
আর সই সময় থেক

 এখােন িফের আসা, এবং পালক ভাইেয়র কাছ থেক, ওনার
ছাট্ মেয়িটর সেঙ্, ঈশব্েরর অনগুর্েহর সমব্েন্ সাক্য্িট শানা

িনশ্য়ই খুবই ভােলা বয্াপার। এই রকম কাজকরািট, িঠক পর্ভু যীশুর
মত। িনিশ্ত ভােব।
2 এখন, আমরা খুবই আনিন্ত, আজ রােত, ভাই আিন
ফয্ানডলার, আমার এক খুব ভােলা বনু্, এই নববেষর রােতর
পর্াথনা সভােত, অিতিথ িহেসেব উপিস্ত থাকার জনয্, িতিন
একজন অনগুর্েহর পরুস্ার সব্রূপ, এবং পর্ভু যীশু খর্ীষ্েক গর্হণ
কেরেছন। িতিন সুইজারলয্ােন্র বািসন্া, এবং সখান থেক
এখােন এেসেছন। আর আিম িবশব্াস কির, ওনার সেঙ্ আেরকজন
ভাই সখােন আেছন, ভাই ওয়াটাস, জামান বংেশাদূ্ত, এখন
ওনারা সাওয়ােনােত বসবাস করেছন। আজ রােত ওনােদরেক
আমােদর সেঙ্ পেয়আমরাআনিন্ত।
3 আজ রােত, আমােদর সেঙ্ আেরা এক—একজন মূলয্বান
িবশব্াসী ভাই উপিস্তআেছন, দিক্ণআিফর্কা থেক, ভাই ডিভড
ডুেপ্িসস। আমরা ওনােক এখােন পেয় খুবই আনিন্ত। ভাই
ডিভড এবংআিম, ঈশব্েরর কােছ,আমরা—আমরাআশা রাখিছ,
ওপর্াথনা করিছ,আগামী বছর িতিনআমােদর মাধয্েম,আিফর্কােত
এবং পৃিথবীর অনয্ানয্ অংেশ িকছু মহৎ কাজ করেবন। আমরা
আিফর্কা—আিফর্কােত এবং পৃিথবীর অনয্ানয্ অংেশ, কখন এবং
কাথায় যােবা তা িনণয় করেত, এখন ও সামবােরর মেধয্ ভাই
ডিভড আপনােদর সেঙ্ কথা বলেবন ও পর্াথনা করেবন। যেহতু,
ভাই ডিভড িবশব্ পিন্েকাস্াল সেম্লেনর এক পর্মুখ কমকতা
িছেলন, এবং সারা িবেশব্র মহৎ ধমীয় গুরুেদর সেঙ্ তার পিরচয়
আেছ। এখন যতদরূ আমরা পৗঁেছিছ, িতিন িবিভন্ পর্কার িবশব্াসী
সম্দায় থেক, পর্ভু যীশু খর্ীেষ্র শরীরেক একেতর্ আনেত খুবই
পর্ভাবশালী হেয়েছন। (তারা) কান িগজা থেক, বা (তারা) কান
সম্দায় থেক, তা িবচার না কের। এটা সই, মন্লী, যার জনয্
খর্ীষ্ িনজ পর্াণ িদেয়েছন।
4 আর আিম অেনক সময় ভাবতাম। পিশ্েম িগেয়, গবািদ
পশুগুিলেক একতর্ করার জনয্ সাহাযয্ করেত। ভাই ডিভড,
আমরা পবেতর উপের িগেয় বসতাম, যখােন তারা গবািদ
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পশুগুিলেক জঙ্েলর…তৃণভূিমেত চড়েত…চড়েত িদত। যখন,
িনেচ তৃণভূিমেত ঘােসর বৃিদ্ হিচ্ল, বনয্ ঘােসর। তখন তারা সই
ঘাস কেট, পেুরা—পেুরা শীত কাল ধের, যখন পবেত পর্বল তুষার
পাত হেয় থাকেতা, গবািদ পশুেদর তা খাওয়ােতা।
5 আরআিম সখােন ঘাড়ার িপেঠ বেস দখতাম পশুপালেকরা
তােদর পশুেদর িনেয় আসেছ; আর িনেচ পর্েতয্কিট খামাের,
যারা টেন িবচািল তির করেত পারত। যিদ তারা পঞ্াশ টন
িবচািল তির করেত পারত, তার মােন তারা পঞ্াশিট পশু পালন
করেত পারত। যিদ তারা এক হাজার টন িবচািল তির করেত
পারত, এক হাজার সংখয্ক পশুর তা হেয় যত। পর্েতয্কজন,
তারা তােদর গরুর উপের একটা িচহ্ লািগেয় িদত। তারা সই
িচহ্িটেক দখেতা, িনশ্য়ই, পর্েতয্কিট আলাদা আলাদা খামাের,
যােততােদর পশুগুিলএকসেঙ্ িমেশ না যায়।আর যখন সই…
6 সই পশুপালক, তার কােনা আগর্হ িছল না কান পর্কােরর
িচহ্ এখন চলেছ, কারণ সখােন সব পর্কােরর িচহ্ িছল। িকনু্
সখােন একিট িবষয় িছল যা তােক অবশয্ই পরীক্া করেত হেতা,
আর সটা িছল রেক্র দাগ। পর্েতয্কিট পশুর নিথভুিক্করণ দরকার
িছল, নইেল তারা সই দরজার থেক িভতের যেত পারত না। তারা
তােদরেক িফিরেয় িদত। দখুন?
7 আর আিম মেন কির িবচােরর িদন এটা িঠক সই ভােবই হেব।
আমরা কান ধরেনর িচহ্ পিরধান করিছ তা িনেয় নয়, িকনু্ সখােন
রেক্র দাগআেছ িকনা।আর এটাই সই িবষয় যটা— যটা গিণত
হেব, সই রেক্র দাগ।

আরআিমখুবইআনিন্তভাই ডিভডআমােদর সেঙ্আেছন।
8 আর আিম দিখ ভাই এস্েল িবলার এখােন উপিস্ত িছেলন
িকছু সময় আেগ। আিম ওনােক িপছেন উেঠ দাঁড়ােত দখলাম,
সখােন কাথাও। আর অনয্ানয্ সবেকরা যারা শুনেত চান, আজ
রােত। আর আিম মেন কির ভাই রুেডল আর তার সেঙ্ িকছু
লাক এখােন আসেবন, ‘কারণ তারা আজ মধয্রাত পযন্ এখােন
থাকেবন।
9 যাই হউক, ভাই ডিভড মধয্রাত পযন্ এখােন থাকেত পারেবন
না। সব জায়গােতই, িতিন একজন খুবই পর্েয়াজনীয় বয্িক্। যখনই
ভাই রজাস শুনেলন িতিন এখােন আেছন, িতিন ওনােক সখােন
পািঠেয় িদেলন দশটার সময় উপিস্ত থাকার জনয্। তার মােন
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িতিন এখান থেক পর্স্ান করেবন, খুব শীঘর্, দিক্ণ লুিসভাইেলর
উেদ্েশয্।
10 আর আিম মেন কির এিট খুবই ভােলা হেতা, যিদ ভাই
ডিভেডর কােছ এিট িঠক মেন হয়, যিদ—যিদ উিন এখােন এেস
ওনার হৃদেয় যাআেছ তা বেলন,আমােদরজনয্ পর্চার কেরন, ঈশব্র
যা িকছু রেখেছন ওনার জনয্ তা কেরন।আমরা সবাই ভাই ডিভড
ডুেপ্িসেসর কাছ থেক শুনেত চাই, িতিন দিক্ণ আিফর্কা থেক
এেসেছন।
11 আমােক এটা বলেত িদন।আিম যখনআিফর্কােত িছলাম, ঈশব্র
আমােদর সখােন এক মহৎ অিভযান িদেয়িছেলন,আর এই ভাইিট
আমার অনবুাদক িছেলন, ভাই জাস্াস। আিম িবশব্াস কির ওনার
নাম ভাই জাস্াস।আর একিট খুব সুন্র পিরবার, ডুেপ্িসস ভাইরা।
আিম মেন কির সখােন…আিম অনমুান কির তারা সকেলই ঈশব্েরর
সবক, যত দরূ আিম জািন, হয়েতা তার িপতাও, ঈশব্েরর সবা
করেতন। আর তারা খুবই সুন্র পিরবার থেক। আর সারা িবেশব্
সমগর্ িগজা ও সম্দােয়র মেধয্ ভাই ডিভড এক মহৎ নােমর
অিধকাির।
12 আর ভাই ডিভড, আিম চাই আপিন যােত এখােন এেস
আমােদর জনয্ িকছু বেলন, ঈশব্র যা িকছুআপনার হৃদেয় রেখেছন
বলার জনয্। এখনই চেলআসুন।আজ রােত,আিম খুবইআনিন্ত
আপনােক আমার মন্লীেত পিরচয় কিরেয় দওয়ার জনয্। ইিন
ভাই অরময্ান নিভল, আমােদর পালক। আর মন্লীর জনয্, ইিন
আমার এক বহুমুলয্ ভাই, আর—আর ঈশব্েরর সবা কােয এক
সহকমী যাদ্া, দিক্ণআিফর্কা থেক ভাই ডিভড ডুেপ্িসস। ঈশব্র
আপনােকআশীবাদ করুন, ভাই ডিভড।
13 [ভাই ডিভড ডুেপ্িসেসর পর্চার। টেপর খািল অংশ—
সম্াদক]…বলেলন।আেমন।আমরা সবাই কেরিছ। ভাই ডিভড,
তাড়াতািড় আমােদর কােছ আবার িফের আসুন। এিট খুবই উত্ম।
আমরা িনশ্য়ই খুবইআনিন্ত।
14 সখােন ভাই ডিভড িকছু বলেলন, আমার কােছ যিদ আমার
কলমিট থাকেতা, আিম সটা িলেখ ফলতাম। িকনু্ আিম সব সময়
মেন রাখেবা “নািত; নািত নাতনী।”
15 বশ, এখােন আমােদর ভাইেয়র উপিস্িত আমরা িনশ্য়ই
তা সমাদর কির। আর িতিন…িছেলন…িতিন িবশব্ পিন্েকাস্াল
িবশব্াসীেদর সেম্লেনর সেঙ্ যকু্আেছন, িতিন িনজকােজর িবষেয়
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সারা িবেশব্ এক মহান বয্িক্। আমরা খুবই সৗভাগয্বান, আজ এই
নববেষর রােত ভাই ডিভডএখােন উপিস্ত িছেলন এবংআমােদর
কােছ পর্চার করেলন। আর আপনারা দখেলন এক মহান বয্িক্
আমােদর ঈশব্েরর িবষেয় িক িবেবচনা কেরন, ভাবুন ওনার এক মহান
দােসর িবষেয়।
16 এখন আিম িবশব্াস কির য, আগামীকাল, নতুন বছেরর থেক
আমরা কেয়ক ঘণ্া দেূর। আর আমােক খুব ভােরই এখান থেক
পর্স্ান করেত হেব, তাই আিম ভাবলাম আিম িকছু কথা বেল িনই,
যিদ এটা ভাই নিভেলর কােছ িঠক মেন হয়। [ভাই নিভল বলেলন,
“হয্াঁ, আেমন।”—সম্াদক] ভাই িবলার, এবং অনয্ানয্ সবেকরা
যারা এখােন উপিস্তআেছন।আিম বিশ সময় িনব না। আরআিম
মেন কির, যিদ আমরা বিল “আেমন” এবং তারপের ঘের যাই,
তাহেল এিট একিট অপবূ বাতা হেব। আজ রােত, আমােদর কােছ
যা এখােনআেছ, তারজনয্আমরা ঈশব্েরর কােছ কৃতজ্থাকব।
17 আর এখন, আজ নববেষর রাত হওয়ার জনয্, আমরা এেক
অপরেক আপয্ায়ন করেবা, ঈশব্েরর রাজয্ িদেয়, পর্চােরর মাধয্েম,
যতক্ণ না নতুন বছর শুরু হয়। আর আমার কােছ…খুবই
তাড়াতািড়, সকােল উঠেত হেয়েছ, সকাল হওয়ার আেগই। আিম
আর ডিভেডর মত তরুণ নই। হয়েতা আিম…তার মত িনেজেক
তরুণ বেল অনভুব কির না। িতিন এক…িনশ্য়ই, ডিভড আমার
থেক একটু—একটু বয়স্। আিম মেন কির িতিন আমার থেক
সাত থেক আট বছেরর বড়, বা দশ বছেরর। িকনু্ িতিন ঈশব্েরর
কােছ একজন আগুেনর গালা, পঞ্াশ হাজার মাইল িতিন এই
বছর ভর্মণ কেরেছন, ঈশব্েরর রােজয্র জনয্। এখন িতিন ভাই
রগােসর কােছ পর্চার করেত যােচ্ন,আগামীকালআেরা কাথাও,
আেরা কাথাও, আেরা কাথাও, আেরা কাথাও, আর সামবার
আবার এখােন।আগামীেত এক িবশব্বয্াপী সফেরর জনয্ ওনার সেঙ্
আমােক দখা করেত হেব।
18 আর আমরা আিফর্কােত থাকেবা, আজ িবকােল আিম মেন
কির, মাচ মােস, এই—এই মাচ মােস। আিম ক্টন সন্েমােরর
সেঙ্ দখা করব, িতিন একজন ফূল গসেপল িকর্িশ্য়ান িবজেনস
ময্ান, এই সপ্ােহ, বা পেরর সপ্ােহ, পর্থম ভাগিট হল, হাইিত
জামাইকার জনয্ পিরকল্না করা।আিমআগামী সপ্ােহ কন্ািকেত
যািচ্, বা জিজয়ােত, সভার জনয্। ফরার পেথ কন্ািক হেয়,
এক রাত এখােন, আেরক রাত সখােন, এই মন্লীগুিলর সেঙ্
দখা করেবা। আর সখান থেক সরাসির িফের এেস, আটলািন্ক
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শহের— র— র যাব, ২৭ তািরখ থেক, ৩০ তািরখ পযন্,
তারপর 1 তািরখ সকােল সখান থেক আমরা বিরেয় আসেবা,
আর িকংসটন জামাইকােত, সখােন দৗেড়র… ঘাড়া দৗেড়র
মােঠ, সই রােত, দশ িদেনর সভা শুরু করব। আর সখান থেক
শুরু কের, হাইিত পযন্। আমরা জািন না সখান থেক আমরা
কাথায় যাব, যমনিট ঈশব্রআমােদর পিরচালনা কেরন।

19 এখন, এই সকল িকছু ঘটেত যােচ্। বুঝেলন? আিম হয্াঁ
বিলিন। ডিভড এখােন আেছন, ক্ট এখােন আসেছন। গরডন,
ভাই গরডন িলন্েস এখােন আসেছন, দিক্ণ আেমিরকার জনয্।
আর—আর বািক সবাই, লয্ািটন আেমিরকা থেক িকর্িশ্য়ান
িবজেনস ময্ান। আর ভাই ডিভড সুইজারলয্ােন্র জনয্, তারপের
জামািন। িকনু্ আমরা এখেনা জািন না। আপনারা পর্াথনা করেত
থাকেবন। আিম কাথাও যেত চাই না যতক্ণ না ঈশব্র যেত
বেলন,আিম যত দরূ জািন। সইজনয্, যিদআিমঅনভুব কির ঈশব্র
পিরচালনা করেছন, তারপর যখন আিম প্ন থেক নািম, আিম…
িবেরাধ যাই হাক না কন, আিম বলেত পাির, “আিম পর্ভু যীশুর
নােম এেসিছ।”
20 আিম ডিভেডর জনয্ কৃতজ্, আমােদর বনু্েতব্র জনয্, কারণ
িতিন একজন খুব গুরুতব্পণূ মানষু, তেব িতিন—িতিন—িতিন
িনশ্য়ই ঈশব্েরর এই সবা কােয িবশব্াস কেরন। িতিন অবশয্ই কেরন।
আর—আরআমােদর নাম এখন পেুরা িবশব্জেুড়একসােথঅনষুঙ্ী
হেয়েছ, ভাই ডিভড এবংআিম।
21 আর আিম খুব আনিন্ত এমন একজেনর সােথ মলােমশা
করেত পের। িকনু্, বনু্রা,আিম এিট পর্শংসা কির। তেব সব থেক
মহান িবষয় যা আিম ভাবেত পাির সিট যীশু খর্ীেষ্র সেঙ্ যকু্
থাকা, িযিন ঈশব্েরর পতুর্, িযিন মহান।
22 এখন, িকছু সমেয়র মেধয্ ভাই নিভল ও অনয্রা িকছু বলেবন,
িকনু্আিম চাই এখন শাস্ থেক িকছু পড়ার জনয্।
23 আর এিট খুবই উত্ম, আিম মেন কির, নতুন বছের রােত,
িবিভন্ পর্চারকেদর দখেত পেয়, আর তারা যভােব বাকয্ পর্চার
কেরন। আর পর্েতয্ক বয্িক্ তারা তােদর িনজসব্ পদ্িতেত বাকয্
পর্চার কেরন। আপনারা জােনন, ঈশব্র আমােদর সবাইেক এক
কের তির কেরনিন। িতিন আমােদরেক িভন্ কের তির কেরেছন।
আমােদর ভাস্েয িতিন আমােদর িভন্ কের তির কেরেছন। িতিন
িবশব্েক িভন্ কের তির কেরেছন, এবং বড় পবত, ছাট পবত,
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তৃণভূিম, মরুভূিম, বড় সাদা রেঙর ফুল, নীল রেঙর ফুল, আর
িবিভন্ পর্জািত। িতিন আমােদর িভন্ কের তির কেরেছন। িঠক
তাই। িতিন লাল রেঙর চুল, কােলা রেঙর চুল, বাদািম রেঙর চুল,
সাদা রেঙর চুল; মাটা, পাতলা, লমব্া, আেরা কত িকছু। দখুন?
িতিন—িতিন আমােদর আলাদা তির কেরেছন। ঈশব্র একজন
িবিভন্তার ঈশব্র। আর আিম তা পছন্ কির। আপিন কেরন িক?
[মন্লী বলল, “আেমন।”—সম্াদক] পর্েতয্ক সময় িঠক িকনু্
একই রকম?আমার!আমার!আিম এিট পছন্কির।
24 আসুন আমরা শাস্ পসু্ক খুিল, মিথর লখা পসু্েক, মিথর
সুসমাচার, আরম্ কের…চতুথ পদ, আিম পড়েত চাই…বাকয্
পড়েত, ঈশব্র আমােদর সাহাযয্ করুন। মিথর সুসমাচার, চতুথ
অধয্ায়।

আিম িবশব্াস কির, শাস্ পড়ার আেগ, আসুন আমরা
পর্াথনা কির।
25 অনগুর্হকারী সব্গীয় িপতা, অন্ের কৃতজ্তা িনেয়আমরাআবার
নতুন বছেরর িদেক এিগেয় যািচ্। আমরা আপনার কােছ পর্াথনা
কির এবং আমােদর িবগত িচন্ার িবষয়গুিল আপনার কােছ িনেয়
আিস,আমরা িনেবদন কির যােতআপিন সইগুেলা ভুেল যাওয়ার
সমুেদর্র মেধয্ ফেল িদেবন, আর আমােদর িবরুেদ্ আমােদর পাপ
স্রণ কিরেবন না। আর আমরা শুধুমাতর্ যােত আমােদর আিত্ক
িবষয় পরখ কের না িনই, িকনু্ আমােদর…আমরা আপনার সেঙ্
আমােদর সহভািগতােক পরখ কের িনই। আমােদর সকল পর্কােরর
পােপর থেকআমােদর ক্মা করুন। আরআমরা পর্াথনা কির যােত
আপনারআত্াআজরােতআমােদর মেধয্ কাজকের।আরএখােন
আমােদর মেধয্ যিদ কান অপিবতর্ িবষয় থােক, ঈশব্র, পবূ থেক
পিশ্ম যত দেূর তত দেূর তা িনেয় যান। ভুেল যাওয়ার সমুেদর্ তা
ফেল িদন, যােত আমােদর িবরুেদ্ তা আর স্রেণ না আেস,
আমরা যােত এই নতুন বছের পিরষ্ার হেয় পর্েবশ করেত পাির, মষ
শাবেকর রেক্র দব্ারা ধৗত হেয়, এবংআমরা যােতপর্সু্তথািক।
26 হেত িদন এই ১৯৬০ িখর্স্াব্ যন আপনার সবা কােযর এক
শর্ষ্ বছর হয়। অিতশয়, পর্চুরভােব আমােদর িদন। পর্েতয্কিট সভা
যিট হেত যােচ্, পর্ভু, ভাই ডুেপ্িসেসর সেঙ্ যিটআমরা ভাবিছ,
আর সারা িবেশব্, এিশয়া মহােদেশ, ইউেরাপ মহােদেশ, এবং চার—
চারিদেক। পর্ভু, এই িবষয়গুিলর পিরচালনা আপনার ইচ্া ও শিক্
দব্ারা হেত িদন। আর আমরা যিদ কান সময় আপনার িনধািরত
পিবতর্ পথ থেক সের যাই, পিবতর্ আত্া যন আমােদর পেথ বাধা
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হেয় দাঁড়ায় আর আমােদর থািমেয় দয়, পর্ভু, আর যন আমােদর
সিঠকজায়গায় িফিরেয়আেন। এিট পর্দান করুন।
27 পর্ভু, এই ছাট্ মন্লীেক আশীবাদ করুন। আিম অনমুান কির,
িতিরশ বছেরর কাছাকািছ, ঈশব্েরর অনগুর্েহর স্ারক রূেপ, নমর্
লােকেদর জনয্, এই মন্লীিট এখােন আেছ। আমরা পর্াথনা কির,
িপতা, আপিন ভাই নিভলেক আশীবাদ করুন, িযিন একজন
পালক। এই মন্লীেক আশীবাদ করুন। টর্ািস্, িডকন, সংগীত
পিরচালক, িপয়ােনাবাদক, আর পর্েতয্ক িবশব্াসী, পর্েতয্ক জনেক,
সানেড সু্ল িশক্ক, পর্েতয্কেক আশীবাদ করুন। ঈশব্েরর অনগুর্েহ
এই বছের আমরা যন বৃিদ্ পেত পাির। আর আমােদর সদসয্
সংখয্া যােত বৃিদ্ পায়, আর—আর িবগত বছরগুিলর থেক যন
আপনারঅনগুর্হআমােদরপর্িতঅিধক হয়। িপতা, তা পর্দান করুন।
28 এখন,আপনার বাকয্, যিটআমরা পড়েত যািচ্ তােত সাহাযয্
করুন।আর কবলআপিন, পর্ভু, িযিন িবেশ্ষণ করেত পােরনআর
আমরা পর্াথনা কির আপিন তা আমােদর পর্দান করেবন, ঈশব্েরর
রােজয্র জনয্। যীশু খর্ীেষ্র নােম।আেমন।
29 আিম আমার িবষয়িট এখনই ঘাষণা করেত চেলিছ যা আিম
পর্চার করব িকছু সময় পেরই। এিট শােস্ আেছ, আিম এিট পড়েত
চাই। এিটেক বলা হয়, আিম এিটেক বলেত চাই, “ সই সময়
থেক।”

30 আিম ভািবিন, অনয্ এক রােতআিম বেলিছলাম, আিম হয়েতা
আসেত পারেবা না, কারণআমার গলা বয্থা হিচ্ল।আর গতকাল
আমার স্ী আমােক বলেলন, বা তার আেগর িদন, িতিন বলেলন,
“আমার মেন হেচ্আপিন মন্লীেত যেত পারেবন না।”
31 আরআিম বললাম, “িপর্য়,আিম িঠক তা মেন কির না। আমার
গলায় ক্ত হেয়েছআর বয্থা করেছ।”
32 আর তখনই, সই রােতই, যখন আিম উেঠ বেস বাইেবলিট
উঠালাম,আিম এই িবষয়িট পলাম।
33 ভাই সাথময্ান এেসিছেলন। িতিন বলেলন, “কাল রােত
আপিন িক মন্লীেত যােবন?”

আিম বললাম, “হয্াঁ।আিম সখােন থাকেবা।”
34 আর মডা আমার িদেক ঘুের তাকাল, আর স বলল, “আিম
তামােক বুেঝ উঠেত পাির না।”
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আিম বললাম, “আিম তামার থেক আশা রািখ না, দখুন,”
আিম বললাম, “বা অনয্ কােরা কাছ থেকও।”
35 য কউ ঈশব্েরর আত্া দব্ারা পিরচািলত হয় তােক কখেনাই
বাঝা যায় না।

36 আমােদর পর্ভু, তারা তােক বুঝেত পােরিন। এক িমিনেটর
জনয্, এমনিট মেন হেতা িতিন এইভােব বলেলন; পেরর িমিনেট,
অনয্ভােব। আবার কাথাও িতিন অনয্ িবষয় িনেয় কথা বলেতন।
কখেনা যীশু বলেতন, অনয্ সময় ঈশব্র বলেতন। আপনারা
বুঝেলন? এমনিক তার িশষয্রা সখােন বেলিছেলন, শেষ,
বেলিছেলন, “ দখুন, আপিন এখন সরল ভােব বলেছন। আর
আমরা এখন বুঝেত পারিছ।” বুঝেলন?
37 আর যীশু বেলিছেলন, “আপনারা িক বুঝ…আরআপনারা িক
এখন িবশব্াস কেরন?” দখুন, তারপর।
38 আপিন এটা করেতই পােরন না, কারণ আপিন আত্ার দব্ারা
পিরচািলত। আর যখন আপিন িকছু করেত শুরু কেরন, তখন
আপিন তা খুেঁজ পান, আপিন দখুন, আপিন…ঈশব্র আপনােক
অনয্ কাথাও বয্বহার করেত চান। আপনােক, আত্ার দব্ারা
পিরচািলত হেয়, এখােন বন্ কের সখােন যাওয়া উিচত। তারা
অসব্াভািবক, অদু্ত মানষু যারা ঈশব্রেক িনেজর জীবন সমপণ
কেরেছন।
39 আর আিম সব সময় এটা বেল থািক, “যিদ ঈশব্র চান আিম
এটা করব।” বুঝেলন? আিম যিদ কাউেক পর্িতজ্া কের থািক,
“যিদ ঈশব্র চান আিম এটা করব।” বুঝেলন? এবং, তারপর, এটা
যিদ ঈশব্েরর ইচ্া না হেয় থােক, আিম স…আিম এই বাতা ওপর
বলব যিদ ঈশব্র চেয় থােকন। িতিন আমােক ডেক বলেবন, িঠক
এই বাতার মেধয্, কয্ািলেফািনয়ােত চেল যাওয়ার জনয্। আিম
সবিকছু ছেড় কয্ািলেফািনয়ােত চেল যাব, যত তাড়াতািড় আিম
যেত পাির।

40 আর আিম এই ভােবই বাঁচেত চাই। আিম চাই না কান িবষয়
আমােক বঁেধ রাখুক। অেনক বড় িকছু িবষয়আিম চাই না, যার মূলয্
িমিলয়ন ডলার, এবংআমােক বঁেধ রাখেতআপনার পর্িতিদন এত
টাকা দরকার হেব। আিম সখােন থাকেত চাই, যখােন, যখন ঈশব্র
বেলন, “আিম চাই তুিম এই মানষুগুেলার কােছ চেল যাও। সখােন
শুধু পাঁচজন আেছ। িকনু্ সখােন যাও, আর সখােনই থােকা
যতক্ণ নাআিম তামােক বিল চেলআসেত।”আিম সখােন যেত
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চাই। আমার কােছ কান আপিত্ নই, শুধু…যিদ িতিন চান আিম
িবেদেশ যাই।
41 এখন এখােন এটা উেল্খ করা হেয়েছ, জামািন যাওয়ার সময়,
বা—আিফর্কােত। কান একজন দশলক্পিত মিহলা, িঠক সই
সময় ঈশব্েরর আত্া যখন আমার উপর আিফর্কােত যাওয়ার
িবষয়িট রােখন, িতিন বলেলন, “আিম যাতর্ািটর জনয্ স্ন্র করব
এবং যাবতীয় খরচ বহন করব।” দখুন? িঠক তাই।আিম কন টাকা
পয়সা বা অনয্ানয্ িবষেয়র জনয্ িচন্া করব, যখন আমার িপতা
এই সবিকছুর অিধকারী? দখুন? িতিন এই িবত্বান বয্িক্র সেঙ্
কথা বলেত পােরন, বা অনয্ কান িবত্বান বয্িক্র সেঙ্, বা এই
মানষুগুেলার সেঙ্, অথবা ওই মানষুগুেলার সেঙ্, আর আমার
কান িচন্া করার পর্েয়াজন থােক না। দখুন? ঈশব্র এই সকল
িবষেয়র যত্ নন।
42 ভাই রয়, এই ভােবই জীবন যাপন করেত হয়। শুধু তােক এই
িবষয়গুেলার যত্ িনেত িদন। এিট খুবই ভােলা।
43 এখন আসুন আমরা বাইেবল পাঠ কির, চতুথ অধয্ায়। মিথ
িলিখত সুসমাচােরর ৪অধয্ােয়র ১২পদ থেক— থেকপাঠআরম্
করেবা।

পের যখন যীশু…আর পের যাহন কারাগাের সমিপত
হইয়ােছন শুিনয়া, িতিন গালীেলর িদেক চিলয়া গেলন;
…আর নাসরৎ তয্াগ কিরয়া সমুদর্তীের, সবূলূন ও

নপ্ািলর অঞ্েল িস্ত কফরনাহূেম, িগয়া বাস কিরেলন;
যন িযশাইয় ভাববাদী দব্ারা কিথত এই বচন পণূ হয়,
সবূলূন দশ ও নপ্ািল দশ, সমুেদর্র পেথ, যদ্েনর

পরপাের, পরজািতগেণর গালীল,
য জািত যাহারা অন্কাের বিসয়ািছল, তাহারা

মহা আেলা দিখেত পাইল, যাহারা মৃতুয্র দেশ ও
অঞ্লগুিলর ছায়ােত বিসয়ািছল, তাহােদর উপেরআেলা
উিদত হইল।
সই অবিধ যীশু পর্চার কিরেতআরম্ কিরেলন; বিলেত

লািগেলন, ‘মন িফরাও, কননা সব্গ-রাজয্ সিন্কট হইল’।
44 আর সই সময় থেক, এই িবষয়িটর উপের আিম কথা বলেত
চাই। আপনারা জােনন, মানষু িহেসেব, িকছু িবষয় যা একিট িনিদষ্
সময় থেক শুরু হেয়েছ আমরা তা ভেব থািক । এই রূপ একিট
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িবষয় ঘেটিছল, িঠক সই সময় থেক। আর এখন, অেনক সময়,
আপনার সেঙ্ যখন একজন বৃদ্ পরুুষ বা নারীর সাক্াৎ হয়, এবং
তারা একিট িনিদষ্ সময় দিখেয় িদেয় বেলন এই িবষয়িট িঠক সই
সময় থেক শুরু হেয়িছল, তারা সব্তন্ভােব এিটেক িচিহ্ত করেত
পােরনআর বলেত পােরন, “ সই সময় থেক।”
45 এখন,আিম অনমুান কির,আজ রােতআমরা সকেল কাযকারী
ভােব এমন কান ঘটনা যা কান িনিদষ্ সময় থেকআরম্ হেয়িছল
তা স্রণ করেত পাির। সই সময় থেক, যখন িকছু িবষেয়র
পিরবতন ঘেটিছল। অমুক-অমুক িবষয়িট, িঠক সই সময় থেক
আরম্ হেয়িছল। আর তার পর এই সময় থেক, এিটর পিরবতন
ঘেটিছল। আর এিট খুবই ভােলা য আমরা তা স্রণ করেত পাির।
আর িকছু মূলয্বান িবষেয়র পিরবতেনর স্ৃিত, আমরা মেন করেত
পাির। আর সখােন িকছু অমূলয্বান িবষেয়র পিরবতন রেয়েছ যা
আমরাআর মেন করেত চাই না।
46 উদাহরণসব্রূপ, একজন মন্-খয্ািত যকু্ নারী, স বলল, “এক
সময় িছল যখনআিম খুব ভােলা, ধািমক, ও নিতক মেয় িছলাম।
িকনু্ একিট রােত, এক িবেশষ জায়গায়, একিট ঘটনা ঘেট।” আর
সই সময় থেকই, স ভুল পেথ চলেত আরম্ কের। তার জীবন
পাপময়, ও অন্কাের পিরণত হয়, এখন শুধুমাতর্ িবচার তার জনয্
অেপক্া করেছ। িকনু্ স স্রণ করেত পাের, সই সময়িটেক, যখন
থেক স ভুল পেথ চলেতআরম্ কের।

47 আজ রােত, রাস্ায় মাতােলরা, যারা তােদর িনেজেদর দঃুখ
ভুেল যাওয়ার চষ্া করেছ। আপিন তােক তুেল ধরেত পােরন। িকছু
সময় আেগ, আিম যখন বাউরীেত িছলাম, িনউইয়ক শহের, যিট
একিট মদয্পায়ীেদর এক িবশাল কন্। আিম এক সবেকর সেঙ্
সখােন হাঁটিছলাম। আর একজন পরুুষ সখােন শুেয় িছেলন,
উহু, সখােন অেনক পরুুষরা িছেলন, িনরীহ, অসহায় অবস্ায়,
তােদর সামেনর কাপড়গুিল ভজা অবস্ায় তারা শুেয় িছল,
আর—আরতােদর পেুরা মুখ ভিত দািড় িছল,তারা ভয়ঙ্রঅবস্ার
মেধয্ িছল। িকনু্ তারা সম্ূণ িনরীহ িছল।
48 আর এই সবকিট বলেলন, “এই লাকিটেক তুেল ধেরা, আর
তােক িজেজ্স কেরা।”
49 আর আিম সই পরুুষিটর কােছ গলাম িযিন এক পা গািড়র
বাম্ােরর সেঙ্ আড়াআিড়ভােব রেখ শুেয় িছেলন, আর তার
মাথা রাস্ার উপের িছল, স িবশর্াম ক—ক—কেক্ যেত কান
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এক সময় বয্থ হেয়িছেলন। উহু, স এক ভয়ঙ্র অবস্ার মেধয্ িছল।
আর আিম তােক ধরলাম, এবং আিম বললাম, “আপিন িক কথা
বলেতপারেবন?” সআরআমােক কােনা উত্র িদেতপারল না।
50 তাই সই সবকিট িনেচ নামেলন। িতিন জানেতন এই বয্িক্র
সেঙ্ কমন বয্বহার করেত হেব। িতিন তােক িজেজ্স করেলন,
“আপিন ক?”
51 আর িতিন শষ পযন্তােকততটাই ঘুম থেকউঠােতপারেলন,
যতক্েণ স বলেত পাের, “যিদ আপিন আমােক মদ িকেন দন!”
আর িতিন খুেঁজ পান, সই বয্িক্িট একিট বয্াংেকর িদেক আঙুল
কের দিখেয় িদেচ্ন যার িতিন সভাপিত িছেলন।
52 “িঠক আেছ,” িতিন বলেলন, “আমরা পর্চারক, আপিন
বলেবন িক ঘেটিছল?”

“যিদআপিনআমােক মদ িকেন িদেবন পর্িতজ্া কেরন!”
53 আচ্া, আমরা তা করেত পাির না। আিম বললাম, “আিম
আপনার দঃুেখর সেঙ্ আেরা দঃুখ জেুড় িদেত পাির না। আিম
আপনােক সাহাযয্ করেত চাই।”
54 ওনার কাহািনিট হল। এক রােত, যখন িতিন ঘের িফের
আসেলন, সখােন একিট, িতিন যা বলেলন, “িপর্য় জন” বেল
একিট িচিঠ টিবল— টিবেলর উপের িছল। তখন, তার স্ী তােক
ছেড় চেল যায়। এবং… স তােক খুব ভােলাবাসেতা। তার স্ী তার
সন্ানেদরও িনেয় চেল যায়। আর তােক তালাক িদেয় দয়, এবং
তার স্ী অনয্ পরুুেষর সেঙ্ পািলেয় যায়। আর িতিন বলেলন,
“আমার মাথায় গুিল মারার জনয্, িক করেত হেব তা আিম িঠক
জানতাম না, অথবা িক করেত হেব। তাই আিম—আিম সলুেন
চেল যাই।”আর সই সময় থেক, িতিন সখােন িছেলন। এটা সারা
িবেশব্ই ঘেট থােক।
55 একজন িমথয্াবাদী। আপিন একবার এটা মেন িনেত পােরন,
একিদন, আিম একজনেক বেলিছলাম, আিম ভেবিছলাম স
রিসকতা করেছ। িকনু্ পের বুঝেত পারলাম, স আমােক অেনক
িমথয্া কথা বেলেছআেরা িনেজও সই িমথয্ােত িবশব্াস করেছ।আর
আিম বললাম, “আপিন কন এটা করেছন?”এবংআিম তার সেঙ্
কথা বলার জনয্ বেস পড়লাম। আিম বললাম, “আিম আপনােক
িজজ্াসা করেত চাই। এই িমথয্া কথাগুিল লাকেদর িবশব্াস করেত
খুব কিঠন হয়।”
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56 স বলল, “আিম মেন করেত পাির পর্থমবার যখন আিম িমথয্া
কথা বেলিছলাম,” স বলল, “আিম যখন ছাট্ বালক িছলাম
আমার লালন পালন ভােলা পিরবাের হেয়িছল,” আর স বলল,
“স্াট হওয়ার জনয্, আিম বাইের বিরেয় যাই আর কন িসল্
িসগােরট িনেয় ধুমর্পান করেত শুরু কির। আর আমার িনঃশব্ােসর
গন্আটকােত,আিম কিফ খেয় ফিল।”আর স বলল, “পরুেনা
িচমিনর িপছেনআিম এই কাজিট করতাম, ঘেরর িপছেন।”আর স
বলল, “আিম কখেনাই ভুলেবা না, যখন আমার মা আমােক ধের
ফেলন,আরআমােক বেলন,’ সািন,আমােক তামার িনঃশব্ােসর
গন্শুকেত দাও।’আরআিমতার মুেখউপরআমার িনঃশব্াস ফেল
িদলাম, আর স বলল, ‘ তামার িনঃশব্ােসর থেক কােনা গন্
আটকােত তুিম কিফ খেয়েছা। তুিম িক করিছেল? তুিম িক ধুমর্পান
করিছেল?’”
57 আর স বলল, “আমােক িকছু একটা বলল যন আিম সিতয্
কথাটা তােক বেল িদই।” স বলল, “িকনু্ আিম বললাম, ‘না, মা।
আিমআমার হৃদয় কিঠন কের িনই। আিম ধুমর্পান করিছলাম না।’”
স বলল, “ সই সময় থেকই, এিট শুরু হেয়িছল।”

58 আমরা সকেলই কান না কান এমন একটা িবষয় খুেঁজ বার
করেত পাির যা—যা কানএকিট িনিদষ্ সময় থেক শুরু হেয়িছল।
আর িঠক তখন থেক, পিরিস্িতর পিরবতন ঘেটিছল। আবার
সখােন িকছু উত্ম িবষয়ও রেয়েছ যা আমরা ভাবেত পাির। কান
িনিদষ্ সময় থােক, মানষু ভােলা উেদ্শয্ িনেয় কান নতুন িকছু
করার চষ্া কেরেছ।
59 উদাহরণসব্রূপ, বঞ্ািমন ফর্াঙ্িলন যখন পর্থম িবদযু্ৎআিবষ্ার
কেরন, এবং তারা এিট জয় করেত সক্ম হন। তারা বলেত শুরু
কেরিছল, “এই সময় থেক, আর সখােন যদু্ হেব না। কারণ,
উচ্ ভােল্েজ, এই িবদযু্ৎ তারা তােরর বড়ার মেধয্ িদেয় পর্বািহত
করেত পারেবন, যােত কান মানষু আর সই বড়া পার না করেত
পাের।” তারা এিট ভােলা মেন কেরিছল।
60 আর পর্থম িবশব্যেুদ্র িঠক পের, যখন—যখন কায়সার
উইলেহম শািন্র জনয্ চুিক্ সাক্র কেরন। আমােদরেক
আেমিরকােত বলা হেয়িছল। আিম তখন পর্ায় নয় বছেরর বালক
িছলাম। িকনু্ আিম মেন করেত পাির লােকরা বলাবিল করিছল,
“আমােদর সেঙ্আরকখনও যদু্ হেব না। এই সময় থেক, িচরকাল
পযন্, এিটর িনষ্িত্ হেয়েছ।” িকনু্আমরাআেরা একিট যদু্ পেয়
িছলাম।
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61 আর যখন িবশাল রাষ্সংঘ বা, আিম বলব, তার আেগ, তারা
যখন লীগ অফ নয্শন তির কেরিছেলন। আর তারা বেলিছেলন,
“এখন আমােদর মেধয্ আর কান যদু্ হেব না, কারণ আমােদর
কােছ লীগ অফ নয্শন আেছ যারা সারা িবেশব্ নজরদাির করেবন।
যিদ সখােন কাথাও িবেদর্াহ শুরু হয়, পর্েতয্কিট রাষ্ থেক এই
মানষুরা িগেয় সারা িবশব্েক সুরক্া পর্দান করেব।” িকনু্ এিট বয্থ হয়।
তারা সরাসির যেুদ্ চেল যায়।আর রাষ্সেঙ্রওএকইঅবস্া ঘেট।

62 আমােদর আগাম বাতার মাধয্েম বলা হেয়েছ য আগামীকাল
বা রিববার রােত… সই পরুুষিট িযিন পাল হারবােরর আকর্মণ
অনমুান কেরিছেলন, িঠক সই মুহূতিটেক যখন—যখন িবমান
থেক বামা ফলা হেয়িছল, িতিন বেলেছন, “রিববার রােত িঠক
বােরাটার সময়, রািশয়া আেমিরকার উপর বামা ফলেব, এবং
পঁচাত্র শতাংশ আেমিরকার বািসন্ারা ছাই হেয় যােব, এই রিববার
রাত বােরাটার সময়।” সই পরুুষিট িযিন পাল হারবােরর আকর্মণ
অনমুান কেরিছেলন। তারা এিট বাইের পর্কাশ করেছন না, কারণ
লােকরা এেত আতিঙ্ত হেয় যােব। আিম এিট িবশব্াস কির না।
বুঝেলন? না। কারণ, এিট পরমানিবক যদু্ বহন করেত পারেব না।
তােদর মেধয্ একিট বামা শব্ তরঙ্ থেকও দর্তগামী, এইিদেক,
আমরা আেরকিটেক ফেল িদব অনয্িদেক, আর সারা িবশব্ টুকেরা
টুকেরা হেয় যােব। যীশুর আগমেনর পেূব, িকছু তা ঘটেত হেব।
সটা িঠক।

63 উদাহরণসব্রূপ, একিট তরুণ িববািহত দম্িত। সখােন একিট
িনিদষ্ সময় িছল যখন তােদর িববাহ হেয়িছল। আর তারা—
তারা একসেঙ্ পর্িতজ্া নয়। আর তারা এেক অপরেকআনগুেতয্র
অঙ্ীকার দয়। আর তারা বেল, য, “আমরা এেক অপরেক
ভােলাবাসেবা, সম্ান করব আর স্হ করব, যতক্ণ আমরা দজুন
বঁেচ থািক।” িকনু্ সখােনএকিট সময়আেস যখন িকছু ঘেট যায়।

64 এই সকল িবষয় গুিলেত, সখােন— সখােন একিট সময়
রেয়েছ যখন িকছু িবষয় ঘেট যায়। আর তােদর সকল পর্িতজ্া,
এবং সমগর্ রাষ্পঞু্, এই ভােবই আেরা অেনেক, হয়েতা তােদর
ভােলা উেদ্শয্ িছল, িকনু্ সকলই শষ হেয় যায়। সকলই মানেুষর
পা—পা—পােয়র িনেচ, ভেঙ টুকেরা টুকেরা হেয় যায়।আমােদর
যতই ভােলা উেদ্শয্ থাকুক না কন, একসময় সকলই শষ হেয়
যেত হেব।
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65 িকনু্ সখােন একিট সময় রেয়েছ যখােন মানুষ এমন িবষেয়র
কােছ আসেত পাের, যা অনন্। িঠক যখন, একজন মানুষ, ঈশব্েরর
সেঙ্ সাক্াৎ কের। তখনই এমন িকছু ঘেট যায় যা অনন্।
66 আমরা ভুলভর্ািন্ কের থািক। আর নতুন বছেরর রােত আমরা
পর্িতজ্া কির, শুধুমাতর্ পেরর িদন তা ভেঙ ফলার জনয্। আমরা
নতুন পৃষ্া পাল্াই, আর নতুন পর্িতজ্া িনেয়াগ কির। আর আমরা
পেুরািহেতর কােছ যাই এবং…আমরা কির না, িকনু্ কয্াথিলকরা
কেরন। আর সব্ীকােরািক্ কির, আর অঙ্ীকার সব্াক্র কির, আর
বিদর সামেনএেস নতুন পৃষ্া পাল্াই, িকনু্ এই সকলই বৃথা। কারন,
পেরর বার যখন কউআমােদর পথ অিতকর্ম কের যায় বা িকছু ঘেট
যায়, আমােদর পরুেনা সই সব্ভাব আবার িফের আেস। পর্েতয্কবার
যখনইআমরা িবপদএর মেধয্ পিড়,আবার সইএকই ঘটনা ঘেট।
67 িকনু্ সখােন একিট স্ান রেয়েছ যখােন মানুষ আসেত পাের,
কান এক সময়, যা তােক িচরিদেনর জনয্ পিরবতন করেত পাের,
অনন্তার জনয্। যীশু বেলিছেলন, “যারা আমার কােছ আসেব,
তােদরআিমতািড়েয় িদব না।”একজন মানষু ঈশব্েরর কােছআসেত
পােরন, এবং তার িচরন্ন ভােব তার গন্েবয্র পিরবতন হেয় যায়।
একজন মানষু ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ করেত পােরন, সআরআেগর
মত থাকেত পাের না। আপিন ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ করার পরও
আপিন আেগর মতই থেক গেছন, এমনটা হেতই পাের না। যিদ
আপিন তার কাছ থেক সের যান, আপিন আেগর থেক আেরা
অেনক খারাপ বয্িক্ হেয় যােবন। আপিন যিদ তােক গর্হণ কেরন,
আপিন অনন্ জীবন পেয় যােবন, আর িতিন আপনােক, তার
পর্িতজ্ার দব্ারা, শষ িদেন পনুরায় উঠােবন।
68 একসময় িছল যখন আবর্াহাম নােমর একজন পরুুষ িছেলন,
িযিন কল্ীয়েদর মাঝখান থেক চেল আেসন, আর িতিন ঊর
নগের বসবাস করেত শুরু কেরন। িতিন একজন সাধারন, ও ভােলা
মানষু িছেলন। হয়েতা, তার কােছ িছল…তার িপতা হয়েতা মূিত
পজূা করেতা, কারণ তারা বািবল থেক এেসিছেলন। আর িতিন
একজন সাধারন পরুুষ িছেলন, আর বয়স্ হেয় যািচ্েলন। তার
বয়স পঁচাত্র বছর িছল,আরতার স্ীর বয়স পঁয়ষিট্ বছর িছল।
69 আর আবর্াহাম, একিদন, হয়েতা যখন িতিন ক্েতর মেধয্
িছেলন, িশকার করিছেলন অথবা িতিন যা িকছুই করিছেলন, বির
ফল তুলিছেলন, বা িতিন যা িকছুই কাজ করিছেলন, িতিন ঈশব্েরর
সেঙ্ সাক্াৎ কেরন। আর সই সময় থেক, তার পিরবতন ঘেট
যায়। িতিন এমন িবষয় বলেত থােকন, যা অসম্ব বেল ভাবা
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হেয় থােক, কারণ িতিন ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াত কেরিছেলন। িতিন
িঠক সই িমিনটিট সই ঘন্ািট জানেতন যখন িতিন ঈশব্েরর সেঙ্
সাক্াৎ কেরিছেলন। যা তােক পিরবতন কের দয়। আর ঈশব্র তােক
বেলন িতিন সকল জািতর িপতা হেবন। িতিন ঈশব্র এবং তার
পর্িতজ্ার উপর িবশব্াস কেরন, কারণ িতিন ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াত
কেরিছেলন। পঁিচশ বছর পর, তারা সমােলাচনা করিছেলন এবং
ঈশব্েরর পর্িত ঘৃণা তরীর করার জনয্ চষ্া করিছল, তােক বেলা
স ভুল িবষেয়র উপের িবশব্াস কেরেছ। িকনু্ বাইেবল বেল, “িতিন
সব সময় শিক্শালী িছেলন, এবং ঈশব্েরর পর্শংসা করেতন।” কারণ,
িতিনজানেতন ঈশব্রেক তার পর্িতজ্া রাখেত হেব।
70 যখন একজন মানষু ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ কেরন। এটা তার
সাজসজ্ার পিরবতন কের দয়। এিট একিট মহান অনভূুিত তােক
পর্দান কের। যমনিটআিমঅনয্ রােত বলিছলাম, একজন সব্াভািবক
মানেুষর শুধুমাতর্ পাঁচিট ইিন্য় রেয়েছ। িকনু্, একজন িবশব্াসী, যখন
স ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ কের, স িকছু আলাদা িবষয় পেয় থােক।
এিট সই মহান অনভূুিত যা তােক সব অন্কার থেক উপের তুেল
আেন। এটা তােক অবাস্ব িবষেয়র ওপর িবশব্াস করেত সাহাযয্
কের। তারা তবুও িবশব্াস কের এিট সম্ব, কারণ ঈশব্র বেলেছন।
যখন একজন মানষু ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ কেরন, সখােন িকছু িবষয়
ঘেট যায়।
71 সখােন এক সময় িছল যখন একজন বয্িক্ সকল পর্কােরর
জ্ান দব্ারা িশিক্ত িছেলন, সম্ূণ ঐশব্িরক শাস্িবদয্ায়। িতিন
অক্ের অক্ের এিট জানেতন। তােক িবদয্ালেয় পাঠােনা হেয়িছল।
তার কােছ সকলপর্কােরর িডগর্ী িছল। িতিন এত বুিদ্মান িছেলন য
িমশেরর জ্ানীেদর এবং তােদর িশক্কেদর িতিন শখােত পারেতন।
িতিন সবিকছু জানেত, অক্ের অক্ের। িকনু্ িতিন এই জ্ান িনেয়
একজন কাপরুুষ িছেলন, আর মরুভূিমর িপছন িদক িদেয় পািলেয়
িগেয়, একজন অপিরিচত বয্িক্র মষপালন করিছেলন। িকনু্
সখােন এক সময়আেস যখন ঈশব্র তার সেঙ্ সখােন দখা কেরন,
একিট জব্লন্ ঝােপর মেধয্ থেক। আর সই সময় থেকই, মািশর
পিরবতন হেয় যায়, কারণ িতিন সই জব্লন্ ঝােপর মেধয্ ঈশব্েরর
সেঙ্ সাক্াৎ কেরন। আর ঈশব্েরর সেঙ্ মুেখামুিখ ভােব, িতিন আর
আেগর মত থাকেত পােরন না।
72 যখন একজন পরুুষ বা মিহলা…আমার িকছু যায় আেস না
আপিন কতবার পর্িতজ্া কেরেছন, বা কতবার আপিন নতুন পৃষ্া
পােল্েছন। যতক্ণ না আপিন ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ কেরন, আপিন
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বদলােত পােরন না। িকনু্ যখনআপিন একবার ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ
কেরন, তখনআপনারজীবন িচরিদেনরজনয্ পিরবতন হেয় যায়।
73 শুধু মািশর পিরবতন ঘেটিন। এটা ইসর্ােয়েলর পিরবতন কের
িদেয় িছল। িমশেরর পিরবতন কের িদেয় িছল। সই সময় এটা সম্ূণ
পৃিথবীর পিরবতন কের িদেয় িছল, কারণ একজন মানষু ঈশব্েরর
সেঙ্ সাক্াৎ কেরনএবং িতিন তােকতার বােকয্ িনেয় িছেলন।
74 আজ আমােদর পর্েয়াজন আেছ যন একজন বয্িক্ ঈশব্েরর
সেঙ্ মুেখামুিখ ভােব সাক্াৎ কেরন এবং আজেকর পিরিস্িত িনেয়
তার সেঙ্ কথা বেলন। যখন মানষু ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ কেরন, সব
িবষেয়র পিরবতন হেয় থােক। িনশ্য়ই।আর সটাই একমাতর্ পথ যার
মাধয্েমআমরা িবষয়গুিল পেয় থািক।
75 আর সই সময় থেক, মািশ িযিন একজন কাপরুুষ িছেলন,
মািশ িযিন পািলেয় বড়ািচ্েলন, তার পিরবতন হেয় যায়। আর
সই সময় থেক, িতিন একজন ঈশব্েরর দােস পিরণত হন। এটা
সব সময় একইভােব কাজ কের থােক। ঈশব্েরর সেঙ্ যখন একজন
সাক্াৎ কেরন, সকল িবষেয়র পিরবতন ঘেট যায়।
76 একসময় সখােন একিট ছাট্ মেয় িছল, নাসরেত, তার বয়স
আঠার বছরও িছল না, হয়েতা বা তার বয়স তাও িছল না, এক
সকােল সতার িনেজর পেথ কুেপর িদেক যািচ্ল,এক বালিতজল
আনার জনয্। স একিট সুন্র ছাট্ মেয় িছল। স িবশব্াস করত।
তার কােছ িবশব্াস আেছ। িকনু্, সই সকােল, তার ঈশব্েরর সেঙ্
সাক্াৎ হয়। আর ঈশব্র তােক িকছু বেলন, এবং স তা িবশব্াস কের
নয়। এিট সই মিহলার সম্ূণ জীবন পিরবতন কের ফেল, আর
তােক অিবনশব্র বািনেয় দয়। তার নাম মিরয়ম িছল, পর্ভু যীশুর মা।
সই ছাট্ মিহলািট একজন সাধারন মেয় িছল, িকনু্ ঈশব্েরর সেঙ্
তার দখা হয়।আর সইসময় থেক, িকছু ঘেট যায়। িনিশ্তভােব।
77 সখােন িপতর নােম একজন বয্িক্ িছেলন, একজন বৃদ্ রুক্
জেল, হয়েতা যতটা রুক্ হওয়া সম্ব তােদর পেক্। হয়েতা িতিন
একজন অেনক বড় মস্ানও িছেলন। কারণ, এখােন িকছু সময়
আেগ, আিম একিট নাটক দেখিছলাম, যার নাম িছল, “একজন
বড় জেল।” আিম ভেবিছলাম এিট খুব ভােলাভােব িপতরেক
বণনা করেত পাের, কারণ িতিন একজন বৃদ্ ও খুব বড় মস্ান
িছেলন। িতিন কান িবষয়েক পাত্া িদেতন না। িতিন কান িকছু
উপের িবশব্াসও করেতন না। িকনু্, একিদন, ঈশব্েরর সেঙ্ তার
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সাক্াৎ হয়। আর সই সময় থেক, তার পিরবতন ঘেট যায়। সই
সময় থেক, িতিন একজনপর্ভু যীশুখর্ীেষ্র িশষয্ হেয় যান।

78 যমন ভাই ডিভড ডুেপ্িসস িকছু সময় আেগ আমােদর
বলিছেলন, তাষ নগরীয় শৗেলর িনেয়, একজন ঘাতক, িতিন
হতয্াকারীেদর বস্ রাখেতন, আর িতিন শহীদ িস্ফােনর সাক্ী
িছেলন, এবং সাক্ী িদেয়িছেলন। তার পেকেট িচিঠ িছল, িগজার
পর্ধানেদর কােছ যাওয়ার জনয্, আর যারা উচ্ ধব্িনেত িচৎকার
করিছল, এবং ঈশব্েরর পর্শংসা করিছল, তােদরেক গর্ফতার করার
জনয্। ফরীসীেদর দিৃষ্েত িতিন একজন মহান বয্িক্ িছেলন। িতিন
ফরীশীেদর একজন ফরীশী িছেলন। িকনু্, একিদন, িতিন দেম্শেকর
পেথ যািচ্েলন, এবং ঈশব্েরর সেঙ্ তার সাক্াৎ হয়। একিট আেলা
তার চািরিদেক চমেক উেঠ। আর সই সময় থেক, িতিন আর তাষ
নগরীর শৗল থাকেলন না। িকনু্ িতিন পৗল, একজন নমর্, িবনমর্
বয্িক্, কারণ িতিন ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ কেরিছেলন, আর যা তার
পিরবতন কের দয়।

79 সখােন একজন কুষ্েরাগী একিট দব্ােরর সামেন পেড় িছেলন।
কান পর্কােরর ঔষধ তােকআেরাগয্ করেত পাের িন। তার ক্ত এত
বিশ িছল য স তার হাতআর উপের উঠােত পারত না।আর তার
পা, স খুব কেষ্ তা নড়ােত পারেতা। তার আর কান আশা িছল
না। িকনু্ তার ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ হয়, একিদন, সই দব্ার থেক
বিরেয় আসিছেলন। িতিন তাঁর চরেণ পেড় পর্িণপাত কের বেলন,
“যিদআপিন চান,আপিনআমােকশুিচ করেত পােরন।”

80 আর িতিন বলেলন, “আমার ইচ্া, তুিম শুচীকৃত হও।” সই
সময় থেক, কুষ্েরাগ তার কাছ থেক চেল যায়, কারণ স ঈশব্েরর
সেঙ্ সাক্াৎ কেরিছেলন।

81 সখােন একজন অন্ বয্িক্ রাস্ার ধাের বেস িছেলন। িতিন
অন্কার থেক িদবেসর আেলা দখেত পেতন না। সখােন িকছুই
িছল না যা তার সাহাযয্ করেত পাের। একিদন, িযরীেহা শহর থেক
একজন বিরেয় আসেলন, এবং যখন ঈশব্েরর সেঙ্ তার সাক্াৎ
ঘটেলা; সই সময় থেক, স দখেত আরম্ করেলা। তার দিৃষ্ স
িফের পল। তার দিৃষ্শিক্ তার চােখর িভতর পর্েবশ করেলা, আর
স দখেত আরম্ করেলা। কারণ, সই সময় থেক, যখন যীশুর
সেঙ্ তার সাক্াৎ হয়, স একজন িভন্ মানেুষ পিরণত হয়। তার
দিৃষ্শিক্ স িফের পায়।
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যখন একজন বয্িক্ ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ কেরন, সখােন
িনশ্য়ই িকছু ঘেট থােক।
82 একসময়, সখােন একজন যবুক বয্িক্ িছেলন; কান সেন্হ
নই, িতিন একজন দেশর ভােলা নাগিরক িছেলন, িকনু্ তার উপর
মন্ আত্ার ভর হেয়িছল। আর স এতটা খারাপ হেয় যায় য
কারাগার তােক আর আটেক রাখেত পারত না। তারা তােক িশকল
িদেয় বঁেধ রােখ। তার িভতর শয়তানেদর সনয্ বািহনী িছল, আর
সই িশকল ভেঙ স িনেজেক মুক্ কের িনেত পারত।আর শয়তান
তােক একিট কবরস্ােনর মেধয্ িনেয় আেস, এবং স সখােনই
থাকেত আরম্ কের। আর স িনেজেক আঘাত করার জনয্ একিট
পাথেরর ফলক নয়, এতই নীচ। উহু, একজন ভয়ানক বয্িক্। যখন
সই মন্ আত্া তােক ছেড় চেল যত, কােনা সেন্হ নই স
ভাবেতা, “আিম এখােন িক করিছ?” আর সই সমেয়ই, শয়তান
তার কােছ িফের আসেতা, আর তােক কেট িছঁেড় ফলত। িকনু্,
একিদন, যীশুর সেঙ্ তার সাক্াৎ হয়। আর সই সময় থেক,
গাদারার পাগল তার সিঠক বুিদ্ িফের পায়, বস্ পিরধান কের, এবং
তার পদেদেশ বেস পেড়। স ঘের িফের যেত পারত, একজন ভদর্
মানষু হেয়। স সভয্তায় িফের যেত পারত। স তার িপর্য় জনেদর
কােছ যেত পারেতা, আর বলেত পারেতা, “ সই সময় থেক,
আমার পিরবতন ঘেটেছ।” হয্াঁ।
83 একিদন, কালেভিরর উপের, যখন ঈশব্র ও মৃতুয্র সাক্াৎ হয়,
মুেখামুিখ ভােব, যখন জীবন এবং মৃতুয্ একসেঙ্ চেল আেস। িঠক
তখনই জীবন, খর্ীষ্, মৃতুয্র হুল তুেল ফেল দন। আর সই সময়
থেক, মৃতুয্র কােছ আর কান হুল নই। আর আিম সই জনয্
খুবই আনিন্ত। ঈশব্র! মৃতুয্ এবং ঈশব্েরর সাক্াৎ, একসেঙ্। মৃতুয্
আর আেগর মত নই। তার কােছ আর কান হুল নই। একজন
খর্ীেষ্ িবশব্াসী তার মুেখর সামেন িগেয় বলেত পাের, “মৃতুয্, তামার
হুলটা কাথায়? কবর, তামার িবজয় কাথায়?” কন? তারা
উভয়ই ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ কেরেছ। আর সই সময় থেক তারা
আরআেগর মত নই।
84 কান মানষুই অপিরবিতত থাকেত পাের না, কান িবষয়ই
অপিরবিতত থাকেত পাের না, যখন একবার ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ
হয়।আপিনআরআেগর মত থাকেবন না।
85 আিম মেন করেত পাির যখন আিম হাসপাতােল শযয্ার উপর
শুেয় িছলাম। ডাক্াররা আমােক িতন িমিনট সময় িদেয়িছল বাঁচার
জনয্। আমার হৃদস্ন্ন এক িমিনেট সেতেরাবার িছল। ঈশব্েরর
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সেঙ্আমার সাক্াৎ হয়। তখন থেক,আিমআরআেগর মত নই।
আমার িভতের িকছু ঘেট যায়। কউ আমােক িকছু আলাদা বলেত
পােরিন। িবল বর্ানহাম মারা িগেয়েছন। আিম ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ
কির, আর আমার মেধয্ িকছু চেল আেস। সই িমিনট থেক যখন
আিম ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ কির আিম আর আেগর মত নই। িতিন
আমােক বদেল িদেয়েছন। িতিনআমােক িকছু িভন্ বািনেয়েছন। এিট
নতুন বছেরর সঙ্ল্ নয়, িকনু্ এিটআমার ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ।
86 পরুুষ ও নারী, আপনারা যখন ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ কেরন,
আপনারা বদেল যান। আমরা য নববেষর রােত পর্িতজ্া কির;
পরিদন সকােল িফের িগেয়, সগুেলা ভেঙ ফিল; িঠক পেরর
িদন, সগুেলা ভেঙ ফিল। িকনু্ আমােদর উিচত, নববেষর
রােতর পর্িতজ্া নয়, িকনু্ ঈশব্েরর সেঙ্ মুেখামুিখ ভােব সাক্াৎ করা,
আরঅনন্জীবনপাওয়া, এবংতারআত্ায়পনুজীবনপর্াপ্করা।
87 এক সময়, সখােন একজন বৃদ্ বয্িক্ িছেলন, িতিন িকছুই
ভেব উঠেত পারিছেলন না। শয়তান তােক কর্মাগত মারেত থােক।
একিদন, ক্েতর মাঝখােন, িতিন নতজানু হেয় পর্াথনা করেত
শুরু কেরন। যখন িতিন পর্াথনা করিছেলন, িতিন একিট বড়া
িনেচ ফেল দন। িতিন বেলন, “এিট একিট স্ারক হেত িদন।
শয়তান, যিদ তুই আবার আমার কােছ কানিদন িফের আিসস,
আিম তােকএই বড়া দিখেয় িদব।আর বলব িঠকএইজায়গােতই
আিম ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ কেরিছ, এবং এখান থেকই এই িবষেয়র
সমাধান হেয় গেছ।” আর সটাই আমােদর পর্েয়াজন, ক্েতর
মােঝ একিট বড়ার নয়, িকনু্ কাথাও, কান গুপ্ কেক্, কান
জায়গায়। না…
88 উহু,আজ রােত, সখােন শতািধক পর্িতজ্া করা হেয় থাকেব,
হাজােরা সংখয্ােত নওয়া হেয় থাকেব। আবার পেরর বছর
তােদরেক পনুরায় তা িনেত হেব, আেরা একবার। আমরা বলব,
“আমরা আর িমথয্া কথা বলব না। আমরা এটা করা ছেড় দেবা।
আমরা আমােদর রাগ সিরেয় রাখব। আমরা ঈশব্েরর জনয্ আেরা
অেনক বিশ িকছু করব। আমরা এটা করব, সটা করব, বা অনয্
িকছু,” শেষআমরা খুেঁজ পােবা, এই সকলই বৃথা।
89 িকনু্ মানেুষর উিচত,আজ রােত, ঈশব্েরর সেঙ্ মুেখামুিখ ভােব
সাক্াৎ করা। আর সই সময় থেক, স একিট পিরবিতত পর্াণী।
হােললুইয়া! উহু, আমার ইচ্া হেচ্ যভােব আিম এটােক িবশব্াস
কির সই ভােবই যন আিম বলেত পাির, িকনু্ যখন একজন মানষু
ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ কেরন, তার পিরবতন হেয় যায়, সই িমিনট
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থেক, তার বািক িদনগুিলর জনয্। স আর আেগর মত থাকেত
পাের না, কারন স অনন্ জীবন পেয়েছ। স একজন নতুন পর্াণী।
পরুেনা িবষয়গুিল চেল িগেয়েছ,আর তার কােছ সকল িবষয়গুেলা
নতুন হেয় িগেয়েছ। স এখন দখেত নতুন।
90 একজন রাগী বয্িক্ ঈশব্েরর সম্ুেখ আসেত পােরন, যখন
ডাক্াররা বেল দন, “িতিন মারা যােবন।” িকনু্ িতিন ঈশব্র সম্ুেখ
আসেত পােরন, এবং তার পিরিস্িত সমপণ করেত পােরন। আর
িঠক সই সময় থেক সই বয্িক্, পিরবিতত হেয় সখান থেক
বিরেয় আসেবন।

91 উহু, আমার মেন আেছ কংেগর্সময্ান আপেশার কথা, ছষিট্
বছর ধের িতিন চাকাওয়ালা কদারায় বেস িছেলন। সই রােত,
কয্ািলেফািনয়ােত, যখন পিবতর্ আত্া িনেচ নেম আেস, আর
বলেতআরম্ কের, িতিন ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ কেরন।আর সখান
থেকই, িতিন তার যিষ্ ছাড়া হাঁটেতশুরুকেরন।

92 আিম সই সময়িট দেখিছ যখন কয্ান্ার গর্স্ রাগীরা একিট
ছায়ার মেধয্ পেড় থােক। আর ডাক্াররা সখান থেক পাশ কািটেয়
চেল যান আর বেলন, “তারা শষ হেয় গেছ।” সখােন তােদর
িপর্য় জেনরা জেড়া হন, তােদর শষ কথািট বলার জনয্, তােদর
কােছ, উৎসাহ পর্দােনর জনয্। িকনু্ তারা ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ
কেরন, আর, সই সময় থেক, তারা পিরবিতত হেয় যান। আর
তােদর জীবন সম্ূণ বদেল য়ায।
93 আিম সই অপিবতর্ মিহলােদর দখেত পাই, রাস্ায় ঘারাঘুির
করেত। আিম সই মাদকাসক্েদর দখেত পাই, সরু গিলেত
ঘারাঘুির করেত। আিম সই কপটাচারীেদর দখেত পাই, িগজায়
ঘুরাঘুির করেত। আর সই সকল িবিভন্ পর্কােরর মানষু, পর্েতয্ক
নববেষ, একিট নতুন পৃষ্া পাল্ায়, আর একটা িকছু নতুন করার
চষ্া কের, িফেরআসার চষ্া কের। তােদরেক ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ
করেত িদন, একবার,আর সই সময় থেক।
94 যীশু তােদর কােছ পর্চার কেরিছেলন সই সময় থেক, যারা
মৃতুয্র ছায়ার অঞ্েল বেস িছেলন।
95 আর আিম বিল, আজ রােত, যিদ কান মানষু সিতয্ই িনেজর
মেধয্ পিরবতন চেয় থােক, স ঈশব্েরর সম্ুখীন হাক, এবং তার
সেঙ্ একবােরর জনয্ সাক্াৎ করুক, আর তখন স বলেত পারেব,
“তখন থেক, সই সময় থেক, আিম একজন পিরবিতত মানষু।
আমার অিভজ্তার দব্ারাআিম জািন।”
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96 িকছু সমেয়র মেধয্ই, মন্লী বিদর সামেন একিতর্ত হেত
যােচ্। নতুন ভােব, আপিন আপনার জীবন সমপণ করুন। আপিন
িবষয়গুিল ছেড় িদেবন, বিদেত িবষয়গুিল ছেড় িদন। ভাই,
আপনােক িকছু পরামশ িদেত িদন। যিদ আপিন ঈশব্েরর সেঙ্
মুেখামুিখ ভােব সাক্াৎ না কের থােকন, তাহেলআমােকআপনােক
িকছু বলেত িদন। আপিন বিদর কােছ থাকুন। সখােনই থাকুন
যতক্ণ না ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ হয়, তখন আপিন আঙুল দিখেয়
বলেত পারেবন এই নববেষর রািতর্িটেক। আর বলেবন না, “আিম
একিট নতুন পৃষ্া পািল্েয়িছ, আিম একটা নতুন পর্িতজ্া কেরিছ।”
িকনু্, “ সই সময় থেক, যখন ঈশব্েরর সেঙ্ আমার সাক্াৎ হয়।
আমার জীবেনর পিরবতন হেয় যায়, এবং সকল িবষেয়র পিরবতন
হেয় যায়। আর সকল িবষয় নতুন হেয় যায়, আমার কােছ, পনুবার,
সই সময় থেক,” িঠক সই সময় থেক যখনআপিন ঈশব্েরর সেঙ্
সাক্াৎ কেরন।
97 এিট একিট নতুন বছেরর সেঙ্ দখা করা নয়। আিম মেন কির,
কেয়ক িমিনেটর মেধয্ই, িকছু সমেয়, পর্ায় আড়াই ঘন্ার মেধয্,
একিট নতুন বছেরর সেঙ্, আমরা মুেখামুিখ হব। আমরা পর্িতজ্ার
সেঙ্ পর্েবশ করব।আমরা অঙ্ীকােরর সেঙ্ পর্েবশ করব।আমরা সৎ
উেদ্শয্ িনেয় পর্েবশ করব। আমরা পর্েবশ করব, এই বেল, “আমরা
একিট নতুন পৃষ্া পাল্ােনার চষ্া করব, আমরা নতুন িকছু করার
চষ্া করব।”এগুিলসবইভােলা।আিমএগুিলর সমাদর কির।

98 িকনু্ ভাইেয়রা, এিট কখেনাই অনন্ হেব না যতক্ণ না আপিন
পর্থেম ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ কেরন। যখনআপিনপর্থেম ঈশব্েরর সেঙ্
সাক্াৎ কেরন, আর, সই সময় থেক, সকল িবষেয়র পিরবতন
ঘেট যােব।

আসুনআমরাআমােদর মাথা িনচু কের পর্াথনা কির।
99 পর্ভু যীশু, ঈশব্েরর পতুর্, আিম স্রণ কির সই সময়িটেক
যখন আপনার সেঙ্ আমার সাক্াৎ হয়, ঈশব্র। আিম স্রণ কির,
হতভাগয্ লাকিটেক, িযিন নিতক জীবনযাপন করেছন, চারপােশ
না দৗিড়েয়, মদয্পান না কের, বা জয়ুা না খেল, বা ধুমর্পান না
কের, এইভােবই অেনক িবষয় ছেড় িদেয়। িকনু্আিম জািন, ঈশব্র,
যখন হাসপাতেল মৃতুয্ চােরর নয্ায় পর্েবশ কের, পর্ায় কুিড় বছর
আেগ, যখন আমার জীবেন িকছু িবষেয়র ঘাটিত িছল। সখােন
আিম ঈশব্র সেঙ্ সাক্াৎ কির, আর সই সময় থেক। সই সময়
থেক, ঈশব্র, আিম আপনার সবা করেত চষ্া কির। আমার
জীবেনর পিরবতন ঘেটেছ এবং সকল িবষয়গুিল বদেল িগেয়েছ।
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আিম খুবই পর্ফুিল্ত আপনার সেঙ্ সাক্াৎ কের, ঈশব্র। আর আজ
রােত, এই নতুন বছেরর সামেন দাঁিড়েয়, আিম খুবই আনিন্ত এই
বলেত য আমার হৃদেয় জীিবত ঈশব্েরর আত্া িনেয় আিম এর
সম্ুখীন হেত পারেবা।
100 আমােদর এই অিভজ্তা িদন, ঈশব্র। আমােদর আপনার
ধািমকতা ও করুণা পর্দান করুন। আমােদর পােপর ক্মা করুন।
আর এই নতুন বছর ধের যন আমরা জীিবত থাকেত পাির,
হ পর্ভু, এই অিভজ্তা িনেয়, য আমরা আপনার সেঙ্ সাক্াৎ
কেরিছ এবং আমােদর জীবেনর পিরবতন হেয়েছ। পর্ভু, তা পর্দান
করুন। আমােদর ভুল তর্িট ক্মা করুন। আপনার পিবতর্ আত্া
আমােদর মেধয্ স্াপন করুন। আমােদর পিরচালনা করুন এবং পথ
পর্দশন করুন।
101 িপতা ঈশব্র, ১৯৬০ িখর্স্াব্, আমার সামেন আেছ। আর
সখােন সারা িবশব্বয্াপী সভা করার সুেযাগও রেয়েছ, হাজােরা
হাজােরা সংখয্ক অধািমক মানেুষরা, মূিত পজূেকরা, এইভােব
আরও অেনেক, আপনার কােছ আসেত পাের। হ ঈশব্র, আমার
হৃদেয়আপনারআত্ার দব্ারা,আিমআপনার বিদর সম্ুেখআিস,
আজ রােত, আপনার সাক্ােত, আর পর্াথনা কির, “ হ ঈশব্র,
আমায় সাহাযয্ করুন। আমার হৃদয় পর্বল উদ্ীপনায় জব্লেছ। পর্ভু,
আিমআপনােক ভােলাবািস।আিম িনেজেকআপনােক পর্দান কির,
আপনার সবা কােয। আপনার যখােন ইচ্া সখােন আপিন
আমােক পিরচালনা করেত পােরন। আপিন যখােন চান সখােন
আমােক পািঠেয় িদেত পােরন, পর্ভু। আপিন শুধু বলুন, আিম
সখােন যাব।”

102 আমার মন্লীেক আশীবাদ করুন। ভাই নিভলেক আশীবাদ
করুন। এখােন উপিস্ত সকল বয্িক্েকআশীবাদ করুন, অপিরিচত
বয্িক্রা যারা দরজায় দাঁিড়েয় আেছন। আর এই পালক ভাইরা
যারা িনেজেদর বিক্তা রাখেত যােচ্ন, এক এক কের, এই
সন্য্ার সময়,আিম পর্াথনা কির, ঈশব্র,আপিন তােদর সবাকাযেক
আশীবাদ যকু্ করুন। ভাই নিভলেক আশীবাদ করুন। ভাই জিুন
জয্াকসনেক আশীবাদ করুন। ভাই িবলার, অনয্ সকল সবকেদর,
তােদরেক আশীবাদ করুন, িপতা। ১৯৬০ িখর্স্াব্ আমােদর জনয্
এক মহান বছর হেত িদন।
103 আমরা, পর্ভু, জািন য আপনার সেঙ্ আমরা সাক্াৎ কেরিছ,
মুেখামুিখ ভােব,আরআপনারআত্ায় পনুজীবেনর মােনও জািন,
আপনার অনন্কালীন অনগুর্হআমােদর পর্দান করুন, যােতআমরা
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আপনার সবা করেত পাির। যীশুর নােম আমরা পর্াথনা কির।
আেমন।
104 আপনারা িক তােক ভালবােসন? [মন্লী বলল,
“আেমন।”—সম্াদক] ১৯৬০, “আিম একিট নতুন পৃষ্া
পােল্িছ” হেত িদেবন না। “আিম একিট নতুন জীবন শুরু করার
চষ্া করব” হেত িদেবন না। িকনু্ হেত িদন, “আিম ঈশব্েরর সেঙ্
সাক্াৎ কেরিছ, আর সই সময় থেক, সই সময় থেক, আমার
কােছ শািন্আেছ যা বাধশিক্েক অিতকর্ম কের যায়।আমার কােছ
আনন্ আেছ যা পর্কাশ করা অসম্ব, এবং তার মিহমায় ভরপরু।
আিম কােছ সনু্িষ্ আেছ। যিদ মৃতুয্ আমার কােছ আেস, আমার
শষ শব্াস চেল যাওয়ার পর, আিম ঈশব্েরর বাহুর মেধয্ থাকেবা। িক
আেস বা িক যায় তােতআমার কান িচন্া নই!”
105 যিদ তারা চায়, রিববার রােত, ধব্ংস কের িদেত িদন। তারা চায়,
বামা ফাটারআেগইআমরা মিহমায় ঈশব্েরর সেঙ্ থাকেবা।আেমন।
সখােন িকছুই নই যাআমােদরক্িতকরেতপাের। হােললুইয়া!

106 আিম খুবই আনিন্ত য আিম ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ কেরিছ।
আিম খুবই আনিন্ত এবংআিম বলেত পাির, “ সই সময় থেক।”
িঠক সই জায়গািটেক িচিহ্ত কের বলেত পাির! “যখন আিম
ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ কেরিছ, আমার মেধয্ িকছু ঘেট িগেয়েছ। আিম
বদেল িগেয়িছ, িঠক সই িমিনট থেক। িচরকােলর জনয্, আিম
বদেল িগেয়িছ।” আিম খুবই আনিন্ত এই পেথ থাকার জনয্,
আজ রােত, ঈশব্েরর মিহমা ও শিক্র একজন সাক্ী িহসােব। এক
সময় ঈশব্র সখােন িনেচ নেম এেস আমােক তার অনুগর্হ পর্দান
কেরন, আমােক উদ্ার কেরন, আমােক সুস্ কেরন, এবং তার
পিবতর্ আত্ার দব্ারা আমােক পিরপণূ কেরন। আর তার সুসমাচার
পর্চার করার অিধকার দন, যা এই পৃিথবীেত সবািধক সম্ািনত।
সই সময় থেক,আজ পযন্,আিম একবারও অনতুপ্ হইিন। িকনু্
আিম কৃতজ্, এই সকল িদনগুিলর,আরআিম থাকেবা, অনন্কাল
ধের, যআিম ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ কেরিছ।

ঈশব্র আপনােদর আশীবাদ করুন। িঠক আেছ, ভাই
নিভল। 
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