
িবকর্মশালী ঈশব্র আমােদর
সামেন উেন্ািচত হেলন

 িকছু বাকয্ িলেখ রেখিছ, যগুেলা থেক আিম আপনােদর
সেঙ্ কথা বলেত চাই, এবং আিম িবশব্াস কির য ঈশব্র

আমােদর ক্ীণ পর্েচষ্ােক আশীবাদ করেবন।
2 এখন, অেনেকই ভাবেছন কন আমরা এত অদু্ত এবং এত
উচ্শব্কারী। আপনারা জােনন, এিট একিট িভন্ ধরেনর—ধরেনর
সভা যােত মানেুষরা—মানেুষরা অভয্স্। আর, সাধারণত, সবিকছু
কেট শুকেনা অবস্ায়। িকনু্ যখন আমরা এই সভােত আিস, যিট

এখন আমার সৗভাগয্ বশ কেয়ক বছর ধের, যখন থেক এিট শুরু
হয়, এবং আমরা জািন না আমরা িক করেত যািচ্। আমরা এেস
আত্সমপণ কির। এিটই একমাতর্ িবষয় যা আমরা করেত জািন।
আর বািকটা ঈশব্র কেরন। তাই এিট আমােদর একিট খুব অদু্ত-
আচরেণর মানষু কের তােল।
3 অনয্িদন, কউ একজন বলেলন, “আপিন জােনন, আপনারা
সিতয্ই অদু্ত।”

আিম বললাম, “িঠক আেছ, আিম—আিম অনমুান কির
আমরা।”
4 আর আমার একিট সভার কথা মেন আেছ। ভাই টর্য় এক সময়
আমােক একজন জামান বয্িক্র কথা বলিছেলন িযিন বলিছেলন
য িতিন পিবতর্ আত্ার বািপ্স্ পেয়েছন। এবং পেরর িদন, িতিন
য দাকােন কাজ করেতন, সখােন িতিন হাত তুেল পর্ভুর পর্শংসা

করেতন, আর অনয্ ভাষায় কথা বলেতন আর এইভােব করেতন,
ভয়ঙ্র। আর অবেশেষ, কমকতা এেস বলেলন, “ হইিন, তামার
িক হেয়েছ?”
5 িতিন বলেলন, “ওহ, আিম পিরতর্াণ পেয়িছ।” িতিন বলেলন,
“আমার হৃদয় আনেন্ উপেচ পড়েছ।”
6 িতিন বলেলন, “িঠক আেছ, আপিন িনশ্য়ই সখােন সই
মানিসকভােব অসুস্ দেলর সেঙ্ িছেলন।”
7 িতিন বলেলন, “হয্াঁ। ঈশব্েরর মিহমা হউক!” বলেলন,
“মানিসকভােব অসুস্ দেলর জনয্ পর্ভু ধনয্বাদ হউক।” িতিন
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বলেলন—িতিন বলেলন, “আপিন গািড় িনেয় রাস্ায় আসুন।”
বলেলন, “আপিন এিট থেক সকল মানিসকভােব অসুস্েদর বাইের
িনেয় যান, আপনার কােছ একগুচ্ ‘যূনক’ ছাড়া আর িকছুই নই।”
আর এিট িঠক…এিট পর্ায় িঠক, আপনারা জােনন।
8 একিদন, কয্ািলেফািনয়ায়, আিম লস অয্ােঞ্েলেসর রাস্া িদেয়
যািচ্লাম, আর আিম দখলাম একজন লাক বুেক একিট িচহ্
িনেয়, এখােন । আর িতিন বলিছেলন, “আিম একজন মূখ খর্ীেষ্র
জনয্।” এবং সবাই তার িদেক তািকেয় িছল। আর আিম লক্য্
করলাম য স পাশ িদেয় যাওয়ার পর তারা ঘুের তার িদেক
তাকােচ্। আর আিম ভাবলাম আিম বািকেদর অনসুরণ করব।
আর…তার িপঠ উপর, িতিন বলিছেলন, “আপিন কার জনয্
মূখ?” হয্াঁ। আিম মেন কির আমরা সবাই অদু্ত, এেক অপেরর
সেঙ্, আপনারা জােনন।
9 িকনু্, আপনারা জােনন, পৃিথবীটা এমন একটা গণ্েগােলর
মেধয্ পেড় যায়, যতক্ণ না িভন্ িকছু এেক এতটা অদু্ত কের
তােল, যতক্ণ না লােকরা মেন কের য এিটেত িকছু ভুল আেছ।

এবং সাধারণত ঈশব্রেক এমন অসব্াভািবক িকছু করেত হয়, যােত
মানষু আবার বাইেবেল িফের আেস।
10 আিম কল্না করেত পাির য নাহ একজন—একজন
মানিসকভােব অসুস্ িছেলন, য বজ্ািনক যেুগ িতিন বাস করেতন
তােদর কােছ, কারণ তারা পর্মাণ করেত পাের য আকােশ জল নই।
িকনু্ ঈশব্র বেলেছন সখােন িকছু হেব। তাই, নাহ, সটা পর্চার কের
এবং িবশব্াস কের, িতিন তােদর কােছ মানিসকভােব অসুস্ হেয় যান।
11 এবং আিম কল্না করতাম মািশ যখন িমশের িগেয়িছেলন,
তখন িতিন এক—এক ধরেণর মানিসকভােব অসুস্ িছেলন,
ফেরৗেণর কােছ। িকনু্ মেন রাখেবন, ফেরৗণ তার কােছও
মানিসকভােব অসুস্ িছল। তাই তারা…আমরা তা উপলিব্ কির।
12 এমনিক যীশুেক িবধমী িহেসেব িবেবচনা করা হেতা। সটা
িঠক। মািটন লুথার কয্াথিলক িগজার কােছ একজন মানিসকভােব
অসুস্ বয্িক্ িছেলন। এবং জন ওেয়সিল অয্াংিলকানেদর কােছ
মানিসকভােব অসুস্ বয্িক্ িছেলন। সুতরাং, আপনারা জােনন,
এটা—এটা আেরকিট মানিসকভােব অসুস্ বয্িক্র সময়। আপনারা
িক তাই মেন কেরন না? িকনু্, একজন মানিসকভােব অসুস্ বয্িক্
(নাট) হওয়ার আেগ, আপনারা জােনন, সখােন পর্থেম একিট
বলু্ হেত হেব, এর সেঙ্ যকু্ হওয়ার জনয্।
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13 সুতরাং, আপনারা জােনন, নাহ, একজন মানিসকভােব অসুস্
(নাট) িছেলন, িতিন…নাট, এিট বলু্েক টােন, িকছু একসেঙ্ টেন
নয়, এবং একসেঙ্ িকছু ধের রােখ। সুতরাং, নাহ একিট নাট

হেয়, যারা িবশব্াস কেরিছল তােদর, িবচােরর বাইের, জাহােজ টেন
আনেত সক্ম হেয়িছেলন।
14 আমরা খুেঁজ পাই, য, মািশ মণ্লীেক িমশর থেক বাইের বর
কের এেনিছেলন, একিট নাট হেয়। সটা িঠক।
15 আিম মেন কির আমােদর এখন একটা নােটর দরকার, ভাযয্ােক
চাচ থেক বর কের আনার জনয্। আমােদর এখন িকছু দরকার
আেছ, অনয্ একিট, তাই আমরা এক অদু্ত ধরেণর লাক। আর
আিম ভেবিছলাম, আজ রােত, যিদ পর্ভু চান, আিম এই সম্িকত
িকছু বাকয্ পড়ার চষ্া করব, এবং আপনােদর সেঙ্ িকছু মুহূত কথা
বলব, এবং আপনােক দখােনার চষ্া করব কন আমরা এমন
অদু্ত লাক।
16 আসুন এখন বােকয্র িদেক িফের আসা যাক, িফিলপীয় ২য়
অধয্ায়, ১-৮, এবং িদব্তীয় কিরন্ীয় ৩:৬। আসুন আমরা পাঠ কির,
যমন আমরা ঈশব্েরর বােকয্ িবশব্াস কির।

17 আর এখন, আমরা পাঠ করার আেগ, আসুন পর্াথনার জনয্
আমােদর মাথা নত কির।
18 করুণাময় সব্গীয় িপতা, আমরা সিতয্ই সৗভাগয্বান, আজ
রােত, এই যেুগ বসবাস করার জনয্, এবং আমরা যা ঘটেত
দখিছ তা দখেত পের, এবং জানেত পের য সময় খুব কােছ

এেস গেছ, যখন যীশু তাঁর মণ্লীর জনয্ আসেবন। ওহ, এটা
আমােদর হৃদয়েক রামািঞ্ত কের, পর্ভু! আর আজ রােত আমরা
পৃষ্াগুিলেত িফের যাওয়ার সময়, আমরা পর্াথনা কির য আপিন
আমােদর এই পােঠয্র একিট পর্সঙ্ িদেবন। এবং পিবতর্ আত্া
আমােদর হৃদেয় সই িবষয়গুিল পর্কাশ করুন যা ঈশব্েরর কােছ
ভােলা এবং আনন্জনক হেব। কারণ আমরা যীশুর নােম এই
পর্াথনা কির। আেমন।
19 আপনারা জােনন, িবশব্াস করুন আিম আপনােক িকছু করেত
বলব। আিম—আিম সাধারণত িকছু অদু্ত িবষয় করেত বিল,
এবং আিম আশা কির আিম খুব অদু্ত িকছু িজজ্াসা করিছ না।
িকনু্ যখন আমরা পতাকার পর্িত আনগুেতয্র অঙ্ীকার কির, তখন
আমরা সকেল উেঠ দাঁড়াই। এবং—এবং যখন পতাকা পাশ িদেয়
যায়, আমরা দাঁিড়েয় থািক; যা, আমােদর করা উিচত। এবং আমরা
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দাঁিড়েয়, অিভবাদন কির। আসুন আমরা বাকয্ পড়ার সময় আমােদর
পােয় উেঠ দাঁড়াই, যিদ আপিন চান, িদব্তীয় কিরন্ীয় ৩:৬।

িতিনই…আমািদগেক নূতন িনয়েমর পিরচারক, অক্েরর
নয়, িকনু্আত্ার পিরচারক হইবার উপযকু্ও কিরয়ােছন:
কারণ অক্র বধ কের, িকনু্ আত্া জীবনদায়ক।
িকনু্—িকনু্ মৃতুয্র য পিরচযয্া-পদ পর্স্ের িলিখত ও
ক্ািদত, তাহা যিদ এমন তজযকু্ হইয়া আিসল য,
ইসর্ােয়ল-সন্ানগণ মািশর মুেখর তজ পর্যকু্ তাঁহার
মুেখর িদেক একদেৃষ্ চািহেত পািরল না; সই তজ ত
লাপ পাইেতিছল:
তেব কন আত্ার পিরচযয্া-পদ বরং আরও তজযকু্
হইেব না?
কননা দণ্াজ্ার পিরচযয্া-পদ যিদ তজসব্রূপ হইল,

তেব ধািম্কতার পিরচযয্া-পদ তেজ আরও অিধক
উপিচয়া পেড়।
কারণ যাহা তজযকু্ করা হইয়ািছল, তাহা এ িবষেয় সই
অিতিরক্ তজ পর্যকু্ তজযকু্ হয় নাই।
কননা যাহা লাপ পাইেতেছ, তাহা যিদ তজযকু্ হইল,

তেব যাহা স্ায়ী, তাহা কত…অিধক তজযকু্।
অতএব, আমােদর এই পর্কার পর্তয্াশা থাকােত আমরা
অিত স্ষ্ কথা বয্বহার কির।
আর মািশর মত কির না, িতিন ত আপন মুেখ আবরণ
িদেতন, যন ইসর্ােয়ল-সন্ানগণ একদেৃষ্ চািহয়া যাহা
লাপ পাইেতিছল, তাহার পিরণাম না দেখ:
িকনু্ তাহােদর মন কিঠনীভূত হইয়ািছল: কননা পরুাতন
িনয়েমর পােঠ সই আবরণ অদয্ পযয্ন্ রিহয়ােছ, খালা
যায় না; কননা তাহা খর্ীেষ্ই লাপ পায়।
িকনু্ অদয্ পযয্ন্ য কান সমেয় মািশ পাঠ করা হয়,
তখন তাহােদর হৃদেয়র উপের আবরণ থােক।
িকনু্ হৃদয় যখনপর্ভুর পর্িত িফের, তখনআবরণউঠাইয়া
ফলা হয়। না…
আর পর্ভুই সই আত্া: এবং যখােন পর্ভুর আত্া,
সইখােন সব্াধীনতা।
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িকনু্ আমরা সকেল অনাবৃত মুেখ পর্ভুর তজ দপেণর
নয্ায়, পর্িতফিলতকিরেতকিরেত তজহইেত তজপযয্ন্
যমন পর্ভু হইেত, আত্া হইেত হইয়া থােক, তমিন সই
সাদেৃশয্ সব্রূপান্রীকৃত হইেতিছ।

20 এবং িফিলপীয় ২ অধয্ােয়, আমরা এিট পাঠ করেবা, ১ম থেক
শুরু কের এবং ৮ম পদ পযন্ পাঠ করেবা।

অতএব—অতএব খর্ীেষ্ যিদ কানআশব্াস, যিদ পর্েমর
কান সান্না,…যিদআত্ার কান সহভািগতা, যিদ কান
স্হ ও করুণা থােক,
তেব তামরা আমার আনন্ পণূ কর, একই িবষয় ভাব,
এক পর্েমর পর্মী, একপর্াণ, এক ভাবিবিশষ্ হও।
পর্িতেযািগতার িকমব্া অনথক দেপর বেশ িকছুই কিরও না;
বরং নমর্ভােব পর্েতয্ক জন আপনা হইেত অনয্েক শর্ষ্
জ্ান কর।
এবং পর্েতয্ক জন আপনার িবষেয় নয়, িকনু্ পেরর…
িবষেয়ও লক্য্ রাখ।
খর্ীষ্ যীশুেত য ভাব িছল, তাহা তামািদেগেতও হউক:
ঈশব্েরর সব্রূপিবিশষ্ থািকেত িতিন ঈশব্েরর সিহত সমান
থাকা ধিরয়া লইবার িবষয় জ্ান কিরেলন না:
িকনু্ আপনােক শূনয্ কিরেলন, দােসর রূপ ধারণ
কিরেলন, মনষুয্েদর সাদেৃশয্ জিন্েলন:
এবং আকার পর্কাের মনষুয্বৎ পর্তয্ক্ হইয়া আপনােক
অবনতকিরেলন, মৃতুয্ পযয্ন্, এমন িক, কুর্শীয় মৃতুয্ পযয্ন্
আজ্াবহ হইেলন।

21 আসুন আমরা পর্াথনা কির।
22 সব্গীয় িপতা, এই মহান বাকয্িট আজ রােত আপনার পিবতর্
লখা থেক পাঠ করা হেয়েছ, এটােক আমােদর হৃদেয় এতটাই

বাস্িবক কের তুলুন য, যারা ইম্ায়ূ থেক যািচ্েলন তােদর
মেতা আমরা এখান থেক যেত পাির, বলিছেলন, “রাস্ায় িতিন
আমােদর সেঙ্ কথা বলার সময় িক আমােদর হৃদয় আমােদর মেধয্
উত্প্ হেয় উেঠিন?” কারণ আমরা যীশুর নােম এই পর্াথনা কির।
আেমন।

আপনারা বসেত পােরন।
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23 এখন, এিট একিট খুব অদু্ত পাঠয্, তেব আিম মেন কির এিট
এই সমেয়র জনয্ খুবই উপযকু্। আিম এই িবষেয় কথা বলেত চাই:
িবকর্মশালী ঈশব্রআমােদর সামেন উেন্ািচত হেলন ।
24 এখন, যেহতু মানষু আেছ, সেহতু মানেুষর হৃদেয় কু্ধা আেছ,
স কাথা থেক এেসেছ তা খুেঁজ বর করার জনয্, এবং তাঁর

এখােন থাকার কারণ কী এবং স কাথায় যােচ্। একমাতর্ একজনই
সই উত্র িদেত পােরন, িযিন তােক এখােন িনেয় এেসেছন। আর

মানষু সবসময়ই ঈশব্রেক দখেত চায়।
25 পরুাতন িনয়েম, আমরা খুেঁজ পাই য ঈশব্র অিবশব্াসীেদর থেক
িনেজেক অদশৃয্ কেরেছন। ঈশব্র মানুেষর সেঙ্ একিট খুব অদু্ত
ভােব আচরণ কেরন। িতিন অিবশব্াসীেদর থেক িনেজেক আড়াল
কেরন এবং িবশব্াসীর কােছ িনেজেক পর্কাশ কেরন। ঈশব্র তা কেরন।
যীশু িপতােক ধনয্বাদ জানােলন য, িতিন জ্ানী ও বুিদ্মানেদর
কাছ থেক এই িবষয়গুিল লুিকেয় রেখিছেলন, এবং এিট িশশুেদর
কােছ পর্কাশ কেরন যারা এিট িশখেব। সুতরাং, আমরা দখেত পাই
য ঈশব্র কখনই পিরবতন হন না, তাঁর সব্ভাব, এবং িতিন সবদা তাঁর

কাজ একইভােব কের চেলেছন। আমরা খুেঁজ পাই, মালািখ ৩ এ,
িতিন বেলেছন, “আিম সদাপর্ভু, আমার পিরবত্ন নাই।” সুতরাং,
িতিন একই নীিতেত কাজ কেরন, সব সময়।
26 এখন আমরা বাইেবেলর পর্াচীনতম পসু্কগুিলর একিট িনই।
যখন ইেয়াব, তার সমেয়র সবেচেয় ধািমক বয্িক্েদর একজন,
ঈশব্েরর িনয়েম একজন িসদ্ বয্িক্, একজন দাস, উন্তচিরতর্,
সম্ািনত দাস, এমনিক ঈশব্র বেলেছন, “পৃিথবীেত তার সমতুলয্
কউ নই।” িকনু্…তার ইচ্া, একবার, ঈশব্রেক দখার। িতিন

জানেতন য একজন ঈশব্র আেছন, এবং িতিন অনভুব কেরিছেলন
য িতিন তাঁেক দখেত চান, অথবা, অনয্থায়, তাঁর বািড়েত যান

এবং দরজায় আঘাত করুন আর বলুন, “আিম আপনার সেঙ্ কথা
বলেত চাই।” বসুন, তাঁর সেঙ্ কথা বলুন, যমন আমরা এেক
অপেরর সেঙ্ কির।
27 আমােদর একটা বাধশিক্ আেছ। এই কারেণই আমরা এই
সভাগুিলেত আিস, যখােন আমরা একসেঙ্ আিস এবং—এবং
আমােদর িচন্া পর্কাশ কির। এবং—এবং আমরা এেক অপরেক
বুঝেত পাির, আেরা ভােলা কের, যখন আমরা এেক অপেরর সেঙ্
কথা বিল। আর সবেকরা তা কেরন। সবস্েরর লােকরা এটা কের,
িবষেয়র উপর কথা বেল।
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28 এবং, ইেয়াব, ঈশব্র তাঁর কােছ এতটাই বাস্িবক িছেলন, িতিন
জানেত চেয়িছেলন য িতিন যেত না পারেল, তাঁর দরজায়
আঘাত করার জনয্, এবং—এবং তার সেঙ্ একিট—একিট
সাক্াৎকােরর জনয্।
29 িকনু্ আমরা খুেঁজ পাই য ঈশব্র তাঁর সেঙ্ কথা বেলিছেলন,
িকনু্ িতিন আবৃত িছেলন। ঘূিণবায়ুর রূেপ িতিন আবৃত িছেলন।
এবং িতিন ইেয়াবেক তাঁর কামর বঁেধ রাখেত বেলিছেলন; িতিন
তাঁর সেঙ্ কথা বলেত যািচ্ল, একজন মানুেষর মেতা কের। এবং
িতিন একিট ঘূিণবায়ুর মেধয্ নেম আেসন এবং—এবং ইেয়ােবর
সেঙ্ কথা বেলন। এবং ঘূিণবায়ুর মধয্ িদেয় িতিন ইেয়ােবর কােছ
পর্কািশত হেয়িছেলন, যিদও িতিন িঠক তাঁেক দখেত পানিন। িতিন
শুধু গােছর উপর িদেয় বাতাস বেয় যাওয়া এবং ঘূিণর আওয়াজ
শুনেত পেয়িছেলন। এবং কণ্সব্র ঘূিণবায়ুর মধয্ থেক বিরেয়
আেস, িকনু্ ঈশব্র ঘূিণবায়ুেত আবৃত িছেলন।
30 আমরা দখেত পাই, আিফর্কােত, দিক্ণ আিফর্কায়, তারা
অমায় শব্িট বয্বহার কের, যার অথ, “একিট অদশৃয্ শিক্।”
31 এবং এই অদষৃ্ শিক্, ঘূিণবায়ুেত, একিট শর্বণেযাগয্ কণ্সব্র
িছল। এিট ইেয়ােবর সেঙ্ কথা বেলন, তবুও িতিন তাঁর রূপ দেখন
িন। িকনু্ িতিন ঘূিণবায়ু দব্ারা আবৃত িছেলন, তাঁর কােছ।
32 আমরা বাইেবেলর মহান ভাববাদীেদর একজনেক খুেঁজ পাই,
মািশ, পরুাতন িনয়েম, ঈশব্েরর মেনানীত, িনবািচত, পবূিনধািরত

দাসেদর মেধয্ একজন, িতিনও তাঁেক দখেত চেয়িছেলন। িতিন
তাঁর এত কােছ িছেলন, এবং তাঁর মহান অতীিন্য় হােতর দব্ারা
এমন িকছু তাঁর সামেন করেত দেখিছেলন যা একমাতর্ ঈশব্রই করেত
পােরন। িতিন একিদন তােক দখেত চেয়িছেলন, এবং ঈশব্র তােক
বেলিছেলন, “যাও, পাথেরর উপর দাঁড়াও।”
33 আর পাথেরর উপর দাঁিড়েয় থাকা অবস্ায় মািশ তাঁেক
যেত দখেলন। িতিন তাঁর িপছন দখেত পেলন। এবং িতিন

বেলেছন, “এটা দখেত একজন পরুুেষর মেতা, একজন পরুুেষর
পশ্াদেদেশর মেতা দখেত।” তবুও িতিন ঈশব্রেক দখেত পানিন।
িতিন কবল ঈশব্েরর আবরণ দেখিছেলন।
34 বাইেবল বেল, “ঈশব্রেক কহ কখনও দেখ নাই, একজাত
পতুর্ িতিনই তাঁহােক পর্কাশ কিরয়ােছন।” তাই, মািশ তাঁেক
দেখিছেলন, আবৃত অবস্ায়, একজন মানষু িহসােব। আমরা
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দখেত পাই য পরুাতন িনয়েমর িযেহাবা নতুন িনয়েমর যীশু
িছেলন।
35 এবং—এবং ডাঃ স্ািফল্ এখােন, আমরা দখেত পাই য,
তাঁর বাকয্, পিরবিতত হেচ্ “আকার” থেক। আমরা গর্ীক ভাষায়
এন মারফা (en morphe) শব্িট পাই, যার অথ “অদষৃ্েক দশৃয্মান
করা।” এমন িকছু যা পাের না…আমরা জািন িতিন আেছন। এটা
হেত পাের…অদশৃয্, িকনু্ আমরা জািন য িতিন আেছন। এবং যখন
িতিন তার আকার পিরবতন কেরন,এন মারফা ত, যার অথ িতিন
অিতপর্াকৃত থেক পর্াকৃিতক আকার গর্হণ কেরন।
36 িতিন কবল তার মুেখাশ পিরবতন কেরেছন, অনয্থায়, এিট
একিট নাটেকর মেতা। িতিন অিভনয় করিছেলন। এবং গর্ীক ভাষায়,
যখন তারা তােদর মুেখাশ পিরবতন করেব, হয়েতা একটা নাটক-…
একজন অিভনয়কারী িবিভন্ অংেশ অিভনয় করেত পােরন।
37 আর আমার মেয়, এখােন উপিস্ত আেছ, তারা উচ্
িবদয্ালেয়, একিট—একিট নাটক কেরিছল। এবং আিম য
ছেলিটেক িচনতাম, স পর্ায় চারিট অংশ অিভনয় কেরিছল, িকনু্
স মেঞ্র িপছেন িগেয় তার—তার মুেখাশ পিরবতন করেতা,

সামেন এেস, অনয্ চিরতর্ অিভনয় করার জনয্।
38 এখন, আপিন যিদ পরুাতন িনয়েমর ভিবষয্দব্াণী গর্হণ কেরন য
অিভিষক্ বয্িক্ িক হেবন, আপিন সিটেক যীশুর জীবেনর সেঙ্
তুলনা করেত পােরন এবং আপিন এিট িঠকই পেয়েছন য যীশু
ক িছেলন। িতিন একজন সাধারণ মানুষ িছেলন না। িতিন ঈশব্র

িছেলন, এন মারফা । িতিন অিতপর্াকৃত থেক— থেক একজন
মানেুষর পর্াকৃিতক রূেপ পিরবিতত হন। তবুও, িতিন ঈশব্র িছেলন,
দহধারন করেলন, একজন মানেুষর শরীর দব্ারা আবৃত, দিহক

পদার িপছেন।
আর আপিন পরুাতন িনয়ম দখুন।

39 আিম—আিম—আিম জািন য আিম আজ রােত িবেশব্র
িবিভন্ পর্ান্ থেক িমশর্ শর্াতােদর সেঙ্ কথা বলিছ। আর আমরা
খুেঁজ বর করেত এখােন এেসিছ। আমরা িক—আমরা িক করিছ?
িক—আমরা িক? আমরা কাথায় যািচ্? িক হেচ্? এই সব এর
মােন িক?
40 এবং এখন আমরা এখােন দখেত পািচ্ য, যিদ আপিন
ইহুিদ পরুুষ অথবা মিহলা হন, আর মিন্র এর—এর—এর রিবব্,
অতীেতর িদনগুিলেত, যিদ তারা ঐিতেহয্র পিরবেত বাইেবেলর
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ভিবষয্দব্াণীগুিল দখত, তারা যীশু ক িচনেত পারেতা। তারা তােক
ব  সবূল বেল ডাকত না। তারা কখনও তাঁেক কুর্শিবদ্ করত না।

িকনু্, এই সব িকছু করেতই হত। এটা নাটেকর অংশ। আর তারা এই
িবষেয় অন্ িছল।
41 আজ রােত এখােন আপনােদর অেনক পরুুষ ও মিহলার মেতা,
আমার বয়সী অথবা একটু বিশ বয়সী। আপনােদর মেন আেছ,
এখােন আেমিরকায়, কেয়ক বছর আেগ, চীনেদশীয়রা…আেগ…
আমার ভাই, িযিন এইমাতর্ এখােন পিরচয় িদেলন, যখন আিম
তার সেঙ্ কথা বলিছলাম তখন এিট আমার মাথায় আেস। িকভােব
তারা…তারা ইংেরিজ বলেত পারত না, আর তারা—তারা লিন্
চালাত। আর আপিন তােদর লিন্েত গেল, আপনার লিন্র কাজ
করার জনয্। চীনা—চীনা লিন্র লােকরা একিট টয্াগ িনেয়, একিট
িনিদষ্ ভােব এিট িছঁেড় ফেল। আপিন টয্ােগর একিট অংশ নন;
স অনয্ অংশিট রেখ দয়। িকনু্ যখন আপিন আপনার অংশ িনেত

আেসন, তখন সই দিুট কাগেজর টুকেরা িনখুতঁভােব খাঁেজ খাঁেজ
িমেল হেব। এবং যিদ তারা িনখুতঁভােব খাঁেজ খাঁেজ না িমেল…
আপিন এিটেক কােনাভােবই নকল করেত পারেবন না, কারণ তার
কােছ একিট অংশ আেছ এবং আপনার কােছ অনয্িট। আর যিদ
এটা নকল হয়…তাহেল আপনার যা সটা দািব করার আপনার
অিধকার আেছ। আর তখন আপনার যা তা আপিন পেয় যােবন,
যখন আপিন চুিক্র অনয্ অংেশর অিধকারী হন।
42 সইরকম আজ রােতও, যখন আমরা চুিক্র অনয্ অংশ
পেয়িছ। যখন, ঈশব্র তাঁর পতুর্েক দিুট ভােগ িবভক্ কেরিছেলন,

কালেভরীেত, দহিটেক একিট বিলদােনর জনয্ িনেয় িগেয়িছেলন,
এবং আত্ােক আমােদর কােছ পািঠেয়িছেলন, িযিন একজন
মানেুষর মেধয্ একবার বাস করিছেলন, যীশু। সই একই ঈশব্র আজ
রােত পদার আড়ােল, পিবতর্ আত্ার রূেপ। এই দিুট টুকেরােক
একসেঙ্ আসেত হেব, তাহেল আপিন চুিক্র অংশ। ঈশব্র এিট
কেরিছেলন, মানেুষর কােছ আরও ভালভােব পিরিচত হওয়ার
জনয্, যখন িতিন িনেজ মনষুয্ রূপ ধারণ কেরন।
43 কেয়ক বছর আেগ আিম একটা গল্ পড়িছলাম। আর এই
গেল্, একজন মহান, মহৎ রাজার িবষেয় বেল…আিম তার নাম
ভুেল গিছ। আিম গল্টা বলার কথা ভাবিছলাম না। এিট, সম্বত
কল্কািহনী, িকনু্ এিট আমােদর এমন একিট স্ােন িনেয় আেস
যা আমােদরেক আমরা যা বলেত চাই তার একিট পটভূিম তরী
কের দয়। এই রাজা, িতিন এমন একজন মহৎ রাজা িছেলন, এবং



10 কিথত বাকয্

তাঁর পর্জােদর এত বড় পর্িমক িছেলন, একিদন, তার—তার পর্হরী
এবং তার রাজপিরবােরর সামেন, িতিন বলেলন, “আজ, তামরা
আমােক তামােদর শষবােরর মেতা দেখা, অেনক বছেরর জনয্।”
44 আর তার পর্হরী এবং তার উচ্পদস্রা তােক বলেলন,
“মহারাজ, এমন কথা কন বলেছন? আপিন িক িভনেদেশ,
কাথাও, িবেদশী হেয় যােচ্ন?”

45 িতিন বলেলন, “না। আিম এখােনই আিছ। িঠক আেছ,”
বলেলন, “আিম আমার লাকেদর মােঝ যািচ্। আিম কৃষক হেত
যািচ্। আিম কাঠুিরয়ােদর সেঙ্ কাঠ কাটেত যািচ্। আিম—
আিম কৃষকেদর সেঙ্ জিম চাষ করেত যািচ্। যারা দর্াক্ালতা
ছাঁটাই তােদর সেঙ্ আিম দর্াক্ালতা ছাঁটাই করেত যািচ্। আিম
তােদর একজন হেত যািচ্, তারা যা করেছ তার সেঙ্ আরও
ভালভােব পিরিচত হওয়ার জনয্। এবং আিম তােদর ভালবািস।
এবং আিম বয্িক্গতভােব তােদর সেঙ্ আরও পিরিচত হেত চাই।
তারা আমােক িচনেব না। িকনু্, তবুও, আিম তােদর সেঙ্ পিরিচত
হেত চাই, এইভােব।”
46 এবং পেরর িদন সকােল, যখন তার পর্িতিনিধরা, তার সমস্
লাক তােক দেখন, অথবা যারা পর্াসােদ িছেলন, তার মুকুট খুেল

িসংহাসেন রেখ িদেত; এবং তার পাষাক খুেল ফলেত, এবং
কৃষেকর পাশাক পিরধান কের সাধারণ মানুেষর মেধয্ চেল যেত।

এখন, সই ছাট্ গেল্, আমরা তখন ঈশব্র সম্েক জানেত
পাির।
47 তারা রাজােক বলেলন, “রাজা, আমরা আপনােক চাই।
আমরা আপনােক ভােলাবিস। আমরা—আমরা চাই আপিন রাজা
হেয় থাকুন।” িকনু্ িতিন তােদর একজন হেত চেয়িছেলন,
তােদর আরও ভালভােব জানার জনয্, যােত তারা তােক আরও
ভােলাভােব িচনেত পাের, সিতয্ই িতিন কী িছেলন। এিট তােদর
কােছ পর্দশন করেব য িতিন আসেল কী িছেলন।
48 আর এটাই ঈশব্র কেরেছন। িতিন—িতিন িনেজেক িযেহাবা
ঈশব্র থেক পিরবতন কের আমােদর একজন হেয়িছেলন, যােত
িতিন কষ্েভাগ করেত পােরন, িতিন মৃতুয্র সব্াদ গর্হণ করেত পােরন,
মৃতুয্র হুল কী তা িতিন জানেত পােরন এবং মৃতুয্র দণ্ িনেজর উপর
িনেত পােরন। িতিন তার—তার মুকুট এবং তার পাষাক সিরেয়
রােখন, এবং আমােদর একজন হন। িতিন নমর্ হেয়—হেয়—হেয়
পা ধুেয় দন। িতিন গরীবেদর সেঙ্ তাঁবুেত বাস করেতন। িতিন
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বন—বেন এবং রাস্ায় িবশর্াম কেরিছেলন, যারা সুিবধাবিঞ্ত িছল
তােদর সেঙ্। িতিন আমােদর একজন হেয় ওেঠন, যােত িতিন
আমােদর আরও ভােলাভােব বুঝেত পােরন এবং যন আমরা তােক
আরও ভােলাভােব বুঝেত পাির।
49 এখন, আিম মেন কির, এেত, আমরা খুেঁজ পাই,
পিরবতনশীল, সব্য়ং, িতিন যা কেরিছেলন। যিদ আপিন লক্য্
কেরন, িতিন িতনিট পেুতর্র নােম এেসেছন। িতিন মনষুয্পেুতর্র
নােম, ঈশব্েরর পতুর্ এবং দায়ূেদর সন্ােনর নােম এেসিছেলন। িতিন
মনষুয্পতুর্ িহেসেব এেসিছেলন।
50 এখন, িযিহেষ্ল ২:৩ এ, িযেহাবা, সব্য়ং, িযিহেষ্ল
ভাববাদীেক, “মনষুয্পতুর্” বেলেছন।
51 মনষুয্পতুর্ অথাৎ “একজন ভাববাদী” তােক সই ভােব
আসেত হেয়িছল, িদব্তীয় িববরণ ১৮:১৫ পরূণ করার জনয্, যা
মািশ বেলিছেলন, “ তামার ঈশব্র সদাপর্ভু তামার মধয্ হইেত,
তামার জনয্ আমার সদশৃ এক ভাববাদী উৎপন্ কিরেবন।” িতিন

কখেনা িনেজেক ঈশব্েরর পতুর্ বেলনিন। িতিন িনেজেক বেলেছন,
“মনষুয্পতুর্,” কারণ তােক শাস্ অনসুাের আসেত হেয়িছল। দখুন?
তােক ছঁড়া কাগেজর টুকেরা দিুট তির করেত হেয়িছল, পরুাতন
িনয়েমর ভিবষয্দব্াণী এবং তাঁর িনেজর চিরতর্, হুবহু একই হেত হেব।
সুতরাং, িতিন আেসন, মনষুয্পতুর্, সই রূেপ আেসন।
52 তারপর আমরা দখেত পাই, তাঁর মৃতুয্, সমািধ ও পনুরুত্ােনর
পর, িতিন পঞ্াশত্মীর িদেন ঈশব্েরর পতুর্ িহেসেব এেসিছেলন;
ঈশব্র, আত্া রূেপ, পিবতর্ আত্া। িতিন িক করিছেলন? িতিন
িনেজেক পিরবতন করিছেলন, িনেজেক তাঁর িনেজর লােকেদর
কােছ একিট িভন্ রূেপ পিরিচত কের তুলিছেলন। যমন, পিবতর্
আত্া, িযিন ঈশব্র, িতিন মণ্লী যেুগর মধয্ িদেয় গমনাগমন করেত
এেসেছন, ঈশব্েরর পতুর্ িহসােব, পিবতর্ আত্া।
53 িকনু্, সহসর্ােব্, িতিন দায়ূেদর সন্ান িহসােব আেসন, রাজা
দায়ূেদর িসংহাসেন স্ান গর্হণ করার জনয্। িতিন দাউেদর িসংহাসন
গর্হণ করেবন। িতিন এখন িপতার িসংহাসেন বেস আেছন। এবং
িতিন বেলেছন, “ য জয় কের, তাহােক আমার সিহত আমার
িসংহাসেন বিসেত িদব, যমন আিম আপিন জয় কিরয়ািছ, এবং
আমার িপতার সিহত তাঁহার িসংহাসেন বিসয়ািছ।” সুতরাং, িতিন,
সহসর্ােব্, িতিন দায়ূেদর সন্ান হেবন। এটা িক? একই ঈশব্র, সব
সময়, শুধু তার—তার মুেখাশ পিরবতন করেছন।
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আিম, আমার স্ীর কােছ, একজন সব্ামী।
54 আপিন িক লক্য্ কেরেছন? সুর- ফনীকী মিহলািট বেলিছেলন,
“ হ দায়ূদ-সন্ান, আমার পর্িত দয়া করুন।” িতিন, এমনিক তােক
কখেনাই িবরক্ কেরনিন। তােক এটা বলার অিধকার তার িছল না।
তােক দায়ূদ-সন্ান বলার অিধকার তাঁর িছল না। িতিন িছেলন…
ইহুদীেদর কােছ িতিন দায়ূদ-সন্ান িছেলন। আর এখন িতিন
আসেছন…িকনু্ যখন িতিন তােক “পর্ভু” বেল ডেকিছেলন, িতিন
তার পর্ভু িছেলন, তখন িতিন যা চেয়িছেলন তা পেয়িছেলন।

এখন, যমন, িতিন িনেজেক পিরবতন করেছন।
55 এখন, আমার বািড়েত, আিম িতনজন আলাদা বয্িক্। আমার
বািড়েত, আমার স্ী আমােক সব্ামী িহসােব দািব কেরন। সখােন
আমার মেয়, সব্ামী িহসােব আমার উপর তার কান দািব নই;
আিম তার িপতা। আর সখােন আমার ছাট নািত, আিম তার
িপতামহ, তাই আমােক িপতা বলার অিধকার তার নই। আিম তার
িপতা নই। আমার পতুর্ তার িপতা। আিম তার িপতামহ। িকনু্ আিম
একই বয্িক্।
56 এবং ঈশব্র, িতিন িক কেরন, িতিন শুধু িনেজেক পিরবতন
কেরন, সই পর্জেন্র হেয় উঠেত, সই লােকেদর কােছ িনেজেক
বয্ক্ করেত। এবং আজ রােত আমরা এখােন সটা খুেঁজ বর
করেত এেসিছ। এই সমেয় িক ভােব ঈশব্র এই লােকেদর কােছ
িনেজেক বয্ক্ করা উিচৎ? িতিন তার মুেখাশ পিরবতন কেরন,
িতিন তার কাজ পিরবতন কেরন, িকনু্ িতিন তার সব্ভাব পিরবতন
কেরন না। িতিন তার—তার সব্ভাব পিরবতন কেরন না। িতিন শুধু
তার মুেখাশ পিরবতন কেরন, একিট থেক অনয্িটেত। িতিন এিট
কেরন, িনেজেক লােকেদর কােছ আরও স্ষ্ভােব পর্কাশ করার
জনয্, যােত তারা জানেত পাের িতিন ক এবং িতিন কী।
57 ইবর্ীয় ১ম অধয্ােয়, আমরা পাঠ কির, “ঈশব্র পবূব্কােল
বহুভােগ ও বহুরূেপ ভাববািদগেণর দব্ারা িপতৃেলাকিদগেক কথা
বিলয়ািছেলন, এই শষ কােল পেুতর্ই, যীশুেত, আমািদগেক
বিলয়ােছন।”
58 এখন, “ভাববাদীগণ,” যীশু বেলেছন, যখন িতিন পৃিথবীেত
িছেলন, “তারা ঈশব্র িছল। আপিন তােদর ‘ঈশব্র’ বলেলন, যােদর
কােছ ঈশব্েরর বাকয্ এেসিছল। আর শাস্ লঙ্ন করা যােব না,”
িতিন বেলেছন। বেলেছন, “আপিন িকভােব তােদর দাষােরাপ
করেত পােরন, যখন িতিন ঈশব্েরর পতুর্?” দখুন?
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59 ঈশব্েরর বাকয্ পর্িতিট যেুগ জনয্ বরাদ্ করা হেয়েছ, এিট িক হেব।
এবং যীশু সমস্ ভিবষয্দব্াণীর পণূতা িছেলন। “ কননা তাঁহােতই
ঈশব্রেতব্র সমস্ পণূতা দিহকরূেপ বাস কের।” এটা তাঁর মেধয্
িছল। যােষেফর মেধয্ িতিনই িছেলন। এিলর মেধয্ িতিনই িছেলন।
িতিনই সই জন, িযিন মািশর মেধয্ িছেলন। িতিনই সই জন, িযিন
দাউেদর মেধয্ িছেলন, একজন পর্তয্াখয্াত রাজা।
60 তার িনেজর লােকরা তােক রাজা িহসােব পর্তয্াখয্ান কেরিছল।
আর যখন িতিন চতব্র—চতব্েরর বাইের আেসন। একজন ছাট,
পীিড়ত বয্িক্ হামাগুিড় িদেয় আেস, তার—তার শাসন পছন্
হয়িন, তার পদ্িত, এবং স তার উপর থথুু দয়। আর পর্হরী তার
তেলায়ার বর কের বলল, “আমার রাজার গােয় থথুু দওয়া, আিম
িক কুকুেরর মাথা তার উপর বিসেয় িদব?”
61 আর দায়ূদ, হয়েতা বুঝেত পারিছেলন না য িতিন তখন কী
করেছন, িকনু্ িতিন অিভিষক্ িছেলন। আর িতিন বলেলন, “তােক
একা থাকেত দাও। ঈশব্র তােক এটা করেত বেলেছন।” আর িতিন
পাহােড় আেরাহণ করেলন এবং িযরূশােলেমর জনয্ কাঁদেলন,
একজন পর্তয্াখয্াত রাজা।
62 আপিন িক লক্য্ কেরেছন? তখন থেক কেয়কশ বছর পের,
দায়ূদ-সন্ােনর উপর রাস্ায় রাস্ায় থথুু ফলা হেয়িছল, আর
পাহােড়র উপের, একই পবেত, নীেচ িযরূশােলেমর িদেক তািকেয়
িছেলন, একজন পর্তয্াখয্াত রাজা। আর কাঁদেলন, “িযরূশােলম,
কুকু্টী যমন আপন শাবকিদগেক পেক্র নীেচ একতর্ কের, আিম
কত বার তমিন তামার সন্ানিদগেক একতর্ কিরেত ইচ্া কিরয়ািছ,
িকনু্ তামরা সম্ত হইেল না!”
63 িতিন কখনই তাঁর সব্ভাব পিরবতন কেরনিন, কারণ ইবর্ীয়
১৩:৮ বেলেছ, “িতিন কলয্ ও অদয্ এবং অনন্কাল একই।”
আমােদর পাপ থেক মুক্ করার জনয্, মৃতুয্র জনয্, ঈশব্র দহধারণ
কেরিছেলন। সজনয্ িতিন িনেজেক পিরবতন কেরিছেলন,
একজন—একজন মানুষ হওয়ার জনয্।
64 আমরা দখেত পাই, যাহন িলিখত সুসমাচাের ১২:২০-এ,
গর্ীকরা তাঁর সম্েক শুেনিছেলন। এখন, কউই তাঁর কথা শুনেত
পায় না, তাঁেক দখার জনয্ তােদর হৃদয় জব্েল না। ইেয়াব এবং
পর্াচীনকােলর ভাববাদীেদর মেতা, তারা সকেলই তাঁেক দখেত
চেয়িছেলন। তাই, এই গর্ীক তাঁেক দখেত এেসিছেলন। তারা
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বৎৈসদা িনবাসী িফিলেপর কােছ এেস বলেলন, “মহাশয়, আমরা
যীশুেক দিখেত ইচ্া কির।”
65 গর্ীকরা তাঁেক দখেত চেয়িছল, িকনু্ তারা তাঁেক দখেত
পােরিন কারণ িতিন তাঁর মানব মিন্ের িছেলন। “ঈশব্র খর্ীেষ্
আপনার সিহত জগেতর সিম্লন করাইয়া িদেত িছেলন।” এখন
আমরা দখেত পাই য, এেত এই গর্ীকরা তাঁেক দখেত পায়িন।
66 এবং পের যীশু তােদর কােছ য কথাগুিল বেলিছেলন তা
লক্য্ করুন। িতিন বলেলন, “ গােমর বীজ যিদ মৃিত্কায় পিড়য়া
না মের, তেব তাহা একটী মাতর্ থােক।” অনয্ কথায়, তারা কখনই
তােক পিরবতেনর মেধয্ দখেত পােব না, য মুেখােশর মেধয্ িতিন
তখন িছেলন, কারণ িতিন মানেুষর দেহ আবৃত িছেলন। িকনু্ যখন
এই গেমর বীজ মািটেত পেড়, তখন এিট সমস্ জািতেক উপের
িনেয় আসেব। সই সময় অবশয্ই তােক ইহুিদেদর কােছ পাঠােনা
হেয়িছল। িকনু্ গেমর এই বীজ অবশয্ই পেড় যােব; ঈশব্র আবৃত,
মানেুষর দেহ, অিবশব্াসীেদর কােছা লুকািয়ত, িকনু্ িবশব্াসীেদর
কােছ পর্কািশত।
67 যাহন ১এ, “আিদেত বাকয্ িছেলন, এবং বাকয্ ঈশব্েরর কােছ
িছেলন, এবং বাকয্ ঈশব্র িছেলন। আর সই বাকয্ দহধারণ করেলন,
এবং আমােদর মেধয্ পর্বাস কিরেলন, আর আমরা তাঁহার মিহমা
দিখলাম, যমন িপতা হইেত আগত একজােতর মিহমা।” এখন,

আিদেত বাকয্ িছেলন। একিট বাকয্ একিট িচন্া পর্কাশ।
68 আিদেত, িতিন ঈশব্রও িছেলন না। এখন, আমােদর ইংেরিজ
শব্, গড, মােন “উপাসনার বসু্।” কমন যন িবভর্ািন্কর। আপিন
কাউেক ঈশব্র বানােত পােরন। আপিন য কান িকছুেক ঈশব্র
বানােত পােরন।
69 িকনু্ পরুাতন িনয়েম, আিদপসু্ক ১ অধয্ােয়, “আিদেত ঈশব্র,”
শব্িট বয্বহৃত হয়, এেলািহম। এেলািহম মােন “সব্-িবদয্মান
একজন।” এেলািহম শব্িট আমােদর শব্ ঈশব্র এর সেঙ্ কতটা
পাথকয্যকু্।এেলািহম মােন “সব্-িবদয্মান একজন।”
70 আমরা সব্-িবদয্মান হেত পাির না। আমরা সবশিক্মান,
সববয্াপী, সবজ্ হেত পাির না। এেলািহম এই সকল িকছু পর্কাশ
কের। আমরা তা হেত পাির না। য গাছ থেক আপিন ঈশব্র
বানােবন, অথবা—অথবা স্াপনা, এিট সব্-িবদয্মান নয়।
71 সুতরাং, ঈশব্র, আিদেত, জীবন িছেলন, অনন্ একজন। তাঁর
মেধয্ গুণাবলী িছল, এবং সই গুণাবলী বােকয্ পিরণত হেয়িছল,
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এবং বাকয্ দহধারণ কের। যীশু িছেলন মুিক্কত্া। এবং মুক্ করা
মােন, “িফিরেয় আনা।” যিদ তােক এিট িফিরেয় আনেত হত,
তেব এিটেক কান স্ােন িফিরেয় আনেত হেব। সুতরাং, আপনারা
দখেত পােচ্ন, সকল লােকরা কখনই এিট দখেত সক্ম হেব না,

কারণ সকল লাক আিদেত ঈশব্েরর িচন্ায় িছল না। দখুন?
72 যাজকেদর িদেক তাকান। যখন তারা তােক বােকয্র মাধয্েম
িনেজেক পর্কাশ করেত দেখ, িতিন কী িছেলন, তারা বেলিছল,
“এটা ব  সবূল।” তােতই বাঝা যায় তােদর সব্ভাব িক। এটা
তখনকার আধুিনক িচন্াধারায় িছল।
73 িকনু্ যখন সই বশয্া, যােক িতিন দব্াের সাক্াৎ কেরিছেলন,
আর তােক বেলিছেলন, তার অিভিষক্ বয্িক্র িচহ্ পর্কাশ
কেরিছল, স যা কেরিছল তা পর্কাশ করার মাধয্েম। “ কন,”
স বেলিছল, “মহাশয়, আিম দিখেতিছ য, আপিন ভাববাদী।

আিম জািন, মশীহ আিসেতেছন, িতিন যখন আিসেবন, তখন
আমািদগেক সকলই জ্াত কিরেবন।” স তােক মশীহ বেল িচিনেত
পাের, অিভিষক্ বয্িক্, কারণ িতিন শােস্র যাগয্তা পরূণ
কেরিছেলন। আপনারা িক দখেত পারেছন না? কাগেজর টুকেরা
দিুট একসেঙ্ আসিছল। স, “আমরা জািন য, যখন মশীহ
আসেবন।”
74 এখন, ঈশব্রেক হয়তএিট এবংওিট িনেয় আন্ঃপর্জনন করেত
হেয়িছল, ছাঁচকােরর মেতা ঘণ্ািটর এই িনিদষ্ সুর পাওয়ার জনয্।
িকনু্ যীশু যখন িফের তািকেয় বলেলন, “ তামার সিহত কথা
কিহেতিছ য আিম, আিমই িতিন,” “ ব  সবূল” এর মত কান
অিভবয্িক্ িছল না। স তার কলশী ছেড় শহের দৗেড় গল আর
বলল, “আইস, একটী মানষুেক দখ, আিম যাহা িকছু কিরয়ািছ,
িতিন সকলই আমােক বিলয়া িদেলন। িতিনই িক সই খর্ীষ্ নেহন?”
দখুন?

75 এখন, এটা ক কেরিছল? পরুাতন শােস্র সই অিভজ্তার
যা—যা যীশু তােক িদিচ্েলন, এটা িক কেরিছল? এিট মশীহ
তির কেরিছল। আর আপনারা িক লক্য্ কেরেছন? দর্ত, তার

পাপ ক্মা করা হেয়িছল, কারণ, আিদেত, স পিরতর্াণেযাগয্
িছল, কারণ স আিদেত ঈশব্েরর িচন্ায় িছল। সুতরাং, এিট তােক
উদ্ার কের, অথবা তােক িফিরেয় আেন, যখন িতিন দেখিছেলন
য বয্ক্ বাকয্ পর্কািশত হেয়েছ, িযেহাবার, িতিন কী িছেলন,

িতিন কী।
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76 এখন, যীশু যখন আসেবন, িতিন যিদ নােহর বাতা িনেয়
আসেতন, সটা কাজ করত না। একিট জাহাজ িনমাণ করার, এবং
ভেস যাওয়া, এিট কাজ করত না। িকনু্ সই নাহ িছেলন ঈশব্েরর

অংশ। িতিন একিট অদু্ত আচরণ কেরিছেলন কারণ িতিন অদু্ত
িছেলন, এবং তার বাতািট অদু্ত িছল কারণ এিট বাকয্ পর্কাশ করা
হেয়িছল।
77 িতিন মািশর বাতা িনেয় আসেত পারেতন না, কারণ এিট কাজ
করত না। মািশ ঈশব্র িছেলন, একিট অংেশ, পর্কাশ কেরেছন। িতিন
সই সমেয়র জনয্ পর্কািশত বাকয্ িছেলন, িকনু্ যীশু সটা িনেয়

আসেত পােরন না। বাইেবল কখনও বেল িন, য িতিন সই পেথ
আসেবন।
78 িকনু্ িতিন যখন আেসন, িঠক যমন— যমন িনয়ম শাস্
বেলিছল য িতিন পর্কাশ করেবন তা পর্কাশ কেরন, তখন যারা
মুিক্ পাবার যাগয্ িছল তারা সকেলই এটা িবশব্াস কের, কারণ তারা
ঈশব্েরর িচন্ায় িছল। পর্ারেম্ তাঁর গুণাবলী, দহধারণ কের, এবং
তারা পিরতর্াণেযাগয্, এবং ঈশব্েরর কােছ িফিরেয় আনা হেয়েছ।
“িকনু্ যত লাক তাঁহােক গর্হণ কিরল, তাহািদগেক িতিন ঈশব্েরর
সন্ান হইবার ক্মতা িদেলন,” কারণ তারা পিরতর্াণেযাগয্ িছল।
তারা আিদ থেকই িছল, অিভবয্িক্েত।
79 আমরা যিদ এখােন এক মুহূত থামেত পাির, যিদ এিট সম্ব হয়,
এবং আজ রােত এিট িনেয় ভাবুন, এই সমেয়র বাতা, িযেহাবার
পর্কািশত িচন্া। “জগৎপত্েনর সময়াবিধ থেক,” আমােদর বলা
হেয়েছ, “আমােদর নাম মষশাবেকর জীবন পসু্েক িলিখত আেছ।”
তাহেল আমরা দিুট িদক দখেত পাির, যমনিট আিম পর্থেম
বেলিছলাম, কন একিট অপরিটর সেঙ্ িবেজাড়। এটা এইভােবই
হেত হেব। এটা সবসময় িছল। এটা সবসময় এই ভােবই হেয়েছ,
এবং এটা সবসময় এই ভােবই হেব। “িতিন বাকয্ িছেলন। এবং বাকয্
দহধারণ কেরন এবং আমােদর মেধয্ বাস কেরন।”

80 এখন, ঈশব্র, পরুাতন…পরুাতন িনয়েমর িদনগুিলেত, আমরা
দখেত পাই য িতিন তাঁর লােকেদর কােছ িবিভন্ রূেপ

আিবভূত হওয়ার পের, িতিন িনেজেক তহশচেম্র আড়ােল আবৃত
কেরিছেলন। ঈশব্র তহশচেম্র আড়ােল লুিকেয় আেছন, তাঁর
করুণার আসেন। আমরা দখেত পাই য, িকভােব শেলামন, যখন
িতিন পর্ভুর মিন্র উৎসগ কেরিছেলন, আর এই তহশচেম্র সখােন
ঝুলিছল, পদা, িতিন কীভােব আগুেনর স্ম্ এবং মঘেযােগ
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সখােন পর্েবশ কেরন এবং তার িপছেন চেল যান, এবং িনেজেক
আবৃত কেরন, বাইেরর িবেশব্র কােছ। িকনু্, িবশব্ােসর দব্ারা, ইসর্ােয়ল
জানত য িতিন সখােন িপছেন আেছন। তারা জানত য িতিন
সখােন আেছন, িনিবেশেষ িবধমী িবেশব্র যা িকছু বলার থাকুক না
কন। িতিন অিবশব্াসীেদর থেক আড়ােল িছেলন। িকনু্ িবশব্াসী,

িবশব্ােসর দব্ারা, জানত য িতিন সখােন িপছেন আেছন। তােদর
করুণা িছল। আর িতিন তাঁর করুণার আসেন িছেলন, এিট িছল
একিট মহান গাপনীয়তা।
81 আপনারা জােনন, পরুাতন িনয়েম, সই চামড়ার িপছেন পর্েবশ
করা িছল মৃতুয্। এখন এর িপছেন থাকাটাই হল মৃতুয্। তখন তাঁর
মিহমায় পর্েবশ করা িছল মৃতুয্। এখন তাঁর মিহমা থেক দেূর থাকা
হল মৃতুয্। সটা অবশয্ই ঘেটিছল, কালেভরীেত িতরস্িরণী যখন
িচের যায়, যখন িতরস্িরণী িচের যায়, পরুেনা িতরস্িরণী। এখন
তাঁর উপিস্িত থেক দেূর থাকাই হল মৃতুয্। তখন তাঁর উপিস্িতেত
পর্েবশ করা িছল মৃতুয্। দখুন? এিট পিরবিতত হয়, এবং আমরা
কান সমেয় বাস করিছ তা দখার জনয্ আপনােক অবশয্ই বাকয্

খুেঁজ বর করেত হেব।
82 এখন, যখন িতরস্িরণী কালেভরীেত িচের যায়, তখন করুণার
আসনিট সাধারন দিৃষ্েত আেস। (িকনু্ িক হেয়িছল? এিট
কালেভরীেত ঝুলিছল, রক্িসক্ অবস্ায়।) তারা যমন রক্ িনেয়,
বছেরর পর বছর, পিবতর্ স্ান পিরষ্ার করার সময় এবং অিত পিবতর্
স্ােন িছিটেয়িছল, সখােন, ঈশব্র, তার মহান শিক্শালী বজর্পাত
দব্ারা, পরুােনা তহশচেম্র িতরস্িরণী উপর থেক নীেচ িবভক্
কেরন, এবং করুণা আসন সরল দেৃশয্ আেস।
83 ঈশব্েরর আসল, পর্কৃত মষশাবক কালেভরীেত সরল দেৃশয্
ঝুলিছল, আসল করুণার আসন, যখন ঈশব্র মূলয্ পিরেশাধ
কেরিছেলন, িতিন িনেজই; এবং আমােদর একজন হেয় উেঠন,
এবং িনেজেক একজন মানুষ িহসােব পর্কাশ কেরিছেলন, আমােদর
সেঙ্ পিরিচত হেত এবং আমরা যন তাঁর সেঙ্ পিরিচত হেত পাির।
পর্ায়িশ্েত্র িদেন সমস্ ইসর্ােয়েলর কােছ করুণার আসনিট িছল
সাধারণ দেৃশয্।
84 িকনু্, হায়, সই িদেনর িগজার ফাদারেদর ঐিতহয্, তােদর
ঐিতহয্ দব্ারা, মানেুষর কাছ থেক সিতয্কােরর করুণার আসন ঢেক
রেখিছল। তারা যিদ শাস্ জানত, তাহেল পর্িতিট টুকরা চীনা

টয্ােগর মেতা িমেল যত। পরুাতন িনয়েমর ভিবষয্দব্াণী পণূ হত,
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এবং এটা হেয়িছল। আর যিদ তােদর শাস্ শখােনা হত তেব তারা
করুণার আসন দখেত পত। “ মািশর মত,” এখােন বেলেছ, য,
“আজ পযন্ সটা আবৃত। এিট এখনও তােদর হৃদেয়র উপের
আেছ।” তারা এটা দখেত পায় না।
85 িকনু্, িতিন িছেলন ঈশব্র, কষ্ এবং পর্ায়িশ্ত্। িতিন িছেলন
পর্কৃত করুণার আসেন সম্ূণ দিৃষ্েগাচের দাঁিড়েয়। আমরা যমন
গানিট গেয়িছ:

দখ! তােক সরল দিৃষ্েত দখ,
সখােন িতিন, িবকর্মশালী িবজয়ী,
যেহতু িতিন িতরস্িরণীিট দইু ভােগ ভাগ
কেরেছন।

86 দখুন, িতিন এেসিছেলন, করুণার আসন, মণ্লীর সামেন
সম্ূণ দিৃষ্েগাচের ঝুলিছেলন। িকনু্ তারা, জনমেতর অধীেন
থাকা…
87 এখন, নারী-পরুুষ এবং এই সভার পর্িতিনিধরা, আিম বয্িক্েক
সম্ান না কেরই এটা বলেত চাই। িকনু্, আজেকর পিরেপর্িক্েত,
আমরা আজেক এখােন য জনয্ এেসিছ, আিম ভয় পািচ্
য ফাদারেদর পরম্রাগত িবিধ, িগজার ফাদাররা, এিট অেনক
লােকর কাছ থেক লুিকেয় রেখেছ। যেহতু এই শষ িদেন পিবতর্

আত্া এেসেছন, যমন ভিবষয্দব্াণী করা হেয়িছল, আর িতরস্িরণী
িছঁেড় গেছ, অেনক মানষু তােদর ফাদারেদর পরম্রাগত িবিধ
িনেয় চলেত চষ্া কের। এবং সই কারেণই তারা এই পরম আনন্,
শািন্, এবং মন্লীেত আজেক যা আেছ তা দখেত পায় না। তবুও,
যারা িবশব্াস কের তােদর কােছ এটা স্ষ্।

িতিন বাকয্, এই সমেয়র পর্িতশর্ত বাকয্ লুিকেয় রেখিছেলন।
88 এখন, পরম্রাগত িবিধ একিট িতরস্িরণী তরী কেরেছ। তারা
বেল য অেলৗিকক কােযর িদন সমাপ্ হেয় গেছ। একজন লাক
আমার সেঙ্ কথা বেলিছল, আিম যখােন থািক, অয্ািরেজানার
টাকসেন একজন ভােলা, সংসৃ্িতবান ভদর্েলাক। আিম রামদায়
একিট সভা িনেয়িছলাম। আর আমরা িবজেনস ময্ান্ সেম্লেন
কথা বলিছলাম যখােন পর্ভু যীশু উপিস্ত হেয়িছেলন এবং মহান
িবষয়গুিল কেরিছেলন। আর এই িখর্স্ান ভদর্েলাক আমার কােছ
এেস বলেলন…িগজার একজন সবক, ভােলা মানুষ, এবং িতিন
বলেলন, “ভাই বর্ানহাম, আপিন মানেুষর কােছ একিট পর্িরত যগু
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তুেল ধরার চষ্া করেছন,” িতিন বলেলন, “আর যখন পর্িরত যগু
সমাপ্ হেয় গেছ।”
89 আর আিম বললাম, “আিম আপনার কােছ পর্াথনা কির,
আমার ভাই, শােস্ কখন পর্িরত যগু সমাপ্ হেয়েছ সটা আমােক
দখান।” আিম বললাম, “ পর্িরত যগু পঞ্াশত্মীর িদেন শুরু

হেয়িছল, আর এিট…িপতর বেলেছন, পঞ্াশত্মীর িদেন, ‘কারণ
এই পর্িতজ্া তামােদর জনয্ ও তামােদর সন্ানগেণর জনয্ এবং
দরূবত্ী সকেলর জনয্, যত লাকেক আমােদর ঈশব্র পর্ভু ডািকয়া
আিনেবন।’ এটা কখন সমাপ্ হেয়েছ? যিদ ঈশব্র এখনও ডােকন,
তাহেল পর্িরত যগু এখনও বতমান রেয়েছ।”
90 আর সখােনই লােকরা এত মানেুষর চাখ বঁেধ রাখার চষ্া
কের, তােদর পর্াচীনেদর পরম্রাগত িবিধ অনসুাের, যমনিট তখন
িছল। এবং আপিন দখেত বয্থ হন য কন লােকরা এত উচ্িসত
এবং এত উৎসাহী। এবং—এবং এই সভাগুিল তােদর কােছ এমন
একিট অদু্ত, এমন একিট অদু্ত িবষয়, কারণ তারা দেখেছ য
তারা সই বাধাগুিল ভেঙ িদেয়েছ। তারা সই িতরস্িরণী ভদ
কের ঈশব্েরর উপিস্িতেত পর্েবশ কেরেছ, যখােন তারা দখেছ এই
সমেয়র পর্িতশর্িত মানেুষর সামেন পর্কাশ করা হেয়েছ। তারা ঈশব্েরর
পর্িতশর্িত দখেত পােচ্।
91 যােয়ল ২:২৮ এ, িতিন পর্িতশর্িত িদেয়িছেলন, য, “এই
শষ সমেয় লাকেদর উপর পরবতী বষণ ঢেল দওয়া হেব, শষ

সমেয়।” আিম মেন কির সখােন গর্ীক শব্ কেনাস, যার অথ হল
িতিন িনেজেক “শূনয্” করেলন। এমনভােব নয় য আমরা বলেত
পাির, যমন িকছু কােরা িভতের িছল, যা িতিন খািল কেরেছন।
িকনু্, িতিন িনেজেক ঢেল িদেয়েছন।
92 িতিন পিরবিতত হেয়েছন; তার এন মারফা । িতিন—িতিন যা
িছেলন তা থেক িতিন এখন যা আেছন তােত পিরবিতত হেয়েছন।
িতিন কখেনা তার সব্ভাব পিরবতন কের না। িকনু্ পঞ্াশত্মীর িদেন,
িতিন িনেজেক মনষুয্পতুর্ থেক ঈশব্েরর পেুতর্ পিরবিতত কেরন।
িতিন এেসেছন, লাকেদর সেঙ্ নয়। িতিন মানেুষর মেধয্ এেসেছন,
দখুন, একই ঈশব্র, এই মহান যেুগ তাঁর সবাকায চািলেয় যেত।

93 িতিন বাইেবেল ভিবষয্দব্াণী কেরিছেলন য, “ স অিদব্তীয় িদন
হইেব, তাহা িদবসও হইেব না, রািতর্ও হইেব না, িকনু্ সন্য্াকােল
দীিপ্ হইেব।” এখন, ভৗেগািলকভােব, সূয পবূ িদেক উিদত
হয় এবং পিশ্েম অস্ যায়। এিট একই সূয, সব সময়। এখন,
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যখন, পতুর্, এস-ও-এন, পর্িতশর্ত বােকয্র পর্কােশ িনেজেক পর্কাশ
কেরিছেলন, ইসর্ােয়ল, পবূ জনগেণর কােছ।
94 আমরা একিট আঁধাের পণূ িদন কািটেয়িছ। আমরা সংস্ারকেদর
দব্ারা যেথষ্ আেলা পেয়িছ, ইতয্ািদ, গীজা এবং ধমসম্দায়গুিল
তির করার জনয্, এবং তােদর সেঙ্ যাগ দওয়ার জনয্ এবং

আসার জনয্; এবং িশশুেদর চুমব্ন করা, এবং বৃদ্ িববাহ, এবং
মৃতেদর কবর, এবং আেরা অেনক িকছু; এবং িগজার সেঙ্ থাকা।
95 িকনু্ সন্য্ার সময়, “দীিপ্ হইেব,” িতিন বেলেছন,
“সন্য্াকােল।” আর কান বাকয্ বয্থ হেব না। এবং সই একই
এস-ও-এন িযিন িনেজেক ঢেল িদেয়েছন, কেনাস, পঞ্াশত্মীর
িদেন, সন্য্াকােল একই িজিনস করার পর্িতশর্িত িদেয়েছন। দখুন?
এটা পর্িতশর্িত অনযুায়ী।
96 টয্াগ একসােথ িনেয় আেস। কী ঘটেছ তা দখুন, আর িতিন
কী পর্িতশর্িত িদেয়েছন তা দখুন, তারপর আপিন দখেত পােবন
আমরা কাথায় আিছ। িবষয়িট একসােথ িনেয় আেস। আপিন
এই মহান এবং িবকর্মশালী বয্িক্র উেন্াচন দখেত পােরন। পর্থা
মানষুেক আবার অন্ কের িদেয়েছ, এই মহান িজিনসগুিলর জনয্
যা ভিবষয্দব্াণী করা হেয়েছ।
97 মািশ, যখন িতিন পাহাড় থেক বিরেয় আেসন, যিট অিগ্ময়
িছল, কী সুন্র দষৃ্ান্!
98 মািশ িমশের িগেয়িছেলন এবং িগজার ফাদারেদর বেলিছেলন
য পর্ভু ঈশব্র তাঁর সেঙ্ দখা কেরেছন “আিম” নােম। সই নাম

বতমান কাল; “আিম য িছলাম; য হব” নয়। িকনু্, “আিম,”
িচরকাল একই, কাল, আজ এবং অনন্ কাল একই। িতিন বতমান
কাল। িতিন…এিট ইবর্ীয় ১৩:৮ এর সােথ তুলনা কের, “যীশু খর্ীষ্
কলয্ ও অদয্ এবং অনন্কাল য, সই আেছন।”
99 এিট এখনও ভিবষয্দব্াণীকৃত বাকয্। এবং, মণ্লী, বােকয্র
সেঙ্ িনখুতঁ ভােব িমেল যেত হেব, এই সমেয়র অিভজ্তা।
সংস্ারকেদর এটা িছল, ওহ, িকনু্ এটা অনয্ আেরক িদন।
দখুন আমরা কান িদেন বাস করিছ। িঠক যমন িতিন আসেত

পােরনিন, য িদনগুিলেত িতিন পৃিথবীেত এেসিছেলন, সই—
সই ভােব, যভােব মািশ এেসিছেলন, অথবা অনয্ কান

ভাববাদী এেসিছেলন; এটা ভিবষয্দব্াণী করা হয়িন। এবং এই
শষ িদনগুিলেত, এইভােব আসার ভিবষয্দব্াণী করা হেয়েছ। এিট

লুথােরর পনুরুজ্ীবেনর আকাের আসেত পাের না। এিট ওেয়সিল
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পনুরুজ্ীবেনর আকাের আসেত পাের না। এিট পনুরুদ্ােরর সময়।
এিট এমন একিট সময় য এিট অবশয্ই পর্কৃত পেুতর্র আেলােত
িফের আসেত হেব, আসলিটেত।
100 ওহ, িকভােব আমরা বাকয্ রাখেত পাির, এর উপর! এবং
আপনারা ধমতত্িবদরা, আপনারা িবেশব্র কান অংশ থেক
এেসেছন, আপনারা জােনন য এিট সতয্। এিট একিট পর্িতজ্া।
এটাই মানষুেক এত অদু্ত কের তােল। এিটই অদু্ত বয্িক্ তির
কের, যটা আপনারা তােদর বেল থােকন। এর কারণ তারা…
এটা…িতরস্িরণী উন্ুক্ করা হেয়েছ, পর্থাগুিল থেক, এবং তারা
এটা দখেত পােচ্। িতিন িতিন কাল, আজ এবং অনন্ কাল একই।
দখুন? এটা—এটা ঈশব্েরর পর্িতশর্িত, এবং আমরা এর িবরুেদ্
যেত পাির না, কারণ শাস্ ভঙ্ করা যায় না। হয্াঁ। আমরা দখেত

পাই য িতিন সই পর্িতশর্িত িদেয়েছন। িতিন তাঁর লােকেদর
মেধয্ িনেজেক ঢেল িদেয়েছন। এবং িতিন কাল, আজ এবং অনন্
কাল একই।
101 মািশ, যখন িতিন িমশের চেল যান এবং এিট ঘাষণা কেরন,
তখন িপতা তাঁর বাতা পর্মািণত কেরিছেলন, সীনয় পবেত এেস,
একই আগুেনর স্েম্, এবং পবতেক আগুন ধিরেয় িদেলন। আমরা
িক লক্য্ কেরিছ? িতিন যােক পর্িতশর্িত িদেয়িছেলন, িতিন তােক
বাকয্ িদেয় সামেন িনেয় এেসিছেলন। তার কােছ আজ্া িছল। এবং
এই আজ্া পাওয়ার জনয্, তার কােছ…আজ্া বাকয্ িছল। বাকয্
এখনও লাকেদর কােছ আেসিন। সুতরাং, বাকয্ সবদা ভাববাদীর
কােছ আেস এবং িতিন সই সমেয়র জনয্ ভাববাদী িছেলন।
102 যমন, যীশু িছেলন বাকয্। যাহন একজন ভাববাদী িছেলন।
এবং যীশু তার কােছ এেসিছেলন, জেল, কারণ বাকয্ সবদা
ভাববাদীর কােছ আেস, বয্থ না হেয়। দখুন? বাকয্ তার
কােছ আেস।
103 সুতরাং, মািশ, বাকয্ তার কােছ এেসিছল, আজ্া। আর তার
কােছ সিট িছল। এখন, কন? বাকয্ দওয়া এবং পর্কািশত হওয়ার
আেগ, মািশেক তার মুখ ঢাকেত হেয়িছল, কারণ বাকয্ সম্ূণরূেপ
পর্কাশ পায়িন। তারা জানত য িকছু একটা ঘেটেছ, িকনু্ তারা
জানত না এটা কী, গজন এবং বজর্পাত। যতক্ণ না তারা বলল,
“ মািশেক কথা বলেত িদন, আর ঈশব্র নয়।”
104 আর ঈশব্র বলেলন, “আচ্া, আিম সটাই করব। এর পর
থেক, আিম আর এভােব পর্কািশত হব না। আিম তােদর একজন
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ভাববাদীেক পাঠাব। তাই িতিন…আিম আমার ভাববাদীর মাধয্েম
কথা বলব।”
105 এখন, যিদ মািশ, পর্াকৃিতক িনয়েমর দব্ারা, ( যমন পৗল,
এখােন িদব্তীয় কিরন্ীয়েত, আমােদর কােছ পর্কাশ কেরেছন),
সব্াভািবকভােব মুখ ঢাকেত হেয়িছল, আধয্ািত্ক আেরা কত বশী
মিহমািনব্ত এবং আবৃত হেব এক অিবশব্াসীর কােছ, এিট তার কােছ
পর্কািশত হবার আেগ! আর তারা কত বলেব… মািশ একজন
অদু্ত বয্িক্ িছেলন। আর তারা কত আপনােক বলেব, িযিন
পদা ভদ কের আগুেনর স্েম্ গেছন, আশীবাদ িনেয় বিরেয়
এেসেছন! আর এখন আপিন আবৃত। লােকরা তা দখেত পায়
না। তারা এটা বুঝেত পাের না।
106 “পর্াকৃিতক মিহমািনব্ত হেল, অিতপর্াকৃত আর কত বশী হেব!
যিদ পর্াকৃিতক, যার শষ িছল, তা যিদ মিহমািনব্ত হয়, আর কত বশী
এিট হেব যার শষ নই, মিহমািনব্ত হেব!”
107 তেব, এখনও, এিট আবৃত। এিট িবশব্াসীর কােছ নয়,
অিবশব্াসীর কােছ আবৃত। স এটা দখেত পায় না। ঈশব্র সবসময়
অিবশব্াসী থেক িনেজেক আবৃত কেরন। পর্থা এিট লুিকেয় রােখ।
তারা তখন যমন কেরিছল, আজও তাই করেছ।
108 এিট একিট আধয্ািত্ক পদা িছল যা আমােদর এখন রেয়েছ,
সখােন পর্াকৃিতক পদা িছল। তারা ভাববাদীর মাধয্েম পর্মািণত হয়

িলিখত বাকয্ দব্ারা, একজন ভিবষয্দব্াণীকারী, িযিন িলিখত বাকয্
িনেয় আেসন, এটােক স্ষ্ করার জনয্।
109 তারা জানত য বাকয্ সখােন আেছ, িকনু্ তারা জানত না
এর অথ কী। আর মািশ তা পিরষ্ার কের িদেলন। িতিন বেলিছল,
“আজ্া এিট বেল, এবং এই কারেণই।” িতিন এটা সরল কেরন।
এবং এিট সরল হওয়ার আেগ, এিট আবৃত িছল।
110 এবং তাই এিট, আজ, লােকেদর কােছ আবৃত, যতক্ণ না এিট
পর্কািশত হয় এবং লােকেদর কােছ স্ষ্ কের দওয়া হয়। ঈশব্র,
িবকর্মশালী ঈশব্র, মানেুষর মাংেস আবৃত, বাকয্। লক্য্ করুন। এখন
আমরা খুুেঁজ পাই য এিট অিবশব্াসীর কােছ লুকােনা িছল, িকনু্
িবশব্াসীর কােছ পর্কাশ করা হেয়িছল।
111 লক্য্ করুন, মািশেক একাই এই আগুেনর স্েম্ পর্েবশ করেত
হেয়িছল। তার সেঙ্ কউ যেত পােরিন। এটা িছল না…এটা…
এটা আমােদর িক বেল? য আপিন একিট পিন্েকাস্াল দেল
যাগদান কের এর িভতের আসেত পারেবন না। দখুন? িতিন
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কখনও এিট একিট গাষ্ীর কােছ পর্কাশ কেরনিন। িতিন একজন
বয্িক্র কােছ এিট পর্কাশ কেরিছেলন। আর আজও তাই। আপনারা
বেলন, “আিম একিট—একিট িগজার অন্ভুক্। আিম—আিম
এর অন্গত।” িকনু্ এিট কাজ করেব না। দখুন?
112 এবং কউ যিদ মািশেক অনসুরণ করার চষ্া কের, তার
ছদ্েবশ ধারণ কের, এটা মৃতুয্ িছল। এবং তাই আজও, আধয্ািত্ক
মৃতুয্, ছদ্েবশী হওয়ার চষ্া করা। এটা িক…
113 আজ রােত, আমরা পর্েবশ করিছ, দলগুিলর মেধয্ উত্ািপত
হেচ্, শারীিরক তুলনা; কউ এর মেতা কাজ করার চষ্া কের, এবং
একিট িভন্ জীবনযাপন কের; মদয্পান করেত পাের, ধূমপান করেত
পাের, মিহলারা য কােনা জীবনযাপন করেত পাের… বশীর ভাগ
তারা যভােব চায়, জগেতর মত, আর বািড়েত থেক টিলিভশেন
জগেতর িবষয় দখা, এবং িনেজেদর পিন্েকাস্াল বেল। তারা
পর্কৃেতর ছদ্েবশী হওয়ার চষ্া করেছ। এিট তােদর কােছ কখনও
পর্কািশত হয়িন, এখনও। যখন এিট পর্কািশত হয়, এিট মিহমািনব্ত,
এবং আপিন যখন সখােন হাঁেটন তখন িকছু আপনার থেক তা
িনেয় যায়। আপিন আবৃত হেয় যান। এিট…এিট কাজ করেব না।
আর ছদ্েবশী হওয়া িছল মৃতুয্।
114 মািশর আবরণ; িতিন মানেুষর কােছ জীবন্ বাকয্ িছেলন। আর
আজেক যারা আবৃত তারাও একই িজিনস। “তাহারা িলিখত পতর্,
যাহা সকল মনষুয্ পাঠ কের।” নতুন পতর্ নয়; িকনু্ পতর্ যা লখা
হেয়েছ, পর্কাশ পেয়েছ। এটা—এটা যারা এই িদেনর বাকয্ এবং
পর্িতশর্িতেত িবশব্াস কের, য ঈশব্র তাঁর আত্া সচন করেছন,
সকল মানেুষর উপর, এবং সিট িলিখত পতর্। এবং যখন একজন
বয্িক্ দিহকভােব সিট ছদ্েবশ ধারণ করার চষ্া কের, তখন এিট
িবপরীত হয়। আপনার জীবন দখায় আপিন িক।
115 এক সময় একিট ছেল িছল, স িকছু সমসয্ায় পেড়িছল। স
িকনু্ ভােলা ছেল িছল, স— স আদালেত যায়। আর িবচারক
বলেলন, “আিম তামােক দাষী মেন কির। তামােক যাবজ্ীবন
কারাগাের সাজা িদেত হেব।”
116 স বলল, “আিম আমার িনেজর মামলা লড়েত চাই।” স
বলল, “আিম আমার নিথেত যেত চাই।”
117 িতিন বলেলন, “ তামার কান নিথ নই। তামার নিথ তামােক
দাষী সাবয্স্ কের।”
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118 আর এিট আজেকর মত, য কারেণ মণ্লী তার মত উন্ত নয়।
এিট নিথ। এিট জীবন। আমােদর আরও িনেবিদতপর্াণ হেত হেব।
আমেদর ঈশব্েরর পর্িতিট বাকয্ িবশব্াস করা আবশয্ক। সই বাকয্িট
আমােদর কােছ বাস্ব না হওয়া পযন্ আমােদর অবশয্ই অনসুন্ান
করেত হেব। দখুন? দখুন? নিথ হল যা আমােদর পর্েবশ করেত
বাধা দয়।
119 িকনু্, এক সময়, (এই ফাঁস থেক বিরেয় আসার জনয্), এই
একই আদালেত, ছেলিটর কােছ টাকা িছল না। স তা শাধ করেত
পােরনিন। জিরমানা িছল হাজার হাজার ডলাের। িকনু্ তার একজন
বড় ভাই িছল য এেস তার জনয্ এিট পিরেশাধ কেরিছল।
120 এখন, আমরা একজন বড় ভাই পেয়িছ, যীশু, ঈশব্েরর পতুর্।
এবং িতিন আমােদর জনয্ এিট পিরেশাধ করেত আেসন, যিদ
আমরা এিট িবশব্াস কির এবং তাঁর সেঙ্ পদার িভতের পর্েবশ
করেত সক্ম হই। যমন, িতিন আমােদর মািশ। যীশু আমােদর
আজেকর মািশ। মািশ, লাকেদর কােছ জীবন্ বাকয্ িছেলন,
আবৃত অবস্ায়। আজ, যীশু, আবৃত আেছন, লাকেদর কােছ
জীবন্ বাকয্, সটা, যীশু মণ্লীেত। পিবতর্ আত্া, মানুেষর মেধয্
ঈশব্েরর পতুর্, এই িদেনর পর্িতশর্িত দব্ারা বাকয্ পর্কাশ করেছন, এিট
িঠক সিট কের তােলন। এখনও একই।
121 আর মেন রাখেবন, মািশ এই কাজিট কেরিছেলন, এবং
এিট সমস্ িবেশব্র কােছ নয়, বরং দশতয্াগী লাকেদর কােছ
পর্কাশ কেরিছেলন, শুধুমাতর্ এক শর্ণীর লাক, যারা দশ-… থেক
বিরেয় আেস বিহগমেনর মেধয্।

122 এবং আজ, পিবতর্ আত্া, লােকেদর মুেখর সামেন যারা
বেল, “ঐশব্িরক আেরাগয্দান সিঠক নয়।” আিম যখন পরামশ
করিছলাম…
123 একজন ডাক্ার আমােক ডাকেলন, অনয্ একিদন, একজন
মিহলার, ওহ, সখােন চার বা পাঁচিট ঘটনা ঘেট, মৃতুয্শেযয্র মেধয্,
কেয়ক ঘন্া সময় দওয়া হেয়িছল, এবং পিবতর্ আত্া তােদর
আেরাগয্দান কের। ডাক্ার এিট পর্শ্ করেলন। িতিন বলেলন,
“এটা িকভােব সম্ব? কন,” িতিন বলেলন, “আিম—আিম…
স আমার রাগী।”

124 আিম বললাম, “ স িছল। িকনু্ এখন স ঈশব্েরর। স— স,
স এখন ঈশব্েরর িবষয়।” দখুন?
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125 আর তাই আপিন িজিনসিট দখেত পােচ্ন য, ঈশব্র
একিট বিহগমনেক আহব্ান করেছন, দিহক পদার আড়াল থেক
বিরেয় আসার জনয্ যারা ছদ্েবশ হওয়ার চষ্া কের, যারা

মণ্লীেত যাগদান করার চষ্া কের; মথিডস্ নয়, বয্াপিটস্,
পর্সিবটয্ািরয়ান, সম্ূণভােব, িকনু্ পিন্েকাস্াল মণ্লী। এিট

একিট বয্িক্গত বয্াপার। এিট আপিন এবং ঈশব্েরর মেধয্। আপনােক
পর্েবশ করেত হেব, আপনার দল নয়, আপনার িগজা নয়, আপনার
পালক নয়, তেব আপনােকই পর্েবশ করেত হেব।
126 আিম চাই আপনারা মািশর আেরকিট বিশষ্য্ লক্য্ করুন,
যখন িতিন বাইের আেসন। একজন ভাববাদী হেয়, একজন মহান
বয্িক্ হেয়ও িতিন িছেলন, যখন িতিন বাকয্ িনেয় বিরেয় আেসন,
লােকরা দখল য িতিন বদেল গেছন। তার িকছু একটা হেয়িছল।

যখন িতিন সই সমেয়র পর্মািণত বাকয্, আজ্াগুিল িনেয় বিরেয়
আেসন, তখন িতিন একজন পিরবিতত বয্িক্ িছেলন।
127 আর আপিনও তাই হেবন, যখন আপিন সই মানব পদার
আড়াল থেক আসেবন যা এইরকম একিট সভা িনেয় হাসেব; য
বয্িক্ ঐশব্িরক আেরাগয্দােন পদস্লন হয়, এবং বেল য ঐশব্িরক
আেরাগয্দােনর িদন শষ হেয় গেছ। আপিন সই মানব পদার
আড়াল থেক বিরেয় এেসেছন, সই পর্থার পদা, এবং সবাই
জানেব য আপনার িকছু ঘেটেছ।
128 আমােদর মাননীয় ভাই িজম বর্াউেনর মত। আিম কল্না কির
বিশরভাগ পর্সিবটয্ািরয়ান জােনন য তার সেঙ্ িকছু ঘেটেছ,

কারণ িতিন—িতিন একিট পর্থার পদার আড়াল থেক বিরেয়
এেসেছন। িতিন লাকেদর মেধয্ এমন িকছু দখেত পেয়েছন, যা
তােক আকৃষ্ কের এবং িতিন পদার আড়াল থেক বিরেয় আেসন।
129 আচ্া, আপিন, যখন আপিন পদার আড়াল থেক বিরেয়
আেসন, তখন আপিন লাকেদর সম্ূণ দিৃষ্েত থােকন, যােত
তারা দখেত পায় য আপনার সেঙ্ িকছু ঘেটেছ। অবগুিণ্ত বাকয্,
অিবশব্াসীেদর কােছ, িকনু্ িবশব্াসীেদর পণূ দিৃষ্েত। “যীশু খর্ীষ্ কাল,
আজ এবং অনন্ কাল একই।”
130 তারপর, িতিন ঈশব্র িছেলন। সই সমেয়, একজন মানুেষর
মেধয্ ঈশব্র িছেলন, তাঁর পতুর্, যীশু খর্ীষ্। আমরা এটা িবশব্াস
কির। শুধু একজন ভাববাদী নন, শুধু একজন সাধারণ মানষু নন,
সাধারণ মানষু। এটা খর্ীেষ্র মেধয্ ঈশব্র িছেলন; একজন মানেুষর
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মেধয্ ঈশব্র; ঈশব্েরর পণূতা, একজন মানেুষর মেধয্ শারীিরকভােব।
একজন মানেুষর মেধয্ ঈশব্র!
131 এখন এিট মানেুষর মেধয্ ঈশব্র, ঈশব্েরর পণূতা ঈশব্রেতব্র মেধয্,
শারীিরকভােব তাঁর সমগর্ মণ্লীেত, িনেজেক পর্কাশ করেছন, তাঁর
বাকয্ পণূ করেছন।
132 এখন আমরা দখেত পাই, ঈশব্র, সব যেুগই, এর উপর চামড়া
িছল। িতিন, ঈশব্র, একিট পদার আড়ােল লুকােনা িছেলন।
133 এটা শুধু একিট—একিট ছাট গল্ আমােক মেন কিরেয় দয়
যা দিক্েণ ঘেটিছল। আর সখােন একিট িখর্স্ান পিরবার িছল।
আর এই িখর্স্ান পিরবার তারা ঈশব্রেক িবশব্াস করত, এবং তারা—
তারা এটা ভেবিছল য— য ঈশব্র তােদর সমস্ িবপদ থেক রক্া
কেরেছন। আর, সটা, িতিন কেরন। এবং তােদর একিট ছাট ছাট
ছেল িছল, পর্ায় সাত অথবা আট বছর বয়সী। আর—আর স

রিববােরর িশক্ালেয় যায়, আর স খুব ভােলা ছেল িছল। িকনু্
ঝেড়র মেধয্ স ভয় পেয় যায়, িবেশষ কের যখন বজর্পাত হিচ্ল।
134 আর আিম একজন লাকেক এই কথা বেলিছলাম, অনয্
একিদন, যখন এই লাকিট সুস্ হওয়ার িবষেয় এই অংশিট
বিরেয় এেসিছল। এই একই সবক বলেলন, “ভাই বর্ানহাম, তারা

আপনােক একিট ঈশব্র তির কের।”
135 িঠক আেছ, িতিন একজন সমােলাচক িছেলন, তাই আিম
ভেবিছলাম য আিম এিটেক িকছুটা ভেঙ ফলব। আঘাত করার

জনয্ নয়, আপনারা জােনন, িকনু্ এইরকম…আিম বললাম,
“এটা িক বাকয্ থেক খুব দেূর, সটা হওয়ার জনয্?” দখুন?
আিম বললাম, “না, সটা নয়,” আিম বললাম, “কারণ যীশু
ভাববাদীেদর বেলেছন ‘ঈশব্র।’ দখুন? সটা িঠক, ‘ঈশব্র।’”
136 এবং তারা বেল, “িঠক আেছ, আপনারা ঈশব্েরর স্ান িনেত
চষ্া করেছন।” সটা খুব বিশ দেূর নয়। সটা িঠক তাই। িঠক তাই।

ঈশব্র মাংেস উদ্ািসত, িঠক যমন িতিন পর্িতশর্িত িদেয়িছেলন।
137 এই ছাট পিরবার, আমরা খুেঁজ পাই। আিম তােক এই ছাট্
গল্িট বললাম, যা এই মুহূেত আমার মেন এেসেছ। একিদন রােত
ঝড় উঠল, মা জিুনয়রেক বলেলন, “এখন, তুিম উপের যাও,
ছেল, এবং শুেয় পড়।”

বলল, “মা, আিম ভয় পািচ্,” স বলল।
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“িকছুই তামােক আঘাত করেব না। উপের যাও আর
শুেয় পড়।”
138 ছাট্ জিুনয়র সখােন শুেয় পেড়, আর জানালার চারপােশ
িবদযু্ৎ চমকােত থােক। আর ছাট্ ছেলিট খুব ঘাবেড় যায়, স
তার মাথািট আস্র এর নীেচ লুিকেয় রাখল, তবুও স সই—
সই বজর্পােতর আওয়াজ শুনেত পায়, অথবা জানালায় িবদযু্েতর

ঝলকািন দখেত পায়, এবং—এবং বজর্ গজন শুনেত পায়। তাই
স বলল, “মা!”

আর তার মা বলল, “তুিম িক চাও, জিুনয়র?”
বলল, “এখােন এেস আমার সেঙ্ ঘুমাও।”

139 তাই িতিন িসিড় িদেয় উপের আেসন, য কােনা ভােলা,
অনগুত মােয়র মত। এবং িতিন উেঠ এেলন, এবং িতিন ছাট
জিুনয়রেক তার বাহুেত িনেলন। এবং িতিন বলেলন, “জিুনয়র, মা
তামার সেঙ্ িকছুক্ণ কথা বলেত চান।”

বলল, “িঠক আেছ, মা।”
140 বলেলন, “এখন তামােক অবশয্ই এিট মেন রাখেত হেব।
আমরা িগজায় যাই, িনয়িমত। আমরা বাইেবল পিড়। আমরা পর্াথনা
কির। আমরা একিট িখর্স্ান পিরবার। আমরা ঈশব্রেক িবশব্াস কির।”
আর বলেলন, “আমরা িবশব্াস কির য, ঝড় অথবা যাই ঘটুক না
কন, ঈশব্র আমােদর ঢাল।”

141 স বলল, “মা, আিম এটা িবশব্াস কির। িকনু্,” বলল, “যখন
সই বজর্পাত খুব কােছ হয়,” স বলল, “আিম—আিম চামড়ায়

একজন ঈশব্র চাই।”
142 তাই, আিম—আিম মেন কির, শুধু জিুনয়র নয়, আমােদর
সবারই এমন অনভূুিত আেছ। যখন আমরা একিতর্ত হই, যখন
আমরা এেক অপেরর জনয্ পর্াথনা কির, ঈশব্র তার উপর
চামড়া িনেয়।
143 আর আমরা এখােন খুেঁজ পাই য ঈশব্র সবদা তাঁর উপর চামড়া
রেখেছন। মািশ যখন তােক দেখিছেলন, তখন তার গােয় চামড়া

িছল, দখেত একজন মানেুষর মেতা। ঈশব্র যখন পদার আড়ােল
িছেলন, তখন তাঁর গােয় চামড়া িছল। আর ঈশব্র, আজ রােত, তাঁর
মণ্লীেত, তাঁর মণ্লীেত চামড়া িদেয় আবৃত। িতিন এখনও সই
একই ঈশব্র, আজ রােত। আমরা সটা খুেঁজ পাই।
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144 িকনু্ এখন, বরাবেরর মেতা, চামড়ার পদা যা পর্থা ধের রােখ।
তারা িবশব্াস করেত পাের না য ঈশব্রই সই লােকেদর এমন
আচরণ করায়। দখুন? কারণ ঈশব্র তাঁর মণ্লীেত, চামড়ায়,
চামড়ায় আবৃত। সটা িঠক। িতিন অিবশব্াসীেদর কােছ আবৃত, এবং
িবশব্াসীেদর কােছ পর্কািশত। হয্াঁ, মহাশয়।
145 এখন, যখন তােদর পরম্রাগত িবিধর পদা, পর্াচীনেদর পর্থা ও
বাকয্ ভেঙ্ যায়, ওহ, অবশয্ই, আজ, তারপর সরল দেৃশয্ আেস,
আমরা তােক দখেত পাই, ঈশব্রতব্ পনুরায় মানেুষর মাংেস আবৃত।
ইবর্ীয় ১ তাই বেল।
146 এবং আিদপসু্ক ১৮। আপনােদর মেন আেছ, ঈশব্র একজন
মানষু িছেলন, সখােন দাঁিড়েয় িছেলন, খািচ্েলন এবং অবর্াহােমর
সেঙ্ কথা বলিছেলন, এবং সারা তার িপছেন তাঁবুেত িক করিছল
তা বেলিছেলন।
147 আর যীশু বেলেছন, “সেদােমর িদেন যমন হেয়িছল,
মনষুয্পেুতর্র আগমেনর সময়ও তাই হেব।” ঈশব্র পনুরায় মানেুষর
দেহ আবৃত! এখন মেন রাখেবন, যীশু বেলনিন য, “যখন

ঈশব্েরর পতুর্ পর্কািশত হয়।” লুক িলিখত সুসমাচার ১৭তম অধয্ােয়,
আিম িবশব্াস কির, এবং ২০ তম, ২১ তম পদ, সখােন কাথাও,
িতিন বেলেছন, “এবং যখন মনষুয্পতুর্ পর্কািশত হেবন।” সই
মনষুয্পতুর্, পনুরায় মণ্লীেত—মণ্লীেত—মণ্লীেত, মানেুষর
মেধয্ পর্কািশত; ঈশব্েরর পতুর্ নয়, িকনু্ মনষুয্পতুর্ পনুরায়, তাঁর
মণ্লীেত পনুরায়, শষ সমেয়। আমরা দখেত পাই য িতিন ঈশব্েরর
পর্িতশর্িতেত এই পর্িতশর্িত িদেয়েছন।
148 আমরা আেরকিট িবষয় লক্য্ কির, পরুাতন িনয়েম। আমার
কােছ এখােন বাকয্িট আেছ, যাতর্াপসু্ক। য, পরুােনা তহশচম্,
এটা িক কেরিছল? এটা মানুেষর কাছ থেক ঈশব্েরর মিহমা লুিকেয়
রেখিছল। তহশচম্; এমনিক লােকরা এিট দখেত পত না, কারণ

এিট একিট চামড়া িছল যা এিট ধেরিছল। সই চামড়ািট…ঈশব্েরর
মিহমা চামড়ার িপছেন িছল।
149 আর এখন ঈশব্েরর মিহমা আপনার চামড়া িপছেন আেছ। সটা
িঠক। এবং পরম্রাগত িবিধ এিট দখেত পায় না। এিট পদার
িভতের, যখােন তাঁর বাকয্ িছল।
150 সই চামড়ার িভতের কী িছল, পরুেনা তহশ চামড়ার?
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151 যা, “আমােদর কামনা করা এমন কান সৗন্য িছল না। আর
যখন এিট দহধারণ কের এবং আমােদর মেধয্ বাস কের, তখনও
আমােদর কামনা করা কান সৗন্য িছল না।”
152 আর আজও একই িজিনস। একজন পরুুষ অথবা একজন
মিহলার মেধয্ এমন িকছুই নই, যা কািঙ্ত হেত পাের। এিট
সখােন আড়ােল যা আেছ। ওইটাই সটা। “িঠক আেছ,” আপনারা

বেলন, “ সই বয্িক্, আিম জািন স একজন মাতাল িছল। স
এই কাজ করেতা।” স িক করেতা তােত আমার িকছু যায় আেস
না। সই চামড়ার আড়ােল িক লুিকেয় আেছ? আড়ােল িক আেছ,
সটাই গুরুতব্পণূ। সটার পর্িত, মানষুরা অন্। চামড়া মানষুেক অন্

কের দয়। দখুন? তারা বেল, “আমার মেন আেছ যখন সই মিহলা
এইরকম বয্বহার করত।” আিম জািন স িক করত, িকনু্ আজেকর
িবষেয় িক? দখুন?
153 তােদর চামড়া, যা একসময় তহেশর উপর িছল, িকনু্ এখন
এিট ঈশব্েরর মিহমােক আবৃত কের রেখেছ, তােক এর িপছেন রাখা
হেয়েছ। এিট একিট পর্াণীর উপর িছল, িকনু্ এখন এিট ঈশব্েরর
মিহমােক আবাস পর্দান করেছ।
154 এবং সইরূপ আপনার তব্ক পিরবতন হেত পাের, আজ রােত,
ঈশব্েরর জনয্ একিট আবাসস্ল তরী করা যেত পাের, ঈশব্র
মানেুষর মেধয্ বাস কেরন।
155 দখুন। পরুােনা তহশচম্, আমরা খুেঁজ পাই, এর িপছেন…তার
িভতের বাকয্ িছল। এবং, বাকয্, সখােন দশন-রুটীও িছল। িনয়ম
িসন্ুেকর উপর িছটােনা হত। এবং এটা িক িছল? শিকনাহ মিহমা
সখােন িছল।

156 এখন, বাকয্ একিট বীজ, এবং এিট উৎপন্ হেত পাের না
যতক্ণ না স-…পতুর্ এটা আঘাত কের। পতুর্েক বীজ িনেয়
আসেত হেব, এিট ফল বহন করার জনয্, এিটেক সামেন িনেয়
আসার জনয্। আর এটাই একমাতর্ উপায়। আপিন বাকয্ গর্হণ
কেরন, দখুন, আপনার হৃদেয় ঈশব্েরর বাকয্ িনন, এবং শিকনাহ
মিহমার মেধয্ পর্েবশ করুন। এবং যখন আপিন সটা করেবন, এিট
দশন-রুটী িনেয় আসেব, মান্া, এিট শুধুমাতর্ পৃথকীকৃত লাকেদর
জনয্ দওয়া। একমাতর্ তারা এিট খেত পাের, এিট খাওয়ার
অনমুিত রেয়েছ, শুধুমাতর্ তারা যােদর অনমুিত দওয়া হেয়েছ এবং
এিট জােন। পৗল এখােন বেলেছন, “ তজ হইেত তজ পযয্ন্
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সব্রূপান্রীকৃত হইেতিছ।” আপনারা দখেত পােচ্ন, অবেশেষ,
এিট আসল মিহমােত িফের না আসা পযন্ এিট আসেত থােক।
157 এটা িঠক সকােলর মিহমার বীেজর মেতা। ফুেলর বীজ, এিট
মািটেত পেড়। ভুট্ার বীজ মািটেত পেড়। পর্থম িজিনস িক হয়? এিট
উেঠ আেস, একিট ছাট অঙু্র। তারপর এিট শাখায় যায়। তারপর,
শাখা থেক, তার মূল শসয্ িফের যায়।
158 িঠক আেছ, মণ্লী িঠক তাই কেরেছ। এিট লুথার, ওেয়সিল
থেক এেসেছ এবং এখন মূল শেসয্ িফের এেসেছ, এর মূল মিহমােত

িফের এেসেছ, সই মিহমােত আিদেত যা িছল। পেূব য পতুর্ উিদত
হেয়িছল, সই পতুর্ই পিশ্েম একই িবষয় পর্কাশ করেছ, মিহমা
থেক মিহমা পযন্ পিরবতন হেচ্। এিট পৗত্িলক থেক, লুথাের

পিরবিতত হেয়েছ; এবং লুথার থেক, ওেয়সিল পযন্; ওেয়সিল
থেক, পিন্েকােস্; এবং কর্মাগত এইভােব, মিহমা থেক মিহমা

পযন্ পিরবতন হেচ্, লুকােনা মান্া উৎপাদন করেছ।
159 এবং এখন এিট পিরপক্, তােক িফিরেয় আনার জনয্ িঠক যমন
িতিন আিদেত িছেলন, তার একই সবাকায; একই যীশু, একই
শিক্, একই পিবতর্ আত্া। সই একই িযিন পঞ্াশত্মীর িদেন নেম
এেসিছেলন, সই একই পিবতর্ আত্া যা আজ পর্কািশত হেয়েছ,
মিহমা থেক মিহমা পযন্, মিহমা পযন্। এবং পিবতর্ আত্ার বািপ্স্
িনেয় তার মূল বীেজ িফের এেসেছ; একই িচহ্, একই পরাকর্মকাযয্,
একই বািপ্স্ সহ; একই ধরেণর মানষু, একইভােব আচরণ করেছ,
সই একই শিক্ িনেয়, একই সংেবদন। এিট মিহমা থেক মিহমা

পযন্। এবং পের, “এই মিহমা থেক পিরবিতত হেয়, তাঁর িনেজর
মিহমািনব্ত দেহর মেতা দেহ, যখােন আমরা তাঁেক দখেত পাব।”
অবর্াহামও তাই দেখিছেলন।
160 এখন লক্য্ করুন। আমরা দিখ িকভােব এিট পিরবতন কেরেছ।
কালেভরী থেক, আমরা তাঁর মিহমা ভাগ করার জনয্ আমিন্ত।
এখন, পর্থম কিরন্ীয় ১২ অধয্ােয়, “আমরা তাহার আত্ােত
বাপ্াইিজত হইয়ািছ। আমরা সকেলই একই আত্ােত বাপ্াইিজত
হইয়ািছ।” একই “জল” িদেয় নয়। “একই আত্া, আমরা সকেলই
বাপ্াইিজত হইয়ািছ।” এটা িঠক, এখন, এবং তারপের আমরা তাঁর
অংশ হেয় যাই।
161 আিম আশা কির আিম আপনােদর খুব বিশ সময় ধের রাখিছ
না। [মণ্লী বলল, “না।”—সম্াদকীয়।] দখুন? আিম আশা
কির আিম করিছ না।
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162 তেব, এিট একিট মহান িসম্িনর মেতা বাজেছ, অথবা একিট
নাটক অিভনয় করেছ।
163 আিম িসম্িন বা নাটক সম্েক খুব বিশ জািন না। িকনু্
আিম এই নাটকটা দখিছলাম…আিমকারেমন এর কথা বলিছলাম,
যখন আমার মেয় এবং তারা এেত িছল। আর তারা—আর তারা
কারেমন এর এই িসম্িনেত বাজািচ্ল। তারা অিভনয় করিছল।
সঙ্ীত একই িজিনস অিভনয় করিছল—করিছল—করিছল।
164 আপিন যখন পিবতর্ আত্ার দব্ারা খর্ীেষ্ বাপ্াইিজত হন তখন
এিট এমনই হয়।
165 এখন দখুন, আপনােদর অেনেকই মহান রািশয়ান লখেকর
গল্ পেড়েছন অথবা শুেনেছন িযিন িপটার এয্ন্ দয্ উলফ রচনা
কেরিছেলন। এবং িতিন িকভােব, তারা ঝাঁঝ ইতয্ািদ িদেয় সিট
অিভনয় কেরিছল। এবং য কউ গল্িট জােনন, এিট একিট
কাগজ থেক পেড়েছন, এবং সই িসম্িন শুনেত পােচ্ন, এটা
কীভােব অিভনয় করেছ, নাটকিট, অিভনয় করেছ, কন, তারা
সকল রুপান্র জােন। তারা এখােন এিট দখেত পােরন, এবং
রুপান্র দখেত পােরন।
166 িকনু্, এখন, তাহেল িক হেব—িক হেব যিদ লখক িকছু িলেখ
থােকন, এবং আমরা খুেঁজ পাই য এিট সিঠক ভােব অিভনয় করা
হয় িন? আমরা তখন জানেত পাির য িকছু একটা ঘটেছ। সখােন
িকছু অভাব রেয়েছ, যখন আমরা তােদর দিখ। িযিন এিট রচনা
কেরেছন িতিন এিট তির কেরেছন এবং এিট িলেখেছন, আর
িসম্িনিট এিট বাজায়, একিট ভুল ধব্িন বাজায়। িকছু ভুল হেয়েছ।
পিরচালক ভুল িনেদশ িদেয়েছন। দখুন?
167 আর আজেক এটাই হেচ্, আমার লুথােরন ভাইেয়রা, আমার
বয্াপিটস্ ভাইেয়রা, আমার পিন্েকাস্াল ভাইেয়রা। আমার
িবিভন্ ধমসম্দােয়র সমস্ ভাইেয়রা, এটাই তাই। দখুন?
আপনারাও এমন একিট ধব্িন বাজােনার চষ্া করেছন যা লুথার,
ওেয়সিলর সমেয় বাজােনা হেয়িছল, িঠক তমন, যখন, আসেল,
এখােন সঙ্ীত পতর্ দখায় য এিট অনয্ িদন। দখুন? দখুন?
দখুন? আমরা লুথােরর আেলােত বাঁচেত পাির না; িতিন একজন

সংস্ারক িছেলন। আমরা তার পর্শংসা কির তার—তার অংশ,
িকনু্ আমরা সটা বািজেয়িছ। আমরা এখােন বইেয়র িপছেন চেল
এেসিছ। দখুন? আমরা পাির না—আমরা এটা এভােব বাজােত
পাির না।
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168 এখন, আমার ভাইেয়রা, আপনােদর এিট করেত সক্ম হওয়ার
একমাতর্ উপায় হল এটাই। এবং িবেশব্ ভাইেয়রা, িবেশব্র িবিভন্
অংেশর, আিম বলেত পাির, এর জনয্ একিট মাতর্ উপায় আেছ—
সই পিরচালেকর জনয্। লখক য আত্ার িছেলন তােক একই

আত্ায় আসেত হেব, তখন িতিন এিট পেয় যােবন। এবং যখন
মণ্লী, িসম্িন িনেজই, যখােন িবশব্ এই লক্ণ এবং আশ্যকাযয্
দখার জনয্ অেপক্া করেছ; যখন মণ্লী, আর লখক, আর

পিরচালক, সবাই লখেকর আত্ায় চেল আেস।
169 তখন যখন তারা বেল, “অেলৗিকক কােযর িদন শষ হেয়েছ,”
এটা সিঠক ধব্িনেত আঘাত কের না।
170 িকনু্ যখন এিট সিঠক তােল আেস আর এিটর সিঠক
আত্া িনেয়; লখেকর আত্া না আসা পযন্ আপিন কীভােব
এিট করেবন? আেমন। তখন যখন আপিন বেলন, “অেলৗিকক
কােযর িদন শষ হয়িন,” িসম্িন িচৎকার কের, “আেমন!”
যখন আমরা আঘাত কির, বলুন, “যীশু খর্ীষ্ কাল, আজ এবং
অনন্ কাল একই,” িসম্িন িচৎকার কের, “আেমন!” “পিবতর্
আত্া তামােদর উপের আিসেল তামরা শিক্ পর্াপ্ হইেব।”
িসম্িন িচৎকার কের, “আেমন! আমরা বুঝেত পেরিছ!” তখন
এই িবষয় িনেয় আর কানও সেন্হ নই। পেুরা িসম্িন বােকয্
সেঙ্ সামঞ্সয্পণূ। এটা হেচ্…[ভাই বর্ানহাম হাততািল দন—
সম্াদকীয়।] এটাই সটা। উহু! এিট একিট দদুান্ িজিনস।
পিরচালক এবং লখকেক অবশয্ই একই আত্ায় হেত হেব। এবং
সঙ্ীতজ্েদর অবশয্ই একই আত্ায় হেত হেব, এিট একসেঙ্ কাজ
করার জনয্। আর িবশব্ ভাবেছ িক হেচ্।
171 তারা য সাময্বােদর কথা বেল, আর এিট আমােক অসুস্
কের তােল, আর এই সকল একীকরণ ইতয্ািদ, এবং িবিচ্ন্তা।
ওহ, করুণা! এইরকম, এই সব অথহীনতা, যখন পর্ভুর আগমন
সিন্কট, সখােন িকছু ভুল হেচ্। আিম ভয় পািচ্ য পিরচালক…
পিরচালকরা লখেকর আত্া থেক বিরেয় এেসেছন।
172 যখন আমরা সই লখেক আত্া পাই, ঈশব্েরর সই মূল
শিক্ যা বাইেবল বেলেছ, “পর্াচীন পরুুষরা এই বাইেবল িলখেত
পিবতর্ আত্া দব্ারা চািলত হেয়িছেলন,” আপনারা তােদর দখেত
পােবন দিুট চীনা কাগেজর টুকেরা একসােথ আসেব, িঠক যমন
ঈশব্েরর বাইেবল এবং একজন িবশব্াসী একসােথ আসেব, কারণ
তারা উভয়ই একই আত্ায়। তারা উভয়ই একই িজিনস। তারা
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সরাসির একসেঙ্ িমেল যােব। আমােদর আজ যা পর্েয়াজন তা হল
পিরচালক, এটা িঠক, বােকয্ িফের আসা, িফের আসা এবং এখােন
যমন বলা হেয়েছ িঠক তমিন িবশব্াস করা। তখন আপিন সব্য়ং

ঈশব্রেক দখেত পােবন। এটাই হল উেন্াচন। নাটক বাস্বািয়ত হয়।
173 আজ তারা বেল, “িঠক আেছ, িতিন একজন ঐিতহািসক ঈশব্র।
আমরা জািন িতিন লািহত সাগর অিতকর্ম কেরিছেলন। িতিন এই
সবিকছু কেরেছন। আর িতিন আগুেনর চুিল্—চুিল্েত িছেলন,
ইবর্ীয় সন্ানেদর সেঙ্।” ইিতহােসর ঈশব্র িদেয় িক হেব, তাই না,
যিদ িতিন আজ একই না হন? মানষু সবদা িতিন যা কেরেছন তার
জনয্ ঈশব্রেক মিহমািনব্ত করেছন, িতিন কী করেবন তা ভাবেছন এবং
িতিন যা করেছন তা উেপক্া করেছন। এইরকম করা মানুেষর মেধয্ই
আেছ। এবং আজও একই িজিনস, আমার ভাইেয়রা। এটা খুব একই
িজিনস। হ, আমার!
174 আসুন িফের যাই এবং িসম্িনিট সিঠকভােব বাজােনা শুরু
কির, যখােন িবশব্ দখেত পােব। যীশু বেলেছন, “আিম ভূতল
হইেত উচ্ীকৃত হইেল সকলেক আমার িনকেট আকষণ কিরব।”
এবং, “িতিন কাল, আজ এবং অনন্ কাল একই।”
175 পিরচালকেদর সিঠক আত্া পেত িদন, সঙ্ীতজ্েদর সেঙ্ এবং
লখেকর সেঙ্, সবিকছু িঠক হেয় যােব। তারপের আমরা, এই

িবষেয় কানও অনমুান নয়, আমরা তখন তাঁর সেঙ্ এক হেয়িছ।
ইবর্ীয় ১৩:৮ বেল, “িতিন কাল, আজ এবং অনন্ কাল একই।”
176 আমরা পর্িরত ২-এ তাঁর সেঙ্ এক হেয়িছ। আমরা তােদর সেঙ্
একই বািপ্েস্র সেঙ্, একই িবষেয় এক হেয়িছ। িতিন যা িছেলন
এবং িতিন যা আেছন, িতিন যা িছেলন এবং িতিন যা আেছন,
আমরা সটাই। িঠক সটাই।
177 িঠক যমন আিম যিদ একজন সিতয্কােরর আেমিরকান হেত
চাই, স যা িছল, স যা িকছু আেছ তার সেঙ্ আমােক এক
হেত হেব। আিম যিদ একজন সিতয্কােরর আেমিরকান হই তাহেল
আমােক এর সেঙ্ এক হেত হেব।
178 আিম যিদ সিতয্কােরর আেমিরকান হই, তাহেল আিম
প্াইমাউথ রেক অবতরণ কির। আেমন। আিম কেরিছ, যিদ আিম
একজন আেমিরকান হই। আপনারাও তাই কেরেছন; আপনারাও
আগনু্ক িপতােদর সেঙ্ প্াইমাউথ রেক অবতরণ কেরেছন।
প্াইমাউথ রেক, যখন তারা সখােন অবতরণ কেরন, আিম তােদর
সেঙ্ িছলাম; আপনারাও তাই, সকেলই।
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179 আিম পল রভােরর সেঙ্ চেড়িছলাম, পেথর িনেচ, তােক িবপদ
সম্েক সতক করেত। এটা একদম িঠক।
180 িঠক এখােন ভয্ািল ফােজ, আিম বরেফর ডলাওয়য্ার নদী
পার হলাম, একদল সনয্ িনেয়, যােদর অেধেকর জতুা িছল না।
আিম জজ ওয়ািশংটেনর সেঙ্ সারা রাত পর্াথনা কেরিছলাম, আেগ
থেকই। আিম মেন মেন এক দিৃষ্ িনেয় ডলাওয়য্ার নদী পার হলাম।

আমরা আেমিরকান। হয্াঁ, মহাশয়। ভয্ািল ফােজ, আিম অবশয্ই
কেরিছলাম।
181 আিম পর্কৃত কৃতজ্তাজ্াপনকারী িপতােদর সেঙ্ ধনয্বাদ
িদেয়িছ। ঈশব্রেক ধনয্বাদ িদেয়িছ। আিম যিদ সিতয্কােরর
আেমিরকান হেয় থািক, তাহেল সই টিবেল আিম এক হেয়িছ।
182 আিম যিদ একজন সিতয্কােরর আেমিরকান হেয় থািক, আিম
যখন স্ানওয়াল জয্াকসেনর সেঙ্ দাঁিড়েয়িছলাম তখন আিম এক
হেয়িছলাম।
183 আিম যিদ সিতয্কােরর আেমিরকান হেয় থািক, তাহেল বাস্ন
িট পািটেত আিম এক হেয়িছলাম, হয্াঁ, মহাশয়, যখন আমরা
আমােদর চােখর উপর থেক িজিনস টেন তুলেত পর্তয্াখয্ান
কির। িঠক আেছ, আিম সিতয্কােরর আেমিরকান। সখােন আিম
এক হই। হয্াঁ, মহাশয়। হ, আমার!
184 আিম ১৭৭৬ খর্ীষ্ােব্ জলুাই মােসর ৪ তািরেখ সব্াধীনতার ঘন্া
বািজেয়িছলাম। আিম এখােন সব্াধীনতার ঘন্া বািজেয় ঘাষণা কির
য আমরা সব্াধীন। একজন সিতয্কােরর আেমিরকান হেত হেল

আমােক করেতই হেব।
185 আিম তার লজ্ার সেঙ্ এক হেয়িছলাম িবপ্েবর সময়, যখন
ভাইেয়রা এেক আপেরর িবরুেদ্ যদু্ কেরিছেলন। আমােক তার
লজ্া সহয্ করেত হেব, যমন আমােক তার গৗরব সহয্ করেত
হেব। আিম একজন আেমিরকান হই, আমােক হেতই হেব। তার সেঙ্
আিম এক হেয়িছ। হয্াঁ, মহাশয়।
186 িলংকন যখন বকৃ্তা িদেয়িছেলন তখন আিম গিটসবােগ এক
হেয়িছ। হয্াঁ, মহাশয়।
187 আিম ওেয়ক আইলয্ােন্ িছলাম, তােদর রক্াক্ সনয্েদর
শরীের। আিম ওেয়ক আইলয্ােন্ উেঠিছলাম।

গুয়ােম, আিম সই পতাকা উেত্ালেন সাহাযয্ কেরিছলাম।
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188 আিম একজন সিতয্কােরর আেমিরকান। আেমন। স যা িকছু,
আিমও তাই, এবং এর জ য় গিবত। হয্াঁ, সিতয্ই। আেমিরকা যা
িছল, স যা আেছ, আিম এখনও তাই, আেমিরকান হওয়ার জ য়।
স যা িছল, আমােক থাকেত হেব, কারণ আিম তার সেঙ্ পিরিচত।

189 একই িজিনস, একজন সিতয্কােরর িখর্স্ান হওয়ার মাধয্েম,
আপনােক এর সেঙ্ এক হেত হেব।
190 আিম মািশর সেঙ্ পর্চার কেরিছ, এবং যদু্-…অথবা নােহ
সেঙ্, এবং আসন্ িবচােরর জনয্ লাকেদর সতক কেরিছ; একজন
সিতয্কােরর িখর্স্ান হওয়ার জনয্।
191 আিম মািশর সেঙ্ জব্লন্ ঝােপ িছলাম। আিম আগুেনর স্ম্
দেখিছ। আিম তাঁর মিহমা দেখিছ। আিম মরুভূিমেত মািশর সেঙ্

িছলাম, একজন িখর্স্ান হওযার জনয্। একজন িখর্স্ান হেত হেল
আমােক ঈশব্েরর সবিকছুর সেঙ্ পিরিচত হেত হেব। আিম তাঁর
মিহমা দেখিছ। আিম তার কণ্সব্র শুেনিছ। এখন আমার থেক
দেূর বয্াখয্া করার চষ্া করেবন না, কারণ আিম সখােন িছলাম।
আিম জািন আিম িক িবষেয় কথা বলিছ। আিম দেখিছ িক হেয়িছল।
হয্াঁ, মহাশয়।
192 আিম লািহত সাগেরর ধাের িছলাম, যখন আিম দখলাম
ঈশব্েরর আত্া নেম আসেছন এবং একপাশ থেক জলেক ভাগ
করেছন; একগুচ্ নলখাগড়া িদেয় নয়, যা তারা আজ বলেত
চাইেছ, িকনু্ পর্ায় নবব্ই ফুট সমুেদর্র মধয্ িদেয়। আিম ঈশব্েরর
আত্ােক দেখিছ। আিম মািশর সেঙ্ সই শুকেনা জিমর মধয্
িদেয়, লািহত সাগর হঁেট পার কেরিছলাম।
193 আিম সীনয় পবেতর পােশ দাঁিড়েয় মঘগজন ও বজর্পাত
দেখিছ। তােদর সেঙ্ সখােন মান্া খেয়িছ। আিম সই পাথর থেক

পান কেরিছ। আিম এখনও আজ রােত এটা করিছ। মান্া ভক্কেদর
সেঙ্ আিম এক িছলাম। আিম তােদর সেঙ্ এক হেয়িছলাম যারা
পাথর থেক পান কেরিছল।
194 িযেহাশূয় যখন িশঙ্া বািজেয়িছেলন এবং িযরীেহার দওয়াল
পেড় যায় তখনও আিম এক হেয়িছলাম।

আিম দািনেয়েলর সেঙ্ িসংেহর খােদ িছলাম।
আিম ইবর্ীয় সন্ানেদর সেঙ্ আগুেনর চুিল্েত িছলাম।
আিম পবেত িছলাম…কিম্ল পবেত এিলেয়র সেঙ্।
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195 আিম জন বয্াপিটেস্র সেঙ্ িছলাম, এবং তােদর
সমােলাচকেদর আেগ। আিম ঈশব্েরর আত্ােক নেম আসেত
দেখিছ। আিম ঈশব্েরর কণ্সব্রেক বলেত শুেনিছ, “ইিনই আমার

িপর্য় পতুর্, ইহাঁেতই আিম পর্বাস করেত পর্ীত।” হয্াঁ, মহাশয়। আিম
িনিশ্ত তার সেঙ্ এক হেয়িছলাম। এটা একদম িঠক।
196 আিম সখােন লাসােরর কবের এক হেয়িছলাম, যখন িতিন
লাজারাসেক জীিবত কেরিছেলন। আিম এক হেয়িছলাম, কূেপর
ধাের মিহলািট, যখন িতিন তােক তার পােপর কথা বেলিছেলন।
হয্াঁ, মহাশয়।
197 তাঁর মৃতুয্েত আিম অবশয্ই তাঁর সােথ পিরিচত হেয়িছ। এবং
আিম পর্থম ইস্াের িচিহ্ত হেয়িছলাম। আিম মৃতুয্ থেক তাঁর সেঙ্
জীিবত হেয়িছ। আিম তাঁর মৃতুয্েত তাঁর সেঙ্ এক হেয়িছ।
198 আিম উপেরর ঘের একেশা িবশজেনর সেঙ্ িছলাম। সখােন
তােদর সেঙ্ আিম এক হই। আের! আিম—আিম ধািমক বাধ
কির। হ, আমার! সখােন আমার এক হই। আিম তােদর একজন।
আিম এক হেয়িছলাম। আিম তােদর একই অিভজ্তা পেয়িছ।
আিম সখােন িছলাম যখন এিট ঘেটিছল, একজন সিতয্কােরর
িখর্স্ান হওয়ার জনয্। আিম পর্বল বেগ ছুেট আসা বাতােসর সাক্ী
হেয়িছ। আিম তা পর্তয্ক্ কেরিছ। আিম ঈশব্েরর শিক্ অনভুব কেরিছ
যখন এিট কঁেপ উঠল। যারা অনয্ ভাষায় কথা বেলিছল তােদর
সেঙ্ আিম িছলাম। সখােন অিভেষক নেম আসা আিম অনভুব
কেরিছলাম। আিম তােদর সেঙ্ িছলাম। পিবতর্ আত্া যখন তােদর
সেঙ্ অনয্ ভাষা িদেয় কথা বলেত শুরু কের তখন তােদর সেঙ্
আমার পিরচয় হেয়িছল।
199 আিম িপতেরর সেঙ্ িছলাম, পর্িরত ২ এর সমােলাচকেদর
আেগ, যখন িতিন সই মহান উপেদশ পর্চার কেরিছেলন তা িতিন
কেরিছেলন। তার সেঙ্ আিম এক হই। হয্াঁ, মহাশয়।
200 পর্িরত ৪এ, যখন তারা একিতর্ত হেয়িছল, যখন ভবনিট কঁেপ
উেঠিছল তখন আিম তােদর সেঙ্ িছলাম। পর্াথনা সভার পের, তারা
যখােন িছল সখােন ভবনিট কঁেপ ওেঠ। সখােন তােদর সেঙ্

আিম এক হই।
আিম পৗেলর সেঙ্ মাস িহেল পর্চার কেরিছ। হয্াঁ, মহাশয়।

201 আিম পা  ম দব্ীেপ যাহেনর সেঙ্ িছলাম, এবং তার িদব্তীয়
আগমন দেখিছ।

আিম সংস্াের লুথােরর সেঙ্ িছলাম।
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202 আিম ওেয়সিলর সেঙ্ িছলাম, সই ফায়ারবর্য্ান্; আগুন থেক
িছিনেয় নওয়া, যখন অয্াংিলকান চােচর িবরুেদ্ সই িবেদর্াহ।
আিম তার সেঙ্ সখােন িছলাম।
203 আর এখােন আিম আজ রােত, ১৯৬৪, িফলােডলিফয়া,
পনিসলেভিনয়ােত, একই ধরেণর দেলর সেঙ্ এক হেয়িছ, একই

ধরেনর অিভজ্তার সেঙ্। আমােক হেত হেব, িখর্স্ান হেত হেল।
ঈশব্েরর বাকয্ যখােন পর্কািশত হেচ্ সখােন আমােক অবশয্ই এক
হেত হেব। আিম এমন একিট দেলর সেঙ্ এক যারা ঈশব্েরর আত্া
অনভুব কেরন।
204 আিম এমন একিট দেলর সেঙ্ এক যারা জােনন য িতিন
উেন্ািচত, যারা জােনন িতিন কাল, আজ এবং অনন্ কাল একই,
যারা জােনন য এটা কােনা ধমান্তা নয়। “এটা যীশু খর্ীষ্ কাল,
আজ এবং অনন্ কাল একই।” আিম আজ রােত এখােন সই
দেলর সেঙ্ এক হেয়িছ। তবুও, তােদর বলা হয় একদল িবধমী,
তবুও একদল ধমান্, ঈশব্েরর বােকয্র কারেণ। িকনু্, “ কননা আিম
সুসমাচার সমব্েন্ লিজ্ত নিহ; কারণ উহা পর্েতয্ক িবশব্াসীর পেক্
পিরতর্াণােথ ঈশব্েরর শিক্,” এবং আিম একজন। আিম তােদর সেঙ্
জীবন্ পেতর্র কথা বেলিছ, পর্মািণত, ঈশব্র মানেুষর রূেপ, পরুুষ ও
মিহলােদর মেধয্ আবৃত। উহু!
205 ঈশব্র পনুরায় তাঁর এন মারফােত, িনেজেক উেন্াচন কেরেছন
এবং তাঁর লােকেদর কােছ িনেজেক পিরিচত কেরেছন। মহান রাজা
িযিন তাঁর গৗরব সিরেয় রেখিছেলন। “আর অল্ কাল গেল
জগৎ আর আমােক দিখেত পাইেব না। আিম তােদর িনকট আবৃত।
িকনু্ তামরা দিখেত পাইেব, কারণ আিম তামােদর সেঙ্ থািকব,
এমনিক তামােদর মেধয্, যগুান্ পযয্ন্, লুথার থেক ওেয়সিলেত
থেক, শুরু কের, মিহমা থেক মিহমা পযন্। আিম এখনও সই

একই ঈশব্র িযিন জীিবত িছেলন, এবং মূল মিহমায় িফের যািচ্।”
হােললুইয়া!
206 িতিন পর্িতিট ধমসম্দােয়র পদা িচের ফেলেছন, পর্িতিট শেব্র
বাধা। সই শব্ যা বেল, “ওহ, এটা ধমান্তা,” িতিন এিট িচের
ফেলেছন। ওখান থেক য শব্ আেস, বেল, “ওহ, ওরা পাগল,”

িতিন সই পদািট িচের ফেলেছন। হয্াঁ, িতিন কেরেছন। “ওহ,
আপিন এিট করেত পারেবন না। আপিন একদল ধমান্ ছাড়া আর
িকছুই নন।” িতিন এিট িচের ফেলেছন। “ঐশব্িরক আেরাগয্দান
বেল িকছু নই।” িতিন িঠক সটা ভেঙ্ িদেয়েছন, ওহ, আমার,



38 কিথত বাকয্

কারণ তার বাকয্ বেল িতিন করেবন। আপিন ঈশব্েরর বাকয্েক জয়
করেত পারেবন না।
207 আর সখােন িতিন দাঁিড়েয় আেছন, তবুও, আজ রােত,
িবকর্মশালী িবজয়ী িযিন, যেহতু িতিন পর্িতিট মথিডস্,
বয্াপিটস্, পর্সিবটয্ািরয়ান, অনয্ সকল ধরেনর পদা িচের
ফেলেছন। িতিন এখনও তার লােকেদর মােঝ দাঁিড়েয় আেছন,

আজ রােত, পরম্রাগত িবিধ যােক জয় করেত পাের িন। লােকরা
যা চায় তা বলেত িদন, তারা যা করেত চান তা করেত িদন, তারা যা
চায় তা করেত িদন। ঈশব্র আেসন, সই শেব্র বাধা ভদ কের।
208 এবং মেন রাখেবন, তারা আমােক বেলেছন, যখন একিট িবমান
সিতয্ই সই শব্ বাধা ভেঙ দয়, তখন তার গিতর কান সীমা
থােক না।
209 আিম আপনােক বলিছ, আপিন যখন সই পরম্রাগত িবিধর
বাধা ভেঙ ফলেবন, য “যীশু বহুকাল আেগর, এবং িতিন এখন
নই,” যখন আপিন খুেঁজ পােবন িতিন কাল, আজ এবং অনন্

কাল একই, এই সভােত এখােন ঈশব্র যা করেত পােরন তার কান
সীমা নই, এবং তােদর যা পর্েয়াজন তা এই িবশব্েক দখান: একিট
িবেশব্র মলা নয়, িকনু্ একিট িবশব্ পনুরুজ্ীবন যা জীিবত ঈশব্েরর
উপিস্িতেত পণূ এবং বাপ্াইিজত হেব, এন মারফা িনেজেক
মানেুষর দেহ উদ্ািসত কেরন। হােললুইয়া! আিম এটা িবশব্াস কির।
210 পর্িতটা বাঁধা ভেঙ্ ফেলেছন, পর্িতিট পদা, পর্িতিট পদা! িকছুই
তাঁর উপিস্িত আড়াল করেত পাের না। মানষু যখন তােদর হৃদেয়
কু্ধাত হয়, তখন একিট পদা ভেঙ্ যাওয়ার জনয্ পর্সু্ত হয়। আপিন
শুধু তার উপর িনভর করেত পােরন। তার মহান পিবতর্ আত্া দব্ারা,
পর্িতিট পদা িচের ফলুন!
211 আর এখােন িতিন দাঁিড়েয় আেছন, আজ রােত, িবকর্মশালী
িবজয়ী, কাল, আজ এবং অনন্ কাল একই; অসুস্েদর
আেরাগয্দান করেছন, িবশব্াসীেদর বািপ্স্ িদেচ্ন, িঠক যমন
িতিন সবসময় কেরিছেলন। িতিন িবকর্মশালী িবজয়ী। ধব্ংসাত্ক
িদয়াবল পলায়ন কেরেছ। হয্াঁ, মহাশয়। তারা সবসময়, যখন িতিন
পােশ থােকন।
212 শেষ, আিম এটা বলেত পাির। সখােন একিট…অেনক বছর
আেগ, একটা গল্ পেড়িছলাম, একজন পরুেনা বহালাবাদকেক
িনেয়। তার একটা পরুেনা বহালা িছল তারা িবিকর্ করেত যািচ্ল।
আপনারা গল্িট অেনকবার শুেনেছন। এবং তারা একিট িনিদষ্
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িজিনেসর জনয্ এিট িবিকর্ করেত চেয়িছল। আর িনলামকারী
বলেলন, “ ক আমােক অমুক-অমুক িদেব?” আিম িবশব্াস কির
তােক কেয়কিট কেয়ন, হয়েতা পঞ্াশ সন্ অথবা িকছু দওয়া
হেয়িছল। “এক, দইু গুনেছন,…”
213 অিবলেমব্, িপছেন একজন উেঠ দাঁড়ােলন। িতিন বলেলন,
“এক িমিনট।” এবং িতিন উেঠ আসেলন আর এটা িনেলন। আসুন
মেন কির য িতিন এটা বাজােলন:

সখােন রেক্ ভরা ঝরনা আেছ,
ইম্ানূেয়েলর িশরা থেক বািহত,
যখন পাপীরা পর্বােহর মেধয্ ডুেব যায়,
তােদর সমস্ দােষর দাগ িমেট যায়।

214 তারপর যখন িতিন সটা রাখেলন, স্ানিটেত কান শুষ্ চকু্
িছল না। তারপর িতিন বলেলন, “ ক পর্দান করেবন?”
215 একজন বলেলন, “পাঁচ হাজার।” “দশ হাজার।” এটা অমূলয্
িছল। কন? সই— সই বহালার পেুরােনা গুরু এর আসল গুণিট
পর্কাশ কেরিছেলন।
216 ওহ, ভাই, বান, এখন এই বােকয্র পর্ভু, িযিন এিট িলেখেছন,
মহান পিবতর্ আত্া, তাঁর ধনেুকর সেঙ্ ভালবাসা মািখেয়, এবং এিট
আপনার হৃদেয় ভদ কেরন।

সখােন রেক্ ভরা ঝরনা আেছ,
ইম্ানূেয়েলর িশরা থেক বািহত।

217 আপিন পণূ মূলয্ দখেত পােবন, এবং উেন্ািচত ঈশব্রেক
দেৃশয্ দখেত পােবন। যমন, পঞ্াশত্মীর িদেন িতিন যখন
লােকেদর উপর নেম এেসিছেলন তখন িতিন যমন িছেলন, িঠক
তমনই আেছন, যখন িতিন িনেজেক ঢেল িদেয়িছেলন, “খািল

কেরিছেলন” িঠক এর মেধয্। সটা িঠক।
218 আপনারা বেলন, “ভাই বর্ানহাম, আিম চষ্া কেরিছ। আিম
চষ্া কেরিছ। আিমএটা কেরিছ, সটা, এবংঅনয্িকছু।”

219 একিদন আিম কালসবাদ, িনউ মিক্েকােত একিট সভা
করিছলাম। এবং আমরা এই বড় পরুাতন বাদেুড়র গুহােত িনেচ
সখােন িগেয়িছলাম। এবং এটা িছল ভীিতকর চহারার, এবং

আমরা সখােন নেমিছলাম। আর সই— সই লাকিট, যখন
িতিন এই জায়গায় নেম আসেলন, িতিন—িতিন আেলা িনিভেয়
িদেলন। আর, ওহ, আমার, আপিন কল্না করেত পােরন য এিট
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কতটা অন্কার িছল। এটা…এটা এত অন্কার য আপিন এটা
অনভুব করেত পােরন।
220 আর এটা িঠক যভােব সময় আসেছ, যখন আমরা মণ্লীেক
দিখ য ঈশব্েরর বাকয্েক িচনেত বয্থ হয়; যখন আপনারা দেখন

আমােদর িসেয়ােনর কনয্ারা আচরণ করেছ যভােব তারা আচরণ
কের; যখন আপনারা দেখন য আমােদর ভাইরা ধূমপান এবং
মদয্পান করেছ, এবং—এবং নাংরা রিসকতা ইতয্ািদ বেল, আর
এখনও খর্ীেষ্ তােদর সব্ীকােরািক্ রাখা চষ্া করেছ। ওহ, আমার,
এটা অন্কারময়। এটা গাঢ় অন্কারময়।
221 আমরা তাঁর আগমেনর িচহ্ দখেত পািচ্। ওখােন হেব…
িদেনর িঠক আেগ এিট সবদা অন্কারময়। তারপের ভােরর তারা
বিরেয় আেস িদেনর অভয্থনা করেত, এবং এিট ঘাষণা করেত,

এবং দখায় য এিট আসেছ। লক্য্ করুন।
222 সখােন, যখন তারা এিট বন্ কের দয়, তখন একিট ছাট্
মেয় তার কেণ্র শীেষ িচৎকার কেরিছল। পথপর্দশেকর পােশ একিট
ছাট ছেল দাঁিড়েয় িছল, এবং স সই পথপর্দশকেক দেখিছল

যখন স এভােব আেলা িনিভেয়িছল। এবং সই ছাট বানিট
অবেচতন হেয় পড়িছল। স িচৎকার করিছল, লািফেয় উঠিছল।
“উহু! এরপর িক ঘটেত যােচ্? িক বয্াপার? িক বয্াপার?”
223 স িক িচৎকার কেরিছল আপনারা জােনন? স বেলিছল,
“ভয় পও না ছাট বান। এখােন একজন লাক আেছ য লাইট
জব্ালােত পাের।”
224 শান, ছাট বান, তুিম হয়েতা ভাবেছা আমরা ছাট এবং
সংখয্ালঘু। িকনু্, ভয় পয় না। এখােন একজন মানুষ আেছন িযিন
আেলা জব্ালােত পােরন। সটা হল পিবতর্ আত্া। আপিন এটা
িবশব্াস কেরন?
225 আসুন মাথা নত কির। আপনােদরেক ধের রাখার জনয্ আিম
দঃুিখত।
226 হ সব্েগর মহান ঈশব্র, িনেজেক উেন্াচন করুন, িনেজেক
উেন্াচন করুন, িনেজেক বয্ক্ করুন, গৗরেবর মহান রাজা, আজ
রােত এই ছাট উদাহরণগুিল িনন এবং সগুিল মানেুষর হৃদেয়
স্াপন করুন। এবং আমরা যন সই উেন্ািচত জনেক দখেত
পাই, িযিন নেম এেস মিন্েরর িতরস্িরণী িচের ফেলিছেলন; আর
তারপর িঠক সই আবরণ থেক বিরেয় এেস পনুরায় মানেুষর মেধয্
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আবৃত হন, পঞ্াশত্মীর িদেন; মিহমা থেক মিহমা পযন্ পিরবিতত
হেয় একই রকম রেয়েছন।
227 এবং এখন আমরা পর্কৃিতর মেতা, অিভনেয়, পর্কৃত বীেজ িফের
এেসিছ, এক মণ্লীর যগু থেক অনয্ মণ্লীর যেুগ। এবং এখােন
এই শষ যেুগ, আমরা এখােন, আসল িজিনসিটেত িফের এেসিছ
যা পঞ্াশত্মীর িদেন পিতত হেয়িছল, পর্িতিট বাকয্ পরূণ করেত,
“সন্য্াকােল দীিপ্,” এবং, “আিম য সকল কাযয্ কিরেতিছ,
তামরাও কিরেব,” এবং অেনক িবষয় যা আপিন আপনার বােকয্

পর্িতশর্িত িদেয়েছন।
228 িপতা, এখােন যিদ এমন কউ থােকন িযিন এখনও পযন্ সই
পদািট িচের ফেলনিন, অথবা যিদ এখােন এমন কউ থােকন িযিন
শুধু এমন কােরা ছদ্েবশ ধারণ কেরেছন িযিন পদা ভদ কেরেছন,
আজ রােত অনগুর্হ করুন, িপতা। তারা যন দখেত পায় য
িবকর্মশালী িবজয়ী এখােন দাঁিড়েয় আেছন, অনগুর্হ এবং শিক্েত
পণূ, ক্মা করার জনয্। এটা পর্দান করুন, িপতা।
229 আর যখন আমােদর মাথা নত, তখন এখােন িক িকছু? কতজন,
আিম বলেত পাির, যারা বলেবন, “ভাই বর্ানহাম, আিম আমার
হাত তুলিছ। আমার জনয্ পর্াথনা করুন”? শুধু মাথা নত রাখুন,
আপনার হাত উপের তুলুন, “আিম পর্িতিট পদা ভদ করেত চাই,
যতক্ণ না আিম সিতয্ই িবজয়ীেক দখেত পাই।” ঈশব্র আপনােক
আশীবাদ করুন। আমার, হােত! বয্ালকিনেত, ডানিদেক? ঈশব্র
আপনােদর আশীবাদ করুন। িপছন িদেক বয্ালকিনেত? তুলুন…
ঈশব্র আপনােদর আশীবাদ করুন। সিতয্কােরর সৎ হান। বাম িদেক?
আপনার হাত উপের তুলুন, বলুন, “ভাই বর্ানহাম, আিম হয়েতা
বছেরর পর বছর ধের িখর্স্ান িছলাম, িকনু্, সিতয্ই, আিম কখনই
সই পদা ভদ কের আিসিন। আিম সিতয্ই এিট কখনও কিরিন। তখন

তােদর কােছ যা িছল তা আিম পাইিন।” আজ, আমরা পেয়িছ…
“আিম গরমিবছানার উিদ্দ।”
230 একিট গরমিবছানায় উিত্ত একিট ফুল িনন, আপনােক এিট
লালন-পালন করেত হেব, এিট পালেত হেব, এিট স্ করেত হেব,
জল িদেত হেব। িকনু্ মরুভূিমেত জন্ােনা সই আিদ উিদ্দিট,
একই ধরেনর ফুল, দখেত তার মেতাই; এটা একটু জল পায় না,
িকনু্ কান পাকা এর উপর আেস না। এটা রুক্। এিট একিট পর্কৃত।
231 আপিন িক িখর্স্ধেমর সেঙ্ আজেকর িখর্স্ধেমর তুলনা করেত
পােরন, তখন এিট যা িছল? আপনারা িক কল্না করেত পােরন
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এই দলিটেক, যােক আমরা আজেক িখর্স্ান বিল, সারা িবেশব্,
পঞ্াশত্মীর মেতা; লািলত-পািলত হওয়া, এবং এক িগজা থেক
অনয্ িগজায়, এবং, এমন িকছু বলা যা আপিন পছন্ কেরন না,
উেঠ বিরেয় যাওয়া? এবং, ওহ, আপনারা িক তা কল্না করেত
পােরন? না। বয্াপারটা িক? এিট একিট পর্িতরূপ।
232 মাইেকেলেঞ্েলা, িযিন মািশর স্ৃিতস্ম্ তির কেরিছেলন,
আপিন সিটর একিট পর্িতরূপ পেত পােরন, খুব সস্ায়। িকনু্,
আসলিট?
233 িযিন পর্ভুর নশেভাজ অঙ্ন কেরিছেলন, আিম অনমুান কির
সই আসল িচতর্িট কেয়ক দশ লক্ ডলাের িবকর্য় হেব, যিদ আপিন

এিট িকনেত পােরন। এমনিক এটা কাথায় আেছ আিম তা জািন না।
িকনু্ আপিন পর্ায় এক ডলার আটানবব্ই সেন্ এিটর একিট সস্া
পর্িতরূপ িকনেত পােরন। আপিন পারেবন।
234 আর আজও তাই। একজন সহজলভয্ িখর্স্ান, একজন
পর্িতরূপ, শুধুমাতর্ একজন িগজা যাগদানকারী, আপিন একিট
িসগােরট অথবা একিট—অথবা একিট সাধারণ পানীয়র জনয্
তােদর িকনেত পােরন। অথবা, চুল কাটা অথবা ঠাঁেট রং লাগােনা
একজন মিহলা, আপিন তােক িবেশব্র ফয্াশেন যেকােনা িকছুর
জনয্ িকনেত পােরন। িকনু্ আপিন সই পর্কৃতেক স্শ করেত
পারেবন না।
235 আিম তােক সম্ূণ দিৃষ্েত দিখ, কাল, আজ এবং অনন্
কাল একই।
236 ওহ, িখর্স্ান, আপনারা িক সিতয্কােরর িখর্স্ান হেত চান না?
যিদ কউ হাত না তুেল থােক, আপিন িক করেবন? িঠক আেছ,
আিম পর্াথনা করেত যািচ্। ঈশব্র আপনােদর আশীবাদ করুন। ঈশব্র
আপনােদর আশীবাদ করুন। ওহ, এটা িঠক আেছ। শুধু সটার িদেক
তাকান।
237 আমােদর সব্গীয় িপতা, “আপনার বাকয্ আপনার কােছ িনষ্ল
হইয়া িফিরয়া আিসেব না।” আপিনই সই পর্িতশর্িত িদেয়েছন।
আিম শুধু এটা বলার জনয্ দায়বদ্ যা আপিন এটা বেলেছন। আিম
শুধু আপনার বাকয্ পনুরাবৃিত্ করিছ। আপিন বেলেছন, “ য বয্িক্
আমার বাকয্ শুেন, ও িযিন আমােক পাঠাইয়ােছন, তাঁহােক িবশব্াস
কের, স অনন্ জীবন পর্াপ্ হইয়ােছ।” আপিন এটা পর্িতশর্িত
িদেয়েছন।
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238 এবং, পর্ভু, আমরা জািন আজ আমােদর সটার পর্িতরূপ
আেছ, অেনেক বেল য তারা িবশব্াস কের, যখন, তারা কের না।
এটা দখায়। িকনু্, পর্ভু, িকছু আসলও আেছ।
239 আিম পর্াথনা কির য আপিন এখােন, আজ রােত, পর্িতিট
পরুুষ এবং মিহলা, ছেল অথবা মেয়, পর্দান করেবন, তারা য
কান জািতরই হাক না কন, তারা কান বেণরই হাক না কন,

তারা কান িগজার অন্ভুক্, হ ঈশব্র, তােদর পণূ করুন। তারা যন
আজ সই একই যীশুর আসল পর্কাশ দখেত পায়, িঠক যমনিট
িতিন পঞ্াশত্মীর িদেন িছেলন, যখন িতিন পিবতর্ আত্া হেয় এই
যেুগর জনয্ িনেজেক পর্কাশ কেরিছেলন। এিট পর্দান করুন, বাকয্
পণূ হেত দেখ, ভিবষয্দব্াণীগুিল বাস্বািয়ত হেত দেখ!
240 আমরা তুলনা কির, আজ, যােক সখােন িবেশব্র িগজা বলা
হয়, িবশব্ িগজার কাউিন্ল, এবং পঞ্াশত্মীর পর্িতশর্িতর সেঙ্
তুলনা করুন? কান তুলনা নই, আেদৗ। সই িটিকেট আমরা
আমােদর নাংরা কাপড় ধৗত করেত পাির না।
241 িকনু্, পর্ভু ঈশব্র, যিদ আমরা সই ঝণায় িফের আিস, সখােন
একিট ধৗতকরণ পর্িকর্য়া আেছ, তখন আমােদর অিভজ্তা এবং
ঈশব্েরর বাকয্ এেক অপেরর সেঙ্ িমেল যােব। তখন, আমরা
আমােদর অিধকার দািব করেত পাির। পর্ভু, আজ রােত, আিম এই
লাকেদর আপনার হােস্ সমপণ কির। আমােদর যা পর্েয়াজন তা

পর্েতয্কেক পর্দান করুন, িপতা। আমরা যীশুর নােম পর্াথনা কির।
আেমন।
242 ঈশব্র আপনােদর আশীবাদ করুন। আপনােদরেক অেনক
ধনয্বাদ, দাঁিড়েয় থাকার জনয্, দীঘ সময় অেপক্া করার জনয্।
আর আিম দঃুিখত আিম আপনােদরেক দশ িমিনেটর পর দশ িমিনট
আটেক রেখিছলাম। সকাল না হওয়া পযন্ ঈশব্র আপনােদর সেঙ্
থাকুন। আিম এখন সভািট সমপণ করিছ, আিম মেন কির, সভার
পিরচালেকর কােছ। 
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