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 ধনয্বাদ, ভাই কালসন। আর পর্ভুর সবাকারী সকল ভর্াতা এবং ভিগনীেক
আমার অিভনন্ন। এটা…আিম কবল উেঠ পড়েত কখনও কখনও একটু

অনাগর্হী অনভুব কির, যখন আিম এত অদু্ত সাক্য্গুেলা এবং ঐ সব িজিনস
শর্বনকরেতথািক, যমনআজসকােলআিম সগুেলাশুনিছলাম।আরতারপর,
কষ্েভাগ এবং িনযাতেনর এক সহনাগিরক হওয়ায়, যমন আমােদর বয্াপিটস্
ভাই এবং বােনরা যসেবর মধয্ িদেয় িগেয়েছন; শুরুেত একজন—একজন
বয্াপিটস্ হওয়ায়, আিম িনেজ, একজন িমশনাির বয্াপিটস্ িছলাম, আর—
আরএটা জেন য এরঅথ িক যখনআপনার লােকরা…
2 আিমও এসেবর মেধয্ িদেয় িগেয়িছ। আমার িনেজর লােকরা আমায়
পর্তয্াখয্ান কের িদেয়িছেলন, আর তারা ভেবিছেলন য তারা আমায় দেূর
পািঠেয় দেবন কারন আিম পাগল হেয় িগেয়িছ। আর আিম পলাম, আর
সব্াভািবকভােবই িকছুটা ঘুিড়েয় বলবার মত কের বলতাম, “যিদ আিম পাগল
হেয় থািক, তেব আমায় কবল একা ছেড় িদন, কারন আমার সুস্ মিস্েষ্ আিম
যমন িছলাম, তাঁর চেয় বরং এইভােবই আিম অিধক খুিশ আিছ।” তাই এই
ধরেনর একিট ছাট দশন আিম ধের থািক, আমার িনেজর দশন। আর—আর
আিমএইভােব থাকারএই—এইসময়েক িনিশ্তভােবইউপেভাগকের চেলিছ।
3 আর এখােন উপিস্ত চাচ অফ কর্াইেস্র ভাইেদর ছাট দল, অথবা
কয্াম্েবলাইট, যমন আমরা সব্াভািবকভােবই এিট এভােব উেল্খ কের থািক।
আর আমার মেন পের যখন আমরা পর্ারেম্ শুরু কেরিছলাম তখন ওনারা
সভাগুেলার িবরুেদ্ কেঠার আঘাতকারী িছেলন। িকনু্, আপনারা জােনন,
আমােদর কােছ একবার পৗল নােমর িঠক এরকমই এক বয্িক্ িছেলন, আর
িতিন আমােদরই মত একজন হেয় িগেয়িছেলন। সুতরাং, ওটা সতয্। আিম মেন
কির তারা সব্াভািবকভােবই য িবষয়িটর অেনব্ষণ করিছল তা হল সই জীবন
যা আপিন যাপন করেছন। আপনারা জােনন, আমার কােছ, য কান সময়,
একিট পর্চার করার থেকও উত্ম িবষয় হল একিট বাতােক জীবেন যাপন কের
দখােনা। আিম…

4 িকছু সময় আেগ, এক মহান সবক, উত্ম সম্ূণ-সুসমাচার বা ফুল
গােস্ল বয্িক্, আপনারা সকেল—সকেল তােক চেনন, আমার অনুমান,
সম্ানীয় বুথ-িক্বব্ণ, িযিন সাতিট িবিভন্ ভাষায় বাতা পর্চার কেরন। িতিন বশ
বুিদ্মান বয্িক্। আরআিম…িতিন এক বড় বুিদ্মান বয্িক্। আরআমরা একবার
একসােথ যািচ্লাম, উিন আর ভাই মুর এবং আিম, আর আমরা কান িবষেয়র
ওপর আেলাচনা করিছলাম। আর আিম তাঁর িঠক িবেরাধীপেক্ িছলাম, আর
উিন আমার চারিদেক তাকােলন। িতিন বলেলন, “আপিন আপনার বাইেবল
সমব্েন্ িকছু জােনন না।” আপনারা জােনন য িকভােব ভাই বুথ এই কথািট
বলেত পােরন।
5 আিম বললাম, “ওটা িঠক, ভাই বুথ, িকনু্ আিম এর লখকেক ভােলা মত
জািন।” তাই, তাই আিম—আিম চাই…আপনারা জােনন, তাঁর বাকয্েক জানা
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জীবন নয়, িকনু্, “তােক জানা হল জীবন।” ওটা িঠক। বুঝেলন? আিম তাঁর
বাকয্জািন িক না;আিম যিদ কবলতােকজািন!আর সটা িনিশ্তরূেপই সতয্।
6 এই সকােল, আিম, এখােন সবকেদর এই উত্ম সহভািগতায়, সবার সােথ
হাত মলািচ্লাম। আর এখােন নীেচ বেস থেক সখােন এটা…আিম কাউেক
বড় করেত চাইিছ না। িকনু্ এই কােলা বয্িক্িট, ভাইিট, এখােন এেলন আর
ওখােন বেস পড়েলন। আিম এখােন আমার সিচবেক বললাম, “এখােন এক
পর্কৃত িখর্ষ্ান আেছন।”
7 আপিনআমায় মেন কিরেয় িদিচ্েলন বৃদ্ িস্েথর কথা িযিনআমার িবশব্াস,
চাচ অফ গড ইন কর্াইস্ এর সদসয্ িছেলন। আিম তােদর জনয্ ওখােন নীেচ
অেনক পর্চার করতাম আর—আর আিম কবল তােদর এখনও যন দখেত
পাির। উিন সখােন সই ভাইেয়র মত দখেত িছেলন, কবল তাঁর িকছুটা পাকা
গাঁফ িছল। আিম পছেনর দরজায় আসতাম আর আিম সই বৃদ্ বয্িক্িটর
অিভবয্িক্ কখনই ভুলেবা না িযিন বলেতন; ওপের তাকাও, আর সমস্ সাধুগন
গান করেত শুরু কের িদত, আপনারা জােনন। আর একিট ছাট মেয় িছল য
সই কানায় থাকেতা। আমার িপর্য় গান িছল তােক ঊেধ ওঠাও। তারা সবাই
হাততািল িদত, পিন্েকাস্ালেদর মেতা,আপনারা জােনন,তােক ঊেধ ওঠাও।
তারা আমায় ভালবাসত আর আিমও তােদর ভালবাসতাম। আর যখন আমরা
ভতের হঁেট যতাম…িতিন ওখােন বসেতন, তাঁর মাথািট এভােব, টিবেলর
ওপের রেখ, আর কবল তােদর দখেতন, আপনারা জােনন। িতিন বলেতন,
“পর্াচীেনরা, ভতেরআসুন।আপনােদর টুিপেক িবশর্াম িদন। আপনােদর টুিপেক
িবশর্াম িদন।”
8 ভাই এখােন আেছন; আর তারপর, আিম জানেত পারলাম য আমার িপর্য়
সুসমাচার গািয়কােদর মেধয্ একজন হেলন ওনার স্ী উিনও এখােন আেছন।
আরআিম যেতাটা পাির আিম সমস্ রকম ইশারা কের িদেয়িছ, যন ওনােক গান
গাওয়ােত পাির। আর, িতিন, বলেলন যন তােক ওপের ডাকা না হয়, আর
আিম জািন এর অথ িক। িকনু্ আিম বয্িক্গতভােব আমন্ন জানােত চেলিছ,
যিদআপিন পােরন, এখােনআসুনআর গান করুন।
9 আচ্া, এখন আপিনই িক সই ভিগনী িযিন িখর্ষ্ান বয্বসায়ীেদর সভায়
এক সকােল গেয়িছেলন— গেয়িছেলন, জাহাজ হাই, গানিট? [ভিগনীিট
বেলন, “হয্াঁ মহাশয়, হয্াঁ।”—সম্া] আিম আশা কির এই সপ্ােহ আমার স্ী
উেঠআসেত পারেব,আরআিম চাইব স যনআপনার গান শােন, কারনআিম
আপনার অেনক বড়াই কেরিছ। আর আপনারা যিদ টেপ এটা শুনেত বয্থ হেয়
যান, তাহেল আমরা এটার জনয্ বয্বস্া করেত চেলিছ। আিম সই উত্ম সঙ্ীত
শুনেত ভােলাবািস।
10 আর, আিম লাকেদরেক বলতাম, আিম—আিম কখনই গাই গাইেত
পারতাম না। ওহ, আমার, আিম এর থেক লক্ লক্ মাইল দেূর িছলাম। িকনু্
আিম বলতাম, “যিদ আপিন কখনও সব্েগ এবং আপনার বড় পর্াসােদ থােকন,
আপনারা জােনন, উপের ওখােন,” আিম বলতাম, “দেূর পাহােড়র িঠক নীেচ,
জঙ্েলর িঠক পছেন িঠক ওখােন, একিট ছাট কুিটর স্ািপতআেছ। ওটাআমার
হেব। আর কান এক সকােল যখন আপিন সই বারান্া িদেয় হঁেট যােবন আর
কাউেক সখােন দাঁিড়েয় এই গানিট গাইেত শুনেবন ‘আশ্য অনগুর্হ! কত িমষ্
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সই সব্র, আমার মত এক অধমেক উদ্ার করেলন!’ আপিন বলেবন, ‘ঈশব্েরর
পর্শংসা হাক! বৃদ্ ভাই বর্ানহাম অবেশেষ পেরেছন।’” আিম সখােন শুনেত
থাকেবা, গান গাইবার চষ্া করেত থাকেবা।
11 আমার িখর্ষ্ীয় ভর্াতাগেনর পর্িত, আর…আিম িবশব্াস কির একজন ভাই
ওনােক এই সকােল, আমােদর সােথ পিরচয় কিরেয় িদেয়িছেলন, একজন
বৗদ্ধেমর পর্চারকরূেপ, ঐ ওখােন।আপনােক অিভনন্ন,আমার মুলয্বান বনু্।
আর আমার তােদর সােথ অেনক অিভজ্তা আেছ, খুব বশী নয়, িকনু্ তবুও
িকছুটা বৗদ্ধমাবলমব্ী লাকেদর সােথঅিভজ্তাআেছ; িবেশষ কের কানাডােত,
িচন দশীয় লাকেদর মেধয্, আর আিম তােদর পেয়িছ খুবই পর্িম এবং িমষ্
সব্ভােবর লাকরূেপ।
12 আিম স্রন করেত পাির বুদ্ মিন্র থেক এক ছাট বৗদ্ধমাবলমব্ী বয্িক্,
উইিনেপগ সভায় এেসিছেলন, আর িতিন অন্ িছেলন। উনারা খুব ছাট
আকােরর, িমষ্ লাক, আর তারা িনিশ্তভােবই িবশব্াস করেতন য ঈশব্র হেলন
আরগয্দাতা। আর যখন তাঁর জনয্ পর্াথনা হিচ্ল, আর উিন বার বার পনুরাবৃিত্
করিছেলন, িতিন ঈশব্রেক কতটা ভােলাবােসন, আর হঠাৎই তাঁর চাখ খুেল
যায়, সই…আর এটা এক—এক এতটাইআশ্য িবষয়। তাই,আমরা—আমরা
পর্েতয্ক মানষু এবং পর্েতয্ক বয্িক্েকই সমাদর কির।
13 এখন, আিম িশকােগােত, এর আেগ, িকছু বলেত চষ্া করবার, এরকম
সুেযাগ পাইিন…যা, আিম কান িবেশষ বাতা দবার চষ্া করেবা না, কারন
এখােন য সবেকরাআেছন তারা আমার থেক অেনক বশী সমথ, বাতা দবার
জনয্। িকনু্, মােটর ওপর, আপনারা এখােন বাতা শুনবার জনয্ আেসন িন।
িকনু্ আিম ভাবলাম য এটা এক মহান মিহমাময় সময় হেব য আিম িশকােগার
সবকেদর সােথ সাক্াৎ করেত পারেবা, এখােন এই জলায়, আর তােদর সােথ
আরও পিরিচত হেত পারেবা, আর আমরা এেক ওপেরর সােথ আরও পিরিচত
হেত পারেবা। আর আিম িনিশ্তরূেপই ঈশব্রেক এই সুেযাগ দবার জনয্ ধনয্বাদ
িদই। কারন, এই শহের আিম অেনক বার এেসিছ, একিট মণ্লীর উেদয্ােগ,
িখর্িস্য়ান বয্বসায়ীেদর উেদয্ােগ; সুতরাং, ভর্াতােদর সিমিতর কােছ িনেজেক
পর্কাশ করবার সুেযাগ পাই িন।
14 আর—আর তারপর আিম ভাবলাম, এরকম এক সবাকােজর পছেন
সবদাই অেনক বয্াপার থােক যগুেলা অনসুরন করেত থােক, ভতের এবং
বাইের, এবং উত্ান এবং পতন, শেষ কারও পেক্ খুব সহেজই মেন এক খারাপ
ছাপ পের যায়। আর আিম এই পরবতী িকছু িমিনট িনেত চাইব বণনা করেত
আর—আরআমার ভাইেদর কােছ এটা পিরষ্ার কের িদেত, যেতাটাআিম জািন
এটা পিরষ্ার কের দওয়া যেত পাের।
15 আর আিম—আিম অপযাপ্ এবং িশিক্ত লাকেদর মেধয্ যা বাধগময্
মেন হেব এরকম একিট—একিট কথা রাখবার জনয্ সম্বত অসমথ। আমার
কােছ কান িশক্া নই, আর আমার ওটার অভাব আেছ। িকনু্ আিম…পর্ভুেক
ভােলাবািস। আর পর্ভু আমায়, সম্বত, আত্া জতার অনয্ পদ্িত িদেয়েছন,
এক সব্গীয় দােনর দব্ারা, যন এটা সই ফাকা জায়গািট পরুন কের িদেত পাের যা
আমার বাবা মা আমায় িদেত অসমথ িছেলন, িশক্ােক। আিম এক দিরদর্ পিরবার
থেক এেসিছ, আর দশ জন বাচ্া িছলাম, আর এক অসুস্ িপতা িছেলন, আর
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আিম িশক্া গর্হেনর সুেযাগিট পাই িন। সুতরাং তারপর, িকনু্, জেন্র সময়, িকছু
একটা বয্াপার সখােন ঘেটিছল…ঈশব্েরর সােথ এক অিভজ্তা, আমার বাবা
এবং মােয়র। আর আপনারা আমার কািহনী পেড়েছন। আর, সটা দব্ারা, ভাই
আপনােদর সােথ,আিম পািপেদরেক িখর্েষ্রপর্িত ফরােত,আমারঅংশ রাখবার
চষ্া কির। আর এখনআিম…

16 আিমঅন্িবশব্াসী নই। িকনু্আিম সবসময়, বাকয্ খুলবারআেগ,আিম একটু
এর লখেকর সােথ কথা বলেত পছন্ কির।আরআমরা িকআবার িকছু িমিনেটর
জনয্আমােদর মাথা নত করেত পাির।
17 আমােদর মুলয্বান িপতা, আপিন আমােদর ঈশব্র, আরআমরা সুসমাচােরর
জনয্ আপনার কােছ আসিছ। আিম এখােন আপনার সন্ানেদর, আপনার
পালকেদর, একই রকম মুলয্বান িবশব্ােস পণূ ভাইেদর সামেন দাঁিড়েয় আিছ।
আর এটা আমার হৃদয়েক কতটা িশহিরত কের দয় যখন এই লাকেদরেক
শুিন যােদরেক ভুল বাঝা হেয় থােক, এবং পর্িতষ্ানগুেলােত পর্িরত হেয়েছন,
ঈশব্েরর রােজয্র জনয্; দিখ য িকভােব এই অিন্ম িদেন আপিন আপনার
সন্ানেদরেক ডেকআনেছন।
18 আর আমরা পর্কৃতরূেপই িবশব্াস কির, িপতা, য আমরা দৗেড়র একদম
অেন্ বাস করিছ। ভাববাদী যমন বেলেছন, “সন্য্াকােল দীিপ্ হইেব।” আর
এটা িবশব্াস কের য আমরাই হলাম সই মহা দীিপ্র সংবাদবাহক যা, আপনার
অনগুর্েহর দব্ারা, আপিন আমােদর অনমুিত িদেয়েছন তা পণূ কের পৃিথবীর পর্ান্
পযন্ িনেয় যাবার জনয্, যখােন এই পনুরজাগরন িগেয়েছ।
19 আর আিম পর্াথনা কির, িপতা, য, আমার হৃদয় থেক, আপিন আমায়
আমার ভাইেদর কােছ বণনা করেত িদেবন, এই সকােল, আপনার পর্িত আমার
উেদ্শয্ এবং লক্য্েক, যন তারা বুঝেত পােরন। এিট গর্াহয্ করুন, যন আমরা
িসদ্ পর্ম, এবং সহভািগতা, এবং সহেযািগতা পেত পাির, সুসমাচােরর সমস্
কােজ। কারন এিট আমরা যীশুর নােম চাইিছ, িযিন পর্াথনা কেরিছেলন যন
আমরা সকেল এক হই, যমন িতিন এবং তাঁর িপতা এক িছেলন। এটা িবশব্াস
কের, য, “ তামরা যিদ আপনােদর মেধয্ পরস্র পর্ম রাখ, তেব তাহােতই
সকেলজািনেব য, তামরাআমার িশষয্।”আেমন।
20 এখন কবল…আরআিমআশা কির এবং িবশব্াস কির যআিম, এই িবষেয়,
ভাই এবং বােনরা আপনােদরেক একেঘেয়িমর দব্ারা ক্ান্ করেবা না। িকনু্ আিম
মেন কির আিম িনেজেক পিরষ্ার করেত চাই, যনআপনােদরেক অনয্ লােকরা
িক বেলেছ তা শুনবার পর্েয়াজন না হয়। আিম অেনক বার, অনয্ানয্ সবামুলক
সভায়, এিট বণনা কেরিছ, িকনু্ এই িশকােগার দেলর কােছ এটা আমার জনয্
পর্থম বার হেব, আর আিম িনেজেক পর্কৃতভােবই উত্মরূেপ পিরচয় িদেত চাই,
যআিম িক করেত চষ্া করিছ।

21 এখােন আশীবাদযকু্ পরুাতন সুসমাচােরর মেধয্, পর্িরতেদর কায পসু্েকর
২৬ অধয্ায়, আমরা পিড়ঃ

এজনয্, হ রাজনআিগর্প্,আিম সই সব্গীয় দশেনর অবাধয্ হইলাম
নাঃ

22 এিট, সব্ভাবতই, পৗল কথা বলেছন। যা, আমরা সকেল, সবক িহেসেব,
তােক িফের পড়েত পছন্ করেবা, কারন িতিন…আমরা, একসােথ, িবশব্াস কির
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য িতিন িছেলন পরজািত মন্লীর জনয্ পর্িরত, যােক ঈশব্রআহব্ান কেরিছেলন
পরজাতীয়েদর মেধয্ এক—এক সাক্য্ হবার জনয্। আর তাঁর সবাকাযেক পর্েশ্র
মেধয্ িদেয় যেত হেয়িছল।
23 আর সাধারনত, য কান অসব্াভািবক িকছু উেঠ এেল, সিটেক পর্েশ্র মধয্
িদেয় যেত হয়। এিট,আরআিম মেন কির এর থেক সিঠকআর িকছু হেত পাের
না; এিটেক পর্েশ্র মধয্ িদেয় যাওয়াই উিচৎ। আর আিম মেন কির য সবেকরা
কখনও কখনও সিন্গ্মনা হেয় থােকন সই সমস্ িবষেয়র বয্াপাের যা—যা
ওনারা শুেন থােকন, আর আিম মেন কির ওনােদর এরকম করবার অিধকার
আেছ। কারন, যিদ আিম পালক শব্িটর অথ বুঝেত পাির, এর অথ হল একজন
“ মষপালক।” আর, সুতরাং, িতিন হেলন এক—এক—এক জন পর্িতপালক,
অথবা একজন মষেদর পিরচালক, এমন এক পরুুষ এবং মিহলােদর দেলর জনয্
যােদর ওপর পিবতর্ আত্া তােক তত্াবধায়করূেপ িনরূপণ কেরেছন। আর তাঁর
এটা জানার অিধকার আেছ য তাঁর মেষরা িক ধরেনর খাদয্ পােচ্, আর এটা
কাথা থেকআসেছ।আিম মেন কির এটা তাঁর অিধকার।

24 আর কানও পালক, অথবা কানও কানও সময় লােকরা, যিদ িকছুটা
সিন্গ্মনা বেল মেন হয়, সটা, কখনই, কাউেক তা িবরক্ করা উিচৎ নয়।
এিটেতা কবল এক বয্িক্র হৃদেয় এক সম্ান িনেয় আসা উিচৎ, সই ধরেনর
এক লােকর জনয্, িযিন দাঁিড়েয় থােকন, িযিন সিটর ওপর পর্শ্ তােলন। আর
সবেশেষ, যিদ আপিন িনিশ্ত না হন য আপিন সিঠক সািরেত আেছন িকনা,
আপিন িকভােব িবশব্ােস চলেত পারেবন?
25 যিদ আপিন আপনার মিস্েষ্ এিট ধের রােখন…এখন, এটা মেনািবজ্ান
মেন হেত পাের; যা এটা সম্বত তাই,আর এটা তাই, িকনু্ এিট িঠকআেছ। িকনু্
আপিন কবল পর্কৃতরূেপ, আপনার হৃদয় থেক, আপিন মেন করেবন আপিন
কখনই টিবল থেক ওেঠন িন, আপিন সম্বত উঠেবন না। বুঝেলন?আপনার
কােছআেছ…এিট কবল এতটাই সাধারন।
26 আপনােক িবশব্াস করেতই হেব। আপনােক িবশব্াস রাখেতই হেব। আপনার
কােছ আত্িবশব্াস থাকেত হেব। আর আপিন কানিকছুর ওপর িকভােব
আত্িবশব্াস রাখেত পােরন যা আপিন—যা আপিন এমনিক জােননও না য
আপিন কাথায় যােচ্ন? আিম িকভােব একিট পথ িদেয়, িবপজ্নক গিতেত,
যেত পাির যখােন আিম আেগ কখনও যাই িন, আর চারিদেক এতগুেলা বাঁক
আেছ, পরবতী বাঁেক িকআেছএটা না জেন?আপনােক দখেত হেব যআপিন
কাথায় যােচ্ন, অথবা আপিন জােনন না িকভােব চলেত হয়। আর পর্েতয্েকর
এরকমই করা উিচৎ। আর যখনআপিন এটা করেত পােরন, আপিন এটা দখেত
পান, এটা আপনার কােছ পর্কাশ হেয় যায়, আর আপিন জেন যান য আপিন
কাথায় যােচ্ন, তখন কান িকছুইআপনােক থামােত পারেব না।

27 আর ওটাই, আিম মেন কির, পৗল, এখােন আিগর্প্েক বাঝােত
চাইিছেলন। য, িতিন—িতিন তােদর বেলিছেলন য, “একদা আিম
আপনােদরই একজন িছলাম।”
28 আরআমারঅনমুান, হেত পাের, যিদ—যিদ এই বয্ািপ্স্ভাই, এই সকােল
বয্ািপ্স্ মন্লীেত যেত পারেতন, িতিন এবং তাঁর স্ী, তাহেল হয়ত তােদর
ওটাই সাক্য্ হত, “আিম—আিমএকসময়আপনােদরই একজন িছলাম।”
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29 অথবা, চাচ অফ কর্াইস্, অথবা এখােন এই—এই কয্াম্েবলাইট ভাই,
তাঁর লাকেদর কােছ—কােছ যেতন। আিম িবশব্াস কির এিট উত্মতর নােম
ডাকা হয়; িখর্েষ্র িশসয্, তারা এভােব বেল থােক, িকনু্ এটা আসেল
অয্ােলকজান্ার কয্াম্েবেলর মতবােদর জনয্। আর তারপর চাচ অফ কর্াইস্
আপনােক টেন বর কের, সিঙ্েতর জনয্। ওটা িঠক, তাই নয় িক? আর
যিদ িতিন তােদর কােছ িফের যেত পারেতন, িতিন বলেতন, “একসময় আিম
আপনােদর একজন িছলাম।”
30 আর পৗল এখােন রাজা আিগর্প্, এবং ফীেস্র কােছ িফের যান, আর
বেলন, “একসময় আিম আপনােদরই একজন িছলাম। আিম ফরীসীেদর িদক
থেক একজন ফরীসী।” িতিন গমলীেয়েলর চরেন মানুষ হেয়িছেলন, সই মহান
িশক্ক, এবং িতিন তােদর সমস্ বয্বস্া এবং িনয়ম জানেতন, এবং তারা
িক িবশব্াস করেতা এবং তারা িক িবশব্াস করেতা না সবিকছুই জানেতন। আর
বেলিছেলন, “আিমপর্াননাশ পযন্ঈশব্েরর মন্লীরতাড়না কিরতাম।” বুঝেলন?
িতিন বেলিছেলন, “ যই িবষেয়র ওপরআমায় পর্শ্ করা হেচ্,আিম িনেজই তাঁর
তাড়নাকারী িছলাম।”
31 আর আিম সবসময়ই এটা মেন কেরিছ য িস্ফােনর মৃতুয্ িনশ্য়ই পৗেলর
মেন খুব দাগ কেটিছল, কারন যখন িতিন িস্ফােনর মুখমন্েল সই মিহমাময়
দিৃষ্ দখেত পেয়িছেলন। যখন িতিন ওপের তাকােলন, আর সই পাথরগুেলা
তােক আঘাত কের মৃতুয্র কােল ফেল িদিচ্ল, আর স বেলিছল, “আিম
যীশুেক ঈশব্েরর দিক্েণ দাঁিড়েয় থাকেত দখেত পািচ্।”আরআপনারা জােনন,
আপনারা একজন বাতাবাহকেক মের ফলেত পােরন, িকনু্ আপনারা কখনই
তাঁর বাতােক মারেত পারেবন না। আর বাতািট, যিদও িস্ফান যীশুর সােথ
দাঁিড়েয় থাকবার জনয্ চেল গল, তবুও, তাঁর বাতা দীঘকাল ধের থাকেলা, কারন
পৗল এই িবষেয় বলেত থাকেলা,আর, যা, স িছল পর্িরতেদর মেধয্ “সবেচেয়
কু্দর্”, এবং পর্িরত নােমর অেযাগয্, কারন িতিন সাক্ী িছেলন এবং—এবং
িতিন এই ঈশব্রভক্বয্িক্র মৃতুয্র জনয্ সম্িত পর্দান কেরিছেলন।
32 আর সুতরাং, পৗল, সব লােকর মতই যমন কান বয্িক্র করা উিচৎ,
পৗল তাঁর—তাঁর অিভজ্তােক নয়, িফের িগেয়, শুরু থেক, স িক িছল;
আর তারপর এটােক উপস্াপরন কেরন আর শাস্ানসুাের এেক স্াপন কেরন,
এটা দখােনার জনয্ য িতিন যা িকছু করিছেলন তা শাস্ানসুােরই িছল। যিদও
এটা তােদর িবশব্াস থেক একদমআলাদা িছল, তবুও িতিন তােদর দখািচ্েলন
য এটা শাস্ানসুােরই িছল।

33 সুতরাং,আিম মেন কির যআমরা… য কান িকছু, যমনআিম পর্ায়ই বেল
থািক, ভর্াতাগন, আপনারা যারা এই সভাগুেলােত থেকেছন, য, যিদ আিম
কখনও এমন কথা বলেত দখা যায় যা শাস্ানুসাের নয়, তাহেল আিম মেন কির
য এটা সতয্ য…অথবাঅনয্ য কান ভাই,আমােদর এেকওপেরর কােছআসা
উিচৎআর বলা উিচৎ, “ওটা বাইেবেল পাওয়া যায় না,”আপনারা বুঝেলন। যিদ
এটা বাইেবেল থােক,আপনার কােছ এরআলাদা অনবুাদ থাকেতই পাের; িকনু্,
এিট, যিদ এটা শােস্ থােক, তেব িঠকআেছ।
34 এখন, পৗল এখােন তাঁর অনবুাদ িদিচ্েলন যা ভাববাদী বেলেছন, আর
যা িকছু মািশ বেলিছেলন, সগুেলা ঘটিছল। আর িতিন পেথর মেধয্ যীশুর
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সােথ সাক্াৎ কেরিছেলন, একিট দশেন। আর এই যীশুই তােক ডেক বর কের
এেনিছেলন।
35 যা, এটা সই িজহুিদেদর পেক্ কিঠন হওয়া উিচৎ িছল না, যভােব িতিন
বেলিছেলন, “মহামিহম ফীস্,” আর—আর ওইসব, য এটা…“ঈশব্র যিদ
মৃতগণেক উঠান, তেব তাহা আপনােদর িবচাের কন িবশব্ােসর অেযাগয্ বাধ
হয়?” বুঝেলন? “কারন যিদ আপনারা জােনন য সইখােন ঈশব্র িক িছেলন,
এই—এই শােস্র দব্ারা, িনিশ্তভােবই আপনারা জানেবন য িতিন মৃতেক
উত্াপন করেত সক্মআেছন।”
36 আর তারপর িতিন বলেলন, িতিন তােদর কােছ দেম্শেকর রাস্ায় তাঁর সই
অিভজ্তােক রাখেলন, য সখােন িক হেয়িছল, যা, তােদরেক জানাবার জনয্
য এই যীশু যার—যার িবষেয় পর্চারকােযর বয্াপাের তারা এেতা বশী আলড়ন
সৃিষ্ করিছেলন, িতিনই সই ঈশব্র িছেলন যার তারা এতিদন ধের সবা কের
আসিছেলন। কারন, িতিন তােদর সােথ পর্ান্ের িছেলন, িযিন তােদর নতৃতব্
িদেয়িছেলন, সই আেলা হেয়; সই আগুন, অিগ্স্ম্ যা তােদর নতৃতব্ িদেয়
িনেয় িগেয়িছেলন। আর িতিন পৗেলর কােছ একইরকমভােব উপিস্ত হেলন,
আবার সই আেলা হেয়, যা তােক অন্ কের িদেয়িছল। আর িতিন িজেজ্স
কেরিছেলন, “পর্ভু,আপিন ক?”
37 আর িতিন বলেলন, “আিম যীশু, যাহােক তুিম তাড়না কিরেতছ। কন্েকর
মুেখ পদাঘাত করা তামার দষু্র।”
38 আর িতিন তােদরেক বণনা করেত চষ্া করিছেলন য এটা িক িছল,
আর—আর িতিন তােদর শখােত চষ্া করিছেলন য, িতিন লাকেদর কােছ
যা উপস্াপন করিছেলন, তা িছল, সই, “যীশু িখর্ষ্ই িছেলন সই মসীহ আর
িতিন মৃতুয্বরণ কেরিছেলন, আর ঈশব্র তােক পনুরুিত্ত কেরেছন।” আর ওটা
শাস্ানসুােরই িছল। “আর এখন িতিন ঊেধব্ উিঠয়ােছন, িপতা ঈশব্েরর কােছ,”
আর িতিন িছেলন তাঁর পনুরুত্ােনর একজন সাক্য্। আর, য, এই অেলৗিকক
কাজগুেলা, এবং িচহ্গুেলা, এবংঅদু্তলক্ণগুেলা, যগুেলা লাকেদর কােছ
অদু্ত বয্াপার িছল, তা এক পর্কৃত, শাস্ানরুুপ িবশব্াসীেদর কােছ, কান নতুন
বয্াপার িছল না কারন বাইেবল এই িবষেয় বেলেছ।
39 পছেনর সই ভাববাদীেদরেক দখুন, তারা িকভােব ভিবষয্ৎবাণী কেরিছল,
িখর্েষ্র আগমেনর সময়, িক হেব, আর িতিন িক করেবন, “তৎকােল খঞ্
হিরেনর নয্ায় লম্ িদেব,” িযশাইয় ৩৫ এবং িবিভন্ শাস্াংশ িতিন উেল্খ করেত
পারেতন।আমােদর কােছ এখােন এটা লখা নই, িকনু্ সম্বত িফের িগেয় এবং
রাজার কােছ তাঁর ছাট বক্েবয্ এটা উেল্খ করেছন; কারন, তারা সম্বত তাঁর
সােথ এতটা ধয ধরত না যমন আপনারা আমার সােথ ধের আেছন। সুতরাং,
আর তারপর িতিন—িতিন এটা বণনা করিছেলন, আর তােদর বলবার চষ্া
করিছেলন য তারা য ঈশব্রেক সবা করিছল…
40 আর তারপর, আবার, িতিন বলেলন, “ইহারা যাহােক দল বেল,” সটা
হল, “পাগলােমা,” বুঝেলন। “ইহারা যাহােক দল বেল, সই পথ অনুসােরআিম
পতৃক ঈশব্েররআরাধনা কিরয়া থািক।” বুঝেলন, “ইহারা যাহােক দল বেল।”

41 আিম িনিশ্ত য, আজ, যিদ আমরা আেগকার মণ্লীগুেলার সােথ
দাড়াতাম যখােন আমরা আেগ িছলাম, যমন পর্সিবটািরয়ান, কয্াথিলক,
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বয্ািপ্স্, এবং অনয্ানয্ মণ্লীগুেলা, তেব আমরা সই একই সাক্য্ সই
লাকেদরেক বলতাম যারা বেল য তারা চায়, অেনকটা এরকম, এই ভাইেদরেক
একিট মানিসক হাসপাতােল পািঠেয় দাও অথবা ওরকমই িকছু। “ইহারা যাহােক
দল বেল, সই পথঅনসুােরআিম পতৃক ঈশব্েররআরাধনা কিরয়া থািক।”
42 আর কত মহান সাক্য্ িছল সটা আিগর্প্র সামেন, যতক্ণ না এমনিক িতিন
এই কথার মােঝই, িচিল্েয় উেঠিছেলন, আর বেলিছেলন, “ পৗল, শৗল, তুিম
অেল্ই আমােক িখর্িস্য়ান কিরেত চষ্া পাইেতছ।” দখেলন, িকভােব, িতিন
শাস্েক কতটা সব্চ্ভােব উপস্াপন কেরিছেলন, যা িছল তাঁর িনেজরই ধমীয়
মন্লীর থেক সম্ূণ িবপরীত। িকনু্ বাকয্ এতটাই স্ষ্ িছল য, শেষ িতিন
বলেলন, “তুিমঅেল্ইআমােক তামার মত কিরেত চষ্া পাইেতছ।”
43 পৗল বেলেছন, “ কবল আপিন নন, িকনু্ অনয্ সমস্ লাক একসেঙ্, এই
বন্ন ছাড়া আিম যমন” আপনারা দখুন, িকনু্ যন িতিন যমন সইরকেমর
িবশব্াসী হেয় যেত পাের। অনয্ কথায়, যিদ আিম…“আিম ঈশব্েরর কােছ চাই
যনআপনারাও সইপর্কাশেক দখেত পান যমন— যমনআিমএিটেক দিখ।”
অনয্ কথায়, “আিম—আিম চাই যন আপনারা তা করেত পােরন।” বুঝেলন?
“আিম কবল চাই যনআপনারা তা কেরন।”
44 যখন, ফীস্,আিম িবশব্াস কির, তােক বেলিছেলন য িতিন “বহু িবদয্াভয্াস
কেরিছেলন,” য িতিন “পাগল হেয় িগেয়িছেলন।” িকনু্ িতিন তােক জানােলন
য িতিন— য িতিন পাগল নন; য িতিন—িতিন জানেতন য িতিন কাথায়
দাঁিড়েয় আেছন।
45 আর আিম এিটই বলেবা, আজ সকােল, ভর্াতাগন। আিম একান্রুেপ
চাই যন আিম… পৗেলর জীবনেক পরক্ভােব পর্কাশ করিছ না, কবল একিট
ছাট পর্াথিমক কথা রাখবার জনয্ বলিছ। কারন, এখােন আরও অেনকজন
আেছন যারা সম্বত এই সকােল বক্বয্ রাখেবন, িকনু্ আিম এই সুেযাগিট
িনেত চাইিছলাম যন এটা বলেত পাির। এখন আিম ইচ্া কির য পর্েতয্ক
আলাদা মণ্লীগুেলা, যমন আিম শুনলাম য আপনারা নীেচ যান, বেথল
মিন্র, সব্াধীন, অয্ােসমিব্স অফ গড, আর িবিভন্ মণ্লীগুেলা…আিম চাই
য আপনারা সকেলই তা দখেত পান যা আিম দখেত পাই; যন আপনারা
দখেত পােরন। আিম চাই যন আিম য সব দশনগুেলা দিখ আপনারাও
সগুেলা দখেত পান, তখন আপনারা সম্ূণভােব জানেত পারেবন, য এটা
পিরচযাকায হেত।
46 যখন আিম বয্ািপ্স্ মন্লী ছাড়লাম, যন পিন্েকােস্ চেল আসেত
পাির; এবং ডক্র রয় ই. ডিভস, িযিন আমায় িমশনাির বয্ািপ্স্ মন্লীেত
অিভেষক কেরিছেলন, আমায় বেলিছেলন য আিম এক দঃুসব্প্ দেখিছ, যখন
পর্ভুর দশনগুেলাআসেতা,আর—আরআমার সােথ কথা বলেতা।আর—আর
আপনারাজােনন যতখনঅেরাগয্দান িক িছল,এটা িছলসবেথেক িনম্ িবষয়।
47 আর—আর আিম পিন্েকাস্ালেদর িবষেয় িকছুই জানতাম না। আিম
শুেনিছলাম য তারা হল এক গুচ্ পিবতর্ কপিটেদর একিট দল যারা মেঝেত
পেড় থােক আর পাগল কুকুেরর মত আচরণ কের, আর তােদরেক পাখা িদেয়
হাওয়া করেত হয় এবং তারপর তারা আবার জীবেন িফের আেস, আর ঐ রকম
বয্াপার।আিম পিন্েকাস্াল লাকেদর িবষেয় কবলএটাইজানতাম।
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িতিন বেলিছেলন, “ তামার িক মেন হয় ক তামার কথাশুনেব?”
48 আিম বেলিছলাম, “যিদ ঈশব্র আমায় পর্রন করেছন, তাহেল সখােন
কাথাও না কাথাও এবং কউ না কউ িনশ্য়ই আেছ যার কােছ িতিন
আমায় পাঠােচ্ন।” ওটা িঠক। দখেলন? “কারন,” আিম বেলিছলাম, “ডক্র
ডিভস,” আিম বেলিছলাম, “িতিন কবল পর্কৃতরূেপই িছেলন; আিম সখােন
দাঁিড়েয়িছ এবং তােক দেখিছ,” আিম বেলিছলাম। তারা আমায় বলেতা য ঐ
দশনগুেলা…
49 আিম একজন গভীর িবশব্াসী, ভর্াতাগন, য— য ঈশব্েরর অনগুর্হদান সকল
ওতাহারআহব্ানঅনেুশাচনা-রিহত।আিম—আিমতা িবশব্াস কির।আপিনজন্
িনেয়েছন,আপিন কখনই তা হেত পারেবন না যাআপিন নন।আর যখনইআপিন
িনেজেক িকছু বানােনার চষ্া কেরন যা আপিন নন, তখন আপিন কবল এক
কপিটর কাজ করেছন।আর ঈশব্র এর পেূব যআিম একজন কপিট হেয় যাই তাঁর
আেগই আমায় মের যেত িদন, বুঝেলন। আমােক কবল সটাই হেত িদন যা
আিম আিছ, আর তারপর এিটেক সাধারন এবং সব্চ্ কের িদেত িদন। আর—
আর, তারপর, আমায় ওরকম হেত িদন, আর সকেলই জােনন। তখন আপিন
সিঠকভােব জানেত পােরন।
50 আর তাই এখন, যমন আপনারা জােনন, আিম খুব বশী িবদয্ালেয়র
িশক্ালাভ করেত পাির িন, যমন আিম বেলিছ। তাই আমার…ধমতেত্র
িদক থেক, যিদ কউ সবেথেক দবুল কউ থেক থােক তেব আিম সই
বয্িক্, বুঝেলন। আর এক পর্চারক িহসােব, আিম খুব কেষ্ই িনেজেক একজন
পর্চারকরূেপ িনেজেক পিরচয় িদেত পারেবা, িবদয্ালেয়র িশক্া না পাওয়া এবং
শব্ না জানা, এবং ঐ সব বয্াপােরর কারেন। িকনু্আমার কােছ অল্ পিরমােন যা
িকছু আেছ, যন…আমার জ্ানানসুাের আিম যেতাটা জািন, তাঁর অনগুর্হ দব্ারা,
পর্ভু যীশুর দব্ারা, আিম আমার সমস্ ভাইেবানেদর সমস্ জায়গায় বণ্ন করবার
চষ্া কের থািক, যন এটা বণ্ন করেত পাির।

51 আর, িকনু্, যখন আিম বয্ািপ্স্ মন্লী ছািড়… সটা িছল একমাতর্
মন্লী যখােন আিম কখনও এেসিছলাম, অথবা যখােন আমার অিভেষক
হেয়িছল। আর আমার ১৯৩৩ সােল অিভেষক হেয়িছল, িমশনাির বয্ািপ্স্
মন্লী, জফারসনিভেল, ইিন্য়ানােত। এটা একটা—একটা…এটা িছল দিক্িন
বয্ািপ্স্ কনেভনশেনর এক সদসয্। তারপর আমরা, এই সমেয়, আিম…যখন
আিম দেূর টেন চেল িগেয়িছলামআর কবল…
52 এখন, বয্ািপ্স্ মন্লী হল এক সাবেভৗম মন্লী।আমরা—আমরা সকেলই
সটা জািন, য এটা একিট—এটা একিট…আপিন চাইেল যেকান িবষেয় পর্চার
করেত পােরন, যিদ আপনার মন্লী এটার জনয্ তির থােক। তারা কবল…
আপিন যা চান তা পর্চার করেত পােরন।
53 আর আিম সটা পছন্ কির, বুঝেলন, কারন আিম িবশব্াস কির য এটা
পর্িরতেদর মতানযুায়ী। কারন, আমরা উপলিব্ কির য, পালক হেলন মস্ক,
মন্লীর সেবাচ্ পদািধকারী, সই যাজক। আর—আর যিদ সই— সই…যিদ
কান িবসপ অথবা অনয্ কউ এেস পালেকর থেক সই পর্কাশেক বর কের
িদেত যায়, তাহেল িকভােব ঈশব্র কখনওতাঁর মণ্লীেতকাজকরেবন?আপনারা
দখুন,আপিন কবলএটা পেতই পােরন না। তাই,আরআমার কােছ…
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54 আিম যখন সখান থেক বিরেয় এলাম,আিম পর্থম য দেলর সােথ সাক্াৎ
করলাম, তা সন্ লুইস, িমেসৗিরেত ছাট বিট ডারিথর আেরাগয্দান করিছল।
আর এটা িছল একিট পিন্েকাস্াল ইউনাইেটড, অথবা এক পিন্েকাস্াল
যীশু নামযকু্ মন্লী, আর এই পালক যার সােথ যকু্ িছেলন, আর ওনার ছাট
মেয় সুস্তা লাভ কেরিছল। খালাখুিলভােব বলেল,আিম ভেবিছলাম য ওটাই
ওনােক পিন্েকাস্াল বািনেয়িছল, কারন তারা িনেজেদরেক “ কবল যীশু”
বলেতা। আর আিম ভাবতাম য িঠক ওটাই তােদর পিন্েকাস্াল বািনেয়িছল,
কারন ওটাই তারা িনেজেদরেক বলেতা, আর ওটাই িছল পাথকয্। তাই, আচ্া,
তারপরআিম সখান থেক চেল গলাম…
55 আর একজন ভােলা বয্িক্; িযিন সন্ লুইেস এক মহান সভা িনেয়িছেলন,
যার ছিব ওখােন দখা যােচ্। আর আমােদর কােছ িছল কল পর্ক্াগৃহ; আর
পর্থম রােত, অথবা িদব্তীয় রােত, ওখােন পর্ায় চাদ্ হাজার জন লােক ভরা
িছল, আর আমরা এমনিক পারিছলাম না…দরজাগুেলার সামেন পিুলশ রাখেত
হেয়িছল, যন তােদর সিরেয় দয়।
56 আর তারপর সখান থেক, নীেচ জান্েবােরােত অবিস্ত, আশীবাদযকু্
পরুাতন বাইেবল কালীন ভজনালেয়র, িরচাড িট িরেড চেল িগেয়িছলাম যা সই
একই সংস্ার অন্গত িছল। আর সখান থেক, ডক্র িজ.এইচ. বর্াউেন চেল
গলাম, যা সই একই সংস্ার অন্গত িছল, যা িলিটল রকঅঞ্েলর ৫০৫ িভক্র
িস্ট, আরেকন্ােস অবিস্ত িছল। আর, সখান থেক, পিশ্ম উপকুেল চেল
িগেয়িছলাম।
57 আর যখনআিম পিশ্ম উপকুেল গলাম, আিম আঁচ পলাম। তারপরআিম
পলাম য পিন্েকাস্াল লাকেদর মেধয্ িঠক ততটাই িবভাজন আেছ, তােদর
সংস্াগুেলার মেধয্, যমনটা আমােদর বয্ািপ্স্ মন্লীেত আেছ। বুঝেলন,
তােদর মেধয্—তােদর মেধয্ অেনকগুেলা িবভাজন িছল, তােদর কােছ িছল,
তােদর কােছ অেনক িবিভন্তা িছল। সখােন িছল অয্ােসমব্িলস অফ গড, চাচ
অফ গড, আর অনয্ িকছু, আর অনয্ িকছু, আর—আর সই িবিভন্তা। আর
তারা তােদরেক আলাদা কের রেখিছল, আর ছাট ছাট সীমােরখা বািনেয়
রেখিছল। আর অনয্ানয্ ভাইেয়রা আমার কােছ আসেত লাগেলন, আরআমায়
বলেত লাগেলন, “ কন,আপিন একজন কবল যীশু দলভুক্, এই দেলর সােথ
এখােন এেসেছন।”

আিম বললাম, “না,আিম—আিম িনেজেক সটা বিলনা।” বুঝেলন?
িতিন বলেলন, “ কনআপিন তােদর সােথ যকু্ হেয়আেছন।”

58 আিম বললাম, “আচ্া, এেত তা আিম সটা হেয় যাই না।” দখেলন?
আরআিম বললাম, “আিম—আিম—আিম কবল…তারাআমার ভাই।”
59 আর উিন বলেলন, “ কন, তারা তা একদল… কন, তােদর কােছ িকছুই
নই কবল বাজপািখর একটা দেলর মত আর ওইসব িবষয়, চািরিদেক, তারা
ওরকম কের থােক। যখােন…”
60 আিম বললাম, “এখন, আিম মাফ চাইিছ। আিম সখােন পর্কৃতই ঈশব্রভক্
লাকেদর সােথ সাক্াৎ কেরিছ। আর তারা ঈশব্েরর লাক।” আরআিম বললাম,
“আিম—আিম িনিশ্তরূেপই তােদরেক মন্ বলেত িবরিক্েবাধ কির; কারন
তারা মন্ নয়।”
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61 আচ্া, তারপর আিম কান িদেকর পক্ না দিখেয়, যতক্ণআিম পারলাম
সই কথািটেক ওখােনই শষ করবার চষ্া করলাম।আচ্া,আিম অধয্য়ন করেত
শুরু কের িদলাম তােদর ভাবনাগুেলা িক িছল, আর তােদর মেধয্ িক আলাদা
িবষয় িছল, আর িক তােদরেক আলাদা কের রেখেছ। আর আিম পলাম য
পর্কৃতরূেপ দেুটা বড় দল আেছ, যােদর মেধয্ একিট িছল, যােক বলা হয় কবল
যীশু বা িজসাস অনিল, আর অনয্িটেক বলা হয় অয্ােসমব্িলস অফ গড। আর
তােদরেক বর কের দওয়া হেয়েছ, অথবা আলাদা কের দওয়া হেয়েছ, জেলর
বািপ্েস্র িভিত্েত; একিট দল “িপতা, পতুর্, পিবতর্ আত্ার” এবং অনয্িট
“যীশুর” নাম বয্াবহার কের বািপ্স্ দয়।
62 আচ্া, আিম তাকালাম, আর দখলাম য উভয় িদেকই মহান বয্িক্রা
আেছ, ঈশব্েরর দােসরাআেছ।আরআিম ভাবলাম, “ওহ ঈশব্র, যিদআিম তােদর
সবাইেক দখেত পতাম য তারা একসােথ িমেল আেছ… কবল এিগেয় যত
আর…িকনু্ তােদর মােঝ কান রখা না টােন, আর বেল, ‘আমরা ওেদর সােথ
সহভািগতা করেবা না।’” িকনু্ আিম পলাম, এর মেধয্, মন্আত্া তােদর মেধয্
ঢুেক পেড়েছ, আর এই িবষয়িটেক িনেয় তােদর মেধয্ ঘৃণা এবং দব্ষ উৎপন্ কের
িদেয়েছ। আিম ভাবলাম, “এটাই তা সই বয্াপার যা শয়তান চায়। ওটাই তা স
চায়।” যতক্ণ আপনােদর বন্ুকগুেলা এেক ওপেরর িদেক তাক কের লাগােনা
থাকেব, তােক লড়াই করবার কান পর্েয়াজনই পড়েব না।আরআিম…
63 আর, তারপর এইকারেন, অবেশেষ, এর এক চরম পরীক্া এল। আর এই
বয্াপারিট পর্ায় ১৯৪৬ সােল, িসেটল, ওয়ািশংটেন হেয়িছল। আর এক সকােল
আিম হােটেলর বারান্ায় এেসিছলাম, এরকমভােবই, িকছু সবকেদর সােথ
একিট—একিট পর্াতরাশ সারবার জনয্। আর আমায় দজুন মুখয্ বয্িক্র সােথ
কথা বলেত হেয়েছ।
64 আরতােদর মেধয্ একজন িছেলন ডক্র নস।আিম মেন কির য অয্ােসমব্িল
অফ গেডর ভাইেদর তােক মেন থাকেত পাের। িতিন উত্রপিশ্মাঞ্েল থাকেতন;
একজন মহান, জ্ািন, িবদব্ান বয্িক্ িছেলন। িতিন অয্ােসমব্িলস অফ গডেক
পর্িতিনিধতব্ করেতন।
65 আর তারপর, ডক্র িসজম, িযিন ইউনাইেটড পিন্কস্াল মণ্লী থেক
িছেলন।আমার অনমুান যআপনারা ইউনাইেটড পিন্কস্াল ভাইেয়রা ওনােক
জােনন। িতিনও উত্রপিশ্মাঞ্ল থেক সখােন িছেলন,আর িতিন তােদর উেধ
িছেলন, এবং সখানকার জলার উেধ িছেলন।
66 আচ্া, এই দইু বয্িক্ সাক্াৎ কেরন। আর আমােক তােদর সামেন আনা
হেয়িছল, কারন দিুদক থেকই ধার—ধারগুেলা তীক্ হিচ্ল, আর এটা আমায়
চারিদক িদেয়ই কাটিছল। আর আিম ভাবলাম, “আমার িক করা উিচৎ? আিম
িক করেত পাির?”
67 এখন, আচ্া, তারা বেলিছেলন, “আচ্া, আপনােক অবশয্ই হয় একজন
অথবা অনয্জেনর পক্ িনেত হেব। যিদ আপিন যীশুর নােম বািপ্েস্র পেক্
যেত চান, তাহেল আপনােক যীশুর নােমর পেক্ থাকেত হেব। আপিন যিদ
অয্ােসমব্িলস অফ গেডর সােথ যান, তেব আপনােক যীশুর নােম বািপ্স্ হেত
ছেড় চেল যেত হেব, আর অয্ােসমব্িলস অফ গেডর সােথ থাকেত হেব,
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অথবা ওরকম সব বলিছেলন।” এমন একিট জায়গায় এেস দাঁিড়েয়িছল যখােন
আমােক কান একটা পক্ পর্দশন করেত হেব।
68 সখােন যাওয়ারআেগ সই সকােলআিম অেনক পর্াথনা কেরিছলাম।আিম
বেলিছলাম, “ঈশব্র, আমায় সাহাযয্ করুন। কারন সখােন দজুন িবিশষ্ বয্িক্
আেছন; সখােন কেয়ক হাজার সবকগন আেছন। আর আপিন আমায় এখােন
একিট পিরচযাকােযর সােথ পািঠেয়েছন।আরতারা উভয়ইআপনার সবক।আর
যখনএকিট সংস্াআেরকিটর িবরুেদ্ লড়েছ, তখনআমার িক উিচৎ হেব যা িকছু
পর্ভাব আমার কান একিট সংস্ার ওপর আেছ সটা সখােন রাখা?” দখুন?
“আিম এটা করেত সিঠক বাধ করিছ না। আিম মেন কির না এটা আমার জনয্
খর্ীেষ্র ইচ্া হেব এটা করেত।” এবং আিম বললাম, “ঈশব্র, আমােক সাহাযয্
করুনএবংআমােক িকছু করেত িদন, বাআমােক িকছু বলেত িদন।”
69 এবং তারপরআমার কােছ কউ িছল না।আিম িঠক সখােন দাঁিড়েয় িছলাম,
শুধু পর্ভু যীশু এবংআিম, সই সকােল।
70 আচ্া, মহান িবতকিট হািজর হল। “আপিন িক করেত যােচ্ন? িক—
িক—িক িসদ্ান্আপিন িনেত যােচ্ন?”
71 আিম বললাম, “আমার িসদ্ান্ ইিতমেধয্ই নওয়া হেয় িগেয়েছ। আমার
িসদ্ান্ হল, য, আপনােদর উভেয়র মেধয্ থেক, এবং কান সংস্ায় যাগদান
না হেয়; এবং আপনােদর উভেয়র চারিদেক হাত রেখ, বলেত চাই, ‘আমরা
ভাই।’” দখুন? দখুন, আমরা সকেল ভর্াতা। দখুন? আর আিম বললাম,
“আিম যেতাটা পেরিছ সই সব বইগুেলা পড়ার চষ্া কেরিছ, িকভােব এটা
উেঠ এেসেছ, যােক ‘নতুন িবষয়’ বলা হেচ্, এবং িকভােব সগুিল িনেজেদরেক
আলাদা কের িদেয়িছল এবং িকভােব এিট শুরু হল এভােব না ওভােব ।” আর
আিম বললাম, “আপনােদর দজুেনর তেকর মেধয্ যা আেছ,” আিম বললাম,
“এটা হল সইএকই িজিনস যা পিন্েকােস্র সই গিতেক ভেঙ্ িদেয়িছল, সই
িদন…পঞ্াসত্িমর পের। তারা এেক অপেরর মেধয্ তক শুরু কের িদেয়িছল।”
আরআিম বললাম, “ সই িজিনসিটআবারআলাদা করেছ।”
72 আিম বললাম, “ভাইেয়রা, এমন কান সম্াবনা আেছ িক য আপনােদর
মেধয্ একজন মধয্স্তাকারী হেত পাের? এমন কউ আেছ িক য— য
আপনােদর মােঝ দাঁড়ােত পাের?”
73 আচ্া, ওনারা এেত ওনােদর মুখ খুলেত পারেলন না, কারণ এটা তােদর
খুব ধারােলা লেগিছল। আপনারা জােনন, পর্ায় পেনর, কুির বছর আেগ, এিট
িকভােব হেয়িছল, কারণ এক দল অনয্িট থেক আলাদা হেয় িগেয়িছল, এবং
সখােন খুব তকিবতক িছল।

74 তাই আিম বললাম, “আচ্া, ভাই, এখােন আিম যা করেত যািচ্। আিম
যািচ্…ঈশব্রআমােক কখেনাই বািপ্স্ িদেত পাঠান িন, য কানও ভােব। িতিন
আমােক তার অসুস্ সন্ানেদর জনয্ পর্াথনা করেত পািঠেয়েছন।”আিম বললাম,
“তাইআিম অসুস্ সন্ানেদর জনয্ পর্াথনা করেত যািচ্ এবংআপনারা সবকগন
আপনারাআপনােদর িনজসব্ বািপ্স্ িদন,”আিম বললাম।
75 আিম বললাম, “এখনআিম আপনােদরেক িকছু িজজ্াসা করেত চাই, যন
আপনারা বুঝেত পােরন।” আিম বললাম, “ভাই নস, আপিন িবশব্াস কেরন য
এই…এই যীশু নামওয়ালা লােকরা, তারা িক পিবতর্আত্া পেয়েছ যখন তারা
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অনয্ভাষায় কথা বেল এবং সই একই িজিনস কের যা আপনারা অয্ােসমব্িল অফ
গেডর লােকরা কেরন?”

বেল্ন, “অবশয্ই।”
76 আিম বললাম, “ভাই িসজম,আপিন িক িবশব্াস কেরন য, যখন অয্ােসমব্িল
অফ গেডর লােকরা অনয্ানয্ ভাষায় কথা বেল এবং একই রকম কাজ কের, যা
আপনারা বািপ্েস্র সময় কেরন, তখনতারা পিবতর্আত্া পেয়েছ?”

িতিন বলেলন, “অবশয্ই,আিম িবশব্াস কির।”
77 আিম বললাম, “এখন বাইেবল বেল, ‘ঈশব্র তােক পিবতর্ আত্া দন য
তারআজ্া মেন চেল।’ এখন, ক তাঁর কথা মেন চেলেছ? ক তাঁর আনুগেতয্
থেকেছ?আপনােদর মেধয্ কারা তােকঅনসুরণ কেরেছ?এবং ঈশব্রআপনােদর
উভয়েকই পিবতর্আত্া িদেয়েছন।” দখুন?
78 আিম বললাম, “ভাই িসজম,আপিন িক বলেবন য, ভাই নস পিবতর্আত্া
পান িন?”

বেল্ন, “না।”
79 আিম বললাম, “আপিন িক বলেবন য, ভাই িসজম পিবতর্ আত্া
পান িন?”
80 “না।” দখুন? য, তারা উভয়ই িবশব্াস কেরন য অনয্জন পিবতর্ আত্া
পেয়েছন।

81 িকনু্, আপনারা দখুন, এিটর কান অথই হয় না, ভর্াতাগন। এটার কান
অথই নই। এবং একটু পের,আিম শুনলাম য…

আিম এক িমিনেটআমার িবষেয় িফেরআসেত চেলিছ।
82 এখােন িফনলয্ােন্র ভাইেয়রা উপিস্ত আেছ, িফনলয্ান্ ছেড় যাওয়ার
পর; আিম মেন কির, ঈশব্র আমােদর মহানতম সভাগুিলর মেধয্ একিট সখােন
হেত িদেয়িছেলন। সখােন, ছাট মৃত ছেলিট উত্ািপত হেয়িছল,আর সখােন
অেনক িকছু হেয়িছল।আিম সুইেডেনরস্কেহােম, িফলােডলিফয়া িগজার িলউই
পথর্েসর সেঙ্ সাক্াৎ কেরিছলাম িযিন ঈশব্েরর একজন মহান বয্িক্, এবং উিন
িফলােডলিফয়া িগজা থেক িছেলন। ভাই গডন িলন্েস, িযিন এখন…আিম মেন
কির। আিম মেন কির না য িতিন এখন এিটর সােথ যকু্ আেছন, িকনু্ িতিন
অয্ােসমব্িল অফ গেডর সােথ যকু্ িছেলন।
83 এবং অয্ােসমব্িল অফ গড হল আমার মহান পৃষ্েপাষকগুেলার মেধয্
একিট, আন্জািতকভােব। এবং ফাস্ায়ার, যা অয্ােসমব্িল অফ গড থেক
আলাদা হেয় িগেয়েছ, তারাও আমার মহান পৃষ্েপাষকগুেলার মেধয্ একিট
িছল। ওয়ানেনসরাও, আন্জািতকভােব, আমার মহান পৃষ্েপাষকগুেলার মেধয্
একিট িছল। দখুন? এবং আিম িঠক এই কথােতই িস্র থাকলাম, শুধুমাতর্ তীক্
পর্ান্গুেলা ছেড়, এবং তারপর একিট িসদ্ান্ গর্হণ করলাম, য আিম কান
পেক্ই দাঁড়াব না যারা হৈচ করিছেলা। যতক্ণ নাআমরা দখেত পাির যআমরা
ভাই, এবং একসেঙ্ িমিলত হই, এবং তারপর আমরা—আমরা সবাই সখােন
সরাসির একই িবন্ুেত দখেত পাব, য আমরা একই উেদ্শয্ এবং লক্য্ সম্ন্
করবার জনয্, আসিছ।
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84 এবং আপনােক—আপনােক পর্থেম, অবশয্ই আপনার উেদ্শয্ এবং
লক্য্েক পরীক্া করেত হেব। পর্থমত, ঈশব্েরর ইচ্ােক খুজঁনু; এবং তারপর
আপনার লক্য্েক খুজঁনু; এবং তারপর আপনার উেদ্শয্েক পরীক্া করুন এবং
আপনার উেদ্শয্ সিঠক িকনা দখুন। তারপর, যমন যীশু মাক ১১:২৪ –এ
বেলেছন, “যিদ এই পবতেক বল, ‘উপিড়য়া যাও’ আর মেন সেন্হ না কর।”
িকনু্ যতক্ন পযন্ আপনার হৃদেয় সেন্হ আেছ, য এটা ঈশব্েরর ইচ্া িকনা,
বা আপনার লক্য্ বা উেদ্শয্ যিদ ভুল থেক থােক, তেব এটা িকভােব উপড়ােত
পারেব? িকনু্ যখনআপিনজােনন যআপনারউেদ্শয্ সিঠক, এবং এিট ঈশব্েরর
ইচ্া, এবং আপনার লক্য্ সিঠক, তেব এিটেক সরেতই হেব। ওটাই সবিকছু, না
হেল ঈশব্র িকছু ভুল বেলেছন।
85 এটাই সই কারণ, যখন আিম মেঞ্ যাই, গীজাগুিলেত, কউ আমােক
কখেনা মেঞ্ সগুিল উেল্খ করেত শােনিন, সইসব িবষয়গুিল। আিম শুধু
সগুেলা একািক ছেড় িদই। দখুন, এটা িনভর কের,আপনােদর ওপর। দখুন?
আিম এখােন খর্ীেষ্র জনয্ আত্া জয় করেত আপনােদরেক সাহাযয্ করার জনয্
এেসিছ, একিট দব দােনর দব্ারা, আপনারা দখুন। বুঝেলন? এেত কানও
িকছু আেসযায় না…আপনারা আপনােদর বািপ্স্ করুন। িকনু্ তারপর যখন
সটা আেস…

86 অবশয্ই, আমায় সবিকছু বেল ডাকা হেয়েছ। আমােক বলা হেয়েছ, আিম
জািন না কেতা িকছু, য কানও জায়গায় একজন—একজন “ঈশব্েরর পতুর্”
থেক শুরু কের একজন—একজন “শয়তান” পযন্ বলা হেয়েছ। ওটা িঠক,
সবিকছু বলা হেয়েছ। িকনু্, এ সবিকছুর পেরও, আিম আপনার ভাই, ঈশব্েরর
রােজয্র সহনাগিরক; আপনােদর সােথ কাজ কের চেলিছ, সই রােজয্র জনয্
এবং এটা সতয্।
87 এখন আিম, যিদ সব িঠক থােক, এবং আপনারা যিদ মেন কেরন আমােদর
কােছ পযাপ্ সময় আেছ, তেব আিম আপনােদরেক বলব িকভােব আমরা ওটা
আেলাচনা কেরিছলাম। িঠক আেছ তা, ভর্াতাগন, কবল িকছু িমিনেটর জনয্?
[ সবকরা বেল্ন, “এিগেয় যান। িনিশ্তভােবই।”- সম্া]। ভাই, ভাই নস এবং
অেনয্রা…িঠকআেছ তা। এবং হেত পাের য এিটআপনােদরেক িকছুটা সাহাযয্
করেব। এটাআপনােদর িকছুটা বুঝেত সাহাযয্ করেব।
88 আিম এখােন, িকছু িকছু িজিনস িলেখ রেখিছ, যা আমার স্রেন আেছ
যগুেলা সখােন হেয়িছল। আর তাই তারা আমায় িজেজ্স কেরিছেলন,
আিম “িতর্তব্বাদেক” িবশব্াস কির িকনা, আিম িক িবশব্াস কির য ঈশব্েরর মেধয্
িতর্তব্বাদ আেছ?
89 এখন, ভাইেয়রা, আমরা যখন এই িদেক এেগািচ্, তখন আিম আশা কির
য, যখন এিট শষ হেব, তখনও আমরা একই রকম ভাই ভাই থাকেবা যমনটা
আমরা এতিদন িছলাম। বুঝেলন? িকনু্ আিম মেন কির য আিম আপনােদর
কােছ ঋণী, কারণ আপনােদর লােকরা আমার সভায় আেস এবং আিম অবশয্ই
চাইব না য তারা পর্তািরত হেয়, দেূর চেল যায়।
90 আরআিম সবদা লাকেদর বেলিছ যারাআমােক পর্শ্ িলেখ পাঠান, যাআিম
মেঞ্ পর্চার কির তার বাইেরর…এবং এখােন আমার সিচব এবং আরও অেনেক
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আেছ। যিদ তারা আমােক একিট পর্শ্ িজেজ্স কের, “এই িবষেয় বা ঐ িবষেয়
আপিন িক বেলন?”
91 আিম বিল, “আপনার পালকেক িজজ্াসা করুন, দখুন। কারণ, িতিন
যিদ আপনােক এতদরু পযন্ নতৃতব্ িদেয় এেনেছন, যতক্ণ না আপিন পিবতর্
আত্া পর্াপ্ কেরেছন, তাহেল িতিন আপনােক আেগও িনেয় যােবন, আপিন
দখুন। আপিন, দখুন, আপিন আপনার পালকেক িজজ্াসা করুন।” কারণ,
সামানয্ িজিনসই িবভর্ািন্ সৃিষ্ কের, এবং তাই আিম এটা থেক দেূর থািক,
আপনারা দখুন।
92 এখন, আর আমােক বলা হেয়েছ য আিম এই সংগঠনগুেলার িবরুেদ্
একজন—একজন যাদ্া। এখন, আিম তা নই। আিম মেন কির সংগঠন
চমৎকার, িকনু্ যখন আপনার সংগঠেনর পর্ণালী দনুীিতগর্স্ হেয় যায়, তখন
আিম সটার িবরুেদ্ থািক। দখুন? এটা ওয়ানেনস িকনা তা কােনা বয্াপার
না, অথবা—অথবা এিট িতর্তব্বাদ, বা যাই হাক না কন, এিট সই পর্ণালী; য
যখনআপিন এমন একিট স্ােন চেল যান,আপিন এখন…এবং বেলন, “আমরা
অয্ােসমব্িল অফ গড।”

“ভাল, রাস্ার ওপাের ক?”
93 “ওহ, ওরা আমােদর ভাই। তােদর—তােদর ইউনাইেটড পিন্েকাস্াল
বলা হয়।”

“আচ্া, ওখােন স ক?”
94 “ওহ, ফারেস্ায়ার ভাইেয়রা। ওহ, আমরা অতুয্ত্ম ভাই। আমােদর একিট
মহান সহভািগতাআেছ, এেক অপেরর সােথ।”

“ওহ,আপনারা সকেল একই িজিনস িবশব্াস কেরন?”
“ওহ, হয্াঁ, আমরা িবশব্াস কির।”
“এখন,আচ্া, কান িজিনসিটআপনােদরেকএরকমকের তােল?”

95 “আচ্া,এই ভাইেয়রাএইভােব বািপ্স্ িদেচ্।এবংএরা এইভােব বািপ্স্
িদেচ্,আমােদর থেক মুখ ঘুিরেয় নয়। এবং এই বািপ্স্…”
96 দিক্ণ আিফর্কার মেতা সখােন, ভাই, আমরা এটার সম্ুখীন হেয়িছলাম।
তারাআমােক িজজ্াসা কেরিছেলা। একিট দল িতনবার সামেন মুখ কের, বািপ্স্
িদেচ্। এবং অনয্ দলিটআবার পছেনর িদেক িপঠ কের িতন বার বািপ্স্ িদেচ্,
এবং তারা বেলিছল…আিম বললাম, “আপনারা এটা কাথায় পেলন?”
97 একজন বলেলন, “যখন িতিন মারা যান, বাইেবল বেল য িতিন সামেনর
িদেক ঝঁুেক মেরিছেলন,” এবং বলেলন, “তাই আমােদরেক সামেনর িদেক মুখ
কের ডাবান উিচত।”
98 আরআিম বললাম, “িঠকআেছ,” অনয্ দলেক বললাম, “িক…আপনােদর
বয্াপাের িক?”

বেলিছল, “আপিন িক কখনও একজন মানুষেক তার মুখ সামেন ঝুিকেয়
কবর িদেয়েছন?”
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99 আচ্া, আপনারা িক জােনন? তারা িনেজেদর িবভক্ কের ফেলেছ এবং
দিুট দল তির কের, দিুট সংগঠন বািনেয় ফেলেছ। ওহ, দয়া, ভাইেয়রা! এটাই
তা শয়তান চায়। িঠক এটাই স চায়। হয্াঁ। িনেজেক পান…

100 এখন, দখুন, এিট অয্ােপাস্িলক ফইথ িমশন নয়, অথবা—অথবা এিট
পেন্েকাস্ালঅয্ােসমব্িল নয়, অপর পর্ােন্। এটা সিট নয়। এখােন উভয় দেলর
মেধয্ ভােলা মানষু আেছ, যমন এখােন আেছ। িকনু্, আপনারা দখুন, এটা
একটা পর্ণালী।
101 এিট িঠক কয্াথিলকেদর মত, যমন আিম পর্ায়ই বেল থািক। যিদ স
কয্াথিলক হয়, আর পিরতর্ােণর জনয্ িখর্েষ্র ওপর িনভর করেছ, তেব স উদ্ার
পেয়েছ। িনিশ্তভােবই, ওটা সতয্। যিদ স তাঁর মণ্লীর ওপর িনভর করেছ,
তাহেল স হািরেয় িগেয়েছ। আর পিন্েকাস্াল ভাইেয়রা আপনােদর য কান
বয্িক্ই জােনন, যিদ আমরা পিন্েকাস্াল িগজার িদেক তািকেয় থািক য সই
িগজাআমােদর উদ্ার করেব, “আমরা তাহেল, সবেথেক বচারা লাকেদর মেধয্
আিছ,” ওটা িঠক, কারনআমরা হািরেয় িগেয়িছ। ওটা িঠক।
102 িকনু্ যিদ আমরা িখর্েষ্র িদেক তািকেয় আিছ, তাহেল আমরা উদ্ার
পেয়িছ, “ তামার িবশব্াস দব্ারা,” ( সটা, িক?) একিট সম্ন্কাজ। কাজ করার
ছাট ছাট পদ্িত,আর নাম, এগুেলােত বশী িকছুআেস যায় না।

103 এখন, আিম ভাই িসজমেক…এবং ভাই নসেক বললাম, “আপনােদর
পর্েশ্র উত্র দওয়ার জনয্,” আিম বললাম, “এখন, আিম ভাই আপনােদর
সােথ কানও পক্ িনেত যািচ্ না। আর আিম জািন, যতক্ন আপনারা হইচই
করেত থাকেবন, আপনারা উভয়ই ভুেলর মেধয্ পেড় থাকেবন। দখুন? কারণ,
আিম বরং আমার মতবােদ ভুল এবং আমার হৃদেয় সিঠক হেত পছন্ করব,
এর চেয় য আিম আমার মতবােদ সিঠক হই এবং আমার অন্ের ভুল থােক।”
দখুন? আিম বললাম, “ মােটর ওপর, এিট আপনার হৃদেয়র অবস্ার ওপেরই
িনভর কের।”
104 আরআিম এিট একিট অভয্াস বািনেয় ফেলিছ য, এটা জানার জনয্: য,
যিদ একজন মানষু, িতিন িক কেরন এবং িতিন কতটা িভন্মেতর, এবং িতিন
আমার সম্েক িক বেলেছন এগুেলা কান বয্াপার না; যিদআমার হৃদেয়, কবল
কতেবয্র খািতের নয়, িকনু্ আমার হৃদয় থেক যিদ আিম সই বয্িক্েক পর্ম না
করেত পাির যমনআিম অনয্েদর কির, তাহেলআিম জািন য এখােন িকছু ভুল
রেয়েছ, বুঝেলন। ওটা িঠক, কারণ, এটা—এটা… কান বয্াপার না যিদ স…
105 বশী িদন হয় িন, এক ছাট ভাই এেসিছেলন, একজন ছাট ভাই চাচ অফ
কর্াইস্ থেক। আর, ওহ, উিন সখােন দাঁড়ােলন, আর িতিন বলেলন, “এই
বয্িক্ হেলন একজন শয়তান।” বুঝেলন? উিন বলেলন, “িতিন পিবতর্আত্ার
কথা বেলন।” িতিন বলেলন, “ওরকম িকছুর অিস্তব্ই নই। তারা,আচ্া, কবল
বােরা জন িশষয্ই পিবতর্ আত্া লাভ কেরিছল। আর—আর দব আরগয্দান
কবল সই বােরা জন িশষয্েকই দওয়া হেয়িছল।” আর িতিন বলেত থাকেলন,
পর্ায় আধা ঘন্া ধের।
106 আর আিম বললাম, “এক িমিনট, ভাই। আিম মেন কির আপনার আমােক
কবল একিট সুেযাগ দওয়া উিচৎ এিটর পক্ সমথেনর, দখুন।”আিম বললাম,
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“আপিন বলেলন য আপিন তাই বেলন যা বাইেবল বেল, আর যখন তা িনস্ব্
থােক সখােনআপিনও িনস্ব্ থােকন।”

আর িতিন বলেলন, “আমরা তাই কির।”
107 আিম বললাম, “এখন আপিন বলেলন য কবলমাতর্ বােরাজন িশষয্ই
পিবতর্ আত্া পেয়িছল। বাইেবল বেল ‘উপেরর কুঠুিরেত, মিহলা এবং সকেল
িমেল একশ কুিড় জন িছল যখন পিবতর্ আত্া নেম এেসিছল।’ আপিন িক িকছু
মেন করেবন যিদ আিম িজেজ্স কির, আপিন িক মেন কেরন য পৗল পিবতর্
আত্া পান িন? আর স এটা পেয়িছল সই ঘটনার থেক অেনক সময় পের,
দখুন। আর আপিন বলেলন, ‘পিবতর্ আত্ার দানসকল কবল সই বােরাজন
িশষয্েকই দওয়া হেয়িছল।’ আর িস্ফান সখােন নীেচ িগেয়িছল, তাঁর িকছু িদন
পের, আর স সই বােরাজেনর মেধয্ একজন িছল না। স তা এমনিক একজন
পর্চারকও িছল না। স তা একজন পিরচারক িছল,আর স শমিরয়েত িগেয়িছল
আর মন্ আত্া দরূ কেরিছল।” আর আিম বললাম, “ওহ, ভাই!” িঠক এখােন
এিট খুবই িনস্ব্ িছল, হয্াঁ, যখােনআপনােকএটা বজায় রাখা উিচৎ িছল।
108 আর এটা শষ হবার পর, “িকনু্,” আিম বললাম, “আিম আপনােক ক্মা
কিরআমায় শয়তান বলারজনয্, কারনআিমজািনআপিনতা বলেত চান িন।”
109 আর তারপর যখন িতিন শষ করেলন, িতিন উপের এেলন। িতিন
বলেলন, “একিট িবষয় আেছ যা আিম বলেত পাির। আপনার কােছ িখর্েষ্র
আত্া আেছ।”
110 আিম বললাম, “এখন, ভাই, আিম িক, একজন শয়তান না আিম িখর্ষ্
হেত?” দখেলন? দখেলন?
111 িকনু্ আিম আপনােক বিল, দখুন, কারন িতিন একজন মানষু, িতিন সটা
বলেত পােরন, আিম তােক পর্ম কির; এিট কান বয্াপার নয়, িতিন িভন্ মত
পাষণকরিছেলন,এবং ঘার িবেরাধী এবং কেঠার সমােলাচক িছেলন, িতিন…

112 আিম একজন িশকাির, আর আমার সারা জীবন ধের, বনয্ পশুেদর সােথ
কািটেয়িছ। আর লােকরা বেলেছ, “িকভােব…” সই সময় যখন আমােক সই
ভাল্ুকিটেক মারেত হত, একিট চাকু িদেয়, দখুন। বেলিছল, “তুিম িক তােক
দেখ ভয় পাও িন?”

113 আিম বললাম, “না। যিদআিম তােক দেখ ভয় পতাম, তাহেল সআমােক
মের ফলত, বুঝেলন।”

114 িকনু্, দখুন, আপিন পারেবন না—আপিন তােদরেক ধাপ্া িদেত পারেবন
না। তারা জােন যআপিন তােদর দেখ ভয় পান, িক না।আপিন একিট ঘাড়ােক
দেখভয়পান,আর দখুন য ঘাড়ািট িক করেব, সআপনােক সেজােরআঘাত
কের ফেল দেব। বুঝেলন? তাই যিদ আপিন ভয় পান…আপিন এই বয্াপাের
তােক ধাপ্া িদেত পারেবন না।আপনার কােছ বাস্িবকইএটা থাকেত হেব।

ঐভােবই শয়তােনর সােথও করেত হয়।
115 লাকেদর মেধয্ও িঠক সরকমই হেয় থােক। আপনােক লাকেদরেক পর্ম
করেত হেব। আপিন কবল ধাপ্া িদেয় চলেত পােরন না। আপনার কােছ এিট
থাকেতই হেব, না হেল কাথাও না কাথাও আপনার রং বিরেয় আসেব,
বুঝেলন। ওটা িঠক। আপনােক পর্কৃতরূেপই লাকেদর পর্ম করেত হেব, আর
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তারা জেন যায় য আপিন তােদর পর্ম কেরন। দখুন, সখােন িকছু থােক
এই বয্াপাের।
116 আর এখন সই বয্িক্, িকছুিদন আেগ, আমার স্ীেক ডেকিছেলন, আর
বেলিছেলন, “ভাই বর্ানহামআেছন?”

বেলিছল, “না।”
117 বেলিছেলন, “আচ্া, আমােক একিট কথা বলেত হেব। আিম, মতবােদর
িদক থেক, তাঁর িবপেক্ িছলাম, িকনু্ আিম বলেবা উিন হেলন িখর্েষ্র
একজন সবক।”
118 আচ্া, তারপর, আর তারপর আমার যাবার আেগ, িতিন আমায় একিট
িচিঠ পািঠেয়িছেলন, আর িতিন বেলিছেলন, “আপিন যখনই িফের আসেবন,
আিম চেল আসেবা। আিম সই পিবতর্ আত্ার বািপ্স্ চাই যার িবষেয় আপিন
বেলিছেলন।”
119 সুতরাং, আপনারা দখুন, কবল কাথায় যিদ আপনার কােছ থােক…যিদ
আমার কােছ সই অনভুুিত থাকেতা, এটা বলার, “ কন, আপনার কােছ িকছুই
নই।আপনার পরুােনা সংস্া একদমভােলা না,আর—আরআপনারা সকল চাচ
অফ কর্াইেস্র লােকরা একদম ভােলা না। আপনারা ভােলা না। আপনারা—
আপনারা শয়তান।” তাহেল আিম কখনই সই বয্িক্িটেক িজতেত পারতাম না।
আর যিদ আিম ওনােক বলতাম য আিম ওনােক পর্ম কির, আর সটা আমার
হৃদয় থেক না হত, িতিন তা ভালমতই জেন যেতন। এেত বয্াস এটাই আেছ।
আপনােকআপনার হৃদয় থেক বলেত হেব।
120 আর সই রােত যখন আিম মেঞ্ হঁেট গলাম, সই আত্া পরেখর দােনর
পর্ভােবর সােথ নীেচ, বুঝেলন। আিম এিটর িবষেয় িচন্া কির না। আিম, রােতর
খাবার সমেয়র পর থেক, িকছু খাই না; আর উপবাস এবং পর্াথনায়, এবং ঘেরর
মেধয্ থািক। কারণ, িতিন আমােক পর্িতশর্িত িদেয়িছেলন য িতিন তা করেবন।
আর তাইআিম িবনা সেন্েহ যেত পাির, কারণ িতিন পর্িতশর্িত িদেয়িছেলন য
িতিন তা করেবন। সুতরাং, দখুন,আমার…আিমআমার উেদ্শয্ জািন (িক?),
আমার উেদ্শয্ (িক?), ঈশব্েরর রােজয্র উন্য়েনরজনয্।
121 যিদ একজন মানষু এই পেথ যায়, সই পেথ যায়, যেকান িগজায় যায়;
যতক্ন পযন্ িতিন খর্ীেষ্র কােছ আেসন, ততক্ণ পযন্ আমার কানও সমসয্া
নই। এবং ওিটই আমার হৃদেয় আেছ। দখুন? এবং কান বয্াপার না, যিদ
আমরা চাচ অফ কর্াইেস্ যাগদান কির, সটা িঠক আেছ। সটা িঠক আেছ।
যিদ িতিন…িতিন কান িগজায় যাগদান কেরন, এেত আমার কান আপিত্
নই। িকনু্ যতিদন পযন্ আিম খর্ীেষ্র সােথ তার আত্া জয়লাভ কির, এটাই
পর্ধান িজিনস।
122 তাই আিম বললাম, “ভাই নস, িভন্ হবার জনয্ নয়…” এখন আিম
আপনােদর দখােত যািচ্…যিদ আিম এিট বয্বহার কির, তেব তা িঠক হেব
তা ভাই? [ভাই বেলন, “িনশ্ই।”—সম্া।] আিম বললাম, “আিম বলেত
চাই এবং বয্াখয্া করেত চাই।” আর, এই বয্াপাের, আিম আপনােদর এখােন
িকছু বলেত চাই ভর্াতারা। এখন, আপনার মন্লীর মেধয্ এিট উেল্খ করেবন না।
যিদ আপনারা এমন কেরন, এবং আমার পর্িত একিট অনগুর্হ কেরন, কবল—
কবল— কবল আমােক আপনার ভাই হেয় থাকেত িদন। আপনারা বুঝেলন?
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এবং আিম, এবং যিদ—যিদ আিম ভুল হেয় থািক, তাহেল আপনারা আমােক
ক্মা করেবন। িকনু্ আিম আপনােদর কােছ বণনা করেত চাই, যেহতু এখােন
উভয় দলইআজসকােল উপিস্তআেছ, ওয়ানেনস এবং—অয্ােসমব্িলস, এবং
িতর্েতব্ িবশব্াসীগণ উভয়ই।
123 এখন আিম আপনােদর সামেনএই িববৃিত িদেত চাই। আিম বলেত চাই
য আিম িবশব্াস কির য উভয় পক্ই ভুল, যতক্ণ তারা এেক অপেরর সােথ
তকিবতক কের, কারণ তােদর মেনাভাব ভুল। আর যতিদন আপনার মেনাভাব
ভুল থাকেব,আপনার উেদ্শয্ িক তােত িকছু যায়আেস না, িকনু্ সই উেদ্েশয্র
পর্িত যখন আপনার মেনাভাব ভুল থােক, তাহেল এিট কখনই কাজ করেব না।
সটা িঠক।

124 এখন, িকছু লাক বেলেছ, “ভাই বর্ানহাম, আপিন একজন ‘ কবল যীশু’
দলভুক্ (Jesus only)।” আিম বলেত চাই য এিট একিট তর্িট। আিম একজন
‘ কবল যীশু’ (Jesus only) নই।
125 িকছু লােকরা বেলন, “ভাই বর্ানহয্াম,আপিন িক িতর্তব্বাদী?” না, মহাশয়।
আিম একজন িতর্তব্বাদী নই। আিম একজন িখর্স্ান। দখুন? আিম—আিম—
আিম না…িতর্তব্ শব্িট এমনিক বাইেবেল কাথাও উেল্খ নই, এই “িতর্তব্তা”
শব্িট।আরআিম িবশব্াস কির না য িতনিট পৃথক ঈশব্রআেছ।
126 আিম িবশব্াস কির য এক ঈশব্র আেছন, িতনিট কাযিস্িতেতঃ িপতা, পতুর্,
পিবতর্ আত্া। এটাই সই কারন য আমেদর িপতা, পতুর্, পিবতর্ আত্ার নােম
বািপ্স্ দবার জনয্ আজ্া দওয়া হেয়িছল। আিম িবশব্াস কির য এটা ঈশব্েরর
করুনা, যা িনেচ নেম এেসেছ।
127 এখন, ঈশব্র, যখন মানেুষর কােছ পর্থমআিবভূত হন, িতিনআগুেনরস্েম্র
আকাের িছেলন।আপনারা িবশব্াস কেরন, তাই না?… য কান বাইেবেলর পাঠক
জােন য পর্ান্ের থাকা সই আগুেনর স্ম্ লােগাস িছল, যা িনয়েমর সই দতূ
িছল, যা িছল খর্ীষ্।
128 কারণ, িতিন বেলিছেলন…িতিন িছেলন…এটা িছল না…আিম িবশব্াস কির
য সাধু যাহেনর ৬ অধয্ােয় সখােন, িতিন বেলিছেলন, “অবর্াহােমর জেন্র
পবূাবিধ ‘আিমআিছ।’” িতিনই িছেলন সই “আিমআিছ।”
129 সুতরাং, িতিন পিবতর্, ঈশব্র িছেলন; এমনিক যিদ কান মানষু সই পবতেক
স্শ কের ফলত, তাহেল তােক মরেতই হত, দখেলন। িঠকআেছ। এখন, সই
একই ঈশব্র িনেজেক তার তির সই সৃিষ্র মেধয্ হেয় কাজ করার চষ্া করিছেলন
যা িতিন সৃিষ্ কেরিছেলন। এখন, িতিন তােদর কােছআসেত পারেতন না, কারণ
তারা পাপী িছল,আর ছােগর ও ভড়ার রক্ কখনও পাপেক ধৗত করেত পারত
না।আমরা সটা জািন। এটা শুধু পাপেকআবৃত কের রাখত।
130 এখন, িকনু্ সই একই ঈশব্র িযিন আগুেনর স্ম্ িছেলন, িতিন তাঁর পেুতর্র
মধয্ িদেয় হেয়, মাংেস মূিতমান হেয় গেলন এবং একিট দেহ বাস করেত
লাগেলন যােক পর্ভু যীশু খর্ীষ্ বেল ডাকা হত। বাইেবল বেল, “তাঁর মেধয্ ঈশব্রীয়
দেহর পণূতা বাস কের।” এবং যীশু বেলেছন…আচ্া, পর্থম তীমিথয় ৩:১৬
ত, “আর ভিক্র িনগুরততব্ মহৎ, ইহা সবসম্ত।” আর যিদ তারাই এিটেক
মহৎ বলত, কন, আমরা তেব িক বলব, দখুন? “ঈশব্েরর রহসয্ মহৎ, কারন
ঈশব্র মাংেস পর্কািশত হেলন, এবং দতুগেনর িনকট দশন িদেলন, এবং সপর্তােপ
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ঊেধ নীত হেলন,” এবং এসবিকছু। আর এখন, িতিন সাধু যাহন ১৪ ত
থামােক বেলন, “ য আমােক দিখয়ােছ, স িপতােক দিখয়ােছ। আর কন
তুিম বলছ, ‘আমােদর িপতােক দখান’?” বাইেবল বেল, “ঈশব্র খর্ীেষ্র মেধয্
িছেলন, জগতেক িনেজর সেঙ্ িমিলত করিছেলন।”
131 এখন, ঈশব্র িতন জন বয্িক্, িতনজন ঈশব্র হেত পােরন না। না যীশু িখর্ষ্
তাঁর িনেজর িপতা হেত পােরন, িনেজর মেধয্ই। দখুন? সুতরাং, আপনারা
দখুন, এটা উভয়েকই মৗিলকভােব ভুল কের তােল।

132 এখন, আর এখন যিদ আপনারা লক্য্ কেরন, এমন কান স্ান নই…যিদ
আমােদর কােছ িতনিট ঈশব্র থােক, তাহেল আমরা মূিতপজূক হেয় যাব। এখন,
আমরা সটা জািন।
133 যমন একজন ইহুদী একবার আমােক বেলিছেলন, যখন আিম তার সােথ
কথা বলিছলাম, বেল্ন, “তােদর মেধয্ কানিট আপনােদর ঈশব্র? আপনােদর
ঈশব্র কানিট, িপতা, পতুর্ না পিবতর্আত্া? কানিটআপনােদর?”

আরআিম বললাম, “ কন, িতনজন ঈশব্র তা নই।”
134 িতিন বলেলন, “আপনারা ঈশব্রেক িতন টুকরা কের আর তােক একজন
ইহুিদেক িদেত পারেবন না।”

আিম বললাম, “না, মহাশয়।”আিম বললাম…
135 যখন জন রায়ান তাঁর অন্তব্ থেক সুস্ হেয়িছেলন, সই ফাট ওেয়েন,
আপিন জােনন; এবং এই রািবব্ এখােন ওপের িমশাওয়া-…অথবা ফাট…
বন্ন হাবাের। িতিন বেলিছেলন, “আপিন িতন টুকেরা কের ঈশব্রেক চূণ করেত
পারেবন না এবং তা একজন ইহুদীেদরেক িদেত পারেবন না।”
136 আিম বললাম, “িনিশ্তরূেপই না। আিম পারেবা না।” আিম বললাম,
“রবব্ী,আপনার পেক্ভাববাদীেদরেক িবশব্াস করা িক খুব কিঠন িবষয় হেব?”

িতিন বলেলন, “না।”
137 আিম বললাম, “িযশাইয় ৯:৬ ত, উিন কার িবষেয় কথা বলিছেলন,
‘আমােদরেক একিট িশশু দত্ হেয়েছ, একিট পতুর্ দওয়া হেয়েছ, যােক বলা হেব
আশ্য মিন্, সনাতন ঈশব্র, শািন্রাজ’?”

িতিন বলেলন, “ওটা িখর্েষ্র িবষেয় বলা হেয়েছ।”
আিম বললাম, “তাহেল, রবব্ী, ঈশব্েরর সােথ িখর্েষ্র সম্ক িক হেব?”
িতিন বলেলন, “িতিন ঈশব্র হেবন।”

138 “আিম িঠক এটাই ভেবিছলাম।” দখেলন? এখন, আপনারা দখুন, ওটা
একদম িঠক। িতিন তা সটাই। আর তাই আিম বললাম, “এখন আমায় বলুন
য যীশু কাথায় তা পণূ করেত বয্াথ হেয়েছন যা ভাববাদী বেলিছেলন য িতিন
করেবন।”আর িতিন কাঁদেতশুরুকরেলন এবং চারিদেক হাঁটেত থাকেলন।আিম
বললাম, “তাঁর দব্ারাই,জন রায়ান তাঁর দিৃষ্ িফের পেয়েছন।” বুঝেলন?

আর িতিন বলেলন, “ঈশব্েরর পতুর্ হওয়া থেকএটা দেূর থাকুক!”
139 আিম বললাম, “ সই মহান িযহবা একিট মিহলার ওপর ছায়া করেলন, িঠক
যমন ভাববাদী বেলেছন য িতিন করেবন, আর একিট রক্ কাষ সৃিষ্ করেলন।
আর সই রক্ কােষর মধয্ িদেয়ই িখর্েষ্র দহ বিরেয় এল।”
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140 “তািকেয় দখুন, পরুাতন িনয়েমর িদেক, রবব্ী,”আিম বললাম, “যখন এক
বয্ািক্একিট নেবদয্ িনেয়আসেতা, স একিট মষ শাবকআনেতা। সজানেতা
য স ঈশব্েরর আজ্া লঙ্ন কেরেছ, তাই স একিট মষ শাবক এেনেছ। স
তাঁর পাপ সব্ীকার কেরেছ, আর এই মষ শাবকিট বিলদান করা হেয়েছ। যখন
সই…তাঁর হাত সই মষ শাবকিটর ওপের রাখা আেছ; তাঁর সব্ীকােরািক্ য
স জােন তাঁর পােপর জনয্ তােক মের যাওয়া উিচৎ িছল, িকনু্ সই মষ
শাবকিট তাঁর জায়গা িনেচ্। আর রক্ কাষ ভগ্ হল; আর স সই ছাট
মষিটেক তাঁর হাত িদেয় ধের রেখেছ যতক্ণ না স তাঁর ছাট জীবনিটেক বাইের
বিরেয় যেত অনভুব না কের, এবং তা কিঠন হেয় যায়। তারপর যাজক, কর্মশ,
সই রক্ িছিটেয় দয় সই— সই অিগ্র ওপর, িবচােরর সই িপতল িনিমত
বিদর ওপর।”

141 তারপরআিম বললাম, “ সই বয্িক্, তারপর, সখান থেক চেল যায়, এটা
জেন য সই মষ শাবকিট তাঁর স্ান িনেয়েছ, িকনু্ স একই ইচ্া িনেয় সখান
থেক চেল যায় যমনটা সখােন আসার আেগ তাঁর অন্ের িছল, দখুন, কারন
এটা পাপেক ধৗত করেত পারেতা না। বুঝেলন? িকনু্, তারপর, এই ক্েতর্,
‘আরাধনাকারী একবার পিরষৃ্ত হেল, তাঁর কােছআর পােপর চতনা থােক না।’
সখােন, পর্িত বছর একিট নেবদয্ চরান হত। িকনু্,আিম বললাম, “এই সমেয়,
‘আরাধনাকারী একবার পিরষৃ্ত হেল, তাঁর কােছআর পােপর চতনা থােক না।’
কারন…”
142 “রবব্ী, দখুন। িহেমােগ্ািবেনর মেধয্, সই ছাটজীবন যা কােষর মেধয্ শুরু
হয়, যা পরুুষ জািত থেক আেস, এবং মিহলা জািতেত যায়। এবং স িডমব্ানু
উৎপন্ কের; িকনু্, একিট মুরিগ িডম পাড়েত পাের, িকনু্ যিদ এটা পরুুষ পািখর
সােথ না থােক, তেব স কখনই িডম পাড়েত পারেব না।”
143 আর আিম বললাম, “তারপর ঈশব্র, সবকােলর সবেশর্ষ্তম িযিন সমস্
সময় এবং স্ান পরূণ কের থােকন, একিট মিহলার গেভ ছাট একিট িজবানু
হেয় নীেচ নেম এেলন।” আর তারপর আিম বললাম, “আজ আমরা রক্া
পেয়িছ…যীশু িখর্ষ্ ইহুিদ অথবা পরজািত িছেলন না, কারণ িডম শুধুমাতর্
মাংসেক উৎপন্ কেরেছ। রেক্র মেধয্ জীবন িছল। তাই আমরা—আমরা…
বাইেবল বেল, ‘আমরা ঈশব্েরর রক্ দব্ারা রক্া পেয়িছ।’ দখুন, িতিন িছেলন
না ইহুিদ না পরজািত; িতিন িছেলন ঈশব্র। অতএব, যখন আমরা বিদেত আিস
এবং িবশব্াস দব্ারা, তাঁর মাথার ওপের, আমােদর হাত রািখ এবং কালেভিরেত
তাঁর িবদীণকরন ও যন্ণােক আনভুব কির এবং আমােদর পাপ সব্ীকার কির, য
আমরা ভুল, এবং িতিনআমােদরজায়গায় মৃতুয্বরন কেরেছন!
144 “তারপর, আপিন দখুন,” আিম বললাম, “ সই মষ শাবেকর রক্ এর
ওপর িফের আসেত পারত না, সই রক্ যা… কাষ ভগ্ হেয় িগেয়িছল, এবং
য জীবন বিরেয় এেসিছল, এই রক্ কাষ ভেঙ্, তা আরাধনাকারীর ওপর
িফের আসেত পারেতা না, কারণ এিট একিট পশুর জীবন িছল, এবং এিট মানব
জীবেনর সােথ িমিলত হেতা না।
145 “িকনু্ এই সময়, যখন সই রক্ কাষ ভেঙ্ যায়, তখন এিট কবল
একজন মানষু িছল না। ওটা ঈশব্েরর জীবন িছল, যা মুক্ হেয়িছল। আর যখন
আরাধনাকারী, তাঁর হাতেক, িবশব্ােসর দব্ারা, ঈশব্েরর পেুতর্র ওপের রােখ, এবং
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তার পাপ সব্ীকার কের, অনয্ মানেুষর জীবন নয়, িকনু্ ঈশব্েরর জীবন এই বয্িক্র
মেধয্ িফের আেস, যা হল অনন্ জীবন। জাই (Zoe) শব্িট, যার অনবুাদ হল,
‘ঈশব্েরর িনেজর জীবন।’ এবং িতিন বেলেছন িতিন আমােদরেক জাই (Zoe),
অনন্জীবন, দেবন এবং এখনআমরা ঈশব্েরর পতুর্ এবং কনয্া।আপিন এখােনই
আেছন।”
146 আিম বললাম, “এখন এিট িক? এটা ঈশব্েরর, করুনা। িতিন পর্থেম
এেসিছেলন, ‘মানষু তােক স্শ করেত পারেতা না’ কারণ মানষু পাপ কেরেছ।
তারপর িতিন একিট দেহ এেসিছেলন, ‘পােপর সব্াদ গর্হণ করার জনয্…পাপেক
নবার জনয্’ দখুন, িতিন, একমাতর্ িজিনস যা ঈশব্র কখনও করেত পারেতন,
সৎ হওয়ার জনয্, তা হল এই ভােবই এিট কের।”
147 উদাহরেনর জনয্, িক হত যিদ এই সকােল এই শর্াতােদর ওপর আমার
আিধপতয্ থাকেতা, িঠক যমন ঈশব্েরর কােছ মানষুেদর ওপর আিধপতয্ আেছ,
আরআিম বলতাম, “পর্থম বয্িক্ িযিনঐথােমর িদেকতাকােব, স মরেব,”আর
যিদ টিম িহক্ এর িদেক তাকান? এখন, উদাহরেনর জনয্, আিম িনিচ্ কাল…
“ভাই কালসন, আপিন ওনার জনয্ মরুন।” সটা িঠক হত না। আিম বলতাম,
“িলও, তুিমআমার সিচব; তুিম ওনার জনয্ মর।” সটা িঠক হত না। “িবিল পল,
আমার পতুর্, তুিম ওনার জনয্ মের যাও।” ওটা িঠক নয়। িঠক পথ হল যা আিম
করেত পাির, তা হল তাঁর স্ানআিম িনেজ গর্হন কির।
148 আর িঠক এটাই ঈশব্র কেরিছেলন। িতিন, ঈশব্র, একজনআত্া। আর িতিন
সৃিষ্ কেরিছেলন…িতিন, িতিন তাঁর ছাচ পিরবতন করেলন। এটা লাকেদর
কােছ, আকষণীয় হওয়া বাঞ্নীয়, ছাট িযহবার িবষেয় িচন্া করা। িতিন আসেত
পারেতন, একজন পণূ বয়স্ মানষু হেয়, িকনু্ িতিন এেলন একিট যাবপােতর্,
সােরর গাদার ওপর। ছাট িযহবা, একিট িশশুর মত কাদেছ। ছাট িযহবা,
একিট বালেকর মত খলেছ। ছাট িযহবা, কাঠিমিস্র কাজ করেছন, একজন
শর্িমেকর মত। ছাট িযহবা, তাঁর কশরকােল। িযহবা, সব্গ এবং পৃিথবীর মােঝ
ঝুেল আেছন, মাতালেদর লালাযকু্ মুখ ও সিনকেদর থতুু তাঁর মুখমন্েলর
ওপর। িযহবা, তাঁর সন্ানেদর জনয্ মরেছন। িযহবা, মরেছন, মুক্ করবার জনয্;
অনয্ কান বয্িক্েক িদেয় নয়, িকনু্ িতিন িনেজই! দখুন, ঈশব্রেক, ওটা ওনার
কাযালয় িছল। কন? িতিন মনেুষয্র হৃদেয়র কােছ িফের যেত চষ্া করেছন।
149 এখন, আমরা তােক স্শ করেত পারতাম না, সখােন। এখােন, আমরা
তােক আমােদর হাত িদেয় অনভুব করেত পারতাম। এখন িতিন িক কেরিছেলন,
সই শরীরেক বিলদান চড়ােনার মধয্ িদেয়? িতিনআমােদর হেয় গেলনআমােদর
মেধয্ িযহবা। আমরা তাঁরই অংশ। পঞ্াশত্মীর িদেন, অিগ্স্ম্ িনেজেক খন্
খন্ কের িবিভক্ করেলন, এবুং অিগ্বত িজহব্া পর্েতয্েকর ওপর এেলন, এটা
দখািচ্েলন য ঈশব্র িনেজেকতাঁর মন্লীর মধয্আলাদা করিছেলন।

150 তারপর, ভর্াতাগন, যিদআমরা কবলএকসােথ হই,আর সটােক একসােথ
িনেয়আিস!তখনআমরা পিরপণূরূেপ িযহবােক পাই, যখনআমরা একসােথ হই।
িকনু্ আমরা িকভােব হেত পাির, এই বয্িক্ অনয্ভাষায় কথা বলেছ এবং বািপ্স্
পর্াপ্ হেয়েছ, এই বয্িক্; আর তারপর আগুেনর এই িজহব্া িঠক এখােন রেখ
চলেছ,আরএই বয্িক্?আসুন সবিকছুেক একসােথ রািখ।
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151 যখন ঈশব্র, পিন্েকােস্র িদন, নেম এেসিছেলন, আর বাইেবল বেল,
“অিগ্বত িজহব্া তােদর পর্েতয্েকর ওপর বিসল।” আর তারা…“অেনকগুেলা
িজহব্া, একিট আগুেনর মত,” লহন। এিট িছল সই অিগ্স্ম্ য িনেজেক
আলাদা করিছলএবং ভাগ কের িনিচ্ল, তাঁর লাকেদর মেধয্, যনআমরা সবাই
ভর্াতা হেয় উিঠ। “ সই িদন তামরা জািনেব য আিম িপতােত, িপতা আমােত;
আিমআমােত,আর তামরাআমােত”আরআমরা,আমরা, এক।আমরা এক,
আমরা িবভািজত নই।
152 এখন, িযহবা ঈশব্র,এখােন উপের, মনষুয্জািতেকস্শকরেতপারেতন না,
তাঁর িনেজর পিবতর্তার আইেন; িযহবা ঈশব্র আমােদর জনয্ পাপসব্রূপ হেলন,
আর সই মুলয্ চুিকেয় িদেলন; যন সই একই িযহবা ঈশব্র আসেত পােরন এবং
আমােদর মেধয্ বাস করেত পােরন। ঈশব্রআমােদরওপের ; ঈশব্রআমােদর সােথ ;
ঈশব্র আমােদর মেধয্ ; িতন ঈশব্র নয়; এক ঈশব্র! অধয্াপকগন পাগল হেয় যায়,
এটােক বুঝবার চষ্ায়। এিট—এিট একিট পর্কাশ। এটা আপনার কােছ পর্কািশত
হেত হেব।
153 এখন, এখন, যখন বািপ্েস্র িবষয় আেস, এখন, অেনক লােকরা…
এখন, ভাই, আপনােক সটা করেত হেব। অথবা, এটা এরকম য আিম বললাম
ভাই িসজম এবং ভাই নসেক, য যিদআপনারা… সই— সই িবতক চেল এল।
আর যেকান, এখােন উপিস্ত অেনক পিন্তগন আমার থেক অেনক বশী
যাগয্; িকনু্ আিম এই িবষেয়র ওপর অেনক অধয্য়ন কেরিছ। আর আিম পর্াক-
নাইিসন িপতাগন, নাইিসন পিরষদ, এবং সমস্ ইিতহাসিবদেদর লখা অধয্য়ন
কেরিছ, আর সবিকছু কেরিছ।
154 ঐ সমসয্ািট উেঠ এেসিছল নাইিসন পিরষদ থেক। উভয় পক্ই সই বীেজ
চেল িগেয়িছল; যখন কয্াথিলক িগজা চূড়ান্ িতর্তব্বােদর িদেক চেল িগেয়িছল,
আর অেনয্রা এেকশব্রবােদর িদেক চেল িগেয়িছল, আর উভয় পক্ই ভুল িদেক
চেল িগেয়িছল।একদম সিঠক, কারন মানেুষর মেধয্ এিট করবারজনয্ িকছু িছল।
155 আপনােক ঈশব্রেকই এটা করেত িদেত হেব, আমােদর এটা খুেঁজ বর করার
পর্েয়াজন নই। আসুন আমরা ভাইেয়র মত থািক। আসুন এিগেয় যাই এবং
ঈশব্রেক আমরা তা করেত িদই যা িতিন করেত চেলেছন। যিদ িতিন সবজ্ানী
হন এবং সমস্ িকছু জােনন, আর িতিন আিদ থেক অন্ পযন্ ভিবষয্ৎবাণী
কেরেছন, তাহেল আমরা এই িবষেয় িকভােব িকছু করেত পাির? কবল এিগেয়
চলুন। ওটাই একমাতর্ পদ্িত। পদেক্প অনসুাের চলুন, যমন আিম গত রােত
বেলিছলাম,আমােদর মহান িযেহাশূেয়র সােথ।
156 এখন দখুন, যিদ িতনিট ঈশব্র থেক থােকন…আিম আপনােদর দখােত
চাই য এটা কত উপহাসয্ বয্াপার। যিদ িতন ঈশব্র হেয় থােকন, তাহেল তা
যীশু িনেজই িনেজর িপতা হেয় যােবন…যীশু িনেজই তাঁর িপতা হেত পারেতন
না, একজন হেল। আর যিদ িতন ঈশব্র হেতন, তেব িতিন একজন কুমারীর গেভ
জন্ িনেত পারেতন না। এখন কত জন…[ভাই বর্ানহাম বণনা কেরন, িতনিট
বসু্ বয্বহার কের—সম্া।]আিম বলেত যািচ্ এই হেলন িপতা ঈশব্র; এবং এই
হেলন পতুর্ ঈশব্র; এবংএই হল পিবতর্আত্া ঈশব্র।
157 এখন, এখােন উপিস্ত িবিভন্ ভাইেদর বলিছ, আপনারা এই এক িমিনট
নজর িদন এবংআপনারা দখুন আিম িক ইিঙ্ত করার চষ্া করিছ। আিম পর্াথনা
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কির য ঈশব্রআপনােদর তা দখেত দেবন। এখন দখুন,আপনারা উভেয় একই
িজিনস িবশব্াস কেরন, িকনু্ শয়তান শুধু আপনােদর মেধয্ ঢুেক িগেয়েছ এবং এই
িবষেয় আপনােদর িবিচ্ন্ কের িদেয়েছ। এটা িঠক একই িজিনস, এবং আিম
ঈশব্েরর সাহােযয্, এবং ঈশব্েরর বাইেবল দব্ারা, আপনােদর কােছ এিট পর্মািণত
করব। যিদ এিট বাইেবল থেক না হয়, তাহেলএিটগর্হনকরেবন না। সটা িঠক।
158 িকনু্ এখন দখুন [ভাই বর্ানহাম বয্াখয্া কেরন, িতনিট বসু্ বয্বহার কের—
সম্া।] এই হল (িক?) ঈশব্র িপতারূেপ; এই ঈশব্র পতুর্রূেপ; এই হল পিবতর্
আত্ারূেপ ঈশব্র। ভাল, এখন, এখেন এক িমিনট থামুন, ওখােন এই িতনিটেক
স্াপন কের; ঈশব্র িপতা, পতুর্ এবং পিবতর্আত্া
159 ওহ, এটা করবার জনয্ আিম—আিম সময় পাব না। আিম…[ভাইেয়রা
বেলন, “এিগেয় যান! এিগেয় যান!”—সম্া।] িকনু্, দখুন, ভাল, আিম
যতটা সম্ব দর্ত করবার চষ্া করব। আমার ভাইেয়রা, আমােক ক্মা কের িদন,
িকনু্আিম—আিম—আিম কখেনাআপনােদর সােথ কথা বলেত পাির িন, এবং
আিম—আিম এটা করেত চাই।
160 এবং তারপর, দখুন; ঈশব্র িপতা, পতুর্, পিবতর্ আত্া। এখন, যীশু খর্ীেষ্র
িপতা ক? ঈশব্র যীশু খর্ীেষ্র িপতা িছেলন।আমরা সবাই সটা িবশব্াস কির। এটা
িক সিঠক? [মণ্লী বেল, “আেমন।”—সম্া।] িঠকআেছ।
161 এখন, যখন আমরা মিথ ২৮:১৯ গর্হণ কির, যখন যীশু বেলিছেলন,
“ তামরা িগেয় সমস্ জািতেক িশক্া দাও, তােদর িপতার নােম, পতুর্, পিবতর্
আত্ার নােম বাপ্াইজ কর”, দশ িদন পের, িপতর বলেলন, “মন িফরাও এবং
পর্ভু যীশুখর্ীেষ্র নােম বাপ্াইিজত হও।” কাথাও কান সরাসির অসঙ্িতআেছ।
এখন,আসুন না…এখােন…
162 সবাই সাক্য্ িদেয়েছন, এবং বেলেছন। এই হল সটা। এই হল আমার
িবশব্াস, এবংআিম তাআপনােদর সামেন রাখিছ, ভাইেয়রা।আিম এই পলুিপেটর
মধয্ থেক এটা বলিছ না; এটা আপনােদর উপর িনভর করেছ। িকনু্ আিম
আপনােদরেক দখােবা যা আিম উভয় পেক্র মেধয্ দখিছ, যন পিবতর্ আত্া
আপনােদরেক তা পর্কাশ কেরন, বুঝেলন।
163 এখন, মিথ ২৮:১৯, এবং যিদ—যিদ মিথ ২৮:১৯ পর্িরত ২:৩৮ এর
িবেরািধতা কের, তাহেল বাইেবেলর মেধয্ একিট দব্ন্ আেছ, এবং তাহেল এটা
য কাগেজ লখা হেয়েছ তাঁর কান মুলয্ থাকেব না।

164 এখন যিদ আপনারা মিথ ১৬ অধয্ায় লক্য্ কের থােকন, যীশু িপতরেক
পর্কাশ িদেয়িছেলন, এবং তােক চািব িদেয়িছেলন।
165 এখন, মেন রাখেবন, বাইেবল কান মানুেষর তির পর্কল্ ধমতত্ দব্ারা পর্কাশ
করা হয় না। এটা একিটআিত্ক পর্কাশ।
166 এিট একিটআিত্ক পর্কাশ িছল, শুরু থেকই। কন হবল ঈশব্রেক কিয়েনর
চেয় আরও চমৎকার বিলদান পর্দান কেরিছেলন? “এটা তাঁর কােছ পর্কাশ করা
হেয়িছল,” এটা কান িপচ (জামজাতীয় একিট ফল), এবং আেপল, আর
কমলা এবং আেপল িছল না। যিদ আেপল ফল নারীেদর উপলিব্ করােত পাের
য তারা নগ্, তাহেল আমােদর আবারও তােদরেক আেপল িদেয় িদেল ভােলা
হেব, ভাইেয়রা। আপনােদরও িক তাই মেন হয় না? এখন, সটা, সটা শুনেত
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অপিবতর্কর মেন হেত পাের, িকনু্ আিম এই অেথ বলেত চাই িন। িকনু্, এটা
আেপল িছল না। না, মহাশয়। এখন, এবং যিদ তাই হত, তাহেল, “এিট হবেলর
কােছ পর্কািশত হেয়িছল,” য স তার বাবার রক্ িছল। তাই স রক্ িদেয়িছল,
কারণএিটএকিটআিত্কপর্কাশ িছল। পেুরা িজিনসিটই সটারউপর িনিমত।
167 এখন দখুন, এখােন একিট পরুােনা অজ্ জেল আেছ, এমনিক যেথষ্
িশক্াও তাঁর নই…বাইেবল বেল য স অজ্ এবং অিশিক্ত িছল। িকনু্ স
সখােন দাঁিড়েয় িছল, এবং যীশু এই পর্শ্িট িজজ্াসা কেরিছেলন, “তুিম িক বল
আিম মনষুয্পতুর্ সমব্েন্?”
168 কউ বেল, “ কন আপিন, আপিন মািশ…” বা, “তারা—তারা বেল
‘আপিন মািশ।’”

“তারাআমােক িক বেল যআিম ক?”
একজন বেল, “ কন?আপিন হেলন িযরিময় বা কান ভাববাদী, এবংএটা,

ওটা অথবা অমুক ।”
169 িতিন বলেলন, “ওটা আমার পর্শ্ নয়।আিম তামােদরেক িজেজ্স কেরিছ।
তামরা িক বল যআিম ক?”

170 আর িপতর িঠক দাঁিড়েয় থাকেলা,আর বলল, “আপিন ঈশব্েরর পতুর্।”
171 আর িতিন বলেলন, “ হ যানার পতুর্ িশমন, ধনয্ তুিম।” এখনলক্য্ করেবন।
“রক্মাংস তামার িনকেট ইহা পর্কাশ কের নাই, আমার সব্গস্ িপতা পর্কাশ
কিরয়ােছন।” বুঝেলন?
172 এখন দখুন, এখন, কয্াথিলক মন্লী বেল য িতিন িপতেরর ওপের তাঁর
মন্লী গেথিছেলন। ওটা ভুল।
173 পর্ােটস্ান্ মন্লী বেল, “িতিন িনেজর ওপর তাঁর মন্লী গেথিছেলন।”
িকনু্ এখন লক্য্ করুনএবং খুেঁজ দখুন, দখুন সিতয্ই িক তাই।
174 িতিন এিট এই আিত্ক পর্কােশর উপর িনমান কেরিছেলন য িতিন ক
িছেলন, দখুন, কারন িতিন বেলিছেলন, “ হ যানার পতুর্ িশমন, ধনয্ তুিম।
রক্মাংস তামার িনকেট ইহা পর্কাশ কের নাই। আিম বিল তুিম িপতর; এই
পাথেরর উপর” ( কান পাথর? সই আিত্ক পর্কাশ) “আিম আমার মন্লী
গাঁিথব, এবং নরেকর দরজা এিটর িবরুেদ্ পর্বল হেত পারেব না।” [ভাই বর্ানহাম
পলুিপেটর ওপর িতনবার টাকা মারেলন—সম্া।]
175 তারপর, যখন মিথ ২৮ উদৃ্ত হেয়িছল তখন িপতর সখােন উপিস্ত হেয়
দাঁিড়েয় িছেলন এবং দশ িদন পের, সই পর্কাশ সােথ িনেয় এবং “পর্ভু যীশু
খর্ীেষ্র” নােম বািপ্স্ িদেয়িছেলন। কন িতিন তা কেরিছেলন? ঈশব্েরর সই
পর্কােশর সেঙ্; এবং রােজয্র চািবগুেলাও তাঁর কােছই িছল, ভাই।
176 এখন আিম আপনােদরেক এক িমিনেটর জনয্ িকছুটা আঘাত করেত পাির,
আপনােদর একপােশ, িকনু্ এক িমিনেটর জনয্ দাঁড়ান। বাইেবেল এমন একিটও
জায়গা নই যখােন কান বয্িক্ “িপতা, পতুর্, পিবতর্ আত্ার” নােম বািপ্স্
িনেয়েছ। শােস্র একজায়গােতও নই।আর যিদ তা থােক, তাহেলআমার কােছ
আনেবন। আর যিদ আপনারা পিবতর্ ইিতহােস কাথাও খুেঁজ পান, কয্াথিলক
িগজার গঠন না হওয়া পযন্, আিম চাই তাহেল আপনারা এটা আমার কােছ
আনেতপােরন। এখােন এখন পযন্, কান স্ােনই নই, এবং সটা সতয্।
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িকনু্ এখন এক িমিনট অেপক্া করুন, আপনারা যারা একতা িবশব্াসী, মাতর্
এক সেকন্।
177 এখন, সখােন কান স্ান নই…যিদ কউ আমােক বাইেবেল একিট পাঠয্
পর্দশন করেত পাের যখােন বাইেবেল সই িবিধেত, “িপতা, পতুর্, পিবতর্
আত্া” বয্বহার করা হেয়েছ, আপনারা আমােক বলুন যখােন কােরা সই মত
বািপ্স্ হেয়িছল।
178 আর তােদর মেধয্ কউ কউ বেল, “ভাল, আিম সটাই গর্হন করেবা যা
যীশু বেলেছন, িপতর িক বেল সটা নয়।” যিদ তারা, এেক অপেরর িবেরািধতা
কের, তাহেল আমরা িক করেত যািচ্? যিদ এটার সবটাই ঈশব্র না হয়, তাহেল
বাইেবেলর কান অংশ সিঠক?
179 এিটর সবটাই অনরুূপ হেত হেব এবং একসেঙ্ আসেত হেব, এবং শুধুমাতর্
ঈশব্েরর পর্কােশর দব্ারাই তা সম্ব। আমােদর সু্লগুিল কখনই এিট শখােব না।
এিট একিটআিত্কপর্কাশ,আপনােক এটা দখাআবশয্ক।
180 তারপর, যিদ সই দইু বয্িক্, এেক অপেরর িবপরীেত থােক, তাহেলআমরা
কান ধরেনর বাইেবল পড়িছ? আিম িকভােব জানেবা য যাহন ১৪ সিঠক, িক
না? িকভােবআিম জানেত পাির য যাহন ৩ সিঠক, িক না? িকভােব, িকভােব,
িকভােবআিম জানেত পারেবা? দখুন?
181 িকনু্ একমাতর্ উপায় যার দব্ারা আিম ঈশব্েরর উপর িবশব্াস রাখেত পাির, তা
হলআমায় এটা জানেত হেব য বাইেবল সিঠক, এবং িবশব্াস কির য এিট সিঠক,
এবং এিটর সােথ সিঠক থািক। যিদও আিম এটা বুঝেত পারিছ না, আিম তাও
এিটর সােথ সােথ চিল, যাই হাক না কন।
182 িকনু্ যখন এই দব্ন্গুিল উেঠ আেস, তখন আিম ঈশব্েরর কােছ যাই, সটা
খুেঁজ বর করেত। এবং সই একই দতু িযিন আমার সােথ সভাগুেলার মেধয্
সাক্াত কেরন এবং রােত, িতিনই সই বয্িক্ িযিন আমােক এই িশক্া িদেয়েছন।
দখুন?এখন দখুন যিদ এটা এমন হয়, তাহেলএখনএটা িকভােব এমন হল।

183 এখন, মিথ ২৮:১৯, এখন শুধু একিট মুহূত লক্য্ করুন। আর এখন আিম
এখােন পর্িরত ২:৩৮ গর্হণ করেত যািচ্, যখােন িপতর বেলিছেলন, “পর্ভু
যীশুখর্ীষ্।”আর মিথ বেলিছেলন, “িপতা, পতুর্, পিবতর্আত্া।”
184 এখন শুননু। িতিন বেলন, “তােদর বাপ্াইজ কর…” এমন নয় য “িপতার
নােম, পেুতর্র নােম, পিবতর্ আত্ার নােম।” িতিন কখেনাই এই কথা বেলনিন।
সখেন িছল না কান “নাম…নােম…নােম।”

185 িতিন কখনও বেলনিন, “িপতার, পতুর্ ও পিবতর্আত্ার নামগুিলেত তােদর
বািপ্স্ দাও,” কারণ এিট এমনিক বাধগময্ নয়।
186 িতিন বেলেছন, “িপতার, পতুর্ ও পিবতর্ আত্ার নাম (নাম অথাৎ
একবচন) -এ তােদর বািপ্স্ দাও।” এটা িঠক? [মণ্লীেত বেল,
“আেমন।”—সম্া।] “…িপতা পতুর্, এবং পিবতর্ আত্া”, সই সংেযাজনিট,
“এবং, এবং, এবং।”
187 “নামগুেলােত” নয়। এরকমও নয় য “িপতার নােম, পেুতর্র নােম,
পিবতর্ আত্ার নােম।” এমনও নয় য, “িপতার, পতুর্ এবং পিবতর্ আত্ার
নামগুেলােত ।” িকনু্, “নােম”, নাম হল, একবচন, “িপতা, পতুর্ ও পিবতর্
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আত্ার” নােম। এখন, তােদর মেধয্ কানিট বািপ্স্ নওয়ার সিঠক নাম? এটা
একিটই নাম। সিট কানিট? “িপতা” িক সিঠক নাম, বা “পতুর্” িক সিঠক নাম,
বা “পিবতর্আত্া” িক সিঠক নাম?
188 এিট হল একিট “নাম,” যা কাথাও আেছ। এটা িক সিঠক? [মণ্লী
বেল, “আেমন।”—সম্া।] আচ্া, এখন আিম আপনােদরেক িকছু িজজ্াসা
করেত চাই, তাহেল। যিদ “নাম” হয়, তাহেল, যীশু যিদ বেলিছেলন, “িপতার,
পতুর্ ও আত্ার নােম তােদর বািপ্স্ দাও…” কতজন িবশব্াস কেরন য যীশু
সিট বেলিছেলন? [“আেমন।”] এটা শাস্ানুসাের। এটা মিথ ২৮:১৯, “িপতা,
পতুর্ নােম…”
189 [ভাই বর্ানহাম একটু অসুিবধা দখেত পান—সম্া।] এমন িকছু যা
আমরা…না, এটা, আিম ভাবলাম…িঠক আেছ, মহাশয়। [একজন ভাই বেলন,
“মাফ করেবন, ভাই বর্ানহাম?”] হয্াঁ। [“আিম এই টপিট পিরবতন করেত
চাই, এবং আিম এটা হাতছাড়া করেত চাই না।”] িঠক আেছ। [ টপ এ ফাঁকা
স্ান।]…?…
190 এখন, “িপতা, পতুর্ এবং পিবতর্ আত্ার নােম।” এখন শুনুন, ভাইেয়রা।
“িপতা” নােম কান িজিনস নই, কারণ িপতা কান নাম নয়। এিট একিট উপািধ।
“পতুর্” নােম কানও িজিনস নই, কারণ পতুর্ একিট উপািধ। “পিবতর্ আত্া”
নােম কান িজিনস নই। এটাই িতিন।
191 আিম সটা এক সবকগেনর পর্াতরােশ কান এক সকােল বেলিছলাম, এবং
একজন মিহলা…িবিচ্ন্ অবস্ায়, অবশয্ই, য কউ িবিঘ্ত হেব, এরকম িকছু
হেল। িতিন বেলিছেলন, “মাতর্ এক িমিনট অেপক্া করুন!আিমআপনার কােছ
ক্মা চাইিছ!” বেলিছেলন, “পিবতর্আত্া একিট নাম।”
192 আিম বললাম, “ওটা তা সটাই। আিম একজন মানষু, িকনু্ আমার নাম
‘মানষু’ নয়।”
193 এ তা পিবতর্ আত্া। এিট একিট নাম নয়। ওটা তা সটাই। এিট একিট
িবেশষয্, অবশয্ই, িকনু্ এিট একিট না…এিট একিট—এিট একিট…এিট একিট
নাম নয়।
194 এখন, িতিন যিদ বেলন, “িপতার ও পেুতর্র ও পিবতর্ আত্ার নােম তােদর
বািপ্স্ দাও,” এবং িপতা, পতুর্ বা পিবতর্ আত্া কান নাম নয়, তাহেল সই
নামিট িক?আমরা খুেঁজ বর করেত চাই।
195 এখন, আমরা এখােন এক স্ােন এিটেক একতর্ কির, যিদ আপনারা শুধু
দেখন এবং—এবং—এবং এখন একটু সময় পিরেবশন করুন, বা একটু সময়
বাঁচান, আিম বলেত চাইিছলাম। এখন মিথ ২৮:১৯ এ লক্য্ করুন। এখন, আিম
বিল না য…
196 আপনােদর সােথ হয়েতা এটা হেয় থাকেত পাের, আপনােদর মেধয্ িকছু
বান বা ভাইেয়রা। আপনারা হয়েতা কানিদন কান একিট বই তুেল িনেয়েছন
এবং িপছেনর িদেক তাকােলন আর সখােন বলা আেছ, “এর পর জন আর
মির সুেখ বাস করেত থাকেলা।” আচ্া, এই জন ও মির ক? এিট িক…জন
আর মির কআর িক যারা এরপের সারা জীবন সুেখ থাকেত লাগেলা?শুধুমাতর্
একিটই উপায় আেছ যার দব্ারা আপিন জানেত পারেবন য জন এবং মির ক;
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সটা হল, যিদ আপনােদর কােছ এই িবষেয় একটু ধাঁয়াশা থােক, তাহেল িফের
যান এবং বইিট শুরু থেক পড়েতআরম্ করুন। এটা িক সিঠক? [মণ্লী বেল,
“আেমন।”—সম্া।]পর্থম িদেক িফের যানএবংএিট সম্ূণ পড়েতশুরুকরুন,
এবং এিটআপনােক জানােব য জন এবং মির ক।
197 আচ্া, যিদ যীশু বেলিছেলন য, যীশু খৃষ্ ঈশব্েরর পতুর্, িযিন বেলিছেলন,
“অতএব তামরা সমুদয় জািতেক িশষয্ কর; িপতার, পেুতর্র ও পিবতর্ আত্ার
নােম তাহািদগেক বাপ্াইজ কর,” এবং না িপতা, পতুর্ ও পিবতর্ আত্া একিট
নাম, তাহেল, যিদ এিট একিট ধাঁধা হয়, তেবআমােদর পেক্ভাল হেব যআমরা
পসু্েকর শুরুেত িফের যাই।
198 এখন আসুন মিথর পর্থম অধয্ােয় িফের যাওয়া যাক, এবং আমরা সখান
থেক শুরু করেবা, যখােন বংশতািলকা দওয়া আেছ, যতক্ণ পযন্ না ১৮
তম পদ পযন্আেস।
199 এখন দখুন, এখন মাতর্ এক িমিনট দখুন। [ভাই বর্ামহাম বয্াখয্া কেরন,
িতনিট বসু্ বয্বহার কের—সম্া।] এই হেলন িপতা, আমার িঠক ডান িদেক;
এই মাঝখােন হেলন পতুর্; এবং এই হল পিবতর্ আত্া। এখন, এই হেলন যীশু
খর্ীেষ্র িপতা। এটা িক িঠক? [মণ্লী বেল, “আেমন।”] ঈশব্র হেলন যীশুখর্ীেষ্র
িপতা।আমরা সবাই িবশব্াস কির? [“আেমন।”] িঠকআেছ।
200 এখন মিথ ১:১৮ বেলেছ:

যীশু খর্ীেষ্র জন্ এইরূেপ হইয়া িছল: যখন…তাহার মাতা মিরয়ম
জােসেফর পর্িত বাগদত্া হইেল, তাহােদর…সহবােসর পেূব জানা
গল, তাহার গভ হইয়ােছ…

201 [মণ্লী বেল, “পিবতর্ আত্া।”—সম্া।] আিম ভেবিছলাম য ঈশব্র
িছেলন তাঁর িপতা।

আর িতিন এক পতুর্ পর্সব কিরেবন,…তাঁরা তাঁর নাম যীশু
রািখেবঃ…
আর তাহার সব্ামী যােষফ ধািমক হওয়ােত,…তাঁহােক সাধারেনর

কােছ িনন্ার পাতর্ কিরেত ইচ্া না করােত, গাপেন তয্াগ কিরবার
মানস কিরেলন।
িতিন এই সকল ভািবেতেছন, এমন সময় দখ, পর্ভুর এক দতু

সব্েপ্ তাঁহােক দশন িদয়া কিহেলন, যােষফ, দায়ুদ-সন্ান, তামার
স্ী মিরয়মেক গর্হন কিরেত ভয় কিরও নাঃ কননা তাহার গেভ যাহা
জিন্য়ােছ, তাহা হইয়ােছ…

202 [মণ্লী বেল, “পিবতর্ আত্া।”—সম্া।] আিম ভেবিছলাম য ঈশব্র
হেলন তাঁর িপতা। এখন, তাঁর িক তাহেল দজুন িপতা আেছন, ভাইেয়রা?
[“না।”] সটা তাঁর থাকেত পাের না। যিদ তাঁর দিুট িপতা থােক, তাহেল িতিন
একিট জারজ সন্ান হেয় যেতন, আর তাহেল আমরা িক ধরেনর ধম সখােন
পতাম?আপনােদর এটা সব্ীকার করেতই হেব য িপতা ঈশব্র এবং পিবতর্আত্া
হেলন একইআত্া। িনশ্য়ই, এটা তাই। িনশ্য়ই, এিট সই একইআত্া। এখন,
আমরা িক কেরিছ,আর সটা দখুন।
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আর িতিন পতুর্ পর্সব কিরেবন, আর তুিম তাহার নাম যীশু রািখেবঃ
কারন িতিনই আপন পর্জািদগেক তাহােদর পাপ হইেত তর্ান কিরেবন।
…এই সকল ঘিটল, যন ভাবব্াদী দব্ারা কিথত পর্ভুর এই বাকয্ পণূ

হয়…
203 আিম শাস্াংশ উেল্খ করিছ। আপনারা সবকগন জােনন, যমন আিম
এিগেয় যাই।

…পর্ভুর এই বাকয্ পণূ হয়…ভাবব্াদী দব্ারা কিথত, পর্ভুর দব্ারা, এই
বেল,
… সই কনয্া গভবতী হইেব, আর…পতুর্ পর্সব কিরেব, আর তাহার

নাম রাখা যাইেব ইম্ানেুয়ল, অনবুাদ কিরেল ইহার অথ…
204 [ভাই বর্ানহাম থােমন। মণ্লী বেল, “আমােদর সিহত ঈশব্র।”—সম্া।]
“আমােদর সিহত ঈশব্র!” এটা িক িঠক? [“আেমন।”]
205 তাহেল িপতা, পতুর্ ও পিবতর্আত্ার নাম কী? [একিট ভাই বলেলন, “যীশু
খর্ীষ্।”—সম্া।] আচ্া, অবশয্ই। এই কারেণই িপতর “যীশু িখর্েষ্র” নােম
তােদর বািপ্স্ িদেয়িছেলন।
206 িকনু্, আিম পেরায়া কির না, যিদ আপিন শােরােনর গালােপর নােম,
তলভুিমর শাশন পষু্, পর্ভােতর নক্তর্, য কান পদিবগুেলােতই বািপ্স্ িনেয়
থােকন যিদআপনারহৃদয়ঈশব্েররপর্িতসিঠক হয়, িতিনআপনারহৃদয়জােনন।
207 িকনু্ এখন, আিম এটা পর্কাশ কেরিছ। এখন, এখন আিম বললাম…এখন
ভাই িসজম বলেলন, “এখন!” অবশয্ই, িনিশ্ত, সটা একতা বােদর মত
লাগিছল, তাই স িঠক সটার পেক্ িছল।
208 এখন আিম বললাম, “এখন এখােন আিম আপনােদর িকছু বলেত চাই।”
দখুন?আিম বললাম, “এখনআিমআপনােদর কােছ পর্মাণ করেত চাই য এই
উভয় পরুুষই একই িজিনস বেলেছ।”
209 এখন, মিথ বেলন, “িপতার নােম।” এটা িক িঠক? [মণ্লী বেল,
“আেমন।”—সম্া।] িঠক আেছ। এবং িপতর বেলন, “পর্ভুর নােম।” মিথ
২৮:১৯ বেল, “িপতার নােম,” এবং পর্িরত ২:৩৮ বেল, “পর্ভুর নােম।” দায়ুদ
বেলন, “পর্ভু আমার পর্ভুেক বলেলন।” এ ক িছল? িপতা ও পর্ভু একই নাম।
দায়ূদ বলেলন, “পর্ভু আমার পর্ভুেক বলেলন, ‘তুিম আমার ডানিদেক বস।’”
দখুন, “িপতার নােম; পর্ভুর নােম।”

210 এবং মিথ বেলন, “পেুতর্র নােম,” এবং িপতর বেলন, “যীশুর নােম।” পতুর্
ক? যীশু।

211 “পিবতর্আত্ার নােম,” মিথ বেলিছল;এবং িপতর বেলন, “খর্ীেষ্র নােম,”
সই লােগাস।

212 িপতা, পতুর্, পিবতর্ আত্া, “পর্ভু যীশু খর্ীষ্।” কন, এিট িহসােব িঠক
িনখুতঁ। দখুন?
213 ভাই িসজমআমােক বেলন, বা, ভাই িসজম, একতাবােদ িবশব্াসী ভাই, িতিন
বেলন, “ভাই বর্ানহয্াম, এটা িঠক, িকনু্,” িতিন বলেলন, “এটাই সটা।”
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214 আিম বললাম, “তাহেল, সটা এটাই।” এটা িঠক। দখুন?আিম বললাম,
“ওটা যিদ এটাই হয়, তেব এটা হল সটাই । সুতরাং আপনারা কান িবষেয়
তকিবতক করেছন?”
215 আিম বললাম, “ভাইেয়রা,আমায়আপনােদরেক সুপািরশ করেত িদন।আিম
যিদ কখনওএকজন বয্িক্র বািপ্স্ িদই, এখােন সটা…”
216 আিম বললাম, “এখন, এখােন ডক্র নস আেছন।” আর আপিন… কউ
বেলিছল, িকছুিদন আেগ, আপনারা ভাইেয়রা, য আপনারা ডাঃ নসেক
জানেতন।
217 আচ্া,আিম বলব, এখােন, ভাই িহকসআেছ, তার কােছ একিট…আমার
মেন হয়আপনার ডক্র িডিগর্আেছ। এটা িক সিঠক? িঠকআেছ।
218 এখন আিম বললাম, “ডঃ নস যিদ এখােন বেস থােকন…” এখন আিম
বললাম, “যিদআিম চাইতাম…”এখন, যখনআিমএকজন বয্িক্েকজেল িনেয়
যাই, তােক বািপ্স্ দবার জনয্, তখন আিম সটার মেতাই এটা সব্ীকার কির,
আিম বেলিছলাম, “ সগুেলা উপািধ িছল যা তার নােমর সােথ যায়।”
219 আিম বললাম, “এখন, অয্ােসমব্িল ভাইরা উপািধ বয্াবহার কের, এবং
একতাবাদী ভাইেয়রা নাম বয্বহার কের।” আিম বললাম, “এখন আিম
আপনােদর কােছ পর্মাণ করেত যািচ্, আপনারা দজুনই ভুল, আর আিম
িঠক আিছ।” আপিন জােনন য িকভােব আপনােদর করা উিচত…আপনােদর
লােকরা এই ধরেনর চােপর নীেচ আেছ, আপনার কােছ একিট সময় একবার
মজার একটু সামানয্ অনভুুিত থাকেত হেব, এক ধরেনর একটু খালা অনভুব
করার জনয্। তাইআিম বেলিছলাম, “আিমআপনােদর কােছ পর্মাণ করেত যািচ্
যআপনারা উভয়ই ভুল কেরেছন এবংআিম িঠকআিছ।”

220 আিম বললাম, “এখন যিদ আিম ভাই নেসর সােথ দখা করেত চাই,
তাহেল বলব…”
221 অথবা, অথবা ভাই িহকস এখােন, দখুন। আিম বলব, “িহকস!” এখন,
সটা িক ভােলা শুনেত লাগেব? না। আচ্া, যিদ আিম বিল, “ডক্র! আের,
ডক!এভােব বলেল কমনলাগেব?”এখন,অপর্াসিঙ্কলাগেব, তাই নয় িক?
222 “যখন,” আিম বললাম, “এভােবই আপনারা অয্ােসমব্িলর লােকরা কের
যােচ্ন, দখুন। যখন আপনারা অয্ােসমব্িল ভাইেয়রা বেলন, ‘িপতার এবং
পেুতর্র, পিবতর্আত্ার নােম’, আপনারা তা কবল এইরকম বলেছন, ‘শর্েদ্য়,
ডক্েরর নােম।’”
223 এবং আিম বললাম, “তারপর, আপনারা একতাবাদী ভাইেয়রা, যখন
আপনারা বািপ্স্ দন তখন আপনারা বেলন, ‘যীশু!’” তারা বয্বহার
কের না…
224 তারা, কবল যীশু, কবল “যীশু” নাম বয্বহার কের থােকন। কবল যীশু
নােমরঅেনক বয্িক্ইআেছ। িকনু্, এটা পর্ভু যীশু খর্ীষ্,আপিন দখুন। অেনেকই
আেছ…“যীশুর” নােম বািপ্স্ দয়,আিম অবশয্ই সটার পছেন যাই না; কান
শাস্াংশই নই এই িবষেয়। আপনারা মুলিট গর্হন করুন, দখুন এিট “পর্ভু যীশু
খর্ীষ্” িকনা। অবশয্ই, িতিন পর্ভু যীশু খর্ীষ্। অেনক যীশু আেছ, অবশয্ই আর
খর্ীষ্ হেলন সই “অিভিষক্ বয্িক্।”
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225 আিম বললাম, “এখন, আিম ভাই নসেকও একই কথা বলেত যািচ্।
আিম বলব, এটা িক আমার পেক্ বলা উপযকু্ হেব, ‘ হই, নস!’?” আিম
বললাম, “এভােবই আপনারা একতাবাদীরা বেল থােকন। দখুন? য মানষুিট
পড়ােশানা কেরেছন তার জনয্ এটা িক অশর্দ্ অবজ্া হেব না, এবং তােক ডক্র
িডিগর্ও দওয়া হেয়েছ? যিদ স তার জনয্ কেঠার পিরশর্ম কের তেব তার উপািধ
রাখা উিচত।”
226 আর আিম বললাম, “তাহেল যিদ আিম বিল, ‘আের, ডক!’” আিম
বললাম, “এটা িক একদম িনরস শানােব না, একজন সবক যিদ আেরকজন
সবকেক ওভােব সেমব্াধন কের?” অথবা, আিম বললাম, “আপনারা িঠক
এরকমই কের থােকন, কবলমাতর্ উপািধর পােশই থােকন।”
227 িকনু্ আিম বললাম, “যখন আিম একজন মানষুেক জেল িনেয় যাই, তখন
আিম সখােন দাঁিড়েয় তােক িজেজ্স কির এবং কথা বিল, এবং তার নাম শুিন
এবং িতিন যই হন না কন, এবং তার িবশব্াস িক তা শুিন।”
228 “তারপর আিম পর্াথনা কির, এবং বিল, ‘এখন, িপতা, যমন আপিন
আমােদরেক আজ্া িদেয়েছন য “িগয়া সমুদয় জািতেক িশসয্ কর,…”’”
আপনারা ভাইেয়রা জােনন য ওটাই পর্কৃত িছল, দখুন। “‘“…সমুদয় জািতেক
িশসয্ কর; িপতার ও পেুতর্র ও পিবতর্ আত্ার নােম তাহািদগেক বাপ্াইজ কর;
আিম তামােদগেক যাহা যাহা আজ্া কিরয়ািছ… তামার যা িকছু িশেখছ তা
পালন কর।”’”
229 “তখন আিম বললাম, ‘আপনােদর িবশব্ােসর সব্ীকােরািক্েত; আপনােদর
পােপর সব্ীকােরািক্ ও ঈশব্েরর পেুতর্র ওপর আপনার িবশব্ােসর ওপর, আিম পর্ভু
যীশুখর্ীেষ্র নােমআমার িপর্য় ভাই,আপনােক বািপ্স্ িদিচ্।’”
230 আিম বললাম, “এইভােবই আিম বািপ্স্ িদই। আিম উভয়ই কির তার
উপািধেক সব্ীকৃিত িদই, িতিন িক িছেলন, উভয়ই িপতা, পতুর্, এবং পিবতর্আত্া।
এবং য কারেণ যীশু সটা বেলেছন, তা িছল…”
231 এখন দখুন। যিদ—যিদ তা না হয়, তাহেল আপনার বাইেবেল একিট
অসঙ্িত আেছ; আপিন একিট অসঙ্িত পেয়েছন। এবং আপিন িক করেত
যােচ্ন যখন…িক হেব যিদ এই বৗদ্ ভাই উেঠ দাঁড়ান এবং বেলন, “এই িবষেয়
িক বলেবন?”তারাআমােক িক বলেব যখন তারাআমায় বেল…
232 ওখােন, যখন এই ভারতীয় ভাইিট মিরস রইডেহডেক চয্ােলঞ্কেরিছেলন,
এবং তােক বেলিছেলন, “মাক ১৬ এর িবষেয় িক বলেবন?” তােক এই কথায়
শান্ হেয় পড়েত হেয়িছল।
233 আপনােক কখনও শান্ হেয় থাকেত হেব না। ওটা ঈশব্েরর বাকয্। এটার
সেঙ্ থাকুন। শুধু পর্াথনা করুন। আিত্ক পর্কাশ গর্হন করুন। এটা একইভােব
চলেত থােক।
234 দখুন, তারা উভয়ই বলেছ সই িজিনসিট, এখন; উপািধ নয়; পেুরাপিুর
নয়। আিম বললাম, “এখন…”
235 আিম তােক িচেন ফেলিছ। িতিন িপতা িছেলন; অনয্ ঈশব্র না। িতিন
পতুর্ িছেলন; অনয্ ঈশব্র না। একই ঈশব্র! আপিন…এটা িতনিট কাযালয়। ঈশব্র
িপতৃতেন্র িবধােন, যিদ আপিন এেক িপতৃতব্ বলেত চান; পতুর্তব্; আর এিট সই
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একই ঈশব্র এখনআমােদর মেধয্, “আিম তামােদর সেঙ্ থাকব।” “আিম” সই
বয্িক্গত সবনাম, “আিম তামােদর সেঙ্ থাকব।” সুতরাং, আপিন দখুন, এিট
হল িতনিট কাযালয়, িতন ঈশব্র নয়।

এখন, ভাই, যিদ িশষয্রা এিট বয্বহার না করেতা এবং িনেচ…
236 আিম এর িবরুেদ্ িকছুই বলিছ না। এটা িঠকআেছ।আিমআপনােক বলিছ,
যিদ একজন বয্িক্ এখােন বিরেয় আেস, য “শােরােনর গালাপ, তলভুিমর
শাশন পষু্, এবং পর্ভােতর নক্তর্” এর নােম বািপ্স্ নয় এবং যীশু িখর্ষ্েক
তার তর্াণকতা বেল িবশব্াস কের, তেব আিম বলব, “ঈশব্র আপনােক আশীবাদ
করুন, ভাই! আসুন, একসােথ চিল!” দখেলন? সটা িঠক। কারণ, যিদ
আপনার হৃদয় সিঠক না হয়, আপিন িঠক নন, যাই হাক না কন। একদম িঠক।
এবংআপনার—আপনার হৃদয়েক িঠক হেত হেব।
237 এবং আিম বললাম, “এখন দখুন। এখন, যিদ আিম এখােন ভাই নসেক
অিভবাদন িদেত যাই, তাহেল আিম ওনােক ‘শর্েদ্য়.ডক্র নস’ বলতাম। িতিন
একজন সবক। তােক শর্েদ্য় িহসােব গণয্ করা উিচত। িতিন অধয্য়ন কেরেছন,
এবং অেনক অধয্য়ন কেরেছন। তার ডক্র িডিগর্ আেছ, তাই তােক ‘ডক্র’ বলা
উিচত। এটা তার উপািধ, দখুন। এবং যিদও তার নাম ‘ নস,’। এখন, আিম
বলেবা না, ‘ হ, নস! হ, ডক!’ না, এটা িঠক হেব না। আিম বলব, ‘শর্েদ্য়
ডক্র নস।’”
238 “ দখুন, আিম িঠক তাই বলিছ, দখুন, িতিন যা আেছন; িপতা, পতুর্ এবং
পিবতর্আত্া উভেয়ই, ‘পর্ভু যীশু খর্ীষ্।’” দখেছন?
239 আরআিম বললাম, “যিদ আিম আপনােদর সমস্ মণ্লীগুেলােত কাউেক
বািপ্স্ িদই, তেব আিম তােদরেক ওভােবই বাপ্াইজ করেবা।” আিম বললাম,
“ভাই নস,আপিন িক তােক গর্হন করেবন?”
240 িতিন বলেলন, “অবশয্ই। িতিন িপতা, পতুর্ এবং পিবতর্ আত্ার নােম
বািপ্স্ িনেয়েছন।”

আিম বললাম, “ভাই িসজম,আপিন িক তােক গর্হন করেবন?”
িতিন বলেলন, “অবশয্ই, িতিন যীশুর নােম বািপ্স্ িনেয়েছন।”

241 আিম বললাম, “ভাইেয়রা,আপনােদর সােথ বয্াপারটা িক? কনআপনারা
সটা গর্হণ করেছন না, আর এই দয়াল ভেঙ্ ফলেছন না যখােন এই বচারা
লাকগুেলাআেছ…?একতাবাদী মণ্লীগুিল চায়, সিতয্ই, মণ্লীর লােকরা,
তারা অয্ােসমব্িলেদর সােথ উপাসনা করেত চায়। এবং অয্ােসমব্িলগন, মণ্লীর
লােকরা, একতাবাদীেদর সেঙ্ উপাসনা করেত চান। এবং ভাইেয়রা অনয্ পেথ
চলেছ। তারা ওভােবই চলেছ। িকনু্ যতিদন শয়তানতােদরেকলড়ােতপাের…”
242 এখন ভাইেয়রা, আপনারা দখেত পােচ্ন আিম িক বলেত চাইিছ? আিম
তা কবল একিট িদেকই অগর্সর হিচ্, তা হল যীশু খর্ীেষ্র িদেক, এবং যীশু
খর্ীেষ্র দহেক একতাবদ্ করবার িদেক। এটাই আমার উেদ্শয্ [মণ্লী বেল,
“আেমন।”—সম্া।]
243 এখন, আিম এই িবষেয় িকছুই বিল না, “ হই, আপিন যীশুর নােম
বাপ্াইিজতনন;আপিন নরেক যােচ্ন।”এখন, সটাঅেবােধর মতকথা হেব।
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244 আিম আপনােক বলেবা অনয্ িদন িক ঘেটিছল। আিম টক্ােস িছলাম।
‘যাওয়ার আেগ…এবং এখােন এই—এই ভাইেয়রা এর সাক্ী। একতাবাদী
িগজার, বাহাত্রিট গীজা, আমার সভার ভার উিঠেয়িছল। আর আিম ভাই
পিটেক, িযিন অয্ােসমব্িল অফ গড থেক িছেলন, সই রােত মেঞ্র উপর
আসেত বিল। এখন, আপনারা জােনন সটা সতয্। িতিন একজন মূলয্বান ভাই,
ভাই পিট, আপনােদর মেধয্ যিদ কউ তােক জােনন, টক্ােসর িবমন্ থেক
িছেলন িতিন। িতিন এক খুবই ভােলা মানষু যার সােথ আিম কখনও সাক্াৎ
কেরিছ। তার স্ী একজন কয্াথিলক মত থেক পিরবিতত হেয় আসা, একজন
বাস্িবক সৎ নারী িছেলন। িতিন পর্কৃতরূেপই ঈশব্েরর লাক িছেলন।
245 আমায় বলুন তা, অয্ােসমব্িল অফ গেডর মেধয্, রয় উইড -এর চেয় উত্ম
বয্িক্ ক? এই লােকেদর য কান বয্িক্েক িজেজ্স করুন, এখােন তািকেয়,
এই সব ভাইেয়রা যােদর আিম এখােন চারপােশ জািন। এখােন িফলােডলিফয়ান
িগজা থেক ভাইেয়রা, এবং অয্ােসমব্িল অফ গেডর লােকরা, এবং য সব
উত্ম বয্িক্গন আেছন? আমায় বলুন কাথায়।. আমায় বলুন জয্াক মুেরর
চেয়ও ভােলা বয্িক্ ক আেছন? আমােক সটা বলুন। তাঁর িবষেয় বলা হয়…
তারা তােদর অন্গত। িতিন একজন িশক্ানিবশ নন। আপিন পােবন য এরকম
লােকরা উভয় পেক্র কােছই আেছ; আর িঠক সখােনই লােকরা আঙুল
তােল, এবং িঠক সখােনই শয়তানওআঙুল দখায়।

246 িকনু্ তারা সকেলই ঈশব্েরর লাক। ঈশব্র তােদর পিবতর্ আত্া িদেয়েছন।
এটা যিদ ঈশব্েরর অনগুর্েহর জনয্ না হত,আমরা সবাই হািরেয় যতাম,আমােদর
তক িবতক এবং এইসব িজিনেসর সােথ। এটা একদম িঠক। িকনু্ ঈশব্েরর করুণা
আমােদর একসেঙ্ বঁেধ রােখ। আশ্েযর িকছু নই য আমরা গাইেত পাির,
“ধনয্ সই বন্ন যা আমােদর হৃদয়েক িখর্স্ীয় পর্েমর মেধয্ আবদ্ কের রােখ।”
তাহেল,আমােদর িঠক এিটই পর্েয়াজন।
247 এবং তাই আপিন িক জােনন? সখােন িগজার জনােরল সুপািরেন্েন্ন্,
আমােক ডেকিছেলন, এবং িতিন বলেলন, “আপিন িক জােনন আপিন গত
রােত িক কেরিছেলন?” সখােনআমার িদব্তীয় রাত িছল।

আিম বললাম, “িক?”আিম বললাম, “এক িবস্য়কর সভা হেয়েছ।”
বেলিছেলন, “আপনার পলুিপেটএকজন লাক িছল সএকজনপাপী।”
আিম বললাম, “আিম সটা জানতাম না।” কাথায় িছল…
উিন বলেলন, “ সইশর্মান পিট।”

248 “ওহ,” আিম বললাম, “একজন পাপী? িক?” আিম বললাম, “িতিন
অয্ােসমব্িল অফ গেডর পর্চারক,আমার ভাই।”
249 িতিন বলেলন, “হয্াঁ, িকনু্ িতিন এখনও পাপী, কারন িতিন সিঠক বািপ্স্
পান িন।”
250 এবং আিম বললাম, “ভাই, পর্াথনা করুন এবং আমােক বলুন কন।” আিম
বললাম, “িতিন পিবতর্আত্া পেয়েছন।”
251 িতিন বলেলন, “ভাই বর্ানহয্াম, িপতর িক বেলিছেলন? ‘মন িফরাও,
এবং তামরা পর্েতয্ক জন তামােদর পাপেমাচেনর িনিমত্ যীশু িখর্েষ্র নােম
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বাপ্াইিজত হও।’অতএবআপনার পােপর মাচন হয় না যতক্ণপযন্ নাআপিন
যীশুর নােম বািপ্স্ িনেচ্ন।”

আিম বললাম, “এটাই িক সূতর্,আমার ভাই?”
িতিন বলেলন, “এটাই সুতর্।”

252 আিম বললাম, “তাহেল তা ঈশব্র আপন সুষু্ পিরকল্নােক নষ্ কের
িদেয়েছন পর্িরত ১০:৪৯ পেদ, কারণ, ‘িপতর এই কথা কিহেতেছন, এমন
সমেয় যত লাক বাকয্ শুিনেতিছল, সকেলর উপের পিবতর্ আত্া পিতত
হইেলন,’ দখুন আর তারা আেগ আেদৗ কখনও বাপ্াইিজত হয়িন। তাহেল,
ঈশব্র তােদরেক পিবতর্ আত্া িদেলন যারা কখনও পিরবিততই হয় িন?” আিম
বললাম, “পৃিথবীেতআপিন কাথায় দাঁিড়েয়আেছন এখন?”
253 িতিন বলেলন, “আপিন িক জােনন আমরা িক করেত চেলিছ?” বলেলন,
“আমরা একিট ছাট্ বৃত্ িনেয়আসিছ, এবংআপনােকআমােদর বৃত্ থেক িঠক
বাইের বর কের িদেত চেলিছ।”
254 “তারপর,” আিম বললাম, “আিম আরও একিট বৃত্ িনেয় আসব, আর
আপনােদরেক আবার িঠক িফিরেয় িনেয় আসব।” আিম বললাম, “আপনারা
আমােক বাইের বর কের িদেত পারেবন না, কারনআিমআপনােদরেক পর্মকির।
দখুন,আপনারা কবলএটা করেত পােরন না।”আিম বেলিছলাম, “আপনােদর
অেনক ভাই- বান আেছ যারা আমােক ভােলাবােস এবং আমােক িবশব্াস কের।”
আিম বললাম, “আপিন, আিম—আিম…তারা আসেব, যাই হাক না কন।”
আিম বললাম, “তারা আসেব। আর আপনারা আমােক বাইের বর করেত
পারেবন না। যিদ আপিন আমােক বর কের দন, তাহেল আিম আপনােক
িফিরেয় িনেয় আসব।” আিম বললাম, “যখন আপিন একিট বৃত্ বানােবন,
তখন ঈশব্র, তাঁর অনগুর্েহর দব্ারা, আমােক আেরকিট বানােত সাহাযয্ করেবন
এবং আপনােক আবার িঠক ভতের টেন আনেবন।” ওটা িঠক, তােদরেক িঠক
পনুরায় িফিরেয় আনব।
255 আর, ভাই, ওহ, খর্ীেষ্র নােমেত আিম এইিট বলেত পাির। আিম—আিম
পেয়িছলাম…আিম জািন আিম এখােন সময় ধের রেখিছ; এবং পর্ায় বন্
করবার সময় পর্ায় হেয় িগেয়েছ,আমার অনমুান, িকনু্আমােক শুধু এইিট বলেত
িদন, দখুন।
256 আরআিম সই লাকেক বললাম, আিম বললাম, “আিম ততক্নআপনার
সােথ থাকেবা যতিদন আপিন শােস্র পর্চার করেবন এবং পর্ম রাখেবা এবং
এিট িবশব্াস করেত থেক য— য…আর পর্চার করেত থেক আর এটা বলব
য আপিন লাকেদর বািপ্স্ দন…‘যীশু’ নােম নয়, কবল যীশু। না মহাশয়।
আিম—আিম িনিশ্তরূেপই এিটর পছেন যাব না, কারণ আমার অেনক যীশু
নােমর বয্িক্র সােথ পিরচয় আেছ; তােদর আিফর্কা এবং িবিভন্ জায়গায়
অেনকেক জািন যােদর নাম যীশু। িকনু্ যিদ আপিন আমােদর ‘পর্ভু যীশু খর্ীষ্’
শব্িট বয্বহার করেবন, তেবআিমআপনার সােথ চলব। ওটা িঠক।আিমআপনার
পােশ লেগ থাকেবা। আিম মেন কির, আপনার উিচৎ িপতা, পতুর্ এবং পিবতর্
আত্ােক পর্থেম রাখা, বুঝেলন, এটােক িঠক করবার জনয্।” আিম বললাম,
“আিম মেন কিরআপনার উিচত।”



ঈশব্তেতব্র বণনা 35

িকনু্ িতিন বলেলন, “ওহ, না, না! সটা তা, আবার িতর্তব্তায় িফিরেয়
িনেয় যােব।”

আিম বললাম, “এিট একিট িতর্তব্তা নয়। এিট হল এক ঈশব্েরর িতনিট
কাযালয়।”
257 এটা িতর্তব্তা, িতন ঈশব্র নয়। আমােদর কােছ কান িতন ঈশব্র নই। অবশয্ই
না। এমন কান িজিনস নই। বাইেবেল এটা শখােনা হয়িন। আর শুধুমাতর্ এক
ঈশব্র আেছ। “ হ ইসর্ােয়ল, শান, আিমই পর্ভু তামােদর ঈশব্র।” এক ঈশব্র!
পর্থমআজ্া, “আমার সাক্ােত তামার অনয্ দবতা না থাকুক।” অবশয্ই, িতিন
এক ঈশব্র, িতন নয়।
258 এিট একিট কয্াথিলক সংস্রণ; এবং এিট িছল, কয্াথিলক থেক লুথারান
পযন্,এবং িনেচ, এবংআরওএসব,এবংএিট সাধারণভােব মানুেষর মেধয্আজ
িবশব্াস হেয় দািড়েয়েছ যআমােদর িতনিট ঈশব্রআেছ।
259 আরএটাই সই জায়গা যখােনআপিন কখনও পারেবন না…এই সুসমাচার
কখনই ইহুদীেদর মেধয্ যােব না…যা, আিম সখােন একিট ইহুিদ ধমপর্চারকেক
অনয্ এক সকােল ভিবষয্দব্াণী কেরিছলাম। আপিন একিট ইহুিদর কােছ একিট
িতর্তব্ ঈশব্েরর মতেক িনেয় যেত পারেবন না। আপিন কখনই তা করেবন না। যা,
িতিন না; তাঁর কােছ এর থেকও তুলনায় বশ ভাল জ্ান আেছ দখুন, িতিন
বাইেবল সমব্েন্ তাঁর চেয়ও ভােলা জােনন। িকনু্ িতিন কখনই িতর্তব্ ঈশব্র নন,
একজন—একজন ইহুিদর কােছ। যিদ আপিন তােক জানেত দন য এিট সই
একই িযহবা, িতিন িঠক তখনই সটা গর্হন কের িনেবন। িনিশ্তরূেপই! ওটাই
সটা, দখেলন।

260 আর আিম এই সব িবশব্াস কির। যােষফ যমন বেলিছেলন, “ভাইেয়রা,
িনেজেদর উপর রাগ কেরা না, কারণ ঈশব্র তা কেরেছন।” আপনারা দখুন।
কারন—কারন য জনয্… যন এই সময় পযন্ এিটর জনয্ অেপক্া করা যায়,
ওটাই সব, কারণ আমােদর পরজািতর যগু পর্ায় শষ হেত চেলেছ। এখন, আিম
তা আমােদর সমস্ হৃদয় িদেয় িবশব্াস কির। সুতরাং আমার ভাইেয়রা, তামরা
িক দখেত পাচ্? [মণ্লী বেল, “আেমন।”—সম্া।] আিম এমন একিট
স্ােন আনার চষ্া করিছ, য, লাকেদর এই দলিটেক, যারা পিবতর্ আত্ার
বািপ্স্ পেয়েছ।
261 এইিম ময্াকফারসন গর্প, স িক কেরেছ? স পর্থেম একতাবািদ িছল,আিম
িবশব্াস কির; তারপর বিরেয় আেস এবং অয্ােসমব্িল হেয় যায়; তারপর টেন
বিরেয় আেস এবং িনেজেক পৃথকভােব সংগিঠত কের নয়; এখােন িকছুিদন
আেগ, একিট দেল, ছাট একিট দেল।
262 আিম ও. এল. জগগারেসর সভায় বেস িছলাম। এখন, আমরা সবাই ও.
এল. জগারসেক জািন। তাঁর—তাঁর িপতা অয্ােসমব্িল অফ গেডর সাধারন
পিরষদ বানােত সাহাযয্ কেরিছেলন। এখন, ও. এল. একিট মহান মানষু। িতিন
একজন মহান পর্চারক। আিম তােক বেলিছলাম, খুব বশী িদন হয় িন, আিম
বললাম, “ভাই জগারস, যিদ আিমআপনার মত পর্চার কির, তেবআিম কখেনা
িনরাময়কারী সবা করেত পারব না।” িকনু্ িতিন রক্ ও দর্াক্ারস এবং অনয্ানয্
িবষয়গুেলা কেরন, িতিন যখনপর্থেম সখােন তাঁর সবা শুরুকেরন।
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263 মাফ করেবন, যিদ আিম আপনােদর অনভূুিতেক আঘাত করিছ, ভাইেয়রা,
এই বয্াপাের। আিম—আিম…এটা িঠক আেছ। ঈশব্র রক্েক আনেত পােরন,
দর্াক্ারসেক আনেত পােরন, বা তলেক আনেত পােরন, িতিন যা চান তা
আনেত পােরন, িকনু্ সগুেলা পােপর ক্মা করেত পাের না। না মহাশয়। না
মহাশয়। না, বাস্িবকরূেপ। “যীশু িখর্েস্র রক্ কখনও তার শিক্েক হারােব না
যতক্ণ পযন্ না ঈশব্েরর সমস্ মুিক্পণ মন্লীেক বাঁিচেয় না নয়, তাঁর মেধয্আর
পাপ না থাকেত দন।”
264 আিম বললাম, “ভাই জগগারস?” আিম তােক িনেয় গলাম; আিম তােক
ডেক িনলাম এবং আিম খৃস্ান বয্বসায়ী লাকেদর সেঙ্ িছলাম। এবং আিম
বললাম,আিম বললাম, “ভাই ও. এল.?”
265 িতিন বলেলন, “পৃিথবীেতআপিন কাথায়আেছন?”আিম সখােন একিট
ছাট্ পরুােনা সস্া মােটেল িছলাম।আর িতিন বেলন, “আপিনআমােক বলেত
চাইেছন য তারাআপনােক ওখােন রেখেছ?”
266 আিম বললাম, “এ তা আমার ইচ্া িছল। আিম আপনার কােছ আসার
সময়,”আিম বললাম, “আপিন িক করেলন?আপিনআমায় স্টলার হােটেল
রেখিছেলন, আর আমায় কাণায় দাঁিড়েয় থাকেত হেয়িছল। তারা আমােক
টিবেল িনেচ বিসেয়িছল; আিম জািন না কান ছুিরিট খাবার জনয্ বয্াবহার
করেত হয়, িকছুই জানতাম না। আর আিম কিরিন…আিম সখােন, িবনা কাট
পিরধান কেরই চেল িগেয়িছলাম, তারা আমােক ভািগেয় িদেত চেয়িছেলন।”
এবং আিম বললাম, “আিম—আিম জািন না িকভােব িনেজেক পিরচালনা
করেত হয়।”

বেল্ন, “আিম সখােন আপনােক িনেয় যাব, যিদ তারা এগুেলা করেত
অসমথ হয়।”
267 আিম বললাম, “না, মহাশয়।” আিম বললাম, “আিম যা চাই তা হল
আপনার সােথ একিট মাংেসর টুকেরা খেত চাইব, যিদ আপিন এিটর জনয্
মুলয্ দন।”

আর িতিন বলেলন, “িঠকআেছ।”
268 তখন আমরা একিট জায়গায় চেল গলাম এবং আমরা সখােন বেস
পড়লাম। এবং আিম বললাম, “ভাই জগারস, আিম অবশয্ই আপনার
পর্শংসা কির…”
269 আর িতিন আমার এক িপর্য় বনু্, একিট মূলয্বান ভাই। এবং আমার—
আমার কােছ তার সামানয্ পিুস্কািট িছল,আর স… যখােন এমন একিট মিহলা
িছল য িবেদশ থেকএেসিছল, তার হােত রক্ িছল,আর িকছু িছল। তাইআমার
কােছ সই পিুস্কািট ওখােন িছল। আিম চাইিছলাম যন িতিন এিটেক একবার
অসব্ীকার কের িদন, এবং তারপের আমার কােছ এটা িঠক তাঁর—তাঁর কাগেজই
িছল, আপনারা জােনন।
270 আিম বললাম, “আিম লক্য্ কেরিছ আপিন যখােন যােচ্ন, সখােন,
আপিন একিট বড়উদ্ীপনা সভা শুরুকরেত চেলেছন।” কারণ, বয্বসার লাকরা
আমােক সখােন িনেয় িগেয়িছল, অবশয্ই।
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271 মেন হয় লােকরা জানেত পারেবন। যিদ পিবতর্ আত্া মেঞ্ আমােক সব
িকছু পর্কাশ কের িদেত পােরন, তেব িতিন িক আমায় বেল িদেত পারেবন না য
অনয্ স্ােন িক ঘটেছ, ভাইেয়রা? [মণ্লী বেল, “আেমন।”—সম্া।]
272 আিম আপনােদরেক বলেত পাির, এক একিট শব্ িদেয়, এবং এিট পর্মাণ
কের িদেত পাির ভাই কালসন দব্ারা, এবং এখােন এই ভাই দব্ারা। গতকাল সভায়
বেসিছলাম, এবং এইসব ভাইেবানেদর কােছ বেল িদেয়িছলাম য এই সকােল
িক িক হেব। [একজন ভাই বলেছন, “হয্াঁ, মহাশয়।”—সম্া।] এটা িঠক। িঠক।
[“আেমন।”] দখুন? কারণ, পিবতর্ আত্া আমােক জািগেয় তােলন, এবং
বেলিছেলন, “জানালার পােশ দাঁড়াও।” আিম দখলাম, জানালািট, এবং িতিন
িঠক িঠক এইসব দিখেয়েছন। আিম বললাম, “এখন, ভাইেয়রা…” [একজন
ভাই বলেলন, “ সটা িঠক।”] আিম আপনােক এটা দিখেয়িছ, িঠক িঠক।
সখােন! দখুন?

কন, তােদর এটা জানা উিচত।
273 এখােন অেনক িদন আেগ, একিট মানষু, এখােন চাটাকুয়ােত এ আেসন,
এবং বেলন, “ভাই বর্ানহয্াম একিট ভাববাদী।” আিম িনেজেক কান ভাববাদী
হওয়ার দািব কির না। দখুন? িকনু্ িতিন বলেলন, “ভাই বর্ানহয্াম একজন
ভাববাদী যখন িতিন িবচক্ণতারআত্ারঅধীেন থােকন, িকনু্,” িতিন বলেলন,
“ওহ, তাঁর মতবাদ িবষ। এটা িনেয় সতক থাকুন।” আিম ভেবিছলাম, একজন
িশিক্ত মানষু, এমন ধরেনর একটা কথা বলেত পাের?
274 একিট ভাববাদীর অথ িক? “বােকয্র একজন দব অনুবাদক।” “ঈশব্েরর
বাকয্ ভাববাদীেদর কােছ আসেতা,” আপনারা দখুন। িকনু্, িতিন, কবল
এমিনই িকছু শােনন বা বেলন না।
275 িকনু্, যাই হাক, ভাইজগারস।আরআিম বললাম, স বেলেছ, ওহ…আিম
বললাম, “আিম সই মিহলার সম্েক দেখিছ যার হােত রক্আেছ।”
276 “ওহ,” িতিন বেলিছেলন, “ভাই বর্ানহয্াম, যটাআপিন দেখেছন সবেচেয়
অসাধারণ!”
277 আিম বললাম, “ভাই জগারস,আিমআপনােক ভােলাবািস। পর্থমত,আিম
চাইআপিনআমার হােতআপনার হাত রাখুন। বলুনআমরা ভাই।”

িতিন বলেলন, “অবশয্ই। িক বয্াপার?”
278 আিম বললাম, “আিম জািন য আপিন হেলন শিক্শালী পর্চারকেদর মেধয্
একজন যােদরেক আিম জািন। আপিন ঈশব্েরর জনয্ িক—িক অসাধারন একিট
উপকরণ!”
279 িতিন বলেলন, “ধনয্বাদ, ভাই বর্ানহয্াম।আপিন সিতয্ই নমর্ বয্িক্।”
280 আিম বললাম, “আিম নমর্ হওয়ার জনয্ বলিছ না। আিম এটা বলিছ কারণ
আিম এটা িবশব্াস কির। আপিন ঈশব্েরর দাস।” িকনু্ আিম বললাম, “ভাই
জগারস, যিদ না আপিন…আপিন—আপিনআপনার স্ান থেক খুব বিশ সের
যােচ্ন;আপিন য িবষেয় কথা বলেছন স সম্েকআপনারজনয্ একিটওউত্র
নই।আপিন য িবষেয়র ওপর দাঁিড়েয়আেছন…”

281 আর এখােন আপনারা অয্ােসমব্িলস অফ গড এবং অনয্ানয্ লােকেদর
সেঙ্ওএই বয্াপারিট ঘেটেছ, এইআেরাগয্ সবাগুেলার উপর।আিমআপনােদর
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দাষ িদিচ্ না। এখােন অেনক লাক পিরিচত…এবং টিম, এখােন, একজন
ভাল ভাই, এবং আমরা জািন িতিন কতটা শক্ভােব দাঁিড়েয় আেছন। িকনু্
আজ ঐশব্িরক আরগয্সভাকারী অেনক নাম আেছ, কান আশ্েযর বয্াপার না
য আপনােদর শহের তােদর একিট সভা করার ভার আপনারা ওঠােত চান না।
তারাআেস এবং লােকেদর থেক পয়সা সংগর্হ কের, এবং বিরেয় যায়। তােদর
কােছ িক আেছ? মঞ্ থেক আপনারা িনেজেদর পলুিপট থেক লাকেদর যা
দন, তাঁর তুলনায় বশী িকছুই দয় না। এবং আপনারা িঠক আেছন, ভাইেয়রা
আিমআপনােদর বলিছ,আপনারা িঠকআেছন। িকনু্ এটা িঠক…
282 আিম মািটন লুথােরর ইিতহাস পড়িছলাম। এিট বলিছল, “এিট একিট
রহসয্ িছল না য মািটন লুথার কয্াথিলক িগজার পর্িতবাদ করেত পারেতন
এবং এিটর মেধয্ িদেয় দাঁিড়েয় থাকেত পারেতন।” আপনারা তার ইিতহাসিট
পেড়েছন। “িকনু্ য মািটন লুথার এই সমস্ অন্িবশব্ােসর মেধয্ও তাঁর মাথা
উপের রেখিছেলন যা তার পনুরজাগরেনর পর অনসুরণ কেরিছল, এটা একিট
রহসয্ িছল।”
283 আর যখন এই ঘটনা ঘটেলা, তখন হৃদেয়র তকেচ্দিবহীন লােকরাও এেত
পর্েবশ কের ফেলিছল যমন িমসরীয়েদর মধয্ থেক বর হওয়ার সমেয় হেয়িছল।
আর এিট সবসময় সই ভুিমর মেধয্ সমসয্া উৎপন্ কেরেছ। আমরা জািন য,
আমরা যখন সখােন বিরেয় আিস। যা, কারহ উত্ািপত কেরিছেলা, এবং
ঈশব্রেক এিট ধব্ংস করেত হেয়িছল। িকনু্ ভাইেয়রা, আিম আপনােদর দাষ
িদিচ্ না।
284 ভাই জগারস সখােন বেসন এবং আমােক বলার চষ্া কেরন য, এিট
িছল পিবতর্ আত্া। এবং বেলন…এবং তারপর আমার কােছ, তার িনেজরই
কাগজ িছল…আিম বললাম, “ভাই জগারস, এখন,” আিম বললাম, “আিম
একিট সপ্ম কক্ পযন্ পড়া ছাতর্ এবং আপিন ধমতেত্র একজন িবদয্ান, এবং
ওকালিতও পেড়েছন। আপিন একিট সুগিঠত, শালীন িগজা, অয্ােসমব্িল অফ
গেডর মেধয্ উত্ািপত হেয়েছন। আপনার বাবা সই িবশব্ােসর সন্ান করেত
আপনােক সাহাযয্ কেরিছেলনএবংআপিন কত দরূ িনেত পেরেছন, তাআপনার
ওপের িছল।” িকনু্ আিম বললাম, “এটা য কান বয্িক্র উপর িনভর কের, স
যেতাটা করেত চায়। আিম সখােন কান সীমা বাধেত চাই না। িকনু্ যখন এমন
একিট স্ান আেস যখােন আপনার মত এক সবক যার সাহােযয্ হাজার হাজার
আত্া খর্ীেষ্র কােছ জয়লাভ হেয়েছ, তখন আপনার সবােক ওরকেমর একিট
অনভূুিতর উপর িভিত্ কের গেড় তালা হেব।” আিম বললাম, “ভাই জগারস,
আপিন য সবাকােজর এমন একিট স্ম্ তির কেরেছন, যিদ আপিন তাঁর জনয্
একিট ভারসাময্ না রােখন, তাহেল এিট একিট সময় পের পিতত হেয় যােব।
আর আপিন য িবষেয় কথা বেলন তাঁর জনয্ আপনার কােছ বাইেবেলর বাকয্
থাকেত হেব।”

িতিন বলেলন, “বাইেবেলর বাকয্আেছ।”

আিম বললাম, “তেব সটা দখান।”
285 িতিন বলেলন, “আচ্া, ভাই বর্ানহয্াম,” বলেলন, “ওটা পিবতর্
আত্ার কাজ।”
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286 আিম বললাম, “আমােক এমন শাস্ দখান যখােন বলা হেয়েছ য,
পিবতর্ আত্া কখেনা কােরা উপর রক্ িনেক্প কেরেছন, আর এসব কেরেছন,
এভােবই। শুধু এটা দখান; য তােদর মেধয্ থেক তল বিরেয় এেসেছ।আপিন
বেলিছেলন, ‘ঐ তলিট দব আরগয্করেনর জনয্।’ এবং আপিন বেলিছেলন,
‘ সই মিহলার রক্ জািতগুিলর পিরতর্ােণর জনয্ হেব।’” আিম বললাম, “যিদ
তাই হয়, তাহেল যীশু িখর্েস্র রেক্র িক ঘেটেছ? এটা এেক দেূর সিরেয় িনেয়
যায়। এবং এটার িবরুেদ্ িকছু থাকেল, সটা তাঁর িবেরাধী হেয় যায়।” আিম
বললাম, “এিট একিট িখর্ষ্িবেরাধী মতবাদ হেয় ওেঠ।”

“ওহ,” িতিন বলেলন, “ভাই বর্ানহয্াম, কান একিদন আপিন িশেখ
যােবন।”
287 আিম বললাম, “আিম আশা কির আিম এইরকম কখনই িশখেবা না। এখন,
ভাই,” আিম বললাম, “আিম আপনােক ভােলাবািস, আর আপিন আমার
ভাই।”আিম বললাম, “ভাই জগারস,আপিন এমন রাস্ায় চলেছন য িকছু সময়
পরআপিন সখান থেকআর িফেরআসেত পারেবন না।আপনার িগজায় িফের
আসুন, এবং িফের আসুন এবং সুসমাচােরর সােথ থাকুন।” আরআিম বললাম,
“অনভুুিতরউপরএিট িনমাণ করেবন না।”আিম বললাম, “ সই…।”
288 এখন িতিন যা পেয়েছন, িতিন অনন্ জীবেনর জনয্ বািপ্স্ িদেচ্ন,
আপনারা জােনন, “পর্েতয্ক সময় যখন আপিন বািপ্স্ িনেবন, আপিন একিট
যবু পরুুষ বা মিহলা হেয় িফের যান। এখন সটা করেত যােচ্…আপিন (কখনও)
মারা যােবন না।” সুতরাং, য, এটা, িতিন এখন পেথরঅিন্েম পৗঁেছ িগেয়েছন;
এবং তােদর সই “মৃত সাগর থেক িভটািমন বিড়” খাওয়ােচ্ন। আপিন িক
দখেত পােচ্ন? িকনু্ এটাই সই িবষয়, ভাই, এটাআপনােদর সামানয্ অনভুুিত
িদেয়ই শুরু হয়।
289 আর এখােন আপনারা যারা তােদর িনেজেদর িগজায় আেছন, আপনারা
ওইধরেনর িজিনস কখনও কখনও শহের ঢুকেত দন, এবং, আপনারা িক
জােনন, শয়তান অেনক ধূত হয়, এবং স— স ওই ধরেনর িজিনেষর উপর
লাফােত থােক। স এর ওপর ঝগড়া সৃিষ্ কের দয়। আর স— স লােকেদর
আহত কের দয়, এবং স িগজার মেধয্ িবভর্ািন্, এবং ওরকম বয্াপার সব সৃিষ্
কের দয়। িকনু্ এটা সরকম নয়।
290 এখন, এখােন। আপিন কতটুকু িঠক সটা কান বয্াপার না, এখােন একিট
িজিনস আেছ যােত আমরা বয্থ হেয় যাই এবং হাতছাড়া কের িদই, আমার
ভাইেয়রা। এখন আিম এই বেল, বন্ করেবা। এেত িকছু আেসযায় না য আিম
কতটা িঠক, এবং আিম কতটা শােস্র মেধয্ আিছ, এবং আিম ঈশব্েরর বাইেবল
সম্েক কত জািন; যিদ আমার হৃদেয় ঈশব্েরর আত্া না থােক, আমার অন্ের,
সমগর্ মানবজািত ও সবার জনয্ পর্ম না থােক, তাহেলআমার মেধয্ শুরু থেকই
ভুল আেছ।
291 এখন, পৗল বেলন, পর্থম কিরিন্য় ১৩, “যিদও আমার কােছ জ্ান আেছ,
দখুন, এবং ঈশব্েরর সমস্ রহসয্ বুঝেত পাির, দখুন; সব িকছু িনেয়, দাঁিড়েয়
থািক;আর পর্ম না থােক, তেবআিম িকছুই না।আরআিম মানষু ও দতূেদর ভাষা
বিল,” এরা তারা যাঁরা ঈশব্েরর সেঙ্ কথা বেল, সবদা সই সকল অনবুাদ করা
যায় না। “যিদও আিম িভন্ িভন্ ভাষায় কথা বিল, মানষু ও সব্গদতূেদর অিদব্তীয়
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ভাষায় কথা বিল, আর পর্ম না থােক, ভােলাবাসা না থােক, আমার িকছুই লাভ
হয় না।” তাই আিম যিদ ঈশব্েরর সমস্ রহেসয্র কথা জানেত পাির এবং তা খুেল
িদেত পাির আর—আর সগুেলােক একসেঙ্ িমিলেয় পর্মািনত করেত পাির,
আরআিম পর্ম না কির, তাহেলএটা িকভালকাজকের?আরযখনআিম…
292 যীশু বেলিছেলন, “এর দব্ারাই সমস্ লাক জেন যােব য তামরা আমার
িশষয্, যখন আপনার কােছ…” যখন অয্ােসমব্িলবাদীরা একতাবাদীেদর পর্ম
করেব এবং একতাবাদীরা অয্ােসমব্িলবাদীেদর পর্ম করেব, “যখন আপনােদর
এেক অেনয্র জনয্ পর্ম চেল আসেব,” সিঠক বা ভুল থাকুক না কন। আর
যতক্ন উেদ্শয্ ভুল থাকেব, ততক্ণ মেনাভাবও ভুল থাকেব, বরং, তারপর
আপিন ভুল িদেয়ই শুরু কেরন। িঠক আেছ না? [মণ্লী বেল, “আেমন।”—
সম্া।] দখুন, “যিদও আিম মনষুয্েদর এবং সব্গদতূেদর ভাষায় কথা বিল এবং
পর্ম না কির,আিমএখনও িকছুই নই।” কারণ, ঈশব্র পর্ম।আমরা সটাজািন।

293 আর আিম অনয্ানয্ ভাষায় কথা বলােত িবশব্াস কির। এখন, িকছু লােকরা
বেল, “ভাই বর্ানহয্াম আত্া পাওয়ার পর্াথিমক পর্মাণ ভাষােত িবশব্াস কেরন
না।” আিম এখনআপনােদর সােথ সটা পিরষ্ার কের িদেত চাই। দখুন?আিম
আপনােদর বলেত চাই।
294 আিম িবশব্াস কির য যখন একজন মানুষ খর্ীষ্েক গর্হণ কের, তখন স
পিবতর্ আত্ার একিট অংশেক গর্হন কের। কারণ, যীশু বেলেছন, মিথ তাঁর—
তাঁর ১২ অধয্ায়, ৫ ম অধয্ায় এবং কুিড়…২৪ পেদ িতিন বেলিছেলন। না, আিম
িবশব্াস কির য এিট সাধু যাহন ৫:২৪। িতিন বলেলন, “ য আমার কথা শােন,
আর িযিন আমায় পািঠেয়েছন তাঁর উপের িবশব্াস কের, তাঁর কােছ অনন্ জীবন
আেছ।” এখন, অনন্ জীবেনর তা কবল একিট রূপ আেছ। “এবং িবচাের
আিনত হয় না; িকনু্ মৃতুয্ থেকজীবেন পার হেয় িগেয়েছ।”
295 এখন,আিম িবশব্াস কির য কউ িনেজেক ডেকআনেতপাের না; ঈশব্রেকই
তােক ডেক আনেত হেব এবং যিদ ঈশব্র সিতয্ই তােক ডেকিছেলন…এবং
এমন অেনক লােকরা আেছ, আমরা জািন, ভাইেয়রা, যারা কাজ কেরেছ এবং
তারা মেন কের য ঈশব্র তােক ডেকেছন, িকনু্ তােদর জীবন থেক আপিন
শীঘর্ই… জেন যােবন। িকনু্ ঈশব্র যিদ আপনােক ডেক থােকন, কন, আপিন,
আপিন সখােন িস্র থাকেবন, এবং আপিন সখােন থাকেবন, দখুন, জানেত
পারেবন। এবং তারপর যিদ…এখন, ওটা বয্াপিটস্েদর মতবাদ নয়। আপনারা
সটা জােনন, দখুন।

296 িকনু্,আিম িবশব্াস কির না য হাত মলােলএবংঅনন্ িনরাপত্া, এবং সমস্
িজিনস পাওয়া যায়। আিম—আিম তা িবশব্াস কির না, আেদৗ কির না। যিদ তারা
িবশব্াস করেত চায়,আচ্া, িঠকআেছ।আিমএখনও বিলতারাআমার ভাই।
297 এই সকােল, যিদ আিম বিল য আমার আজেক খাবার জনয্ এক টুকরা
পয্ািটস চাই, (যা পর্ায় রােতর খাবােরর সময় হেয় গল), আিম চির িদেয়
তিরটা চাই, এবং আপিন আেপল িদেয় যটা তির সটা িনেত পােরন, িকনু্
আমরা উভেয়ই পয্ািটসই খািচ্। দখুন? তাই এেত িকছু কের না…যতিদন
আমরা পয্ািটস খািচ্।
298 এভােবইআমরা িবশব্াস কির। আপিন যিদ একতাবাদী হেত চান, একতাবাদী
হন; যিদ আপিন অয্ােসমব্িলস হেত চান, তাহেল অয্ােসমব্িলস হন। আপিন যা
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হেত চান তা হন, একজন বয্াপিটস্, পর্সিবটািরয়ান, তেব সখােন একজন
খৃস্ান হেয় থাকুন। দখুন?
299 আর—আরআপিন িনেজেকই অনসুন্ান করুন, িকনু্ এেক অপেরর সােথ
ঝগড়া করেবন না। কারণ, এই সামানয্ িজিনসগুিল, তারা সবাই একসেঙ্ জেুড়
আেছ। সটা িঠক। এই সব িজিনসগুেলা একসােথ জেড়া হয় এবং তা এক
জায়গায় চেলআেস।
300 এবং আমরা যা িকছু কির না কন, এেত িকছু আেসযায় না, আমরা
কতগুেলা অেলৗিকক কাজ করেত পাির, কতগুেলা পাহাড় আমরা সিরেয় িদেত
পাির, বা যাই হাক না কন, যতক্ণনাআমরা এমনজায়গায় যাই যখােনআমরা
পর্মকরেতপাির, িবশব্ােসরভান করা নয়, িকনু্আমরা এেকঅপরেক পর্মকরেত
পাির। আমরা যখন পর্েতয্ক ভাইেক ভালবািস, তখন এেত কান পর্ভাব পেড় না
য কান মন্লীর সােথ তার সম্ক আেছ, আমরা তােক ভােলাবািস; আমরা
শুধু ভান করার জনয্ না, ‘কারণআমরা জািন এিট একিট ধমীয় ধারণা, য এটা,
“আমােদর করা উিচৎ।” িকনু্, য কারেণআমরা এিট কির, তা হলআমরা এেক
অপরেক ভােলাবািস; তারপর, দীঘসিহষু্তা, এেক অপেরর সােথ ধেযর সােথ
বহন করা চেলআেস।
301 আর আিম িবশব্াস কির, কলিসয় ৩, পর্ায় ৯ পদ, বা সখােন কাথাও…
আিম হেত পাের, আিম—আিম না…আিম বাইেবল পেদর উেল্খিটেত আিম
ভুলও হেত পাির, িকনু্ এটা এই বেল। আমরা একজন িখর্স্ান হেয় যাবার পের,
আমােদর ঈষা করা উিচত না। দখুন?আমরা এেক অপেরর পর্িত শর্দ্া ও সম্ান
পর্দান করার চষ্া কের চেলিছ তেব আমােদর কােছ িবশব্াস থাকেতই পাের না।
দখুন, আমরা তা করেত পাির না; আমরা িবশব্াস পেতই পাির না। আমােদরেক
ঈশব্রেক সম্ান করেত হেব, দখুন, তাঁেক সম্ান করুন। আমার ভাইেদর ওপর
িবশব্াস রাখা, িনিশ্য়ই, পর্ম; িকনু্ সম্ান এবং মযাদা ঈশব্েরর! যমনই হাক…
িকনু্ পরস্েরর মেধয্ একিট িবশব্াস এবংআস্া রাখুন। “এবং এেকঅপরেক িমথয্া
বলেবন না।” দখুন? “এেক অপরেক িমথয্া বলেবন না।” যিদআিম এই সকােল
আপনােক বিল, “আিম আপনােদরেক ভােলাবািস,” তাহেল আমার অবশয্ই
এটাই অথ হওয়া উিচৎ। যিদ তা না হয়, তেব আিম একজন ভণ্ হেয় যাই। ওটা
একদম িঠক।
302 এখন, ভাইেয়রা, এই কথাগুেলার পােশ…এখন, ভাই টিম,আশা কিরআিম
এখােন আপনােদর খুব বিশ সময় ধের বিসেয় রািখ িন। আিম…ভাই টিম শুধু
িকছু সেকেন্ িকছু বলেত চাইেবন। িকনু্ আিম এটা বলেত পাির, যখন আিম
আপনােদর মাঝখােন এেসিছ…
303 আিম এিট িবশব্াস কির। আিম িবশব্াস কির য আমােদর িপতা ঈশব্র মিরয়ম
নােম একিট কুমারীর ওপর ছায়া কেরিছেলন এবং তার মেধয্ একিট রক্ কাষ
তির কেরিছেলন যা থেক যীশু িখর্েষ্রজন্ হেয়িছল, িযিন ঈশব্েরর পতুর্ িছেলন,
সই আবাসিটেত ঈশব্র িনেজেক লুিকেয় িনেয়িছেলন, সই মাংেসর গৃহিটর
ভতর, তাঁর মধয্ িদেয় িতিন আমােদর মেধয্ িনেজেক পর্কাশ কেরিছেলন। “ঈশব্র
খর্ীেষ্র মেধয্ িছেলন, যার দব্ারা িনেজেক জগেতর সােথআবার িমলনসাধন কের
িদেয়িছেলন।” আিম িবশব্াস কির য সই রক্ কাষ, আমােদর পােপর ক্মার
জনয্ কালেভিরেত ভগ্ করা হেয়িছল এবং আত্া তার থেক বাইের বিরেয়
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িগেয়িছেলন এবং মন্লীর মেধয্ িফের এেসিছেলন, ’কারণ, খর্ীষ্, সই পিবতর্
আত্া; খর্ীষ্, সই লােগাস, এখন আমােদর মেধয্ িছেলন, সই পিবতর্ আত্া
রূেপ, বািপ্স্ দব্ারা। আমােদর বানােচ্ন…খর্ীষ্ িনেজেক িবভক্ কেরেছন,
আমােদর পর্েতয্েকর কােছ তার জীবন দান কেরেছন, যন আমরা, সকেল িমেল
একিট দল িহসােব, ঈশব্েরর মণ্লী হেয়উঠেতপাির।আর বশী িদন হয় িন…

304 আিম ঘাড়ায় চেড় যাতায়াতকরতাম।আপনারা এটাজােনন।আমার বাবাও
একজন অশব্ােরাহী িছেলন, গর্ট শট। আিমও ঘাড়ায় চরতাম। আমরা আমরা
চরােত—চরােত যতাম…আরাপােহা উপতয্কায়অথবাআিম বলেত চাইিছলাম
টর্য্াবলসাম নদীর কথা যা আরাপােহা রেঞ্র উপের আেছ। হয়ারেফাড সংস্ার
লােকরা সই উপতয্কায় পশুচারন করেতা। আর সই উপতয্কার উপর,
পশুপালেনর বৃহৎ খামােরর মািলকরা থাকেতা, তােদর—তােদর এত ঘাস হত
যা তারা উৎপাদন করেত পারেতন এবং যখন একিট পশুপােলর ময়দােন একিট
টন িহসােব যতটা ঘাস উৎপন্ হেব, আপিন একিট গরু চালােত পােরন সই—
সই চারণভূিমেত, এেস্স পােকর িনেচ, এবংআপিন একিট গরু চালােত পােরন
ঐ…আমার মহান িশকােরর ভুিম, সখােন উপেরআেছ।আরআিম সখােন এক
বছেরর জনয্ িছলাম। আিম এখনও সখােন যাই, বসন্ ঋতুেত এবং বরফ পড়ার
সমেয়, যখনআিম খািল থািক এবং যখনই পাির, এবং চারিদেকঅশব্ােরাহণ কির,
িঠক সখােন উপের, ‘কারণআিম অশব্ােরাহণ করেত ভালবািস।আর সমস্ ধােপ
ধােপ… সই উপতয্কা, সখােন একদল খামােরর মািলক আেছ যােদর সখােন
অিধকার আেছ, এবং তােদর গবািদ পশু চারণ করার জনয্। আর বসন্কােলর
মেধয্, অেনক সময়, আিম তােদরেক একসােথ গবািদ পশু সংগর্হ করেত ও
সখােন তােদর চালােনার জনয্ সাহাযয্ কেরিছ।

305 আর সখেনএকিট তােরর বড়া আেছ, যখােন গাচারণভূিম থেক িনেচ
নেমআসার সময়, পশুরা যন বয্িক্গত সম্িত্র িদেক িফের নাআসেত পাের।
যতক্ণ না…আর সখােন অশব্ােরাহীরা দাঁিড়েয় থােক এবং গবািদ পশুগুিল যখন
ভতের যায় তখন তারা সগুেলা গুনেত থােক। আর আিম বেস থেকিছ,
অেনকিদন, ঘন্ার পর ঘণ্া, শর্মান গর্াইমস এর দলিটেক বিরেয় যেত
দখতাম, তার পশুগুেলার ওপর িহরার িচিতর্ত িচহ্ িছল; আমােদরগুেলােত
পক্ীর িচহ্ িছল; এবং তােদর িছল সই— সই তপায়া যা িঠক আমােদর িনেচ
িছল; এবং জিফর্র, আর এরকম অেনক িকছু। তারপর যখন আিম আমার পা
রাখতাম, যমন আপনারা অেনেক জােনন, িজেনর িশঙ জেুড়, এবং সখােন
বেস থাকতাম এবং আর সই অশব্ােরাহীেদর সখােন দাঁিড়েয় দখতাম, যখন
তারা এই গবািদ পশুগুেলা গণনা করেতা।

306 আিম একিট িজিনস লক্য্ কেরিছ। িতিন তার উপর য িচহ্ থাকেতা তাঁর
উপর বিশ মেনােযাগ িদেতন না। িকনু্ একিট িজিনস িছল যা িতিন সিতয্ই
খুজিছেলন, সটা িছল রেক্র দাগ। সই পশু য বড়ার ঐপােড় যােব তােক
হয়ারেফাড জািত থেকই জন্ িনেত হেব না হেল সটােক ওপাের যেত দওয়া
হেব না, িকনু্ তাঁর ওপর কান িচহ্আেছতােত িকছু যায়আেস না।

307 আরআিম মেন কির য িবচােরর সমেয়ও এরকমই হেব। সআমােদর মাকার
িদেক তাকােবন না, তেব িতিন রেক্র িচেহ্র সন্ান করেবন।
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308 ভাইেয়রা, আিম আমার ভুল কেরিছ, এবং আিম অেনকিকছু কেরিছ যা ভুল
িছল। আর যিদ কখনও পেথর মেধয্ চলবার সমেয় আিম যা িকছু এেনিছ অথবা
আপনারা এমন িকছু শুেনেছন যা আিম মন্বয্ কেরিছ বা বেলিছ, যা আপনােদর
কানও ধরেনর দঃুখ িদেয় থােক, অথবা যিদ আিম আজ এই সকােল এই িবষেয়
িকছু বিল যাআপনােদরেক িবঘ্তা িদেয়েছ, তাহেলআিমআপনােদর কােছ চাইব
একজন িখর্স্ান ভাই বা বান িহেসেব, আমােক ক্মা করুন। আমার এটা করবার
কান ইচ্া িছল না। আিম শুধু আমার হৃদয়েক খুেল রেখ িদেয়িছ, যােতআমরা
এসব জানেত পাির।
309 যিদ কানও বািপ্স্ দওয়ার থােক, তেব আপনারা ভাইেয়রা তা িনেজরাই
িদন, দখুন। য, আিম—আিম কির না। যিদ আমােক বািপ্স্ িদেত হয়, তেব
যভােব আিম বািপ্স্ িদই, সই মতই হেব। আর তারপেরও আপনােদর মেধয্
থেক য কউ এটা িনেত পােরন, দখুন। তাই আপনারা সই বয্িক্েক গর্হণ
করেত পােরন, তারা িপতার, পতুর্ এবং পিবতর্ আত্া নােম বািপ্স্ িনেয়েছন,
আর তারা পর্ভু যীশু খর্ীেষ্র নােমও বািপ্স্ িনেয়েছন। তাই আিম যিদ কখনও
একিট বািপ্স্ িদই…িকনু্ আিম তা এখনও পযন্ কিরিন। আিম কবল িনেজর
মন্লীেতই বািপ্স্ িদই, এবং সখােন কবল সই লােকরাই আেছ। আর
আমার মণ্লীেত লােকরা এভােবই বািপ্স্ নয়।আর যিদআপিন পছেন িফের
তাকান, ওটা পরুােনা িমশনাির রীিতনীিত, পরুােনা িমশনাির বয্াপিটস্ অনষু্ান।
আর এখন যিদ…ওটাই সটা।
310 আিম দব আরগয্করেন িবশব্াস কির। আিম পিবতর্ আত্ার বািপ্েস্ িবশব্াস
কির। আিম িবশব্াস কির পিবতর্ আত্া—পিবতর্ আত্ার অনয্ ভাষায় কথা বলার
মেধয্। আিম পর্িতিট ঐশব্িরক দােনর ওপর িবশব্াস কির যা ঈশব্র তাঁর মণ্লীেক
িদেয়েছন।আিম সগুেলার পেক্,একশ শতাংশ। িকনু্আিম িবশব্াস কির…
311 আিম আজ চািরিদেক য চমকদার আরগয্সভা হেচ্ তাঁর পেক্ নই। আিম
এখােন একিট মন্বয্ করেত চাই। িকছু সময় আেগ একিট ভাই িছল…আর এিট
আমার মূলয্বান ভাই টিম িহক্ নয় িক, যােক আিম খর্ীেষ্র একজন পর্কৃত দাস
িহেসেব িবেবচনা কির। অনয্ দেশ আেরকিট বয্িক্ িছল,আর এই দেশ একজন
িছল…িতিন সৎ িছেলন, সব সময়, “ঈশব্েরর বড় চমকদার আরগয্কাির! বড়
চমকদারআরগয্কাির,”আপনারা জােনন, এরকম ভােব।
312 আর লুথারান িগজার এক বয্িক্র কাছ থেক…আমার কােছ িচিঠ আেস।
আরআমার সিচব এখােন জােনন য এিট ফাইলিটেতআেছ।আিম সই বয্িক্র
নাম নব না, কারণ এটা একজন খৃস্ােনর মত বয্াপার হেব না। যিদও, আিম
বয্িক্িটর ধারনার সােথ একমত নই, িকনু্ সটা পেুরাপিুর িঠকআেছ।আিম তােক
ভালবািস। সআমার ভাই।
313 িকনু্ এিট এমন একিট জায়গায় পৗঁেছ গিছেলা যখােন তারা কান ধরেণর
উেত্জনা বা িপিটেয় উপের তালা অথবা ওধরেনরঅনয্ কানও িকছু করিছেলা,
দখুন। আর, সটা, সটা কান ভাল িজিনস নয়, দখুন। ভাই… “শারীিরক
বয্ায়ামও খুব সামানয্ িকছু উৎপন্ কের দয়।”
314 আরতাই এইলুথারান সবকএই সবকিটেকএকিট—একিট—একিট িচিঠ
িলেখ পািঠেয়িছেলন। আর িতিন বেলেছন, “আপনারা আেমিরকার সুসমাচার
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পর্চারকরা যারা এখােনআেসন,” বেলেছন, “আপনারা সকেল বড় বড় চমকদার
আরগয্সভা লােকেদর মেধয্ কেরন!”
315 আর এখন এিট আমার কােছ একিট ফুেলর তারার মত শানােচ্, িকনু্
ঈশব্র জােনন য আিম এই ভােব এিটেক অথ করেত চাই না। “িকনু্,” িতিন
বেলিছেলন, “যখন—যখন ছােটা ডবরা স্য্াডসেক্ভ মারা গল, সই ছাট
িশশুিট, এবং সই মা সখােন দাঁিড়েয় িছল ইিন্য়ানােত…কয্ািলেফািনয়ােত,
যখােন সই িশশুিট মারা িগেয়িছল, এবং সখােন ঠান্া িছল।আর দেখিছল…
ভাই বর্ানহয্ােমর বাহুেত সই িশশুিটেক রেখিছেলন,আর সখােন দাঁিড়েয় িতিন
তার জনয্ পর্াথনা কেরন। আর িশশুিট িচৎকার করা এবং পা চালােনা শুরু কের
িদেয়িছল;আরতােক সই মিহলার হােত িফিরেয় িদেয়িছল।”
316 িতিন মিক্েকার ঘটনািটর সম্েকও জানেতন। যা, আমরা এই সম্ুণ
সুসমাচার বয্বসায়ী পরুুষেদর আধাের বলেত পাির। ডাক্ােরর কাছ থেকও
আপনার কােছ িকছু থাকেত হেব বলবার জনয্। যখন ঐ ছাট্ মিক্কান িশশুিট
সকাল নয়টায় মারা িগেয়িছল, তখন সই রােত এগােরাটা বােজ। ডাক্ার তার
িববৃিতিট িলেখ িদেয়িছেলন। ভাই এিস্েনাজা, যােক অয্ােসমব্িল অফ গেডর
মেধয্ অেনক ভাইেয়রা আেছন তােক জােনন, িতিন সই ডাক্ােরর কাছ থেক
এই িববৃিত পেয়িছেলন, য স মারা িগেয়েছ।
317 আর মিক্েকা িসিটেত, যখন িবশ হাজার কয্াথিলক মানুষ িখর্েস্র কােছ
আেস তখন আিম িভেড়র মেধয্ একটা দশন দখেত পাই। আিম বললাম,
“আপনারা ওটা নেবন না। আিম জািন না, সই িশশু…আিম এখােন একিট
দশন দেখিছ।”
318 আর িবিল সখােন িছল, িতর্শ বা চিল্শ সহকমীেদর সেঙ্ চষ্া করিছেলা,
পর্াথনা সাির থেক সই িশশুর সােথ সই মিহলািটেক দেূর রাখেত পারিছল না।
স তােদর পােয়র ফাক িদেয় দৗেড় ঢুেক যািচ্ল আর সবিকছু করিছেলা। তাই
অবেশেষ, আিম জয্াক মুরেক িনেচ িনলাম। আিম বললাম, “যাও, এর জনয্
পর্াথনা কেরা।”
319 আিম দিৃষ্পাত করলাম,আরআিম একিট সামানয্ মিক্কান িশশুেক হাসেত
দখলাম। আিম বললাম, “এক িমিনট অেপক্া কেরা। তােক এখােন িনেয় এস।”
দখুন? আর যখন আিম সই কমব্েলর উপর আমার হাত রাখলাম…এিট শুধু
বৃিষ্র িনেচ িছল, সারা িদন। আর তারা খুব সকাল থেকই সখােন দাঁিড়েয় িছল,
আর এটা িছল পর্ায় রাত এগােরাটা। আর িশশুর উপরআমার হাত রাখলাম। স
পা চালােনা এবং চল্ােনাশুরুকের িদল।আরতারাও িচৎকারশুরুকের িদল।
320 তারপর, তারা তােক িনেচ নািমেয় িনল এবং তাঁর িববৃিত িনেত লাগেলা।
ডাক্ােরর কােছ গল, আর ডাক্ার বলেলা, “আিম এই িশশুেক মৃত ঘাষণা
কেরিছ, এই সকােল ন’টার সময়। এটা িনউেমািনয়ার সােথ মারা গেছ।” দখুন?
এবং তাই তারপর ঐ িজিনসগুিল হল—হল—হল সতয্। তারা সাক্ী। এরকমই
হেত হেব।
321 আমােদর য কান িবষেয়র জনয্ সবদা সৎ এবং সতয্ থাকা উিচত। এটা
কানও অনয্ িকছু বানােবন না…এটা যমন আেছ এটােক তমনই থাকেত িদন।
এটােক…ঈশব্েরর কানও সাহােযয্র পর্েয়াজন নই। আপনারা দখুন, িতিন—
িতিন—িতিন ঈশব্র।
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322 তাই িতিন এখন এিট বেলন, “িকনু্ যখন এই মা মািকন যকু্রােষ্ ভাই
বর্ানহামেক ডাকেলন, ফােন কান্াকািট কের, ‘আসুনআরআমার ছাট িশশুেক
জীিবত কের তুলুন!’আর মািকন যকু্রাষ্ সরকার…”
323 তার সব্ামী আিমেত একজন পািদর্। আর আপনারা সবাই জিুলয়াসেক
জােনন, আপনােদর অেনেকই জােনন; িতিন আমার বই িলেখেছন, একজন
ভাববাদী আিফর্কা সফর কেরন ।
324 আর সই হতদিরদর্ ছাট নরওেয়জীয় মা, িচৎকার কের, তার উচ্রেব,
বেলিছল, “ভাই বর্ানহাম, আিম সখােন দাঁিড়েয় িছলাম যখন সই িশশুর জীবন
িফের এেসিছেলা!” বেলিছল, “আমরা িবশব্াস কির যআপিন খর্ীেষ্র…একজন
সবক।” বেলিছল, “আসুন,আমার বাচ্ার উপের হাত রাখুন,আর স বাঁচেব।”
িনেমািনয়ায় এক বা দইু ঘন্ার মেধয্ই মৃতুয্ হয় তাঁর; পর্ায় চার বা পাঁচ ঘন্া,
অসুস্ িছল।
325 এই লােকরা চারপােশ িছল, িতবর্সব্ের চল্ািচ্ল এবং িচৎকার করিছল,
আরউপের ও নীেচ লাফািচ্ল, বলিছল, “ঈশব্র এেকউত্াপন করেত চেলেছন!
ঈশব্র এেক উত্াপন করেত চেলেছন!”আর বলিছল…
326 এর দব্ারা, আেমিরকার এয়ার…অথবাআেমিরকার িবমান সংস্া নয়। মািকন
যকু্রাষ্ সনাবািহনীর একিট জেটর মেধয্ আমােক উিড়েয় িনেয় যােচ্, এবং
িফিরেয় িনেয়আসেছ, এক িদেন। দখুন?
327 আর আিম বললাম, “আিম আসার আেগ, আমােক পর্ভুর ইচ্া জানেত
িদন।” তাইআিম দিুদন, পর্াথনা করলাম।আর স ডাক্ার এত ভােলা িছেলন য
িতিন িশশুিটেক ওখােন রেখ দবার অনুমিত িদেলন।
328 তারপর, এক সকােল, আিম উঠলাম এবং রান্াঘের হঁেট গলাম। আিম
তািকেয় দখলাম, সখােন দাঁিড়েয়, সখােন সই আেলািটর মােপর একিট
আেলা িছল, চারপােশ চক্র িদেয় বলল, “ওটােক স্শ করেব না। সটােক
িতরস্ার কেরা না। এটা পর্ভুর হাত।”
329 আিম তখনই িফের গলাম এবং সই দেশ ফান কের বললাম, “আিম
আসেত পারব না।”
330 আর এই লুথারান সবক বলেলন, “আপনারা ঈশব্েরর কাছ থেক একিট
পিরষ্ার িসদ্ান্ নওয়া পযন্ অেপক্া কেরন না কন, যমন ভাই বর্ানহয্াম
কেরেছন?এবং তারপরআপিনজানেতপারেবন যআপিন িক বলেছন।”
331 এখন, এটাই হল সই িবষয়, ভাইেয়রা, যিদআমরা তাড়াহুেড়া কের িসদ্ােন্
না যাই; আর অেপক্া কির, আর একিট িনখুতঁ, ঈশব্েরর কাছ থেক পিরষ্ার
িসদ্ান্ পেত।
332 আর এখােন, পাপীরা যারা আরগয্লাভ কের তারা ঈশব্র সম্েক িকছুই
জােন না। আিম িবশব্াস কির য দব আরগয্করন একিট নীিতর উপর িভিত্ কের
আেছ,আপনার পর্থেম ঈশব্েরর কােছআসা উিচত, এবংআপনার হৃদয় ঈশব্রেক
িদেত হেব, এবং যীশু খর্ীেষ্র রেক্ আপনার জীবন ধুেত হেব, এবং তারপর
ঈশব্র আপনার সােথ কাজ করেবন এবং আপনােক সুস্ করেবন। িঠক এই ভাই
যমন বলেলন, সই মিহলািটর িবষেয় যার জনয্ িতিন সখােন িনেচ পর্াথনা
কেরিছেলন, ঈশব্েরর একজন সন্,আপনারা দখুন।
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333 আমার জীবেনআিম অেনক ভুল কেরিছ।আিম অেনক িকছু কেরিছ যা ভুল।
আিম সম্বত, যিদআিমঅেনক িদন ধেরজীিবত থািক,আিমআরওঅেনক িকছু
করব। সম্বত সগুেলার মেধয্ িকছু আপনােদর পেথ িবেঘ্র কারন হেত পাের।
আিমআশা কিরআপনারাআমােক ক্মা করেবন।
334 আিম আবর্াহােমর িবষেয় পড়িছলাম, িকভােব য স তাঁর জীবেন কত
হতাশার মেধয্ িদেয় িগেয়েছন। িকভােব িতিন, ওহ আমার ঈশব্র, িতিন যা িকছু
কেরিছেলন; িতিন ঈশব্রেক সেন্হ কেরিছেলন; এবং িতিন তার স্ী সম্েক িমথয্া
বেলিছেলন; আর সবিকছু। িকনু্ যখন তার ওপর আিত্ক িটপ্িন করা হেয়িছল
রামীয় ৪অধয্ােয়, তখনতার ভুেলর কথা কখেনাই উেল্খ করা হয়িন, িকনু্ িতিন
বেলন, “অবর্াহাম অিবশব্াসবশত কখনও সেন্হ কেরন িন”…ঈশব্েরর মাধয্েম,
“িকনু্ স দঢ়ৃ িছল।” তার সমস্ ভুলগুেলা ভুেল যাওয়া হেয়িছল, যখন তার
জীবেনর আিত্ক িটপ্িন িলিখত হেয়িছল। এমনিক তাঁর হতাশাও উেল্খ করা
হয়িন। তার ভুল উেল্খ করা হয়িন।
335 আর, ভাইেয়রা, আিম আশা কির য, যখন আমার িটপ্িন সই িদনিট
পড়া হেব, তখন িতিন আমার ভুলগুেলাও মুেছ ফলেবন, আর তখন তােদর
সম্েক ভাবা হেব না। আিম আশা কির আপনারাও করেবন। ঈশব্র আপনােদর
মঙ্ল করুক।
336 [ডক্র টিম িহক্ মন্বয্ করার জনয্ মাইেকর্ােফােনর িদেক অগর্সর
হন—সম্া।]

[আিম মেন কির য আমরা এই কথাগুিল এই সকােল বলেত পাির যা িকছু
কথা বলা হেয়েছ সগুেলােক একিট স্ােন সমেবত কের এই শব্গুিলর সােথ
বলেত পাির: খর্ীষ্ আমার মেধয্ মিহমার আশা। বলুন, দয়া কের। খর্ীষ্ আমার
মেধয্ মিহমার আশা।

[পর্েতয্ক মানেুষর জীবেন ভতর-বাইেররএবং ওপেরর িদক আেছ (আিম
এই িবষেয় কথা বলেত যািচ্ না।)আমার কােছ একিট বাতাআেছ।আিম িবশব্াস
কির যপর্েতয্কখর্ীষ্ান…?…যীশু…আমারহৃদয়এই সকােলউষ্হেয়উেঠেছ,
এবংআিম িবশব্াস কির যআমােদর অেনক িকছু যাআমােদর িবরক্ কের…?…
আমােদরেক ঈশব্েররজনয্আরওভােলা পরুুষ ও নারী বািনেয় দয়।]

[ বব রুথ পিরিচত িছেলন এক গৃহেদৗড় রাজা বা হামরান িকং িহেসেব
(একরকেমর খলা)। িকনু্আপনারা িক জােনন য সই বব রুথ লড়াকু রাজাও
িছেলন? িতিন যতবার গৃহেদৗড় বা হাম রান কেরেছন তাঁর তুলনায় বিশবার
িতিন আউট হেয়েছন। িতিন ১, ৩৩০ বার আউট হেয়েছন; িতিন মাতর্ ৮৬০
গৃহেদৗড় বা হামরান কেরেছন। িকনু্ পর্েতয্কবার বব রুথআউট হেয়েছন, িতিন
ডাগআউেট িফের গেছন যখন বৃদ্ আম্ায়ার িচিল্েয় উেঠেছন, “আপিন
আউট,” িতিন তাঁর হাত ঘষেতন এবং বয্াটিট তুেল িনেতন এবং বড়ার িদেক
িনেদশ করেতন এবং িতিন সবদা বলেতন, “আিম সখােন বল িনেক্পকারীর
জনয্ দঃুিখত অনভুব কির।”]

[আউট হেয় যাওয়ার মেধয্ িকছুই ভুল নই, িকনু্ মেন রাখেবন: বয্াট তুেল
িনেত হেব…?…কারণ খর্ীস্ আমার মেধয্ মিহমার আশা। আবার এিট বলুনঃ
খর্ীস্আমার মেধয্ মিহমারআশা। এটাই সবিকছু।]

হয্াঁ।
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[এটা সবিকছু।]
এটা িঠক।
[এটা সবিকছু।]
সবিকছু। আেমন।
[হািল্লূয়া। তকিবতক এবং লড়াই দব্ারা কখনও কাজ সম্ন্ হেব না।আমরা

অেন্র খুব কাছাকািছ আিছ…]
আেমন
[…অনয্ পােশ।আমরা এমনস্ােন পৗঁেছ িগেয়িছ যখান থেক ফরার কান

রাস্া নই। কত বার আিম উেড়াজাহােজর অিধনায়েক বলেত শুেনিছ: “আমরা
এখনএমন স্ােন পৗঁেছ িগেয়িছ যখান থেক ফরার কান রাস্া নই।”]

[ বশী িদন হয় িন আিম অনয্ জগত থেক একিট আওয়াজেক শুেনিছ
যা আমার সেঙ্ কথা বেলেছন এবং বেলেছন, “পতুর্, তুিম এমন স্ােন পৗঁেছ
িগেয়েছা যখান থেক ফরার কান রাস্া নই।” এর অথ হল আিম যখান
থেক শুরু শুরু কেরিছলাম, তাঁর তুলনায় আিম অনয্ পর্ােন্র খুব কাছাকািছ
চেল এেসিছ।]

[দয়া কের,আপনােদর চাখ বন্করুন;আপনােদর মাথা নতকরুন।]
[আমােদর সব্গীয় িপতা, আজ সকােল, আমরা কতই না ধনয্বাদপণূ এবং

কতই না কৃতজ্ য আমরা আমােদর হৃদেয়র গভীরতা এবং আমােদর পর্ােনর
গভীরতা থেক বলেত পাির, “খর্ীষ্ আমার মেধয্—খর্ীষ্ আমার মেধয্, মিহমার
আশা।” ওহ, যীশু, পর্িতিট নর এবং নারীর চারপােশ আপনার পর্মময় হাতেক
রাখুন, এবং যন আমােদর দিৃষ্ এবং আমােদর দশন উচ্—উচ্, উচ্তর, এই
জগেতর িবষয়গুেলার থেকও বশী উচ্তর হেয় উঠেত পাের, যােত আমরা
খর্ীষ্েক দখেত পাির, এবং অনয্রাও আমােদর মেধয্ খর্ীষ্েক দখেত পাের।
আপনার এই পর্িতিট সবকেদর ওপরআপনার হাত রাখুন…]

এটা গর্াহয্ করুন, পর্ভু।
[… যন হেত পাের, এই সকােল যখন আমরা এই স্ান থেক পর্স্ান কির

আমরা িনিশ্তকরেবা যআমরা কবল যীশুেক ছাড়াআর িকছুই দখেবা না…]
আেমন।
[… কআমােদর এেকওপেরর মেধয্ সব্াগতজানাই।আমরাজািন য কাজিট

হল—অেনক বড় কাজ এখনও করেত হেব, যীশু; এত বড় পিরমান শসয্ ছদন
এখনও করেত হেব।]

হয্াঁ, পর্ভু।
[ওহ,আমােদর সাহাযয্ করুন, পর্ভু…]
হয্াঁ, পর্ভু।
[… যনআমরা একসােথ হাত িমিলেয় কাজ কির…]
গর্াহয্ করুন, পর্ভু।
[…আর শেসয্র চারিদেক ঝাড় িদেয় পিরষ্ার কের িদন…]
হয্াঁ, পর্ভু।
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[… যন হািরেয় যাওয়া এবং মৃতপর্ায় বয্িক্েদর িজেত আনবার জনয্ এর
পেূব য খুব দির হেয় যায়।]

হয্াঁ, পর্ভু।
[আিম চাইব যন আপনারা আপনােদর হাত ওপের তুলুন এবং পর্ভু যীশু

খর্ীেষ্র নােমর সু্িত করুন।]
[ভাই বর্ানহাম এবং লােকরা পর্ভুর সু্িত করেলন।]
[অনগুর্হ কের, আমরা িক দাড়ােত পাির। আিম চাই আপনারা আপনােদর

হাত ওঠান এবং আমার সােথ এই গানিট করুন, “আিম তােক পর্ম কির।”
আপনারা িক তােক পর্ম কেরন…]

আেমন।
[…এই সকােল? আপনারা িক তােক সম্ূণ হৃদয় িদেয় পর্ম কেরন?

আপনােদর হাত ওঠান এবং এিট গান, সবাই একসােথ, “আিম তােক
পর্ম কির।”]

[আিম তােক পর্ম কির, আিম তােক পর্ম কির,]
[কারন িতিন আমায় অেগর্ পর্ম কেরেছন,]
[আরআমার উদ্ারেক কর্য় কেরেছন]
[কালেভিরর সই বৃেক্।]

[আপনারা িক দয়া কের এিট গাইেবন…]
[আমার সহকারী সবকগন, আপনারা জােনন, আেজিন্নােত আমােদর

একিট সবােত পর্ায় ৪০০০০০ এরও বশী লাক উপিস্ত িছল; সমেয়র পর
সময় ধের আমরা সই লাকেদরেক দেখিছ। আর আই স্ন করেত পাির সই
পর্থম িদেনর িবেকলেবলায়, ৪০০০০০এরও বশী লােকরা সই গানিটস্য্ািনশ
ভাষায় গেয়িছল, ◌াআর আিম তােদরেক এিট গেত শুেনিছ, আর সখােন
বাইের ৩০০০০০ এরও বশী লাক িছল। আিম ভতেরর লাকেদরেক িনরব
থাকেত বেলিছলাম যখন বাইেরর লােকরা সই গােনর শব্গুিল গাইিছল।
আর হঠাতই, তারা যখন এিট গাইিছল, আমার পর্ােন িকছু একটা বনয্ার মত
ধেয় আসিছল। আিম এর আেগ আমার জীবেন কখনই আমার মেধয্ খর্ীেষ্র
সই পর্কাশেক জানেত পািরিন যতক্ণ না আিম বাইেরর ৩০০০০০ লােকর
গাওয়া “আিম তােক পর্ম কির” গানিটর পর্িতধব্িন শুেনিছলাম…?…হল এই
সকালেবলায় মিহমার রাজার এক মহান গৗরবময় সনা,আরতারা গাইেছ। তারা
কােক পর্ম কের?আপনারা কােক পর্ম কেরন?]

হয্াঁ।
[খর্ীষ্, খর্ীষ্আমার মেধয্।]
হয্াঁ।
[মিহমার আশা। আপনােদর চাখ বন্ করুন, আপনােদর হাত তুলুন, এবং

এিট আবার গান, পর্েতয্েক।]
হয্াঁ পর্ভু।
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[আিম তােক পর্ম কির, আিম তােক পর্ম কির,]
[কারন িতিন আমায় অেগর্ পর্ম কেরেছন,]
[আরআমার উদ্ারেক কর্য় কেরেছন]
[কালেভিরর সই বৃেক্।]

[এইসকােল যিদআপনারা তােকভােলাবােসন,তাহেল িতনঅথবা চারজন
আলাদা আলাদা বয্িক্র চারপােশ আপনােদর হাত রাখুন; এবং মিহলাগন
আপনারাও ওভােব করুন;আর বলুন, “আিম পর্ভু যীশুখর্ীষ্েক পর্ম কির।” ওটা
িঠক;আপনােদর হাত চারপােশ রাখুন…—সম্া.]
337 যিদ এরকম ঘটেত আিম সমস্ পৃিথবীজেুড় দখেত পতাম, আিম বলতাম,
“পর্ভু, আপনার দাসেক শািন্েত িবদায় করুন!” 
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