
িবেভেদর বীজ

 আিম আজ রােতর জনয্ একিট সংিক্প্ পাঠ িনধারণ কেরিছ,
সংিক্প্ বাকয্ পাঠ, যিদ ঈশব্র চান, এর সমব্েন্ আমােদরেক

একিট পর্সঙ্ িদেত, মিথ িলিখত সুসমাচার ১৩:২৪ থেক ৩০ পযন্।
আর তারপর আিম—আিম িকছু সমেয়র মেধয্ই ৩৬ থেক ৪০ পযন্
পড়েত চাই। এখন মিথ িলিখত সুসমাচার, তার ১৩ অধয্ায়, মিথ
িলিখত সুসমাচার ১৩ অধয্ায় ২৪ পেদর থেক শুরু কের। বাকয্ পােঠ
মেনােযাগ িদন। আমার বাকয্ অসফল হেত পাের, িকনু্ তার বাকয্
অসফল হেব না।

পের িতিন তাহােদর কােছ আর এক দষৃ্ান্ উপিস্ত
কিরেলন, কিহেলন, সব্গ-রাজয্েকএমনএক বয্িক্র সিহত
তুলনা করা যায়, িযিন আপন ক্েতর্ ভাল বীজ বপন
কিরেলন।
িকনু্ স লােক িনদর্া গেল পর তাঁহার শতর্ আিসয়া ঐ
গােমর মেধয্ শয্ামাঘােসর বীজ বপন কিরয়া চিলয়া গল।
পের যখন বীজ অঙু্িরত হইয়া ফল িদল, তখন
শয্ামাঘাসও পর্কাশ হইয়া পিড়ল।
তাহােত সই গৃহকত্ার দােসরা আিসয়া তাঁহােক কিহল,
মহাশয়, আপিন িক িনজ ক্েতর্ ভাল বীজ বুেনন নাই?
তেব শয্ামাঘাস কাথা হইেত হইল?

আর িতিন তাহািদগেক কিহেলন, কান শতর্ ইহা
কিরয়ােছ। আর দােসরা তাঁহােক কিহল, তেব আপিন িক
এমন ইচ্া কেরন য, আমরা িগয়া…তাহা সংগর্হ কির?
িতিন কিহেলন, না, িক জািন, শয্ামাঘাস সংগর্হ কিরবার
সমেয় তামরা তাহার সিহত গামও উপড়াইয়া ফিলেব।
শসয্েচ্দেনর সময় পযয্ন্ উভয়েক একতর্ বািড়েত দও।
পের ছদেনর সমেয় আিম ছদকিদগেক পর্রণ কিরব,
তামরা পর্থেম শয্ামাঘাস সংগর্হ কিরয়া পাড়াইবার জনয্
বাঝা বাঝা বাঁিধয়া রাখ, িকনু্ গাম আমার গালায়
সংগর্হ কর।

2 আপনারা িক লক্য্ কেরেছন, “পর্থেম শয্ামাঘাস সংগর্হ কের,
বাঝা বাঝা বঁেধ রােখা”? এখন, এিট পড়ার পর, যখন আিম
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কয্াটািলনা পবতমালার উপের বেসিছলাম, পর্াথনােত, আমার
কােছ একিট অজানা িবষয় এেসিছল। আর তখন আিম ভাবলাম,
“আিম কাথায় একিট শব্ পােবা যা আজ রােতর্ পর্চার করার জনয্
আিম বয্বহার করেত পারব?”
3 আর আিম নীেচ চেল যাই এবং িডিস্েপিন্ শব্িট খুেঁজ পাই,
তাই আিম একিট অিভধান িনই এবং িডিস্েপিন্ শব্টার মােন
দিখ। আর তার মােন “অৈনকয্ বপন করা,” অথবা—অথবা,

“িবপরীত হওয়া,” যমনিট ওেয়বস্ার বেল, “অৈনকয্ বপন করা,
িকছু আলাদা,” বা, “যা অনসুরণ করা হেয়েছ তার িবপরীেত।” তাই
আিম ভাবলাম, আজ রােতর বাতািট, আিম বলব: িবেভেদর বীজ ।
আর িবশব্াস কির ঈশব্র এখন তাঁর বাকয্েক আশীবাদ করেবন যখন
আমরা এর অধয্ায়ন কির।
4 আর আমরা জািন য িতিন এর বয্াখয্াও কেরেছন, ৩৬ পদ
থেক এবং—এবং ৪৩ পদ পযন্, িকভােব এই বীজিট পণূিবকিশত

হল। আর আমরা যখন এখােন আিছ, আসুন এিটও পিড়, এখন
৩৬ পদ থেক ৪৩ পদ পযন্।

আর তখন িতিন লাকসমূহেক িবদায় কিরয়া গৃেহ
আিসেলন। আর িতিন তাঁহার িশষয্গণ িনকেট আিসয়া
তাঁহােক কিহেলন, ক্েতর্র শয্ামাঘােসর দষৃ্ান্টী
আমািদগেক স্ষ্ কিরয়া বলুন।

আর িতিন উত্র কিরয়া কিহেলন, িযিন ভাল বীজ বপন
কেরন, িতিন মনষুয্পতুর্।

আর ক্তর্ জগৎ; ভাল বীজ রােজয্র সন্ানগণ;
শয্ামাঘাস সই পাপাত্ার সন্ানগণ;
য শতর্ তাহা বুিনয়ািছল, স িদয়াবল; ছদেনর সময়

যগুান্; ছদেকরা সব্গদতূ।
অতএব যমন শয্ামাঘাস সংগর্হ কিরয়া আগুেন
পাড়াইয়া দওয়া যায়, তমিন যগুােন্ হইেব।
মনষুয্পতুর্ আপন দতূগণেক পর্রণ কিরেবন; তাঁহারা
তাঁহার রাজয্ হইেত সমস্ িবঘ্জনক িবষয় ও
অধম্াচারীিদগেক সংগর্হ কিরেবন,
এবং তাহািদগেক আগুেন, অিগ্কুেণ্ ফিলয়া িদেবন;

এবং সই স্ােন কর্ন্ন, বা রাদন ও দন্ঘষণ হইেব।
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তখন ধািম্েকরা আপনােদর িপতার রােজয্ সূেযয্র নয্ায়
দদীপয্মান হইেব। যাহার কাণ আেছ… স শুনকু।

5 িতিন যীশু সব্য়ং, িযিন এই দষৃ্ান্িটর বয্াখয্া িদিচ্েলন,
সইজনয্ এই বয্াখয্ািটর মােন িক তা আমরা জািন। আর এখন

যখন আমরা এর অধয্ায়ন কির, এই বীজ বপন িনেয় এবং—
এবং শসয্ সংগর্হ িনেয়, িতিন এখেন বয্াখয্া করেছন। আর আিম
িবশব্াস কির যীশু তার িনজ সমেয় এই দষৃ্ান্ িনেয় বেলিছেলন,
িকনু্ িতিন বাঝােনার চষ্া করিছেলন এইরকম পৃিথবীর শষ সময়
পযন্ ঘটেব, বা, যেুগর শষ পযন্, যিট হল আজেকর িদন। আর
আিম িবশব্াস কির আজেক রােতর এই ছাট্ বাকয্িট য সমেয়
আমরা বসবাস করিছ তার জনয্ খুবই উপযকু্, কারণ এখােন
যীশু খুব স্ষ্ভােব বেলেছন য “এই পৃিথবীর শষ সমেয় তা
সংগর্হ করা হেব,” তখন সখােন অন্ ঘটেব; গেমর সংগর্হকরণ,
এবং শয্ামাঘােসরও সংগর্হকরণ এবং তােদর জব্ািলেয় দওয়া, আর
গমেক সব্গরােজয্ িনেয় যাওয়া। আর আিম িবশব্াস কির এিট এই
ভােবই হেব।
6 আর অনয্ আেরকিট বাকয্ আমােক এইভােব িবশব্াস করার
জনয্ পর্রণা দয়, আিম এখােন এটা িলেখ রেখিছ, মিথ িলিখত
সুসমাচার ২৪:২৪, সখােন এটা বলা হেয়েছ, বীজ—িবেভেদর
বীেজর—িবষেয় বলা হেয়েছ। যীশু বেলেছন য এই দইুিট এত
কাছাকািছ থাকেব য যিদ সম্ব হয় স মেনানীত বয্িক্েকও
ভুলাইেত পাের। পর্ায় িঠক একই রকম।
7 বােকয্ অনয্ এক জায়গায় সখােন এটা লখা রেয়েছ, য
বৃিষ্পাত ধািমক ও অধািমক উভেয়র উপর হয়।
8 আিম আমার সই পর্থম অনভূুিত মেন করেত পাির যখন
আিম পর্থমবার পিন্েকাস্াল বয্িক্েদর মােঝ উপিস্ত হেয়িছলাম।
আিম িমশাওয়াকা, ইিন্য়ানােত িছলাম। আর আিম একিট িবশাল
সেম্লেন িছলাম, িঠক এইরকম একিট হলঘর, যখােন উত্র এবং
দিক্ণ একসেঙ্ এেসিছল। পৃথকীকরেণর, সই িদনগুিলর কারেণ,
তােদরেক সখােন একসেঙ্ আসেত হেয়িছল। পিন্েকাস্াল
ভাইেদর মেধয্ তারা দিুট বহৎ িবভাগ িছল। আিম তােদর িবষেয়
কখেনা িকছুই শুিনিন বা তােদর সেঙ্ আেগ কখেনা সাক্াৎ হয়িন।
পর্থমবার আিম িভন্ ভাষায় কথা বলা শুেনিছলাম। আর সই
সেম্লেনর, শষ সািরেত বেস…আিম তােদর কান সদসয্ না হেয়,
আিম একজন তরুণ বয্ািপ্স্ পর্চারক িছলাম, আিম শষ পর্ােন্
িপছেন বেসিছলাম। আর আিম মেন করেত পাির পর্থমবার যখন
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আিম িভন্ ভাষায় কথা বলেত শুেনিছলাম, আিম এটাও জানতাম
না িক—এটা িক িছল। আর তখন এই দইু বয্িক্, পর্ধানত, যারা
আমার সামেন বেস িছেলন, একজন িভন্ ভাষায় কথা বলেত
পারেতন এবং য এই বয্িক্িট িক বেলেছন অনয্জন তার বয্াখয্া
করেত পারেতন। িঠক আেছ, তখন সখােন, আিম আমার বাইেবল
যথাসাধয্ অধয্ায়ন করেত শুরু কির, আর আিম খুেঁজ পাই সিট
বাকয্সম্ত। সটা িঠক য রকম বাকয্, পিবতর্ আত্া কের থােক।
9 িঠক আেছ, পর্ায় তার একিদন পের… সই রােতর্ আমার হৃদয়
খুব কঁেপ উেঠিছল। আিম ভুট্ার ক্েত ঘুিমেয় িছলাম। আমার
কােছ যেথষ্ টাকা িছল না য আিম একিট—একিট—একিট
িবছানা ভাড়া কির, আমার কােছ শুধু ঘের ফরার জনয্ যেথষ্
টাকা িছল, আমার কােছ িকছু ডানাট িছল, িকছুিদন পরুেনা, বা
রাল, এিট িছল, আমার পর্াতরাশ করার জনয্। আমােক তারা

সব্াগত জানায় তােদর সেঙ্ খাবার খাওয়ার জনয্, িকনু্ আমার কােছ
দওয়ার মেতা কান টাকা িছল না। সই সমেয়, মন্া চলিছল,

১৯৩৩, তাই এিট—তাই এিট খুবই কিঠন িছল। আর তাই আিম
ভাবলাম, “িঠক আেছ, আিম…তােদর সেঙ্ আমার খাবার খাওয়ার
কান দরকার নই, িকনু্ আিম জানেত চাই তােদর কােছ িক আেছ।

তােদর কােছ এমন িকছু আেছ যা আমার কােছ নই।”
10 তাই সই সকােল আিম…তারা আমােক িজেজ্স কের, “সকল
সবেকরা মেঞ্র উপের চেল আসুন এবং িনেজেদর পিরচয় িদন,

আপিন ক, আপিন কাথা থেক এেসেছন।”
11 িঠক আেছ, আিম—আিম শুধু বেলিছলাম, “ঊইিলয়াম
বর্ানহাম, পর্চারক, জফাসনিভেল,” আর বেস পড়লাম। িঠক
আেছ, সই সমেয় আিম সব থেক বয়েস ছাট সবক িছলাম সই
মেঞ্। আর তার িঠক পেরর িদন তারা আমােক মেঞ্ ডেক নন
পর্চার করার জনয্। আর তখন পর্চােরর শেষ, কন, আমরা খুব
মহান সময় পেয়িছলাম, আর তারপর আিম িবিভন্ বয্িক্েদর সেঙ্
সাক্াৎ কির আর তারা আমােক তােদর মন্লীেত আমন্ণ কেরন।
তারপর তারা…
12 তারপর, কন য, আিম ভাবলাম, “যিদ আিম সখােন
পৗঁছােত পাির যখােন এই দইু মুখয্ বয্িক্ িছেলন যারা িভন্

ভাষায় কথা বেলিছেলন এবং তার বয্াখয্া িদেয়িছেলন!” সটা
আমার হৃদেয় জব্লিছল, আমার এটা খুবই দরকার িছল। িঠক আেছ,
যমনটা শুরুেত আিম বেলিছলাম, একিট ছাট্ দান যার পর্িত

আপিন আকৃষ্ হন। আপনারা জােনন, দান এবং আহব্ান মন
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পিরবতন ছাড়াই হেয় থােক, আপনারা এগুেলা সারা জীবন ধেরই
পেয় থােকন, বুঝেলন, যিদ এগুেলা ঈশব্েরর দান হেয় থােক,

আপনারা এগুেলা িনেয় জন্গর্হণ কেরন। তাই আিম সব সময়,
যখন আিম ছাট্ বালক িছলাম তখন থেক, এিট আমার সেঙ্
সব সময় ঘেটেছ, যারা আমােক জােনন আমার সম্ূণ জীবন
িনেয়, তারা এিট য সতয্ তা জােনন। িঠক আেছ, যিদ আিম
ভেবিছলাম…এটা িক িছল তখন আিম তা জানতাম না, আর

আিম এটােক একটা দশন বেলিছলাম, আিম জানতাম না এটা িক
িছল। িকনু্ আিম ভেবিছলাম, “যিদ আিম কখেনা তােদর সেঙ্ কথা
বলেত পাির!” িঠক আেছ, আর য আত্া সই ভবেনর মেধয্ িছল
অনভুব হেয়িছল যন সিতয্ই ঈশব্েরর আত্া।
13 সুতরাং তােদর মেধয্ একজেনর সেঙ্ আমােক—আমােক কথা
বলেত হেব, আর আিম তােক িকছু পর্শ্ িজেজ্স করলাম, আর
িতিন আসেল একজন পর্কৃত িখর্স্ান িছেলন। তা িনেয় কান সেন্হ
নই, সই পরুুষিট একজন পর্কৃত িবশব্াসী িছেলন। আর অপর

বয্িক্, যখন আিম তার সেঙ্ কথা বললাম, আিম যিদ কানিদন
কান ভেন্র সেঙ্ সাক্াৎ কের থািক, সিট িছল তােদর মেধয্

একজন। সই বয্িক্িট আসেল িছল…তার স্ী িছেলন একজন
সব্ণেকশী মিহলা, আর তার য সন্ােনরা িছল তারা…দইুজন সন্ান
িছল কােলা কশী মিহলার থেক। আর আিম ভাবলাম, “িঠক
আেছ, এখন তাহেল িক হল? এটা এখােন, আিম—আিম পেুরা
গুিলেয় যাই। আিম একজন মৗলবাদী; এিট বাকয্ হেত হেব, অথবা
এিট সিঠক নয়। আর এখােন সই আত্ািট, একিট বেজ উঠেলা,
পর্কৃত, আিম যা জািন সই অনসুাের; আর অপরিট মােটই ভাল
িছল না; আর আত্া দজুেনর উপরই নেম আেস। এখন, এটা িক
কের সম্ব?” আিম হয়েতা, আমােক হতভমব্ কের িদেয়িছল।
14 দ’ুবছর পর, আিম এক গুহার িভতের পর্াথনা করিছলাম যখােন
আিম পর্াথনা করেত যাই। গুহার মেধয্ ধুলাময় হেয় যাই, আর এক
িবেকেল আিম বিরেয় আিস, আমার বাইেবলিট একিট গােছর
গুিড়র উপর রািখ, আর বাতাস ইবর্ীয় পসু্কিট খুেল ফেল, ৬
অধয্ায়। যখােন বলা হেয়েছ, শষ সমেয়, এিট কমন হেব যিদ
আমরা সেতয্র থেক পেড় যাই আর মন পিরবতেনর দব্ারা নতুন
জীবন পাই, সখােন পােপর জনয্ আর কান বিলদান নই, আর
িকভােব এই কাটাগুেলা, যারা অগর্ােহয্র িনকটবতী, তােদর শেষ
জব্ািলেয় দওয়া হেব; িকনু্ বৃিষ্ পৃিথবীর উপের নেম আেস, পর্ায়ই,
এগুিলেক জল দওয়ার জনয্, এগুিলেক িঠক করার জনয্; িকনু্
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এই কাঁটাগুেলােক অগর্াহয্ করা হেব, িকনু্ গমেক সংগর্হ করা হেব।
আর আিম ভাবলাম, “িঠক আেছ, এিট বাতােসর জনয্ খুেলেছ।”
িঠক আেছ, আিম আবার বাইেবলিট িনেচ রেখ িদই। আর আিম
ভাবলাম, “িঠক আেছ, এখন আিম শুধু…” আর আবার বাতাস
এেস এিট খুেল ফেল। এরকম িতনবার ঘেট। আর আিম ভাবলাম,
“িঠক আেছ, এখন, এটা অদু্ত।”
15 আর তখন যখন আিম উেঠ দাঁড়াই, আিম ভেবিছলাম, “ঈশব্র,
কন আপিন আমার পড়ার জনয্ বাইেবলিট খুলেলন, আিম…

যখন আিম সিট পিড়, যখােন ‘কাঁটাবন ও শয্াকুল, যারা শােপর
সমীপবত্ী, জব্লনই তােদর পিরণাম’?” আিম ভেবিছলাম, “ কন,
আপিন সটা আমার সামেন সখােন খুেল িদেয়িছেলন?” আর
যখন আিম খুজঁেত থািক…
16 এখন, এই দশনগুিল কান সাজ সরঞ্াম ছাড়াই আেস। সটা
ঈশব্র। বুঝেলন? আিম তাকালাম আর আিম দখেত পলাম একিট
পৃিথবী আমার সামেন ঘুরেছ, আর আিম দখলাম তার পেুরাটাই
কষণ করা হেয়েছ। সখােন একজন পরুুষ িছেলন সাদা বস্ পিরধান
কের, গম বপন কের ঘুের আসেলন। আর যখন িতিন পৃিথবীর
চারিদেক ঘুের আসেলন, সখােন কাথাও থেক একজন পরুুষ
আসেলন, খুব ভয়ঙ্র দখেত, স একিট কােলা পাশাক পিরধান
কেরিছল, আর স আগাছার বীজ এর উপর ছিড়েয় িদেত থাকেলা।
তারা দজুেন একসেঙ্ আসেলন। আর যখন তারা আসেলন, তারা
দজুেনই িপপািসত িছেলন, কারণ সখােন বষার পর্েয়াজন িছল।
তােদরেক দেখ মেন হিচ্ল তারা দজুেনই পর্াথনা করিছেলন,
নতমস্ক হেয়, “পর্ভু বষােক পর্রণ করুন, বষােক পর্রণ করুন।”
আর সখােন এক িবশাল মঘ উপিস্ত হল, আর তােদর দজুেনর
উপেরই বষণ করেলা। আর যখন এিট ঘটেলা, তখন ছাট্ গম
লািফেয় উেঠ বলল, “পর্ভুর সু্িত হাক! পর্ভুর সু্িত হাক!” এবং
সই ছাট্ আগাছািট একই িদেক লািফেয় উেঠ বলল, “পর্ভুর সু্িত
হাক! পর্ভুর সু্িত হাক!”

17 আর তখন সই দশনিট বয্াখয্া করা হেলা: বৃিষ্ ধািমক ও
অধািমেকর উপের পেড়। সই একই আত্া একিট সভায় নেম
আসেত পাের, সখােন সবাই এেত আনন্ কের: কপটাচারী,
িখর্স্ান, আর সব একসােথ। িঠক তাই। িকনু্ এটা িক? তাহােদর
ফেলর দব্ারা তারা পিরচয় লাভ কের। বুঝেলন? তােদর পিরচেয়র
জনয্ সটাই একমাতর্ উপায়।
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18 তারপর এখন আপনারা দখেত পােচ্ন, বুেনা জই, বা বুেনা
গম অেনক সময় দখেত মেন হয় একিট িবশুদ্, গাহস্য্ শেসয্র মত,
এতই িনকটস্ য মেনানীতেদর পর্তারণা করেত পাের। আিম মেন
কির আমরা সিঠক সমেয় বাস করিছ, যখন এই সকল িবষয়গুিল
িনেয় পর্চার করা হেব এবং কথা বলা হেব।
19 লক্য্ করুন ৪১ সংখয্ক পেদ, তারা উভয়ই খুবই িনকটবতী,
এতটাই িনকটবতী য শষ সময় িতিন করেত পােরনিন…তােদরেক
আলাদা করার জনয্ িতিন কান িনিদষ্ মন্লীর উপর িনভর করেত
পােরনিন, যমন ধরুন, মথিডস্ বা বয্ািপ্স্, বা পিন্েকাস্াল,
তােদরেক আলাদা করার জনয্। িতিন বেলেছন, “িতিন তার দতূেক
পর্রণ করেবন তােদরেক আলাদা করার জনয্।” একজন দতূ

আসেছন পৃথকীকরণ িনেয় আসার জনয্, সিঠক এবং ভুেলর মােঝ
পৃথকীকরণ। ঈশব্েরর দতূ ছাড়া এিট কউ করেত পােরন না। িতিন
সই জন িযিন কানিট িঠক এবং কানিট ভুল তা বেল িদেবন ।

ঈশব্র বেলেছন িতিন তার দতূেক শষ সমেয় পর্রণ করেবন। আজ
পযন্ দতূেদর নয়, িকনু্ শষ সমেয়র দতূেক, এবং িতিন সকলেক
একতর্ করেবন। আমরা সকেল জািন য এখন ফসল কাটার সময়
আসেছ। এখন, একজন দতূেক আসেল বয্াখয্া করা হেয় থােক
একজন “বাতা বাহক” িহেসেব। আর আমরা দখেত পাই সখােন
সাতজন দতূ আেছন সাতিট মন্লীেত, আর এখন…না, মন্লীর
যগু ধের।
20 লক্য্ করুন িতিন কােক বীজ বপনকারী বেলিছেলন, আর এই
বীজিট িক িছল। এক, সই বীজ বপনকারী িতিন িছেলন, ঈশব্েরর
পতুর্, িযিন বীজ বপন কের িগেয়েছন। আর একজন শতর্ তার িপছেন
আেস, য িছল শয়তান, আর িবেভেদর বীজ বপন কের যায়, সিঠক
বীজ বপন করা িঠক িপছেন। এখন, বনু্রা, এিট সকল যগু ধেরই
ঘেটেছ যখন থেক আমােদর এই পৃিথবী আেছ। িঠক তাই। আিদ
থেক আরম্ কের, এিট িঠক সই একই িবষয় শুরু কেরেছ।

21 এখন িতিন বেলেছন, “ঈশব্েরর বীজ, ঈশব্েরর বাকয্।” যীশু
বেলিছেলন, একিট িনিদষ্ জায়গায়, য “ঈশব্েরর বাকয্ হেলা
একিট বীজ।” আর পর্েতয্কিট বীজ িনজ িনজ জািত অনুসাের
ফল িনেয় আসেব। আর এখন যিদ িখর্স্ান, ঈশব্েরর সন্ােনরা,
ঈশব্েরর রােজয্র সন্ােনরা ঈশব্েরর বীেজ পিরণত হেয়েছ, তাহেল
তারা অবশয্ই ঈশব্েরর বাকয্, আমরা য সমেয় বসবাস করিছ ঈশব্েরর
বাকয্ পর্কািশত হেয়েছ, সই সমেয়র পর্িতজ্া বীেজর জনয্। ঈশব্র
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শুরুেত তার বাকয্ িদেয়িছেলন, আর পর্েতয্কিট যেুগ তারা তােদর
বীজ পেয়িছল, তােদর সমেয়, তােদর পর্িতজ্া।
22 এখন, যখন নাহ দেৃশয্ আসেলন, আর িতিন ঈশব্েরর বীজ
িছেলন, সই সমেয়র জনয্ ঈশব্েরর বাকয্।
23 যখন মািশ আসেলন, িতিন নােহর বাতা িনেয় আসেত
পারেতন না, এিট কাজ করেতা না, কারণ িতিন সই সমেয়র জনয্
ঈশব্েরর বীজ িছেলন।
24 তারপর যখন খর্ীষ্ আসেলন, িতিন নাহ বা মািশর যগু িনেয়
আসেত পারেতন না, এিট তার সময় িছল, একজন কুমারী গভবতী
হেবন এবং একিট পতুর্ সন্ানেক িনেয় আসেবন, আর িতিন সই
অিভিষক্ বয্িক্ হেবন।
25 এখন, আমরা লুথােরর যগু, ওেয়সিলর যেুগর ( মথিডেস্র
যগু) মাধয্েম চেল এেসিছ, সকল যেুগর মাধয্েম সবেশেষ, আর
পেন্েকাস্াল যগু, এবং পর্েতয্ক যেুগ বােকয্র একিট পর্িতজ্া
দওয়া হেয়িছল। আর সই যেুগর লােকরা, যারা সই পর্িতজ্া

করা বাকয্িটেক পর্কািশত কেরিছল, সই সমেয়র বীজ িছেলন, িঠক
এখােন যমন যীশু বেলেছন, “তারা ঈশব্েরর রােজয্র সন্ান।” সটা
িঠক। পিবতর্ আত্া তার সন্ােনর িকর্য়ার মাধয্েম পর্কািশত হাওয়াই
সই যেুগর ঈশব্েরর রােজয্র বীজ।

26 লক্য্ করুন, আগাছাগুিল শতর্ িছল, শয়তান, যারা িবেভেদর
সৃিষ্ কের, বা—বা িবেভেদর বীজ, স সই অপর্ীিতকর িকর্য়াগুিল
করার জনয্ দায়ী। আিদ থেক শয়তান তার বীজ বপন কের এেসেছ,
যখন ঈশব্র পৃিথবীর উপর তার পর্থম মনষুয্ ফসলেক স্াপন করেলন।
আদম, িনশ্য়ই, যিদও জানেতন সখােন একিট—একিট সেতয্র
জ্ান রেয়েছ, এবং সিঠক এবং ভুেলর, আর িতিন তখন পযন্
সখােন আেসনিন।

27 িকনু্ আমরা দখেত পাই, ঈশব্র তার সন্ানেদর পর্িতরক্ার জনয্
তার বাকয্ িদেয়েছন। তােদর…আমােদর পর্িতরক্ার জনয্ ঈশব্েরর
বাকয্ ছাড়া আর িকছুই নই। সটাই আমােদর পর্িতরক্া। সখােন
কােনা বামা নই, কান আশর্য়েকন্ নই, কানও লুকােনার

জায়গা নই, কান এিরেজানা বা কয্ািলেফািনয়া নই, বা যখােনই
হাক না কন; আমােদর কবলমাতর্ একিট পর্িতরক্া রেয়েছ, আর
সিট হল বাকয্। আর সই বাকয্ দহধারণ করেলন এবং আমােদর

মেধয্ পর্বাস করেলন, িযিন যীশু খর্ীষ্ িছেলন। িতিন আমােদর
পর্িতরক্া। তার মেধয্, আমরা সুরিক্ত।
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28 একজন পর্কৃত িবশব্াসীর উপর পাপ কখনই আেরািপত করা হয়
না। আপনারা িক সটা জােনন? যারা ঈশব্েরর থেক জন্ িনেয়েছন,
পাপ কেরন না, পাপ করেতই পােরন না, বুঝেলন? এটা এমনিক
আেরািপতও করা হয় না। কন, দাউদ বেলেছন, “ধনয্ সই বয্িক্
যার উপর ঈশব্র পাপ আেরািপত কেরন না।” যখন আপিন খর্ীেষ্র
িভতেরর আেছন, আপনার পাপ করার কান ইচ্া থােক না। “ সই
উপাসক, একবার শুিচকৃত হওয়ার পর, তার পাপ করার কােনা
চতনা থােক না,” আপনার কান ইচ্া থােক না। এখন, িবেশব্র

কােছ, আপিন একজন পাপী হেত পােরন; িকনু্, ঈশব্েরর কােছ,
আপিন নন, কারণ আপিন খর্ীেষ্র মেধয্ আেছন। আপিন িক কের
একজন পাপী বয্িক্ হেত পােরন যখন আপিন একজন িনষ্াপীর
মেধয্ আেছন, আর ঈশব্র সই বয্িক্েকই দেখন যার িভতর আপিন
আেছন?
29 এখন এই ফসল কাটার সমেয়। আিদেত, যখন ঈশব্র তার বীজ
এই পৃিথবীর উপর বপন কেরিছেলন এবং তার সন্ানেদর হৃদেয়র
এিট িদেয়িছেলন, তার পিরবারেক, সই বাকয্িট রাখার জনয্,
সিটই িছল তােদর একমাতর্ পর্িতরক্া, বাকয্ রাখা! এখােন শয়তান

চেল আেস আর সই অন্রায়েক ভেঙ ফেল, িবেভেদর বীজ বপন
করার মাধয্েম, ঈশব্েরর বােকয্র িবপরীেত। যিদ এই িবেভদ আিদেত
হেয় থােক, এিট এখেনা আেছ। যিদ কউ ঈশব্েরর বােকয্র সােথ
কান িকছু যকু্ কের থােক, স িকনু্ িবেভেদর বীজ! আিম পাত্া

িদই না এটা কাথা থেক আেস, যিদ এটা কান সংগঠন থেক
আেস, যিদ এটা কান সামিরক উৎস থেক আেস, যিদ এটা কান
রাজৈনিতক শিক্ থেক আেস, যেকােনা িকছুই যা ঈশব্েরর বােকয্র
িবপরীেত, সটা হেলা িবেভেদর বীজ।
30 যখন কান বয্িক্ দাঁিড়েয় বেল স একজন সুসমাচার পর্চারক,
আর স বেল য “অেলৗিকক িবষেয়র িদন সমাপ্ হেয়েছ,” সিট
হেলা িবেভেদর বীজ। যখন একজন বয্িক্ দাঁিড়েয় বেল স একজন
সবক, কান স্ােনর এক মন্লীর পালক, আর স িবশব্াস কের না
য যীশু খর্ীষ্ পর্েতয্কিট িবষয়ই এক (শারীিরক দহ বাদ িদেয়),

কাল, আজ, এবং অনন্কাল ধের একই, সিট হেলা িবেভেদর
বীজ। যখন স বেল য “আেলৗিকক এবং পর্িরত যগু সমাপ্
হেয়েছ,” সিট হেলা িবেভেদর বীজ। যখন তারা বেল, “ঐশব্িরক
আেরাগয্দান করার মেতা কােনা িবষয় নই,” সিট হেলা িবেভেদর
বীজ। আর পৃিথবী এেদর দব্ারা পণূ হেয়েছ। এরা িভড় কের এবং
গেমর শব্াসরুদ্ কের ফেল।
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31 আমরা লক্য্ করেত পাির য পর্থম িবেভেদর বীজবপেক িচিহ্ত
করা হয় “িদয়াবল” বেল, আর আমরা জািন এটা, আিদপসু্ক ১
অধয্ায় হেয়িছল। আমরা এখন খুেঁজ পাই, আর এখােন—মিথ
িলিখত সুসমাচার, তার ১৩ অধয্ায়, যীশু এখেনা তার বােকয্র
য কান িবেভদেক িচিহ্ত কেরন “িদয়াবল” বেল। আর এখন

১৯৫৬, য কােনা িকছু য িবেভদ বপন কের, ঈশব্েরর িলিখত
বােকয্র িবপরীেত, বা এর কান বয্িক্গত বয্াখয্া দয়, হল িবেভেদর
বীজ। ঈশব্র তােক সম্ান পর্দান করেবন না। িতিন করেত পােরন না।
এর সংিমশর্ণ হয় না। িনশ্য়ই তা হয় না। এিট সিরষা দানার মত;
এিট অনয্ িকছুর সােথ িমিশর্ত হয় না, আপিন এেক সংকর করেত
পারেবন না, এিট খাঁিট হেত হেব। িবেভেদর বীজ!
32 এখন আমরা খুেঁজ পাই, যখন ঈশব্র এদন উদয্ােন তার বীজ
বপন করেলন, আমরা খুেঁজ পাই য এিট হবলেক িনেয় আেস।
িকনু্ যখন শয়তান তার িবেভেদর বীজ বপন কের, সিট একিট
কিয়নেক িনেয় আেস। একজন ধািমকেক িনেয় আেস; আেরকজন
অধািমকেক িনেয় আেস। কারণ হবা িবেভেদর বাকয্েক শুেনিছল,
ঈশব্েরর বােকয্র িবপরীেত, আর িঠক সখান থেকই পােপর বল
গড়ােত শুরু কের, আর তখন থেক গড়ােত থােক। আর আমরা
এিট কখেনাই পেুরাপিুর ভােব বাইের বর কের িদেত পাির না যতক্ণ
না দতূ এেস এই িবষয়গুিল পৃথক কেরন, আর ঈশব্র তার সন্ানেদর
সব্গরােজয্ িনেয় যান, আর আগাছােদর পাড়ােনা হেব। লক্য্ করুন
এই দিুট দর্াক্ালতােক।
33 যিদ আমােদর কােছ এই িবষেয়র জনয্ আরও িকছু সময়
থাকেতা, মূল স্ানিটেক আঘাত করার জনয্, িকছু িমিনেটর মেধয্ই
যােত আমরা অসুস্েদর জনয্ পর্াথনােত যেত পাির।
34 লক্য্ করুন, এখােন মিথর িলিখত সুসমাচােরর, ১৩ অধয্ােয়,
আজ রােতর্র আমােদর পাঠ, িঠক যমন ঈশব্র বেলিছেলন তােদরও
বীজ একসেঙ্ই বৃিদ্ পায়, “তােদরেক একেতর্ বাড়েত দাও।” এখন,
কিয়ন নাদ দেশ চেল িগেয়িছেলন, িনেজর জনয্ একজন স্ী
খুেঁজ পেয়িছেলন, আর িববাহ কেরিছেলন; হবলেক হতয্া করা
হেয়িছল, আর ঈশব্র শেথর উত্ান করেলন তার স্ানেক নওয়ার
জনয্। আর এইভােবই এই দিুট পর্জন্ এিগেয় যেত শুরু কের,
ভােলা এবং মেন্র মধয্ িদেয়। এখন, আমরা লক্য্ কির তারা
একিতর্ত হেয়িছল, তারা পর্েতয্েকই, িবিভন্ সমেয়, আর ঈশব্রেক
করেত হয়…এিট এত পােপ পণূ হেয় যায় য ঈশব্রেক তা ধব্ংস
করেত হেয়িছল।
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35 িকনু্ শষ পযন্ তারা পর্কািশত হয় যতক্ণ পযন্ উভয় বীজ,
িবেভেদর বীজ এবং ঈশব্েরর বীজ, তােদর পর্কৃত মস্কেক িনেয়
আেস, আর সিট ঈষ্িরেয়াতীয় িযহূদা এবং যীশু খর্ীেষ্র মেধয্
গুিটেয় আেস। কারণ, িতিন ঈশব্েরর বীজ িছেলন, িতিন ঈশব্েরর
সৃিষ্র আিদ িছেলন, িতিন ঈশব্েরর থেক কম িছেলন না। আর
ঈষ্িরেয়াতীয় িযহূদার জন্ হেয়িছল িবনাশ সন্ান িহেসেব, নরক
থেক এেসিছেলন, নরেক িফের িগেয়েছন। যীশু খর্ীষ্ ঈশব্েরর

পতুর্ িছেলন, পর্কািশত ঈশব্েরর বাকয্। ঈষ্িরেয়াতীয় িযহূদা, তার
িবেভেদ, িদয়াবেলর বীজ িছেলন, পৃিথবীেত এেসিছেলন, পর্তারণা
করার জনয্; যমনিট স আিদেত িছল, কিয়ন, তার আিদ িপতা।
36 িযহূদা শুধু মন্লী িনেয় খলা কেরিছেলা। িতিন ছলনাহীন
িছেলন না। তার কােছ িবশব্াস িছল না; নাহেল স কখেনা যীশুর
সেঙ্ িবশব্াসঘাতকতা করত না। িকনু্, দখুন, িতিন িবেভেদর বীজ
বপন কেরিছেলন। স ভেবিছল য স পৃিথবীর সেঙ্ বনু্তব্ করেত
পারেব, ধনেদৗলত, আর যীশুর সেঙ্ও বনু্তব্ করেত পারেব, িকনু্
এটা করার জনয্ তার খুব দরী হেয় যায়। যখন মৃতুয্র সময় চেল
আেস, তখন স এই অসৎ িজিনসিট কের, তখন স এিগেয় যাওয়া
এবং িফের আসার িবভাজন রখািট অিতকর্ম কের যায়। একজন
পর্তারক িহেসেব, তােক সই পেথই এিগেয় যেত হয় য পেথ স
িগেয়িছল। স িবেভেদর বীজ বপন কেরিছল, স সই সমেয়র মহান
সংস্াগুেলার কাছ থেক অনুগর্হ খুজঁেত চেয়িছল, ফরীশীেদর এবং
সদ্ূকীেদর কাছ থেক। আর ভেবিছল স তার িনেজর জনয্ িকছু
টাকা উপাজন করেত পারেব, এবং লাকসমূেহর মােঝ জনিপর্য়
হেয় যােব। যিদ এটা এেতা লােকর িবেভেদর কারণ না হেত পাের,
মানেুষর কাছ থেক অনগুর্হ খাঁজার জনয্! আসুন ঈশব্েরর কাছ
থেক অনগুর্হ খুিঁজ, মানেুষর কাছ থেক নয়। িকনু্ এটাই িযহূদা

কেরিছেলন যখন এই িবেভদগুিল তার মস্েক আেস।
37 আর আমরা জািন যীশু বাকয্ িছেলন, যাহন ১, বেলেছন,
“আিদেত বাকয্ িছল, এবং বাকয্ ঈশব্েরর কােছ িছেলন, এবং বাকয্
ঈশব্র িছেলন। আর সই বাকয্ দহধারন করেলন এবং আমােদর মেধয্
পর্বাস করেলন।” তারপর, সই বাকয্িট একিট বীজ, তারপর সই
বীজ দহধারন করেলন এবং আমােদর মেধয্ পর্বাস করেলন।
38 যিদ িযহূদা শতর্র এবং িবেভেদর বীজ িছেলন, সিটও
ঈষ্িরেয়াতীয় িযহূদার মাধয্েম দহধারন করেলন এবং আমােদর
মেধয্ পর্বাস করেলন। তার কােছ কখেনাই সিতয্কােরর, সিতয্কােরর
িবশব্াস িছল না। িতিন ভেবিছেলন তার কােছ যা িছল সটাই
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িবশব্াস। সখােন িবশব্াস থাকা; এবং িবশব্ােসর ভান করার মেতা
িবষয় রেয়েছ।
39 আর একিট পর্কৃত ঈশব্েরর িবশব্াস, ঈশব্েরর উপর িবশব্াস কের,
আর ঈশব্রই সই বাকয্, এিট কখেনাই এর সেঙ্ কান িকছু যাগ
করেব না। বাইেবল আমােদরেক বেল যিদ আমরা একিট শব্ যাগ
কির, বা একিট শব্ হরণ কির, জীবেনর পসু্ক থেক আমােদর
অংশ বর কের দওয়া হেব, পর্কািশত বাকয্ ২২:১৮, শষ সমাপনী
অধয্ায়।
40 পর্থম শুরুেত, বাইেবেলর পর্থম পসু্েক, ঈশব্র তােদরেক
বেলিছেলন একিট বাকয্ যােত অমানয্ না হয়, “পর্েতয্কিট বাকয্
পালন করেত হেব,” সই বােকয্র দব্ারা তােদরেক জীিবত থাকেত
হেব। যীশু, সই বইেয়র মাঝখােন, চেল আেসন আর বেলন তার
সমেয়, আর বেলন, “মানষু কবল রুিটেত বাঁচেব না, িকনু্ ঈশব্েরর
মুখ থেক য— য পর্েতয্কিট বাকয্ িনগত হয়, তােতই বাঁচেব।”
আর পর্কািশত বােকয্র সমািপ্র যেুগ, আমােদর ভিবষয্দব্াণী কেরন,
য, “যিদ কউ এই ভাববাণী গর্েন্র বচন থেক কান শব্ হরণ

কের, বা কান শব্ যাগ কের, তার অংশ জীবন পসু্ক থেক হরণ
করা হেব।”
41 অতএব সখােন কান িকছুই ছায়াময় থাকেত পাের না,
পর্কৃত, িনখাদ ঈশব্েরর বাকয্! সিট ঈশব্েরর পতুর্, ঈশব্েরর কনয্া,
য মানেুষর সঙ্ল্ দব্ারা জন্গর্হণ কের িন, বা হাত মলােনার

দব্ারা, বা কান পর্কােরর বািপ্স্মার দব্ারা; িকনু্ ঈশব্েরর আত্ােত
জন্গর্হণ কেরেছন, পিবতর্ আত্ার মাধয্েম, আর বাকয্ তােদর
মাধয্েম পর্কািশত হেচ্। সিট পর্কৃত ঈশব্েরর বীজ!
42 শতর্ মন্লীেত যাগদান কের এবং ধমমত িনেয় খুব গাঁড়া হেয়
যায় বা কান িবষেয়। িকনু্ সিট না… সিট িবেভদ, কান িকছু য
ঈশব্েরর বােকয্র পর্কৃত সেতয্র িবপেক্ হস্েক্প কের।
43 আর আমরা িকভােব জানব? আমরা বিল, “িঠক আেছ, তারা,
আপনােদর কােছ এর বয্াখয্া করার অিধকার আেছ?” না, মহাশয়!
কােনা মানেুষর কােছ ঈশব্েরর বাকয্ বয্াখয্া করার অিধকার নই।

িতিনই তার িনজসব্ বয্াখয্াকারী। িতিন এর পর্িতজ্া কেরন, তারপর
িতিন সিট কেরন, সটাই তার বয্াখয্া। যখন িতিন পর্িতজ্া কেরন,
তখন িতিন তা পরূণ কেরন, সটাই তার বয্াখয্া। কান িকছু যা
ঈশব্েরর বােকয্র িবপরীেত সটাই একিট িবেভদ! িনিশ্তভােব!
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44 এখন, যমন আিম বেলিছ, িযহূদার কােছ পর্কৃত িবশব্াস িছল না,
তার কােছ ছলনাপণূ িবশব্াস িছল। তার কােছ একিট—একিট িবশব্াস
িছল যা স ভেবিছল িতিন ঈশব্েরর পতুর্, িকনু্ স জানেতা না িতিন
ঈশব্েরর পতুর্ িছেলন। স এটা করেতা না। আর একজন মানুষ য
ঈশব্েরর সতয্ বােকয্র সেঙ্ আপস কের, তার কােছ ছলনাপণূ িবশব্াস
আেছ। ঈশব্েরর পর্কৃত দাস সই বােকয্র উপর দঢ়ৃ থাকেব।
45 কেয়ক রাত আেগ, এখােন এই শহর অয্ািরেজানা থেক, এক
িবশাল, জনিপর্য় িশক্া পর্িতষ্ােনর, একজন সবক, আমার কােছ
এেস বলেলন, “আিম—আিম আপনােক কান িবষেয় সাজা কের
িদেত চাই” (আিম বললাম…) “যখন আপিন সুেযাগ পান।”

আিম বললাম, “যতদরূ আিম জািন এটাই শর্ষ্ সুেযাগ। চেল
আসুন।”
46 আর িতিন চেল আসেলন, িতিন বলেলন, “িমঃ বর্ানহাম,
আপিন চষ্া করেছন…আিম িবশব্াস কির আপিন সৎ এবং সরল,
িকনু্ আপিন পর্িরতেদর মতবাদ িবেশব্র কােছ পর্বতন করেত
চাইেছন।” আর বলেলন, “ পর্িরতেদর যগু পর্িরতেদর সেঙ্ সমাপ্
হেয় িগেয়েছ।”
47 আিম বললাম, “পর্থম িবষয় আিম আপনােক িজেজ্স করেত
চাই, আমার ভাই, আপিন িক িবশব্াস কেরন ঈশব্েরর পর্েতয্কিট বাকয্
অনপুর্ািণত?”

িতিন বলেলন, “হয্াঁ, মহাশয়, আিম িনশ্য়ই কির।”
48 আিম বললাম, “তাহেল, আপিন িক আমােক দখােবন বােকয্র
মেধয্ কাথায় পর্িরতেদর যগু শষ হেয়েছ? এখন, আপিন আমােক
দখান এিট কাথায় আেছ, আিম আপনার সেঙ্ িবশব্াস করব।”

আর আিম বললাম, “ পর্িরেতর লখক, সই বয্িক্ যার কােছ
ঈশব্েরর রােজয্র চািব রেয়েছ, পঞ্াশত্মীর িদন যখন পর্িরতেদর
যগু শুরু হয়, তারা বেলন, ‘পরুুষ আর ভাইেয়রা, পিরতর্ােণর জনয্
আমােদর িক করেত হেব?’ িতিন বেলন, ‘মন িফরাও, তামরা
সকেল, আর পর্ভু যীশু খর্ীেষ্র নােম বাপ্াইিজত হও, পাপেমাচেনর
জনয্, আর তামরা পিবতর্ আত্ার দান পােব, কারণ এই পর্িতজ্া
তামার ও তামার সন্ানেদর জনয্, আর দরূবতী সকেলর জনয্, যত
লাকেক আমােদর ঈশব্র পর্ভু ডেক আনেবন।’ এখন, বাকয্ িকভােব

পরস্র িবেরাধী হেত পাের?”
সই বয্িক্িট বলেলন, “আজ রােতর্ আমার খুব ঠান্া

লেগেছ।”
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আিম বললাম, “আমারও িঠক তাই মেন হয়।” দখুন?
49 এখন আপনারা বলুন, ঈশব্র িক এখেনা ডাকেছন? যিদ
ঈশব্র এখেনা ডাকেছন, তাহেল পর্িরতেদর যগু এখেনা বতমান।
িনিশ্তভােব! যতজনেক আমােদর ঈশব্র ডােকন, ডেকেছন,
ডাকেবন, যতজনেক িতিন ডােকন, এিট পর্িরতেদর যগুই হেব,
কারণ যীশু খর্ীষ্ কাল, আজ, এবং অনন্কাল একই।
50 এখন, আজ আমরা খুেঁজ পাই য এই িবেভদ পর্েতয্কিট যগুই
বপন করা হেয়েছ। যিদ এিট সম্ব হয় আিম পেরর দশ বা পেনেরা
িমিনেটর মেধয্ এটা করেবা, িকনু্ আপনারা পারেবন না। পর্েতয্কিট
যগু ধের…আমরা সকেল, আমরা পর্ায়ই সকেলই বাইেবল পিড়।
আর এখন যখন যীশু আেসন, আর িতিন সই িবেভদেক িবপরীেত
খুেঁজ পান। িতিন িছেলন সই পর্কািশত বাকয্, িতিন ঈশব্েরর দব্ারা
বােকয্র বয্াখয্া িছেলন, কারণ িতিন বেলেছন, “বােকয্ খাঁজ করুন,
কারণ আপনারা ভােবন সখােন অনন্ জীবন রেয়েছ, আর তারাই
স য আমার সাক্য্ দয়।” আপনারা যা চেয়িছেলন। িতিন—

িতিন বােকয্র বয্াখয্া িছেলন। আর এই যেুগর পর্েতয্েক নতুনভােব
জিন্ত ঈশব্েরর পতুর্ এবং কনয্ারা হেলন বােকয্র বয্াখয্া। আপনারা
িলিখত পতর্, যা সকেল পাঠ কের। হয্াঁ।
51 লক্য্ করুন, িতিন বেলেছন, “তারা বৃথা আমার আরাধনা
কের, মতাদেশর জনয্ িবেভেদর িশক্াদান কের। তারা বৃথা আমার
আরাধনা কের, িবেভেদর মতাদেশর িশক্াদান কের, মানেুষর
মতাদশ, মানেুষর ধম, ঈশব্েরর বাকয্ বেল তা িশক্াদান কের, যখন
ঈশব্েরর বােকয্র সেঙ্ তার কােনা সম্ক নই।”
52 দখুন, পর্েতয্ক যগু এই ধরেনর শসয্ উৎপাদন কের, পর্েতয্ক যগু
তাই কেরেছ, আর আমােদর কান ছাড় নই। আমােদর কােছ সই
একই িজিনস রেয়েছ, পর্েতয্কিট যগুেক একতর্ করেল তার থেকও
এক মহান যগু তােদর জনয্, কারণ এিট পৃিথবীর ইিতহােসর শষ
সময়। এিট সই িবশাল িবেভদ যা এর আেগ এই পৃিথবীেত কখেনাই
িছল না, যা আজ এই পৃিথবীর উপর অবস্ান করেছ। অনয্ানয্ যেুগ
িবেভদ সতয্ এবং জীিবত ঈশব্েরর থেক তােদরেক মূিত পজূার িদেক
টেন িনেয় িগেয়িছল। আজ, যীশু মিথ িলিখত সুসমাচাের ২৪:২৪

বেলেছন য এিট এতই িনকটবতী হেব, যিদ এিট সম্ব হয় এিট
একজন মেনানীতেকও ভুলাইেত পাের। িবেভেদর িনেয় কথা বলেত
চান! উহু, এটা খুবই ধূত। শয়তান লাকেদর মাঝখােন আেছ,
আর িঠক একজন ধমতত্িবদ, একজন ঐশব্িরক িবষেয়র ডাক্ার,
িনখুতঁ ভােব বােকয্র িশক্া িদেত পাের। যীশু তাই বেলিছেলন। তেব
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শুধু তােক পযেবক্ণ করুন, সখােন কাথাও। বেলিছেলন, “িঠক
আেছ, এখন, এটা এই জনয্ িছল না।” উহু, হয্াঁ, এটাও, দখুন,
কারণ ঈশব্র বেলেছন এটাও।
53 দখুন এটা িক কেরেছ। নােহর সমেয়ও সই একই িবেভদ
তােদর উপর ঈশব্েরর কর্াধেক িনেয় এেসিছল, যখন ঈশব্র তার
ভাববাদীেদর পর্রণ কেরন এবং জব্লন্ আগুেনর নয্ায় পর্চার কেরন,
মন ফরােনার জনয্ মানষুেদর কােছ আহব্ান কেরন, আর িবেভদ
িনমিজ্ত হয়। তখন শয়তান িক কের? িঠক িপছেন চেল আেস,
হােমর মাধয্েম, আর পনুরায় তা বপন করেত শুরু কের। এটা িঠক।
54 এরপর মািশ চেল আেসন, সই মহান ভাববাদী, ইসর্ােয়েলর
সন্ানেদর পর্ান্ের িনেয় আসার জনয্। িক ঘেটিছল? মািশ, ঈশব্েরর
মহান ভাববাদী, তােদর কােছ পর্কৃত সতয্ িনেয় এেসিছেলন,
সব্ীকৃত সতয্। িতিন ঈশব্েরর সেঙ্ সাক্াৎ কেরিছেলন। ঈশব্র পর্মািণত
কেরিছেলন য িতিন তাঁর সেঙ্ সাক্াৎ কেরেছন। িকভােব সখােন
সখানকার লােকরা, সই যাজেকরা, এবং তােদর কােছ তােদর

ধম, তােদর আচার অনষু্ান সবিকছু িছল, িকনু্ মািশ একজন
বােকয্র বয্াখয্া িহেসেব পর্কািশত হেয় দাঁিড়েয় িছেলন। ভুেল যােবন
না! মািশ ঈশব্েরর পর্িতজ্ার বয্াখয্া িছেলন। িতিন বেলিছেলন িতিন
তা করেবন; িতিন ঈশব্েরর বয্াখয্া িছেলন।
55 িক ঘেটিছল? িকছুিদন পােয় হঁেট, মন্লী িমশর থেক বিরেয়
যেত শুরু কের, আর িক ঘেটিছল? শয়তান তার িবেভদেক

িনেয় সই বয্িক্র মেধয্ চেল আেস, িদব্তীয় কিয়ন, িযিন িছেলন
িবিলয়ম, আর িতিন তােদর মেধয্ িবেভদেক বপন কেরন। আমরা
জািন সটা িঠক। সই িবিলয়ম, িবিলয়েমর িশক্া, য “আমরা
সবাই একই, আপনারা য ঈশব্েরর সবা কেরন আমরাও কির,”
মৗিলকভােব, িতিন িঠক িছেলন, কারণ িতিন এক বিলদান উৎসগ

কেরন যা ঈশব্রও কেরিছেলন; সাতিট বদীর উপর সাতিট মষ,
সাতিট গারু, আর সই একই ঈশব্েরর কােছ পর্াথনা কেরন িঠক
যমন মািশ পর্ান্ের কেরিছেলন, িঠক একই রকম। তেব তারা

এক িছল না! কী ঘটেত যােচ্ তা আমােদরেক পবূাভাস করা।
সখােন, আবার, কিয়ন পর্কািশত হেয়িছল…িবিলয়েমর মেধয্।

আর সখােন ঈশব্র মািশর মাধয্েম পর্কািশত হেয়িছেলন, একজন
মনষুয্ সন্ােনর মাধয্েম তার বােকয্র বয্াখয্া কেরিছেলন, িনেজেক
বয্ক্ কেরিছেলন, তার পর্িতজ্া, একজন মনষুয্ সন্ােনর মাধয্েম।
আর িবেভদ উেঠ দাঁড়ায়।
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56 এটা িযহূদার সময়ও তাই কেরিছল, সখােন স তার িবেভদেক
িনেয় আেস।
57 আর, মেন রাখেবন, এই লােকরা যারা এই পাপেক িবশব্াস
কেরিছল, য “আমরা সবাই একই, আমরা একই ঈশব্েরর আরাধনা
কির, আমােদর সবার একই মন্লীর হওয়া উিচত, আমােদর একই
লাক হওয়া উিচত,” সই পাপ ইসর্ােয়লেক কখেনাই ক্মা কেরিন!

যীশু িনেজই বেলেছন, “তারা সকেলই মারা গেছ!”
58 তারা সকেলই িবনষ্ হেয়িছল, িকনু্ িতনজন ছাড়া। তারা
সই জন যারা দঢ়ৃ হেয় পর্িতজ্ার উপর িবশব্াস কেরিছেলন। যখন

দবুেলরা বেলিছেলন, “আমরা সই দশেক িনেত পারেবা না, এবং
এিট আমােদর পেক্ অেনক বিশ,” আরও অেনক িকছু, কােলব
এবং িযেহাশূয় লাকেদরেক ক্ান্ কেরিছেলন, আর বেলিছেলন,
“আমরা এটা জয় করেত সমথ, কারণ ঈশব্র আমােদর কােছ এটা
পর্িতজ্া কেরেছন! িবেরািধতা কী তা িনেয় আিম মাথা ঘামাই না!”
59 আর আমরা এখেনা ঐশব্িরক আেরাগয্দান পর্চার করেত পাির,
আর পিবতর্ আত্ার বািপ্স্, ঈশব্েরর শিক্ এখেনা আেছ এই
পৃিথবীর িবষয়গুিলর থেক আমােদর আলাদা করার জনয্। ঈশব্র
তাই বেলেছন! পর্িরতেদর যগু কখেনাই শষ হয়িন, আর এিট শষ
হেব না, এিট চলেত থাকেব।
60 তাহেল, সই পরুেনা িবেভেদর বীজ বপকেক আমরা খুেঁজ পাই।
আর মেন রাখেবন, সই পাপেক কখনই ক্মা করা হয়িন। এখন,
ভাই, যিদ এটা কখেনাই ক্মা করা হয়িন, তাহেল এই সমেয়র জনয্
িক, সকল যেুগর যখন সই— সই পর্কৃত বীজ এক সেঙ্ আসেছ?
61 লক্য্ করুন িবিলয়ম য মহান িবষয়িট কেরিছল, এটার
পনুরাবৃিত্ ঘেটেছ, আর শষ পযন্ তা শষ হয়—হয় ঈষ্িরেয়াতীয়
িযহূদা, এবং যীশুর আসার মাধয্েম। এিট িক িছল? িযহূদা এবং
যীশু িঠক কিয়ন ও হবেলর এক িচতর্ িছেলন। কারণ, িঠক িযহূদা
যমন ধািমক িছেলন, িঠক তমন কিয়নও ধািমক িছেলন। কিয়ন

একিট বদী তির কেরন, িতিন একিট বিলদান কেরন, িতিন
ঈশব্েরর আরাধনা কেরন, িতিন এইসেবর জনয্ অপরজেনর মত
আন্িরক িছেলন। িকনু্, আপনার দখুন, বােকয্ কী িছল তার
পর্কাশন তার কােছ িছল না। স ভেবিছল আদম আর হবা কান
পর্কােরর আেপল বা কান ফল খেয়িছেলন। আর কিয়ন… হবল,
পর্কাশেনর দব্ারা, জানেতন য এটা ভুল; এটা সই রক্ যা তােদর
বাইের এেনেছ, আর স একিট মষ উৎসগ কের। এবং ঈশব্র সাক্য্
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দন তাঁর উৎসগ সিঠক। তখন স ঈষািনব্ত হেয় আর তার ভাইেক
বধ করেত চষ্া কের। আর যখন সই একই বদীর উপর যখােন
তার উৎসগ মারা িগেয়িছল স তার ভাইেক বধ কের, সই মষ
সই বদীর উপর মারা িগেয়িছল, ঈষ্িরেয়াতীয় িযহূদাও তাই কের

ঈশব্েরর বদীর উপর যীশু খর্ীেষ্র সেঙ্ িবশব্াসঘাতকতা কের, আর
তাঁেক হতয্া কের িঠক যমন কিয়ন হবলেক হতয্া কেরিছেলন।
কারণ, কিয়ন িবেভেদর বীজ িছল।
62 আর িবিলয়ম িছেলন, ভাড়ােট ভাববাদী, একজন পরুুেষর িক
করা উিচত তা ভােলাভােব জানেতন। আর ঈশব্র িচহ্ ও চমৎকােরর
দব্ারা তােক সতক কেরিছেলন, এমনিক এক গদ্ভীও অনয্ ভাষায়
কথা বেলিছল, তবুও স িঠক একই ভােব এিগেয় িগেয়িছল। তার
জন্ হেয়িছল এক—এক িবেভেদর বীজবপক িহেসেব।
63 আর যিদ যীশু পবূাভাস িদেয়িছেলন এই যগু অনয্ সকল
যেুগর তুলনায় সবািধক িবেভেদর মাধয্েম সমাপ্ হেব, লায়িদেকয়াস্
মণ্লীর যগু, না ঠান্া না গরম, য তােক মন্লীর থেক বাইের
বার কের িদেয়েছ, কমন কের এটা অনয্ িকছু হেত পাের িকনু্
সই: িবেভদ! িনিশ্তভােব, এটা সটাই। আর এর সমািপ্ এই

যেুগই হেব।
আর এটা িছল কালেভরীেত পনুরায় কিয়ন আর হবল।

64 এখন লক্য্ করুন, পর্েতয্কবােরর মেতা, যখনই যীশু চেল যান,
সব্েগ চেল যান, পিবতর্ আত্ােক পািঠেয় দওয়া হয়। সটাই বীজ
িছল, বাকয্েক জীবনদায়ক, যমন আমরা গতরােতর্ বেলিছ। এিট
বাকয্েক পনুরূজ্ীিবত কের। পনুরূজ্ীিবত মােন “জীবেন িনেয়
আেস।” পর্কৃত পিবতর্ আত্া বাকয্েক জীবেন িনেয় আেস এটাই
স। এটা কােনা ধমমতেক জীবেন িনেয় আেস না, এটা আনেত

পাের না, কারণ এটা ধমমেতর কান অংশই না। এটা ঈশব্েরর বােকয্র
জীবন, কারণ এটাই ঈশব্র। বুঝেলন? আর এটা সই শরীরেক
পনুরূজ্ীিবত কের।
65 এখন লক্য্ করুন, যমন তারা কেরিছল। তখন, আর বাইেবল
বেল, এবং—এবং যাহন তার সন্ানেদর সেঙ্ কথা বেলন
এবং িতিন বেলিছেলন, “িশশুরা, আপনারা শর্বণ কেরেছন খর্ীষ্
িবেরাধীেদর িনেয় যারা এই পৃিথবীেত আসেব,” বেলিছেলন, “যা
ইিতমেধয্ই এই পৃিথবীেত চেল এেসেছ, আর অবাধয্ সন্ানেদর
মেধয্ কাজ করেছ।” এখন, সটা িছল পিবতর্ আত্া আসার পর্ায়
িতর্শ বছর পর। আমরা খুেঁজ পাই, যখন পিবতর্ আত্া আেস,
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পর্কৃত বীজ, বীজেক পর্কৃত জীবনদাতা, তখন সখােন পনুরায়
িবেভদ চেল আেস। আর লক্য্ করুন, এর পনুরাবৃিত্ ঘটেত থােক।
এিট িছল…
66 পর্কৃত বাকয্েক পর্কািশত করা হেয়িছল, পরুেনা সমেয়র
ভাববাদীরা যমন কের তারা চেল এেসিছেলন ঈশব্েরর পর্কািশত
বাকয্েক সতয্ বেল পর্মািণত কেরিছেলন। যিদ কউ কখেনা
নাইিসয়া কাউিন্ল পেড় থােকন, বা পবূ-নাইিসয়া কাউিন্ল,
পেনেরা িদেনর রক্াক্ রাজনীিত, যখন সখােন রািমওেদর একিট
দল মন্লীর থেক বর কের এেন একিট সম্দায় তির কের।
ভাববাদীরা এেসিছেলন, মষচম পিরধান কেরিছেলন, তৃণ ভাজন
কেরিছেলন, আর সই বােকয্র জনয্ দাঁিড়েয় িছেলন! িকনু্ এটা
িক করল? এটা কিয়েনর মত হেত হেব, এটা হবেলর মত হেত
হেব, একজনেক মৃতুয্বরণ করেত হেব। অবশয্ই, এটা হেয়িছল।
আর বাকয্ লাকসমূেহর মােঝ তার পর্ভাব হািরেয় ফেল, আর
তারা সকেলই ভােটর মাধয্েম সতয্ বাকয্েক বাইের বর কের দয়
এবং শুরুর িদেক কয্াথিলক চাচ িবেভেদর মতবাদেক গর্হণ কের।
তারা পাপেক িনেয়াগ কের, তারা িবশপ িনেয়াগ কের, তারা এটা,
সটা,অনয্ানয্েদর িনেয়াগ কের। তারা িপতেরর পর্কৃত সতয্ অথেক
বর কের দয়, এবং মিরয়েমর—এর—এর থেক, এবং—এবং

বািক সকেলর থেক; আর মূিত তির কের, িখর্স্ান ধেমর নাম
িনেয় একিট মূিতপজূার অনষু্ান তির কের আর িকছুই না। এটা িক
িছল? িবেভেদর বীজ! আর সম্দায়ভুক্ কের, পর্থমবার তারা এই
পৃিথবীেত সম্দায়ভুক্ কের, একিট চাচ। এটা িক িছল? িবেভেদর
বীজ বপন করেত শুরু কের, িকছু যাগ করা, হরণ করা।
67 কউ কখেনা শুেনেছন, বাইেবেল, শুকর্বাের মাংস না খাওয়া?
কউ কখেনা শুেনেছন, বাইেবেল, এমন িকছু যা জেল ডুিবেয়

বািপ্স্ার পিরবেত জল িছিটেয় দওয়া? কউ কখেনা শুেনেছন
এই সকল িবষয়গুিল, “শুেভচ্া, মিরয়ম” বা অনয্ কান িকছু?
কউ কখেনা শুেনেছন পর্ােটস্য্ান্েদর এই পেচ যাওয়া অথহীন

মতাদশেক? ঘট কটিলেক নাংরা বলেত পাের না। িঠক! যমন,
কু্দর্তম দাষীও সম্ূণ দাষী! কউ কখেনা শুেনেছন ঈশব্র
সম্দােয়র মেধয্ িদেয় কাজ কেরেছন? আমােক একবার দখান
একজন সম্দায় তির কের িচরকাল জীিবত রেয়েছ। তারা
তৎক্ণাৎ মারা িগেয়েছ, আর কখেনা জীিবত হয়িন! এখন সই
সময় যখন িকছু ঘটেত যােচ্, এখন ঈশব্েরর পদেক্প নওয়ার সময়।
এটা লাকসমূেহর মােঝ সই পর্ভাবেক িবনষ্ কেরিছল।
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68 একই িজিনস আজও করা হেয়েছ। তারা পর্ভাবেক িবনষ্ কের,
বেল, “উহু, সই পিবতর্-গড়াগিড় দওয়ার দল, তােদর িকছুই
নই।” আর, কন, এিট একিট িবেভদ! এিট িক তা দখেত বােকয্র

সেঙ্ মুেখামুিখ ভােব সাক্াৎ করুন, দখুন যিদ ঈশব্র তার িনেজর
বােকয্র বয্াখয্া কেরন। ঈশব্র এই সকল পাথর িদেয় অবর্াহােমর জনয্
সন্ান উৎপন্ করেত পােরন। আেমন।
69 শুরুর িখর্স্ানেদর মাধয্েম বাকয্ পঙু্ানপুঙু্ভােব পর্কািশত
হেয়িছল, িকভােব ঈশব্র তােদরেক সব িবষয় থেক উদ্ার
কেরিছেলন, এবং রাগ বয্ািধর থেক, তােদর মেধয্ ভাববাদীরা
িছেলন, আর তারা অনয্ অনয্ ভাষায় কথা বেলিছেলন, অনবুাদ
কেরিছেলন, আর য বাকয্ িদেয়িছেলন পর্েতয্ক সমেয়ই তা সতয্
বেল পর্মািণত হেয়িছল। িকনু্ এই সকল পর্কািশত বােকয্র সম্ুেখ,
জনগণ এিটেক ভােটর মাধয্েম বাইের বর কের দয়, আর এক
সম্দায়েক ভাট দয়। আর সটাই হেলা সকল সম্দােয়র জননী।
70 উভয়ই এখন পণূিবকিশত হেয়েছ। তারা উভয়ই পনুরায় বীজ
বপন করেত শুরু কেরেছ। এটা মারা িগেয়িছল, িকনু্ লুথােরর
সমেয় পনুরায় এটা পিুষ্ত হয়, সকােল পর্াতরােশর সমেয়র বাতা
থেক যমনিট আমরা জািন। লুথােরর সমেয় এিট পনুরায় পিুষ্ত

হয়। এখন তারা িক কেরিছল? যখন সই মহান বয্িক্ মারা যান
তৎক্ণাৎ, তারা একিট সম্দােয়র সৃিষ্ কের।
71 এিট পিুষ্ত হয়, পনুরায় জন ওেয়সিলর িদনগুিলেত, যখন
অয্াংিলকানরা, তােদর সকল িচরস্ায়ী জামানত এবং সবিকছু
িদেয় একিট স্ােন এটােক আবদ্ কের িবশব্েবােধর জনয্, আর িক
ঘেটিছল? ঈশব্র জন ওেয়সিল নােম এক বয্িক্েক উিঠেয় আেনন,
আর পেুরা িবষয়িটেক সংহার কেরন। আর যখনই িতিন মারা যান,
িতিন এবং এসবাির আর তারা, িক ঘেটিছল? তারা সম্দােয়র
সৃিষ্ কের, আর এখন আপনারা সকল পর্কােরর মথিডস্েদর
পােবন। তারপর সেঙ্ একজন আেরকজন আেসন, আেলকজান্ার
কয্াম্েবল, জন িস্থ, এবং আর ক।
72 অবেশেষ, পিন্েকােস্র আিবভাব হয়, এই সকেলর থেক
বিরেয় আেস। তারপর িক হেয়িছল? তারা ভালই চলেত থােক,

আপনােদরেক ক বাধা িদেয়েছ? আপনারা য পঙ্ থেক বিরেয়
এেসিছেলন িঠক সখােনই িফের িগেয়েছন, িফের িগেয়েছন সই
পাঁেকর মেধয্ই, িফের িগেয়েছন সই িবেভেদ এবং সম্দায় তির
করেত, আপনােদরেক বােকয্র সেঙ্ আপস করেত হেয়েছ। আর
পর্েতয্ক সময় ঈশব্র যখন নতুন িকছু পািঠেয়েছন, আপনারা তা গর্হণ
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করেত পােরন িন। সটা িঠক! পনুরায় িবেভদ! আর, লক্য্ করুন,
অনয্িদন যমনিট আিম বেলিছলাম, সই পর্থম ছাট্ তুষিট য মূল
থেক বিরেয় আেস, পাতায় উেঠ আেস এবং শীষ পযন্ উেঠ

আেস, তারপের িফের আবার বৃেন্, আর বিরেয় আেস। সই ছাট্
গেমর তুষিট দখেত অেনকটা শসয্দানার মতই হয়, আর আমরা
তাই ভািব, িকনু্ যখন আপিন এটা খুেলন, সখােন মােটই কান
দানা নই। এটা শষয্দানার বৃিদ্র জনয্ শুধুমাতর্ একিট সহায়ক মাতর্,
আবার এটা মারাও যায়, আর জীবন তার থেক বিরেয় শসয্দানার
িভতের চেল যায়। লক্য্ করুন, তাই তারা বীজ বপনকারী মন্লীেদর
ডাক দয়…
73 আজ আমরা খুেঁজ পাই আমােদর তথাকিথত মন্লীগুিল
থেক, এমনিক পিন্েকাস্ালেদর থেক, আমরা বিরেয় এেসিছ,

আমরা সনু্ষ্ হয়িন, আমােদরেক আমােদর িনজসব্ মন্লী তির
করেত হেয়েছ। সবিকছু উেঠ এেসেছ, আমােদর এটা থাকেত হেব
আমােদর এটা থাকেত হেব, আমােদর অনয্ একিট মন্লী করেত
হেব। আর এই বয্িক্িট উেঠ বলল, “িতিন আসেছন একিট শব্ত
মেঘর উপের।” অনয্ একজন বলেলন, “আহা, িতিন আসেছন

শুক্বণ অেশব্ আেরাহী হেয়।” “িঠক আেছ, আমরা দিুট দল তির
করব।” দখুন, এটা িক? িবেভেদর বীজ বপন করা! যখন িতিন
আসেবন, এটা যা িকছুই হাক না কন, িতিন যখন আসেবন িতিন
তার িনেজর বােকয্র বয্াখয্া করেবন। সই সময় পযন্ অেপক্া করা
যাক। সটা ধরুন…যার সম্েক কথা বলিছ, আপনারা সই িদেনর
বাতাটা পান না। ঈশব্র িক করেছন সিট উেপক্া কের, িতিন িক
করেবন, বা িতিন িক কেরেছন, সই িদেক িনেদশ কের। এই ভােবই
এর মেধয্ িবেভেদর সৃিষ্ হয়।
74 এখন আমরা লক্য্ কির য আজ আমােদর মন্লীগুিলেত,
আমােদর পর্েতয্কিট—পর্েতয্কিট মন্লী বাতােস বীজ বপন
কেরেছ, আর এখন ঘূিণঝেড়র ফসল কাটেছ। আমােদর কােছ
পর্াথনা সভা নই, আমােদর কােছ আেগর মেতা কান সভা নই। কী
বয্াপার? আমরা সকল িনিষদ্ িবষয়গুিল নািমেয় িদেয়িছ। দখুন,
এমন িক আমােদর পিন্েকাস্াল মন্লীরা, ববকাট মিহলােদর
িনধারণ করেছ। যা পেূব অনমুিত দওয়া হেতা না। রং লাগােনা মুখ,
নখপিলশ লাগােনা, আর িবিভন্ িবষয়; একজন পরুুষেক এখােন
িনেয় এেস…জােনায়ারেদর মত আেরা অেনেক; িতনবার চারবার
িববািহত, আর িডকনরা; উহু, িক িবেভদ! এটা নাংরািম! িকভােব
তারা এটা কের? ঈশব্র তার মন্লীেত এটা রাখেতন না, তােদরেক
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এটা পেত সম্দােয়র কােছ যেত হেব। কউ এর সম্েক িকছু
বলেত ভয় পান, কারণ তােদরেক সম্দায় থেক বাইের বর
কের দওয়া হেব। ঈশব্র, আমােদর এমন পরুুষেদর িদন যাঁরা ঈশব্র
এবং তাঁর বাকয্ বয্তীত অনয্ িকছুেত যকু্ নন, যারা এই িবষেয়
সতয্ বলেবন। িঠক এটাই আমােদর পর্েয়াজন। আমরা িক কেরিছ?
িবেভেদর বপন। আমরা বাতােস বপন কেরিছ, আর এখন আমরা
ঘূিণঝেড়র ফসল কাটিছ।
75 লক্য্ করুন তােদরেক জব্ািলেয় ফলার জনয্ সকলেক একতর্
করা হেয়েছ। আপনারা িক লক্য্ কেরেছন, যীশু বেলিছেলন,
“পর্থেম, তােদরেক একতর্ কেরা, আিট কেরা, তারপর সকল
আিটগুিলেক এক জায়গায় সূ্প কেরা, আর আিম তােদরেক
জব্ািলেয় ফলেবা।” সখােন একিট ছাট্ আিট রেয়েছ যােদর
বলা হয় মথিডস্, বয্াপিটস্, পর্সিবটািরয়ান, লুেথরান, তারা
সকেল একিতর্ত হেচ্ ধমসম্দােয়র িবশব্ পিরষেদ। এটা িক?
“তােদরেক পর্থেম একতর্ কেরা!” হােললুইয়া! আপনারা িক লক্য্
কেরেছন? িতিন আগাছােদর পর্থেম একতর্ কেরন, গেমর থেক
তােদর পৃথক কেরন, তােদর পৃথক কেরন: “তােদরেক একতর্ কেরা
আর জব্ািলেয় দাও।” ঈশব্েরর নয্ােয়র দব্ারা তােদরেক জব্ািলেয় ফলা
হেব, মনষুয্েদর মােঝ িবেভদ বপন করার জনয্, য িবষয়গুিল
তারা…ধািমকতার রূপ ধের, আর শিক্েক অসব্ীকার কের, বাকয্েক
অসব্ীকার কের, িকছু ধমীয় আচার অনষু্ান িনেয়, কান ধমমেতর
যিট কান বয্িক্ ঢুিকেয়েছ, ঈশব্েরর বােকয্র মেধয্ তা স্াপন করার
চষ্া করেছ। এটা কাজ করেব না। এটা একিট িবেভদ।

76 আজ আিম িচৎকার করিছ, বহু পেূব যমন এক মহান ভাববাদী
কেরিছেলন, আেমাষ, যখন িতিন সই শহের নেম আসেলন,
বেলিছেলন, “আিম একজন ভাববাদী নই, না আিম এক ভাববাদীর
পতুর্। িকনু্ যিদ িসংহ গজন কের, ক না ভয় পােব?” িতিন
বেলিছেলন, “যখন ঈশব্র কথা বেলন, ক না ভাববাণী বলেব?”
িতিন সই পর্জেন্র উপর নয্ােয়র পবূাভাস দন, বেলিছেলন,
“আপিন য ঈশব্েরর সবা করার দািব করেছন িতিন আপনােকই
ধব্ংস করেবন।”
77 আপনারা এটা রাখুন, এটা টেপ রেয়েছ, আর আপনারা
মেন রাখুন। সই ঈশব্র যােক…এই লােকরা যারা এখন
ধমসম্দায়গুিলর িবশব্ পিরষেদর—এর এই িবশাল ফসল সংগর্হ
করেছ, আর আপনােদরেক সখােন যেতই হেব। আপিন সটার
বাইের থাকেত পারেবন না। আপনােদরেক হয়েতা বয্িক্গত ভােব
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সখান থেক বিরেয় আসেত হেব, অথবা সখােন যেত হেব।
সখােন কােনা মধয্বতী স্ান থাকেব না। এটা সই পশুর ছাপ

হেব। কান বয্িক্ কনা বচা করেত পারেব না, শুধুমাতর্ যােদর
কােছ সই ছাপ রেয়েছ, বা সই িবেভদ আেছ। এখন, এর বাইের
থাকুন! সখান থেক বিরেয় যান! সখান থেক পািলেয় যান!
এর থেক দেূর থাকুন! য ঈশব্রেক তারা সবা করার দািব করেছ
িতিন তােদরেক ধব্ংস করেবন। সই মহান পর্েমর ঈশব্র িযিন
কখেনাই…

বেলিছেলন, “িঠক আেছ, যীশু পর্াথনা কেরিছেলন যন আমরা
সকেল এক হই।”
78 তখন িতিন আরও বেলিছেলন, “আপনারা িকভােব একসােথ
চলেত পােরন, দইুজন একসােথ চলেত পাের, যিদ না তারা একমত
হয়?” িতিন বেলিছেলন, “এক,” যমন িতিন আর িপতা এক।
আর িপতা সই বাকয্ িছেলন, আর িতিন পর্কািশত বাকয্ িছেলন।
িতিন িপতার সেঙ্ “এক” িছেলন, কারণ িতিন ঈশব্েরর পর্িতজ্া করা
বােকয্র পর্কািশত রূপ িছেলন। এবং আজেকর, বা অনয্ কান িদেনর
জনয্ তাই। হয্াঁ, মহাশয়। ঈশব্র এক। িতিন চান আমরাও যন এক হই।
79 কমন কের এরা এক হেত পাের, কুমারীর থেক জন্গর্হণেক
এরা অসব্ীকার কের, আর এরা কের না, ঐশব্িরক আেরাগয্দানেক
অসব্ীকার কের, এবং এটা, সটা, তারা সকেল এইরকম একটা
িবশৃঙ্লার মেধয্? তােদর মেধয্ আবার কউ কউ ঈশব্রেক িবশব্াস
কেরন না, িবশব্াস কের িতিন ঈশব্েরর পতুর্ িছেলন, িবশব্াস কের িতিন
যােষেফর পতুর্ িছেলন, ঈশব্েরর পেুতর্র নােমঅিভিহত করা হেয়েছ।

িঠক তাই। দইু যমজ ভাইরা লুথারান, যইুংলী, িবশব্াস করেতন,
িতিন িনছক একজন ভাল মানষু িছেলন। িখর্স্ীয় িবজ্ান বেলেছ
িতিন একজন ভাববাদী িছেলন, শুধুমাতর্ একজন সাধারণ মানষু,
িতিন ঐশব্িরক িছেলন না। কন, িতিন যিদ ঐশব্িরক িছেলন না,
িতিন পৃিথবীর সবেশর্ষ্ পর্তারক। িতিন ঈশব্র িছেলন অথবা িতিন
িকছুই িছেলন না। িতিন ঐশব্িরক িছেলন! িতিন ঈশব্র িছেলন,
সব্য়ং, আমােদর মােঝ দহধারন করেলন, ঈশব্েরর পেুতর্র মেধয্।
িনিশ্তভােব, সটাই িতিন িছেলন।
80 এখন আমরা দখেত পাই সই িবেভদ িভতের এেসেছ। আমরা
জািন য এটা এখােন আেছ, কউ তা অসব্ীকার করেত পারেব না।
আহাের! শুধু লক্য্ করুন। িতিন সই দলেক িবনষ্ করেবন যারা
ঈশব্েরর সবা করার দািব করেছ। আপনারা এিট দখুন।
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81 ঈশব্র তার বীজ বপন কেরিছেলন। আিম বন্ করিছ, কারণ
পর্াথনা লাইেনর সময় হেয় এেসেছ। ঈশব্র তার বীজ বপন
কেরিছেলন, আর তার বীজ হল খর্ীষ্। কেয়ক রােতর মেধয্ই
আিম এই িবষেয়র উপর পর্চার করব, যখােন ঈশব্র তার নাম
রাখার িসদ্ান্ িনেয় িছেলন, ঈশব্েরর ইচ্া, হয়েতা কােনা একবার
পর্াতরাশ করার সময় যখন আমার কােছ একটু বিশ সময় থাকেব।
দখুন, িতিনই পিরতর্ােণর একমাতর্ পথ। িতিনই একমাতর্ সতয্

ক্মতাবান বয্িক্। িতিনই একমাতর্ সতয্ ঈশব্র, তার বয্তীত আর
কউ নই। “আিম ঈশব্র, এবং একমাতর্ ঈশব্র,” িতিন বেলিছেলন।

যীশু বেলিছেলন, “এটাই আজ্া: তামরা শােনা, হ ইসর্ােয়ল,
আিম তামােদর ঈশব্র সদাপর্ভু, একমাতর্ ঈশব্র। আিমই িতিন। কন
তামরা অেনয্র অেনব্ষণ করেছা? অনয্ একজন আসেবন…আিম

আমার িপতার নােম এেসিছ, আর তামরা আমােক গর্হণ কেরা
না। িকন্ অনয্ জন িনজ নােম আসেব, আর তামরা তােক গর্হণ
করেব।” আর তারা এটা িনিসয়ােত কেরিছল।

“আপিন িক একজন িখর্স্ান?”
“আিম বয্াপিটস্।”
“আপিন িক একজন িখর্স্ান?”
“আিম পিন্েকাস্।”
“আপিন িক একজন িখর্স্ান?”
“আিম মথিডস্,” আেরকটা নাম।

82 িকনু্ যখন “যীশু খর্ীেষ্র” নাম চেল আেস, তারা যত দেূর সম্ব
ততদেূর সের যায়, তারা তার সােথ িকছুই করেত চায় না, কারণ
িতিনই বাকয্ এবং বাকয্ িনেজই ঘাষণা কের। লক্য্ করুন, একমাতর্
পিরতর্ােণর পথ! িতিনই শােরােণর গালাপ, বাইেবল বেল িতিন
িছেলন। ঈশব্েরর পর্েতয্কিট পদিব (বাইেবেলর মেধয্) যীশু খর্ীেষ্র
অন্গত। িতিন িছেলন আ  ফা, ওিমগা, আিদ এবং অন্; িযিন
িছেলন, আেছন, আর আসেবন; দায়ূেদর মূল ও বংশ, দায়ূেদর
মূল ও বংশ উভয়ই; পর্ভােতর তারা, শােরােণর গালাপ, তলভূিমর
শাশন পষু্, আ  ফা, ওিমগা, িপতা, পতুর্, পিবতর্ আত্া, সকলই

যীশু খর্ীেষ্র মেধয্! িতিন িযেহাবা ঈশব্েরর সম্ূণ পর্কাশ িছেলন,
দহধারন করেলন আমােদর মােঝ পর্বাস করার জনয্। িঠক তাই

িতিন িছেলন।
83 িতিন িছেলন শােরােণর গালাপ। তারা এই শােরােণর
গালােপর সেঙ্ িক কের িছল? তার থেক সুগিন্ বার করার জনয্,
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তারা এিটেক চেপ বাইের বার কের িছল, ভতা কের িছল। একিট
সুন্র গালাপেক চেপ ধরেত হয় সই গালােপর থেক সুগিন্
পাওয়ার জনয্। সিট একিট সুন্র জীবন িছল, এর মেতা জীবন
আর কখনও িছল না, িকনু্ এেক কালেভরীেত চেপ বাইের বর
কের িদেতই হেতা।
84 দখুন, তারা শােরােণর গালােপর—এর অিভেষক িনেয় িছল
আর হােরােনর উপর রেখ িছল। তােক এর দব্ারা অিভিষক্ হেত
হত পিবতর্ স্ােন ঈশব্েরর সম্ুেখ যাওয়ার জনয্, পিবতর্ িতরস্িরণীর
িভতের। তােক শােরােণর গালােপর দব্ারা অিভিষক্ হেত হেতা,
পর্েতয্ক বছর িভতের িগেয় পাপাবরেণর উপর িছিটেয় দওয়ার
জনয্। আর সই অিভেষক অবশয্ই তার উপর হেত হত, ঈশব্েরর
জনয্ একিট মধুর গন্যকু্ সুগিন্, তার সম্ুেখ মেষর রক্ িনেয়,
মেষর দব্ারা তার উপর িছিটেয় দওয়ার পর। তার বেস্র চািরিদেক

দািড়ম এবং িকিঙ্ণী িনেয়, তােক একিট িনিদষ্ পদেক্প পযন্ যেত
হেতা, বলেত বলেত “পিবতর্, পিবতর্, সদাপর্ভুর উেদ্েশয্ পিবতর্।”
85 লক্য্ করুন, িতিন শােরােণর গালাপ, সই মধুর গন্যকু্
সুগিন্, তার িনজ লাকেদর উপর অিভেষক। কান ধমমত িনেয়
আপিন তাঁর সম্ুেখ আসেত পােরন না, বা অনয্ কান িকছু িনেয়,
িকনু্ শােরােণর গালােপর অিভেষক িনেয়, বাকয্। িতিন আবার
তলভূিমর শাশন পষু্ও।
86 এখন, আপনারা আিফম িকভােব পান? আপনারা আিফম
পান যখন আপিন একিট শাশন পষু্ িনেয় তােক িনেষ্ষণ
কেরন, আপনারা তখন আিফম পান। ডাক্াররা এর বয্বহার তােদর
পর্েয়াগশালায় কেরন। একজন পরুুষেক িনন িযিন স্ায়িবক আর
হতাশাগর্স্, বা কােনা এক মিহলােক, িযিন অনভুব করেছন য
িতিন উন্ত্ হেত যােচ্ন, িতিন মেঝর উপর িচৎকার কের ঘুরেছন,
িতিন িহিস্িরয়ায় আকর্ান্, একজন ডাক্ার সামানয্ পিরমােণ
শাশন পেুষ্র আিফম িনেয় তােদর বাহু বা িশরায় কাথাও ঢুিকেয়
দন, আর তারা শান্ হেয় যায়। িকছু সমেয়র জনয্ সব শষ হেয় যায়।

িকনু্ যখনই স আিফেমর ক্মতা শষ হেয় যায়, তারা পনুরায় িফের
আেস, আেগর থেক আেরা খারাপ অবস্ায়।
87 িকনু্ আিম আপনােদর বলব, বনু্রা, আিম যা জািন এটা
তলভূিমর শাশন পেুষ্র পর্কৃত আিফেমর একিট পর্কার মাতর্।
িতিন তলভূিমর শাশন পষু্। তােক কালেভরীেত িনেষ্ষণ করা
হেয়িছল। আমােদর পােপর জনয্ তােক িবদ্ করা হেয়িছল, তার
ক্ত সকেলর দব্ারা আমরা আেরাগয্ লাভ কেরিছ। তার মেধয্,
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সই পষু্গুিলর িনেষ্ষেণর মেধয্, িতিন একিট পষু্ িছেলন।
িতিন সবকােলর সবেশর্ষ্ পষু্ িছেলন যা কখেনা বেড় উেঠিছল,
তলভূিমর শাশন পষু্, আর এই মহান শােরােণর গালাপ। এখন
আজ রােতর্ িতিন সব্গ এবং পৃিথবী জেুড় পর্সািরত, আিম িবশব্াস
কির, িতিন সই সমেয়, বরং, পৃিথবীর পাপেক দেূর িনেয়—িনেয়
যাওয়ার জনয্ আর পৃিথবীেত আেরাগয্ িনেয় আসার জনয্ িছেলন।
আর বাইেবল বেল য িতিন কাল, আজ এবং অনন্ কাল একই।
88 বনু্রা, যখন ঈশব্র মািশেক বেলিছেলন, পর্ান্েরর মেধয্, িযিন
তাঁর এক—এক ধরণ িছেলন, একিট িপতেলর সপেক উপের
উঠােত। আর িপতল িববৃত কের পােপর িবচারেক, সপ িববৃত
কের, িপতেলর সপ িববৃত কের “পােপর িবচার হেয় যাওয়ােক।”
যমন, িপতল হল “ঐশব্িরক িবচার,” যমন িপতেলর বদী
যখােন বিলদানেক উৎসগ করা হেতা। আর এছাড়াও এিলও

যখন উপেরর িদেক তাকােলন িতিন বলেলন আকাশ িপতেলর
নয্ায় দখেত, অিবশব্াসী জািতর উপর ঐশব্িরক িবচার যারা ঈশব্েরর
থেক িবপথগামী হেয়েছ। িপতল িবচারেক িববৃত কের, ঐশব্িরক

িবচারেক। আর সপ িববৃত কের পােপর িবচার হেয় যাওয়ােক; আর
যীশু সই িছেলন সেপর দব্ারা আমােদর জনয্ সৃষ্ পােপর, ঈশব্েরর
িবচারেক িনেজর উপর িনেয় নন। িতিন আমােদর পােপর জনয্
িবদ্ হেয়িছেলন, আমােদর পােপর জনয্ চূণ হেয়িছেলন, আমােদর
শািন্জনক শািস্ তার উপের, আর তার ক্ত সকেলর দব্ারা আমরা
আেরাগয্ লাভ কেরিছ।
89 উহু, ঈশব্েরর কােছ তার আিফেম পিরপণূ কক্ রেয়েছ, আজ
রােতর্, আপনার জনয্। খর্ীষ্ীয় বনু্রা, আপিন অসুস্ এবং কষ্েভাগ
করেছন। উহু, আপিন পিরশর্ান্, এটা আপনার জনয্ খুবই কিঠন।
আপিন আর বিশক্ণ এর সেঙ্ দাঁড়ােত পারেছন না, আমরা য
আধুিনক সমেয় বাস করিছ আপিন—আপিন পাগল হেয় যােবন।
90 আপিন িক আজ রােত লাইফ লাইন শুেনেছন, তারা িক
বেলেছ, রািশয়া বেলেছ য— য, ৫৫ ত, য তারা “পেুরা িবেশব্র
সম্ূণ িনয়ন্ণ িনেয় িনেব”? তা হওয়ার পেূব, সব্গােরাহণ হেত
হেব। সুতারং এটা কত কােছ, বনু্রা? এটা িঠক এখােন কােছই
এখন হােতর সামেন।
91 আপিন িক আজ রােত তােক আপনার সম্ূণ হৃদয় িদেয়
খাঁজ করেবন না? িতিন তলভূিমর শাশন পষু্, আর িতিন কাল,

আজ এবং অনন্কাল একই। আজ রাত িতিন এখােন আেছন
িনজ লাকেদর মাঝখােন িনেজেক তুেল ধরার জনয্, যমন মািশ
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সই— সই পােপর িচহ্েক িবচার কের তুেল ধেরিছেলন। আর
শুধু পাপ নয়, িকনু্ অসুস্তাও। মেন রাখেবন, যীশু বেলিছেলন,
“ যমন মািশ িপতেলর সপেক উপের উিঠেয় িছেলন, সই রকম
মনষুয্পেুতর্েক অবশয্ই উচ্ীকৃত হেত হেব।” মািশ কন এটােক
উপের উিঠেয় িছেলন? পাপ, অিবশব্াস, এবং বয্ািধর জনয্।
যীশুেকও উচ্ীকৃত করা হয়, পাপ, বয্ািধ, এবং অিবশব্ােসর জনয্।
িতিনও একই িবষয় িছেলন।
92 এখন, আজ রােতর্, আজেকর এই িদনগুেলােত যখন আমরা
এই িবশাল িবেভদেক পেয়িছ, লুক িলিখত সুসমাচাের যীশু
খর্ীষ্ পর্িতজ্া কেরেছন, য সই িদনগুেলােত…পর্ভুর আগমেনর
পেূব, সেদােমর িদনগুেলার মেতা হেব, আর যখন মনষুয্পতুর্
িনেজেক পর্কািশত করেবন, যমন অবর্াহােমর কােছ মনষুয্পতুর্
িনেজেক পর্কািশত কেরিছেলন; এেলািহম, ঈশব্র, মনষুয্েদর মােঝ
দহধারণ করেলন, এবং অবর্াহােমর সেঙ্ পর্বাস করেলন আর

তােক দখােলন, তােক বলেলন তামুব্েত (তার িপছেন বেস) সারা
িক ভাবেছন, যা িতিন কখেনা দেখন িন। তােক বলেলন স…আর
তার নাম রেখিছেলন, “সারা।” “অবর্াহাম,” অবর্াম তার নাম—
তার নাম নয়, িতিন শুরু কেরিছেলন, িকনু্ অবর্াহাম। সারী নয়, সা-
রী; িকনু্ সা-রা, “ তামার স্ী সারা কাথায়?”

বেলিছেলন, “ স আপনার িপছেন তামুব্েত আেছ।”
93 বেলিছেলন, “জীবেনর সময় অনুসাের আিম পনুরায় তামার
সেঙ্ দখা করব।” আর সারা হাসেলন। িতিন বেলিছেলন, “ কন
স হাসল?”

94 এখন, যীশু বেলিছেলন, “এই িবশাল িবেভদেক একতর্ কের
জব্ািলেয় দওয়ার পেূব, মনষুয্পতুর্ িনেজেক পর্কািশত করেবন িঠক
একই ভােব যমন িতিন তখন কেরিছেলন।” আর সিট হল…এটা
িক? এটা পনুরায় উচ্ীকৃত করা, আপনার সামেন, য যীশু খর্ীষ্
কাল, আজ এবং অনন্ কাল একই। আপনারা িক িবশব্াস কেরন?
তাহেল আসুন আমরা পর্াথনার জনয্ মাথা নত কির।
95 িপর্য় ঈশব্র, আমরা আপনােক ভােলাবািস। আপনার বাকয্
আমােদর কােছ খুবই—খুবই খােদয্ পিরপণূ, পর্ভু। আমরা কবল
এটা ভালবািস! আমরা এর দব্ারা জীিবত আিছ, পর্ভু। মেন হেচ্
য আমােদর ক্মতা পযাপ্ নয়। আপনার মেজর সামেন আমরা

বসেত ভােলাবািস, আপনার বােকয্র চারপােশ, আর আশীবাদ
উপেভাগ করেত, পর্ভু, যখন আমরা এইরকম ভােব একিতর্ত
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হই, ভাই এবং বােনরা যারা ঈশব্েরর পেুতর্র দব্ারা রক্ িদেয়
কনা হেয়েছন, যারা আপনার রেক্র দব্ারা কনা হেয়েছন। এবং

আজ রােতর্ আমরা এখােন এেসিছ, পর্ভু, আমরা এই রাতগুিল
িনেবিদত কেরিছ অসুস্েদর জনয্ পর্াথনা করার উেদ্েশয্। আর
বাকয্ অনসুাের, আপিন বেলেছন য “ক্ত সকেলর দব্ারা আমরা
আেরাগয্ লাভ কেরিছ।” তাহেল পর্াথনা করার কান পর্েয়াজন নই
(শুধুমাতর্ আমােদর পাপ সব্ীকার করেত হেব), কারণ আপনার ক্ত
সকেলর দব্ারা আমরা আেরাগয্ লাভ কেরিছ (অতীত কাল)। উহু,
পিরতর্ােণর িক একটা িদন! ইম্ানূেয়েলর দব্ারা দারুণ একটা—
দারুণ একটা পর্িতজ্া! এটা অবশয্ই সতয্।
96 আপিন বেলিছেলন, “আর অল্ কাল গেল, জগৎ আর
আমােক দখেত পােব না, িকনু্ তামরা দখেত পােব, কারণ
আিম” (“আিম” বয্িক্গত সবনাম) “আিম তামােদর সেঙ্ থাকব,
এমনিক তামােদর অন্ের থাকেবা, জগৎেতর শষ পযন্।” আর
সমেয়র শেষ, এই মহান পিরসমািপ্েত, আপিন বেলেছন, িঠক
এটা হওয়ার পেূব, এটা সেদােমর অিগ্বষেণর িঠক আেগর মুহূেতর
মত হেব যখন পরজাতীয়েদর জগৎেক জব্ািলেয় ফলা হেয়িছল,
সখােন মনষুয্পেুতর্র পর্কাশন পনুরায় আসেব যমন সেদােম িছল।

িপতা, হেত িদন লােকরা যােত তা িচনেত বয্থ না হয়।
97 আর আিম পর্াথনা কির, ঈশব্র, য একিট ছাট্ অমািজত িবষয়,
একিট িগয়ােরর মেধয্ টেন ধের, (যিদ আিম ভুল বেল থািক,
আমােক ক্মা করুন)। আিম তােদরেক ভােলাবািস, পর্ভু। আিম—
আিম পর্াথনা কির তারা এটা িচনেত বয্থ হেব না। হেত িদন এিট
অনয্ মহান রােতর্র মেধয্ অনয্তম, পর্ভু। হেত িদন পর্েতয্ক অসুস্,
পীিড়ত, অন্, যা িকছুই এখােন আেছ, পর্ভু, আজ রােত আেরাগয্
লাভ করুক। পর্েতয্ক পাপীেক বাঁচােনা হাক। িঠক এখন তােদর
হৃদেয়, যিদ তারা অিবশব্াসী হেয় থােক, এই মুহূেত তারা যন
খর্ীষ্েক গর্হণ করেত পাের। িপতা, এটা পর্দান করুন। সবই আপনার
হােত। আমােদর মেধয্ আপনার উপিস্িত দখেত, আমরা িনেজেক
আপনার কােছ সমপণ কির।
98 আর আপিন বেলেছন, যাহন িলিখত সুসমাচাের ১৪:১২, “ য
আমােত িবশব্াস কের, আিম য সকল কাযয্ কিরেতিছ সও কিরেব।”
কমন কের আমরা জানেবা য আপিন িনেজেক লাক সকেলর

কােছ বয্ক্ কেরেছন, কারণ আপিন সই ভাববাদী যার িবষেয় মািশ
বেলিছেলন িতিন উদয় হেবন। শত শত বছর ধের তােদর কােছ
কান ভাববাদী িছেলন না, পর্িতিট হেস্ িবেভদ িছল, িকনু্ তবু
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ঈশব্েরর বাকয্েক পিরপণূ হেত হেতা; তাই বাকয্ দহধারণ করেলন,
আর িবেভদও তাই করেলা। আর, িপতা, আমরা আজ পনুরায় তা
দখেত পাই, সই িবেভদ এক িবশাল বড় আিটেত পিরণত হেয়েছ;

আর আমরা দখেত পাই সই বাকয্ একই পেথ আসেছ। িপতা,
আজ রােতর্ আমােদরেক আশীবাদ করুন। আমরা িনেজেক আপনার
কােছ সমপণ কির, আপনার বােকয্র সেঙ্। িপতা, যা িকছুই আপনার
পর্েয়াজন আেছ আমােদর দব্ারা করার জনয্, আমােদর দব্ারা করুন।
যীশু খর্ীেষ্র নােম। আেমন।
99 [এক বান অনয্ ভাষায় কথা বেলন। টেপর খািল অংশ—
সম্াদক] আমরা জািন না িতিন িক বেলেছন। িতিন হয়েতা
আমােদরেক িকছু বলার জনয্ চষ্া করেছন, তাই িকছু সমেয়র জনয্
শর্দ্াপণূ থাকেবন। [ টেপর খািল অংশ। এক ভাই তার বয্াখয্া দন।]
100 আেমন। আপনারা িক কখেনা পেড়েছন [ টেপর খািল অংশ—
সম্াদক] বােকয্ যখােন শতর্রা আসিছল, আর তারা সকেল
একসেঙ্ একিতর্ত হেয়িছল, আর তারা…শতর্েদর কােছ িবশাল
শিক্ িছল। আর ঈশব্েরর আত্া একজন মানেুষর উপর অিধিষ্ত
হয়, আর তােক বেল, আর স ভিবষয্দব্াণী কের, বেলিছল কাথায়
িগেয় শুেয় অেপক্া করেত হেব, আর তারা তােদর শতর্েদর িবনষ্
কের। সখােন এটা পনুরায় আেস। সখােন আপনােদর শতর্েদর
িবনষ্ করার স্ান রেয়েছ, বুঝেলন, ঈশব্েরর হাত িনন। খর্ীষ্ হেলন
ঈশব্েরর হাত, বাকয্, িনশ্য়ই, তাই সটা আপনার হৃদেয় আজ রােত
িনেয় িনন যখন আমরা পর্াথনার লাইন শুরু কির।
101 আিম িবশব্াস কির িবিল আজেক আপনােদরেক পর্াথনার কাড
িবতরণ কেরেছন। িব, িব, িব দর নওয়া যাক, পঁচািশ। শষ রােতর্,
শষ রােতর্ আমােদর কােছ পেনেরািট িছল। আমরা একিট রােতর

জনয্ সাধারণত পেনেরািট নওয়ার চষ্া কির। আর তখন আপনারা
আপনােদর কাড ধের থাকেবন, আমরা সটা িনেয় িনব, এখন।
আসুন পর্ায় পেনেরাটা চষ্া কের দিখ। পঁচািশ। িব, বর্ানহােমর
মেতা, আপনারা জােনন। িব, পঁচািশ থেক একশ। আর আমরা…
দখা যাক, কার কােছ িব পঁচািশ আেছ, আপিন হাত উপের

করুন। আপিন িনিশ্ত…উহু, িপছেন, িঠক আেছ, পঁচািশ উপের
চেল আসুন।
102 এখন, আমার ছেল… কননা এখােন অপিরিচতরা থাকেত
পাের, এটা িকভােব করা হেয়িছল তা জােনন না। আমার ছেল
এখােন িনেচ আসেব, বা অনয্ কউ; যিদ স আসেত না পাের,
ভাই বাডাস, অনয্ কউ। কান পরুুষ িনেচ আসেবন, আর এই
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কাডগুিল িনেয়, তােদর মেধয্ একশিট, লাকেদর সামেন দাঁিড়েয়
তােদরেক একসেঙ্ িমিশেয় িদেবন। তখন স আপনােক একিট
কাড দয়, স আপনােক বলেত পারেব না আপিন এই মেঞ্র
উপের আসেত পারেবন িকনা, স তা জােন না। আর আিমও সটা
জািন না। আিম রােতর্ আিস, কাডগুিলর মেধয্ কাথাও থেক,
শুধু দশটা বা পেনেরাটা টেন বার কির। আপনার আেরাগয্ লােভর
সােথ এর কানও সম্ক নই। আপিন িঠক সখােন বেস থাকেত
পােরন। দখুন, শষ রােতর্। কতজন শষ রােতর্ এখােন িছেলন,
আপনােদর হাতগুেলা দখেত িদন? িকভােব লােকরা পেুরা সভা
ধের আেরাগয্ লাভ কেরিছল!
103 এখন, সটা িছল পঁচািশ, িছয়ািশ, সাতািশ, অষ্আিশ,
ঊননবব্ই, নবব্ই। তােদরেক এখনই আসেত দাও। িব, পঁচািশ,
িছয়ািশ, সাতািশ, অষ্আিশ, ঊননবব্ই, নবব্ই। সটা একটা
হেয় যত…িনশ্য়ই, আমােদর পর্েয়াজন আেছ…আর যিদ
কােরা কােছ…এখােন আেরকটা আেছ, হয্াঁ, সটা এটােক
সিঠক কের িদত। নবব্ই, এখন নবব্ই থেক একশ পযন্।
নবব্ই, একানবব্ই, িবরানবব্ই, িতরানবব্ই, চুরানবব্ই, পঁচানবব্ই,
িছয়ানবব্ই, সাতানবব্ই, আটানবব্ই, িনরা।
104 যিদ আপিন চলেত না পােরন, যিদ আপিন…আিম দখেত
পািচ্ আমােদর মেধয্ িকছু লাক আেছন, এখােন িতনিট
হুইলেচয়ার আেছ, চারিট, আিম িবশব্াস কির, আিম দখেত পািচ্।
যিদ আপনােদর কােছ পর্াথনার কাড থােক, সটা— সটা আপনার
নমব্র ডাকা হেয়েছ, আর চলেত পারেছন না, শুধুমাতর্ আপনার হাত
উপের তুলুন, আমরা আপনােক এখােন িনেয় আসব।
105 আর যিদ আপিন পর্াথনার কাড না পেয় থােকন, শুধুমাতর্
সখােন বেস পর্াথনা করুন, আর বলুন, “পর্ভু যীশু, হেত িদন—

হেত িদন—হেত িদন আজ রােতর্ আিম।” এখােন কতজেনর
কােছ পর্াথনার কাড নই, আপনােদর হাত উপের তুলুন। আহাের!
িঠক আেছ, এখন এটা বলা যাক, আিম আশা কির এটা যােত
অপিবতর্কর শুনেত না লােগ। িকনু্ আমরা বলব, সখােন একসময়
একজন ছাট্ মিহলা িছেলন যার কােছ পর্াথনা কাড িছল না। স
িভেড় ধাক্া িদেয় এেগােত থােক, স বেলিছল (এখন ধয্ান িদেয়
শুনেবন), “যিদ আিম সই পরুুেষর বস্ স্শ করেত পাির, আিম
সুস্ হেয় যাব।” কতজন সই কািহনীিট জােনন? িঠক আেছ। আর
স িক কেরিছল? স তােক স্শ কেরিছল, এবং িফের িগেয় বেস

পেড়িছল। আর যীশু ঘুের দাঁড়ােলন, িতিন জানেতন স কাথায়
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আেছ। এটা িক িঠক? িতিন জানেতন তাঁর অসুিবধা িক িছল। এটা
িক িঠক? িতিন জানেতন তাঁর অসুিবধা িক িছল, তাই িতিন তােক
বলেলন তার অসুিবধা কাথায় িছল। আর স তার শরীের অনভুব
করল সই রেক্র সমসয্া বন্ হেয় িগেয়েছ। এটা িক িঠক? িকনু্
কন? স তােক স্শ কেরিছল।

106 এখন, আজ রােতর্ এখােন কতজন িখর্স্ানরা জােন, ইবর্ীয়
অনসুাের, ইবর্ীয় পসু্ক, যীশু িঠক এখন একজন মহাযাজক, সই
মহাযাজক যােক আমােদর দবুলতার অনভুেবর দব্ারা স্শ করা যেত
পাের? তােক িক? িঠক আেছ, যিদ িতিন সই একই মহাযাজক
হন, একই িকর্য়াস্ল, মহাযাজক, িতিন িকভােব কাজ করেবন?
িতিন তখন যভােব কাজ কেরিছেলন িঠক সই ভােবই এখেনা কাজ
করেবন। আপনারা িক এটা িবশব্াস কেরন? িতিন তখন যভােব
কাজ কেরিছেলন িঠক সইভােব এখেনা কাজ করেবন, যিদ আপিন
এটা িবশব্াস করেত পােরন। িঠক আেছ। কতজন এটা িবশব্াস কেরন,
আপনার হাত উপের তুলুন, বলুন, “আিম আসেল এটা িবশব্াস
কির”?
107 িঠক আেছ, তারা পর্াথনার লাইন তির করার আেগ, সখােন
একটা পর্াথনার লাইন তির করা হাক। আিম জািন িতিন এখােন
আেছন। আিম—আিম—আিম তার উপিস্িতেক অনভুব করেত
পাির, আর আিম—আিম জািন িতিন এখােন আেছন। আসুন।
পর্াথনার লাইন তির? আিম সখােন ডাকেত যািচ্লাম। আপনারা
শুধু—শুধু পর্াথনা করুন, শুধু এই িদেক তািকেয় পর্াথনা করুন, শুধু
িবশব্াস করুন।
108 এখােন একজন ছাট্ মিহলা বেস রেয়েছন আমার িদেক
তািকেয় আেছন, য মিহলািটর চােখ চশমা রেয়েছ তার পােশ
বেস আেছন। আপনারা িক দখেত পােচ্ন না সই মিহলার উপর
অবস্ান করেছ? এখােন তাকান। দখুন? িতিন হৃদযন্ সমসয্ায়
ভুগেছন। আপিন িক িবশব্াস কেরন ঈশব্র আপনােক সুস্ করেবন?
যিদ আপিন কেরন, আপনার হাত উপের তুলুন। এটাই আপনার
সমসয্া িছল। সটা িঠক। এখন যিদ সটাই আপনার সমসয্া িছল,
আপনার হাত উপের তুলুন যােত লােকরা দখেত পায়, এইভােব
আপনার হাত উপের তুলুন। এখন, আর আপনার কােছ এটা নই।
আপনার িবশব্াস আপনােক সুস্ কেরেছ।
109 িতিন কাল, আজ এবং অনন্ কাল একই। উহু, সখােন িবেভদ
রেয়েছ; িকনু্ যীশু খর্ীষ্ কাল, আজ এবং অনন্ কাল একই। এটা
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িক…এখন পর্াথনা করেত থাকুন, দখুন, আপনােক এখােন উপের
আসেত হেব না, আপনারা যােত তা জানেত পােরন।
110 এখন, এই মিহলা। যতদরূ আিম জািন, আিম জীবেন তােক
কখেনা দিখিন, িতিন শুধুমাতর্ একজন মিহলা এখােন দাঁিড়েয়
আেছন, একিট পর্াথনার কাড িনেয়, আর িতিন জানেতন না তােক
এখােন ডাকা হেব িক না। আপনােক হয়েতা কউ একিট পর্াথনার
কাড িদেয়েছ, আর আপিন—আপনার নমব্র ডাকা হেয়েছ, তাই
আপিন এখােন এেসেছন। সটা িক িঠক? আর আপিন ক তা
জানার আমার কােছ কান উপায় নই, আপিন ক, আপিন কাথা
থেক এেসেছন, আপিন িক চান, এই িবষেয় কান িকছুই না।

শুধুমাতর্ আিম একজন পরুুষ, আপিন একজন মিহলা। সটা িঠক।
বাইেবেল িঠক একই রকম িচতর্ একবার এেসিছল, যাহন িলিখত
সুসমাচার, তার ৪থ অধয্ােয়।
111 এখন আপনারা বেলন, “আপিন িক কেরিছেলন, ভাই বর্ানহাম,
িঠক তখন, িকছু সময় আেগ?” আিম সই ছাট্ িগয়ারিট টানলাম,
বুঝেলন। আিম জািন না, বুঝেলন। এটা তােক করেত হেব। আিম
জািন না। িকভােব সই মিহলািট বাইের সখােন? সই মিহলািটেক
আিম জীবেন কখেনা দিখিন। িতিন আমার কােছ সম্ূণ একজন
অপিরিচত বয্িক্। আিম িবশব্াস কির িতিন একজন মিহলা িছেলন।
ক সই বয্িক্ িযিন এখন সুস্ হেয়েছন সখােন শর্াতােদর মেধয্?

আপিন িক…হয্াঁ। আমরা একজন অপরজেনর কােছ অপিরিচত।
যিদ সিট সিঠক হয়, আপিন হাত িহলান এইভােব । দখুন? আিম
সই মিহলােক কখেনা দিখিন। িকনু্ িতিন এখােন বেস িছেলন,

িবশব্াস কেরিছেলন। এখন, িতিন িকছু স্শ কেরেছন, িতিন িক
কেরনিন? আমােক স্শ কের কান লাভ হেব না।
112 িকনু্ এখন আপনারা িক দখেত পােচ্ন না য বাইেবলই িঠক
সই ঈশব্েরর বাকয্? িতিন কাল, আজ এবং অনন্ কাল একই।

আমরা পিবতর্ আত্ার িনবাস স্ােন পিরণত হই িযিন খর্ীষ্। দখুন?
সটাই পর্কৃত বীজ। যিদ সই পর্কৃত পিবতর্ আত্া পর্কৃত বােকয্র

বীেজর মেধয্ পর্েবশ কের, না…এটা শুধু আংিশক গর্হণ কের না
(কারণ, শয়তান এই ভােব বয্বহার কের), আপনােক সম্ূণ িনেত
হেব, দখুন, এর পর্েতয্কিট বাকয্; কারণ, িতিন অেধক ঈশব্র নন,
িতিন সম্ূণ ঈশব্র। দখুন? আর সটাই ঘেট থােক।
113 এখন, এখােন একজন মিহলা আেছন, আিম তােক কখেনা
দিখিন। যীশু একজন মিহলােক একসময় এইভােব পেয়িছেলন,

হয়েতা বা একই পিরিস্িতেত নয়, আিম জািন না। আর িতিন
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কূেপর পােশ বেস িছেলন। িতিন—িতিন শমিরয়ায় যািচ্েলন। আর
আমরা খুেঁজ পাই, শমিরয়া পাহােড়র নীেচ িছল। আর—আর িতিন
িযরীেহােত যািচ্েলন, বরং, িতিন শমিরয়া হেয় যািচ্েলন, আর
শুখর নােম এক নগের আসেলন। আর িতিন একিট কুেপর উপর
বেস পড়েলন, আর তার িশষয্েদর খাবােরর সন্ােন পািঠেয় িদেলন।
114 পৃিথবীেত কতগুেলা জািতর লাক রেয়েছ? িতনিট। হাম, শম,
ও যফেৎর লাক। আমরা সকেলই নােহার থেক এেসিছ। আর
বািক সকল জগত সই সময় ধব্ংস হেয় িগেয়িছল। শুধু মাতর্ িতনিট
জািতর লাক, সই িযহূদী, পরজািত, আর শমিরয়া (যারা িছল
আধা িযহূদী এবং পরজািত)। আর এরাই সকল জািত যারা এই
পৃিথবীেত আেছ, বুঝেলন, শুধু মাতর্ িতনিট।
115 ঈশব্ের সবিকছু িতেন িসদ্। িঠক যমন আজ রােতর্ আিম িতনিট
িবষয় িনেয় কথা বলিছলাম: িবেভেদর িতনিট পযায়, বাকয্ দহধারন
হওয়ার িতনিট পযায়, আর এই ভােবই। বুঝেলন?
116 এখন, আর িতিন—িতিন িযহূদীেদর সেঙ্ কথা বেলিছেলন,
িফিলপেক বেলিছেলন, যখন িতিন নথেনলেক িনেয় আসেলন,
য কাথায় িতিন িছেলন, আর বেলিছেলন, “আিম তােক
দেখিছ যখন স গােছর িনেচ িছল।” িতিন বেলিছেলন…আিন্য়

যখন িপতরেক িনেয় আসেলন, িতিন বেলিছেলন, “ তামার নাম
িশেমান, আর তামার নাম এখন থেক ‘িপতর’ বেল ডাকা হেব।”
বেলিছেলন, “তুিম যাহেনর পতুর্।” দখুন? এখন, তারা সকেলই
িযহূদী িছেলন।
117 িকনু্ এখােন িতিন এক পরজািতর কােছ যান…পরজািত না,
িকনু্ এক শমিরয়া।
118 এখন এটা পরজাতীয়েদর সময়। িতিন কখেনাই পরজাতীয়েদর
কােছ তা দখান িন। বােকয্ খাঁজ করুন। কখেনাই না। িকনু্ িতিন
পর্িতজ্া কেরেছন, লুক িলিখত সুসমাচার তার ২২ অধয্ােয়, িতিন
তা করেবন িঠক তার আগমেনর পেূব।
119 িকনু্ িতিন সখােন বেস পেড় িছেলন, আর এখােন একজন
আধা িযহূদী এবং পরজািত চেল আেসন, একজন মিহলা। আর
িতিন তােক বেলিছেলন, “মিহলা, আমার জনয্ পানীয় আননু।”
120 স বেলিছল, “ কন, আপনার এটা িজজ্াসা করা উিচত
হয়িন, এই ভােব। আমরা…এখােন একিট িবভাজন রেয়েছ। আপিন
একজন িযহূদী, আর—আর আিম একজন শমিরয়া।”
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121 িতিন বেলিছেলন, “তুিম যিদ জানেত কার সেঙ্ তুিম কথা
বলেছা, তুিম আমার কােছ পানীয় চাইেত।” িতিন িক করিছেলন?
তার আত্ার সেঙ্ যাগ স্াপন কেরিছেলন। আর যখনই তার সমসয্া
িতিন খুেঁজ পান, িঠক আেছ, িতিন তােক বেলন তার সব্ামীেক িনেয়
আসেত। স বেলিছল তার কােছ একজনও নই। িতিন িছেলন,
“তুিম িঠক বেলছ, তামার কােছ পাঁচজন িছল।”
122 এখন, দখুন, যখন ফরীশীরা তােক তা করেত দখেলন। িঠক,
সই িবেভদ িঠক বােকয্র মেধয্, তারা িক বেলিছল? তারা বেলিছল,

“এই বয্িক্িট ব  সবূল, একজন তািন্ক।” দখুন?
123 আর যীশু বেলিছেলন, “পিবতর্ আত্ার িবষেয় এইরকম যিদ
কউ বেল থােক যখন একই কাজ কের স আেস, তােক কখেনাই

ক্মা করা হেব না।” সটাই িবেভদ। বুঝেলন? িকনু্ িতিন বেলেছন
তখন িতিন তােদরেক ক্মা করেবন, কারণ পিবতর্ আত্া তখন
আেসিন; বিলদান, মষশাবক মারা যানিন।
124 িকনু্ তখন সই মিহলািট এটা ভােবনিন। সই মিহলািট
বেলিছেলন, “মহাশয়, আিম দখিছ য আপিন একজন ভাববাদী।”
কেয়কেশা বছর ধের তােদর কােছ কান ভাববাদী িছেলন না।
বেলিছেলন, “আিম দখিছ য আপিন একজন ভাববাদী। এখন,
আমরা জািন য মশীহ, যােক খর্ীষ্ বলা হয়, যখন িতিন আসেবন,
সটাই িতিন করেবন।”

125 িঠক আেছ, যিদ িতিন সটাই কের থােকন, তাহেল িতিন কাল,
আজ একই। এই ভােবই িতিন তখন িনেজেক পর্কাশ কেরিছেলন,
আজ এটা িক একই না? হেতই হেব! এখন, এখােন একজন
পরুুষ আর মিহলা পনুরায় সাক্াৎ করেছন। িতিন সই মিহলা নন,
আিম সই পরুুষ নই। িকনু্ সই একই পিবতর্ আত্া এখােন আেছ,
আর পর্িতজ্া কেরেছন য সকল কায িতিন কেরিছেলন, মনষুয্পতুর্
পর্কািশত হওয়ার িদেনও িতিন সই একই কাযগুিল করেবন।
126 এখন, আপনােক না জেন (আর আপিন জােনন এটা সতয্),
আমরা সম্ূণ অপিরিচত, আর আপিন এখােন দাঁিড়েয় আেছন।
সখােন িকছু…হেত পাের আপনার সােথ িকছু ভুল হেয়েছ, িকমব্া

নাও হেত পাের, আিম জািন না। িকনু্ ঈশব্র যিদ তা আমার কােছ
পর্কাশ কেরন, তার পিবতর্ আত্ার দব্ারা, আপনার িক অসুিবধা,
তখন িক আপিন িবশব্াস করেবন য এটা ঈশব্েরর পতুর্, এবং একজন
মানষু নয়? এটা একটা কাঠােমা মাতর্, এটা আরাধনালয় যােক—
যােক ঈশব্র বয্বহার কেরন, য কউ যােক িতিন মেনানীত কেরেছন।
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িতিন—িতিন তা কের থােকন সবেভৗম অনগুর্হ এবং িনবাচেনর
দব্ারা। তাই, িকনু্ আপিন িবশব্াস কেরন। আপিন করেবন? [মিহলািট
বলেলন, “আেমন।”—সম্াদক]
127 কত জন শর্াতােদর মেধয্ তা িবশব্াস করেবন? এখােন আমরা
উভয়ই দাঁিড়েয় রেয়িছ িঠক এখােন আেলার সামেন, আমােদর
এই জীবেন কখেনা সাক্াৎ হয়িন, এই মিহলািট ক তার কােনা
ধারণাই নই, িতিন ক, িতিন কাথা থেক এেসেছন, িতিন িক
চান। আিম তােক আমার জীবেন কখেনা দিখিন, আমার জীবেন
তােক সখােন ছাড়া আর কাথাও দিখিন। িকনু্, দখুন, আিম
চষ্া করিছ আপিন যােত এটা কেরন: এখন সই িবেভদেক আপনার

কাছ থেক দেূর সিরেয় ফলুন, আর বােকয্ িবশব্াস করুন যখন
সই বাকয্ আমােদর মােঝ িঠক এখােন দহধারণ করেলন। বাকয্

আমােদর িনজ শরীেরই জীিবত হেয় ওেঠ, যা ঈশব্েরর উপিস্িতেক
দিখেয় দয়।

128 এখন িতিন তােক এিট পর্দান করুন। িতিন একিট উপযকু্ কারণ
চাইেছন। িতিন িনঃসন্ান, িতিন একিট িশশু চান। তার বয়স পর্ায়
চিল্শ বছর। সটা িনশ্য়ই অসম্ব নয়।
129 তারা সখােন এখন িবনয্ািসত হেচ্ন, মিহলারা যারা তােদর
সমস্ জীবন ধের বন্য্া, আর এইরকম মেঞ্ এেস, আর ঈশব্র
তােদরেক সন্ান পর্দান করেবন। আপনােদর মেধয্ সখােন কউ
হাত উপের করুন যারা জােনন। দখুন? দখুন? আিম অনয্
একিদন একজন ছাট্ বািলকােক তুেল িনই, রিববার, এখান থেক
চেল যাওয়ার পর, রিববার িবেকল বলা; তার মা বন্য্া িছেলন,
ঈশব্র কথা বেলেছন। আর সই ছাট্ বািলকািট, সবেচেয় িমিষ্
িজিনস, স িক এখােন আেছ? স কাথায় আেছ? হয্াঁ। স এখােন
আেছ, িঠক এখােন, এখােন বেস রেয়েছ। তার মা সখােন বেস
রেয়েছ। এখােন সই ছাট্ বািলকািট, িনেজই। তােক দখুন? স
ঈশব্েরর দব্ারা কিথত বাকয্।
130 এখন, আপিন িক আপনার সম্ূণ হৃদয় দব্ারা তােক িবশব্াস
করেবন? আপিন িক িবশব্াস কেরন আপনার কােছ য আশীবাদ
রেয়েছ, যা আপিন এখন আপনার মেধয্ অনভুব করেছন, ঈশব্েরর
দব্ারা উত্র? যিদ ঈশব্র আমােক বেলন আপনার নাম িক, আপিন
সই সন্ানেক নামকরণ করেত পারেবন, আপিন িক িবশব্াস

করেবন? তাহেল, িমেসস থম্সন, আপিন ঘের যেত পােরন আর
আপনার সন্ানেক পেত পােরন, যিদ আপিন আপনার সম্ূণ হৃদয়
িদেয় এটা িবশব্াস কেরন।
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131 আপিন িক আপনার সম্ূণ হৃদয় িদেয় িবশব্াস কেরন? শুধু
িবশব্াস করুন, সেন্হ করেবন না, শুধু ঈশব্রেক িবশব্াস করুন।
ঈশব্রই ঈশব্র।

132 মহাশয়, আপিন কমন আেছন? আিম মেন কির আমরাও
অপিরিচত। আিম আমার জীবেন শুধুমাতর্ আপনােক দেখিছ,
যা আিম জািন, যখন আপিন সখােন আসিছেলন। আর আিম
ভেবিছলাম আপিন ভাই শাকািরয়ােন্র কাকা, বা িতিন ক…

মাশিগয়ান, ভাই মাশিগয়ান, গায়ক, যখন আপিন আসিছেলন।
আর তখন আিম দখেত পাই আপিন পর্াথনার লাইেনর িদেক
যােচ্ন। এখন, আপনার সেঙ্ অপিরিচত হওয়ায়, আর, বা
আপনার কােছ, আিম একজন অপিরিচত, উভয় িদেকই। এখন,
যিদ পর্ভু যীশু আমােক িকছু বেলন যা আপিন—যা আপিন,
হয়েতা যা আপিন চাইেছন, আসুন শুধু এটা বলা যাক; িক বেলন
আপিন, আমােক বলুন আপিন িক চাইেছন। এখন, িতিন ইিতমেধয্ই
আপনােক তা িদেয় িদেয়েছন। তা িবশব্াস করার জনয্ কবল মাতর্
যেথষ্ িবশব্ােসর দরকার।

133 এখন, কতজন তা বুঝেত পেরেছন? শুধু যেথষ্ িবশব্াস এটা
িবশব্াস করার জনয্ য আপিন যা িকছু চান তা আপিন পেয় গেছন!
বুেঝেছন?

134 এখন, এখন, যিদ আপিন এখােন এেসেছন িকছু পাওয়ার
জনয্, আর িতিন আমােক বেলন আপনার িক ইচ্া, তখন আপিন
জানেবন আিম আপনার ইচ্া িক তা জািন না, তাহেল এখােন এমন
িকছু আেছ যা এটা করেছ। এখন, বাকয্ অনুসাের, এিট করার জনয্
িতিন পর্িতজ্া কেরেছন। িতিন তােদর হৃদেয়র মেধয্ িচন্াভাবনা
জানেতন। সটা িক িঠক? িঠক আেছ।

135 আপনার কােছ সুস্ হওয়ার জনয্ পর্বল ইচ্া রেয়েছ। একটা
িবষয়, আপিন িবচিলত অবস্ায় ভুগেছন, পর্কৃত িবচিলত। সটা
িঠক। আেরকিট িবষয়, আপনার িপেঠর সমসয্া রেয়েছ, িকছু সমেয়র
জনয্ সই িপেঠর অবস্া খুব খারাপ হেয় িগেয়িছল, এমনকী জনয্
আপিন অপােরশন কেরেছন। এটা সদাপর্ভু এই কথা বেলন। সটা
সতয্। দখুন। সটা সতয্। আর এখােন আরও একটা িবষয়, আপনার
গভীর ইচ্া, য, আপিন পিবতর্ আত্ার বািপ্স্া গর্হণ করেত চান।
সটা িনশ্য়ই িঠক। এখােন আসুন।
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136 িপর্য় ঈশব্র, যীশু খর্ীেষ্র নােম, এই স্ান থেক চেল যাওয়ার
পেূব, এই বয্িক্েক পিবতর্ আত্ার দব্ারা পিরপণূ করুন, যীশু খর্ীেষ্র
নােম। আেমন।

আমার ভাই, এখন গর্হণ করুন। শুধু িবশব্াস করুন, সেন্হ
করেবন না।
137 আপিন কমন আেছন? আিম মেন কির, যতদরূ আিম জািন,
আমরা এেক অপেরর কােছ অপিরিচত। যিদ সটা সিতয্ হয়, কন,
কারন লােকরা জানেত পারেব, আপনার হাত উপের উঠান যােত
তারা দখেত পাের আমরা অপিরিচত। আিম তােক আমার জীবেন
কখেনা দিখিন, জ্াতসাের। আর আিম অনমুান কির সও আমােক
কখেনা দেখিন, যিদ না শর্াতােদর মেধয্ থেক হয়। কারণ সব্গীয়
িপতা জােনন, আর এখােন তার বাকয্ রাখা আেছ, য আিম এই
মিহলােক কখেনা দিখিন, জ্াতসাের, আমার জীবেন। সুতারং,
আিম জানব না আপিন এখােন িকেসর জনয্ এেসেছন, আপিন ক
আমার কােনা ধারনাই নই, িক, বা আপনার িবষেয় কান িকছুই
না। আিম আপনােক একটা িবষয়ও বলেত পারব না।
138 একমাতর্ িবষয়, এটা শুধুমাতর্ একটা দান। যিদ আিম পাির…
যমনটা িকছু সময় আেগ বয্াখয্া করেত আপিন শুেনেছন। শুধু

চলেত থাকুন, িতিন িক বেলন তা শুননু; আিম দখিছ, আিম এটা
বলেত পাির। িতিন যা িকছু বেলন না, আিম তা বলেত পাির না।
আিম তা িনেজর মেধয্ বলব, আর এটা ভুল হেব। বুঝেলন? এটা
ভুল হেব। িকনু্ িতিন যিদ তা বেলন, এটা িনিশ্ত সিঠক। এটা
কখেনাই না, এটা কখনই ভুল হয় িন। যতক্ণ পযন্ ঈশব্র থােকন
এটা কখনই ভুল হেব না। বুঝেলন? বুঝেলন, কারণ ঈশব্র ভুল হেত
পােরন না।
139 িকনু্ যিদ ঈশব্র আমােক বেলন আপিন িক চান, আপনার ইচ্া
িক, অথবা—অথবা আপিন কন এখােন এেসেছন, এমন িকছু যা
আপিন কেরেছন, বা কােনা িকছু, এইরকম িকছু, বা আপিন ক,
আপিন কাথা থেক এেসেছন, অথবা িতিন যা িকছু চান আমােক
বলেত, আপিন িবশব্াস করেবন? ধনয্বাদ আপনােক।
140 একিট িবষয়, আপনার পােয় সমসয্া আেছ। আপনার পা
আপনােক িবরক্ কের। [মিহলািট বলেলন, “হয্াঁ।”—সম্াদক]
সটা িঠক। আপনার…আপনার কােছ মিহলােদর সমসয্া রেয়েছ,

মিহলােদর রাগ। [“হয্াঁ।”] আর আপনার কােছ আপনার হৃদেয়
এক মহৎ ইচ্া রেয়েছ, কারণ সেব মাতর্ আপিন কাউেক বা কান
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িকছু হািরেয়েছন। এটা একিট বালক, আর আপনার ছেল ঘর
ছেড় চেল িগেয়েছ, পািলেয় িগেয়েছ, আর আপিন চান তার িফের

আসার জনয্ যােত আিম পর্াথনা কির। [“হয্াঁ।”]
141 সব্েগর ঈশব্র, তার পতুর্েক আর আেরাগয্েক তার কােছ পািঠেয়
িদন। পিবতর্ আত্া সই যবুকিটেক আজ রােত পেথ থািমেয় িদন,
তােক তার মার কােছ ফরত পািঠেয় িদন। যীশু খর্ীেষ্র নােম।
আেমন।
142 িতিন িযিন জােনন আপনার কােছ তােক ফরত পািঠেয় িদেবন।
িচন্া করেবন না। এখন িবশব্াস করুন, সেন্হ করেবন না। শুধু িবশব্াস
করুন, আপনার সম্ূণ হৃদেয়। আপিন িবশব্াস করুন, আর ঈশব্র
বািক অংশ পরূণ করেবন।
143 এখন, এই িতনিট বা চারিট িবচক্ণতায়, যা িকছুই এটা িছল,
বুঝেলন, আিম—আিম ততদরূ পযন্ যেত পাির যতক্ণ পযন্ এটা
আমার কােছ অস্ষ্ না হেয় যায়। আিম তা বয্াখয্া করেত পারেবা
না, এটা বয্াখয্া করার জনয্ সখােন কান পথই নই। আপনারা
বেলন, “আপিন বুঝােত চাইেছন, আপিন পঁয়তািল্শ িমিনট বা
তারও বিশ সময় ধের সখােন পর্চার করার চেয়ও সটা খারাপ
িছল, আপিন ভােবন?” হয্াঁ, মহাশয়। যিদ এটা িতন ঘন্া হেতা,
এটা এতটা হত না।
144 একজন মিহলা আমােদর পর্ভু যীশুর বস্ স্শ কেরিছেলন।
আর তােদর লােকরা আমােক স্শ করেছ না। কন, এখােন এই
মিহলা, এখােন দখুন, স শুধু হয়েতা…(আপনার হাত আমার
উপের রাখুন। দখুন?) স আমার চারপােশ স্শ করেলও কান
িকছু হেব না, আিম শুধুমাতর্ একজন মানষু। িকনু্ তােক ঈশব্রেক
স্শ করেত হেব। আর আিম, দােনর দব্ারা, শুধুমাতর্—শুধুমাতর্…
এটা চেল যায়, আমার সম্ূণ িনজসব্তা চেল যায়, আর আিম যা
িকছু দিখ শুধু তাই বিল। বুঝেলন? আর এটাই সবিকছু। বুঝেলন,
আমােক স্শ করার কােনা মােনই হয় না, িকনু্ স যীশুেক আমার
মাধয্েম স্শ কের। এই ভােবই সই মিহলািট যীশুর মাধয্েম ঈশব্রেক
স্শ কেরিছেলন, যখন িতিন জানেতন না তার সেঙ্ িক বয্াপার।
স শুধু তার বস্ স্শ কেরিছল, িফের িগেয় বেস পেড়িছল। আর

িতিন বেলিছেল—আর িতিন বেলিছেলন, “আমােক ক স্শ
কেরেছ?”
145 আর পর্িরেতরা বেলিছেলন, “ কন, সবাই তা আপনােক স্শ
করেছ। আপিন এটা কন বলেছন?”
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িতিন বেলিছেলন, “িকনু্ আিম অনভুব করলাম স  গুণ আমার
থেক বর হেয়েছ।”

146 এখন, আপনারা জােনন স  গুণ িক? শিক্। একজন মিহলার
স্শ করার দব্ারা িতিন দবুল হেয় পেড়িছেলন, আর িতিন ঈশব্েরর
পতুর্ িছেলন। আমার িবষেয় িক, একজন পাপী, তাঁর অনগুর্েহর
দব্ারা পিরতর্ান পেয়িছ? আপনারা জােনন কন এটা বিশ? কননা
িতিন বেলেছন, “ য সকল িকছু আিম করিছ, তামরাও করেব। এর
থেকও বিশ তামরা করেব, কারণ আিম িপতার কােছ যািচ্।”

“বৃহত্র,” সখােন বলা হেয়েছ, িকনু্ সিঠক গর্ীক অনবুাদ হেচ্,
“এর থেকও বিশ তামরা করেব।”
147 এখন, সই মিহলা যােক আিম জািন না। আিম তার িবষেয়
িকছুই জানতাম না। অনয্ সকল লাকেদর মেতা স আমার কােছ
একজন সম্ূণ অপিরিচত। আমরা এেক অপেরর সেঙ্ অপিরিচত।
শুধু লােকেদর জানােনার জনয্, আপিন আপনার হাত উপের
উঠােত পােরন, বলুন, “আমরা অপিরিচত।” এখন, ঈশব্েরর পতুর্,
যিদ িতিন একসময় একজন মিহলার সেঙ্ এইরকম ছাট্ দশৃয্ সাক্াৎ
কের থােকন, একিট কূেপর ধাের, আর িতিন তার সেঙ্ িকছু সমেয়র
জনয্ কথা বেলন, আর িতিন জেন ফেলিছেলন তার সমসয্ািট
কাথায় িছল, আর িতিন তাঁেক বেলিছেলন কাথায় তার সমসয্ািট

আেছ। তাই স জানেত পারল, য িতিন মশীহ। এখন য— য
আমার কােছ…আপিন আমােক স্শ কেরেছন, আিম আপনােক
স্শ কেরিছ, িকনু্ িকছুই ঘটেলা না। িকনু্ যিদ আমার িবশব্াস
(দােনর দব্ারা) আর আপনার িবশব্াস (এর উপর িবশব্াস কের)
তােক স্শ করেত পাের, আর িতিন আমােদর মাধয্েম কথা বলেত
পােরন…আমার মাধয্েম আপনার সেঙ্, তখন আপিন জানেবন
য িতিন এখােন আেছন যমন িতিন সখােন— সখােন শুখেরর

কূেপর ধাের িছেলন। বুঝেলন? িতিন কাল, আজ এবং অনন্ কাল
একই। আপিন িক তা িবশব্াস কেরন?
148 আপনার কােছ অেনক সমসয্া রেয়েছ, অেনক পীড়া, জিটলতা!
একিট মুখয্ িবষয় হল বােতর বয্থা যার জনয্ আপিন পর্াথনা করােত
চান। সটা িঠক। সটা িক িঠক? আপিন বােতর জনয্ চলােফরা
করেত কষ্ পােচ্ন। যখন আপিন দেখন আপিন আপনার বাহু
উপের তুেলন…
149 আর আপিন আেস্ আেস্ হাঁেটন, আিম যতদরূ স্রণ করেত
পাির। এক িমিনেটর জনয্ অেপক্া করুন, হেত পাের অনয্ কান িকছু
বলা যেত পাের যা িনেয় িনেব…অথবা, আপিন জােনন, আপিন
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িবষয়গুিল অনভুব করেত পােরন; লােকরা, আপিন জােনন, এর
িবপরীেত একিট িনঃশব্ােসর মত আসেছ। তারা বেল, “ কন, িতিন
অনমুান কেরেছন,” অথবা, আপিন জােনন, এর মত।
150 িকনু্, আপিন একজন ভাল মানষু বেল মেন হেচ্, আমার
সেঙ্ এক মুহূেতর জনয্ কথা বলুন। আসুন এখােন দাঁড়ান, কারণ
আমার মেন হেচ্ আপনার হৃদেয় আরও িকছু রেয়েছ যা আপিন
ঈশব্েরর কাছ থেক চাইেছন। এখন, আিম আপনার পর্াথনার উত্র
িদেত পাির না, িকনু্ িতিন পােরন…কারণ, যিদ আপিন এটা
িবশব্াস কেরন, ইিতমেধয্ এর উত্র দওয়া হেয়েছ। িকনু্ আপিন
যিদ শুধু িবশব্াস করেত চান; আপনােক িবশব্াস করােনার জনয্।
এখন, আিম আপনােক বিল, এটা একজন িপর্য়জেনর িবষেয় িযিন
এখােন নই, আর িতিন একজন ভাই, আর সই ভাই এমনিক এই
দেশও নই। িতিন এক পর্কার আদর্ দেশ রেয়েছন, অসংখয্ হর্দ।

আিম বলেবা হয়েতা িমিশগােনর মেতা অথবা কাথাও…হয্াঁ, এটা
িমিশগােন। আর িতিন মরণবয্ািধর দব্ারা পীড়াত, আর সটা একটা
অিনরাময়েযাগয্ িকডিনর সমসয্া যার জনয্ িতিন িচিন্ত। সটা
িঠক, তাই না? এটা সদাপর্ভু এই কথা বেলন। এখন, য রুমালিট
আপনার হােত রেয়েছ, যিট আপিন ঈশব্েরর কােছ উিঠেয়েছন,
সটা আপনার ভাইেক পািঠেয় িদন আর তােক বলুন সেন্হ করেত

না, িকনু্ িবশব্াস করেত, আর সটা, যিদ আপিন িবশব্াস কেরন িতিন
এখন সুস্ হেয় উঠেবন।
151 আপিন আপনার সম্ূণ হৃদয় িদেয় িবশব্াস কেরন? দখুন,
তাহেল, যিদ আপিন িবশব্াস কেরন, সখােন একিট িবষয় করেত
হেব, সিট হল, সম্ূণভােব গর্হণ করুন। সটা িক িঠক?
152 এখন আপনারা বেলন, “িতিন তােদর িদেক তািকেয় আেছন।
সটাই িতিন করেছন, তােদর িদেক তািকেয় আেছন।” আপিন সটা
দখেত পােচ্ন!

153 িকনু্ আপনারা হয়েতা জােনন না য এই…এই মিহলািট
এখােন, এই িদক িদেয় আসুন, মিহলা, এখােন, একজন রাগী,
আপিন য কউ হন। আিম তার িদেক দখিছ না। আপিন িক িবশব্াস
কেরন ঈশব্র আমার কােছ আপনার িক অসুিবধা তা পর্কাশ করেত
পারেবন? আপনার হাত উপের উঠান, যিদ আপিন িবশব্াস কেরন,
এই মিহলািট এখােন, এই মিহলািট এখােন, একজন রাগী। হয্াঁ।
হয্াঁ। িঠক আেছ, যিদ আপিন আপনার সম্ূণ হৃদয় িদেয় িবশব্াস
কেরন, সই হাঁপািনর সমসয্া আপনােক আর কষ্ িদেব না। িঠক
আেছ, ঘের যান আর িবশব্াস করুন!…?…
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154 তার িদেক তাকােত হয়িন, হেয়িছল িক? দখুন, িতিন…
আপিনএই িদেক তািকেয় আেছন, যা িকছুই ঘেট যাক না কন দশন
সখােন রেয়েছ। আেমন! আপনারা িক এটা দখেত পােচ্ন না?

িঠক িনখুতঁ ভােব যমন ঈশব্র িসদ্ হেত পােরন!
155 আপিনও িবশব্াস কেরন? হাঁপািন আপনােকও ছেড় চেল যেত
পাের, এটা িক পাের না? আপিন িবশব্াস কেরন এটা সম্ব? িঠক
আেছ, যান পর্ভু যীশুেক িগেয় বলুন য আপিন—আপিন তােক
িবশব্াস কেরন।
156 কােনািদন কাথাও হয়েতা আপনােক একিট—একিট ছাট্
লািঠ সেঙ্ িনেত হেব যিদ সই বােতর বয্থা আপনােক প গু কের
ফেল, িকনু্ এটা তা করেত যােচ্ না। আপিন িবশব্াস কেরন না এটা

হেত যােচ্, কেরন িক? আপিন িবশব্াস কেরন আপনার সবিকছু িঠক
হেয় যােব? আপনার পেথ চেল যান, আর যীশু খর্ীষ্ আপনােক
সুস্ কেরন।
157 হৃদযেন্র সমসয্া মানষুেক মের ফেল, িকনু্ স আর আপনােক
মারেব না। আপিন িক িবশব্াস কেরন ঈশব্র আপনার জনয্ এটা
সুস্ করেবন, আর আপনােক ভােলা করেবন? আপনার সম্ূণ
হৃদেয় িবশব্াস কের চেল যান, বলুন, “আিম এর জনয্ িনশ্য়ই
িবশব্াস কির।”
158 আপিন ইংেরিজ বলেত পােরন? আপিন ইংেরিজ বুঝেত
পােরন? [ভাই বর্ানহাম একজন অনবুাদকেকর জনয্—সম্াদক]
( কউ আসুন।) হয্াঁ, িঠক আেছ। আপিন িক তােক বলেবন যা িকছু
আিম তােক বিল? তােক বলুন যিদ িতিন িবশব্াস কেরন, তার পেটর
সমসয্া তােক ছেড় চেল যােব। িতিন—িতিন িক িবশব্াস করেবন?
আপনার িপেঠর সমসয্াও আপনােক ছেড় চেল যােব, এখন আপিন
আপনার পেথ যেত পােরন আর সুস্ হেয় যান।

আপিন কমন আেছন? আপিন িবশব্াস কেরন? [ স বলল,
“হয্াঁ, মহাশয়।”—সম্াদক]
159 সই পরুুষিট সখােন িপেঠর সমসয্া িনেয় বেস আেছন, যখন
আিম বললাম আমার িদেক তািকেয় আেছন। িতিনও সুস্ হেত
পােরন, যিদ আপিন এটা িবশব্াস কেরন, মহাশয়। িঠক আেছ,
মহাশয়।
160 সই মিহলািট িযিন আপনার িঠক পােশ বেস রেয়েছন সখােন,
আপনার ঘােড়র সমসয্া আেছ, তাই না, মিহলা? আপিন িবশব্াস
কেরন ঈশব্র আপনােক সুস্ করেবন? আপিন ছাট বালকিটর
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উপর হাত রাখেত চান তার হাঁটুর জনয্, আর সও সুস্ হেয়
উঠেব। আপিন িক িবশব্াস কেরন? আপনার কােছ মিহলােদর সমসয্া
িছল, মিহলােদর সমসয্া, আপনার এখন তা নই। আপনার িবশব্াস
আপনােক সুস্ কের তুেলেছ।
161 আপিন িক িবশব্াস কেরন যীশু খর্ীষ্, কাল, আজ এবং অনন্
কাল একই? তাহেল আসুন আমরা এেক অপেরর উপর হাত রািখ
আর এই িবশব্ােসর পর্াথনা পর্াথনা কির, আমােদর পর্েতয্কেকই,
িবশব্ােসর পর্াথনা পর্াথনা করুন।
162 িপর্য় ঈশব্র, আপনার ঐশব্িরক উপিস্িতর দব্ারা যখন আমরা
সম্ূণ আচ্ািদত, আপনােক শর্াতােদর মেধয্ চলােফরা করেত,
সবতর্ অসুস্েদর সুস্ করেত দেখ। আপিন ঈশব্র। আিম পর্াথনা
কির আপিন সকল শর্াতােদর সুস্তা পর্দান করেবন। হেত িদন
যন ঈশব্েরর শব্াস তােদর হৃদেয় সেতজ হেয় উেঠ, আর তােদরেক

জানেত িদন য সময় শষ হেয় আসেছ। আমরা এখােন অল্ িকছু
সমেয়র জনয্ আিছ, তারপর আমরা তাঁর কােছ চেল যােবা যােক
আমরা ভােলাবািস। আর এখন তার উপিস্িত যন সকেলর কােছ
সুস্তা িনেয় আেস।
163 আমরা শয়তানেক দাষী সাবয্স্ কির, তার সকল িকর্য়ােক
আমরা দাষী সাবয্স্ কির। যীশু খর্ীেষ্র নােম, শয়তান, লাকেদর
থেক বিরেয় আয়।

164 তারা সকেল যারা এখন তােক িবশব্াস করেবন, আপনার
আেরাগয্তােক গর্হণ করুন, আপনার পােয় দাঁিড়েয় পড়ুন, বলুন,
“আিম এখন দাঁিড়েয়িছ আমার সুস্তা গর্হণ করার জনয্। আিম এটা
িবশব্াস কির।” আপনার য কােনা অবস্া হওয়া সেত্ও, আপিন
যিদ সিতয্ই িবশব্াস করেত পােরন, আপনার পােয় দাঁিড়েয় পড়ুন।
এখন আপনার হাত উপের উঠান, আর বলুন, “ধনয্বাদ আপনােক,
পর্ভু যীশু, আমােক সুস্ করার জনয্।” ঈশব্র আপনার সােথ থাকুন।
আেমন। 
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