
একজন বন্ী

 …এখােন আবার, পর্ভু যীশুর নােম, এবং আপিন আেগ য
মহান এবং পরাকর্মশালী কাজ কেরেছন তা শুনেত। আর এখন

আমরা পর্তয্াশা িনেয় দাঁিড়েয় আিছ, আমােদর িবশব্াসেক বাড়ায়
এবং আমােদরেক অিভেষক কের, িবশব্াস করেত য আজ রােত যা
চাওয়া হেয়েছ তা দওয়া হেব। আপিন তােদর পর্েতয্কেক জােনন,
তারা যা অনেুরাধ কেরেছ। আর আমরা তােদর জনয্ পর্াথনা কির,
িবেশষ কের, পর্ভু, যারা মৃতুয্র খুব কাছাকািছ। তােদর পর্ােণ শািন্
আননু যিদ এিট ইিতমেধয্ সখােন না থােক। তােদর শরীের আেরাগয্
আননু। এিট পর্দান করুন, পর্ভু।
2 আমােদর একিতর্ত হওয়ােক আশীবাদযকু্ করুন। আমরা—
আমরা পর্াথনা কির, পর্ভু, এই বুধবার রােতর পর্াথনা সভায়, য,
আমরা যমন একিতর্ত হেয়িছ, এটা জেন য যখােনই দইু বা
তেতািধক একিতর্ত হয়, আপিন আমােদর সােথ থাকেবন। আর
আমরা পর্াথনা কির, পর্ভু, আমােদর আজ রােত আপনার বাকয্
িদন। আমােদর সেঙ্ কথা বলুন, পর্ভু, এবং আমােদর হৃদয়েক
অদু্তভােব উষ্ করুন, যন আমরা সামেনর মহান সমেয়র
জনয্ িনেজেদরেক কীভােব শৃঙ্লাবদ্ করেত পাির তা জানেত
পাির, যমন আমরা িবশব্াস কির য আমরা পর্ভুর আগমেনর
িনকেট আিছ।
3 আমরা আপনােক ধনয্বাদ জানাই য লােকরা এখন তােদর
কােছ িবশব্াসেক িপর্য় মেন করেত শুরু কেরেছ এবং িবশব্ােসর অথ কী
তা জােন। আর এটা জেন, এমনিক আগামী সভার জনয্ আপনােক
ধনয্বাদ জানাই, িবশব্াস কের য আপিন িকছু করেত যােচ্ন। পর্ভু,
আমরা পরুােনা িদেনর মেতা পর্তয্াশার সােথ অেপক্া করিছ, িবশব্াস
কির য সময় ঘিনেয় এেসেছ যখন আপিন সব্েগর দব্ার খুেল িদেবন
আর এই শষ িদেন ঈশব্র য পর্িতশর্িত িদেয়েছন তা ঢেল িদেবন।
4 এখন আমরা আপনার কােছ পর্াথনা কির, পর্ভু, সকেলর—
সকেলর সেঙ্ থাকুন, সকল জািতর সেঙ্, আজ যমন আমরা
অেনেকর কােছ, সবতর্ শুেনিছ, যােদর পর্েয়াজন রেয়েছ। তােদর
অনেুরাধ গর্াহয্ করুন, পর্ভু। আর আমরা পর্াথনা কির যন দখেত
পাই ঈশব্েরর মহান—মহান হাত সারা িবেশব্ উপর চলমান যারা এই
মহান িবষয়িটর িদেক তািকেয় আেছন।
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5 আমােদর পাপ ক্মা করুন। আমােদর শাসন করুন, পর্ভু,
আপনার আত্া এবং আপনার বাকয্ দব্ারা, যােত আমরা বাধয্ দােসর
মত িনেজেদরেক শৃঙ্লাবদ্ করেত পাির, ঈশব্েরর ইচ্ায় বাধয্ দাস
রুেপ। আসুন আমরা স্রণ কির, এবং আমােদর হৃদেয় িচন্া করার
চষ্া কির, পর্ারিম্ক িখর্স্ানরা কী কেরিছল। আমরা কী ধরেনর
লােকেদর সেঙ্ দখা করব যখন আমরা বয্িক্গতভােব আপনার

সংস্েশ আসা লাকেদর সেঙ্ দখা কির। তােদর মুখগুেলা অবশয্ই
িবশব্ােস ও আনেন্ উদ্ািসত হেয়িছল। তােদর জীবন অবশয্ই
ঈশব্েরর জীবন্ বাকয্ িছল, যমন “িলিখত পতর্ যাহা সকল মনুষয্
পাঠ কের,” যখন তারা মানেুষর মেধয্ চলােফরা কেরন। ঈশব্র,
আেরকবার তা পর্দান করুন।
6 আমােদর জীবন আপনার কােছ এমনভােব িনেবিদত হাক,
যন পিবতর্ আত্া আমােদর মােধয্ অবস্ান কেরন এবং আমােদর

মাধয্েম কথা বেলন, পর্ভু। আমরা যন মেন রািখ, আমােদর মেন,
যখন আমরা রাস্ায় হাঁিট এবং িবেশব্র সােথ করমদন কির, আমােদর
তােদর মত হওয়ার কথা নয়। আর আমরা একপােশ সের িগেয়
তােদর জায়গা িদই, পর্ভু, পৃিথবীেত তােদর সিঠক অবস্ােন। আমরা
িপছেনর আসন নব, এটা জেন য আমরা অনয্ িবেশব্র পর্িতিনিধ।
আমােদর একিট রাজয্ আেছ যা ক্মতায় আসেছ, পর্ভু। আর
আমােদর মহান রাজা শীঘর্ই আসেবন এবং তাঁর এিক্য়াের থাকা
সমস্ রাজয্ দখল করেবন। আর িতিন শাসন ও রাজতব্ করেবন;
এখােন পৃিথবীেত তাঁর সেঙ্, হাজার বছর, এবং িচরকাল তাঁর সােথ
থাকেবা।
7 এটা মাথায় রেখ, পর্ভু, এখন আমরা আমােদর পর্াথনার
উত্েরর অেপক্ায় আিছ। আমরা আমােদর সব্ীকােরািক্র িদেক
তাকাই। যিদ আমরা িকছু কের থািক, িকছু বেল থািক বা িকছু
ভেব থািক, যা আপনার মহান ইচ্ার পিরপন্ী, যীশু খর্ীেষ্র রক্

আমােদর পিরষ্ার করুন।
8 আমােদর পিরচালনা করুন, পর্ভু, আজ রােত যমন সই বান
বেলিছেলন, িশকােগার পেথ, স ও তার সব্ামীর সম্েক। তােদর
পিরচালনা করুন, পর্ভু ঈশব্র, সই স্ােন যখােন আপিন তােদর
বয্বহার করেত পােরন, যােত তারা অনয্েদর কােছ আেলার রিশ্
হেত পাের যারা অন্কাের রেয়েছ, যারা আমােদর পর্ভু যীশুেক
জােন না৷ এখন আমরা এই সভােক আপনার কােছ রািখ, এবং
আপনার সংেশাধেনর বাকয্ শুনেত, যােত আমরা জানেত পাির এই
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মহান সমেয়র জনয্ কীভােব পর্সু্িত িনেত হেব, যীশুর নােম আমরা
এই পর্াথনা কির। আেমন।

[ টেপর খািল অংশ। ভাই নিভল-এর মন্বয্—সম্াদক।]

পর্ভু আপনার মঙ্ল করুন। ধনয্বাদ ভাই।
9 আিম এই িবষেয় অপর্তয্ািশত িছলাম। আিম, এখােন বািড়েত,
আমার মেন হেয়িছল য আমােক সিতয্ই কাথাও যেত হেব না,
জরুির পর্েয়াজন, আমার খুব খারাপ লাগত, আিম বািড়েত বেস
পর্াথনা সভায় না আসা। আর আিম অপর্তয্ািশতভােব, িনেজর
কােছ, এমনিক আমার পিরবােরর কােছও চেল এেসিছ। আিম
এইমাতর্ িভতের ঢুকলাম, আর নামলাম। আর তাই আিম বললাম,
“আিম পর্াথনা সভায় যািচ্।” আর তার কােছ আসার জনয্ পর্সু্ত
হওয়ার সময়ও িছল না, তাই স জানত না আিম আসিছ।
10 তাই সখােন বােনর সাক্য্ শুেন আিম খুিশ, ভাই, দিক্ণ
কয্ােরািলনা বা উত্র কয্ােরািলনায় সই আেলা সম্েক,
কাথাও। গর্ীনিভল, তাই িক? [এক বান বেলন, “না। সাউদান

পাইনস।”—সম্াদক।] সাউদান পাইনস। হয্াঁ।
11 ভাই িল য়াইল আজ এখােন িছেলন। আিম তােক বািপ্স্
িদেয়িছ, আজ, এখােন বািপ্স্মূলক সবায়। ভাই িল য়াইল,
আপনারা জােনন, সখানকার একজন সবক, ভাই পাকার থমাস।
সখােন একজন…

12 আমার মেন আেছ সই— সই সময়িট, একজন বান ছায়াযকু্
হন। এটা একটা মহান িনিশ্তকরণ িছল, বান, যা…পিবতর্ আত্া
কখনও কখনও আমােদর এিগেয় যেত দয় এবং আমােদর
িবশব্াসেক পরীক্া করেত দয়, িক দখেত…আর অনয্েদর িবশব্াস
পরীক্া করেত। যখন আপিন সরাসির িকছু দেখন, আর িকছু
দখেত পান, আর এটা বেলন; অনয্রা তাকায় আর তা দখেত

পায় না, তারা বেল য এিট সখােন নই। দখুন? িকনু্ এটা
সখােন আেছ।

13 এখন, সখােন কউ দখেত পান িন য পৗেলর উপর
আেলা অবস্ান করিছল, িকনু্ এিট সখােন িছল। সই কেপাতেক
সব্গ থেক নামেত, সই আেলােত, এক আকাের নেম এেস
যীশুর উপের অবস্ান করেত কউ দেখনিন, িকনু্ যাহন িনেজ
দেখিছেলন। িকনু্ এিট সখােন িছল। দখুন?
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14 আর তাই, তারপর, পের যখন আিম লাকেদর বলিছলাম এই
আেলািট আগুেনর স্েম্র মেতা, কউ তা িবশব্াস করেত চায়িন।
িকনু্ এখন কয্ােমরার যািন্ক চাখ তা শনাক্ কেরেছ।

এখন অশুভ আত্া অন্কারময়।
15 এটা িঠক আমােদর জীবেনর মেতা, আমরা ছায়া। আর আমরা,
যিদ আমরা একিট আেলা হই, আমরা, যিদ আমােদর জীবন িদেনর
আেলার সােথ মািনেয় িনই, আমরা আেলােত হাঁটিছ।
16 এটা িঠক যমন আপিন বাইের তািকেয় বলেছন, “আিম সূয
দিখ,” িদেনর সময়। আপনারা—আপনারা সূেযর ছায়া দখেত

পান। এিট সূেযর পর্িতফলন। এিট িনেজই সূয নয়, িকনু্ এিট পর্মাণ
কের য একিট সূয রেয়েছ। এিট পর্মাণ কের য একিট সূয আেছ।
17 আর এখন আিম যখন দিখ, আপিন যখন সখােন বেস
রেয়েছন, পাখা বয্বহার করেছন, কথা বলেছন, এর মােন আপিন
জীিবত আেছন, িকনু্ এিট জীবেনর একিট ছায়া মাতর্।
18 কারণ, য কােনা িকছুেতই অন্কার থাকেত হেব, ছায়া তির
করার জনয্। দখুন? কারণ, একিট ছায়ােক ছায়া তির করেত এত
অন্কার এবং এত আেলার অিধকারী হেত হয়। আর এিট সম্ূণ
অন্কার হেত পাের না, এবং এিট সম্ূণ আেলা হেত পাের না।
যিদ এিট অন্কার হয়, এিট পর্কৃত অন্কার। যিদ এিট আেলা হয়,
সখােন কান ছায়া নই, ছায়া তির করার জনয্ িকছু নই। িকনু্

যিদ এিট অন্কার এবং আেলার সােথ িমিশর্ত হয় তেব এিট একিট
ছায়া তির কের।
19 তাই আমরা সিতয্ই আেলার ছায়া। এখন আপিন কাথাও থেক
একিট জীবন পর্িতফিলত করেছন। আপিন যিদ িখর্স্ান হন, এিট
একিট ছায়া, এিট শুধুমাতর্ পর্মাণ কের য এমন একিট জীবন
আেছ যখােন আপিন কখেনা মারা যান না, কারণ এই জীবেনর
মেধয্ মৃতুয্ আেছ। দখুন? িকনু্ এিট একিট ছায়া, কারণ আপিন
জীিবত আেছন, দখেত, ভাবেত, নড়াচড়া করেত এবং কথা বলার
ক্মতা সহ চলমান পর্াণী, এবং শরীেরর পাঁচিট ইিন্য়। িকনু্ তবুও
আপিন জােনন, তারা, তারা মারা যােচ্। আর অেনক দঃুখ কষ্
আেছ। আপনারা জােনন, এটা শুধুমাতর্ হেত পাের…এিট একিট
পর্িতফলন, দখুন, সখােন জীবন এবং মৃতুয্ একসােথ িমেশ আেছ।
20 দিহেক মরেত হয়। িকনু্ আপিন যিদ পর্িতফিলত কেরন,
আপনার নশব্র জীবেনর দব্ারা, সব্েগর রিশ্েক, তাহেল আপিন অনন্
জীবনেক পর্িতফিলত করেছন, ঈশব্রেক। তারপর যখন আপিন মারা
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যােবন, তখন আপিন সই আেলােত যেত পারেবন না, কারণ
এিটই আপিন পর্িতফিলত কেরেছন।

21 আপিন যিদ অন্কার জগেতর হেয় থােকন, আপিন তা
পর্িতফিলত কেরন, আর আপিন করেত পােরন, অন্কার ছাড়া
অনয্ কােনা পেথ যেত পােরন না। দখুন? তাই আমরা একিট
পর্িতফলন মেধয্ আেছ। সুতরাং, আমরা দখেত পাই য পিবতর্
আত্া যমন আেলা এবং জীবনেক পর্িতফিলত কের, তমিন
মৃতুয্ও অন্কারেক পর্িতফিলত কের।

22 আর এখােন তারা উভয়ই। আগামীকাল-…সপ্ােহর শেষর
িদেক, সম্বত রিববােরর মেধয্, আমরা ছাট ফেটাগর্াফিটেক বড়
আকাের করিছ, যােত এিট িবজ্াপেনর ফলকেক রাখা যায়।

23 যখােন, আপনার ছিব সখােন িবজ্াপেনর ফলকেক ঝুলেছ।
আিম জািন না আপিন এিট লক্য্ কেরেছন িক না। আর তারপর…

আর পর্ায় এক সপ্াহ আেগ, জয্ামাইকা—জয্ামাইকায়,
যখােন আিম সবাকায করিছলাম…আমরা সারা িবেশব্ টপ পাঠাই।

আর সপ্ মুদর্া পর্েবশ কেরেছ…জয্ামাইকার অভয্ন্ের পর্েবশ
কেরেছ, অভয্ন্েরর িদেক। আর এিট নীল পবেতর িপছেন, সখােন
খুব আিদম। আর সখােনর আিদবাসীরা, কখনও কখনও, তােদর
একিট—একিট টপ রকডার আেছ, আমরা তােদর িদেয়িছ,
পরুােনা িভেক্ালার মেতা, যা আপনােক—আপনােক ঘুরােত হেব
আর তারপর এটা—এটা এইভােব বাজেত থােক। তারপর, পর্িত
কেয়ক িমিনেট, কাউেক না কাউেক এিট ঘুরােত হেব।

24 এই দলিটর একিট—একিট ছাট…একিট বয্াটাির িছল, ছয়-
ভােল্র বয্াটাির বা অনয্ িকছু, টপ রকডার বাজােনা জনয্। আর

তারা—তারা সবাই একসােথ বেস, আজ রােত এখােন িক আেছ,
সই মুদর্াগুিল শুেন, আিম িবশব্াস কির এটা িছল। আর যখন

আিম কথা বলিছলাম, তারা লক্য্ করল, ঘের আসেছ, সই একই
আগুেনর স্ম্িট এেসেছ, টপ রকডারিট যখােন িছল তার উপের
চেল গল এবং তার উপর অবস্ান করল। আর তারা িগেয় একিট
কয্ােমরা িনেয় এর ছিব তুলল। আর িঠক সই একই জন, সখােন
এিট, এিটর উপের ঝুলেছ। এখন আমরা এিট বড় করিছ, যন
আমরা এিটেত সখােন— সখােন িবজ্াপেনর ফলকেক রাখেত
পাির, যন আপনারা এিট দখেত পােরন।
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25 আমরা ঈশব্েরর অনগুর্েহর জনয্ কৃতজ্ যা আমােদর মেধয্ আনা
হেয়েছ…এই িদেন তার উপিস্িতেত। এখন আমরা অেনক িকছুর
জনয্ কৃতজ্।
26 এখন আিম মেন কির আিম এখােন দিখ যিদ আিম িকছু খুেঁজ
পাই, িকছু মন্বয্ বা িকছু, অনয্ িকছু যা আিম বেলিছলাম। অথবা,
আমােদর এক—এক ধরেনর…আিম িকছু পাঠয্ িলেখিছ, যাইেহাক,
এখােন একিট বেইর িভতের। যিদ আিম একিট খুেঁজ পেত পাই,
আমরা পর্াথনা করার সময় হয়েতা পর্ভু আমােক িকছু বলার জনয্
িকছু িদেবন।

এখন, আমরা রিববােরর জনয্ অেপক্া করিছ।
27 আিম বাতায় বেলিছলাম। আর, রিববার, আপনােদরেক এখােন
দীঘ সময় ধের রেখিছলাম, “ কন তুিম আমার কােছ কাঁদছ?
লােকর সেঙ্ কথা বেলা এবং এিগেয় যাও।”

28 এখন, রিববার আেরাগয্দান সভা যখােন অসুস্েদর জনয্
পর্াথনা করা হেব। এখন, আপিন অসুস্েদর কােছ যান, আর
অসুস্েদর িকছু কারণ থােক, যখন আমরা তােদর জনয্ পর্াথনা
কির, যিদ তারা সুস্ না হয়। আর আিম চাই, যিদ পর্ভুর ইচ্া হয়,
রিববার সকােলও একিট সংিক্প্ বাতার জনয্। সুতরাং, আিম একিট
আেরাগয্দান সভা করেত যািচ্, আর সকল মানেুষর জনয্ পর্াথনা
করেত যািচ্। আর িবিল পল অথবা তােদর কউ এখােন থাকেবন
রিববার সকােল, পর্ায় আটটায়, যখন িগজা খুলেব, লােকরা
দরজায় আসার সােথ সােথ বা যখনই তারা পর্েবশ করেব তােদর
কাড িবতরণ করেত।
29 আর এখন, তারপর, আিম চষ্া করেত চাই, আিম িবশব্াস কির
য পর্ভু আমােক কানভােব একটু অন্দিৃষ্ িদেয়েছন য কারেণ িকছু

মানষু সুস্ হন িন। আর আিম—আিম িবশব্াস কির এটা বাঝার
অভাব। আর আিম—আিম িবশব্াস কির, সম্বত, আমরা সই
িবষেয় কথা বলব, রিববার সকােল, যিদ পর্ভু ইচু্ক হন।
30 এখন, বুধবার রােতর পর্াথনা সভা একিট সংিক্প্ সভা মাতর্
যখােন আমরা একিতর্ত হই আর পর্াথনা কির, যমন আমারা

একেতর্ সহভািগতা কির।
31 কখন কখন, আিম—আিম িবশব্াস কির এই সমেয় য িবষয়গুিল
খুেঁজ পেয়িছ তার মেধয্ একিট, আমরা যা িবশব্াস কির তার সততার
অভাব। দখুন? দখুন? যিদ ঈশব্র, জন ওেয়সিলর সমেয়, িতিন
আজ যা কেরেছন, সই িদেন তা করেতন, তেব তা কী করত;
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মািটন লুথােরর সমেয়, অথবা আরও? আমরা তােক যা করেত
দিখ, উভয়ই মন্লীর দব্ারা পর্মািণত, আত্ার দব্ারা, আর িবজ্ান

দব্ারা, এবং পর্িতিট পদেক্প, তার—তার—তার িনযাস িচনেত
হেব। আর ঈশব্েরর বাকয্ এখােন এিট ঘাষণা করেছন আর এিট
কাযকর হওয়ার আেগ এিট বলেছন। আর তারপর এিগেয় িগেয়,
এবং ভিবষয্দব্াণী কেরন, আর িতিন যা বেলিছেলন তা দখান, এটা
িনখুতঁভােব ঘটেব, িঠক যা িতিন বেলেছন। আর এখনও আমরা
অলসভােব বেস থািক, যন আমরা আশ্য হই। “িঠক আেছ,
আশ্য হই যিদ সটা আমােক বাঝায়? আশ্য হই যিদ সটা শুধু
মন্লীেক—মন্লীেক বাঝায়, সম্ূণ? অথবা—অথবা, আিম
সিতয্ই এর অন্ভুক্ িক না আশ্য হই?” আিম মেন কির, রিববার
সকােল, আিম সই নীিতগুিলর মেধয্ িকছু কথা বলার চষ্া করব
যা আমােদর িকছুটা আেলািকত করেত পাের।
32 এখন, আজ রােত, আিম িকছু খুেঁজ পেয়িছ, শুধু তার িদেক
তাকান এখােন, আিম িনেচ আসার আেগ। আিম ভেবিছলাম,
“যিদ ভাই নিভল, আিম যিদ সখােন নামতাম, তাহেল িতিন
বলেতন, ‘উঠুন আর কথা বলুন,’ আর বেস পড়েতন?” দখুন?
আিম ভেবিছলাম, “আমার কেয়কিট শাস্ িলেখ রাখা ভােলা।”
কারণ, আিম জািন, িতিন, িতিন একজন সুন্র ভাই এবং
আমরা—আমরা তার পর্শংসা কির।
33 আমরা বাে য়র উপর পর্াথনা করার আেগ, আিম একজন—
একজন ভাইেক িচনেত চাই। আিম এই সমেয় তার নামও বলেত
পাির না, তােদর দজুন। তারা এখােন, আমার বনু্। তারা…তারা
সবক এবং পর্চারক, শসয্েক্তর্, বাইের যােচ্ন। তারা টপ দব্ারা

এই বাতা শুেনেছন। আর তারা িবিভন্ ধমসম্দােয়র চােচর বাইের,
দইু তরুণ। আর ছেলিট তাই, তােদর মেধয্ একজন এত আগর্হী,
যতক্ণ না িতিন উেড় আেসন, টুকসেন, সম্িত, একিট সভা
শষ করেত। আিম িবশব্াস কির আিম িবজেনস ময্ানেদর পর্াতঃরােশ

িছলাম। আর সই তরুণ বয্িক্িট, ভােলা তরুণ বয্িক্, নেম
আেসন। আর িতিন…
34 তারা কয্ানসাস থেক এেসেছন। তারা আমােক তােদর িবেয়
কিরেয় দবার জনয্ এখােন এেসেছন। আিম সটা পর্শংসা কির।
সটা ভাবা য লােকরা আপনার পর্াথনায় িবশব্াস কের, যেথষ্,

িবশব্াস কের য ঈশব্র শুনেবন এবং উত্র িদেবন; অল্বয়সীরা জীবন
শুরু করার সময়, এইভােব। আর গতকাল যখন তারা আমােক
তােদর িবেয় কিরেয় দবার জনয্ এখােন এেসিছেলন, খুেঁজ বর
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করার জনয্ ইিন্য়ানা রােজয্র আইেন, য তােদর রক্ পরীক্া
কেরও, এখােন রােজয্ অেপক্া করেত হেব, িতন িদন, তােদর িবেয়
করার আেগ। তাই শুকর্বার সকাল পযন্ তােদর িবেয় করা যােব না।
35 আর আিম শেষ আমােদর ভাইেক িজজ্াসা করব, যিদ িতিন
উেঠ দাঁড়ান এবং আমােদর বেল য িতিন ক, আর তার সুন্র
ভদর্মিহলা সখােন, আর অপর ভাই।
36 [ সই ভাই বেলন, “ধনয্বাদ ভাই বর্ানহাম। এখােন আসার
সৗভােগয্র জনয্। আিম ভাই রজার ও’ নইল, কয্ানসােস থািক,

শসয্েক্েতর্ ভর্মণ কির, একজন ধমপর্চারক িহেসেব, এই বেল, ‘যীশু
রক্া কেরন, আেরাগয্দান কেরন, যীশুেত িবশব্াস কের…?…’
আিম সবসময় বাইের থািক…?…এই আমার বাগদত্া, পয্ািটর্িসয়া
বর্াউন। আমরা শুকর্বার িবেয় করেত যািচ্। ইিন আমার সহ-
পর্চারক এবং সহকমী, ভাই রিন হান্, এখােন শেষ। আর ইিন তার
বাগদত্া, কয্ারল…?…আর আমরা আজ রােত এখােন আসেত
পের আনিন্ত।”—সম্াদক।]

37 আপনােক অেনক ধনয্বাদ। আমরা অবশয্ই এই তরুণ
সংবাদবাহকেদর, পর্ভু যীশুর কােজর জনয্, ঈশব্েরর আশীবাদ,
ও তােদর পথ গিতশীল করার জনয্ পর্াথনা কির। আর যখন
আিম ভাবিছলাম, পর্ভুর আগমেনর জনয্ অেপক্া করিছলাম,
আর হৃদেয় একিট উেদ্শয্ িনেয় যবুক ও যবুতীেদর দখলাম,
খর্ীেষ্র সবা করেত, যা আমােক রামািঞ্ত কের, দখুন, তােদর
এভােব দাঁড়ােত দখেত। পর্ভু আপনােদরেক আশীবাদ করুন, পর্চুর
পিরমােণ, আমার ভাই, বান।
38 এখন আসুন একিট ছাট্ বইেয়র িদেক িফের যাই যা আিম
আমার জীবেন আেগ কখনও বিলিন। আর এিট একিট খুব…মাতর্
একিট অধয্ায়, িফলীমেনর পসু্ক। আর এিট একিট…
39 আিম সামানয্ আইিরশ, আর আমার—আর আমার নীেচর
দাঁেতর একিট তার লাগােনা আেছ, কেয়কিটেক তার স্ােন রাখার
জনয্। আিম, আিম, কখনও কখনও আিম এই নামগুিল সিঠকভােব
উচ্ারণ কির না, যখন আিম জািন সগুিল কমন কের উচ্ারণ
করেত হয়। আর কখনও কখনও আিম তােদর সিঠক উচ্ারণ
করেত পাির না, িশক্ার অভােব। তাই, “িফলীমন,” কউ সখােন
বলেলন, আিম মেন কির সটা এর সিঠক উচ্ারণ।
40 এখন, ১ম পদ, আিম এিট থেক মাতর্ একিট বা দিুট বাকয্
িনেত চাই।
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পৗল, খর্ীষ্ যীশুর বিন্,…
41 আর এিটই আিম আজ রােত বয্বহার করেত চাই, একিট পাঠয্
িহসােব, যিদ পর্ভু চান, তা হল:একজন বন্ী ।
42 এখন, পৗলেক একজন বন্ী িহেসেব আপনারা খুব কমই কল্না
করেত পােরন। একজন জন্ থেক সব্াধীন মানুষ, পিবতর্ আত্ায়
পণূ, িকনু্ তবুও িতিন িনেজেক বেলন “একজন বন্ী।”
43 আর এখন আমরা খুেঁজ পাই, যখন িতিন কিরন্ীয়েদর সেমব্াধন
করেছন, “ পৗল, যীশু খর্ীেষ্র একজন পর্িরত।” আেরকবার,
“ পৗল, ঈশব্েরর ইচ্া অনসুাের যীশু খর্ীেষ্র একজন দাস,” যখন
িতিন তীমিথেয়র সেঙ্ কথা বলেছন, িভন্ জন। এখন যখন িতিন
এখােন িফলীমনেক িলখেছন, তখন িতিন বলেলন, “ পৗল, যীশু
খর্ীেষ্র একজন বন্ী।” “ পৗল, একজন পর্িরত,” আিম এটা
িনেয় এক রােত পর্চার করেত চাই। “ পৗল, একজন—একজন
দাস,” এটা িনেয় পর্চার করেত চাই। আর তারপর, “ পৗল,
একজন বন্ী।”
44 িকনু্, আজ রােত, িবষয়গুিলর মেধয্ একিটেক যথাযথভােব
িবেবচনা করেত ঘন্াখােনক সময় লাগেব, আিম আজ রােত িনেত
চাই, “ পৗল, একজন বন্ী,” আর িবষয় িনেত চাই:একজনবন্ী ।

এখন আসুন আমরা মাথা নত কির।
45 পর্ভু যীশু, য কানও বয্িক্, িযিন শারীিরকভােব সক্ম,
এই বাইেবেলর পৃষ্াগুিল উলটােত পােরন, িকনু্ শুধুমাতর্ পিবতর্
আত্া এিটেক আেলােত বয্াখয্া করেত পােরন যার জনয্ তােক
রাখা হেয়েছ। আমরা তােক এখন আসেত বিল এবং আমােদর
বুঝােত সাহাযয্ কেরন এিট কী, সেমব্াধন করা হেয়েছ, এই
মহান, পরাকর্মশালী ভাববাদী, পৗল, আর তবুও িনেজেক বেলন
“একজন বন্ী।” আমরা তাঁর জনয্ অেপক্া করার সময় পিবতর্
আত্া আমােদর কােছ এিট পর্কাশ করুন, যীশু খর্ীেষ্র নােম।
আেমন।
46 এখন আিম কল্না করেত পাির, পৗল, যখন িতিন িফলীমনেক
এই িচিঠিট িলেখিছেলন, িতিন কমন কের কারাগাের বেস িছেলন,
এই শহেরর অন্কূেপ, একজন—একজন—একজন বন্ী। আর
িতিন ভাল কেরই জানেতন, তার অবস্ান থেক এই শেব্র অথ কী।
িতিন গরােদর দব্ারা—দব্ারা—দব্ারা বিষ্ত িছেলন। িতিন মুক্ হেত
পােরন যিদ কউ তােক মুক্ কের দয়। আর িতিন জানেতন য বন্ী
হওয়া কী। আর তারপর, আবার, আিম িবশব্াস কির য পর্িরত—
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পর্িরত সামানয্ িকছু বশী বলেত চেয়েছন…িঠক তার বতমান
অবস্ার সােথ এিট সেমব্াধন করেছন না, বন্ী িহেসেব তার—
তার শারীিরক সত্া এখােন বেস আেছ এই—এই কারাগাের। িকনু্
আিম িবশব্াস কির িতিন তার—তার সত্ার কথা উেল্খ কেরিছেলন,
তার—তার—তার আত্া, তার ইচ্া, যীশু খর্ীেষ্র বন্ী হওয়া।
47 এখন, আমরা সকেলই জন্গর্হণ কেরিছ, একজন মুক্ নিতক
কতা হেয়, আমরা আমােদর ইচ্া অনসুাের য কােনা িসদ্ান্
িনেত পাির। ঈশব্র নয্ায়সঙ্তভােব তা কেরন। কারণ, তােক পর্েতয্ক
মানষুেক একই িভিত্েত স্াপন করেত হেব, অথবা িতিন ভুল
মানষুেক স্ান িদেয়েছন…িতিন পর্থম মানষুিটেক ভুল িভিত্েত
রেখেছন, য িতিন মুক্ নিতক কতা কেরেছন। দখুন? আমরা

িঠক, আজ রােত, আদম ও হবার মেতা। কান িভন্তা নই।
আমােদর উভেয়র একজেনর সামেন সিঠক এবং ভুল রাখা আেছ।
জীবন এবং মৃতুয্, আমরা আমােদর পছন্ করেত পাির; এিট
আপনার উপর িনভর কের, এিট পছন্ করার জনয্। দখুন?
48 আদম আর হবা সটাই কেরিছেলন, এবং, দখুন, আর—আর
তারা ভুল পছন্ কেরিছেলন। আর এখন, এর দব্ারা, সমগর্ জািতেক,
মানবজািতেক, মৃতুয্র অধীেন, মৃতুয্দেণ্ রােখন।
49 আর তখন ঈশব্র মানেুষর রূেপ নেম আেসন এবং সই মৃতুয্েক
গর্হণ কেরন, ও মৃতুয্দণ্ গর্হন কেরন, সিট…তার পর্জারা যারা
ইচ্া কের—মুক্ হেত মুক্ হেত পাের।
50 এখন, িতিন যিদ আদম ও হবােক যভােব িনেয় গেছন সভােব
আমােদর িনেয় না যান, আমােদর িকছুর মাধয্েম টেন এেন, বেলন,
“তুিম বাঁচােত চাও বা না চাও আিম তামােক বাঁচােবা,” তাহেল
িতিন আদম ও হবােক ভুল িভিত্েত—িভিত্েত রেখিছেলন,
আপনারা বুঝেত পারেছন। িকনু্ আমােদর পর্েতয্কেক আজ মৃতুয্ ও
জীবেনর মেধয্ বেছ িনেত হেব। আমরা এটা করেত পাির।
51 আিম যমন পর্কাশ কেরিছ, আপনার আেলা যিদ পর্মাণ কের,
আপনার জীবন পর্মাণ করেব আপিন িঠক কান িদেক আেছন।
আপিন কান িদেক আেছন দািব কেরন তােত আমার িকছু যায়
আেস না। আপিন যা কেরন, পর্িতিদন তা পর্মাণ কের আপিন
কী। আপনারা পরুােনা কথা শুেনেছন, “আপনার জীবন এত
উচ্রব করেছ, আিম আপনার সাক্য্ শুনেত পািচ্ না।” দখুন?
আপনার—আপনার কম এত জাের আওয়াজ করেছ।
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52 আিম সবসময় িচৎকার করেত এবং লাফােত িবশব্াসী। িকনু্
আিম সবসময় বেলিছ, “আপিন আপনার জীবেনর চেয় বশী
উঁচুেত লাফােবন না, কারণ িবশব্ এিট দখেছ।” আপনারা দখুন?
আপিন যতটা জীবনযাপন কেরন িঠক ততটা লাফান, কারণ কউ
আপনােক দখেছ। আর এখন যখন…
53 লােকরা িগজায় আেস না। তারা—তারা, তােদর অেনক, এটা
কের না। আর তােদর মেধয্ িকছু, আেস না, অকপট বয্িক্। তারা
িগজায় এত দনুীিত দেখেছ, তারা আর এর সােথ িকছু করেত চায়
না। আর অেনক সময়, আমরা এিট সম্েক একিট সমতল িচন্ার
কথা বলিছ, আপিন তােদর দাষ িদেত পােরন না, দখুন, কারণ
যভােব— যভােব লােকরা বয্বহার দন। তারা িনেজেদর িখর্স্ান

বেলন। তারা হল সবেচেয় বড় হাঁচট যা িবশব্ পেয়েছ, সই পরুুষ
এবং মিহলা যারা িনেজেক িখর্স্ান বেল দািব কের, আর তােদর
ধমিবশব্াস থেক িভন্ িকছু জীবনযাপন কের। একদম িঠক।
54 এখন, িবচােরর সময় হতাশা আসেছ। এখন, পাপী, অসৎ
বয্বসায়ী, জয়ুািড়, বয্িভচারী, তারা—তারা তােদর দণ্াজ্া শুেন
হতাশ হেবন না, “িচরন্ন আগুেন চেল যাওয়ার জনয্।” তারা
হতাশ হেবন না। িকনু্ সই বয্িক্ য িনেজেক িগজার ধমিবশব্ােসর
আড়ােল লুকােনার চষ্া করেছ, সই ছেলিট িবচােরর িদন হতাশ
হেব। দখুন? য িনেজেক িখর্স্ান বেল দািব কের এবং অনয্ভােব
জীবনযাপন কের। এটা তার জনয্ ভােলা হেব য স কখেনা কােনা
ধরেনর িবশব্াস কেরিন, শুরু কেরিন, িভন্ িকছু জীবনযাপন করা শুরু
কেরিন। কারণ, িতিনই আমােদর কােছ সবেচেয় বড় হাঁচট খাওয়ার
স্ান, সই অধয্াপক িযিন বেলন য িতিন—িতিন—িতিন একজন
িখর্স্ান, আর িভন্ জীবনযাপন কেরন।
55 সবদা, অেলৗিকক কাজ করার জনয্ আপনার কতটা শিক্ আেছ
তা িদেয় আপনার জীবনেক িবচার করেবন না। আর আপিন বাকয্
সম্েক কতটা জ্ান রােখন তা িদেয় আমরা িনেজেদর িবচার কির
না। তেব সবদা িনেজেক িবচার করুন, িপছেন তাকান এবং তািলকা
গর্হণ করুন আপিন বতমােন য জীবনযাপন করেছন তা কী ধরেণর
ফল বহন করেছ। দখুন?
56 যমন আিম িকছু সময় আেগ পর্চার কেরিছলাম, িফিনক্,
অয্ািরেজানায় িবজেনস ময্ানেদর সভায়, যীশুর পর্িতফলন,
িখর্স্ীয় জীবন পর্িতফিলত করা। আিম বেলিছলাম য আিম এখােন
কন্ািকেত জন্গর্হণ কেরিছ, যখােন এিট খুব আিদম, িবেশষ

কের যখন আিম ছাট িছলাম। আর এই ছাট ছেলিটর কখেনা
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আমােদর মত এমন একিট—একিট—একিট—একিট বািড় িছল
না, যখােন আমােদর অেনক সুন্রী মিহলারা যােদর আয়না িদেয়
দখেত হয়, পেুরা ঘর জেুড়, তােদর চুল িঠক জায়গায় রাখার

জনয্, ইতয্ািদ। িকনু্ তার একটা ছাট্ আয়না িছল, বাইেরর একটা
গােছ একটা ছাট্ টুকেরা, যখােন কাপড় ধায়ার পাটাতন িছল,
যখােন তার মা এবং বাবা কাপড় ধুেতন, এবং তারা তােদর চুল

আঁচড়ােতন, ইতয্ািদ, গােছ পেরক িদেয় আটকােনা একিট পরুােনা
আয়নার এই ছাট্ টুকেরা দেখ।
57 সিতয্ কথা বলেত, আমােদর এই ধরেনর বািড় িছল। যিদ কউ
আয়না দখেত চায়, আমরা বাচ্ারা, আমােদর একিট বাক্ িনেয়
কাপড় ধায়ার পাটাতেন উঠেত হত, আর এই—এই আয়নার
টুকেরার িদেক তাকান যটা আিম তুেল এেনিছ, আিম িনেজ, একিট
আবজনার সু্প থেক। এিট কন্ািকেত িছল না। এিট এখােন
ইিন্য়ানায় আেছ, এখােন ইউিটকা পাইেক।
58 এখন, এই ছাট্ িশশুিট িনেজেক কখেনা এমনভােব দেখিন।
তাই, িতিন শহের আেসন, তার ঠাকুরমােক দখেত। আর এিট…
এিট রুেমর সফের, ঠাকুরমার একিট ঘর িছল যার দরজায় একিট
সম্ূণ আয়না িছল। আর তাই, ছাট ছেল, রুেমর—রুেমর িভতর
দৗড়ােনার সময়, তার সামেন আেরকিট ছাট ছেলেক দখেত
পতাম। আর ছাট ছেলিটও দৗড়ািচ্ল। তাই স ভাবল তার

কেয়ক িমিনট দাড়ােনা উিচত আর দখা উিচত ছাট ছেলিট িক
করেছ। আর যখন স থামেলা, ছাট ছেলিট থামল। যখন স মাথা
ঘুরায় ছাট ছেলিটও মাথা ঘুরায়। স তার মাথা আঁচড়ােল, ছাট
ছেলিট তার মাথা আঁচড় িদল। অবেশেষ, কােছ গল, তদন্ করেত।

আর স ঘুের দাঁড়াল। তার মা তােক দখেছ, আর তার িদিদমা,
িবস্েয়র সােথ। বলল, “ কন, মা, এটাই আিম।”
59 তাই আিম বললাম, য, “আমরাও, িকছু পর্িতফলন করিছ।”
দখুন? আমােদর জীবন পর্িতফিলত হয়।

60 আর এখন, আমরা যিদ নােহর সমেয় বসবাস করতাম, তাহেল
আমরা কার পক্ িনতাম? আমরা কান পক্ িনতাম যিদ নােহর
সমেয় বসবাস করতাম? মািশর সমেয় আমরা কান পক্ িনতাম?
এিলয় সমেয় কান পক্, সই ভাববাদী, যখন সমস্ িবশব্ একিট
উপসাগের পিরণত হেয়িছল—একিট িবশাল দল—আধুিনকতার,
আধুিনক ঈেষবেলর মত, এবং পর্ভুর সমস্ দাসেদর তািড়েয়
িদেয়িছল একিট জাগিতক উপােয়? আর মন্লী এবং যাজকরা
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সবাই তার কােছ নত হেয়িছল। আপিন িক জনিপর্য়তার পক্ িনেতন,
নািক এিলেয়র পােশ দাঁড়ােতন?
61 এখন, পর্ভু যীশুর সমেয়, যখন আমরা িবেশব্র দব্ারা অিশিক্ত
এই অজনিপর্য় বয্িক্র কথা ভাবব, কান িবদয্ালয় তারা কখনও
খুেঁজ পায়িন যখােন িতিন িগেয়িছেলন, আর কান িশক্ালেয়র
অিভজ্তা িছল না—না। আর—আর তারপর একিট নােমর সেঙ্
বড় হন “অৈবধ সন্ান।” আর তারপের বিরেয় আেসন, একিট
সুসমাচার পর্চার কের যা তােদর শখােনা ধমমেতর িবপরীেত
িছল। খুব…আর যাজকেদর ও তােদর সংগঠনেক দাষােরাপ করা,
ইতয্ািদ।
62 আর সংগঠনগুেলা একিট—একিট—একিট িববৃিত তির
কেরিছল, “ কউ যিদ এই তথাকিথত ভাববাদীর কথা শুনেতও যায়,
সমাজ গৃহ থেক বর কের দওয়া হেব,” যা িছল একিট—একিট
নশব্র পাপ। তােদর িহসাব িদেত হেয়েছ। তােদর উপাসনা করার
একমাতর্ উপায় িছল মেষর রেক্র িনেচ। তােদর এই বিলদােনর
কােছ আসেত হেয়েছ। আর—আর তারপর তারা বিহষৃ্ত িছল,
এবং এটা একিট মহান িবষয় িছল।
63 আর এই বয্িক্ এগুেলা উেপক্া করেতন। আর তবুও িতিন
শােস্র সােথ সিঠক িছেলন, িকনু্ তারা যভােব এিট জানত
সভােব নয়। আপিন কান পক্ িনেতন? দখুন? এখন, করেবন

না…আপনার জীবন যভােব আপিন এখন জীবনযাপন করেছন,
এখন পর্িতফিলত কের আপিন তখন িক করেতন, কারণ আপিন
এখনও একই আত্া দব্ারা আিবষ্। দখুন? আপিন যিদ এখন সই
পক্ নন, তােদর সােথ, আপিন তখন এিট করেতন। কারণ, এখন
আপনার মেধয্ য আত্া আেছ, সই আত্া তখন তােদর মেধয্
িছল। বুেঝেছন?
64 শয়তান কখনও তার আত্া নয় না; স শুধু একজেনর কাছ
থেক আেরকজেনর উপের চেল যায়।

65 ঈশব্রও কখনও তাঁর আত্া িফিরেয় নন না, না; এিট একজন
থেক আেরকজেনর কােছ যায়। বুেঝেছন?

66 তাই, িঠক সই আত্া িযিন এিলেয়র উপর িছল তা ইলীশােয়র
উপর নেম আেসন, একই আত্া যাহন বাপ্াইজেকর উপর, এবং
আরও অেনেকর উপর।



14 কিথত বাকয্

67 পিবতর্ আত্া, খর্ীেষ্র উপর িছেলন, িশষয্েদর উপর আেসন,
পের সকেলর উপর, আর এখনও মানেুষর উপর আেছন। আপনারা
বুেঝেছন? ঈশব্র কখনই তাঁর আত্ােক িফিরেয় নন না।

তাই আমেদর একিট পছন্ করেত ছেড় দওয়া হেয়েছ।
68 আর আিম—আিম এখােন দখেত পািচ্ না য পৗল
কাথায় অনেুশাচনা করিছেলন, এবং বেলিছেলন য িতিন দঃুিখত

হেয়িছেলন একজন বন্ী হেয়। িকনু্ িতিন িনেজেক সেমব্াধন
করিছেলন…আিম িবশব্াস কির য পৗল, িতিন য কলম িদেয় এই
িচিঠিট িলেখিছেলন, য পিবতর্ আত্া তােক এিট িলখেত বাধয্
কেরিছেলন। য, হয়েতা, এমনিক আজ রাত পযন্, যােত আমরা
আমােদর পােঠয্র পর্সঙ্ টানেত পাির, দখােনার জনয্ কন পৗল
এিট কেরিছেলন। কারণ, এিট শাস্ীয়, এবং শাস্ীয় হল অনন্। আিম
এিট িবশব্াস কির, এই নাংরা পরুােনা কারাগাের বেস, পৗল এখােন
তার সহকমীেক িলেখিছেলন, য, তার ভাই, য িতিন িছেলন “যীশু
খর্ীেষ্র বন্ী।” যন, তার চারপােশ যা িছল তা দেখ িতিন তা পর্কাশ
করেত পােরন। এখন, িতিন কারাগাের িছেলন, িকনু্ িতিন সই কথা
বলিছেলন না, খর্ীেষ্র এই—এই দাস, তার সােথ একজন সবক।
িতিন বলিছেলন য িতিন যীশু খর্ীেষ্র বাকয্র বন্ী িছেলন, কারণ
খর্ীষ্ই বাকয্।
69 আর পৗল তার সমেয় একজন মহান পিণ্ত িছেলন। তার
বড় উচ্াকাঙ্া িছল। িতিন িছেলন একজন—িতিন িছেলন
একজন—একজন—একজন মানুষ িযিন পর্িশিক্ত িছেলন…
লােকেদর দব্ারা, গমলীেয়েলর নােমর একজন লাক, িযিন তার

সমেয় একজন মহান িশক্ক িছেলন, িতিন য সবেশর্ষ্ িবদয্ালেয়
যেত পারেতন সখােন িগেয়িছেলন। উদাহরণসব্রূপ, যমন আমরা

বিল, হুইটন, অথবা বব জান্, বা িকছু দদুান্ মৗিলক িবদয্ালয়।
তােক শখােনা হেয়িছল একজন—একজন—একজন বােকয্র
সবক িহসােব। আর িতিন ভাল িশিক্ত, এবং বুিদ্মান িছেলন,

আর একজন বুিদ্মান বালক যার একিট মহান উচ্াকাঙ্া
রেয়েছ য হয়েতা কান িদন তার লােকেদর কােছ যাজক অথবা
মহাযাজক হেবন।
70 তার একিট উচ্াকাঙ্া িছল। আর শুধু খুেঁজ বর করেত, য,
এই মহান উচ্াকাঙ্াগুিলর জনয্ িতিন পর্িশিক্ত হেয়িছেলন এবং
তার সমস্ জীবন কািটেয়িছেলন, পর্ায় আট বা দশ বছর বয়স থেক,
পর্ায় িতর্শ বা পঁয়িতর্শ বছর বয়স পযন্, যখন িতিন মহািবদয্ালয় শষ
কেরন এবং স্াতক হন; আর তার সব িডেপ্ামা এবং সবিকছু িছল,



একজন বন্ী 15

আর সকল যাজক—যাজকেদর সেঙ্ ভাল বয্বহার িছল, এমনিক
িযরূশােলেমর মহাযাজেকর সেঙ্ও। তাঁর কাছ মহাযাজেকর আেদশ
িছল, বয্িক্গত আেদশ, িলিখত আর এই শৗেলর উপর িবশব্াস
কেরিছেলন, “দেম্শেক যেত এবং সখােন সই সমস্ লাকেদর
খুেঁজ বর করেত যারা ঈশব্েরর উপাসনা করিছল, িতিন যা বেলেছন
তার িবপরীেত, আর তােদর বঁেধ কারাগাের ঢাকােত।” পর্েয়াজেন
তােদর মৃতুয্দণ্ দওয়ার িনেদশ িছল, িতিন চাইেল। িতিন িছেলন…
তার বড় উচ্াকাঙ্া িছল।
71 আর এখন, িতিন যা িকছুর জনয্ পর্িশিক্ত হেয়িছেলন, ঈশব্র
তার থেক সবই িনেয় িনেয়িছেলন। দখুন? আর তার উেদ্শয্ িক
িছল, আর তার িপতা িক জনয্ তার অথ বয্য় কেরিছেলন এবং তার
িপতা ও মাতার উচ্াশা, তার কাছ থেক সব কেড় নওয়া হেয়িছল
কারণ য— য ঈশব্র অনয্ িকছু পিরকল্না িছল। অতএব, িতিন তাঁর
জীবেনর লক্য্ থেক বন্ী িছেলন, আর িতিন যীশু খর্ীেষ্র কােছ
বন্ী হেয়িছেলন, িযিন বাকয্ িছেলন।
72 দেম্শেকর সই পথিট পৗলেক বদেল িদেয়িছল। সখােন
যাওয়ার সময়, পর্ায় এগােরাটার সময়, সম্বত, একিদেন, িতিন
আঘাত পেয়িছেলন। আর িতিন একিট কণ্সব্র শুনেত পেলন,
“ শৗল, কন আমােক তাড়না কিরেতছ?” আর িতিন উপের
তাকােলন। আর একজন ইহুদী হেয় উপেরর িদেক তািকেয়,
জানেতন য আগুেনর স্ম্ হল পর্ভু িযিন ইসর্ােয়েলর সন্ানেদর
নতৃতব্ িদেয়িছেলন৷ কারণ িতিন জানেতন য এিট িক।

73 মেন রাখেবন, এই ইবর্ীয় কখনই অনয্ িকছু বেলন না “পর্ভু,”
বড় হােতর অক্র পর্-ভু, এেলািহম, িতিন যিদ সনু্ষ্ না হেতন য
এটাই পর্ভু িছেলন, কারণ িতিন পর্িশিক্ত পিণ্ত িছেলন। আর যখন
িতিন উপেরর িদেক তাকােলন, িতিন এিট দখেত পেলন, একিট
আেলা, একিট আগুেনর স্ম্ যা তার লাকেদর পর্ন্েরর মধয্ িদেয়
িনেয় িগেয়িছল, আর িতিন বেলিছেলন, “পর্ভু,” এেলািহম, বড়
হােতর অক্র এল-ও-আর…“পর্ভু, আপিন ক?”
74 আর এই ধমতািত্েকর কােছ এটা অবশয্ই আশ্যজনক িছল,
“আিম যীশু,” িঠক সই জন যার িবরুেদ্ িতিন িছেলন। িক—িক
একিট পিরবতন! উহু! উহু! এই বয্িক্র জনয্ এিট অবশয্ই দদুান্
িকছু িছল, তার সমস্ উচ্াকাঙ্া যা তার িছল, তা খুেঁজ বর
করার জনয্, একেযােগ স তাড়না করিছল। তার উচ্াকাঙ্া তােক
তািড়েয় িনেয়িছল িতিন যা করেত চেয়িছেলন সই মূল িবষয়িট
থেক— থেক আরও দেূর। আর এই—এই পর্িরেতর জনয্ এিট
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অবশয্ই একিট বড় ধাক্া িছল, যখন িতিন বেলিছেলন, “আিম
যীশু,” িঠক সই বয্িক্ যােক িতিন তাড়না করিছেলন। “ কন
আমােক তাড়না কিরেতছ?”
75 আেরকিট সামানয্ উদৃ্িত আমরা এখােন টেন আনেত পাির।
আপনারা দখুন, তারা যমন মন্লীেক িনেয় মজা করিছল, তারা
আসেল মন্লীেক িনেয় মজা করিছল না, তারা যীশুেক িনেয় মজা
করিছল। “ কন আমােক তাড়না কিরেতছ?” তখন িকভােব পৗল
তার সমস্ বুিদ্ িদেয়, িবশব্াস কেরন য এই… য এই গাষ্ীেক িতিন
তাড়না করিছেলন সই ঈশব্রেকই িতিন দাবী কেরিছল য িতিন সবা
করেছন? আিম মেন কির সটা, িবশদ িববরেণ না িগেয়, আিম মেন
কির আিম এখােন কী বলেত চাইিছ তা জানার জনয্ আমরা সবাই
যেথষ্ পর্িশিক্ত। আজও একই ঘটনা ঘটেছ।
76 পৗল, অজ্তার মাধয্েম, এখােনও বুিদ্মান এবং চতুর িছেলন,
িতিন য অিশিক্ত গালীলবাসী উপর অতয্াচার করেতন তার চেয়
অেনক বিশ বুিদ্মান, যারা ইিতমেধয্ই তােদর নমর্তায় এই বয্িক্েক
পর্ভু িহসােব গর্হণ কেরিছল। িকনু্, পৗল, তার মহান িশক্ার দব্ারা
এবং তার বুিদ্বৃিত্র দব্ারা, এটা মেন িনেত পােরনিন। আর এই
পেথ, তার জনয্ কত বড় একিট পিরবতন। আর িতিন অন্ হেয়
িগেয়িছেলন, যন িতিন তার দািয়তব্ পালন করেত না পােরন, িকনু্
তােক সরল নামক পেথ নািমেয় আনা হয়, একজেনর বািড়েত…
77 আর তখন অনিনয় নােম ভাববাদী সখােন আেসন, িযিন একিট
দশেন দেখিছেলন, িতিন সখােন আেসন, দেখিছেলন িতিন
কাথায় আেছন, িতিন যখােন িছেলন সখােন চেল আসেলন আর

িভতের পর্েবশ করেলন। আর বলেলন, “ভাই শৗল, পর্ভু আপনােক
সখােন পেথ দখা িদেয়িছেলন; আমােক পািঠেয়েছন, যােত আিম
তামার ওপর হাত রািখ, আর তুিম তামার দিৃষ্শিক্ লাভ কর এবং

পিবতর্ আত্ায় পিরপণূ হও৷”
78 দখেত পাও িতিন কাথায় িছেলন। পৗল জনয্ এিট একিট—
এিট একিট িবেশষ িবষয় িছল! দখুন? তার সকল পর্িশক্েণর
িবপরীেত িছল। তাই এখন, তার সব—সব িশক্া, এটা—এটা তার
কােছ শূনয্ হেয় যায়।
79 এখন, িতিন জানেতন য তার একিট অিভজ্তা হেয়িছল। তাই
এখােন আমােদর জনয্ আেরকিট ভােলা িশক্া রেয়েছ, তা হল,
একার অিভজ্তা যেথষ্ নয়। এটা পর্ভুর বাকয্ অনযুায়ী অিভজ্তা
হেত হেব। সুতরাং, িতিন এিট দেখ, আর জােনিছেলন য এিট
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একিট িবেশষ িকছু িছল, তারপর, তার আেগ অনয্ কউ এিট
পেয়িছল, িতিন িতন বছর ছয় মাস সময় িনেয়িছেলন আরেবর—

আরেবর মরুভূিমেত; বাইেবল িনেয়—িনেয়, যমনিট তখন িছল,
পরুাতন িনয়ম, আর সখােন, তার এই—এই অিভজ্তা তুলনা
করার জনয্, আর দখার জনয্ এিট শাস্ীয় িছল িকনা।
80 এখন িতিন যিদ বলেতন, “িঠক আেছ, আিম অনমুান কির য
এিট একিট সামানয্ হাওয়া িছল,” আর চেল যেতন? “আিম—
আিম আমার বুিদ্র অনসুরণ করেবা”?
81 এখন, তােক িকছুেত বন্ী হেত হেয়িছল, একজন বন্ী। তাই
এিট তুলনা করার পের, এবং দখার পের, আশ্েযর িকছু নই য
িতিন ইবর্ীয় পসু্কিট এক পর্কাের িলখেত পােরন। দখুন? সখােন
সােড় িতন বছর, বাকয্ অধয্য়ন কের, আর জানেত পেরিছেলন
য সই ঈশব্র িযিন তােক ডেকেছন িতিনই তােক িফিরেয় িনেয়

যােচ্ন এবং তার সমস্ জ্ান পিরবতন করেছন, িতিন যা িকছু
ভেবিছেলন, যা িকছু হেত িতিন পর্িশিক্ত হেয়িছেলন, সব িকছু

পিরবতন করেছন। তার সমস্ উচ্াকাঙ্া, এিট তার কাছ থেক
মুেছ ফেলন, আর িতিন একজন বন্ী হেয় যান। ঈশব্েরর ভালবাসা
এত অসাধারণ িছল, আর এমন একিট—একিট উেন্াচন, য িতিন
এিট থেক দেূর সের যেত পােরন না।
82 ঈশব্েরর সােথ সাক্াৎকারী পর্েতয্ক পর্কৃত িবশব্াসীর এটাই পর্কৃত
অিভজ্তা। আপিন—আপিন এমন িকছুর সংস্েশ আেসন যা
অসাধারণ, সই আপিন… য— য আপিন একজন হেয় যান—
একজন বন্ী, অনয্ সব িকছুর জনয্। দখুন? আপিন—আপিন
সবিকছু থেক দেূর সের যান, িনেজেক এই বন্ী করেত।
83 এিট এক সময় পর্কাশ করা হেয়েছ যখােন যীশু বেলিছেলন,
“আবার সব্গ-রাজয্ এমন এক বিণেকর তুলয্, য উত্ম উত্ম মুক্া
অেনব্ষণ কিরেতিছল। স একটী মহামূলয্ মুক্া দিখেত পাইয়া িগয়া
সবব্সব্ িবকর্য় কিরয়া তাহা কর্য় কিরল।”
84 আর সই পথই এখােন। আপনার—আপনার একিট বুিদ্বৃিত্ক
ধারণা আেছ, আপনার একিট—একিট—একিট—একিট
ধমতািত্ক অিভজ্তা রেয়েছ; িকনু্ একটা সময় আেস যখন
আপিন—আপিন—আপিন সিতয্ই আসল িবষয়িট খুেঁজ পান,
আপিন—আপিন সবিকছু িবিকর্ কেরন, আর আপিন এর মেধয্
িনেজেক আবদ্ কেরন।
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85 পৗল জানেতন এটা িক িছল। িতিন—িতিন খুেঁজ পেয়িছেলন
য তােক িকছু পিরধান করােনা হেয়িছল। যমন আমরা একিট—

একিট—একিট অশব্ািদ একিট ঘাড়ােক পিরধান করাই, এটা—
এটা িকছু টেন ধরার জ য়। আর পৗল জানেতন, এই অিভজ্তার
পের, আর বাইেবল িনেয় তার য— য অিভজ্তা হেয়িছল, তা
সােড় িতন বছর ধের লখার সময়, িতিন বুঝেত পেরিছেলন
য ঈশব্র তােক মেনানীত কেরেছন এবং পিবতর্ আত্ার দব্ারা

তােক বয্বহার করেছন, য অিভজ্তা তার িছল, পরজাতীয়েদর
উপিস্িতেত সুসমাচারেক টানেত। সই আত্া, িনেজই, তােক
অশব্ািদ কেরন।
86 আর, আজ, খর্ীেষ্র সবক িহসােব, আমরা অশব্ািদত হই,
আবদ্ হই। আমরা যেত পাির না। আমরা এিট িদেয় পর্েবশ কেরিছ,
বাকয্ পিরধান কেরিছ। অনয্ কউ যাই বলুক না কন, আপিন এিট
পিরধান করেছন। এর সম্েক িকছু আেছ, আপিন এিট থেক দেূর
যেত পারেবন না। আপনােক এর সােথ জায়াল লাগােনা হেয়েছ,

পিবতর্ আত্ার দব্ারা, আপনােক বােকয্র সােথ জায়াল লাগােনা
হেয়েছ। আর লােকরা যাই বলুক না কন, এিট বাকয্, এিট সবদা।
এটার সােথ যাগ করা, এিটর সােথ জায়ােল রাখুন, বােকয্র সেঙ্,
আত্ার দব্ারা, তােক বয্বহার করা হেয়িছল।
87 িতিন িশেখিছেলন সখােন— সখােন আরেবর মরুভূিমর
িপছেন, যখন, তার সমস্ পেূবর িবষয়গুিল, এবং অিভজ্তা, এবং
উচ্াকাঙ্া, সই, তার এই িবষয়গুিল খুেল ফলা হেয়িছল।
88 এখন, সখােনই আমরা খুেঁজ পাই, আজ, য আমােদর
অবশয্ই খুেল ফলেত হেব, পর্থেম। আর মানষু খুেল ফলেত চায়
না। মেথািডস্ ভাই তার মথিডস্ িশক্ার িকছুটা ধের রাখেত চায়।
উহ-হুহ। বয্াপিটস্ ভাই তার বয্াপিটস্ িশক্ােক িকছুটা ধের রাখেত
চান। দখুন? িকনু্ আপনােক অবশয্ই সবিকছু খুেল ফলেত হেব,
এবং নতুন কের জন্ িনেত হেব। আর সখান থেক উপের উঠেত
হেব, পিবতর্ আত্ােক পিরচালনা করেত িদন। আপিন বলেত পােরন
না, “আচ্া, এখন, আমার—আমার বাবা বেলিছেলন, যখন িতিন
পর্েবশ করেলন, িগজায় গেলন, িতিন পালেকর সােথ করমদন
করেলন। িতিন, িতিন একজন ভাল অনগুত সদসয্ িছেলন।” এিট
তার জািতর জনয্ িঠক হেত পাের, িকনু্ আমরা অনয্ জািত।
দখুন? এখন আমােদর এই িদেনর জনয্ বাইেবেলর সমেয় িফের

আসেত হেব।
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89 পেুরািহতেদরও অশব্ািদ পিরধান করােনা হেয়িছল। িকনু্,
আপনারা দখুন, তারা অনয্ বয্বস্ায় চেল এেসেছ, আর তারা—
তারা তােদর পরুােনা জাতা খুেল ফলেত এবং একিট নতুন জাতা
লাগােত বয্থ হয়।
90 আর একই িবষয় আমরা আজ খুেঁজ পাই। আমরা একিট
ধমসম্দােয়র যেুগর মধয্ িদেয় এেসিছ, যমন আমরা মন্লীর
যগু, বাইেবল এবং আরও অেনক িকছুর মাধয্েম পর্মাণ কেরিছ,
িকনু্ আমরা এখন একিট মুক্ যেুগ আিস, যখােন পিবতর্ আত্া
িনেজই নেম আেসন এবং িনেজেক পর্মাণ কেরন, এবং িনেজেক
বয্ক্ কেরন, পর্িতিট পর্িতশর্িত যা িতিন পর্িতজ্া কেরিছেলন, তা
বাস্বািয়ত কেরন। হ, আমার! িক দারুণ সময়!
91 এবং িতিন জানেতন য, আেরকিট িবষয়, িতিন জানেতন য
িতিন, কােনা স্ােন যেত পারেবন না, য, এিট পিরধান কের,
িতিন করেত পােরন না…যা িতিন কেরিছেলন, িকনু্ তবুও িতিন
যেত চেয়িছেলন। িতিন জানেতন য তার উচ্াকাঙ্া তােক

ভাইেদর মেধয্ টােন যখােন তােক আসার জনয্ আমন্ণ জানােনা
হেয়িছল, এবং তবুও িতিন অনয্ িকছু করার জনয্ আত্ার মেধয্ চাপা
পেড়িছেলন। িতিন তার িনেজর িছেলন না।
92 হয়েতা কউ বলেত পাের, “ভাই শৗল, ভাই পৗল, আমরা
চাই আপিন এখােন আসুন, কারণ আমােদর সবেচেয় বড় িগজা
আেছ। আমােদর সবেচেয় বশী শর্াতা আেছ। আপনার আরাধনা
মহান হেব, আর এইরকম অেনক িকছু।”
93 িকনু্ আত্ায় চাপা পেড়, িতিন ভেবিছেলন, “আমার সখােন
একজন ভাই আেছ। আিম ওপাের িগেয় এই ভাইেক বাঁচােত চাই,
তােক পর্ভুর কােছ িনেয় আসেত চাই।” িকনু্, তবুও, আত্া তােক
অনয্ কাথাও যেত চাপ দয়। িতিন বন্ী িছেলন। সিঠকভােব।
94 হ ঈশব্র, আমােদর িনেজেদর সব্াথপর উচ্াকাঙ্া থেক
আমােদরেক এমন বন্ী করুন, আর আমােদর িনজসব্ িবচার এবং
আমােদর আরও ভাল িচন্াধারা থেক, যীশু খর্ীেষ্র বন্ী হেত।
আিম মেন কির এিট একিট দদুান্ িববৃিত িছল, য, “আিম যীশু
খর্ীেষ্র বন্ী।”
95 আর মেন রাখেবন, িতিন বাকয্। দখুন? অনয্ কউ যাই ভাবুক
না কন, এিট বাকয্। দখুন? আপিন যিদ বােকয্র বন্ী হন, তেব
কান ধমসম্দায়ই আপনােক এিট থেক দরূ করেত পারেব না।

এিট—এিট বাকয্। আপিন শুধুমাতর্…আপিন এিটর বন্ী, এটাই
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সবিকছু। এিট যভােব কাজ কের আপনােক অবশয্ই সভােব কাজ
করেত হেব।
96 এখন, িতিন িকছু িনিদষ্ স্ােন যেত পােরনিন যখােন িতিন
যেত চেয়িছেলন, কারণ ( কন?) সই আত্া তােক িনেষধ

কেরিছেলন। আপনােদর মেন আেছ, বহুবার, পৗল কাথাও
যাওয়ার চষ্া করিছেলন, ভেবিছেলন, “ সখােন আিম একিট
দদুান্ সভা করেত পাির,” িকনু্ আত্া তােক িনেষধ কের৷ এখন,
এিট িক স্ষ্ভােব বেল এবং পর্মাণ কের য পৗল একজন বন্ী
িছেলন? যীশু খর্ীেষ্র একজন বন্ী, আত্ার দব্ারা খর্ীেষ্র বাকয্েক
পিরধান করােনা হেয়েছ! উহু! আিম এিট পছন্ কির। উহ-হুহ।
97 িতিন আবদ্ িছেলন। িতিন একিট িশকল দব্ারা আবদ্ িছেলন,
এবং পর্েমর বিড় দব্ারা, ঈশব্েরর ইচ্া সাধন করেত, এবং শুধুমাতর্
সিটই। িতিন বন্ী িছেলন। িতিন পর্েমর বাঁধেন িছেলন। িতিন

খর্ীেষ্র সেঙ্ জায়ােল আবদ্ িছেলন। িতিন অনয্ িকছু সেঙ্
জায়ােল আবদ্ হেত পােরন না। িতিন তাঁর সেঙ্ জায়ােল আবদ্

িছেলন। আর পিরচালক যখােন িগেয়িছেলন, সখােনই তােক
যেত হেয়িছল। চারণভূিম যতই সবুজ হাক না কন, এখােন
এিদেক অথবা ওিদেক, পিরচালক ও জায়াল যিদেক গেছ তােক
সখােনই যেত হেয়িছল।

98 ওহ, আজ রােত, যিদ আমরা, বর্ানহাম টয্াবারেনকল, কবল
বন্ী হেত পাির; আমােদর িনজসব্ সব্াথপর সত্ার কােছ, আমােদর
িনজসব্ উচ্াকাঙ্ার কােছ, যােত আমরা িনেজেক সম্ূণরূেপ
সমপণ করেত পাির এবং তাঁর সেঙ্ জায়ালবদ্ হেত পাির। বািক
িবশব্ যাই ভাবুক না কন, বািক িবশব্ কী কের তা িবেবচয্ নয়,
আমরা পর্েমর বাঁধেন আবদ্, আমরা বন্ী। “আমার পা খর্ীেষ্র
কােছ জায়ােল আবদ্, এিট নাচেব না। আমার চাখ খর্ীেষ্র
পর্িত জায়ােল আবদ্, যতক্ণ না আিম, যখন আিম রাস্ায় এই
নগ্তা দিখ, তখন এিট আমার মাথা ঘুিরেয় দয়। আমার—আমার
হৃদয় তাঁর পর্েম এতটাই জায়াল আবদ্, যতক্ণ না আমার
এই পৃিথবীর জনয্ আর ভালবাসা না থােক। আমার ইচ্া তাঁর
কােছ এতটাই জায়াল আবদ্, যতক্ণ না আিম ভুেল যাই আমার
উচ্াকাঙ্াগুিল কী। শুধু, ‘আপিন যখােনই পিরচালনা কেরন,
আিম অনসুরণ করব, পর্ভু।’ আিম বন্ী হব।” দখুন?
99 পৗল সিঠকভােব একজন বন্ী িছেলন। িতিন কােনা ভুল
বক্বয্ দনিন। তােক পিবতর্ আত্ার দব্ারা পর্িশিক্ত করা হেয়িছল,
আবার, বােকয্র উপর ধয ধরার জনয্। এখন, তােক একভােব



একজন বন্ী 21

পর্িশক্ণ দওয়া হেয়িছল, িকনু্—িকনু্ ঈশব্র তােক এখন অনয্ভােব
পর্িশক্ণ িদেয়িছেলন। তােক পর্ভুর উপর ধয ধরার জনয্ পিবতর্
আত্া দব্ারা পর্িশিক্ত করা হেয়িছল, তার উচ্াকাঙ্া যাই হাক
না কন।
100 এখন আিম, পিবতর্ আত্ার সাহােযয্, আপনােদরেক িকছু
দখােত যািচ্। দখুন? এখন শুধু একিট উদাহরণ নওয়া যাক।

101 একিদন, পৗল ও সীলাস, একিট িনিদষ্ শহেরর রাস্ায় িদেয়
আসিছেলন যখােন তারা একিট পনুজাগরণ কেরিছেলন। আর
একিট ছাট, ভূতগর্স্ মেয় তােক অনসুরণ করেত থােক, তার
িপছেন িচৎকার করেত থােক। আর িনঃসেন্েহ পৗল জানেতন
য একজন পর্িরত িহসােব তার ক্মতা আেছ, সই মিহলার মেধয্
থেক সই মন্ আত্ােক িতরস্ার করেত। িকনু্ আপিন িক লক্য্

কেরেছন? িতিন িদেনর পর িদন অেপক্া করেত লাগেলন, যতক্ণ
না, হঠাৎ, পিবতর্ আত্া তার সােথ কথা বলেলন, বলেলন, “এটাই
সই সময়।”

102 তখন িতিন বলেলন, “ হ আত্া, ইহা হইেত বািহর হইয়া
যাও।” দখুন? িতিন পর্ভুর জনয্ অেপক্া করেত জােনন।
103 আর সখােন আজ অেনক মানষু বােকয্র উপর একিট িতরস্ার
িনেয় আেসন। তারা উচ্াকাঙ্া িনেয় বর হন। এমন একিট
িবষেয়র কারেণ কতগুিল পনুজাগরণ ম্ান হেয় গেছ, কারণ পর্ভু
কী বলেত চান তা দখার জনয্ ধমপর্চারক অেপক্া কেরন না!
তােদর কউ কউ বেলন, “এখােন আসুন,” আর তারা—তারা
চেল যান কারণ সিমিত—সিমিত বেলেছ, “যাওয়ার জনয্।” আর
পিবতর্ আত্া িভন্ িকছু বলেবন। তবুও, রােষ্র পর্বীন হওয়ার
উচ্াকাঙ্া অথবা—অথবা অনয্ িকছু, অথবা পর্বীণ, অথবা
িবশপ, অথবা িকছু তােক—তােক টানেব, “আপনােক যেতই
হেব।” আর, তবুও, িতিন ভােলা জােনন। পিবতর্ আত্া বলেছন,
“এখােন যাও।” দখুন? িতিন তার পর্িতষ্ােনর সেঙ্ জায়ােল
আবদ্। িতিন সংগঠেনর একজন বন্ী।
104 িকনু্ যিদ িতিন খর্ীেষ্র সেঙ্ জায়ােল আবদ্ হন, তেব
িতিন পিবতর্ আত্ার দব্ারা পিরচািলত হন। িতিন…?… দখুন?
িতিন, িতিন জায়াল আবদ্, একজন বন্ী। অনয্ িকছু বেল কান
পাথকয্ করেবন না; এটা—এটা একটা—এটা একটা—একিট
শব্কারক িপত্ল ও ঝ  ঝ  কারী করতাল। িতিন কবল ঈশব্েরর
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কণ্সব্র শােনন, আর যখন তা বিরেয় আেস তখনই িতিন কথা
বেলন। িতিন িকছুই বেলন না।
105 কউ বেলন, “ওহ, ওহ, ভাই জান্!” অথবা, সখােন,
ভাই রবাটস, অথবা কউ, এই মহান বয্িক্রা আজ আমােদর
দেশ, যমন টিম িহক্, অথবা—অথবা—অথবা ওরাল রবাটস,

অথবা—অথবা ভাই টিম অসবন, সই মহান ধমপর্চারকেদর মেধয্
কেয়কজন। কউ যিদ বেলন, “এখােন এেসা, টিম। আপিন ঈশব্েরর
একজন মহান মানষু।” (অথবা ওরাল।) “আর আমার—আমার
একজন—একজন কাকু এখােন শুেয় আেছন, িতিন—িতিন
আবদ্। আর—আর িতিন অসুস্। আিম চাই আপিন যােত আেসন।
আিম িবশব্াস কির আপনার কােছ তােক সুস্ করার শিক্ আেছ।”
দখুন?

আর হয়েতা পিবতর্ আত্া তােক বলেবন, “এখন না।”
106 িকনু্, তবুও, সই লাকিটর বনু্েতব্র জনয্, তার কােছ যেত
িতিন বাধয্। যিদ িতিন না কেরন, িতিন সই বয্িক্র শতর্ হেয়
যােবন। সই লাকিট বলেব, “িঠক আেছ, িতিন অমুেকর কােছ
িগেয়িছেলন, সই িশশুিটেক অথবা সই ছেলিটেক সুস্ কেরেছন।
আিম জািন িতিন কেরেছন। আর আিম তার বনু্ হওয়া সেত্ও,
বছেরর পর বছর ধের, দখুন, িতিন আমার ঘের আেসন িন।”
107 িকনু্ যিদ িতিন পিবতর্ আত্া দব্ারা না যেত বাধয্ হন, তেব
তার না যাওয়াই ভােলা, যিদ িতিন ঈশব্েরর সেঙ্ জায়ােল আবদ্
হেয় থােকন। তার বনু্, স ভােলাবােস। তেব সখােন যাওয়ার
জনয্ তােক পিবতর্ আত্ার দব্ারা পিরচািলত হওয়া ভােলা, কারণ
যভােবই হাক, এিট কানও ভাল কাজ করেব না। আিম এটা

অেনক বার অিভজ্তা কেরিছ।
108 িকনু্ পৗল আত্ার জনয্ অেপক্া করিছেলন তােক বলার জনয্
কী করেত হেব। “আত্ার জনয্ অেপক্া করুন,” বেলেছন। িতিন
এক রােত দাঁিড়েয়িছেলন, পর্চার করিছেলন, আর সখান থেক
বিরেয় গেলন, িতিন একজন প গু লাকেক দখেত পেলন।

আর সেঙ্ সেঙ্, আত্া তার সােথ কথা বেলন, আর িতিন বলেলন,
“আিম উপলিব্ কির…” িকভােব? একইভােব িতিন বুঝেত
পেরিছেলন য তারা একিট দব্ীেপ ধব্ংস হেয় যােব। দখুন? “আিম

উপলিব্ করেত পাির য আপনার সুস্ হওয়ার িবশব্াস আেছ। িনেজর
পােয় উেঠ দাঁড়ান। যীশু খর্ীষ্ আপনােক সুস্ কেরেছন।” দখুন?
িঠক এটাই। িতিন—িতিন—িতিন জায়ােল আবদ্ িছেলন। িতিন
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সখােন এক সপ্ােহর পনুজাগরণ সভা আেয়াজন করেত পােরন
এবং িকছুই ঘেটিন, িকনু্ তবুও িতিন পিবতর্ আত্ার বলার অেপক্ায়
িছেলন। দখুন? িতিন সই আহব্ােনর সেঙ্ জায়ােল আবদ্
িছেলন।
109 এখন আপনারা বেলন, “ভাই বর্ানহাম, আপিন রিববার যা
বেলেছন তার িনন্া করেছন, আপিন এতক্ণ অেপক্া করেছন।”
110 আর, িকনু্, আপনােদর মেন আেছ, এিট পিবতর্ আত্া িছল
িযিন পেথ আমার সেঙ্ কথা বেলিছেলন, আর বলেলন, “আিম
তামােক অসুস্ ও পীিড়তেদর মােঝ ফরত পাঠািচ্।” দখুন? এটা

পিবতর্ আত্ার আজ্াবহতা। িনশ্য়ই। িতিন আমােক এটা করেত
না বলা পযন্ আিম যাইিন। আিম সদাপর্ভু এই কথা কেহন এর
জনয্ অেপক্া করিছলাম, যতক্ণ না আিম সদাপর্ভু এই কথা কেহন
পাই। এখন, এিট িভন্। দখুন? এখন, এটা, এটা একটা পাথকয্
কের। হয্াঁ।
111 িতিন পর্ভুর বাকয্র জনয্ অেপক্া কেরিছেলন। তােক আত্ায়
চাপ দওয়া হেয়িছল, শুধুমাতর্ ঈশব্েরর কাজ করার জনয্, তারপর
িতিন যীশু খর্ীেষ্র বন্ী হেয়িছেলন। বনু্রা, আমরা যিদ বন্ী হেত
পারতাম!
112 আিম জািন এটা গরম। িকনু্ আিম—আিম আরও কেয়কিট
চিরেতর্র নাম িনেত চাই, যিদ আপনারা চান। আিম এখােন পর্ায় ছয়
বা আটিট িলেখিছ। িকনু্ আিম—আিম অনয্ একিট বা দিুট চিরেতর্র
নাম িনেত চাই।
113 মািশর চিরতর্টা নওয়া যাক। িতিন একজন মুিক্দাতা হেয়
জন্গর্হণ কেরন। আর িতিন—িতিন—িতিন জানেতন য, িতিন
একজন মুিক্দাতা হেয় জন্গর্হণ কেরেছন৷
114 িকনু্ আিম মািশর সম্েক বলার আেগ, আিম এই িববৃিত
িদেত চাই, য, ঈশব্রেক সবসময় কান মানুষেক িনেত হয়, িযিন
তার সিতয্কােরর সবা করেবন, তার বন্ী হেত। একজন মানুষেক
তার সমস্ উচ্াকাঙ্া, তার যা িকছু আেছ তােক সমপণ করেত
হেব, পর্িতিট—পর্িতিট িবষয়, তার জীবন, আত্া, শরীর, ইচ্া,
উচ্াকাঙ্া এবং অনয্ সবিকছু, আর একিট সম্ূণ, খর্ীেষ্র একিট
বন্ী হেয় যান, িযিন বাকয্, ঈশব্েরর সবা করার জনয্৷
115 আপনার ভােলা িবচােরর িবপরীেত আপনােক চলেত হেত
পাের। হেত পাের, একিট িনিদষ্ ধমসম্দায়, আপিন ভাবেত পােরন
য তারা আপনােক উপের তুলেত পাের আর আপনােক বৃহৎ িকছু
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িদেত পাের, যােত আপিন চমক দখােত পােরন। িকনু্ আপিন
িনেজেক িক খুেঁজ পান? িকছুক্ন পের, আপিন িনেজেক পরািজত
দখেত পান, যতক্ণ না ঈশব্র এমন একজন মানুষেক খুেজ পান য

তার কােছ বন্ী হেত ইচু্ক।
116 ঈশব্র বন্ীেদর খুজঁেছন। িতিন সবদা এিট কেরেছন। আপিন
বােকয্র মাধয্েম এিট অনসুন্ান করেত পােরন। একজন মানুষেক
খর্ীেষ্র কােছ বন্ী হেত হেব, যেকােনা িকছুর িবরুেদ্। অতএব,
আপিন খর্ীষ্ ছাড়া অনয্ িকছুর সেঙ্ সংযকু্ হেত পারেবন না;
এমনিক আপনার বাবা, আপনার মা, আপনার ভাই, আপনার
বান, আপনার সব্ামী, আপনার স্ী, য কউ। আপিন শুধুমাতর্

খর্ীেষ্র সেঙ্ সংযকু্ আেছন, এবং শুধুমাতর্ তাঁর সেঙ্, তাহেল
ঈশব্র আপনােক বয্বহার করেত পােরন। ততক্ণ পযন্, আপিন
পারেবন না।
117 বাইের িগেয় মােঝ মােঝ মানেুষর সােথ রুক্ কথা বেল। দখুন?
আিম—আিম চষ্া করিছ আপনােক আলগা করেত। আপনার
একিট শুরুর জায়গা থাকেত হেব, যমন কখনও কখনও মিহলােদর
বাইের ডাকেত যারা তােদর চুল বিবং করেছন এবং এই পাশাকগুিল
পিরধান করেছন, আর তােদর িখর্স্ান পশা ধের রােখন এবং বজায়
রােখন। বেল য, “এটা সামানয্ িবষয়।” িঠক আেছ, আপনােক
কাথাও থেক শুরু করেত হেব। তাই আপনার বুিনয়ািদ িশক্া িদেয়

শুরু করুন। দখুন? আর জাগিতক চহারা ছেট ফলুন, যভােবই
হাক, এবং খর্ীেষ্র বন্ী হেয় উঠুন। আর তারপের চলেত থাকুন,

সবিকছু ছেট ফলুন, শষ পযন্ শষ লাইনিট আলগা না হওয়া
পযন্। তারপর আপিন—আপিন—আপিন তখন একজন বন্ী,
আপিন তার হােতর মুিষ্েত, িতিন—িতিন আপনােক তার হােতর
মুিষ্েত িনেয়েছন।
118 এখন, মািশ জানেতন য িতিন মুিক্দাতা হেয় জন্
িনেয়িছেলন। িতিন তা জানেতন। আর আপিন িক লক্য্ কেরেছন,
মািশর উচ্াকাঙ্াগুলী; জানেত পের তার মা তােক সখােন

বেলিছেলন, কারণ িতিন তার পিরচািরকা িছেলন।
119 িনঃসেন্েহ, যখন মািশ ছাট িশশুর জন্ হেয়িছল, তখন তার
মা বেলিছেলন, “তুিম জােনা, মািশ, যখন… তামার বাবা, অমর্াম
ও আিম কর্মাগত পর্াথনা কেরিছলাম। আমরা জানতাম, এবং বােকয্
দেখিছ, এিট একজন মুিক্দাতার আসার সময় িছল। আর আমরা

পর্াথনা কেরিছ, ‘পর্ভু ঈশব্র, আমরা সই মুিক্দাতােক দখেত চাই।’
এক রােত, পর্ভু আমােদর বেলিছেলন, একিট দশেন, য তুিম
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জন্গর্হণ করেব এবং তুিমই মুিক্দাতা হেব। আমরা রাজার আেদেশ
ভয় পাইিন। রাজা িক বলেলন তােত আমােদর িকছু যায় আেস না।
তখন, আমরা জানেত পারলাম য তুিম একজন মুিক্দাতা হেয়
জন্গর্হণ কেরছ। এখন, মািশ, আমরা জািন য আমরা তামােক
সিঠকভােব লালনপালন করেত পািরিন।”
120 এখন মেন রাখেবন, তারা চারশ বছর িমশের িছল। দখুন?
121 “আর আমরা—আমরা চাই আপনারা যােত সিঠক—সিঠক
িজিনসিট পান, সিঠক িশক্া, সিঠক পর্িশক্ণ। তাই, আিম তামােক
িনেয় িগেয় একিট ছাট নৗকায় রেখিছলাম এবং তামােক নীল
নেদ ভািসেয় িদেয়িছলাম। আর িক আশ্য, য সর্াত সই ছাট্
নৗকািট নলখাগড়ার মধয্ িদেয় নীেচ িনেয় গল এবং ছুেট গল,

আর এিটেক মাইল দেূর িনেয় এেস িঠক ফেরৗেণর পর্াসােদ িনেয়
আেস, যখােন…ফেরৗেণর মেয় িছল, যখােন তার স্ােনর স্ান
িছল। আর িকভােব য— য আিম জানতাম য তামােক বড় করার
জনয্ তার একজন মিহলার পর্েয়াজন হেব।”
122 আর সই িদনগুিলেত, অবশয্ই, তােদর বাচ্ােদর বড় করার
জনয্ এই বাতলগুিল িছল না, তাই তার একজন—একজন
স্নয্পান করােনার জনয্ সিবকা িনযকু্ করেত হেব। তাই…
123 “এবং, মিরয়ম, আিম তােক পািঠেয় িদই। আর স সখােন
দাঁিড়েয় বলল, ‘আিম জািন আিম কাথায় একজন স্নয্পান
করােনার জনয্ সিবকা খুেঁজ পাব,’ আর এেস আমােক িনেয় গল।
আর, মািশ, দরজা সব বন্। িপর্য়, তামার বয়স এখন ষাল,
আর তুিম ফেরৗেণর ছেল হেত যাচ্। আর কােনা একিদন তুিমই
হেত চেলেছন সই মুিক্দাতা যা এখান থেক লাকেদর বাইের
িনেয় যােব।”
124 মািশর উচ্াকাঙ্া বাড়েত থােক। “আিম পড়াশুনা করব, মা।
আিম যা িকছু িশখেত পাির সব িশখব। তুিম িক জােনা আিম িক
করেবা? আিম অধয্য়ন করব কীভােব একজন সামিরক বয্িক্ হেত
হয়, আর আিম জানব কীভােব এই লাকেদর এখান থেক সিরেয়
নওয়া যায়। আিম একজন মহান সনাপিত, িবশপ হব, আর আিম

জানব িকভােব এিট করা হয়। আর আিম—আিম তােদর বর কের
আনব। আিম আমার িপএইচ.িড অথবা এলএল পাব। আিম—
আিম এটা করব।”
125 “ফাদার িচিনকুই” এর মত, আপিন যিদ কখনও তার বই পেড়ন।
িঠক আেছ। িতিন “সমস্ পর্ােটস্য্ান্েদর মুিক্ িদেত যােচ্ন,”
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আপনারা জােনন, আর িতিন িনেজই এক হেয় যান। সুতরাং,
এই মহান ধমযাজক, অেনক বছর আেগ, “ফাদার িচিনকুই,”
আপনারা তার বই পােবন এবং এিট পড়া উিচত। তারা তােক
বলত, “ফাদার।” িতিন শুধু ভাই িচিনকুই, এটা িক িছল। আমরা
কাউেক “ফাদার” বেল ডািক না, এই রকম। তাই আমরা য খুেঁজ
য—আমরা য…িতিন বাইেবল পড়েত যািচ্েলন, যন িতিন
সখান থেক বিরেয় এেস পর্ােটস্য্ান্ ধমেক িমথয্া পর্মাণ করেত

পােরন এবং সবাইেক কয্াথিলক করেত পােরন। আর যখন িতিন
বাইেবল পড়েত গেলন, তখন পিবতর্ আত্া তার উপর আেসন
এবং িতিন পিবতর্ আত্া পান, আর তখন—তখন িতিন তােদর
একজন হেয় যান।
126 তাহেল লক্য্ করুন, মািশ সমস্ পর্িশক্ণ িনেয়িছেলন। কারন
িতিন—িতিন জানেতন। িতিন খুব চালাক, খুব িশিক্ত, খুব
বুিদ্মান িছেলন! অবিধ, কউ নই…এমনিক িতিন িমশরীয়েদর
িশক্া িদেত পারেতন। অবিধ, িতিন তােদর মেনািবজ্ানীেদর
পড়ােত পারেতন। িতিন তােদর—তােদর সনানায়কেদর িশক্া
িদেত পারেতন, সামিরক শিক্ িক। িতিন একজন মহান মানষু
িছেলন। আর লােকরা মািশেক ভয় করত, তার মহেত্র জনয্।
উহু, এমন বৃিত্! আমার! িতিন একজন আচিবশপ িছেলন,
অথবা হয়েতা পােপর মেতা। িতিন একজন মহান সহকমী িছেলন।
আর িতিন িছেলন একজন—একজন—একজন শিক্শালী মানুষ।
আর িতিন জানেতন য িতিন এই কাজিট করার জনয্ জন্গর্হণ
কেরিছেলন এবং এিট করার জনয্ মহান উচ্াকাঙ্ার সােথ
পর্িশক্ণ িনেয়িছেলন।
127 িঠক আজেকর মত। আিম বিল না য পরুুষরা, এই
িবদয্ালয়গুিলেত পর্িশক্ণ িনেচ্ন, আিম তা বিল না…তারা যমন
পিশ্েম, এখন, তারা ধমতেত্র একিট একশ পঞ্াশ িমিলয়ন
ডলােরর সু্ল তির করেত যােচ্ন, দখুন, পিন্েকাস্াল, একিট
শত-…একিট একশ পঞ্াশ িমিলয়ন ডলােরর সু্ল। আমার কােছ,
এটা ক্েতর্, ধমপর্চারকেদর হওয়া উিচত। দখুন? দখুন? দখুন?
িকনু্, যাই হাক, সখান থেক বিরেয় এেস তারা কী করেব?
তারা িক? িরিকেসর গুচ্। িঠক তাই। আর তারপের তারা এভােবই
বিরেয় আেস। এটা সবসময় তাই কেরেছ, তােদর বািকরা, আর
সটা একই রখা। দখুন?

128 এখন আমরা খুেজ পাই, যখন, মািশ, তার সমস্ পর্িশক্েণ,
এবং আজ, সমস্ পর্িশক্ণ িদেয়, বড় িবশপ তির করা এবং আরও
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অেনক িকছু, মহান, উচ্াকাঙ্া, আমরা কী করব? আমােদর
উচ্াকাঙ্াগুিল মািশর মেতাই হেয় ওেঠ। দখুন?
129 ঈশব্র, মানষুেক তার হােত পাওয়ার আেগ, তােক তার
উচ্াকাঙ্া থেক িছিনেয় িনেত হয়। তােক তার সমস্ পর্িশক্ণ
থেক তােক খুেল আনেত হয়।

130 িতিন বাইের িগেয়িছেলন, আর িতিন উদ্ার িদেয়িছেলন; িতিন
একজন িমশরীয়েক হতয্া কেরিছেলন। আর িতিন, আর যখন িতিন
কেরিছেলন, তখন িতিন বুঝেত পেরিছেলন য িতিন ভুল িছেলন।
িতিন তা করেত পােরনিন। এটা সভােব িছল না। আর ঈশব্র তােক
পর্ান্ের, মরুভূিমেত, একিট মরুভূিমেত িনেয় যেত হেয়িছল৷
131 আপনারা লক্য্ করুন, অদু্ত, এই লাকরা িকভােব, ঈশব্র
তােদর জনয্ একিট বাতা িদেয়েছন, িতিন তােদর একিট মরুভূিমেত
িনেয় যান।
132 িতিন পৗলেক মরুভূিমেত িনেয় যান, তােক পর্িশক্ণ দওয়ার
জনয্, মরুভূিমেত এই সমস্ মহান দশন কী িছল তা জানােত।
“একিট িনিদষ্ মরুভূিমেত যাও।” আর িতিন সখােনই রেয় গেলন
যতক্ণ না ঈশব্র সম্ূণরূেপ জািনেয় দন িক করেত হেব।
133 আর মািশর সময়, িতিন তােক মরুভূিমেত িনেয় গেলন। তােক
চিল্শ বছর ধের সখােন রেখিছেলন এবং তার সমস্ ধমতত্ এবং
তার সমস্ উচ্াকাঙ্া থেক তােক সিরেয় িনেয়িছেলন। উহু, িক
একটা সময়, যন িতিন িপছেন িফের তার বয্থতা দখেত পান। আর
িকভােব আমরা, আজ রােত, একই িবষয় করা উিচত, যখন আমরা
আমােদর—আমােদর উচ্াকাঙ্া দিখ।
134 িনরাময় অিভযান দখুন, আর দখুন পর্ভু কেয়ক বছর আেগ
িকছু কেরিছেলন িকনা, অসুস্েদর িনরাময় পনুরুদ্ার শুরু করেত,
আরও অেনক িকছু।
135 পর্েতয্েক, পর্িতিট ধমসম্দায়, কারণ এিট তােদর ধমসম্দােয়
আেসিন, তােদরেক তােদর জনয্ িনরাময়কারী খুজঁেত হেয়িছল।
আর আমরা িক কেরিছ? আসুন এিটেক এক মুহূত দিখ। মািশ য
কাজিট কেরিছেলন আমরাও তাই কেরিছ। আমরা বাইের িগেয়িছ
এবং িকছু অেলৗিকক তির করার জনয্ কেঠার চষ্া কেরিছ। “আিম
একিট রােগর গন্ পেয়িছলাম। আমার—আমার—আমার হােত
রক্,” আর একিট অেলৗিকক ঘটনা উৎপাদন করা। দখুন? আর
আমরা িক পেয়িছ? এই ধরেনর কিঠন িচন্ার মেধয্ িকছু পরুুষ,
যারা ভেঙ গেছন এবং িনয়িমত মাতাল, স্ায়িবক হেয় উেঠেছন
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আর তােদর মন, আর তারা পথ পিরবতন কের, পিন্েকাস্ােলর
উেদ্শয্ ও আেদশ থেক, আবার ধমসম্দায় এবং িবষয়গুিল
তিরেত িফের যান। দখুন?

136 আমরা িক কেরিছ? পর্ায় একজন িমশরীয়েক হতয্া কেরিছ।
সটা িঠক। আর আমরা চষ্া কেরিছ। আমরা কিঠন িচন্া কেরিছ।

আমরা অথ পর্দান কেরিছ। আমরা পিরশর্ম কেরিছ, সারা রাত পর্াথনা
সভায় যাই, িকনু্ আমরা কান সাড়া পাইিন। আর—আর িকছু
তির করার চষ্া কেরন, আর িকছু ঝাল তির কেরন, আর

এই সমস্ ধরেণর িবষয়, আর এিট একিট সম্ূণ বয্থতা খুেঁজ
পাওয়ার জনয্। আমােদর মরুভূিমেত িফের যেত হেব। িঠক। হয্াঁ,
মহাশয়। ফাটল এবং সংগর্াম। কন শুধু হাল ছেড় নয়? এিটই
আপনার করা উিচত, দখুন, িফের যান এবং হাল ছেড় িদন। কন,
আমরাও একই কাজ কেরিছ যা তারা কেরিছল, একই কাজ মািশ
কেরিছল। এটা কােনা ভােলা কাজ কের না। চিল্শ বছর পর, িতিন
িনেজেক ঈশব্েরর বােকয্ বন্ী িহেসেব দখেত পান। আমরা িক করার
চষ্া কির?

137 যখন, মহান আশীবাদ বিরেয় আেস, এবং এই সমস্ মহান
িবষয়গুিলর পর্কাশ হয় যা ঈশব্র আমােদর বেলেছন: িকভােব
আমােদর নূতন জন্ িনেত হেব; আর িকভােব আমােদর পিবতর্
আত্া গর্হণ করেত হেব; যীশু খর্ীেষ্র নােম বািপ্স্; এবং এই সকল
িবষয়গুিল এখােন।
138 আপনারা দখুন, লােকরা সই বােকয্ থাকার পিরবেত, এিটেক
বয্বহার কের, তারা কী কের? তারা তােদর িনজসব্ ধমসম্দােয়র
তত্ িদেয় শুরু কেরিছল, যা ইিতমেধয্ই বয্থ হেয়েছ, আর সেতয্র
মেতা দখেত িকছু তির করার চষ্া করেছ।
139 আিম িঠক এখােনই কেট ফিল। দখুন? আিম িনিশ্ত য
আিম কী বলেত চাইিছ তা জানার জনয্ আপনারা যেথষ্ িবজ্।
দখুন? িকনু্, কন, দখুন এিট িক কেরেছ। এটা িচন্া করুন।

140 আজ রােত আমরা িক পেয়িছ? িকনু্ একিট—একিট—
একিট জািত ধমসম্দােয়র লােকর দব্ারা পণূ: যারা ঈশব্েরর বাকয্েক
অসব্ীকার কেরন; যারা বেল পিবতর্—পিবতর্—পিবতর্ আত্ার
জীবন, য, “এটা একিট—একিট মানিসক টিলপয্ািথ”; তারা
এমন লাকেদর তােদর িগজায় আসেত পর্তয্াখয্ান করেব; আর
তারা আপনােক সেপর বীেজর িনেয় একিট শব্ উেল্খ করার
অনমুিত িদেব না, িচরন্ন িনরাপত্া, আর পিবতর্ আত্া পর্কাশ
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কেরেছন য িবষয়গুিল এবং বাকয্ বেল পর্মািণত। আিম চয্ােলেঞ্র
পর চয্ােলঞ্ কেরিছ, এেস আমােক ভুল পর্মাণ করেত।
141 তারা িক পেয়েছন? লুথােরর একই িবষয় িছল, তােদর
বািকেদর, দখুন, একজন িমশরীয় হতয্া। িক উিচৎ…এটা িক িছল?
হয়েতা িতিন িকছু মানষু শুরু কেরেছন…চুির বন্ করা, অথবা হয়ত
তার স্ীর পর্িত সতয্ জীবনযাপন করা। িকনু্ আপিন এর দব্ারা তােক
িক তরী কেরেছন? একজন িগজার সদসয্। “আসুন আর আমােদর
দেল যাগ িদন।” দখুন?
142 সই দগুন্যকু্ মৃত মানষুিটই কবল তার আ গুেলর িদেক
ইিঙ্ত করেত পাের, তার সাফেলয্র িদেক, চিল্শ বছেরর পর্িশক্েণর
দব্ারা; একিট দগুন্যকু্ িমশরীয় সখােন শুেয় আেছ, পেচ গেছ
এবং মৃত।
143 এিট আজ রােতও সই রকমই। একমাতর্ িবষয় যা আমরা িনেদশ
করেত পাির, এই (তথাকিথত) পনুরুজ্ীবন যা অিতকর্ম কেরেছ,
যা িগজার সদসয্েদর একিট দগুন্যকু্ গুচ্ যারা িমশরীয় রাত
সম্েক হেটন্টেটর চেয় ঈশব্র সম্েক আর িকছুই জােন না। িঠক।
য, তােদর ঈশব্েরর বাকয্ সম্েক বলেব, তারা বেল, “আিম এটা

িবশব্াস কির না।” বেল, “আপিন িক বেলন তােত আমার িকছু যায়
আেস না, আিম এটা িবশব্াস কির না।” দখুন? দখুন? সমস্ যন্ণা
এবং সংগর্াম আর সবিকছু আমরা যা পেয়িছ তার জনয্ এিট একিট
ভয়ঙ্র িবষয় যােক িফিরেয় আনেত হেব।
144 হয়েতা আমরা একিট বড় িবদয্ালেয়র িদেক িনেদশ করেত পাির,
িকনু্ এিট মৃত। আমরা একিট ধমসম্দায়েক িনেদশ করেত পাির,
িকনু্ এিট মৃত। এিট দগুন্যকু্। এিট িঠক পর্থম িজিনসিটর মেতা
যা আমরা বর কের এেনিছ। “শূকর যভােব কাদার মেধয্ যায় এবং
কুকুর তার বিমেত,” যখন আমরা িফের যাই। একজন মৃত িমশরীয়।
145 সেন্হ নই িকনু্ কউ একজন বেলেছন, “ মািশ, িঠক আেছ,
লাকেদর পর্িত আপনার আর কান অনভূুিত নই? আপনােক এিট

করার জনয্ ডাকা হেয়িছল।” এমন কউ িযিন মািশেক িচনেতন,
এবং জানেতন য তােক এর জনয্ ডাকা হেয়িছল। “আর করেবন
না…আপিন িক মানষুেদর অনভূুিত হািরেয়েছন?”

“না, মহাশয়।”
146 “িঠক আেছ, আপিন কন বাইের যােচ্ন না,এটা করেছন না?
আর কন আপিন এখােন নই, এটা করার চষ্া করেছন না? আর
কন আপিন বািকেদর সেঙ্ যান না?”
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147 মািশর সবিকছু সখােন খুেল ফলা হিচ্ল, যতক্ণ না িতিন
জব্লন্ ঝােপর অিভজ্তা অজন কেরিছেলন, যা বাকয্ ঘাষণা
কেরিছল। “আিম অবর্াহাম, ই  হাক ও যােকােবর ঈশব্র। এবং আিম
আমার পর্িতশর্িত ভুিলয়া যাই নাই। এবং আিম তাহােদর পিরতর্াণ
িদেত নািময়া আিসয়ািছ। আিম তামােক পর্রণ কিরেতিছ ইহা
কিরবার জনয্।” এটাই িছল।
148 িতিন বাকয্ দেখেছন, মানেুষর উচ্াকাঙ্া বা মানেুষর
আকাঙ্া নয়। তাহেল িতিন কী হেয় গেলন? িতিন আর
িমশরীয়েদর মুেখামুিখ হেত চানিন। িতিন আর এই িবষেয়র মুেখামুিখ
হেত চানিন। িকনু্ িতিন বন্ী হেয় যান। আেমন। চিল্শ বছর পািলেয়
থেক, সব িকছু খুেল ফেল, িকনু্ তারপর িতিন জব্লন্ ঝােপর

কােছ বন্ী হেয় যান, পরাকর্মশালী মািশ তার সমস্ বুিদ্ িদেয়।
বাইেবল বেল য মািশ কথায় বা কােজ, িমশের একজন শিক্শালী
বয্িক্ িছেলন।
149 িকনু্ জব্লন্ ঝােপর উপিস্িতেত শিক্শালী ধমতত্িবদ কী
কেরিছেলন তা দখুন। িতিন কবল তার অক্মতা সব্ীকার
কেরিছেলন। িতিন যখন ঈশব্েরর পর্কৃত উেদ্শয্ দেখিছেলন, তখন
িতিন সব্ীকার কেরিছেলন য িতিন তা করেত অক্ম িছেলন। যিদও,
িতিন সমস্ ধমতেত্ পর্িশিক্ত িছেলন যা তারা তােক িদেত পাের,
তােদর সরা িবদয্ালয় থেক পর্িশিক্ত। িকনু্, তবুও, িতিন তখন
িক করেত পারেতন…আগুেনর স্ম্িট ঝােপর মেধয্ ঝুলেছ?
বলেলন, “এমনিক আিম কথাও বলেত পাির না। উম-হুম। পর্ভু,
আিম ক, য আিম যাব?” দখুন?
150 “জতুা খুিলয়া ফল, মািশ। আিম তামার সেঙ্ কথা বলেত
চাই। িনেজেক খািল কর, এমনিক তামার জতুাও। তুিম—তুিম
আবার মািটর সমতেল। আিম তামার সােথ কথা বলেত চাই।”
151 কথাও বলেত পােরা না। অবেশেষ, একজন িনবািচত বন্ী,
একজন িনবািচত ভাববাদী, িঠক যমন পৗলেক িনবািচত করা
হেয়িছল। মািশ িনবািচত হেয়েছন, মুিক্দাতা। আর তারপর,
অবেশেষ, ঈশব্র তাঁর িনবািচত পর্জােক তাঁর কােছ বন্ী কেরিছেলন।
ওহ, হােললুইয়া! িতিন পদেক্প িনেত পারেতন যমন ঈশব্েরর
বাকয্ তােক পিরচালনা করেতা। “আিম িক বলব, ক আমােক
পািঠেয়েছ?”

“আিম।”
“আিম িকভােব করব?”
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“আিম তামার সােথ থাকেবা।”
152 “হয্াঁ, পর্ভু, আপিন যমন বলেছন। আিম এখােন।” হ,
আমার! অথাৎ িতিন একজন বন্ী।
153 িতিন তার ভােলা িচন্ার িবরুেদ্ যান। এখন, িতিন একিট
সনাবািহনীেক আেদশ করার জনয্ পর্িশিক্ত িছেলন। “তেলায়ার,

উপের! ঘুের দাঁড়াও!” যাওয়ার জনয্ পর্িশিক্ত, “রথ, সব কর্েম!
বশা, এিগেয় চল! আকর্মণ কর!” এভােবই িতিন এিট দখল করেত
চেলেছন। এটাই িছল তার পর্িশক্ণ।

িকনু্ িতিন বলেলন, “আিম িক বয্বহার করেত যািচ্?”
বলেলন, “ তামার হােত িক আেছ?”

154 “একিট যিষ্।” ঈশব্র কখনও কখনও মানুেষর মেন অেনক
হাসয্কর িবষয় কেরন। দখুন? তার হােত একিট লািঠ। গাঁফ
ঝুলন্ আেছ। আিশ বছর বয়স। একিট খচ্েরর উপর তার স্ী;
তার কােলর উপর বাচ্া িনেয়। ছাট, বয়স্ দবুল বাহু িনেচ
ঝুলেছ; একিট লািঠ। শুধু তার মাথা সাজা িছল, কারণ তার কােছ
সদাপর্ভু এই কথা কেহন িছল। কন? অবেশেষ িতিন নাঙর করেত
পেরিছেলন।

155 িতিন বন্ী িছেলন। “বাকয্ যখন আমােক চালনা করেব তখন
আিম সের যাব। আিম কবল সখােনই কথা বলব যখােন বাকয্
কথা বলেব।”

“আপিন কাথায় যােচ্ন?”
156 “আিম একিট দািয়তব্ পেয়িছ: ফেরৗেণর সামেন দাঁিড়েয় তােক
এই লািঠ িদেয় দখােত য ঈশব্র আমােক পািঠেয়েছন।” আেমন।

“এর পর আপিন িক করেত যােচ্ন?”
“আিম এিট করার পের িতিন পরবতী িবষয় পর্দান করেবন।”

157 সখােন আপিন। আপনার কােছ শুধুমাতর্ একিট িবষয় করার
আেছ, পর্থম পদেক্প, আজ রােত: আত্সমপণ করুন, বন্ী হন।
িনেজেক বা অনয্ িকছু ভাবেবন না। বন্ী হেয় যান।
158 মািশ বন্ী হেয়িছেলন, সব্ীকার কেরিছেলন য িতিন কথা
বলেতও পােরন না। অবেশেষ, যখন ঈশব্র তােক িনেজর হােত
পেয়িছেলন, যখােন িতিন চালনা করেত পােরন যখােন ঈশব্র

তােক চালনা কেরিছেলন। যখােন, িতিন তােক বাকয্ বেলিছেলন।
িতিন জানেতন এিট বাকয্, তারপর িতিন িনেজেক বােকয্ সমপণ
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কেরন। আর সখােন পিবতর্ আত্া, ঈশব্র, মািশেক ঈশব্েরর ইচ্ার
জনয্ বয্বহার কেরিছেলন।
159 িতিন পৗেলর সেঙ্ একই কাজ কেরিছেলন। সটা িঠক? িতিন
পৗলেক বয্বহার কেরিছেলন; ছাট, বাঁকা-নাক, বয্ঙ্াত্ক ইহুিদ,

ওহ, িপএই.চিড. সহ আর তার উপর সবতর্ এলএল.িড লখা। িকনু্
িতিন বেলিছেলন, “আিম তােক দখাব য স বােকয্র জনয্ কী
ভাগ করেত চেলেছ।” দখুন? আর িতিন…

160 আর তখন পৗল সখােন বেস বাকয্ দখেত পেলন এবং
দখেলন য িতিনই যীশু। অতঃপর িতিন তার হাত উচু কের তার

অধীেন চেল যান। ঈশব্েরর ভালবাসা তােক বােকয্র সােথ যকু্
কেরিছল। “িতিন পরজাতীয়েদর সামেন আমার নাম বহন করেত
চেলেছন।” িতিন সখােন িগেয়িছেলন।
161 “ মািশ, আিম তামার পবূপরুুষেদর ঈশব্র। আিম অবর্াহাম,
ই  হাক ও যােকােবর ঈশব্র। আমার মেন আেছ আিম তােদর
পর্িতশর্িত িদেয়িছলাম এবং পর্িতশর্িতর সময় ঘিনেয় এেসেছ। আর
আিম আমার লাকেদর দঃুখ-কষ্ দিখ। আমার পর্িতশর্িত স্রণ
কির। আর আিম তামােক অধীেন নওয়ার জনয্ নেম এেসিছ।
তুিম জােনা বাকয্ িক বেল। আিম তামােক অধীেন িনেয়িছ সখােন
যাওয়ার জনয্, শিক্ িদেয় তামােক পিরধান কিরেয়িছ, সখােন
িগেয় আমার লাকেদর উদ্ার করেত। আর সই লািঠিট তামার
হােত নও, একিট সাক্ী িহসােব, কারণ তুিম এিট দব্ারা একিট
অেলৗিকক কাজ দেখছ।” িঠক যমন দায়ূদ, িফঙ্া িদেয়। দখুন?
162 িনেজ, পিরধান কের, আর িতিন নেম গেলন। অবেশেষ,
ঈশব্েরর একজন বয্িক্ পান িযিন তার অধীন িছেলন, তার জনয্
সমিপত, এবং ঈশব্েরর বাকয্ তােক চালনা না করা পযন্ িতিন
সরেতন না। আজ যিদ মানষু তাই করেতা! তাহেল, িতিন তাঁর
বন্ী িছেলন, পর্েমর বন্ী, পর্েমর জায়ােল আবদ্, সৃিষ্কতার—
সৃিষ্কতার সােথ, যমন পৗল ঈশব্েরর পর্েমর বন্েন আবদ্
হেয়িছেলন।
163 িঠক পৗেলর মেতা, দজুেনই একইভােব পর্িশক্ণ িনেয়িছেলন।
মািশ পর্িশক্ণ িনেয়িছেলন, আপনারা জােনন, সামিরক শিক্ দব্ারা

ইসর্ােয়েলর সন্ানেদর উদ্ার করার জনয্। পৗল তােদর রামানেদর
হাত থেক মুক্ করার পর্িশক্ণ িনেয়িছেলন, িবেশব্ তার মহান
ধমীয় শিক্ দব্ারা সই সময়। পর্িশক্েণর মহান িবদয্ালয়গুিল,
গামািলেয়েলর অধীেন এেস।
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164 আর দজুেনই মরুভূিমেত চেল গেলন, উম—হুম; িফের
আেসন িবিভন্ বয্িক্ হেয়। দজুেনই আগুেনর স্ম্ দখেত
পেয়িছেলন। আর তারা উভেয়ই ভিবষয্দব্ক্া িছেলন। সটা িঠক?

তারা উভয়ই, ভিবষয্দব্ক্া। আর তােদর দজুেনর সােথই আগুেনর
স্েম্র দব্ারা কথা হেয়িছল, এিট িঠক, একজন উদ্ারকারী
আসেছন। সখােন তারা িছল; একিট মরুভূিমেত িগেয়িছেলন।
তােদর ঘরবািড় ছেড় মরুভূিমেত চেল িগেয়িছেলন, খাঁজ করেত।
তােদর লাকেদর এবং সবিকছু ছেড়, ঈশব্েরর ইচ্া খুজঁেত।
দখুন?

165 তারা একভােব পর্িশিক্ত হেয়িছল; ঈশব্র তােদর অনয্ভােব
পিরবতন কেরন। আর তােদর সম্ূণ বন্ী হেত হেয়িছল, তারা
যভােব কাজ করেত চেয়িছল সভােব কাজ না করার জনয্, িকনু্

ঈশব্র যভােব কাজ করােত চান সভােব কাজ করার জনয্। িতিন
কাল, আজ এবং অনন্ কাল একই।
166 আমেদর িক আরও দশ িমিনট আেছ, এগুেলা তির করেত?
167 আিম খুব দর্ত অনয্ চিরেতর্ চেল যাব। আিম এখন আমার
সামেন একিট দখেত পািচ্। তার নাম যােষফ। িতিন িনবািচত
পতুর্ িছেলন। িতিন যীশু খর্ীেষ্র একিট িনখুতঁ আদশ িছেলন।
িতিন একজন ভাববাদী হেয় জন্গর্হণ কেরিছেলন। িতিন একজন
ভাববাদী িছেলন। দখুন? আর িতিন দশন দখেত পেতন। আর
যখন িতিন একিট ছাট বালক িছেলন, তখন িতিন িনেজেক একিট
িসংহাসেন বেস থাকেত দেখিছেলন আর তার ভাইরা তােক পর্ণাম
করেছ। দখুন? িকনু্ দখুন। িতিন…তার মেন হেয়িছল য স
একজন মহান বয্িক্। দখুন? তােদর সবাই…
168 িকনু্ ঈশব্েরর িক করার িছল? িতিন বািকেদর সেঙ্ যা
কেরিছেলন, িতিন একই কাজ কেরন। কারণ, মািশ একজন
উদ্ারকারী িছেলন, পৗল একজন উদ্ারকারী এবং এখন যােষফ
একজন উদ্ারকারী িছেলন। িতিন দিুভক্ থেক তার পর্জােদর রক্া
কেরিছেলন।
169 ঈশব্রেক তােদর জনয্ িক করেত হেব? তােক কারাগাের রাখুন,
সাজা কারাগাের রাখুন। হয্াঁ, মহাশয়। মেন রাখেবন, িতিন একজন

িমশরীয়র কােছ তার ভাইেদর দব্ারা িবিকর্ত হেয়িছেলন। আর তারা
তােক পাটীফেরর কােছ িবিকর্ কের দয়। আর পাটীফর তােক একটু
সব্াধীনতা দন, এবং, পর্থম িবষয় যা আপনারা জােনন, এিট তার
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কাছ থেক নওয়া হেয়িছল। আর সখােনই স কারাগাের বেস
কাঁদিছল, কাঁদিছল। ঈশব্রেক এটা খুেল ফলেত হত।

170 এখন লক্য্ করুন। িকনু্, সব সময়, আিম িবশব্াস কির, িতিন,
সই কারাগাের, িতিন স্রণ করেত পারেতন য দশন বেলিছল য

িতিন একিট িসংহাসেন বসেত চেলেছন, এবং তার ভাইেয়রা তােক
পর্ণাম করেব, কারণ িতিন জানেতন য তার দান ঈশব্েরর কাছ থেক
এেসেছ। আর িতিন জানেতন য এিট বাস্বািয়ত হেব।

171 যিদ আমরা তা আমােদর স্রণ করেত পাির, এবং ঈশব্েরর বাকয্
অনসুাের, য এই অিন্ম িদনগুিলেত তার একিট মন্লী থাকেব,
তার একদল লাক থাকেব। আর এই িবষয়গুিল যা িতিন পর্িতশর্িত
িদেয়িছেলন, িতিন সগুিল তােদর কােছ করেত চেলেছন। িতিন
বেলিছেলন য িতিন করেবন, এবং আমরা সই সমেয় বাস করিছ।
আমরা সখােন আিছ। িতিন কবল আমােদর এখন সিতয্কােরর
বন্ী করার চষ্া করেছন, তাঁর সােথ তালাবদ্।

172 আপনারা শুেনেছন সই পেুরােনা গানিট যা আপনারা গান,
“আর তারপর আিম ঈশব্েরর সেঙ্ একিট বন্েন আবদ্”? আিম
ঈশব্েরর সােথ আবদ্ হেত চাই। এখন, যখােন আিম এই িবষেয়
িচন্া কেরিছ। ঈশব্েরর সেঙ্ আবদ্ হওয়া, আর িকছুই নয়, আর
আপিন তখনই চািলত হন যখন ঈশব্র চালনা কেরন। আপিন কবল
ঈশব্েরর কথা মেতাই কেরন, দখুন, তখন আপিন ঈশব্েরর সেঙ্
আবদ্ হন।

173 এখন মেন রাখেবন, িতিন ভেবিছেলন। িতিন িনেজও সম্ূণ
বয্থ হেয়েছন। িতিন যা িকছু জানেতন, িতিন যা িকছু বুেঝিছেলন,
সবিকছুই, িতিন সম্ূণ বয্থ হন। এটা কাজ কেরিন। তােক এমন
এক পিরিস্িতর মেধয্ ফেল দওয়া হেয়িছল যন কউ তার কথা
না শুেন। িতিন বন্ী িছেলন। দখুন? তােক এমন এক অবস্ার
মেধয্ ফলা হেয়িছল য, অিবশব্াসীরা িবশব্াস করেব না। আপনারা
িক বুঝেত পারেছন আিম িক বলেত চাইিছ? তার সবাকােযর
কােনা পর্ভাব িছল না। লােকরা মাথা ঘুিরেয় িনত। কারাগাের

তারা তার পর্িত কান মেনােযাগ িদত না। তার সবাকায িক ভােলা
করেব? িতিন হয়েতা কারাগােরর দাঁিড়েয় তােদর কােছ পর্চার করেত
পােরন; তারা রাস্ায় হাঁটেব। দখুন? িকনু্ িতিন বন্ী হেয় যান। আর
ঈশব্র তােক বন্ী কের রাখেলন, যতক্ণ না চাকাটা িঠক হেয় যায়।
বলেলন, “এখােন আমার বয্িক্।” মিহমা! সম্ূণ বয্থতা!
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174 অবেশেষ, ঈশব্র তাঁর কারাগাের তাঁর কােছ আেসন। পৗেলর
মেতা, বািকেদর মেতা িতিনও তাঁর কােছ এেসিছেলন। আর িতিন
তােক য উপহার িদেয়িছেলন তা বয্বহার কেরিছেলন, তােক
সখান থেক বর কের আনেত। সটা িঠক। িতিন তােক তার

কারাগার থেক বাইের িনেয় আেসন। িতিন িক কেরিছেলন? যখন
িতিন তােক তার কারাগার থেক িনেয় আেসন, তােক, তার রাজার
দব্ারা ক্মতা দওয়া হেয়িছল, য িতিন তার পােশ বসেলন, যার
অধীেন িতিন িছেলন। তােক কারাগার থেক আনা হেয়িছল এবং
ক্মতা দওয়া হেয়িছল, িতিন যা বলেবন তা ঘটেত হেব। আেমন।
175 তাঁর কারাগাের, িতিন কর্মাগত স্রণ করেতন, িতিন একিট
উেদ্েশয্র জনয্ জন্গর্হণ কেরিছেলন। িতিন একজন রাজার পােশ
বসেত যােচ্ন। বািকরা সবাই তার সামেন হাঁটু গেড় বসেব। তার
দশন তােক তাই বেল। আেমন। িকনু্ তার দশন সম্ূণরূেপ পরূণ
হওয়ার আেগই তােক বন্ী হেত হয়। আেমন। আর তারপর িতিন
একজন শাসক হন। আর যখন িতিন তার কারাগার থেক বিরেয়
আেসন এবং ঈশব্েরর বােকয্ বন্ী হন, যন িতিন তাই বেলন যা
ঈশব্র তাঁর মুেখ বলার জনয্ রােখন, তারপর ঈশব্র তাঁর মধয্ িদেয়
গমনাগমন কেরন।
176 লক্য্ করুন, মািশর কােছ িনেজর ইচ্ায় ফেরৗেণর
রাজকুমারেদর বঁেধ রাখার ক্মতা িছল। “এই পবব্তেক যিদ বল,
‘উপিড়য়া যাও।’” উহ-হুহ, উহ-হুহ। ফেরৗেণর রাজকুমারেদর
বঁেধ রাখার ক্মতা তার িছল। তারা িডকন, অথবা পর্াচীনবগ,

অথবা তারা যাই হন না—রােষ্র পর্িতিনিধ অথবা তারা যাই হাক
না কন। িতিন বেলিছেলন, “আিম তামােক আটক কির,” আর
তােদর আটক করা হত। সটাই সবিকছু িছল। িতিন িনেজর বাকয্
অনসুাের, িনেজর খুিশেত এিট করেত পারেতন। আেমন। ঈশব্েরর
মিহমা হউক!

ওহ, আিম কােছ পর্ায় িতন িমিনট রেয়েছ, তাই আিম আমার
কথা রাখব।
177 এখন আমরা খুেজ পাই য, য িতিন—িতিন ঈশব্েরর কােছ
বন্ী হন, পৃিথবীর বন্ী থেক। থেক… পৗল, একই ভােব। আর
মািশ, একইভােব, তার িনেজর িচন্াভাবনার একজন বন্ী থেক,

ঈশব্েরর কােছ বন্ী হন। আর যখন িতিন বিরেয় আেসন, তার কােছ
ঈশব্েরর ক্মতা িছল। আর যখন িতিন পৗল হেয় যান…যখন মািশর
িনেজর িচন্াভাবনা, িতিন তা সমপণ কেরিছেলন, আর এিট খুেল
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ফেলন, িতিন খর্ীেষ্র বােকয্ বন্ী হেয়িছেলন। সখােন যেতন
যখােন…

আপনারা বেলন, “খর্ীষ্?”
178 “িতিন িমসেরর সমস্ ধন অেপক্া খর্ীেষ্র দনুাম মহাধন জ্ান
কিরেলন।” তাই িতিন খর্ীেষ্র কােছ বন্ী িছেলন, িঠক যমন পৗল
িছেলন।
179 মেন রাখেবন, তারা িতনজনই ভাববাদী িছেলন। দখুন?
আর ঈশব্েরর ইচ্া ও পেথর বন্ী হওয়ার জনয্ তােদর িনেজেদর
িচন্াভাবনা খুেল ফলেত হেয়িছল।
180 তারপর আমরা স্রণ করেত পাির, এখন, য তার বাঁধার
ক্মতা িছল, িনেজর বাকয্ দব্ারা। তার মুক্ করার ক্মতা িছল,
িনেজর বাকয্ দব্ারা। িতিন বলেত পারেতন, “আিম তামায় মুক্
কির, আমার রাজার নােম।” আেমন। ফেরৗণ যােষফেক তার পতুর্
বািনেয়িছেলন।
181 খর্ীষ্ তাঁর পর্েমর বন্ী কেরন, তাঁর পতুর্েদর। আর িতিন তােদর
ক্মতা দন, একই িজিনস যা তার আেছ। যাহন িলিখত সুসমাচার
১৪:১২, “ য আমােত িবশব্াস কের,” দখুন, “আিম য সকল কাযয্
কিরেতিছ, সও কিরেব। এমন িক, এ সকল হইেতও বড় বড় কাযয্
কিরেব।” এখন খর্ীেষ্র পর্েমর বন্ীরা তারা তােদর রাজার দব্ারা
ক্মতাপর্াপ্ হন, িযিন খর্ীষ্। আেমন। “ য কহ এই পবব্তেক বেল,
‘উপিড়য়া যাও,’ এবং মেন মেন সেন্হ না কের, িকনু্ িবশব্াস কের
য, যাহা বেল তাহা ঘিটেব, তেব তাহার জনয্ তাহাই হইেব। তামরা

যিদ আমােত থাক, এবং আমার বাকয্ যিদ তামািদেগেত থােক;
তামরা যিদ আমার সেঙ্ জায়ােল আবদ্ হও,” কারণ িতিন এবং

তাঁর বাকয্ একই। “আিদেত বাকয্ িছেলন, এবং বাকয্ ঈশব্েরর কােছ
িছেলন। আর সই বাকয্ দহধারন কিরেলন, এবং আমােদর মেধয্
পর্বাস কিরেলন। কলয্ ও অদয্ এবং অনন্কাল একই! তামরা যিদ
আমােত থাক,” এখােন আর ওখােন নয়, “ তামরা যিদ আমােত
থাক, এবং আমার বাকয্ যিদ তামািদেগেত থােক, তেব তামােদর
যাহা ইচ্া হয়, যাচ্া কিরও, তামােদর জনয্ তাহা করা যাইেব।”
তার ক্মতা িছল।
182 লক্য্ করুন, বাইের আসার আেগ তােক মুণ্ন করেত হেয়িছল।
রাজার সেঙ্ দখা করার আেগ তােক িকছু িবষয় মুণ্ন করেত
হেয়িছল। দখুন?
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183 ওহ, ঈশব্র কখনও কখনও তার লােকেদর এমনভােব বর কের
িনেয় যান, এবং তােদর িনেজর ইচ্ার কেয়কিট মুণ্ন কেরন,
তােদর দখান য তারা যা করেত চায় তা করেত পাের না। আপনারা
জােনন আিম িক বলেত চষ্া করিছ। তারা না—তারা যা করেত চায়
তা করার সব্াধীনতা তােদর নই। তারা পণূ ক্মতায় আসার আেগ
এবং খর্ীেষ্র পর্ম-দাস হেত পাের, তােদর মুণ্ন কের উপস্াপন
করেত হেব। কখনও কখনও িতিন তােদর মরুভূিমেত িনেয় যান,
এিট করেত, তােদর মুণ্ন করেত। আর তারপের তােদর বর কের
আেনন, অিভিষক্ বয্িক্, য উেদ্শয্ িতিন তােদর হেত িনযকু্
কেরেছন তা পরূণ করেত। দখুন আিম িক বলেত চষ্া করিছ?

ভাইেয়রা, আমরা শষ সমেয় আিছ।
184 মেন রাখেবন, অনয্ সব সময়, িতিন যা কেরেছন। তােক সবদা
একজন মানষুেক িনেত হেয়িছল এবং তােক তার কােছ বন্ী করেত
হেয়িছল, তার িনেজর তয্াগ করেত হেয়িছল। িতিন যা জানেতন
তার সব িকছু তয্াগ করেত হেয়িছল, তার সমস্ পর্িশক্ণ, সবিকছু
ভুেল যেত হেয়িছল, ঈশব্েরর ইচ্া জানেত এবং ঈশব্রেক অনুসরণ
করার জনয্।
185 িতিন এমন িকছু অনসুরণ করেত পােরন না যা মানষুেক করেত
হয়, এবং ঈশব্র, একই সমেয়। এিট খুব িবপরীত, এেক অেনয্র।
আপিন একই সমেয় পবূ এবং পিশ্েম যেত পারেবন না। আপিন
একই সমেয় ডান এবং বােম যেত পারেবন না। আপিন একই সমেয়
সিঠক এবং ভুল কাজ করেত পারেবন না। আপিন একই সেঙ্ মানুষ
এবং ঈশব্রেক অনসুরণ করেত পারেবন না। না, মহাশয়। আপিন হয়
ঈশব্রেক অনসুরণ করেছন বা মানুষেক অনসুরণ করেছন।
186 এখন, তাহেল, আপিন যিদ ঈশব্রেক অনসুরণ কেরন এবং
িনেজেক ঈশব্েরর কােছ সমপণ কেরন, তাহেল আপিন সই ঈশব্েরর
কােছ, সই বােকয্র কােছ, সই ইচ্ার কােছ বন্ী হেয় যােবন। আর
যাই বলুক না কন, আপিন একজন—একজন বন্ী হেয় যান।
187 শুননু। আমরা শষ সমেয় আিছ। আর আিম শর্দ্া এবং মযাদার
সেঙ্ এিট বলব, যেহতু শষ কেয়ক িমিনট ভেস যােচ্। দখুন।
ঈশব্র, আমার মেত, যা করেবন এবং করেতই হেব, এবং এই শষ
িদেন করেবন, তা হল ফসল কাটার জনয্ একিট হািতয়ার খুেঁজ বর
করা। তােক মেঝেত আঘাত করার জনয্ একিট হািতয়ার খুেঁজ বর
করেত হেব। য কােনা কৃষক, যখন স তার ফসল কাটেত যায়, তার
কােছ এিট করার জনয্ একিট হািতয়ার থাকেত হয়; অবশয্ই, তার
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কােছ একিট ধারােলা কােস্ বা অনয্ িকছু, িকছু যন্, শসয্ ঝাড়াই
করার জনয্ থাকেত হেব। আর ফসল পেক গেছ।
188 হ ঈশব্র, আমােদর আপনার হােত িনন। আমােদরেক আপনার
ভােলাবাসার আবদ্ দাস তরী করুন। এই পাপপণূ, অিভশপ্
পৃিথবীেত আমরা য আজ বাস করিছ, এই উপলিব্ আনেত
আমােদর হািতয়ােরর জনয্ বয্বহার করুন, য যীশু খর্ীষ্ কাল, আজ
এবং অনন্ কাল একই।
189 িনেজর জনয্, ঈশব্র, আমােক বন্ী হেত িদন। যিদ আমার সমস্
ভাইরা আমােক পর্তয্াখয্ান কের, যিদ আমার সমস্ বনু্রা আমােক
পর্তয্াখয্ান কের, আিম যীশু খর্ীষ্ এবং তাঁর বােকয্র বন্ী হেত চাই,
যােত আিম পিবতর্ আত্ার দব্ারা তাঁর বাকয্ পিরধান করেত পাির,
িতিন যমন বেলিছেলন সম্ন্ হেব একই িবষয়গুিলর দব্ারা, পিবতর্
আত্া ঈশব্েরর বাকয্েক িনিশ্ত করেত দখার জনয্। আিম যীশু
খর্ীেষ্র বন্ী হেত চাই।

আসুন আমরা পর্াথনা কির।
190 আিম ভাবিছ, আজ রােত, আমােদর মাথা নত কের, যিদ সই
উচ্াকাঙ্া যা আমােদর আেছ, অনয্ িকছু হওয়ার জনয্, অথবা
হয়েতা এমন িকছু যা আমরা ভাবেত পাির, একিট সব্াথপর িজিনস
হেত পাের, ভাবিছ যিদ আমরা এিটেক একপােশ রাখেত না পাির।
191 আিম ভাবিছ য আজ রােত এখােন িকছু অল্ বয়স্ ছেল
চারপােশ তািকেয় বলেব, “আিম হেত যািচ্, যখন আিম বড় হব,
আিম একিট অমুক-অমুক িকছু হেত যািচ্।” আপিন যিদ আপনার
জীবেন ঈশব্েরর ইচ্া অনভুব করেত পােরন আর বেলন, “না, না।
উহ-হুহ, হুহ-উহ। আিম—আিম…আমার উচ্াকাঙ্াগুিল এখন
হািরেয় গেছ। গত কেয়কিদন ধের পিবতর্ আত্া আমার সেঙ্ কথা
বলেছন। আিম—আিম—আিম—আিম িনেজেক ঈশব্েরর কােছ
সমপণ করেত চাই, এই শষ িদেনর ঝাড়াই যন্ হেত চাই।”
192 িকছু অল্বয়সী মেয় যার উচ্াকাঙ্া থাকেত পাের একিট
সুন্র মিহলা চিরেতর্র, অথবা—অথবা হেত পাের একিট সুন্র
স্ী হেত, অথবা হয়ত কােনা িদন হিলউডেক আপনার কয্ািরয়াের
পিরণত করেত, আিম—আিম ভাবিছ আপনারা যিদ এখন ঈশব্র
এবং তাঁর বােকয্র উপিস্িতেত আপনার উচ্াকাঙ্াগুিল সমপণ
করেত ইচু্ক না হন, আপনার িনেজর জীবেন ঈশব্েরর ডাক শুনুন।
ঈশব্র জােনন আপিন ক।
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193 আিম আশ্য হই য, িগজার কাথাও একজন সবক, অথবা
একজন দাস, একজন কমী থাকেবন িকনা। আিম শুধু একবাের
এখােন পর্েবশ কির। আিম—আজ রােত এখােন বেস থাকা এক-
তৃতীয়াংশ লাকেক আিম জািন না, িকনু্ আিম…এই সামানয্
মুিষ্েময় যারা এখােন আেছন। আিম আশ্য হলাম য এমন একজন
বয্িক্ আেছ িকনা, িযিন বলেত ইচু্ক হেবন, “ কউ িক বেল তােত
আমার িকছু যায় আেস না। আিম এখন ঈশব্েরর দাস। আিম—
আিম—আিম িনিবেশেষ তাঁর বাকয্ পর্চার করেত যািচ্। আিম িক
িচন্া কির না, আমার—আমার সংস্া আমােক বর কের দয়, আিম
তবুও সই বােকয্র সেঙ্ই থাকব। আিম—আিম এটা করেত যািচ্।
আমার ইচ্া ঈশব্েরর ইচ্া। ঈশব্েরর ইচ্া আমার ইচ্া। আিম যীশু
খর্ীেষ্র বন্ী হেত যািচ্। তাঁর অনগুর্হ এবং সাহােযয্ দব্ারা, আিম
এিট করব।”
194 আমােদর মাথা নত থাকাকালীন এিট িচন্া করুন। আজ রােত
কতজেনর সই উচ্াকাঙ্া রেয়েছ? আপনারা িক আপনােদর
হাত উপের তুলেবন। এিট আমার। আিম সব সমপণ কির। এখন
আমােদর মাথা নত কের, এখন ধীের ধীের, আপনারা যখন এিট
ভােবন, পর্াথনা করার সময়।

আিম সব সমপণ কির,
আিম সব সমপণ কির,
সব আপনার কােছ, আমার ধনয্ পিরতর্াতা,
আিম সব সমপণ কির।
আিম সব সমপ-…

195 আপিন িক সিতয্ই এিট বাঝােনার চষ্া কেরেছন? “আিম বন্ী
হেত চাই।”

আিম…
“আমােক িনেয় যান, পর্ভু। আজ রােত আমােক কুেমােরর

বািড়েত িনেয় যান। আমার সব ভেঙ ফলুন, এবং আমােক আবার
ছাঁেচ ফলুন…?…”

…আপনার কােছ, আমার ধনয্ পিরতর্াতা,
আিম সব সমপণ কির।

196 সব্গীয় িপতা, যখন গান চলেত থােক, আিম এই সমেয় সবেচেয়
লাভজনক ভেবিছলাম, য আিম—আিম গােন পর্েবশ করব এবং
আপনার সেঙ্ িকছুক্ণ কথা বলব। লাকরা যমন ভাবেছন, “আিম
সব সমপণ কির,” িপতা, আমরা যন এিট কির, এভােবই এিট
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করার এটাই আমােদর শষ সুেযাগ। আমেদর আন্িরকতার সেঙ্
আসেত সহায়তা করুন, পর্ভুর মেজ আসেত, যমনিট, ধৗত
পাশাক, ধৗত আত্া, ধৗত ইচ্া, ধৗত উচ্াকাঙ্া সেঙ্,

আত্সমপণ করার জনয্।
197 আর ঈশব্র তাঁর বাকয্ গর্হণ করুন, আমােদরেক তার সেঙ্
জায়াল আবদ্ করুন, ঈশব্েরর বাকয্। আর পিবতর্ আত্া যন এখন

আমােদর িনেয় যান, যমন আমরা আমােদর হৃদেয়র জায়ােলর
িট িট শব্ শুনেত পাই, “আজ রাত থেক, আিম আপনার
কথা মেন িনিচ্। এখন িনেজর িচন্া ভাবনা করেবন না। আমার
িচন্া ভাবনা করুন। আমার ইচ্া মেন করুন। আিম তামােক নতৃতব্
িদব।” ঈশব্র, আমােদর পর্েতয্েকর জনয্ একিট অিভজ্তা হেত এিট
পর্দান করুন।
198 এই তরুণরা এখােন বেস আেছ; সব্ামী এবং স্ী; এবং কউ
সব্ামী এবং স্ী হেত এেসেছন। এখােন বয়স্ বয্িক্রা বেস আেছন,
সবকরা, রাস্ার ধাের িছেলন। আর, পর্ভু, এখােন ভাই নিভল,

আিম, িসিঁড়েত উঠিছ। আমােদর িদনগুিল এখন গণনা করা হেচ্।
আমােদর পদেক্পগুিলেক আমরা যা তির কেরিছ তার চেয়
বিশ যত্বান করা হেয়েছ। আমরা কাথায় পা রািখ তা দখিছ।

শারীিরকভােব বলেত গেল আমরা ততটা িনিশ্ত নই, যমনটা
আমরা একবার িছলাম। িকনু্, পর্ভু, আমরা দখেত পািচ্ য নশব্র
জীবন ম্ান হেয় যােচ্, আর আপিন আমােদর হাত ছেড় িদেল
আমােদর পদেক্েপর কউই িনিশ্ত নয়।
199 এখন, ঈশব্র, আমােদর িনেয় িনন, আপিন িক করেবন?
আমােদর হৃদয় এবং আমােদর ইচ্া আপনার িনেজর হােত িনন,
আর আসুন আমরা আজ রােত, বােকয্র কােছ, খর্ীেষ্র কােছ বন্ী
হই। আমরা যন এখােন ধািমক জীবনযাপন কির। এই নারীরা, এই
যবুতীরা, এই যবুেকরা, ছেলরা এবং মেয়রা তােদর জীবন সমপণ
করুক, পর্ভু। আর তােদর উচ্াকাঙ্া যীশু খর্ীেষ্র সবা করার
উচ্াকাঙ্া হেয় উঠুক। আর আসুন আমরা তাঁর ঐশব্িরক অনগুর্হ
এবং ইচ্ার বন্ী হই। এিট পর্দান করুন, পর্ভু।
200 এটা সবিকছু যা আিম করেত জািন, পর্ভু। এই ছাট ছাট টুকেরা
শব্, আর আিম—আিম িবশব্াস কির য আপিন সিঠকভােব তােদর
একিতর্ত করেবন। কারণ, এখােন গরম, এবং লােকরা শুনেত চান,
িকনু্ এিট সিতয্ই উষ্। আর অেনকেক তাড়াতািড় বািড় িফের কােজ
যেত হয়। িকনু্ সই বীজগুেলা যন তােদর হৃদেয় শািয়ত হয়,

“একজন কারাবন্ী।”
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201 বাসায় িগেয় স্ী বলেবন, তােদর মেতা…তারা পর্াথনা করার
জনয্ পর্সু্ত হওয়ার জনয্, আজ িবেকেল অথবা আজ সন্য্ায়,
িবছানার পােশ, এেক অপেরর িদেক তািকেয়, বলুন, “িপর্য়, আজ
রােত িক হেব? আমরা িক সিতয্ই খর্ীষ্ এবং তাঁর ইচ্ার বন্ী হেয়িছ,
নতুবা—নতুবা আমরা িনেজর ইচ্ায় কাজ কির?”
202 যবুক-যবুতী, সবতর্, িবেশষ কের যারা এই বাতা শুেনেছন,
আজ রােত, িনেজেক একই পর্শ্ িজজ্াসা করুন, “আিম িক বন্ী
হেত ইচু্ক, িনেজর জীবন তয্াগ কের?”
203 “ য আপন পর্াণ ভাল বােস, স তাহা হারায়, আর য আমার
িনিমেত্ আপন পর্াণ অিপর্য় জ্ান কের, স অনন্ জীবেনর িনিমত্
তাহা রক্া কিরেব।” িপতা, আমরা জািন, তা হল: আপনার বন্ী
হওয়া, আমােদর িনজসব্ উচ্াকাঙ্া এবং আমােদর িনজসব্ ইচ্া
হািরেয়, আপনার ইচ্া খুেঁজ পাওয়ার জনয্, তারপর আমােদর
অনন্ জীবন আেছ। এিট পর্দান করুন, পর্ভু।
204 শুধু আিম জািন, এটা এখন আপনার হােত তুেল দওয়া।
আর এিট ফলপর্সূ হেয় উঠুক এবং শষ সমেয়র ফসল কাটার জনয্
মহান—মহান সরঞ্াম তুেল আনেত পাের, পরুুষ এবং মিহলা,
ছেল এবং মেয়রা, ঈশব্েরর সম্ূণ ইচ্ার কােছ আত্সমিপত,

আর যীশু খর্ীেষ্র বন্ী হেয় যান, তাঁর ভালবাসার কােছ, খর্ীেষ্র
পর্িত ঐশব্িরক ভালবাসার বিড় িদেয় বাঁধা। আমরা তার নােম এটা
পর্াথনা কির।

আিম সব সমপণ কির,
আসুন উেঠ দাঁড়াই।

আিম সব সমপণ কির,
সব আপনার কােছ, আমার…?…

205 চাখ বন্ কের এবং হাত উপের কের, এিট আবার বিল।
আিম সব সমপণ কির,
আিম সব সমপণ কির,
সব আপনার কােছ, আমার ধনয্ পিরতর্াতা,
আিম সব সমপণ কির।

206 এখন, যিদ আমরা আমােদর মাথা নত কির, আর শষ গানিট
গাওয়ার আেগ, আপনার সােথ যীশুর নাম িনন, আিম এটা
িজজ্াসা করেত যািচ্ য— য এই ভাই এখােন…আিম তার
নাম ভুেল গিছ। সই বান িযিন অন্কােরর দশন সমব্েন্ সাক্য্
িদেয়েছন, িযিন সুস্ হেয়েছন। আর মেন আেছ, িপছন িফের
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তাকােনার পর, সই পদা চেল যায়। তার িবশব্াস এিট কেরেছ।
আপিন পর্াথনা কের শষ করুন, আপিন করেবন, ভাই? আর
আমােদর উপর ঈশব্েরর আশীবাদ পর্াথনা করুন। 
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