
এই অিন্ম িদনগুিলেত ঈশব্েরর রব

 আজ সকােল পনুরায় এই স্য্ািনশ লাকেদর মােঝ িফের
আসা িনিশ্তভােব একিট িবেশষ সুেযাগ। আর আিম ভাবিছ

িজম এটা িনেচ্ন িকনা। ওহ, িতিন রকিডং করেছন। আমার কােছ
ছাট্ স্য্ািনশ গায়কদেলর রকিডংও আেছ যখন ভাই গািসয়ার
এর সােথ আিম এখােন িছলাম। আর আিম সই ছাট্ গানিট
ভুেল গিছ যটা তারা আমার জনয্ গাইেতন। িকনু্, ওহ, আিম
এটা খুব পছন্ কির! আর সই বাচ্ারা এখন সবাই বড় হেয়েছ
আর িববািহত। আিম তােদর কাছ থেক মােঝ মােঝ শুিন। আর
আজ সকােল আিম ছাট্ জােসফেক দখেত িগেয়িছলাম, আর
এখন এটা সিতয্ই আমার জনয্ িকছু কেরেছ, আর আিম িনশ্য়ই
আপনােদর দেখ খুিশ হেয়িছ।
2 আর, এখন, আিম একিট শব্ পেয়িছ যা আিম স্য্ািনশ
ভাষায় বলেত পাির। আপিন িক এটা শুনেত চান? “হােললুইয়া!”
আিম এই শব্িট কখেনা ভুলব না…একজন বিধর মিহলােক
একবার আমার কথা শানাবার চষ্া করিছলাম। এখন, আিম
এই সব িকছু ভুল বলেত পাির, আপনারা বুঝেত পারেছন, িকনু্
আমার ভােলা মেন আেছ িতিন িছেলন “অই।” সটা িঠক?
আমার কথাশুনেছন ।শুনেছন, “অই।”আর তারপর কখনও ভুিল
িন, “ গ্ািরয়া আ ডােয়াস!” িবস্য়কর! ওহ, আিম রাজধানী
মিক্েকা িসিটেত যাওয়ার সুেযাগ পেয়িছলাম, সখােন তােদর
সােথ কথা বেলিছলাম। আিম কত খুিশ হেয়িছলাম! আর আিম
করতাম…
3 আিম এখান থেক িফনলয্ােন্ িগেয়িছলাম। আর আমােক
একজন ছাট্ িফনলয্ােন্র মিহলার সােথ কথাপকথন সবসময় মেন
কিরেয় দয়। তারাআমােক িনেয় গেলন যােক তারা “ বথিন” বেল
থােকন। পর্েতয্ক জািত এর সমব্েন্ িনজসব্ ধারণা আেছ। (আিম,
আপিন িক পর্িতেক্পণ পােচ্ন,আিম এর খুব কাছাকািছ?আপিন
িক িঠক শুনেত পােচ্ন? িঠক আেছ।) এই ছাট্ মিহলা, িতিন
একজন সুন্রী মিহলা িছেলন। িকনু্ িতিন আমার মেতা িছেলন,
িতিন অেনক কথা বলেত পছন্ করেতন। আর সই অনুবাদক…
িতিন খুব দর্ত কথা বেলিছেলন,আর—আর সই অনবুাদক যেথষ্
দর্ত বলেত পারিছেলন না যটা িতিন বলেত চেয়িছেলন। আর
িতিন সখােন দাঁিড়েয় পরেতন এবং তার মুখ লাল হেয় যেতা,
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িতিন বলেলন, “বয্ািবলেনর ছেলেদর কাছ থেকআিম এটা িনেয়
এেসিছ।”
4 িকনু্, আপনারা জােনন, আিম লক্য্ কেরিছ য সব—সব
পািখরা সবাই ইংেরিজেত গান গায়, কুকুররা ইংেরিজেত ঘউ
ঘউ কের, িশশুরা ইংেরিজেত কাঁেদ। আিম আশ্য হই আমােদর
সােথ বয্াপারটা িক। িকনু্ আমরা পর্েতয্েকই মেন কির আমােদর—
আমােদর ভাষা অবশয্ই সহসর্ােব্র ভাষা হেব। িকনু্ আমরা যারা
পিবতর্ আত্া পেয়িছ, এটাই সতয্, কারণ আমােদর একিট সব্গীয়
ভাষা আেছ।
5 আজ সকােল আমােদর সােথ ভাই রােয় আেছন,
ওয়ািশংটেনর একজন কূটনীিতক। আিম িবশব্াস কির িতিন পাঁচ
অথবা ছয়জন পর্িসেডেন্র, সাতজন পর্িসেডেন্র অধীেন
কাজ কেরেছন। আর আপনারা জােনন আমার কমন অনুভব
হেচ্, এই মেঞ্, কথা বলেত, যখন এমন একজন বয্ািক্ আমার
িপছেন বেস আেছন। িকনু্ তার সাক্য্ সবসময় আমার কােছ একিট
অসাধারণ িছল, এবং িবেশষ কের যখন িতিন…আিম িবশব্াস কির
িতিন লুথােরন িছেলন, যিদ আিম ভুল না কির, কয্াথিলক অথবা
লুথােরন, লুথােরন। আর িতিন বলেলন িতিন… পিন্েকাস্াল
সভায় তাঁবুর মেধয্ হামাগুিড় দওয়ার িবষেয় িকছু, আর িতিন উেঠ
দাঁড়ােলন…অবেশেষ িতিন বদীর কােছ যেত পারেলন, আর,
যখন িতিন এটা করেলন, তখন পর্ভু তাঁর উপর নেম আসেলন
এবং তাঁেক এতআশীবাদ করেলন য…আমার মেন হয় িতিন পর্ায়
সাতিট িভন্ ভাষায় কথা বলেত পােরন। আর বলেলন িতিন একটা
চষ্া কেরিছেলন, “এটা কাজ করেলা না,” তখন অনয্ আেরকটা
চষ্া কেরিছেলন, “এটাও কাজ করেলা না।” আরআিম মেন কির
িতিন আপনার মেতাই স্য্ািনশ বলেত পােরন। তাই িতিন—িতিন
সব চষ্া কেরিছেলন, আর এটা কাজ করেলা না। আর, দখুন,
জােনন িক, ঈশব্র এত ভােলা িছেলন, িতিন নেম এেস তােক
এমন একিট ভাষা পর্দান করেলন যটা িতিন আেগ কখনও চষ্া
কেরনিন, িতিন বলেলন, “এটা কাজ কেরিছল।” সটা িঠক। আিম
মেন কির য সভােবই অনয্ পােশ হেব।
6 ছাট্ গীজার অেনক স্ৃিত আিম আমার হৃদেয় ধারণ কেরিছ,
আিম িবশব্াস কির এটা…ওহ, আিম ভুেল গিছ এটা কাথায় িছল।
এটা এখােন টেন্া িস্েটর কাথাও কাছাকািছেত।আরআমার সটা
মেন আেছ। “টেন্া িস্ট” শব্টা আিম মেন করেত পাির, যখােন
স্য্ািনশ অয্ােপােস্ািলক গীজা িছল।
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7 আিম পালকেক বলিছলাম, “এটা পনুরুজ্ীবেনর সভার জনয্
একটা মুখয্ স্ান হেব,” পর্চুর জায়গা, নতুন গীজা, ভােলা মানষু।
তাই আিম মেন কির এটা একিদন পনুরুজ্ীবেনর সভার জনয্
লাইেন থাকেব। আপিন এর জনয্ পর্াথনা করুন, আসুন এবং
একিট পনুরুজ্ীবন সভা করুন। এখন, আিম আশা কির এটা অনয্
মন্লীেতআমােদর পনুরাবৃিত্ হেয়িছল।আমার মেনআেছ উেঠােন
দাঁিড়েয়, বড়ার উপর ঝঁুেক, রাস্ায় এিদেক ওিদেক, রােতর বলায়
সখান থেক যাওয়ার চষ্া করিছলাম, এটা িনিশ্ত িছল য
একিট রামাঞ্ িছল যটা আিম কখেনা ভুিলিন। আর আমার
কােছ একিট—একিট ছাট মিহলােদর রকিডং আেছ, বানরা ও
ভাইরা যারা গান গেয়িছেলন এবং রকিডং কেরিছেলন।আরতারা
“শুধু িবশব্াস,” গানিট গাওয়ার চষ্া কেরিছেলন এবং তারা এটা
সিঠকভােব গাইেতপােরনিন,আপনারাজােনন। তারা বেলিছেলন,
“শুধু িবশব্াস,” এর পিরবেত তারা এইভােব িনেয় এেসিছেলন
“আপিন িবশব্াস কেরন,” দখুন।
8 আর আমার মেন আেছ রেবকা, আমার মেয়, সারা, তবুও
তারা বেল, “বাবা, গান কর, ছাটেদর সই ছাট্ রকিডংটা
বািজেয় দাও…” “স্য্ািনশ” বলার পিরবেত, তারা এই শব্িট
বলেত পারেতা না, বলেতা, “িস্নাচ মেয়েদর, ছাট িস্নাচ
মেয়েদর গাওয়া ‘শুধু িবশব্াস।’”

9 িঠকআেছ,আমার মেনআেছ তারা সভািট অনসুরণ কেরিছল।
পনুরুজ্ীবন তখন চালু িছল, আর তারা পিশ্ম উপকূল পযন্
সভািট অনসুরণ কেরিছল। আর আিম…কয্ািলেফািনয়া ছেড়
যাওয়ার সময় আমার হৃদেয় একিট ছাট্ িবষয় নাঙ্র কেরিছল,
ভাই মার আর আিম, আর ভাই বর্াউন, কয্ািপটেল। আর যখন
আিম সই রােত সই িবিল্ংএর িনেচ গলাম, সই বাচ্ারা সখােন
দাঁিড়েয় গান গাইিছল, “িতিন আপনার জনয্ যত্শীল।” আপনারা
এটা শুেনেছন। “ রাদ অথবা ছায়ায়, িতিন আপনার যত্ নন।”
িবেদেশ অেনক সময়, িবশব্ যেুদ্র যদু্েক্তর্গুিলেত, খর্ীেষ্র বাতা
িনেয়আসার সময়,আিম সই মেয়েদর ও ছেলেদর স্রণ করতাম
যারা আমার জনয্ সই গানিট গেয়িছল, “িতিন আপনার জনয্
যত্শীল। রাদ অথবা ছায়ায়, িতিন আপনার যত্ নন।” তাই এটা
একটা দদুান্ অনেুপর্রণা, একটা সহায়তা।
10 আপনেদর পালেকর সােথ দখা করা,আর গীজািট বঁেচআেছ
দেখ খুব খুিশ এবংআপনারা এখােনএই সুন্র িবিল্ংিট পেয়েছন,
সবিকছু িবনয্াস করা, পর্চুর পািকং এর স্ান রেয়েছ। পিবতর্ আত্ার
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হােতএকিট বাস্ব স্ান, যিদআমরা কবলতােক দখেত পাির এবং
জানেত পাির য আমরা পনুরুজ্ীবেনর আহব্ান জানািচ্। িতিন,
আিম িবশব্াস কির িতিন একটা দেবন।
11 এখন, আজ রােত আমরা ভাই আউট-ল এর চােচ আিছ,
জীজাস নম চাচ, অনয্ পােশ। আর ভাই আউট-ল, আিম িবশব্াস
কির…এটাও একিট অয্ােপােস্ািলক চাচ। আিম মেন কির িতিন
শুধু তার নাম, গীজার, জীজাস নম বেল থােকন। আিম মেন
কির িতিন িবশব্ােস পর্িরত। আর তাই আমরা আজ রােত সখােন
থাকব। আর এখন আমরা স্য্ািনশ চাচেক বলিছ না, “এখন
সখােন আসুন,” কারণ আপনারা আপনার দািয়তব্ পেদ থাকুন।
আর তারপের বৃহস্িতবার থেক শুরু কের, খর্ীষ্ান িবজেনস
ময্ান এর একিট সমােবশ হেত চেলেছ, অনয্ানয্ মন্লীর সভা শষ
হওয়ার পর, বৃহস্িতবার। আর এই সেম্লেন, তারা অসামানয্
বক্ােদর িনেয় আসেত চেলেছন, আর তাই ওরাল রবাটস, আর
িকছু মথিডস্ ভাই িযিন সেবমাতর্ পিরতর্াণ পেয়েছন, আর তারা
দািব কেরন য িতিন একজন খুব পর্বল বক্া। আর আিম িনিশ্ত
য আপনারা এই সেম্লনগুিল উপেভাগ করেবন। আর তামরা
িকেশার বয়েসর ছেলেমেয়রা, তারা িকেশার-িকেশারীেদর জনয্
সখােন একিট সমােবশ রেখেছন, যমনিট ভাই সেবমাতর্ ঘাষণা
কেরেছন। আিম আমার সন্ানেদর সখােন িনেয় যািচ্ যােত
তারা এেত অংশগর্হন করেত পাের। আর তাই এখন আসুন,
আমরা আপনােদরেক পেয় খুিশ হব। পর্ভু আপনােদর সকলেক
আশীবাদ করুন।
12 আর এখন আিম বাইেবল এ পর্েবশ করেত চাই এবং তার িকছু
আশীবাদপণূ বাকয্ পড়েত চাই। আর আিম আজ সকােল বেছ
িনেয়িছ, অল্ সমেয়র জনয্, আিম আপনােদরেক খুব বিশ সময়
ধের রাখেত চাই না, িকছু বাকয্, আর তােদর মেধয্ একিট পর্থম
শমূেয়েল পাওয়া যায়, অনয্িট িযশাইয়েত পাওয়া যায়। আর আিম
পর্থেম িযশাইয় থেক পড়েত চাই।আরআিম…
13 আপনারা িক শুনেত পােচ্ন, সবাই? এই মাইকগুিলর
মাঝখােন, তারা আমার কােছ খুব সংেবদনশীল বেল মেন হেচ্,
আিম জািন না কন। আপনারা সখােন সব িঠক শুনেত পারেছন,
আপনােদর হাত উপের তুলুন। ভােলা, ভােলা।
14 এখন, আমার গলা একটু খসখস করেছ, অবশয্ই, এটা অেনক
কথা বলার জনয্। আর যেহতু আিম এই স্য্ািনশ ভাইেদর সােথ
এখােন িছলাম, পর্ায় ষাল বছরআেগ,আিম অনমুান কির, হয়েতা
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পর্ায় ষাল অথবা সেতেরা বছর আেগ, িঠক আেছ, আিম তখন
থেকই পর্চার করিছ। আিম তখন ক্ান্ িছলাম, আিম বললাম,
আর আিম এখনও ক্ান্, িকনু্ আিম এখনও ঈশব্েরর অনগুর্েহ
এিগেয় যািচ্।
15 এখন আসুন িযশাইয় ৪০ এর িদেক িফের যাই, িযশাইয় ৪০তম
অধয্ায়; আর ১ম অধয্ায়, অথবা পর্থম শমূেয়ল এর ৩য় অধয্ায়।
আর যখন আমরা বাকয্ পেঠর জনয্ এই স্ানগুিল খুেলিছ, আিম
এখনপর্াথনা করারজনয্আমােদর মাথা িনচু করেত চাই।
16 আমােদর সব্গীয় িপতা, আমরা আজ এই সুন্র অভয়ারেণয্
দাঁিড়েয় থাকার িবেশষ সুেযােগর জনয্ কৃতজ্ যা ঈশব্র এবং তাঁর
কােজর জনয্ িনেবিদত। আর যমন আমরা জািন য আপনার
দােসরা এই প্য্াটফেমর িপছেন এখােন অথবা পলুিপঠ এ বহুবার
দাঁিড়েয়েছন,আরআপনার সবায়একিট িনেবিদতজীবন িনেয়।
17 আর এটা, আজ সকােল, স্ৃিত িফিরেয় আেন, একিট
পনুরুজ্ীবেনর স্ৃিত যটা শুরু হেয়িছল, পিবতর্ আত্া একিট
বড় আেলার আকাের সােথ নেম এেসিছেলন, অিগ্স্েম্র মেতা,
আর এটা বেলিছল য এই বাতািট পৃিথবীেত দর্তেবেগ ছিড়েয়
যােব। আর আজ এটা একটা ইিতহাস। এটা দখার পর, ওরাল
রবাটসএবং টিম ওসবেনর মেতা, মহান পরুুষেদর মাধয্েম বাতািটেত
আগুন ধেরেছ, আর টিম িহক্ এবং আেরা অেনেক। আর
একসােথ আমােদর পর্েচষ্ার মাধয্েম, আমরা দিখ বাতািট সব্েগর
অধীেন পর্িতিট জািতর মেধয্ পনুরুজ্ীবেনর আগুন জব্ািলেয়েছ,
পিন্েকাস্াল বাতার মাধয্েম। তার জনয্আমরাআপনােক ধনয্বাদ
ও পর্শংসা পর্দান কির, হ পরাকর্মশালী ঈশব্র।
18 আরআজআমরা পর্াথনা কির যন আপিন আমােদর হৃদয়েক
উপযকু্ কেরন, সই মহান সব্গােরাহেণর জনয্ পর্সু্ত কেরন যটা
শীঘর্ই সংঘিটত হেব, আমরা িবশব্াস কির। আর যিদ আমােদর হৃদয়
সটার জনয্ অথবা অনয্ িকছুর জনয্ অনপুযকু্ হেয় থােক যটা
আমােদর জনয্ আপনার কােছ অেপক্ামান, আমরা পর্াথনা কির
আপিন আমােদর তর্িটগুিল ক্মা করেবন, আর আপনার বােকয্র
মাধয্েম আজ আমােদর সােথ কথা বলেবন। এই মন্লীর পালক,
িডকন, টর্ািস্, এবং সকল লাকসমূহ, সদসয্েদর আশীবাদ করুন।
এই ছাট্ গায়কদলেক, এবং িপয়ােনাবাদেক, বাদয্করেদরআশীবাদ
করুন। সবাইেক একসােথ, তােদরেক আশীবাদ করুন যারা এই
স্ােন পর্েবশ কের। তারা যন পর্িতবার পিরবিতত হেয় বাইের যেত
পাের, যখন তারা িভতের আেস তখন থেক তারা যন আপনার
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একটু িনকেট আসেত পাের। এটা পর্দান করুন, িপতা। আর আজ
সকােলও, যন এমন হেত পাের, কারণ আমরা এটা যীশুর নােম
চাই। আেমন।
19 এখন িযশাইয় ভাববাদীর পসু্েকর িদেক িফের, ৪০তম অধয্ায়,
আমরা পাঠ করেবা।

তামরা সান্না কর, আমার পর্জািদগেক সান্না কর,
তামােদর ঈশব্র ইহা বেলন।
িযরূশােলমেক িচত্েতাষক কথা বল,আরতাহার িনকেট

ইহা পর্চার কর য, তাহার সনয্বৃিত্ সমাপ্ হইয়ােছ, তাহার
অপরােধর ক্মা হইয়ােছ; তাহার…পাপ, তাহার িদব্গুণ
ফল স সদাপর্ভুর হস্ হইেত পাইয়ােছ।
এক জেনর রব, স পর্ান্ের ঘাষণা কিরেতেছ, তামরা

পর্ান্ের সদাপর্ভুর পথ পর্সু্ত কর, মরুভূিমেত আমােদর
ঈশব্েরর জনয্ রাজপথ সরল কর।
পর্েতয্ক উপতয্কা উচ্ীকৃত হইেব, পর্েতয্ক পবব্ত ও

উপপবব্ত িনম্ করা যাইেব: বকর্ স্ান সরল হইেব, উচ্নীচ
ভূিম সমস্লী হইেব:
আর সদাপর্ভুর পর্তাপ পর্কাশ পাইেব, আর সমস্ মত্য্

একসেঙ্তাহা দিখেব: কারণ সদাপর্ভুর মুখ ইহা বিলয়ােছ।
এখন শমূেয়ল এর পসু্েক, পর্থম শমূেয়ল, ৩য় অধয্ায়, আিম

১ম, ২য় এবং ১৯তম পদিট পড়েত চাই:
আর বালক শমূেয়ল এিলর সম্ুেখ সদাপর্ভুর পিরচযয্া

কিরেতন। আর তৎকােল সদাপর্ভুর বাকয্ দলুভ িছল; দশন
যখন তখন হইত না।
এবং এিট সই সমেয় ঘিটত হয়, যখন এিল সব্স্ােন শয়ন

কিরয়া আেছন, আর তৎকােল ক্ীণদিৃষ্ হওয়ােত এিল
আর দিখেত পাইেতন না;
…ঈশব্েরর পর্দীপ িনিভয়া যায় পর্ভুর মিন্ের, এবং

ঈশব্রীয় িসন্ুক য স্ােন িছল, শমূেয়ল সই স্ােন শয়ন
কিরয়ািছেলন;
এমন সমেয় সদাপর্ভু…ডািকেলন; আর িতিন উত্র

কিরেলন, এই য আিম।
১৯তম পদ:
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পের শমূেয়ল বািড়য়া উিঠেত লািগেলন, এবং সদাপর্ভু
তাঁহার সহবত্ী িছেলন, তাঁহার কান কথা িতিন ভূিমেত
পিড়েত িদেতন না।

20 ওহ, এটা যেথষ্ পাঠয্ হেব যা িনেয় আমরা এখােন এক মাস
ধের কথা বলেত পাির, এবং আমরা এই মিহমািনব্ত পাঠয্ থেক
অেনক পর্সঙ্ টানেত পাির। িকনু্ আজ সকােল, আর আমােদর
কােছ যথাযথ সমেয় বিরেয় যাওয়ার জনয্ মাতর্ িবশ িমিনট সময়
রেয়েছ…আমার মেন হয় রিববােরর িশক্ালয় শষ হেয় গেছ অথবা
হয়েতা এর পের হেব, আিম জািন না। িকনু্, যাইেহাক, আিম এই
িবষয়বসু্ বয্বহার করেত চাই,এইঅিন্ম িদনগুিলেতঈশব্েরর রব ।
21 এটা একিট খুব অসাধারণ সময়।আমরা বুঝেত পাির যআমরা
শােস্র কাথায় থেক কথা বলিছ, এখােন বলা হেয়েছ, “শমূেয়েলর
সময় দশন দলুভ িছল।” অতএব, “ যখােন কান দশন নই,”
বাইেবল বেল, “মানষু ধব্ংস হেয় যায়।” আমােদর একিট দশন
থাকেত হেব। আর ভাববাদীেদর কােছ দশনআেস, আর এটা পর্ভুর
বাকয্ তােদরেক বলা হেয়েছ।
22 আর আমরা খুেঁজ পাই য এিল ভাববাদী িছেলন না, এিল
িছেলন একজন যাজক।আর িতিন বৃদ্ হেয়িছেলন,আর তার চাখ
ম্ান হেয় িগেয়িছল,আর িতিন ক্ীণদিৃষ্ হওয়ােতআেশপােশ যেত
পারেতন না, িতিন ভারী মানষু িছেলন। আর িতিন পর্ভুর কাজেক
অসম্ূণ অবস্ায় রেখ িদেতশুরুকেরিছেলন।
23 আর এটা অেনকটা আজেকর মেতা। আিম মেন কির গীজা,
সংগঠন এবং ধমসম্দায়, তারা দীঘিদন ধের মােঠ রেয়েছন, আর
তারা িশিথল হেত শুরু কেরেছন। আর পর্ভুর কাজ অসম্ূণ রেয়
গেছ, সেতয্র বাকয্, কারণ গীজা, িনেজরাই, দিৃষ্হীন হেয় পেড়েছ।
আর আজ আমােদর পর্েয়াজন আেছ, ঈশব্েরর কণ্সব্র আমােদর
মেধয্ কথা বলারজনয্,আমােদর িফিরেয়আনারজনয্।
24 আর, দখুন, এিল শুেয়িছেলন, আর…তার দিৃষ্শিক্ ক্ীণ
হেয় পড়িছল। িতিন একজন যাজক িছেলন। আর পর্ভুর কাছ থেক
তােদর কান দশন িছল না।আর সই মহান পর্েয়াজনীয় িবষয়!
25 আরঈশব্রপর্িতশর্িত িদেয়েছন সমেয়র পর্েয়াজন মটােত। িতিন
সবসময় এটাই কের থােকন। আর আজ আমােদর ঈশব্েরর রেবর
পর্েয়াজনআেছ, সমেয়র পর্েয়াজন মটােত, য সমেয় আমরা বাস
করিছ সটা পরূণ করার জনয্। আর িতিন পর্িতশর্িত দওয়ার পের,
আমরা আশব্স্ হেত পাির য িতিন তাঁর পর্িতশর্িত রক্া করেবন।
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এটাই সই িবশব্াস যটা িবশব্াসী তার সৃিষ্কতারউপর রােখ, য িতিন
পর্েয়াজন পরূেণর পর্িতশর্িত িদেয়েছন।
26 আর, আজ, মন্লী য অবস্ায় আেছ এটা তার একিট কারণ,
কারণএখােনঅেনক রব রেয়েছ, ঈশব্েরর রব থেক মন্লীেকআকৃষ্
করার জনয্ অনয্ অেনক রব রেয়েছ, যিদও এটা খুব সেন্হজনক
য অেনেক ঈশব্েরর রব শুনেত পােবন এটা তােদর মেধয্ িঠক কথা
বেলিছল। তারা সম্বত এটা বুঝেতও পারেবন না, কারণ এটা
তােদর কােছ একিট িবেদশী িবষয় হেয় যােব। তারা িনেজেদরেক
িদেনর রেব অেনক বিশ কন্ীভূত কেরেছ!
27 আর যিদ আমরা লক্য্ কির, আমােদর শাস্ পােঠ, ঈশব্েরর রব
তােদর কােছ িবেদশী িছল।
28 আর আজ আবারও সই একই অবস্ায় পিরণত হেয়েছ,
ঈশব্েরর রব… সখােন অেনক রব রেয়েছ। আর তারপর যিদ ঈশব্র
পর্িতশর্িত িদেয়েছন িতিন আমােদর তা দেবন, আর যিদ অনয্ রব
ঈশব্েরর রেবর িবপরীত হয়, তাহেল এটা আমােদর শতর্র রব হেত
হেব, আমােদর িবভর্ান্ করার জনয্, যখন ঈশব্েরর রব কথা বলেব
তখন যনআমরা সটা বুঝেত না পাির।
29 আরআমরা লক্য্ কেরিছ য এটা এিলর সােথ এবং শমূেয়েলর
সােথ অনরুূপ িকছুটা হেয়িছল, িকনু্ এিল অিবলেমব্ বুঝেত
পেরিছেলন য এটা ঈশব্র। আর এটা িনিশ্তভােব এিলর উপর
একিট—একিট িতরস্ার িছল। কারণ, ঈশব্েরর রব, শমূেয়েলর সােথ
কথা বেল, তােক এিলর অনয্ােয়র কথা বেলিছেলন, কারণ স তার
ছেলেদর লালনপালন কেরিছল আর তারা নেবদয্ থেক টাকা
এবং—এবং মাংস হরণ করত। সটা িঠক িছল না। আর তারা ভুল
কাজ করিছল, ঈশব্েরর বােকয্র িবপরীেত।
30 আরশমূেয়েলর কােছ…একমাতর্ িবষয় যা শমূেয়ল করেত পাের,
সিঠক কথা বলেত পাের। আর িতিন এটা করেত একটু অিনচু্ক
িছেলন, কারণ এটা সই স্ােনর িবরুেদ্ িছল যখােন তােক বড়
হওয়ার জনয্ পাঠােনা হেয়িছল, এিল এবং মিন্ের। িকনু্ এিল
বলেলন, “কথা বল।” দখুন? আর িতিন তােক বেলিছেলন
িঠক িক হেত চেলেছ, সই শমূেয়ল…অথবা, “এিলর িদন শষ
হেয়িছল, যাজক িহসােব,” কারণ ঈশব্র বেলিছেলন, আর ঈশব্র
ভিবষয্দব্ক্া শমূেয়েলর মাধয্েম তাঁর বাতা পাঠািচ্েলন। খুব অদু্ত
জন্, শশবকাল থেক পর্ভুর জনয্ উৎসগীকৃত। ছাটেবলায়, ঈশব্র
তার সােথ কথা বেলিছেলন, আর তােক এমন একিট কােজর
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জনয্ পর্সু্ত করিছেলন যা সামেন রাখা হেয়িছল। আর এিলর সময়
শষ হিচ্ল।

31 পৃিথবীেত আজ অেনক রব আেছ, সটা একিট কিঠন িবষয়,
কারণ এটা আেলৗিকক রবেক মৃত কের তােল। সখােন অেনক
বুিদ্বৃিত্ক রব রেয়েছ, বুিদ্জীবী মহৎ পরুুষেদর মহান রব, য,
তােদর বুিদ্বৃিত্ক পিরিস্িতেত, এমনিক িবশব্েক নাড়া দয়। তারা
শুধু একরােতর মানষু নয়, িকনু্ তারা িবশব্েক নাড়া দয়, বৃহৎ
সংগঠনেক একিতর্ত কের, বৃহৎ পর্চারণা, ফুেলর মেতা। আর
একজন বয্িক্ িকছুটা িবভর্ান্ হেবন। তােদর িবভর্ান্ করার জনয্
এটাই যেথষ্, িকভােব এই িবষয়গুিল এিগেয় যায় এবং সমৃদ্ হয়।
আর সখােন রব রেয়েছ যটা— যটা উত্ািপত হয় আর এই
কাজগুিল কের, আর এটা ঈশব্েরর রবেক কাথাও িপছেন ফেল
দয়, ঈশব্েরর পর্কৃত রবেক।

32 “আর ঈশব্েরর রব,” তারা বেল, “আমরা িকভােব জানেবা
এটা ঈশব্েরর রব?” কারণ, আজেকর জনয্…তখন এটা একজন
পর্মািণত ভাববাদীর মেধয্ িছল। এখন, আজ, আমরা িকভােব
জানেবা এটা ঈশব্েরর রব, কারণএটা ভাববাদীর বােকয্রঅিভবয্িক্।
িতিন ঈশব্েরর ভাববাদী। আর ঈশব্েরর একিট সতয্ রব শুধুমাতর্ সই
বাস্ব, জীবন্, অেলৗিকক ঈশব্রেক িফিরেয় আেন, তার অেলৗিকক
বােকয্র দব্ারা, সতয্ বােকয্র অেলৗিকক পর্কােশর সােথ। তারপর
আমরা জািন য এটা ঈশব্েরর রব। কারণ, আর সই অেলৗিকক…
সখােন অনয্ানয্ অঞ্েল আরও অেনক িকছু রেয়েছ, যটা তােক
মৃতপর্ায় কের দয়। িকনু্, মেন রাখেবন, এটা দীিপ্ হেব, এটা
বিরেয়আসেব! এটা করেব।

33 এখন, রাজনীিতর জগেতআজ একিট রব রেয়েছ। এটা একিট
বৃহৎ রব। আর মানষু, িনিশ্তভােব, রাজনীিতর এই মহান িদেন,
তারা…এটা তােদর গীজায় এবং সবিকছুেত িমেশ গেছ। আর
অেনকবার, যটা আমরা সম্িত দেখিছ, য রাজনীিতর রব
আসেল শিক্শালী মন্লীর মেধয্ ঈশব্েরর রেবর থেক, অথবা
আেমিরকান জনগণ তারা যা কেরেছ তা কখেনাই করত না।
দখুন? তারা এটা কখেনাই করত না। যিদ ঈশব্েরর রবেক মন্লীেত
জীিবত রাখা হেতা, তারা কখেনাই সই ভুলগুিল করত না।
িকনু্ রাজনীিতর রব আজ পৃিথবীেত ঈশব্েরর রেবর চেয় অেনক
বশী শিক্শালী, যতক্ণ না লােকরা জনিপর্য়তা, িশক্া এবং
রাজৈনিতকক্মতার জনয্ তােদর িখর্স্ান হওয়ার জন্গতঅিধকার
িবিকর্ কের। এটা দেখ খুব লজ্া লােগ। য িবষয়িট আমােদর দশ
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তির কেরিছল, যার উপর এটা তির হেয়িছল, লােকরা তার িদেক
িপছন িফের দাঁিড়েয় এবং—এবংআমরা আেগর দশ য সব িবষয়
ছেড় এেসিছলাম তােক ভাট িদেয় িনেয় এেসেছ। আর সই—
আর সই প্াইমাউথ রক, আর মফ্াওয়ার আর তারা, এখােন
এেসিছেলন এবং—এবং আমােদর এই বৃহৎ অথনীিত পর্িতষ্া
কেরেছন। য িবষয় থেক আমরা বিরেয় আসার জনয্ এত কিঠন
লড়াই কেরিছলাম, আমরা তার হােতর থাবায় িফের এেসিছ, কারণ
বাইেবল বেল এটা এভােবই হেব।
34 আরএিলর বয্বস্া: একজন ভাববাদী পিরবেত একজন যাজক।
ভাববাদী হল বাকয্।আর যাজক িছেলন মন্লী।
35 আর এটা এমন একিট স্ােন রেয়েছ যখন এটা ছিড়েয় পড়েত
শুরু কের বাকয্ মানেুষর কােছ অপিরিচত বেল মেন হয়। তারা এটা
ধরেত পাে়র না। তখন আপিন এটা বলেত পােরন, আর তারা এটা
বুঝেত পােরন না, কারণ তারা এটার জনয্ পর্িশিক্ত হয় িন। পৗল
বেলিছেলন, “বসু্তঃ তূরীর ধব্িন যিদ অস্ষ্ হয়, তেব ক যেুদ্র
জনয্ সুসজ্ হইেব?”
36 মানষুরা একিট—একিট—একিট গীজার রেব পর্িশিক্ত
হেয়েছ, একিট গীজার তূরীর ধব্িন, “আমরা আমােদর রিববার
িশক্ালেয় বািকেদর চেয় বিশ পেয়িছ।” এর মােন িকছুই হয় না।
“আমরা আমােদর ধমসম্দােয় বািকেদর চেয় বিশ পেয়িছ।
ধমসম্দায়গুেলার মেধয্ আমরা সবেচেয় বড়।” দখুন, এই
রকম রেব জনয্ লাকেদর পর্িশিক্ত করা হেয়েছ। রাস্ায়, তারা
যায় আর লাকজনেক িভতের িনেয় আেস। হাজার হাজার বার
হাজার অিভযােন, তােদর িভতের িনেয় আেস। তারা কান িবষেয়
আগর্হী? “আমােদর সবেচেয় বড় গীজা আেছ। আমােদর সবেচেয়
জনসমবায় আেছ। আমােদর সেবাচ্ সদসয্র রিববােরর িশক্ালয়
আেছ। আমােদর শহেরর ময়র আমােদর গীজায় আেসন।”
এইগুেলা সব ভাল হেত পাের, িকনু্ যিদ সই একই গীজা ঈশব্েরর
রেবর জনয্ পর্িশিক্ত না হয়, সুসমাচােরর তূরী, এটা িক ভাল
কের?
37 আর যখন একিট িবষয় উত্ািপত হয় যমনআমােদর সরকােরর
মেধয্ উত্ািপত হেয়িছল, তখন িক ঘেটিছল? মন্লী তূরীর ধব্িন
িচনত না, আর তারা জানত না িক করেত হেব। সমৃিদ্র মহান
পর্িতশর্িত, একিট বুিদ্জীবী দতয্ আসেছ, আর বাইেবল য
ভিবষয্দব্াণী কেরিছল সটার িঠক উপর িদেয় তারা চেল গেছ,আর
এটা িনেয় এেসেছ। দখুন, একিট রাজৈনিতক রব!আরএটা পর্মাণ
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কেরেছ য এটা ধমীয় রবেক ছািপেয় গেছ, নতুবা তারা যা কেরেছ
তা কখেনাই করেতা না, সুসমাচােরর রব। যেহতু আমােদর অেনক
িবষেয়র পর্িতশর্িত দওয়া হেয়েছ, আমােদর সমৃিদ্র পর্িতশর্িত
দওয়া হেয়েছ,আর সেন্হ নই যআমরা এটা পাব।

38 িকনু্, তবুও, একজন িবশব্াসীর কােছ এর অথ িকছুই না। ইবর্ীয়
পসু্কিট খুলুন, ১১তম অধয্ােয়, পৗেলর কথা শুননু, িকভােব
তারা, সই িদনগুিলেত, “তাঁহারা মেষর ও ছােগর চম্ পিরয়া
বড়াইেতন, দীনহীন, উপদর্ত হইেতন, নগের পর্েবশ কিরেত
পািরেতন না।”
39 আিম নাইিসয়া কাউিন্েল পড়িছলাম, যখন রােমর নাইিসয়ায়
িবরাট সমসয্াগুিল উেঠ আেস, িখর্েস্র মৃতুয্র িতনশত বছর পর,
বৃহৎ নাইিসয়া কাউিন্েল, যখন সই বৃহৎ মন্লী যারা সিঠক এর
পেক্ দাঁিড়েয়িছল, তারা বাইেবল চেয়িছল। আর রােমর পর্থম
মন্লীেত রামান ধমান্িরতরা ধমমত পর্েবশ করায়, বলার জনয্,
উদাহরণসব্রূপ, িকর্সমাস।
40 িকর্সমাস, খর্ীষ্ িডেসমব্র এর—এর পঁিচশতম িদেন জন্গর্হণ
কেরনিন আিম িছলাম থেক। কন, িযহূিদয়ার পাহােড় তুষার িছল,
আর িতিন…এটা বাইেবেলর অনয্ানয্ সমস্ ভিবষয্দব্াণীর িবপরীত।
তার জন্ হেয়িছল বসেন্, যমন সব মেষর বাচ্া জন্গর্হন কের।
কন িতিন একিট ঘেরর পিরবেত একিট খামার ঘের জন্গর্হণ
কেরিছেলন? িতিন মষশাবক িছেলন। কন িতিন বদীর কােছ
গেলন না অথবা তাঁর বদীর কােছ যখােন তাঁেক পেরক িদেয়
গাঁথা হেয়িছল, কুর্েশ? তােক কুর্েশর িদেক িনেয় যাওয়া হেয়িছল।
আপনারা মষেক বধ করেত িনেয় যান। িতিন মষশাবক িছেলন।
তারপর িতিনজন্গর্হণ কেরন যখন মষশাবেকরজন্ হয়।
41 িকনু্, আপনারা দখুন, এটা করার জনয্, তােদর সূয- দবতার
জন্িদন িছল, সৗরজগেতর, িডেসমব্েরর িবশ তািরখ থেক
িডেসমব্েরর পঁিচশ তািরখ পযন্ পাঁচ িদন সূয—সূয, সূয খুব কমই
সচল হয়। এটা—এটা পর্িতিদন িকছুটা পিরবিতত হয়, যতিদন না
এটা জলুাই মােস তার দীঘতম িদনিট স্শ কের ততিদন এটা দীঘ
আেরা দীঘ আেরা দীঘ হয়। আর তারপের, িডেসমব্ের, এর কু্দর্তম
িদন।আরতারপর পঁিচেশর সই ছাট্ সময়, িবশ থেক পঁিচশ পযন্,
তােদর রামান সাকাস হেতা এবং সূয- দবতার জন্িদন উদযাপন
করেতা। সুতরাং তখন জিুপটার, িযিন রামান দবতা িছেলন,আর
তখন তারা এটােক পর্েবশ করায়, তখন বেলিছেলা য, “আমরা
ঈশব্েরর পতুর্ এবং সূয- দবতার জন্িদন নব, তােদরেক একসােথ
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রেখ একিট মহান উৎসব হেব।” এটা িবপরীত! আর, ওহ, তারা
অেনকগুিল ইনেজকশন সখােন কেরিছল!
42 আর তারপর যখন ঈশব্েরর সিতয্কােরর মানষুরা যারা বােকয্র
সােথ থাকেত চেয়িছেলন, যমন পিলকাপ, ইেরিনয়াস, মািটেনর
মেতা, সই মহান, পর্থম, সন্ পরুুষ যারা সেতয্র সােথ থাকেত
চেয়িছেলন…আর যখন তােদর নাইিসয়া কাউিন্েলর মেধয্
িনেয় আসা হয়, তখন তােদর পর্তয্াখয্ান করা হেয়িছল যতক্ণ
না ভিবষয্দব্ক্ারা পর্ান্ থেক বিরেয় আেসন তােদর পিরেধয়
একটুকেরা ভড়ার চামড়ার ছাড়া আর িকছু িছল না, সই পিরষেদ
বসার জনয্। িকনু্ তারা পর্ভুর বাকয্ জানেতন। িকনু্ জনিপর্য়তা,
তােদর পেনেরা িদেনর রক্াক্ রাজনীিত, এটােক পদদিলত কের।
তখনআমােদর হাজার বছেররঅন্কার যগু িছল, দখুন।
43 িকনু্ ঈশব্র পর্িতশর্িত িদেয়িছেলন য তূরীর ধব্িন আবার
বাজেব। সবদা লােকরা বাকয্র সিতয্কােরর রব শােন, সবদা
আপিন যা কেরন তা বােকয্র দব্ারা পরীক্া করুন।
44 রাজনীিতর রব। আর আেমিরকায় এবং বািক িবেশব্ আমরা,
আজ উচ্সব্ের কথা বলেছ, আর সটা হিলউেডর রব। এটা িবশব্েক
দখল কেরেছ। হিলউেড কাউেক িকছু িনেয় আসেত িদন, আপিন
এটা সারা দেশ খুেঁজ পােবন। এখন, আমরা লক্য্ কেরিছ য তারা
আমােদর মিহলােদরজনয্, তােদর পাশাক, তােদর চুেলরস্াইেলর
জনয্ একিট আদশ স্াপন কেরেছ। তারা সই পাশাকিট স্াপন
কেরেছ।
45 মন্লীর সই িবষেয় ঈশব্েরর রব জানা উিচত! িকনু্ সখােন
অেনক িবভর্ািন্ আেছ কারণ আপিন অনয্েদরেক এটা করেত
দেখন, উদাহরণরুেপ। এই ধরেনর উদাহরেণর পর কখেনা
িনেজেক এর অনসুারী করেবন না, কারণ এটা পচনশীল। সবদা
ঈশব্েরর রব শুননু, িতিন এর সম্েক কী বেলন।
46 আর তারপর আমরা লক্য্ কির, হিলউেড, তারা িজিনসগুিল
উত্াপন কের। আরআমরা আরও এিগেয় যাওয়ার আেগ আমােক
এই িবষেয় িকছুক্ণ কথা বলেত িদন। সখােন একিট—একিট
িজিনস িকছু িদন আেগ বিরেয় আেস, য একজন—একজন
বয্িক্ হিলউেড…এখন বয্িক্িটর িবরুেদ্ িকছুই নই, িতিনএকজন
মরণশীল যার জনয্ খর্ীষ্ পর্াণ িদেয়েছন, িকনু্ শুধু আপনােদরেক
দখােনার জনয্। তারা একিট ছাট িজিনস উদ্াবন কেরেছন, যা
বাচ্ারা বয্বহার কের, যােক বলা হয় “হুলা-হুপ,” হুলা-হুপ, বা
িকছু। আর আপনারা যিদ লক্য্ কের থােকন অশ্ীলতা এবং য
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িবষয়গুিল এটা অনসুরণ কেরন, িক, ছাট বাচ্ােদর মেধয্। এটা
িঠক নয়।
47 এখন, হিলউড ভের গেছ বন্ুকেযাদ্া—বন্ুকেযাদ্ােদর
দব্ারা। এখন, য কউ ইিতহাস জােন, স জােন য এই লােকরা
সই িদনগুিলেত িফের এেসেছ, যটা িছল বন্ুকেযাদ্ােদর
মত—িবিভন্ বয্িক্রা, তারা শালীন নাগিরক িছেলন না, তারা
িছেলন ধমতয্াগী, তারা আল কয্ােপান এবং িডিলংগােরর মত
িছেলন। তােদর একিট হিলউেডর নাটক আেছ যােক তারা বেলন,
টিলিভশন— টিলিভশেন, তারা বেলন, “বন্ুেকর ধাঁয়া।” আিম
মিনটের শুনলাম, অনয্িদন, য বয্িক্ এটা সম্চার কেরন,
অরেনস অথবা িকছু, অথবা অরেনস, অথবা আিম তার নাম
িক ভুেল গিছ, আর তার নওয়ার কথা…িতিন ময্াট িডলেনর
পর্িতিনিধতব্ কেরন িযিন কানসােসর শিরফ িছেলন। আর ময্াট
িডলন খরেগােশর মেতা হলুদ িছেলন। িতিন আঠাশ জনেক িপেঠ
গুিল কেরন, িনরীহ মানষু, ডজ শহেরর বাইের িগেয় একিট ঝােপর
মেধয্ অেপক্া করিছেলন। আর যখন একজন লাকআেসন, তখন
কউ তােক ডেক বলেব য একজন দবৃুত্ লাকআসেছন। তারপর
সখােন থেক আর, যখন লাকিট িভতের আেস, স তােক
িপছন থেক গুিল কের। এখন আমরা খুেঁজ পাই য িতিন একজন
“বড় লাক” যটা চেল আেস। কন, এটা—এটা িনিশ্তরূেপ
মিহমািনব্ত পাপ। িকনু্ আমােদর দেশর ছাট বাচ্ারা যীশু খর্ীেষ্র
সম্েক যতটা বলেত পাের তার চেয় আপনােক ময্াট িডলন
সম্েক বিশ বলেত পাের। সই— সই— সই দাকানগুিলেত,
দশ- সন্র দাকানগুিলেত, আর পাশাক িবভােগ, ছাট— ছাট
খলনা বন্ুক ঝুলেছ, সেঙ্ ছাট টুিপ যটা— যটা আপিন য
কান জায়গায় িকনেত পােরন। এটা পিরধান করা িঠকআেছ, িকনু্
আিম—আিম শুধু আপনােদরেক বলিছ,আপনারা দখুন। তারপর
তারা—তারা, বািণিজয্ক িবশব্, সই িজিনসিট তুেল নয় এবং এটা
থেক কেয়ক িমিলয়ন ডলার উপাজন কের।

48 আমরা যা বেল থািক “ সন্ পয্ািটর্ক ড,” আমরা এেদর বেল
থািক “ধমীয় ছুিটর িদন।” আর বািণিজয্ক িবশব্ এটা তুেল িনেয়েছ,
আর তারা লক্ লক্ ডলার উপাজন কের। “মাতৃ িদবস,” ফুেলর
গুচ্। কন, পর্িতিট িদন মােয়র কােছ একিট সম্ানজনক িদন হওয়া
উিচত। িতিন কাথাও আেছন, বৃদ্, তােক দখেত যান। আপিন
য ফুল তােক পাঠােত পােরন তার চেয় এটা বশী মূলয্বান হেব,
অথবা অনয্ িকছু। দখুন, িকনু্ তারা তা তুেল নয়। এটা একিট
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রব, আর—আর আমরা িঠক এর সােথ িমেশ যাই। এটা আসেল
িঠক নয়। িকনু্ আপিন িক করেত যােচ্ন? দখুন, আমরা—
আমরা শুধু…
49 আিম আপনােক একটা কথা বলার জনয্ এখােন একটা স্ােন
যাওয়ার চষ্া করিছ, যটা আিম—আিম িবশব্াস কির। এই রবিট
িবরল, ঈশব্েরর রব।
50 এখন, আমরা খুেঁজ পেয়িছ য তারা গিত িনধারণ কেরেছ।
আরআপনারা িক কখনওলক্য্ কেরেছন?আমােদর তরুণ ছেলরা
“িরিক”আর “এলিভস” হেয় গেছ। আপিন যিদ বাচ্ােক এই নাম
িদেয় থােকন, তাড়াতািড় পিরবতন করুন, তােদর নমব্র িদন “এক”
অথবা “দইু,” অথবা অনয্িকছু। এটা করেবন না, এটা ভয়ঙ্র…
আপনারা বেলন, “নােমর অেথ িক পাথকয্ হয়?” কন, িনশ্য়ই,
এর িকছু অথ আেছ। আপনার নাম আপনার জীবেনর চিরতর্ গঠন
কের। “এখন, ভাই বর্ানহাম, আপিন সংখয্াতেত্র উপর আেছন।”
না,আিম নই! সদাপর্ভু এই কথা কেহনআিম এর উপরআিছ! কন
এটা যখন যােকাব, িতিন তার নােমর অনসুাের কাজ কেরিছেলন,
যমন— যমন পর্তারক, দালাল, যােকাব। আর যখন ঈশব্র তােক
পিরবতন করেলন, িতিন তার নাম পিরবতন করেলন। ঈশব্র শৗলেক
পৗল, িশেমানেক িপতের পিরবতন কেরিছেলন। অবশয্ই, এর িকছু
অথ আেছ। আর িরিক এবং এলিভস, আর এই নােমর মেতা,
আধুিনক আেমিরকান নাম যা একিট িশশুেক সব্য়ংিকর্য়ভােব এর
মেধয্ ফেল দয়। দখুনআিম িক বলেত চাইিছ?
51 এখন, আিম আশা কির আিম করেবা না…এর একিট শাখায়
বশী দরূ না িগেয়আিম এর সমথেনআেরা িকছু বিল, ( দখুনআিম
িক বলেত চািচ্?) যা আপিন বুঝেত পারেবন না। িকনু্ এই সব
িবষয়গুিল সাধারণ মানষুও বুঝেত পাের না। তারা এটা ধরেত পাের
না, কারণ তােদর একিট পর্বণতা আেছ। সটাই তারা শুেন, সই
রবগুিল।
52 সটা দাশিনকেদর, সাময্বােদর একিট রব, এমন িকছু পর্িতশর্িত
যা তারা িনেজরা রাখেত পাের না। তথািপওআেমিরকান জনগেণর
একিট বড় শতাংশ সাময্বােদ আবদ্। এখন, আিম সাময্বােদ
িগেয়িছলাম, সাময্বােদর অঞ্েল, বরং, জামািনেত, বািলেনর পবূ
িদেক। বাইের দখােনার জনয্ তােদর বড় বড় ঘর িছল। আপনার
উিচত তােদর িভতর থেক ঘুের আসা, এমনিক তােদর িনমাণ
কাজও সমাপ্ হয় িন। এিট একিট িমথয্া অথনীিত, তারা িকছু
চািপেয় দওয়ার চষ্া করেছ।
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53 আর, রািশয়ায়, সাময্বােদর জন্স্ান…যা, অেনক বছরআেগ,
যখন আিম একজন বালক পর্চারক িছলাম, আিম বলব তিতর্শ
বছরআেগ, যখন নাৎিসবাদ, ফয্ািসবাদ, আর সাময্বােদর উত্াপন
হিচ্ল, আিম বেলিছলাম, “আিম পর্ভুর নােম বিল! তারা সবাই
সাময্বােদ শষ হেয় যােব।” িকনু্, আপিন িক কখেনা ভেবেছন,
ঈশব্র আমােদর একিট পথ ছেড় িদেয়েছন, যিদ আমরা শুধু এটা
গর্হণ কির। রািশয়ার মাতর্ এক শতাংশ সাময্বাদী, এক শতাংশ, িকনু্
তারা িনয়ন্ক শতাংশ। এক শতাংশ সাময্বাদী…রািশয়ার এক শতাংশ
সাময্বাদী, বরং, তারা িনয়ন্ণ কের।
54 আর একই িবষয়, হিলউড একিট স্ান, িকনু্ তারা িনয়ন্ণ
করেছ।
55 মািকন যকু্রােষ্র জনসংখয্ার পর্ায় এক তৃতীয়াংশ অথবা দইু
তৃতীয়াংশ িগজায় যায়, আর তারা িগজার সদসয্, িকনু্ তারা সই
ধমসম্দায়গুিল িনয়ন্ণ কের।
56 সখােন সাময্বােদর যা পর্েয়াজন আেছ সটা হল তােদর মেধয্
ঈশব্েরর রবউেঠআসা,আরএটা তােকলজ্ায় ফেল িদেব।
57 িফনলয্ােন্, যখন সই ছাট্ ছেলিটেক সিদন মৃতেদর মেধয্
থেক জীিবত করা হেয়িছল, আর তারা আমােক িতনিট স্ায়ার
দেূর িনেয় এেসিছেলন, যখােন এই ছাট্ ছেলিটেক জীিবত
করা হেয়িছল, মৃত অবস্া থেক; সাময্বােদর সনয্রা, রািশয়ানরা,
সখােন রািশয়ান সালাম িদেয় দাঁিড়েয় িছেলন, আর তােদর গাল
বেয় অশর্ গিড়েয় পড়িছল। তারা বেলিছেলন, “আমরা এমন
ঈশব্রেক গর্হণ করেবা িযিন মৃতেদর জীিবত করেত পােরন।” এিট
কয্াথিলক িগজার এবং লুেথরান িগজার অবেহলা, আর সই সমস্
ধমসম্দােয়র, আর তারা সমস্ অথ গর্হণ করেছ, আর সংস্াগুিল
তির করেছ, আর লাকেদর িকছুই দয় িন। তারা বািকেদর মেতা
জীবনযাপন কের। তােদরআেছ…
58 রািশয়ার যা পর্েয়াজন আেছ তা হল একজন ভিবষয্দব্ক্া িযিন
পর্ভুর বােকয্র সােথ দেৃশয্ উেঠ আেসন, িযিন পােরন—মুখ বন্
করেত পােরন। তখন সই নবব্ই শতাংশ িনয়ন্ণ িনেব।
59 আেমিরকার যা দরকার সটা হল ঈশব্েরর ভিবষয্দব্ক্ার রব, িযিন
উেঠ দাঁড়ােত পােরন এবং হিলউেডর িনন্া করেত পােরন, আর
যীশু খর্ীেষ্র নােম এই িবষয়গুিলর িনন্া কেরন,আর পিবতর্আত্া
মন্লীর িনয়ন্ণ িনেব। অেনক বিশ িবভর্ািন্, দখুন, এর িবপরীেত
অেনক রব।
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60 গীজা, তার রব, পর্েতয্েক আরও সদসয্ চায়। বয্াপিটস্রা
সবাইেক চায়, মথিডস্ সবাইেক চায়, পর্সিবেটিরয়ান। আমােদর
সবারই এইগুেলা আেছ। আর কয্াথিলকেদর দেখ মেন হেচ্ তারা
সবাইেক গর্াস করেব, আর তারা করেব। এই বাইেবল থেক এটা
িঠক ঈশব্েরর রব। তারা শাসন করেব।
61 িকনু্ সবেচেয় উচ্ ঈশব্র শেষ শাসন করেবন। একিদন, সন্-রা
িনয়ন্ণ িনেব, বাইেবল তাই বেল। তারা িনয়ন্ণ িনেব।
62 এত ভয়ঙ্র রব! তারপর িমথয্া ভিবষয্দব্ক্ােদর রব আেছ।
সটা একটা ভয়ঙ্র রব, একজন মানুষ িযিন িনেজেক ভিবষয্দব্ক্া
বেলন। একজন ভিবষয্দব্ক্া, অবশয্ই, একজন পর্চারক। আধুিনক
শব্ “ভিবষয্দব্ক্া” িনিশ্তভােব এর অথ হল “একজন মানষু
িযিন অনেুপর্রণার অধীেন পর্চার কেরন।” সখােন একজন আেছন
িযিন দাঁিড়েয় িনেজেক ভিবষয্দব্ক্া বেলন, আর ঈশব্েরর বাকয্
অসব্ীকার কেরন, ঈশব্েরর সতয্েক অসব্ীকার কেরন। সখােন অেনক
রব আেছ!
63 মাতর্ কেয়ক মুহূত আেগ, সখােন একজন ভাই আমােক
িনেদশনা িদেয়িছেলন য এখােন কাথায় আসেত হেব, িকনু্
আিম…অনমুান কির িতিন িবিস্ত হেয়িছেলন কন আিম সই
রাস্ায় িগেয়িছলাম আর ঘুের দাঁিড়েয় িফের এেসিছ। আপিন যিদ
এখােন থােকন, ভাই, আিম িকছু শুনিছলাম, এটা আমােদর—
আমােদর িনেগর্া বনু্রা, িনেগর্া। তােদর এখােন একিট মিন্রআেছ,
আর তারা এটােক বেল, “এলাইজা মাহােমড,” অথবা এমন
িকছু, “তরুণ এলাইজা মাহােমড।” একিট রব িনেয় উত্ািপত
হেচ্, আর বলেছ য এটা সই রব যটা এই—এই িবশৃঙ্লা
থেক িনেগর্া জািতেক বাইেরআনেত যােচ্। য,আপনারা দখুন,
সই িবষয়িট, তােদর—তােদর—তােদর মুসিলমরা এখােনআেছ,
তােদর মসিজদ। কন, আপনারা দখেত পােচ্ন না, য এর
পটভূিম, এটা ভুল!
64 িনেগর্া মানষুরা, িঠক সাদা মানষুেদর, বাদামী মানষুেদর, আর
হলুদ মানষুেদর মেতা, িফের না… মাহাম্েদর ধেম িফের না িগেয়,
িকনু্ খর্ীেষ্র কােছ িফের আসুন, সই নীিতগুিল যা বাইেবল িশক্া
দয়। ইসলামধম বােকয্র িবরুেদ্। এখন, আিম দিক্ণ আিফর্কার
ডারবান শহের একসময় দশ হাজার মুসলমানেদর খর্ীেষ্র কােছ িনেয়
যাওয়ার সৗভাগয্ পেয়িছলাম। এটা মেনািবজ্ান ছাড়া আর িকছুই
তির কের না। আর মেনািবজ্ান িঠকআেছ যতক্ণ না মেনািবজ্ান
বাকয্েকঅসব্ীকার কের না। িকনু্ যখন মেনািবজ্ান বাকয্েকঅসব্ীকার
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কের, তখন মেনািবজ্ান ভুল। এটা একিট অিনিশ্ত ধব্িন দয়।
সখােন, ঈশব্েরর বাকয্ ছাড়া অনয্ সব িকছু চেল যােব, যীশু তাই
বেলেছন, “আকােশর ও পৃিথবীর লাপ হইেব, িকনু্আমার বােকয্র
লাপ কখনও হইেব না।” সুতরাং, আপনারা দখেত পােচ্ন
আমােদর অবশয্ই বাকয্, ধব্িনর সােথ থাকেত হেব।
65 এতগুিল িবভর্ািন্কর িবষয়! লােকরা উেঠ পেড়, তারা বাকয্
জােন না, আর তারা িকছু বেল, আর সম্বত এটা খুব যিুক্সঙ্ত
বেল মেন হয়। সাময্বাদ খুবই যিুক্সঙ্ত িবষয়, “সবাই একই
রকম। আর কান পুঁিজপিত নয়, তারা সবাই সাময্বাদী।” আপিন
িক কখেনা এটা ভেবেছন য এটা একিট িমথয্া পনুজাগরণ,
সাময্বাদ? আর িতিন কাথা থেক এিট অনুসরণ কেরেছন?
য…যীশু বেলেছন, “দিুট আত্া এত কাছাকািছ হেব, যিদ হেত
পাের তেব মেনানীতিদগেকও ভুলাইেব।” আর শয়তােনর যা িকছু
আেছ, এটা ঈশব্র যা সৃিষ্ কেরেছন তার িবকৃিত। পাপ হল—
হল ধািমকতার িবকৃিত। িমথয্া হল সতয্েক ভুলভােব উপস্াপন
করা। বয্িভচার হল—হল, এমন একিট কাজ যা ঈশব্র আমােদরেক
আেদশ িদেয়েছন, তার িবকৃত। সমস্অিবশব্াস হল িবশব্ােসর িবকৃিত।
িবকৃত—িবকৃতেক গর্হণ করার জনয্ আপনােক সতয্েক অসব্ীকার
করেত হেব। দখুন, এই রবগুিলেক সাজা করুন, বাকয্ দব্ারা
পরীক্া করুন এবং দখুন এটা সতয্ িকনা।
66 ওহ, আজেকর এই রব িদেয় আমরা কীভােব এিগেয় যেত
পাির, িকনু্ আমােদর সময় চেল গেছ। িকনু্, এত রব য মানষু
জােন না িক করেত হেব। মথিডস্ অবেশেষ একজন বয্াপিটস্
পর্চারেকর কথা শুনেবন, তারা সখােন যােবন, তারা সখােন
িকছুক্ণ থাকেবন এবং তারপর তারা লুথােরেনর কােছ যােবন।আর
পিন্েকাস্ালেদর মেধয্, তােদর িবিভন্ গাষ্ী রেয়েছ, একজন
আেরকজেনর কােছ ছুেট যােবন, আর একজন অনয্জেনর কােছ,
তারপরআেগ িপছেন। এটা দখায় যআপনারা িস্িতশীল নন। তার
রব শুননু! এখােন এটা, কাগেজ লখা, সই রব, যিদ এটা সতয্
হয় সই রবেক িনিশ্ত করা হেব।
67 িগজার িবশব্ জােন না কী করেত হেব, রাজৈনিতক িবশব্
িবশৃঙ্লার মেধয্ রেয়েছ। সবিকছু িবশৃঙ্লার মেধয্ আেছ বেল মেন
হেচ্। লাকরা এখান থেক ছুেট যায়, অনয্ িকছু উেঠ আেস, িকছু
জয্ােকট, িকছু কাট। যখনআিম রােম িছলাম, তারা উিনশিট িভন্
পর্মািণত পেরক পেয়িছল যা যীশুর হােত িবদ্ করা হেয়িছল;
আর মাতর্ িতনিট আেছ, িকনু্ তবুও তারা নিথেত পেয়েছ য
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উিনশিট িভন্ পেরক। এখন, কার কােছ পেরকআেছএটা িনেয় িক
হেব? খর্ীষ্ আমােদর উপাসনার জনয্ পেরক ছেড় যানিন, িতিন
আমােদর জনয্ পিবতর্ আত্া রেখ গেছন, তাঁর বােকয্র দব্ারা!
“যাহারা িবশব্াস কের এই িচহ্গুিল তাহােদর অনবুত্ী হইেব, তাহারা
সই আসল পেরক পাইেব”? “তােদর থাকেব…এই িচহ্গুিল
তােদর অনবুত্ী হইেব যারা িবশব্াস কের, তারা আমার দব্ারা শুরু
করা ধমসম্দােয়র অন্ভুক্ হেব”? িতিন কানটাই শুরু কেরিন।
দখুন রব কমন িবপরীেত?

68 িকনু্, “এই লক্ণগুিল তােদর অনসুরণ করেব যারা িবশব্াস
কের: তাহারা আমার নােম ভূত ছাড়াইেব।” এইখােন সই বাকয্
আেছ। “তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কিহেব; তাহারা সপ
তুিলেব, তাহােত কান মেত তাহােদর হািন হইেব না। পর্াণনাশক
িকছু পান কিরেলও, তাহােত কান মেত তাহােদর হািন হইেব
না। তাহারা পীিড়তেদর উপের হস্াপণ কিরেব, আর তাহারা
সুস্ হইেব।” আর আপিন এই িবষয়গুিল এবং বািক সমস্ শাস্
একসােথ দখুন।
69 এখন, একা এটা িনিশ্ত করেব না, মােটও নয়। সখােন
আমরা পিন্েকাস্ালরা ভুল পেথ চেল যাই। যীশু িক বেলনিন,
“ সিদন অেনেকই আমার কােছ আসেব, এবং বলেব, ‘পর্ভু, আিম
িক আপনার নােম মহৎ কাজ কিরিন? আিম িক আপনার নােম
ভিবষয্দব্াণী কিরিন? আিম িক এই সব আপনার নােম কিরিন?’”
আর যীশু বেলেছন, “ হ অধম্াচারীরা, আমার িনকট হইেত
দরূ হও, আিম কখনও তামািদগেক জািন নাই।” আপনারা িক
দখেত পােচ্ন, আমার বান ও আমার ভাইেয়রা, আিম কন এই
পর্জন্েক এত অিভেযাগ ও দাষােরাপ করিছ? আপিন অনয্েদর
এবং সব্গদতূেদর মেতা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলেত পােরন,
আপিন িগজার চারিদেক আত্ায় নাচেত পােরন, সটা এর সােথ
কান সম্ক নই।

70 আিম মুসলমানেদর এইভােব নাচেত দেখিছ। ডাক্ােরর কােছ
শুেনিছ…ডাইনীর িশিবের, ডাইনীরা দাঁিড়েয় আর নতুন নতুন
ভাষায় কথা বলেত এবং বয্াখয্া করেত দেখিছ, আর িঠক কী
ঘটেত যােচ্ তা বলেত, আর এটা িঠক সভােব ঘেটিছল। আিম
এমনিক দেখিছ একিট পিন্ল উেঠ এেস অজানা ভাষায় িলখেত,
আর সখােন কবল একজনই এটা পড়েত পাের, আর এটা
িছল শয়তােনর। আপিন িকছু অনভূুিতর উপর আপনার িচরন্ন
গন্বয্েক িভিত্ করেত পারেবন না। শয়তান এই অনভূুিতগুিলর
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অনকুরণ করেত পাের। না…এটা খর্ীষ্েক জানা, আপনার জীবেন
িকছু পিরবতন ঘেট। আপনার জীবেনর িদেক দখুন এবং বােকয্র
সােথ আদশরূেপ গঠন করুন, আর দখুন আপিন কাথায় আেছন।
তািলকা করেছন, অবশয্ই।
71 এই সব ছদ্েবশ, িমথয্া রব, িমথয্া ভাববাদী সেত্ও, এই
সমস্ অনয্ানয্ িবষয়গুিল যা উেঠ আসেছ, এত িকছুর পেরও,
যীশু বেলেছন, “যিদ কান বয্িক্ আমার রব শুেন এবং আমােক
অনসুরণ কের।” িতিন হেলন বাকয্। শুনুন, আজ আমােদর কােছ
তাঁর কমভার, এই সমস্ রেবর মেধয্। যটা, আিম বেলিছলাম এই
সব রব বর কের আনেত অেনক সময় লাগেব। আর এটা মানুেষর
কােছ িবভর্ািন্কর, এটা একিট করুণ িবষয়।আর, সেবাপির,আপিন
িদব্তীয় সুেযাগ পােবন না, আপনােক এটা এখনই িনেত হেব।
আপিন আজ রােত সুেযাগ নাও পেত পােরন। আপিন হয়েতা
আগামীকাল সুেযাগ পােবন না। এটা এখনই! “অদয্ যিদ তামরা
আমার রব শর্বণ কর, তেব আপন আপন হৃদয় কিঠন কিরও না,
যমন সই িবেদর্াহস্ােন। এখনই সই সময়। এটাই গর্হণেযাগয্ সময়
যিদ কান বয্িক্ আমার রব শুনেত পাের।” এটা দখায় য তাঁর
রব এখনও সমস্ িবশৃঙ্লার মােঝ থাকেব। তার একিট রব আেছ!
কন? তার রব িচরকাল থাকেব। এটা এখােন, “আকােশর ও
পৃিথবীর লাপ হইেব, িকনু্আমার রব এর লাপ কখনও হইেব না,”
তাঁর বাকয্।
72 আসুন আমরা, দর্ত, আরও পাঁচ িমিনট সময় িনই। আপনারা
িক, আপনারা িক ততক্ণ অেপক্া করেবন, অথবা কেয়ক িমিনট?
এখন, আিম তাড়াতািড় করব। আসুন আমরা এমন িকছু বয্ািক্েক
দিখ যারা এই রব শুেনিছেলন এবং তােক অনসুরন কেরিছেলন।
এটা তােদর কীভােব আচরন করেত িশিখেয়িছল, এটা তােদর কী
করেত িশিখেয়িছল। এখন, আিম এখােন অেনক—অেনক বাকয্
ছেড় চেল যািচ্, শুধুমাতর্ আপনােদর কােছ সরাসির পৗঁছােনার
জনয্: এটা কীভােব তােদর জীবন এবং তােদর সম্েক যা িকছু
আেছ সমস্ িকছুর পিরবতন কেরিছল; িকভােব তারা আজব
বয্িক্েত পিরণত হয়, আমরা বেল থািক “আজব।” পর্েতয্ক বয্িক্
িযিন ঈশব্রেক িবশব্াস কেরিছেলন, তােক আজব বয্িক্ বলা হত।
কারণ, আপিন যিদ িবেশব্র টর্েন্ থােকন, তাহেল আপনার সেঙ্
িকছু ভুল আেছ। িখর্স্ান হেত হেল আপনােক আজব বয্িক্ হেত
হেব। “আর যত লাক ভিক্ভােব খর্ীষ্ যীশুেতজীবন ধারণ কিরেত
ইচ্া কের, সই সকেলরপর্িততাড়না ঘিটেব। িতিনজগেত িছেলন,
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এবং জগৎ তাঁহার দব্ারা হইয়ািছল,আরজগৎ তাঁহােক িচিনল না।”
এখনতাড়াতািড়, মেনােযাগ িদেয়শুননু যখনআমরা শষ করিছ।
73 আদম তাঁর রব শুনেতন, সন্য্ার ঠান্া সমেয়, আর তাঁর
সেঙ্ সহভািগতা করেতন। আদেমর কান দণ্াজ্া িছল না। িতিন
ঈশব্েরর রব শুেনিছেলন, আর িতিন বেলিছেলন, “িপতা, এখন
আিম িনেজেক িনদর্া যাওয়ার জনয্ শুইেয় দই।” আর িতিন শুেয়
পড়েলন, আর হবা তার বাহুেত, িসংহ, বাঘ, আর তার চারপােশ
বনয্ জনু্, কান ক্িত িছল না, অসুস্ হওয়ার কান সম্াবনা িছল
না, ভাবার কান উপায় িছল না য স সকােল ঘুম থেক উঠেব
িকনা, তারা জেগ উঠেব।আদম তার রব শুেনিছেলন যভােব তার
শুনা উিচত িছল।
74 িকনু্ একিদন িতিন তার স্ীর কথা শুনেলন। আিম িকছু সমেয়র
জনয্ এটােক রেখ দই। িকনু্ িতিন ভুল রব শুনেলন, যিদও
এটা তার স্ী িছল, পৃিথবীর সবেচেয় কােছর সম্ক। কন িতিন,
ইেয়ােবর মত, “তুিম একটা মূঢ়া স্ীর মত কথা কিহেতছ”? যিদ এটা
হেতা, তাহেল সমগর্ মানব জািত মরার পিরবেত বঁেচ থাকত। এটা
মানেুষর গিতপথ এবং সমেয়র পিরবতন কেরেছ। িকনু্ িতিন ঈশব্েরর
রব শুেনিছেলন, তার সােথ তার সহভািগতা িছল, িকনু্ যখন িতিন
িফরেলন…িতিন িকভােব জানেলন য তার স্ী ভুল িছেলন? মেন
রাখেবন, এটা মেনারম িছল।
75 আমরাআজমেন কির যআমােদর ধমসম্দায়, গীজা,আমরা
মেন কির যআজআমােদর সমৃিদ্ ঈশব্রআমােদর উপরআনিন্ত।
এটা ভােলা দখায়। এটা ভােলা দখািচ্ল যখন মীখায় চারেশা
ভাববাদীর সামেন দাঁিড়েয়িছেলন, আর সমস্ দশ তােদর িছল,
আর পেলষ্ীয়রা তার উপর রাজতব্ করিছল, অথবা, িসরীয়রা, এটা
ভােলা দখািচ্ল। এই ভাববাদীরা বেলিছেলন, “ সখােন যান,
এটাআমােদর। এটা গর্হণ করা!” িকনু্ এটা ঈশব্েরর কণ্সব্র িছল না।
আর মীখায় িফের সই রবেক অিভশাপ িদেলন। আর এটা করেত
িতিন িকভােব জানেলন? কারণ তার দশনিট িছল বােকয্র সেঙ্
সামঞ্সয্পণূ। সটাই একমাতর্ উপায় আজ এটা িবশব্াস করার জনয্
এবং দখার জনয্, এটা বােকয্র উপর হেত হেব।
76 তাহেল আপনারা িক লক্য্ কেরেছন? আদম ঈশব্েরর রব
ছাড়া অনয্ রব শানার পর, তার িনেজর স্ী…এবং গীজা তার
ধমসম্দােয়র রব শুনেছ, তােদর মেধয্ বাকয্র পিরবেত ধমমতেক
পর্েবশ করােচ্, তােদর িনেজেদর ইচ্ামেতা জীবনযাপন করেত
িদেয়। যতক্ণ তারা িগজায় যায় এবং একিট িনিদষ্ গীজার সদসয্
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হয়, এটাই সবিকছু। পৃিথবীেত িবশব্াসীর সবেচেয় কােছর সম্ক,
তােদর কােছ, হল গীজা। িকনু্ িবশব্াসী, পর্কৃত িবশব্াসী, িনকটতম
সম্ক হল পিবতর্আত্া, ঈশব্েরর বাকয্।
77 তাই আপিন খুেঁজ পােবন য আদম তার অবস্া বুঝেত
পেরিছেলন, আর িতিন ঈশব্েরর রবেক পনুরায় রব িদেত
শুেনিছেলন,আর তখন িতিন ডুমুেরর পাতায় িছল। িকনু্ এটা িছল
দণ্াজ্ার রব, “ কন তুিম এই কাজ কেরেছা?”
78 আিম ভাবিছ আজ আেমিরকা যিদ, অথবা িবশব্ তার ধমীয়
কালাহেল, য ভােব আেছ, আর আেমিরকা গর্াস করেছ, গর্াস
করা হেচ্, খুব শীঘর্ই এটা একিট জাতীয় ধম হেব। [ টেপর খািল
অংশ—সম্াদক।]
79 যটা আমার সামেন আসেছ?আিম জািন এটা টপ এবং এটা
সারা িবেশব্ যােব। আমােদর টপ পর্াগর্াম আেছ, যন পর্িতিট বাতা
সমগর্ িবশব্েক, অনয্ সব দশ িনেয় যায়।
80 িকনু্, আপিন যিদ তাকান আর দেখন, আপিন কবল ডুমুেরর
পাতার মেধয্ দাঁিড়েয় আেছন। যখন ঈশব্েরর আসল রব বিরেয়
আেস, তারা এটা িনেয় িক করেত হেবজােনন না। এটা িবভর্ািন্কর,
তারা জােনন না িক করেত হেব।
81 তাড়াতািড়, নাহ ঈশব্েরর রব শুেনিছেলন। এটা তার জীবন
বাঁচােনার পর্সু্িত িনিচ্ল, আর িতিন িনেদশাবলী অনসুরণ
কেরিছেলন এবং িতিন দাঁিড়েয়িছেলন।
82 যিদ কান বয্িক্ সই রব শুনেত পান…এখন শুনুন, ভােলা
কের শুননু। বয্থ হেবন না। যিদ কান বয্িক্ কােরা রব শুনেত পান,
আর যিদ তা ঈশব্েরর রব িহেসেব পর্মািণত হয়, আর যথাসমেয়,
আর তারপর এটা সই বয্িক্র মেধয্ থেক এিগেয় যায়, আকােশর
ও পৃিথবীর লাপ হইেব িকনু্আমার বােকয্র লাপকখনও হইেব না।
83 নাহ সই রবিট শুেনিছেলন, আর িবেশব্র িনন্া কেরিছেলন।
আর তারা তার সামেন হেসিছল কারণ তার—তার বাতা তােদর
অিজত বজ্ািনক জ্ান এর সেঙ্ সামঞ্সয্পণূ িছল না, িকনু্ বৃিষ্
হেয়িছল এবং সমগর্ িবশব্েক ধব্ংস কেরিছল। দখুন? তার রব যটা
িগেয়িছল, বীজ সখােনই পেড়িছল। পর্িতিট যেুগই এটা একই
ভােব হেয়েছ।
84 শমূেয়ল, িতিন শিঙ্ত হেয়িছেলন যখন িতিন ঈশব্েরর রব
শুেনিছেলন, য িতিন…এিগেয় যেতআরএিলরউপর দাষােরাপ
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করেত, য বয্িক্ তােক লালন-পালন কেরিছল। য বয্িক্ তার
িপতা িছেলনএবং তােক বড়কেরিছেলন, খাদয্ িদেয়িছেলন।
85 সবক ভাইরা, আিম িক করব? সবকরা, অেনক সময়, তােদর
ধমমেতর িভিত্েত আর ধমসম্দােয়র িভিত্েত, তােদর পেকেট
তােদর পিরচয়পতর্ িনেয়, িঠক তার িপতার, িঠক সই সংগঠন
য তােদর লালন-পালন কেরেছ আর তােদর খাদয্ পর্দান কেরেছ
আর তােদর উপের িনেয় এেসেছ আর গীজায় তােদর িনিদষ্ স্ােন
রেখেছ, আর তােদর একিট মন্লীেত রেখেছ, তারা যা শখায়
আপনােক তা মেন িনেত হেব। দখুন? ঈশব্েরর একজন পর্কৃত
সবেকর জনয্ ঈশব্েরর রব শুনেত পাওয়া কতটা ভয়ঙ্র বয্াপার
হেব আর সই একই মাতৃ সংগঠেন িফের আসেত হেব, বলুন,
“আপিন দিণ্ত কারণ আপিন এই বাকয্িট গর্হণ কেরন িন।” িক
একটা বয্াপার!

এটা শমূেয়েলর জনয্ কিঠন িছল। িকনু্ িতিন একজন ভাববাদী
িছেলন, তােক এটা করেত হেয়িছল। এটা আঘাত করুক অথবা না
করুক, যভােবই হাক তােক এটা করেত হেয়িছল।
86 মািশ ঈশব্েরর রব শুেনিছেলন। িতিন ধমতেত্ পিরপণূ িছেলন।
িতিন ভতের ও বাইের সবই জানেতন, িকনু্ এটা বয্থ হয়। িতিন
ঈশব্েরর রবশুেনিছেলন, মািশআরএকই রকম িছেলন না।
87 আর কান মানষুই কখেনাই একই রকম থাকেত পােরন না।
আপিন আপনার কােন শুনেত পােরন সই— সই কণ্সব্র কথা
বলেছ, িকনু্ যখনআপিনআপনার হৃদেয়শুনেত পান, সই কণ্সব্র
কথা বলেছ, দখুন, তখনআপিন শুনেছন। আপিন আপনার চাখ
িদেয় দেখন না। আপিন আপনার চাখ িদেয় তাকান, আপিন
আপনার হৃদয় িদেয় দেখন। আপিন িকছু দেখন, বেলন, “আিম
এটা দখেত পািচ্ না,” মােন আপিন এটা বুঝেত পারেছন না।
আপিন আপনার কান িদেয় শােনন না, আপিন আপনার হৃদয়
িদেয় শােনন। অেনক সময়আপনার কান ঈশব্েররআসল রবশুনেত
পায়, আর এটা আপনার উপর থেক এমনভােব পেড় যায় যমন
হাঁেসর িপেঠর জল। িকনু্ যখন আপিন সিতয্ই শুনেবন, আপিন
আপনার হৃদয় িদেয় শুনেবন।
88 আর মািশর কােছ য সমস্ ধমতত্ িছল, িতিন ঈশব্েরর
রব শুনেত পানিন। িকনু্ একিদন ঈশব্র এই আিশ বছর বয়সী
মষপালকেক একপােশ ডেক তার সােথ কথা বলেলন, আর িতিন
এটা ধের ফলেলন। িতিন পর্মাণ করেলন িতিনই ঈশব্র। িতিন মািশর
পর্িত পর্থেম য কাজিট কেরিছেলন, সটা হল তাঁর বাকয্েক সিঠক
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পর্মাণ করা, “আিম করেত যািচ্, আিম যা পর্িতশর্িত িদেয়িছলাম
তা আমার মেনআেছ।”
89 আর শষ িদেনরজনয্ িতিন এটাই পর্িতশর্িত িদেয়িছেলন। িতিন
পরজাতীয়েদর মেধয্ থেক িকছু লাক উত্াপন করেবন,আর সমস্
পর্িতশর্িত।
90 “এটাআিম পর্িতশর্িত িদেয়িছ।” বেলিছেলন, “ মািশ, তামার
জতুা খুেল ফল।”অনয্ কথায়, সম্ান কেরা। “এখন তামার যিষ্িট
ফেল দও।” আর একিট—একিট মরুভূিমর থেক শুকেনা লািঠ
সাপ হেয় গল,আর মািশ এটা ধরেলন,আর এটা তার পবূাবস্ায়
িফের গল। দখুন? িতিন জানেতন য িতিনই ঈশব্র, কারণ ঈশব্র
বেলেছন, ঈশব্েরর বাকয্, য বাকয্ িতিন বলিছেলন, বেলিছেলন,
“ তামার হােত থাকা লািঠটা িনেচ ফেল দও।” এটা ঈশব্েরর বাকয্।
একই কাজ করার চষ্া করেবন না, এটা আপনার জনয্ ঈশব্েরর
বাকয্ নয়, এটা মািশর জনয্ ঈশব্েরর বাকয্। এখােন আপনার জনয্
ঈশব্েরর বাকয্! “লািঠ িনেচ ফেল িদন।” এটা একিট সােপ পিরণত
হেয়িছল। বেলিছেলন, “এখন তুিম িক এটােক ভয় পােচ্া? লজ
ধের এটা তুেল ফেলা,” আর এটা পনুরায় িফের গল। ঈশব্েরর
বাকয্ তার কােছ। িতিন িক কেরিছেলন? ঈশব্র তাঁর বাকয্েক পর্মাণ
কেরিছেলন।
91 কেয়ক মাস আেগ আমার কােছ এখান থেক একিট কল
এেসিছল, পর্ায়, হেয়েছ, ওহ, পর্ায় এক বছর হেয় গেছ, এক
বছর আেগ। টিলেফান সংেযােগর শেষ একজন মিহলা, একজন
বয্াপিটস্ পর্চারক ও একজন পিন্েকাস্াল পর্চারেকর সােথ।
িতিন বলেলন, “ভাই বর্ানহাম, পর্ভু আমােক একজন ভাববাদী
বািনেয়েছন।”

বললাম, “িঠকআেছ।”
92 বলেলন, “আপিন জােনন, আমােক বলা হেয়েছ য আপিন
বেলেছন য আপনার—আপনার কােছ রকড আেছ য আমার
সবাকায ঈশব্েরর থেক।”

93 এখন, আিম তা করেত পািরিন, এটা বােকয্র িবপরীত। তাই
আিম বললাম, “ভদর্মিহলা, এটা একিট ভুল। আিম আপনােক
িচিনও না।”
94 আর সই বয্াপিটস্ পর্চারক, আিম তােক শুেনিছ, আিম
পিন্েকাস্াল পর্চারকেক শুেনিছ। িতিন বলেলন, “িঠক আেছ,
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আিম এখােন একিট সভা করিছ।”আর বলেলন, “পর্ভু মহান কাজ
করেছন।”
95 আিম বললাম, “আিম এর জনয্ কৃতজ্।” িতিন বলেলন…
আিম বললাম, “িতিন িক কখেনাআপনােক িকছু বেলেছন?”

বলেলন, “হয্াঁ,আিমএকিট দদুান্ কাযকর্ম হােত পেয়িছ।”
96 আিম বললাম, “অপবূ।” আিম বললাম, “এখন, আপনার
কাযকর্মিট িক?”আিম বললাম, “পর্ভুআপনােক িক বেলেছন?”
97 “িতিন বেলেছন, ‘একিট িনিদষ্-িনিদষ্ তািরেখ িফিনক্,
অয্ািরেজানায় যাও,আর তারপরআিম তামােক হারােনা ডাচময্ান
এর সানার খিন িদেত যািচ্, আর তুিম সখােন পাওয়া সানা
িনেত যােচ্া আর তুিম িবশব্জেুড় িমশনািরেদর স্নসর করেত
যােচ্া।’” যখন আমরা সবাই জািন য হািরেয় যাওয়া ডাচময্ান
মাইন একিট লাককািহনী। “তাই িতিন বলেলন।”
98 আিম বললাম, “িঠক আেছ, আিম আপনােক বলব এটা ঈশব্র
িকনা িকভােব তা খুেঁজ বর করেত হেব।” আিম বললাম, “আপিন
সিদন সখােন থাকেবন।আর যিদআপিন হািরেয় যাওয়া ডাচময্ান
খিনিট খুেঁজ পান তেব এটা ঈশব্র। যিদ আপিন হারােনা ডাচময্ােনর
খিনিট খুেঁজ না পান, তাহেল অনতুাপ করুন এবং সই িমথয্া
আত্ােক আপনার কাছ থেক সিরেয় িদন।” এইভােবই এটা ঈশব্র
িক না তা খুেঁজ বর করেত হয়।
99 ঈশব্র বলেলন, “ মািশ, লািঠটা ফেল দাও, আর সটা একটা
সােপ পিরনত হেব।” িতিন এটা কেরিছেলন। িতিন বেলিছেলন,
“এটা তুেল নও আর এটা পনুরায় একিট লািঠ হেয় যােব।” িতিন
এটা কেরিছেলন।
100 যখন ঈশব্র এই শষ িদনগুিলেত একিট সবাকােযর পর্িতশর্িত
দন, িতিন এটা িনিশ্ত করেবন িঠক যভােব িতিন বেলিছেলন
িতিন তা করেবন। তখন আপিন জানেবন য আপিন সিঠক রব
শুেনেছন। আপিন সিঠক িবষয়িট শুেনেছন, কারণ এটা বাকয্
পর্মািণত হেয়েছ। দখুন? ওহ, িকভােব…আিম দঃুিখত, আিম…
সব িঠক আেছ।
101 মািশ িভন্ কাজ কেরিছেলন। দখুন মািশ একটা—একটা
মজার কাজ কেরিছেলন। এখন, সবসময় যখন আপিন ঈশব্েরর রব
অনসুরণ করেছন, তখন আপিন পাগল, িবেশব্র কােছ। পেরর িদন,
মািশেক পাওয়া গল, তার স্ীর সােথ একিট খচ্েরর উপর বেস
থাকেত, আর তার কােলর উপর একজন তরুণ, অথবা সটা
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দিক্েণ, “িশশু” তার কােলর উপর, আর সখােন তারা িছেলন।
এই বুেড়া লাকিট দািড় এইভােব ঝুেলআেছ,আর তার টাক মাথা
চকচককরেছ, হােতএকিটলািঠ, একিট ছাট গাধােক নতৃতব্ িদেয়,
িঠক িমসেরর িদেক যািচ্েলন যততাড়াতািড়তার পেক্সম্ব। কউ
বলেলন, “ মািশ,আপিন কাথায় যােচ্ন?”
102 “িমসের যািচ্, তােদর ছািড়েয় আনেত।” যখন িতিন একজন
যবুক িহসােব বয্থ হেয়িছেলন, িতিন একজন সামিরক বয্িক্ িহসােব
বয্থ হেয়িছেলন, িকনু্ এখােন িতিন অিধগর্হণ করেত যািচ্েলন।
আর িতিন এটা কেরিছেলন। কন? িতিন ঈশব্েরর রব শুেনিছেলন
এবং দেখিছেলন তার িদনগুেলােত এটা পর্মািণত হেত; তার
িদনগুেলােত যা িকছু হওয়ার কথা িছল, িতিন তা দেখেছন।
103 পৗল, একজন সব্য়ংসম্ূণ ফরীশী, তার পেক্ যতটা সম্ব
িতিন ততটা ধমতেত্ পিরপণূ িছেলন, িকনু্ একিদন িতিন ঈশব্েরর
রব শুনেলন। িতিন আগুেনর একিট স্ম্ দেখিছেলন, আর িতিন
জানেতন য সখােন িকছু িভন্ িছল। এটা তার জীবন বদেল
িদেয়িছল। কােনা বয্াপার না কতজন ফরীশী, কতজন গামািলয়
অথবা অনয্ কউ পৗলেক িচৎকার কের বেল, “আপিন ভুল,
আপিন ভুল,” পৗল ঈশব্েরর রব শুেনিছেলন, িতিন জানেতন
এটাই সতয্।
104 িপতর, িতিন ধমীয় হেত পােরন, পর্াচীনেদর ঐিতহয্ বজায়
রেখ, িতিন কান মাংস খেতন না। না, মহাশয়। এ বয্াপাের
তার িকছু করার িছল না। িতিন সিতয্ই পর্াচীনেদর ঐিতহয্ রক্া
করিছেলন, বাকয্ অনসুরন কের। িক হেয়িছল? একিদন িতিন
ঈশব্েরর রব শুনেলন, “ কান মনষুয্েক অপিবতর্ িকমব্া অশুিচ বলা
অনিুচত, যখন আিম শুিচ কির।” িতিন িছেলন একজন পিরবিতত
মানষু। িতিন য কান স্ােন যাওয়ার জনয্ পর্সু্ত িছেলন যখােন
পর্ভু তােক পর্রন কেরন।
105 শষ করার সময়, আিম এটা বলেত পাির। এক সময় একজন
বয্িক্ িছেলন িযিন িবশব্াসী িছেলন। িতিন চার িদন আেগ মারা
িগেয়িছেলন। িতিন কবের িছেলন, দগুন্যকু্, পচাগলা, িকনু্ িতিন
ঈশব্েরর কণ্সব্রেক কথা বলেত শুেনিছেলন, “লাসার, বিরেয়
এেসা!”আর যিদ এটা মৃত এবং পেচ যাওয়ার পর একজন বয্িক্েক
সামেন িনেয় আেস পাের, তাহেল এমন একিট িগজার কী করেত
পাের যখােন এখনও পর্াণ আেছ? তােদর পনুরুত্ান করা উিচত,
এই সমস্ রেবর িবশৃঙ্লার মেধয্ যটা িনেয় আমরা কথা বেলিছ,
ধমীয়, রাজনীিত, হিলউড, সব িমথয্া ভিবষয্দব্াণী এবং িবষয়গুিল
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যা চেল গেছ। এর সবিকছুর মােঝ, ঈশব্েরর সিতয্কােরর রব একজন
বয্িক্েক ডাকেব, য পাপ এবং অপরােধ মৃত,আবার জীিবত হেব।
এটা একিট পশ্াদপদ হত্য়া িগজােক িনেয় আর পনুরায় জীবেন
িফিরেয়আনেব। িনশ্য়!
106 মেন রাখেবন, শষ করার সময়, আিম এটা বিল, আর
তারপর আিম শষ করব। যীশু বেলেছন, “সময় আসেব, যখন
কবের যারা আেছন তারা সবই ঈশব্েরর রব শুনেত পােবন।” আর
আপিন এটা শুনেত পােবন। আপিন য অবস্ােতই থাকুন না
কন, আপিন যেকােনাভােবই এটা শুনেত পােবন। আর তােদর
মেধয্ িকছু যারা কবর থেক বিরেয় আসেবন, তারা দেণ্র জনয্
আসেবন। তারা সই রব শুনেবন, িকনু্ এটা দেণ্র জনয্। আর
যিদআজআপিন শুনেত পান, “আজ, এতিদন পর, যখনআপিন
আমার রব শুনেবন, আপনার হৃদয়েক কিঠন করেবন না, যমন
আপিন উস্ািনর িদেন কেরিছেলন।” আর যিদ আপিন কেরন,
পিন্েকাস্াল বয্িক্রা ধমমেতর মেধয্আপনােদরআবার গাষ্ীেত
িবভক্ কের, জাগিতকতায়, “ লােক ভিক্র অবয়বধারী িকনু্
তাহার শিক্ অসব্ীকারকারী হইেব,” আেগ আপনােক পনুরুত্ােন
উঠেত হেব দিণ্ত হওয়ার জনয্, কারণ ঈশব্েরর রব যা এখন
আপনার সােথ বােকয্র মাধয্েম কথা বেল সই িদন আপনােক
দিণ্ত করেব।
107 যিদআপিন কবল একজন কদষু্ িবশব্াসী হন, ঈশব্েরর রবআজ
সকােল আপনার হৃদেয় িচৎকার করেছ, “আপিন একজন কদষু্
িবশব্াসী,”আপিন অনতুপ্ হন!
108 আপনারা পরুুষ, মিহলা, ছেল অথবা মেয়, যারা খর্ীেষ্র
জনয্ জীবনযাপন কেরন না, আর ঈশব্েরর রব তাঁর বােকয্র মাধয্েম
আপনার সােথ কথা বেলন আর বেলন “এসব করা বন্ করুন,”
আপিন বরং এটা করুন। কারণআপিন এটা আবার একিদন শুনেত
যােচ্ন, আর এটা আপনােক দিণ্ত করেব। আপিন এটা অসব্ীকার
করেত পারেবন না, এটা এখন আপনার সােথ কথা বলেছ। আর,
মেন রাখেবন, এটা রকড করা হেয়েছ।
109 আর যারা সিঠক কাজ কেরন এবং তাঁর রব শােনন, তারা
ধািমকতা, মিহমায়, সব্েগ উঠেবন।
110 সুতরাং আপিন কান সময় ঈশব্েরর রব শুনেত যােচ্ন। হয়েতা
আজ সকােল অস্ষ্ভােব এটা আপনার হৃদেয় কথা বলেছ,
আপিন য পেথ যােচ্ন সটা থেক আপনার সের আসা উিচত,
ঈশব্েরর কােছ িফের আসুন। এখন, মেন রাখেবন, তারা সই
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রবেক সব্েগ রকড কের রাখেব যটা আপনার হৃদেয়র সােথ
কথা বলেছ। আর কান একিদন যখন যীশু ডাকেবন, আর যারা
কবের আেছন, সবই, সিঠক এবং ভুল, উঠেবন। আর তখন এই
একই রব আপনােক আেস্ কের বলেব, “অয্ািরেজানার িফিনেক্,
একিট িনিদষ্ রিববার সকােল, যখন সবকআপনােক এতক্ণ ধের
রেখিছেলন, সই রব িনেয় কথা বলিছেলন, আিম তামার সেঙ্
কথা বেলিছলাম; আপনােদর মিহলােদর বেলিছলাম আপনােদর
চুল লমব্া করেত, অৈনিতক পাশাক পরা ছেড় িদেত; আপনােদর
পরুুষেদর বেলিছলাম িমথয্া কথা বলা, ধূমপান করা তয্াগ করেত;
আপনােদর পর্চারকেদর বেলিছলাম ঈশব্েরর বােকয্ িফের যেত।”
দখুনআিম িক বলেত চাইিছ? সটা িঠক।

সই রব এখনও বলেছ, “এটা িঠক হেত পাের।”
111 যিদ আমােক নীকদীেমর মেতা আসেত হেতা, আিম এখনও
সখােন যাওয়ার চষ্া করতাম। আিম তাঁর কােছ আসতাম, আর
এখােন মরুভূিমেত কাথাও িগেয়, আর বলতাম, “পর্ভু ঈশব্র,
আিম এখােন, এখন আমােক পিরবতন করুন। আমােক আপনার
ফয্াশেনর ছাঁেচ ঢালুন।” বােকয্ িফেরআসারজনয্। কাথাও যখােন
আপিন দখেছন আপিন বাকয্ ছেড় চেল যােচ্ন, িঠক সখােন
িফের আসুন, কারণ একিট শৃঙ্ল তার সবেচেয় দবুল সংেযােগ
সবেচেয় শিক্শালী। আর আপনার জীবেনর য জায়গায় আপিন
ঈশব্েরর আেদশ তয্াগ কেরেছন, একিট ঐিতহয্ পিরেবশন করার
জনয্, আপনার শৃঙ্ল সখােনই ভেঙ যােব আপিন অনয্ িবষেয়
যতটাই দঢ়ৃ থাকুন না কন। ঈশব্েররঅপিরবিতত হাত ধরুন।
112 আসুনআমরা পর্াথনা কির। আজ, এতিদন পের, পর্ভু, আপিন
বেলিছেলন য আপিন কথা বলেবন, আপিন হৃদেয়র সারিণেত
আপনার বয্বস্া িলখেবন। আিম জািন না আমার সামেন িকআেছ।
একমাতর্ িবষয় যা আিম করেত জািন তা হল আপনার বাকয্ গর্হণ
কের এবং এটা ছিড়েয় দওয়া, অবশয্ই এটা কাথাও িকছু পাথেরর
নীেচ অবস্ান করেব। আিম পর্াথনা কির, ঈশব্র, আপিন পর্িতিট
যবুক, পর্িতিট মধয্বয়সী, বৃদ্ বয্িক্র সােথ কথা বলেবন, যাই হাক
না কন। আমার হৃদেয়র সােথ কথা বলুন, পর্ভু। এই সবকেদর
হৃদেয়র সােথ কথা বলুন। শর্াতােদর হৃদেয়র সােথ কথা বলুন।
113 আমরা পর্াথনা কির, িপতা, যআজআমরাআপনার রবশুনব।
আর আমরা জািন, শমূেয়েলর সময় যমন িছল, একিট উন্ুক্
দশন একিট িবরল িবষয়, আর এটা মানষুেক চমেক িদেয়িছল।
আজও তাই। আমােদর সব্প্ এবং সব্প্দর্ষ্া আেছ, আমােদর বক্া
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এবং দাভাষী আেছ, িকনু্ পর্ভুর বাকয্ িনেয় একিট উন্ুক্ দশন
আসেছ, আর সংেশাধন করা হেয়েছ…আমরা পর্াথনা কির, সব্গীয়
িপতা, সই কণ্সব্র যা পর্ান্ের রব িদেয়িছল, “পর্ভুর পথ পর্সু্ত
কর,” আমরা িবশব্াস কির য পিবতর্আত্াআজওআবার সই রব
িদেয়েছন, “পর্ভুর আগমেনর জনয্ পর্সু্ত হও!” আর এটা কতটা
অদু্ত, কারণ এটােক অসাড় করার জনয্ এবং এটােক বর কের
দওয়ার জনয্ আরও অেনক রব রেয়েছ, িকনু্ যারা শুনেত পায়
তােদর কােন এটা অনগুর্হ।আিম পর্াথনা কির য পিবতর্আত্া এখন
আমােদর সকেলর হৃদেয় কাজ করেবন।
114 আর যখন আমরা আমােদর মাথা িনচু কের থািক, আর
আিম িবশব্াস কির আমােদর হৃদয় নত হেয়েছ: যিদ আপিন
জােনন কাথাও আপিন আপনার জীবেন অবাধয্ হেয়েছন, িকছু
শাস্ জাননু, যন আপিন জােনন য এটা বাইেবেলর িশক্া যা
আপিন পালন কেরনিন, কারণ িকছু, হিলউেডর রব আপনােক
িভন্ িকছু করেত বাধয্ কেরেছ। এমন িকছু স্ান যটা আপনারা
সবকরা বাইেবেল খুেঁজ পেয়েছন, যটা আসেল সতয্, িকনু্
আপিন জােনন য আপিন যিদ এটা পর্চার কেরন তেব আপনার
ধমসম্দায় আপনােক বর কের দেব, আর আপিন জােনন য
এটা সম্ূণ সতয্। আপনােদর জনয্ যারা ভুল িজিনস গর্হণ কেরন,
ভুল জীবন যাপন কেরন। আপনারা বাবা ও মােয়রা যারা আপনার
সন্ানেদর সংেশাধন করার চষ্া করেছন না, তােদর গেড় তালার
চষ্া করেছন না। আপিন আপনার যথাসাধয্ চষ্া করেত পােরন,
আর তারা যভােবই হাক জাগিতক পেথ এিগেয় যােচ্, িকনু্
আপিন তােদর সামেন উদাহরণ িদেচ্ন। আর যিদ আপিন এটা
না কের থােকন, ঈশব্েরর রব আপনার সােথ কথা বলেছ, “এটা
কেরা না।”
115 আর এখন পর্িতিট মাথা নত এবং সব চাখ বন্ কের, আর
যন সব্েগর ঈশব্র কু্ধাত বয্িক্র হৃদেয়র িদেক তাকান আর সই
জায়গািট খুেঁজ পান যখােন তারা ভুল। আর ঈশব্েরর িদেক হাত
তুেল, বলুন, “পর্ভু, আিম সিতয্ই আপনার রব এর দব্ারা সমস্
অিবশব্াস দরূ করেত চাই,আরএমনসব িবষয় যাআপনার মেতা নয়,
আর আমােক আপিন যা তরী করেত চান তা করুন।” আপনারা
িক হাত উঠােবন, যখন আপনারা…? পর্ভু আশীবাদ করুন। ঈশব্র
আপনােকআশীবাদ করুন।
116 তখন বাইেবল বেলেছ, যীশু বেলিছেলন, আর এই সমস্
অনয্ানয্ রব সেত্ও, “যিদ কান বয্িক্ আমার রব শুেনন।” তােক
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অনসুরণ করুন,আপিনআপনার ইচ্া পরূন করেত যােচ্ন।
117 পর্ভু, সময় ফুিরেয় যােচ্। িকনু্ বাইেবল বেলেছ য, “যতজন
িবশব্াস কিরল,তাহারা বাপ্াইিজত হইল।”আিমপর্াথনা কির, সব্গীয়
িপতা, পর্েতয্েক যারা সিতয্কােরর সব্ীকােরািক্েত হাত তুেলেছন,
য ঈশব্েরর বাকয্ তারা পেড়েছন, আর দেখেছন য তারা ভুল
িছেলন।আিম কখনওতােদরঅেধেকর িদেকতাকাইিন। এটাআমার
দখার জনয্ নয়, এটা আপনার দখার জনয্, পর্ভু। য হাতগুিল
উেঠেছ তার িপছেনর অিভপর্ায় এবং উেদ্শয্ আপিন জােনন। হেত
িদন তােদর, এই মুহূত থেক, তােদর হৃদেয় উেদ্শয্, “এই িদন
থেক, এখন থেক, আিম ঈশব্েরর বাকয্ এবং ঈশব্েরর রব গর্হণ
করব, আর এর মূলয্ যাই হাক না কন এটা অনসুরণ করব।” আর
তােদর মেন রাখুন, যখন তারা যােচ্ন, গান লখেকর সই গান,
“যীশু িক একা কুর্শ বহন করেবন, আর সমস্ পৃিথবী িক মুক্ হেয়
যােব? না, পর্েতয্েকর জনয্ একিট কুর্শ আেছ; আমার জনয্ একিট
কুর্শআেছ।আর এই পিবতর্ কুর্শআিম বহন করেবা, যতক্ণ না মৃতুয্
আমােক মুিক্ দয়।” তারপর যখন ঈশব্েরর রব কথা বলেব, “আিম
তাঁর ধািমকতায় চেল আসব, কারণ আিম তাঁর রবেক অনসুরণ
কেরিছ, তাঁর বােকয্র রব।” আিম তােদরেক এখন আপনার কােছ
িনেবদন করিছ, পর্ভু, যীশু খর্ীেষ্র নােম।
118 এখন আমরা যখন মাথা িনচু কের আিছ, আপনারা যখন
আপনােদর সব্ীকােরািক্ এবং আপনােদর অঙ্ীকার করেছন। আিম
এখােন বেস থাকা একিট ছাট ছেলেক দেখ িবিস্ত, স তার
মাথা ঘুরােচ্। আর মন্লীর জনয্ একিট রব আেছ, “আিম সই
পর্ভু িযিন তামােদর সমস্ রাগ িনরাময় কেরন।” এটা মন্লীর
মেধয্ একিট রব। আর আপনার যাঁেদর িনরামেয়র পর্েয়াজন আেছ,
আর আপিন ঈশব্েরর পর্িতিট বােকয্র জনয্ একিট পিবতর্ জীবন
যাপন করেছন যা আপিন জােনন সিঠক, আর আপনার িনরামেয়র
পর্েয়াজনআেছ,আিম িবস্ত হইআপিন যিদ শুধু হাত উঁচু কেরন।
আপনােদর হাত উঁচু করুন, “পর্ভু, আমার আেরােগয্র পর্েয়াজন
আেছ।” িঠকআেছ।
119 এখন, আপনার হৃদেয় সই রব রাখুন, “আিম সই পর্ভু িযিন
তামােদর সমস্ রাগ িনরাময় কেরন।” মেন রাখেবন, যখন বাকয্
উচ্ািরত হয়, তখন তা বাস্বািয়ত হয়। যীশু বেলেছন, মাক
১১:২২, “ য কহ এই পবব্তেক বেল, ‘উপিড়য়া যাও,’ এবং মেন
মেন সেন্হ না কের, িকনু্ িবশব্াস কের য, যাহা বেল তাহা ঘিটেব,
তেব তাহার জনয্ তাহাই হইেব।”
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120 এখন, পর্েতয্েক এখনআমােদর িনজসব্ উপােয়, আপনার মাথা
নত করুন, আপনার সব্ীকােরািক্ করুন, “পর্ভু, আিম আপনার
বাকয্ িবশব্াস কির। আিম আপনার রব শুেনিছ য আপিন কলয্,
অদয্ এবং অনন্ কাল একই আেছন।” আিম িনেচ যািচ্ আর এই
ছেলিটর উপর হাত রাখেত যািচ্, কারণ এটা িক তা জানার জনয্
স খুবই ছাট, মূলয্বান ছাট ছেল,আকাের ও বয়েসআমার ছাট
জােসেফর মত। আর আিম চাই আপনারা সবাই পর্াথনা করুন,
পর্াথনা করুন, “পর্ভু, আিম আপনার রব শুনেত পািচ্, আিম
িবশব্াস কির।”
121 সব্গীয় িপতা, আমরা এই শর্াতােদর তােদর শরীেরর িনরামেয়র
জনয্ আপনার কােছ িনেয় আসিছ। আর, পর্ভু, এখােন একজন
দভুাগা ছাট বাচ্া রেয়েছ, স বাতািটেতআমার মেনােযাগআকষণ
করেছ, একজন অিভভাবকেক ছাট্ বাচ্ািটেক ধের বেস থাকেত
দেখ। িচিকৎসা িবজ্ােনর মাধয্েম, ছাট ছেলিটরজনয্ কানআশা
নই। সখােন ঈশব্েরর একিট রব রেয়েছ যা সবিকছুর উপরআেরাহণ
কের। আর যেহতু এই মন্লী একিতর্ত হেয়েছ পর্িতিট আেদশ
পালন করার জনয্ যটা আিম জািন িকভােব এটা করেত হেব,
বািকটা আপনার, িপতা। আিম িনেচ যািচ্ আর সই বালকিটর
উপর হাত রাখিছ।
122 িপতা ঈশব্র, যীশু খর্ীেষ্র নােম, আিম এটােক দিণ্ত কির।
ঈশব্েরর শিক্ যন, ঈশব্েরর আেরাগয্… যন আগামী পাঁচ িমিনেট
তার মেধয্ এমন পিরবতন হয়…?…তারা সবাই যন…?…
আপনার গৗরেবর জনয্।
123 সব্গীয় িপতা, আপিন পর্িতশর্িত িদেয়েছন। এটাই আিম জািন,
আপিন পর্িতশর্িত িদেয়েছন। এটা করা হেয়েছ, যমন বলা হেয়েছ,
“আপিন যিদ এই কথা বেলন,” আরআিম অসুস্তা অথবা পীড়ার
পর্িতিট িদয়াবলেক বলিছ যারা এই শর্াতােদরআবদ্ কের রেখেছ,
যটা এই শর্াতােদর আবদ্ কের রেখেছ, অিবশব্ােসর পর্িতিট
আত্া, আিম বলিছ, “যীশু খর্ীেষ্র নােম, লাকেদর থেক পর্স্ান
করুক!” এখন,আমরা জািন য এটা লখাআেছ,আরএখন এটা
বলা হেয়েছ, এটা করা হাক, ঈশব্েরর সম্ান এবং গৗরেবর জনয্।
আর যীশু খর্ীেষ্র নােম এটা পর্াথনা করা হেয়েছ।
124 এখন, আপনারা যারা িবশব্াস করেত পােরন, আর িবশব্াস
কেরন, যাই ঘটুক না কন, হেত হেব না, সই বীজিট সখােন
পেড় গেছ। আপনার িভতের সই সামানয্ িকছু, সই রব। এই
সন্ােনর িপতামাতা, সন্ােনর যাই অবস্া হাক না কন, আপনারা
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িক িবশব্াস কেরন ঈশব্েরর বীজ আপনার হৃদেয় নেম এেসেছ,
য ছেলিট সুস্ হেয় উঠেব? আপনারা বািকরা পর্াথনা করেছন,
একজন অপরজেনর জনয্, আপনারা িক িবশব্াস কেরন য ঈশব্েরর
বীজ আপনার হৃদেয় নেম এেসেছ, “আমার অসুস্তা শষ হেয়
গেছ”? তারপর িবশব্ােসর পর্াথনা আপনার জনয্ পর্াথনা করা
হেয়েছ, সই স্ােন পািঠেয় দওয়া হেয়েছ।আর যিদ শয়তান কখনও
চষ্া কের, তাহেলও আপিন িঠক িফের আসেবন: “ সই স্য্ািনশ
চােচ দাঁিড়েয়, সই রিববার সকােল, িবশব্ােসর পর্াথনা আমার
জনয্ পর্াথনা করা হেয়িছল। আর ঈশব্র পর্িতশর্িত িদেয়েছন!”
িবশব্ােসর পর্াথনা অসুস্েদর রক্া করেব এবং ঈশব্র তােদর উপের
উঠােবন। এটা হেতই হেব।আপনারা িক এটা িবশব্াস কেরন? বলুন,
“আেমন।” ঈশব্র আপনােদর আশীবাদ করুন। এখন আিম সভািট
ভাই রােজর কােছ িফিরেয় দব, আমার মেন হয় এখােন, ভাই
জেুয়ল রাজ। 
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ভাই ঊইিলয়াম মিরয়ন বর্ানহােমর দব্ারা এই বাতািট, ইংেরজী ভাষায় রিববার সকােল, ২০জানয়ুারী,
১৯৬৩ িখর্স্ােব্, িফিনক্, অয্ািরেজানা, মািকন যকু্রােষ্র অয্ােপাস্িলক চােচ পর্চার করা হেয়িছল,
ময্াগেনিটক টপ রকিডং থেক িনেয় ইংেরজীেত অসংেক্িপত রূেপ মুিদর্ত করা হেয়েছ। এই বাংলা
অনবুাদিট ভেয়স অফ গড রকিডং দব্ারা মুিদর্ত এবং িবতরণ করা হেয়েছ।
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