
কন আমরা ধমসম্দায় নই?

 আিম অনমুান কির, পর্ায় িতন মাস অনপুিস্ত থাকার পর
পনুরায় এখােন বদীেত িফের আসার সৗভাগয্ হেয়েছ।

কাঠিবড়ািলেদর কিঠন সময় পার হেয়েছ, আমারও তাই। ওহ, এটা
সব্িস্দায়ক, যিদও, এখন, এবং আপিন পনুরায় সবােত আেরা
অিধক পর্েবশ করার মেতা অনভুব করেছন। এবং এখন এই আগামী
সপ্ােহ শুরু করার আশা করেছন, আগামী বুধবার রােত, একিট—
একিট পনুরুজ্ীবন সভা এখােন য়াবারনােকেল। আর যিদ ঈশব্র
ইচ্া কেরন, আমার কােছ এক ধরেনর…পর্ভু আমােক একিট িভন্
এবং নতুন ধরেনর সবাকােযর পর্িতশর্িত িদেয়েছন। এবং যিদ িতিন
তা করেত সনু্ষ্ হন, আিম এিট শুরু করার আশা কির এই—এই
নতুন ধরেনর সবাকায আগামী সপ্ােহ, এখােন য়াবারনােকেল,
পর্থম স্ােনর জনয্।

2 আর তারপের, এই আসন্ জানয়ুািরর জনয্ আমার কানও
িনধািরত সভা নই, তেব শুধু অেস্িলয়া এবং িনউিজলয্ােন্। আর
তারপের ভাই অসবন একিট যৗথ সভা আহব্ান করেছন যা আিম
তােক এখােন িকছুক্ণ আেগ, তুলসায় পর্িতশর্িত িদেয়িছলাম, িকনু্
একটু পের, িকনু্ আমরা এখনও সই িবষেয় িনিশ্ত নই।

3 এটা অবশয্ই খুব ভােলা, ভাই জিফর্স, এখােন আপনার
সেঙ্ হাত িমলােত পের, এবং আপনার ছেলেক সই গানিট
গাইেত শুনেত এবং আপনােক বাজােত দখেত পের। আিম এটা
ভােলাবািস, িপতা এবং পতুর্। আপিন িক এটা পছন্ কেরন না?
“একিট িশশুেক সভােব লালন-পালন করুন যভােব এিট হওয়া
উিচত।” সটা িঠক, মহাশয় গুেয়ন্ার, আপিন—আপিন জােনন
য এটা িঠক, আপনারা উভয়ই। “একিট িশশুেক সভােব লালন-

পালন করুন যভােব এিট হওয়া উিচত, এবং যখন স বৃদ্ হেব
তখন এিট চেল যােব না।” এবং এিট সতয্। কখনও কখনও এমন
হেত পাের য স এিট থেক চেল যেত পাের, তেব এিট তার
কাছ থেক চেল যােব না। দখুন? এিট—এিট সবসময় তার
সেঙ্ থাকেব। সই পর্াথিমক পর্িশক্ণ এবং যা িকছু করার জনয্
তােক বড় করা হেয়েছ, সটা— সটা অবশয্ই তার সেঙ্ থাকেব।
এখন, এই…
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4 আিম সখােন ভাই জিফর্েসর সেঙ্ দখা কেরিছ এবং আিম
বেলিছলাম, “ভাই জিফর্স…” আিম ভেবিছলাম, আপনারা
জােনন, আিম আমার পিরদশনকারী ভাইেদর একজনেক দেখ
সবদা আনিন্ত হই, িকনু্ এত রােত একজন পিরদশনকারী ভাই
আসার জনয্! এই পনুরুজ্ীবেনর িঠক আেগ, এিট সই রাত যারা
য়াবারনােকেল আেসন। এিট সই রাত…আমরা আজ রােত িনেত

চাই, এবং আগামীকাল সকােল, এবং আগামীকাল রােত, আমরা
এখােন য়াবারনােকেল যা িবশব্াস কির তার উপর, পনুরায়—
পনুরায় অভয্াস করার জনয্। আমােদর িকছু ভয়ঙ্র অদু্ত িবশব্াস
আেছ, খুব অদু্ত, িকনু্ কােনা না কােনাভােব আমরা সগুেলা
বাইেবেল খুেঁজ পাই। তারা সখােন সব িঠক আেছ বেল মেন হয়।
5 আর এখন, যিদ সখােন একজন অদু্ত ভাই অথবা বান
থােকন, িযিন একিট িনিদষ্ ধমসম্দােয়র অন্গত, অথবা—
অথবা অসম্ত হন, আজ রােত এখােন বেস আেছন, আমরা
আপনােক বলেত চাই য আপিন সম্ূণরূেপ সব্াগত। দখুন,
আপনােক সম্ূণরূেপ সব্াগত জানােনা যােচ্। িকনু্ এখন আশা
করিছ…এবং আমরা এিট সুন্র রুক্ কের তুিল। সুতরাং যিদ মেন
হয় য আপিন এিটর সেঙ্ একমত নন, িঠক আেছ, এখন, আিম
যমন কির িঠক তমিন আপিন করুন যখন আিম যখন চির পাই

খাই। আর যখন আিম চির পাই খাই, যিট আমার িপর্য়, আিম
সবসময়, যখন আিম…আিম যখন পাই খাই, যিদ আিম একিট বীজ
মুেখ িদেয় ফিল, আিম পাইিট ফেল িদই না। আিম—আিম শুধু
বীজিট ফেল দই আর শুধু পাই খেত থািক। সুতারং, অথবা
মুরিগর মাংস খাওয়ার মেতা। এখন, আপনারা সবাই মুরিগর মাংস
পছন্ কেরন, দখুন। আর যখন আপিন হাড় মুেখ িদেয় ফেলন,
আপিন ছেড় দন না, আপিন শুধু হােড়র চারপাশ থেক মুরিগর
মাংস খেত থােকন। িঠক আেছ, আপিন আজ রােত এইভােব
করুন, আিম এখােন যা বলিছ, আপিন শুধু…যখন আপিন িকছুেত
আঘাত কেরন, আপিন বেলন, “এখন, আিম—আিম শুধু করব
না…আিম এই পেরর িতনিট সভােত, একিট ছাট চােচর মতবাদ
িহসােব বেস আিছ। তারা শুধু এক ধরেনর মহড়া করেছ তারা যা—
তারা যা িবশব্াস কের, এবং এিটর উপর িদেয় যােচ্।”
6 আর একমাতর্ উপায় যভােব আপিন একজন বয্িক্েক এিট
পর্ায় িবশব্াস করােত পােরন, তা হল তােক দর্তেবেগ ঘের িনেয়
আসুন যতক্ন না তারা জানেত পােরন য সটাই সই িবষয় যিট
সিঠক। এিটই একমাতর্ উপায় যভােব আপিন এিটেক আটকােত
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পােরন। িঠক আমার একজন বনু্র মেতা, িমস্ার উেডর সেঙ্ আিম
িছলাম; আপিন যিদ অেধক একিট পেরক পর্েবশ করান, এবং
তক্ািট আলগা থােক, তেব বাতাস এিটেক খুব শীঘর্ই উিড়েয়
িনেয় যােব। িকনু্ আপনােক তােক সম্ূণ পর্েবশ করােত হেব,
এিটেক শক্ভােব আটকােনার জনয্। তাই এখন যিদ আিম এই
স্ানগুিলর মেধয্ কানিটেত সিতয্কােরর রুক্ হই, এবং আজ রােত
আপনারা দশেকরা যারা বেস আেছন, আিম—আিম আপনােদর
ফেল দওয়ার চষ্া করিছ না। আমরা যা িবশব্াস কির আিম শুধু

এই মণ্লীেক ঘের িনেয় যাওয়ার চষ্া করিছ। সকেল এখন তা
ভােলা কের বুঝেত পেরেছন, বলুন, “আেমন।” [মণ্লী বলল,
“আেমন।”—সম্াদকীয়] িঠক আেছ। সটা— সটা িঠক আেছ।
আর এখন আমার হাত থেক এিট সিরেয় িনন। আর তারপর—
এরপর…তারা এিট রকড করেছ, এবং আরও অেনক িকছু, যিদ
পের, তারা যিদ পের জানেত চান আমরা আসেল িকেসর পেক্
দাঁিড়েয়িছ, এবং আমরা িক িভিত্েত দাঁিড়েয়িছ, এই রকিডং তা
বেল িদেব। আর তারপের আমরা পর্ায়শই এিট কির, কারণ সখােন
নতুন লাকরা আেসন এবং—এবং আমরা এিগেয় যাই। আর এখন
আমরা সমস্ চােচর মতবােদর উপর যেত সক্ম হব না, তেব তােদর
মেধয্ িকছু যা আমরা চাই—কথা বলেত চাই। আর এখন, বুধবার
রােত, যিদও, শুরু হয়…
7 এখন, সামবার এবং মঙ্লবার, আিম দেূর যািচ্, পর্াথনা
করেত, আেরাগয্দান সভার জনয্ পর্সু্ত হেত। আর আপিন ফান
করেত পােরন, অথবা আপিন যা করেত চান, এবং এই আসন্
পনুরুজ্ীবেনর সভার জনয্ আপিন য কাউেক আনেত পােরন।
এবং তােদর এখনই তাড়াহুেড়া কের আসেত বলেবন না, আসেত
বলেবন না, বলুন, “িঠক আেছ, এখন আিম দৗেড় পর্েবশ করেত
যািচ্ এবং আজ রােত আমার জনয্ পর্াথনা করা হেব। এবং
আগামীকাল রােত, এিট সব…” আপিন এিট করেবন না। আপিন
িভতের আসুন এবং িকছুক্ণ শুননু, কারণ আমরা আমােদর সময়
িনেত চাই এবং সই বাকয্িটেক এত কাছাকািছ রাখেত চাই যন
শয়তান কখনও নড়াচড়া করার জনয্ একিট সামানয্ স্ানও পােব
না। আর তারপর যখন আপিন আপনার িবশব্াসেক তার শষ পযন্
আসেত দন, যতক্ণ না আপিন িবশব্াস করেত শুরু কেরন, তারপর
আপনার অবেচতনােক কায করেত িদন, তখন ঈশব্েরর িবশব্াস
এিটেক সমথন করেব। তারপর আপিন সরাসির বাইের যােবন।
দখুন?
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কারণ, আপনার িবশব্াস খুব বিশ করেব না। আপনার
অবেচতনােক সিদেক যেত হেব যিদেক আপনার িবশব্াস যােচ্,
এবং তারপর ঈশব্েরর িবশব্াস িপছেন চেল আেস এবং সবিকছু িনিশ্ত
কের। দখুন? িকনু্, যিদ এিট আপনার িবশব্াস হয়, “ওহ, হয্াঁ, আিম
এখনই এটা পেয়িছ!” এমনিক আপনার অবেচতনাও, এখােন
িফের এেস বলেছ, “আিম িবস্য়েবাধ কির এটা আমার উপর কাজ
করেব িকনা।” এটা তা করেব না, িঠক তখনই। দখুন? তাই আমরা
চাই এিট একিট পর্কৃত আেরাগয্দান সভা হাক। এবং আিম কাউেক
কেক্ িনেয় আসার আেগ, এবং আরও অেনক িকছু, আেরাগয্দােনর
জনয্, অথবা এই নতুন সভার জনয্, আিম চাই যন তারা সতয্ই
বুঝেত পােরন তারা এখােন িকেসর জনয্ এেসেছন। তাই শুধু মেন
রাখেবন, আর আসুন এবং আমােদর সেঙ্ দখা করুন, আর আমরা
আপনােক পেয় খুিশ হব।
8 এখন মেন রাখেবন, এখন, আজ সকােল, আমরা চােচর
িশক্ার সমব্েন্ কথা বলা অিবরত রাখেত যািচ্। আর আগামী
কাল রােতও একই ভােব। আর আপনােক উপিস্ত হওয়ার জনয্
সব্াগত জানাই, আর য কউ আসেত পােরন। আমরা সবসময়
কাউেক দেখ আনিন্ত হই। িকনু্ এখন এিট, আজ রােত, এখােন
য়াবারনােকেলর লাকেদর জনয্ ঘের ফরা িনেদিশত হেয়েছ,

যা—যা এই িশক্ায় উত্ািপত হেয়েছ। কারণ, বাইের ক্েতর্,
সুসমাচার পর্চােরর ক্েতর্, আমরা শুধু ধমগর্েন্র পর্কৃত মৗিলক,
সুসমাচারমূলক িশক্া গর্হণ কির। িকনু্ এখােন য়াবারনােকেল,
আমরা আমােদর িনজসব্ িচন্াভাবনা এবং আমােদর িনজসব্ িবশব্াস
পেয়িছ, একিট—একিট—একিট মণ্লী িহসােব, আর আমরা

আজ রােত সিট দখব।
9 আর আমরা তাঁর আশীবাদপণূ বাকয্ খালার আেগ, আমরা িক
পর্াথনার জনয্ আমােদর মাথা নত করেত পাির না?
10 সবশিক্মান এবং পরাকর্মশালী ঈশব্র, িযিন, পৃিথবীর পর্থম
পরমাণুেত ঘুরেত শুরু করার পেূব, আপিন ঈশব্র িছেলন। আপিন
একটুও বদলান িন। আর যখন এিট ধের রাখার জনয্ আর কান
পরমাণু থাকেব না, এবং ধের রাখার মেতা আর কান জগৎ
থাকেব না, তখনও আপিন ঈশব্র থাকেবন। আপিন িচরকােলর
জনয্, এবং অনন্কাল থেক। আপিনই ঈশব্র। আপনার কখনই
জীবেনর শুরু িছল না, জীবেনর শষও িছল নাই। আপিন সবসময়
আেছন। এবং, িপতা, আপিন অসীম, এবং আমরা সসীম, আর
আমরা আপনার ঐশব্িরক করুণা পর্থনা কির, ঈশব্র, এই উপলিব্
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কির য আমােদর এই আত্া অনন্কােলর মেধয্ িমেশ যােব, এই
সমেয়র উপাদানগুিল থেক, অনন্কােলর মেধয্। অতএব, পর্ভু,
আমরা এখােন আমােদর পিরতর্ােণর িবষেয় পরীক্া করেত এেসিছ,
আমরা কীভােব আপনার বােকয্র সামেন দাঁিড়েয় আিছ তা দখেত,
এবং আমরা আমােদর অিভজ্তায় িকভােব অবিস্ত তা দখেত।
আমরা িক এমন জীবনযাপন করিছ যা আপনােক খুিশ কের?
আমােদর আত্া আপনার আত্ার সেঙ্ িক সাক্য্ বহন কের? এবং
আমােদর িশক্া িক এই বাইেবেলর সেঙ্ সাক্য্ বহন কের? আর,
িপতা, আমরা যন এই পরবতী িতনিট আসন্ সভােত উভয়েকই
ঘিনষ্ভােব পরীক্া করেত পাির। এিট পর্দান করুন, পর্ভু।
11 আশীবাদ করুন এখানকার পালকেক, িডকনেদর,
তত্াবধায়কেদর এবং সমস্ সাধারণ মানষুেক, যারা এই মণ্লীেত
আেসন। আমার এখােন আসার পর থেক, পর্ভু, এমন অেনক
আেছ, যােদর নামও আিম জািন না, অথবা তারা কাথা থেক
এেসেছন, িকনু্ আিম িনিশ্ত য আপিন তােদর সম্েক সব িকছু
জােনন। আর আমরা এখােন সই একিট উেদ্শয্ িনেয় এেসিছ,
আজ রােত, পর্ভু, িলিখত বােকয্র আেশপােশ সহভািগতা করার
জনয্। আর আমােদর জীবেন পিবতর্ আত্া পর্দান করুন, যােত
আমরা শািন্েত, এবং শান্ভােব এবং ঈশব্েরর ভেয় বসেত পাির,
এবং তাঁর বাকয্ দব্ারা আমােদর জীবন পরীক্া করেত পাির। এিট
পর্দান করুন, পর্ভু।
12 আর এই ভবেন, আজ রােত, পর্ভু, সখােন আমার ভাইরা
রেয়েছ চাচ—চােচর িবিভন্ পযায় থেক। এবং, পর্ভু, আিম খুবই
কৃতজ্ য তারা এখােন সহভািগতা করেত এেসেছন। হয়েতা আমরা
মতবােদর নীিতমালার উপর িদব্মত পাষণ করেত পাির। িকনু্ সই
একিট মহান পর্ধান নীিতেত, আমরা ঐকয্বদ্ ভর্াতৃবৃন্ িহেসেব
সামেন দাঁিড়েয় আিছ। যন, হ ঈশব্র, যন এটা আমােদর—
আমােদর সহভািগতােক শিক্শালী কের, আর আমােদর…এবং
ঈশব্েরর করুণা এবং ভালবাসার বন্নগুিল আমােদর উপর ভরপরু
থােক। এখন, পর্ভু, এিট বুঝেত পের য এিট একজন মানুেষর
পেক্ অেনক বিশ কাজ, কারণ আমরা এখােন িবেবচনাধীন
আিছ, আজ রােত, আত্ার গন্বয্ যা অনন্কােলর জনয্ আবদ্।
তাই আমরা পর্াথনা কির যন পিবতর্ আত্া সরাসির বােকয্
পর্েবশ কেরন, এবং এিটেক িবনয্স্ করেবন এবং তাঁর িনজসব্
উপােয় এিট বয্াখয্া করেবন, আমােদর কােছ, যা িতিন আমােদর
জানােত চান। এিট পর্দান করুন, পর্ভু। আর যখন িতনজন…
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সভার সময় শষ হেয় যায়, আমরা যন একিট শিক্শালী মণ্লী
িহসােব যেত পাির, একসােথ একিতর্ত হেয়, আমােদর হৃদয় এবং
আমােদর লক্য্গুিলেক একিতর্ত করেত, ঈশব্েরর রােজয্র আমােদর
সহ নাগিরকেদর সেঙ্, এবং পেূব এমন হয়িন সভােব এিগেয়
যেত পাির।

13 আিম আপনােক ধনয্বাদ জানােত চাই, পর্ভু, এখােন মণ্লীর
এবং—এবং এখােন থাকা লাকেদর উপিস্িতেত, য আপিন
এখন আমােক বশ কেয়ক সপ্াহ ভােলা িবশর্াম িদেয়েছন। আপনার
উপিস্িত এবং আপনার আশীবােদর জনয্ আিম আজ রােত
খুব ভােলা অনভুব করিছ। হ ঈশব্র, আমরা এখােন ভাইেয়র
জনয্ পর্াথনা কির, আমােদর ভাই িযিন িবেদেশ যােচ্ন, সই
অন্কার, ঘালােট দশগুিলেত যােচ্ন, যখােন তার জীবেনর
লক্য্ আেছ। হ পর্ভু, আমােদর ভাই জফিরেক আশীবাদ করুন
যখন িতিন যােচ্ন, এবং তার ছেল, এবং তার স্ীেক, আর তােক
মহান অগর্গিত িদন। যতক্ণ না সুসমাচােরর আেলা দরূ-দরূােন্
আেলািকত হেব ততক্ণ পযন্ িতিন অন্কােরর মধয্ িদেয় যন গত
কাটেত পােরন। আমােদর শর্বণ করুন, িপতা, আমরা আপনার পতুর্
পর্ভু যীশুর নােম এই আেবদনিট পর্াথনা করিছ। আেমন।
14 এখন, আজ রােত, আমার ছাট স্ািফল্ বাইেবেল পড়িছ।
সম্িত আিম পঁিচশ বছর পিরেয়িছ। আর আিম এখনও এিট পড়েত
পাির, িকনু্ এিট বশ ম্ান হেয় যােচ্। তাই আিম যখন অধয্য়ন
কির তখন আিম আমার জনয্ পড়ার চশমা বয্বহার কির, এবং
আিম পর্থমবােরর মেতা আজ রােত এিট কীভােব কাজ কের তা
দখেত যািচ্।

এখন আমার কােছ িবষয় আেছ, যমন, “মণ্লী অবশয্ই…”
ওহ, অেনক িকছু, যিদ আমরা তােদর িনেত পাির। তােদর একিট,
“ কন আমােদর মণ্লী বলা হয়? কন আমরা একিট ধমসম্দায়
নই? কন— কন আমরা িবশব্াসীেদর আত্ার িচরন্ন িনরাপত্ায়
িবশব্াস কির? কন আমরা নারী পর্চারকেদর দাষােরাপ কির? কন
আমরা জেল ডুিবেয় বািপ্স্ িদই? এবং মণ্লীেক িক ক্শ এর
মেধয্ িদেয় যেত হেব?” এবং এখােন এইরকম অেনক িবষয়, আিম
অনমুান কির আিম পেনেরািট অথবা আঠােরািট িনেয়িছ, পরবতী
কেয়কিট রােতর জনয্।
15 তাই আিম ভাবিছ, আজ রােত, শুরু করার জনয্, শুরু করার
জনয্, এটা মেন হয় য পর্ভু আমার হৃদেয়র উপর অবস্ান করেছন
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শুধুমাতর্ এই িবষয়িটর জনয্… কন আমরা ধমসম্দায় নই ? য
কারেন…এখন, অনয্ানয্ ধমসম্দােয়র িবরুেদ্ আমােদর কােছ
িকছুই নই। তােদর িবরুেদ্ আমােদর কােছ িকছুই নই, িকনু্
আিম বয্াখয্া করেত চাই কন আমরা কখনই কােনা ধমসম্দােয়র
সেঙ্ যাইিন। আিম একিট ছাট বয্াপিটস্ চােচ িনযকু্ হেয়িছলাম,
আপনারা জােনন। এবং বয্াপিটস্ একিট ধমসম্দায় নয়, সম্িত
পযন্ িছল না, এবং এখন এিট বািকেদর মেতাই িঠক ধমসম্দায়
হেয় উঠেছ। িকনু্, য কারেণ আমরা কখনই ধমসম্দায় হেয়
উিঠ িন…
16 এখন, আমরা একিট সংগঠন। আমরা একিট সংগঠন, এখােন
নিথভুক্—আদালেত, একিট সংগঠন িহসােব, মানেুষর একিট
দল যারা খর্ীেষ্র উপাসনা করার জনয্ একেতর্ সংগিঠত হেয়েছ,
িকনু্ আমরা একিট ধমসম্দােয়র মেধয্ নই। কউ আমােদর উপর
কতৃতব্ করেত যােচ্ না, আপনারা দখুন। এিট একিট ধমসম্দায়
নয়। এটা—এিট শুধুমাতর্ একিট সংগঠন, িখর্স্ান িবশব্াসীেদর মেধয্
একিট সহভািগতা। লােকরা এখােন মণ্লীেত আেসন। এবং এিট
তােদর গৃহ মণ্লী হেয় যায় যিদ তারা আসেত চায় তেব, যতিদন
তারা জীিবত থােকন।
17 আর তারা এখােন আসেত পােরন এবং আমরা যা পর্চার
কির তার সেঙ্ িদব্মত পাষণ করেত পােরন। এটা পেুরাপিুর িঠক
আেছ। আপিন এখনও, যতক্ণ আপিন একজন িখর্স্ান, আপিন
সহভািগতা পেয়েছন, এবং বািকেদর মেতাই একিট িবতরণ-পতর্
পেয়েছন। দখুন? যিদ আিম বিল আিম জেল ডুিবেয় বািপ্স্

িদেত িবশব্াস কির, আর আপিন িছটােনায় িবশব্াস কেরন এবং তােতই
থােকন, আমরা এখনও িঠক একই রকম থাকব যিদ আমরা দজুেনই
সম্ত হই। আমরা হয়ত একইভােব চােখ চাখ রেখ দখেত সক্ম
হেত পারব না। িকনু্ যতক্ণ আপিন একজন িখর্স্ান ভাই বা বান
হন, আপিন সম্ূণরূেপ সব্াগত, দখুন, সকেলই।
18 তাই আমােদর কােনা ধমসম্দায় নই, কারণ আিম মেন
কির সই ধমসম্দায় ভর্াতৃতব্েক আলাদা কের। তােদর কউ কউ
বলেব, “িঠক আেছ, সই পনুরুজ্ীবন সমব্েন্ আমােদর িকছুই করার
নই। সটা মথিডস্ পনুরুজ্ীবন।” “িঠক আেছ, সটা বয্াপিটস্।

আমরা পাইিন…আমরা মথিডস্। এর সেঙ্ আমােদর িকছু করার
নই।” ভাই, খর্ীষ্ যিদ এর মেধয্ থােকন, আমােদর—আমােদর

সকেলরই এটা সেঙ্ করা উিচত। আমরা আমােদর…এিট—এিট
খর্ীেষ্র দহ য— য কষ্ পােচ্। এবং আিম আজেক দেশ
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এত িকছু দখেত পািচ্, কীভােব আমােদর আেছ…এখন, খর্ীষ্
কখেনাই কেরনিন, কােনা সমেয়, কােনা ধমসম্দায় সংগিঠত
কেরনিন। এখন, সটা শুধু ভােলা কের আশব্স্ করা যাক।
19 এখন, এখন, আিম আগামীকাল রােত আপনােক িজজ্াসা
করেত যািচ্, যিদ এই িবষয়গুিলর মেধয্ কানিট আপিন জানেত
চান, যমন িকছু ইিতহাস যা আিম উদৃ্ত করিছ, অথবা অনয্ িকছু।
আমার কােছ এিট সম্ূণ ঢেল দওয়ার সময় নই, আিম অনয্
িবষেয় যাব না, কারণ আপিন সই একই িবষেয় সপ্াহ কাটােত
পােরন। িকনু্ আপিন যিদ স্ানিট অথবা কান িকছু জানেত চান
তেব আমােক িজজ্াসা করুন, এবং এিট এখােন—এখােন টিবেল
রেখ যান, আর আিম আপনার জনয্ এর উত্র িদব।

20 এখন, পর্াচীনতম ধমসম্দায়, এবং আমােদর কােছ পর্থম
ধমসম্দায় চাচিট হল কয্াথিলক চাচ। এবং এিট শষ পর্িরেতর
মৃতুয্র পর্ায় িতনশত বছর পের সংগিঠত হেয়িছল। আর এটা িঠক।
আপিন এিট পর্ারিম্ক নাইিসয়া ফাদার বইেত পােবন, আর আপিন
এিট জােসফােসর লখায় পােবন, আর, ওহ, অেনক—অেনক
মহান ঐিতহািসেকর। দখুন? এবং যতদরূ পযন্ সই— সই… য
কান মণ্লীর যেুগ, শষ পর্িরেতর মৃতুয্ পর, আর পর্িরতেদর

যেুগর িতনেশা বছর পর, কান ধমসম্দায় িছল না। এবং কয্াথিলক
হল চােচর একিট পর্থম ধমসম্দায়।
21 এবং পর্ােটস্য্ান্ িগজা হল সই ধমসম্দায় যা একিট
ধমসম্দায় থেক বিরেয় এেসেছ। পর্থম সংস্ার আেস, িছেলন
লুথার; লুথােরর পের জইুংিল আেসন, জইুংিলর পের কয্ালিভন
আেসন, এবং এইভােব নীেচ যেত থােক। আর পের ওেয়সিলয়ান
িরভাইভয্াল, এবং আেরা নীেচ আেলকজান্ার কয্াম্েবল, জন
িস্থ, এবং আরও ক, দখুন, নীেচ যেত থােক। এবং আমরা
এখন য শষ গিতিবিধ পেয়িছ তা হল পিন্েকাস্াল যেুগর এক
িভন্ পযায়।
22 আর আিম িবশব্াস কির য ঈশব্র পর্িতিট যেুগর সেঙ্ বয্বহার
কেরেছন। িকনু্ আপিন িক কখনও লক্য্ কেরেছন, পর্েতয্কবার
একিট িগজা বয্থ হয়, যখন তারা ধমসম্দায় তরী কের িঠক তখন
থেক তারা বয্থ হেত শুরু কের? এবং যখনই তারা বয্থ হয়, ঈশব্র

আর কখনও সই মণ্লীেক উত্াপন কেরন না। এটা সরাসির বীেজ
যায়। এখন আপিন শুধু…আপিন যিদ তার ইিতহাস জানেত চান,
আমরা—আমরা তা পর্কাশ করেত পাির, য— য কান মণ্লী,
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মণ্লীর ইিতহােস কখেনাই হয় িন, য কান মণ্লী পেড় যাওয়ার
পর পনুরায় উিত্ত হেয়েছ। বয্াপিটস্, মথিডস্, পর্সিবটািরয়ান,
লুথােরন, যাই হাক না কন, যখন তারা পেড় যায়, তারা শষ
হেয় গেছ। এখন, সটা িঠক। এখন, এই, আিম—আিম এখন
আপনােদরেক বেলিছ, বস্ পিরধান করুন, কারণ আমরা এিট িস্র
করেত যািচ্। দখুন? কখেনাই নয়, একবারও নয়। যখন একজন
বয্িক্ সব্তন্ভােব বিরেয় এেস একিট িগজা সংগিঠত কেরন, তখন
এিট শুরু হয়।
23 ঈশব্র পর্েতয্ক বয্িক্র সেঙ্ বয্িক্গত ভােব আচরণ কেরন,
ধমসম্দােয়র সেঙ্ নয়। কান যেুগই ঈশব্র কখনও একিট
ধমসম্দােয়র সেঙ্ আচরণ কেরনিন। িতিন সবদা একজন
বয্িক্র সেঙ্ আচরণ কেরেছন। পরুাতন িনয়েম, িতিন বয্িক্র
সেঙ্ বয্িক্গত ভােব আচরণ কেরিছেলন। নতুন িনয়েম, িতিন
বয্িক্র সেঙ্ বয্িক্গত ভােব আচরণ কেরিছেলন। য কােনা
যেুগ, িতিন সবদা পর্েতয্ক বয্িক্র সেঙ্ বয্িক্গত ভােব আচরণ
কেরন, ধমসম্দােয়র সেঙ্ নয়। সুতরাং, অতএব, ঈশব্র যিদ
ধমসম্দােয়র মেধয্ না থােকন, তাহেল আমার কােছ এিটর সেঙ্
একিট ধমসম্দােয়র সম্ক রেখ লাভ কী? এখন, আিম সই
ধমসম্দােয়র লাকেদর কথা বলিছ না, আিম ধমসম্দােয়র িবষেয়
কথা বলিছ, কারণ ঈশব্েরর লােকরা এই সমস্ ধমসম্দােয়র মেধয্
রেয়েছ।
24 এখন, ঈশব্র কখনই িকছু ঘটেত দন না, যিদ না িতিন সতক
কেরন। আিম িবশব্াস কির না য িকছু আেছ যা…
25 এখন, আমােদর যমন সমসয্াগুিল বিরেয় আেস,
মণ্লীগুিলেত, যমন রক্ এবং তল সম্েক সম্িত আমােদর
একিট হেয়িছল এবং আরও অেনক িকছু। এবং আপনারা জােনন
“িপর্য় ভাই বর্ানহাম” পতর্, ইতয্ািদ। িকনু্ য কারেণ আিম এর
িবরুেদ্ দাঁিড়েয়িছ, কারণ এিট বােকয্ নই। এবং সই কারেণই
আিম ধমসম্দােয়র িবরুেদ্, কারণ এিট বােকয্ নই। এবং এিটর
এমন িকছু থাকেত হেব যার উপর আমােদর িবশব্াস িভিত্ কের। এবং
যিদ আমরা কান ধমসম্দােয়র উপর িভিত্ করেত না পাির, তেব
আমােদর এিটেক ঈশব্েরর বােকয্র উপর িভিত্ কের রাখেত হেব।
কারণ এটাই একমাতর্ িভিত্, ঈশব্েরর বাকয্।
26 আর তারপের যিদ ঈশব্েরর বাকয্ কানও ধমসম্দােয়র কথা
না বেল, িকনু্ ধমসম্দােয়র িবরুেদ্ কথা বেল, তাহেল আমােদর
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অবশয্ই বােকয্র সেঙ্ কথা বলেত হেব। িবশপ িক বেলন, অনয্ কউ
িক বেলন, কউ িক মেন কেরন, একজন ভােলা মানুষ িক বেলন,
য যাই িকছু বেলন না কন, যিদ এটা ঈশব্েরর বাকয্ অনুযায়ী না হয়,

তাহেল এটা ভুল। দখুন? এটা হেতই হেব, বাকয্ শষ িবষয় হেত
হেব। ঈশব্েরর বাকয্ অবশয্ই চূড়ান্ আেমন হেত হেব।
27 এখন মেন রাখেবন, আিম কাউেক অিখর্স্ীয়করণ করিছ
না (আপনারা তা বােঝন) ধমসম্দােয়র মেধয্। এই সমস্
ধমসম্দােয়র মেধয্ হাজার হাজার মূলয্বান আত্া রেয়েছ, যারা
ঈশব্েরর সন্ান। তেব তােদর আলাদা করেত এবং পৃথক করার জনয্,
আিম এর িবরুেদ্। এবং ঈশব্েরর বাকয্ এর িবরুেদ্।
28 এবং আিম িবশব্াস কির য আজ দেশ এমন কান মতবাদ নই,
সই দেশ কােনা মতবাদ কখনও িছল না, িকনু্ ঈশব্েরর বাকয্ দব্ারা

ভিবষয্দব্াণী করা হেয়িছল য সটা আসেছ। আিম িবশব্াস কির য
ঈশব্েরর বাকয্ আমােদর যা যা পর্েয়াজন তা এখােনই বােকয্র মেধয্
সরবরাহ কের। আিদ থেক…আমােদর আিদ থেক অন্ পযন্,
এটা ঈশব্েরর বােকয্ পাওয়া যায়। এবং তারপর আিম—আিম িবশব্াস
কির য এিট যিদ ঈশব্েরর বােকয্ থােক তেব আমােদর উিচত…এটা
ভিবষয্দব্াণী কের। এবং ঈশব্েরর বাকয্ একিট সতকবাণী।
29 এখন, যভােব আপিন একিট সংবাদপতর্ পেড়ন সভােব
আপিন ঈশব্েরর বাকয্ পেড়ন না। আপিন পিবতর্ আত্ার দব্ারা ঈশব্েরর
বাকয্ পেড়ন, দখুন, কারণ পিবতর্ আত্া িনেজই খর্ীেষ্র মাধয্েম
কথা বেলেছন। খর্ীষ্ ঈশব্রেক ধনয্বাদ জানােলন য িতিন িবজ্
ও বুিদ্মানেদর দিৃষ্ থেক এই িজিনসগুিল গুপ্ রেখিছেলন,
এবং সগুিল িশশুেদর িনকট পর্কাশ কেরন যন তারা িশখেত
পাের। সুতরাং, আপনারা দখুন, কখনও িশিক্ত হওয়ার কানও
উপায় নই, কখনও ধমসম্দায় তরী করার কানও উপায় নই।
সিঠক হওয়ার একমাতর্ উপায় আেছ, তা হল, ঈশব্েরর আত্ার
দব্ারা পিরচািলত হওয়া। এবং য অিভজ্তা আপনার আেছ তা
এই বােকয্র সেঙ্ এক হেত হেব। দখুন? তাহেল আপিন এটা
পেয়েছন। দখুন?

30 যমন আমরা যখন এখােন আসলাম কেয়ক িমিনট হেয় গেছ,
আমরা এমন লাকেদর সেঙ্ আদান-পর্দান করিছ যারা—যারা…
তােদর মেধয্ িকছু মৗল কয্ালিভনবাদী, তােদর মেধয্ িকছু মৗল
আিমিনয়বাদী, এবং—এবং িবিভন্ পথ। এখন, সখােন সবসময়,
আপিন এিট যতই পাতলা কের কাটুন না কন, এর দিুট িদক থাকেব।
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এটা একদম িঠক। এবং তােদর উভয়ই তেকর িবষয় পেয়েছ। িকনু্,
বয্াপারটা হল, এর সতয্তা কাথায়? সখােনই আমরা আসিছ,
যখােন আমরা মেন কির, ঈশব্েরর অনগুর্হ দব্ারা, আমরা আপনােক

এর সতয্তা দখাই। এখন শুধু নওয়া যাক…এবং এখােনই আিম
এই চােচর িকছু মতবাদ িলেখিছ।
31 আসুন আপনার বাইেবেল পর্েবশ কির, মাতর্ কেয়ক িমিনট, এখন
আপনারা সবাই। আর আসুন পর্কািশত বােকয্, ১ম অধয্ায়; অথবা
পর্কািশত বাকয্, ১৭তম অধয্ায়, শুরু করার জনয্। আর আসুন
পড়া শুরু কির এবং এখনই খুেঁজ বর কির য এই গীজাগুিল
কাথায় শুরু হেয়িছল এবং ক—এটা ক শুরু কের। এখন,

বাইেবল সবিকছু পেূবই সতক কের। এিট সই িদনগুিলর পবূাভাস
দয় যখােন আমরা—আমরা বসবাস করিছ। আর এখন, পর্কািশত

বাকয্, ১৭ অধয্ায়, যিদ আপিন চান। আিম ১৩ বেলিছলাম, আিম
এটা বলেত চাইিন, সটা…আমরা িকছুক্ণ পের এিটেতও আসিছ,
এিট মািকন যকু্রােষ্র ভিবষয্দব্াণীেত রেয়েছ। িকনু্ এখন খুব
মেনােযাগ সহকাের শুননু।

পের ঐ সপ্ বািট যাঁহােদর হেস্ িছল, সই সপ্ দেূতর
মেধয্ এক জন আিসয়া আমার সেঙ্ আলাপ কিরয়া
কিহেলন,…আইস; বহু জেলর উপের বিসয়া আেছ য ঐ
মহােবশয্া, আিম তামােক তাহার িবচারিসদ্ দণ্ দখাই…
দখাই:

32 এখন মেন রাখেবন, এিট রহসয্ময় শানােচ্। এখন এই অখয্াত
মিহলা, এখন, যিদ আমরা এিট শখােত যাই, আপনােক পর্থেম এই
পর্তীকগুিলর অথ কী তা খুেঁজ বর করেত হেব। এখন, একজন
নারী, বাইেবেল, “মণ্লীর” পর্িতিনিধতব্ কের। কতজন তা জােনন,
য আমরা এক কনয্া? মণ্লী হল কনয্া।

33 “এখােন আসুন এবং আিম আপনােক িবচার দখাব।” এখন,
সই মহােবশয্া, য অশুিচ মিহলা বহু জেলর উপর বেস আেছ, তার

িবচার হেব। এখন, নারী পর্িতিনিধতব্ কের একিট “মণ্লীেক,” এবং
জল পর্িতিনিধতব্ কের “মানষুেদর।” এখন, আপনারা যিদ এিট লক্য্
কেরন, এছাড়াও, দখুন, আপিন সখােন থাকাকালীন ১৫তম পদ,
১৫তম পদ, একই অধয্ােয়র।

আর িতিন আমােক কিহেলন, তুিম য জল দিখেল,
ঐ বশয্া যাহােত বিসয়া আেছ, সই জল পর্জাবৃন্…
লাকারণয্,…জািতবৃন্ ও ভাষাসমূহ। ( দখুন?)
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34 এখন, এই মহান িগজা, মহান মিহলা, এখন মেন রাখেবন িতিন
একজন অখয্াত মিহলা। এবং যিদ নারী মণ্লীর পর্িতিনিধতব্ কের,
(এবং িখর্েস্র মণ্লী হল ভাযয্া, পিবতর্ ভাযয্া), তাহেল এখােন
একজন অপিবতর্ নারী রেয়েছ। তাহেল তােক হেত হেব একিট
অপিবতর্, ভন্, ভাযয্া। দখুন? এখন, এবং স িক কের? “ স বেস
আেছ,” অথবা উপের থাকা মােন, “অেনক জেলর উপর শাসন
কের।” অনয্ ভাষায়, তার সমস্ জািত এবং ভাষা এবং মানেুষর
উপর ক্মতা আেছ। স একজন মহান বয্িক্, এই নারী।

এখন, যাহার সিহত পৃিথবীর রাজগণ বয্িভচার
কিরয়ােছ,…

35 “কারণ পৃিথবীর রাজারা বয্িভচার কেরেছ,” ধনী মানষুরা,
মহান পরুুষরা আেছ। আপিন িকভােব পর্িতশর্িতবদ্ হেবন, িকভােব
একজন রাজা পর্িতশর্িত করেবন, একিট মণ্লীর সেঙ্ বয্িভচার?
এটা আধয্ািত্ক বয্িভচার। আধয্ািত্ক! বয্িভচার িক? এটা, িঠক
আেছ, এটা একজন ভাযয্া য তার সব্ামীর পর্িত অসতয্ জীবনযাপন
করেছ। সব্ামী থাকাকালীন স অনয্ পরুুেষর সেঙ্ বসবাস করেছ।
আর এই মণ্লী, তারপর, খর্ীেষ্র ভাযয্া হওয়ার ভান—ভান
করেছ, যখন স পৃিথবীর রাজােদর সেঙ্ বয্িভচার করেছ, তার
নাংরা জীবনযাপন, অপিবতর্ পশা িনেয়। ওহ, এিট গভীর এবং

এিট সমৃদ্। আিম শুধু বাকয্ ভােলাবািস। এখন লক্য্ করুন।
…যাহার সিহত পৃিথবীর রাজগণ বয্িভচার কিরয়ােছ,

এবং পৃিথবী-িনবাসীরা যাহার বশয্ািকর্য়ার মিদরােত মত্
হইয়ােছ।

36 তার “মদ” স যা িদিচ্ল, তার উদ্ীপনা, “আমরা মণ্লী!
আমরা যারা এটা পেয়িছ।” দখুন? এখন, আপনার মেন তা এখন
অঙ্ন কের রাখুন। িঠক আেছ। “তাই স বহন-…”
37 এখন, দতূ যাহনেক বলেলন, “এই মহান চােচর িবচার আিম
আপনােক দখাব।” এখন দখুন।

পের িতিন আত্ােত আমােক পর্ান্র মেধয্ লইয়া গেলন:
তাহােত আিম এক নারীেক দিখলাম, স িসন্ূরবণ পশুর
উপের বিসয়া আেছ,…

38 বাইেবেল িসন্ূরবণ, পর্িতিনিধতব্ কের “রাজকীয়েদর।”
িসন্ূরবণ মােন “লাল।” এবং পশু পর্িতিনিধতব্ কের “ক্মতােক।”

আপিন িক লক্য্ কেরেছন, জনু্িট সমুদর্ থেক উেঠ এেসেছ,
যিট পর্কািশত বাকয্, ১৩ ত রেয়েছ। এবং যখন আপিন পশুিটেক
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সমুদর্ থেক উেঠ আসেত দেখন, এটা বাঝায় য এই শিক্
মানেুষর মেধয্ উত্ািপত হেয়িছল।

িকনু্ পর্কািশত বাকয্ ১৩ ত, যখন এই মষশাবক এেসিছেলন,
িতিন পৃিথবীর বাইের এেসিছেলন, কান মানুষ থেক নয়, মািকন
যকু্রাষ্। িকনু্ তারপর, পের, তার দিুট ছাট শৃঙ্ িছল, নাগিরক
এবং ধমযাজকীয় ক্মতা। এবং তারপের িতিন শিক্ পেয়িছেলন
এবং নােগর মেতা কথা বেলিছেলন তার সামেন। তাই আপনােক
শুধু এিট িচিহ্ত করেত হেব, বহু বছর আেগ তারা পৗত্িলক রােম
য কাজগুেলা কেরিছল, সই একই িজিনস দব্ারা আমরা ধমীয়

িনপীড়েনর মেধয্ পর্েবশ করিছ, কারণ সদাপর্ভু এই কথা কেহন।
এখন এটা দখুন। “একিট পশুর উপর বেস আেছ, একিট

শিক্।”
39 আপিন িক িরিবকােক লক্য্ কেরেছন? ইলীেয়ষ যখন তােক
খুেঁজ পেলন, তখন সন্য্ার সময়, এবং স (িরিবকা) উটেদর
জল পান করায়। কারণ, ইলীেয়ষ বেলিছেলন, “ য কনয্া এেস
এই উটেদর জল পান করায়, স হেব…এবং আমােক জল পান
করায়, পর্ভু, সই হেব, আপনার দাস ই  হােকর বধূ হওয়ার জনয্
আপিন যােক মেনানীত কেরেছন।” িতিন যখন পর্াথনায় িছেলন,
তখন িরিবকা এেস জল তুেল তাঁেক পান করােলন এবং উটেদর জল
পান করােলন। লক্য্ করুন, উটিট একিট পশু িছল। এবং সই একই
জােনায়ার যােক স জল পান করািচ্ল, স-ই তােক ই  হােকর
কােছ িনেয় যায়।
40 এবং, আজ, পিবতর্ আত্ার শিক্, যােক মণ্লী জল িদেচ্
এবং উপাসনা করেছ, এই পৃিথবী থেক তােক িতিন তুেল িনেয়
যােবন, বধূর সেঙ্ সাক্াৎ করার জনয্। অবশয্ই, ই  হাক বাইের
ক্েতর্ িছেলন, সন্য্াকােল। আমরা পর্ভুর সেঙ্ মিহমােত দখা করব

না। ইিফষীয়, ৫ম অধয্ায় বেল য আমরা আকােশ তাঁর সেঙ্ সাক্াৎ
করব। ওহ, এিট মথিডস্েদর িচৎকার করার জনয্ পর্সু্ত কের
তােল। এটা ভাবুন! দখুন? পর্ভু…

ই  হাক তার িপতার বািড় থেক বিরেয় এেস ক্েতর্
িছেলন, যখন িতিন িরিবকােক উেট আসেত দেখিছেলন। এবং
স (িরিবকা) তােক (ই  হাক) পর্থম দখােতই ভােলােবেস
ফেলিছেলন এবং উট থেক নেম তার সেঙ্ দখা করেত দৗেড়
গেলন। সটা িঠক। সখােনই আমরা পর্ভুর সেঙ্ দখা কির। এবং
য উটিটেক স জল িদেয়িছল, তােক তার সব্ামীর কােছ িনেয় যায়।
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এবং মণ্লী য শিক্র আরাধনা করেছ, যােক পৃিথবী ধমান্তা
বেল, মণ্লী যার আরাধনা করেছ, সই শিক্ হেব যা মণ্লীেক
আকােশ িনেয় যােব, “আকােশ পর্ভুর সেঙ্ দখা করেত।” পিবতর্
আত্া! দখুন? এখােন…

আর দখুন, িরিবকা কুমারী িছেলন।
41 আর এই মিহলা একজন বশয্া, আমরা এখােন কথা বলিছ।
এখন, শিক্ এখন আপনারা কী বুঝেত পেরেছন? শিক্—শিক্,
িক মােন, য, পশু। স িসন্ূরবণ বস্ পিরধান কের িছল। এখন, এটা
িক ধরেনর পশু হেত পাের? িসন্ূরবণ, এিট হেব “ধনী” শিক্। স
এখন িক ধরেনর চাচ হেত যােচ্? স একিট ধনী চাচ, আর স
একিট মহান চাচ, এবং স একিট শিক্শালী চাচ, এবং তার পর্ভাব
লাকবৃেন্র এবং লােকেদর পর্ভািবত হয়। এবং পৃিথবীর রাজারা

তার সেঙ্ আধয্ািত্ক বয্িভচার কেরেছ, তারা পৃিথবীর মহাপরুুষগণ।
এখন আমরা এক িমিনেটর মেধয্ স ক তা খুেঁজ বর করেত যািচ্
এবং এই ধমসম্দায় সম্েক জানেত পারব।

আর সই নারী বগুিনয়া বস্ পিরিহতা (রাজকীয়), …
বগুিনয়া ও িসন্ূরবণ বস্ পিরিহতা,…এবং সুবেণ ও

মূলয্বা  মিণেত ও…মুক্ায় মিণ্তা, এবং তাহার হেস্
সুবণময় এক পানপাতর্ আেছ, ইহা ঘৃণাহ দর্েবয্ ও তাহার
বশয্ািকর্য়ার মািলেনয্ পিরপণূ :

42 তার হােত িক িছল? তার িশক্া, স লাকবৃেন্র সামেন
িক রেখেছ, “আমরা চাচ। আমরা এটা ।” আর স পৃিথবীর
রাজােদরেক তার সেঙ্ মত্ কের রেখেছ। “আমরা এটা । আমরা
বৃহৎ শিক্! আমরা পর্িতিট জািতর উপর পর্ভাব িবস্ার কির।
আমরা সখােন সবেচেয় বড় চাচ। আসুন, আমােদরটা পান করুন…
এখােন, এর থেক সামানয্ িকছু ঢেল িদেয়। তুিম এটা নাও। তুিম
এটা নাও।” সখােন এটা, দখুন। এবং তার হােত একিট পানপাতর্
িছল। দখুন।

আর সই নারী বগুিনয়া ও িসন্ূরবণ বস্ পিরিহতা,…
এবং সুবেণ ও মূলয্বা  মিণেত ও মুক্ায় মিণ্তা, এবং
তাহার হেস্ সুবণময় এক পানপাতর্ আেছ, ইহা ঘৃণাহ দর্েবয্
ও তাহার বশয্ািকর্য়ার মািলেনয্ পিরপণূ:

43 এখন বনু্রা, আমরা দিনক পিতর্কা পড়িছ না। আমরা ঈশব্েরর
িচরন্ন এবং আশীবাদপণূ বাকয্ পড়িছ। আকােশর ও পৃিথবীর লাপ
হইেব, িকনু্ সই বাকয্ িচরস্ায়ী থাকেব। সটা িঠক।
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আর তাহার ললােট এই নাম িলিখত আেছ, নাম লখা
িছল, বরং, মহতী বািবল, পৃিথবীর বশয্াগেণর ও ঘৃণাস্দ
সকেলর জননী।

44 এখন, এখােন িকছু সময় আেগ, আিম মেন কির না এখােন
মণ্লীেত, তেব আিম একিট িবষেয়র উপর পর্চার কেরিছ,
দওয়ােলর উপর হস্েলখ, এবং বয্ািবলেনর ঐিতহািসক অবস্ান

সম্েক বেলিছলাম। এখন, পর্িতিট ধম যা কখনও উেঠ এেসেছ,
পর্িতিট ধম এবং পর্িতিট ধমমত যা আজ পৃিথবীেত রেয়েছ, আিদ
থেক শুরু হেয়িছল। এখন, আপিন যিদ িহসলেপর দিুট বয্ািবলন

পসু্কিট পান, যিদ আপিন এিটেক ইিতহােস খুজঁেত চান, অথবা
সই বইগুিলর মেধয্ িকছু, আপিন য মতবাদ খুজঁেত চান তা আপিন

খুেঁজ পেত পােরন। আিম আপনােক কেয়ক িমিনেটর মেধয্ সখােন
িনেয় যাব, মিহলা পর্চারকেদর িবষেয়, দখুন, এবং আপনােক
দখাব য এিট পর্থম কাথা থেক শুরু হেয়িছল, দখুন, আিদ
থেক। এবং এই িবিভন্ িবষেয়র উপর, িঠক িকভােব তারা আিদ
থেক বিরেয় আেস। আিদ মােন “উৎপিত্।” এটা িঠক কতজন তা

জােনন? আিদ হল উৎপিত্। সুতরাং, যা িকছু আেছ, তার একিট
উৎপিত্ থাকেত হেব।
45 আিম যখন একিট গােছর িদেক তাকাই…আিম কেয়ক, িতন,
পর্ায় দইু মাস ধের বেন িছলাম। আিম একিট গাছেক দিখ, কত
সুন্র। আিম এটা দখেত থািক, এটা িনেচ চেল যায়; অনয্ একিট
তার স্ােন আেস, অিবরত। এবং আিম সটা ভািব। িকনু্ কাথাও
সই গােছর উৎপিত্ িছল। তার আিদ থাকেত হেব। এবং একমাতর্

উপায় এিটেক একিট গাছ, অথবা একিট ওক গাছ, অথবা িবচ গাছ,
অথবা পপলার গাছ, অথবা একিট পাম গাছ বেল অিভিহত করা
যেত পাের, অথবা যাই হাক না কন, এর িপছেন একিট পর্ধান

বুিদ্মত্া থাকেত হেব। অথবা যিদ একিট মাতর্ থাকত, একিট ওক
গাছ থাকেল, িবেশব্র সবগাছ ওক গাছ হেতা। িকনু্ িকছু, মহান,
পর্ধান বুিদ্মত্া, এিটেক কর্মানসুাের স্াপন কের।

তাঁর পিবতর্ নাম ধনয্ হাক! িতিনই সই বয্িক্ িযিন সৗরজগেত
চাঁদ ও নক্তর্ স্াপন কেরন। িতিন সবিকছু কর্মানসুাের স্াপন কেরন।
এবং িতিন তার মণ্লীেক বাকয্ অনসুাের স্াপন করেবন। এটা িঠক
সভােব ঘুরেব যভােব িতিন তােক ঘুরেত চান; পবূ, পিশ্ম, উত্র,

অথবা দিক্ণ, অথবা িতিন যই িদেক িদক পর্দশন কেরন। যখন
আমরা এই ধমসম্দােয়র ধারণাগুিলেক আমােদর মন থেক বর
কের িদেত পাির এবং িনেজেক সম্ূণরূেপ কালেভরীেত সমপণ
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করেত পাির। িতিন এিটেক বাকয্ অনুসাের স্াপন করেবন, যিদ
আমরা বৃক্ এবং তাঁর অনয্ানয্ সৃিষ্র মেতা অনগুত হই। আপিন
কখেনা চাঁদেক এটা বলেত শুনেবন না য, “আিম আজ রােত
জব্লেত যািচ্ না। তামরা িকছু তারারা আমার স্ােন দীিপ্ পর্দান
কর।” িকনু্ আমরা, ওহ, আমরা আলাদা, আপিন দখুন।
46 এখন, বািবল, দখুন িকভােব বািবল উপিস্ত হয়। এিট
বাইেবেলর পর্থমাংেশ দখা যায়। এিট বাইেবেলর মধয্াংেশ দখা
যায়। এবং এিট বাইেবেলর শষাংেশ দখা যায়। এখন, সখােন
িকছু আেছ। এখন, এিট িনেমর্ােদর সেঙ্ শুরু হয়। িনেমর্াদ টাইিগর্স
নদী এবং ইউেফর্িটস নদীর মধয্বতী িশিনয়র উপতয্কায় বািবেলর
পর্িতষ্া কেরিছেলন। আর ইউেফর্িটস মাঝ বরাবর পর্বািহত হয়।
এবং—এবং পর্িতিট রাস্া িকভােব, সমস্ দেশর মধয্ িদেয়,
সরাসির বািবেলর িদেক অগর্সর হয়। আর সই দব্ারগুিলর পর্েতয্কিট
িছল পর্ায় দেুশা ফুট জেুড়, সই দব্ারগুিলর িপতেলর তির িছল।
এবং আপিন যখন বািবল শহেরর িভতের পর্েবশ কেরন, তখন
পর্িতিট রাস্া সাজা িসংহাসেনর িদেক িনেয় যায়।
47 এখন, আপিন রােম যেত পােরন, আজ, এবং পর্িতিট রাস্া
রােমর িদেক িনেয় যােব। এবং সখােন ছাট্ কুমারী মিরয়ম রাস্ার
মােড় মােড় পর্িতিট কােণ দাঁিড়েয় আেছ, তার হােত একিট খর্ীষ্

িশশু রেয়েছ, রােমর িদেক সই পথ িনেদশ কের। দখুন? এিট
বাইেবেলর পর্থমাংেশ পর্দিশত হয়; এিট বাইেবেলর মধয্াংেশ পর্দিশত
হয়; এবং এখােন এিট বাইেবেলর শষাংেশ পর্দিশত হেয়েছ।

এখন আিম কেয়ক িমিনেটর জনয্ পড়েত চাই, যন আপনারা
এর পটভূিম পান। দখুন? িঠক আেছ। “আর আিম দিখলাম সই
নারী,” এখন দখুন, “চাচ।” যখন আপনারা দেখন নারী, মেন
করুন “চাচ” দখুন?

…আর আিম দিখলাম, সই নারী পিবতর্গেণর রেক্ ও
যীশুর সািক্গেণর রেক্ মত্া,…

48 এখন, পিবতর্গণ শব্িট কাথা থেক এেসেছ? পিবতর্গণ শব্িট
থেক এেসেছ “পিবতর্কৃত একজন,” অথবা “পিবতর্ করা হেয়েছ

এমন একজন,” পিবতর্কৃত। িঠক আেছ।
…আর আিম তােক দিখলাম পিবতর্গেণর রেক্ মত্া,…

49 এখন, যিদ এই মিহলা চাচ হয়, স পিবতর্গণেদর িনযািতত
কেরেছ। এবং স সবেশর্ষ্ চাচ। সারা পৃিথবীেত তার ক্মতা আেছ।
স অেনক জেলর উপের স আেছ। এবং স…পৃিথবীর রাজারা
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তার সেঙ্ বয্িভচার কের। িঠক আেছ, স ক? এক ধরেনর রহসয্।
এখন আত্া…আপনারা জােনন, মণ্লীেত নয়িট আধয্ািত্ক দান
থাকার কথা; পর্জ্া, একজনেক বাঝার ক্মতা, আেরকজনেক
আেরাগয্দােন ক্মতা, আেরকজনেক ইতয্ািদ ।

…যীশুর সািক্গেণর রেক্ মত্া:…
50 দেখ মেন হেচ্ তারা যন যীশুর কথায় কণপাত কেরন না। চাচ
যা বেলেছ। সটা িঠক। আর এটাও িঠক।

…তাহােক দিখয়া আমার অিতশয় আশ্যয্ বাধ হইল।
51 “আমার অিতশয় আশ্যয্ বাধ হল। আিম…এটা িছেলা
একিট—একিট—একিট তার িবষেয় আশ্যয্ বােধর িবষয়, আিম
আশ্যয্ বাধ কির িকভােব স…” এখন আমােক শুধু যাহেনর স্ান
িনেত িদন এবং এিটেক একটু খালার চষ্া কির, দখুন। যাহন
বেলেছন, “ সখােন স বেস আেছ। স একিট িখর্স্ান চাচ হওয়ার
ভান করেছ। তাঁর কােছ িবেশব্র সমস্ অেথর উপর পর্েবশািধকার
রেয়েছ। পৃিথবীর রাজারা তাঁর পােয়র কােছ রেয়েছ। স একিট সমৃদ্
এবং রিঙন িজিনস, এবং িকভােব স যীশুর সািক্গেণর সিহত
মত্ হেত পাের? স িকভােব পিবতর্গণেদর তাড়না করেত পাের?
িকভােব স খর্ীেষ্র সই সািক্গেণর হতয্া করেত পাের? এবং স
িনেজেক একজন িখর্স্ান, িনেজেক, একিট িখর্স্ান চাচ বেল দািব
কের।” এখন দখুন।

আর সই দতূ আমােক কিহেলন, তুিম আশ্যয্ জ্ান
কিরেল কন? আিম ঐ নারীর ও উহার বাহেনর অথাৎ
যাহার…সপ্ মস্ক ও দশ শৃঙ্, সই পশুর িনগূঢ়তত্
তামােক জানাই।

52 এখন, এিট এখােন শুধু সাধারণ পাঠ। আপনারা এিট লক্
করুন। এিট খুবই সহজ হেব।

তুিম য পশুেক দিখেল, স িছল, িকনু্ নাই; স
অগাধেলাক হইেত নািমেব…উিঠেব, ও িবনােশ যাইেব:
আর পৃিথবী-িনবাসী যত লাক তখন আশ্যয্ জ্ান
কিরেব, যাহার নাম জগেতর পত্নাবিধ জীবন-পসু্েক
িলিখত হয় নাই, তাহারা যখন—যখন সই পশুেক
দিখেব… য িছল, এখন নাই, পের হইেব।

53 এখন, এখন এিট চেপ ধরেব, তাই এখােন আেছ। িতিন
বেলেছন, এখন লক্য্ করুন, “যখন সকেল,” অল্ সংখক নয়,
িকনু্, “সকেল যারা পৃিথবীেত বসবাস কের তারা সবাই আশ্যয্
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হেব।” তারা সকেল আশ্যয্ হেব। সারা িবশব্ এই নারীর িবষেয়
আশ্যয্ বাধ করেব। শুধুমাতর্ একিট দল আেছ যারা এই িবষেয়
আশ্যয্ বাধ করেব না, এবং তারা হেলন যােদর নাম মষশাবেকর
জীবন-পসু্েক লখা আেছ।
54 এখন, আিম িঠক এখােন এিটেক চেপ ধরেত পাির, কারণ
আমরা কেয়ক িমিনেটর মেধয্ এিটেত পর্েবশ করেত যািচ্। দখুন?
কখন তােদর নাম মষশাবেকর জীবন-পসু্েক রাখা হেয়িছল?
(কখন?) যখন তারা শষ পনুরুজ্ীবেন যাগদান কেরিছল? য
রােত তারা বদীর কােছ িগেয়িছল? য রােত তারা মণ্লীেত
যাগদান কের? আিম আপনােদরেক আঘাত করার চষ্া করিছ

না। িকনু্, আিম আপনােদরেক বলিছ, বাইেবল বেলেছ, “তাহােদর
নাম জগৎপত্েনর সময়াবিধ মষশাবেকর জীবন পসু্েক িলিখত।”
একদম িঠক! ঈশব্র যখন আিদেত দখেলন য িতিন তাঁর পতুর্েক
পাঠােবন, এবং িতিন একজন পাপীর স্ান গর্হণ করেবন, যখন
ঈশব্েরর পেুতর্র রক্ বািহত হয়। বাইেবল বেল য তার রক্
পৃিথবীর িভিত্মূেলর পেূবই বািহত হেয়িছল। কতজন জােন য
বাইেবল বেল, “খর্ীেষ্র রক্ জগৎপত্েনর সময়াবিধর পেূব বািহত
হেয়িছল”? যখন সই রক্ বািহত হেয়িছল, সই শরীেরর পর্িতিট
সদসয্, যােদর নাম সই রক্ িদেয় লখা হেয়িছল, মষশাবেকর
জীবন-পসু্েক, জগৎপত্েনর সময়। এত ভয় িকেসর? ওহ, ভাই!
সটা দব্ার খুেল দয়, তাই না?

55 িঠক আেছ, এখন আসুন এিট এখােন পড়া যাক এবং দখা যাক
য এিট যা বেল তা িঠক িকনা। দখুন? “আর সই দতূ আমােক

কিহেলন, ‘তুিম আশ্যয্…’” আিম িবশব্াস কির এিট ৮ পদ, “তুিম
য পশুেক দিখেল…” িঠক আেছ। এটাই।

তুিম য পশুেক দিখেল, স িছল, িকনু্ নাই; স
অগাধেলাক হইেত উিঠেব ও িবনােশ যাইেব,…
এখন, আমরা এিটেত িফের আসিছ, তেব আিম অনয্িট িনেত

চাই, কারণ আমরা এিটেত িফের আসব।
…ও িবনােশ যাইেব: আর পৃিথবী-িনবাসী যত লাক

তখন আশ্যয্ জ্ান কিরেব, যাহার নাম জগেতর পত্নাবিধ
জীবন-পসু্েক িলিখত হয় নাই,…

56 “পৃিথবীেত অেনেক হেত চেলেছ,” অনয্ কথায়, “যারা
পর্তািরত হেত যােচ্,” কারণ স তােদর পর্তািরত কের। এবং
শুধুমাতর্ একিট দল িছল যারা পর্তািরত হয়িন, আর স হল সই জন
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যােদর নাম জগৎপত্েনর সময় থেক জীবন-পসু্েক িছল। আমরা
একটু পের সটােত আসিছ।
57 এখন এই মিহলািটেক লক্য্ করুন, চাচ, স িছেলন “মহতী
বািবল ।” আমরা তােক িনেমর্ােদর দব্ারা উত্ািপত হেত দিখ।
িনেমর্ােদর উেদ্শয্ িক িছল? িনেমর্াদ একিট শহর পর্িতষ্া
কেরিছেলন এবং অনয্ানয্ শহরগুিলেক এই শহেরর পর্িত শর্দ্া
িনেবদন করেত বাধয্ কেরিছেলন। আমরা িক আজ এমন একিট
িজিনস দখেত পািচ্? আজ িক এমন স্ান আেছ? িবেশব্র পর্িতিট
জািতর উপর আিধপতয্ আেছ এমন িক কান িগজা আেছ?
অবশয্ই। আজ িক এমন একিট স্ান আেছ য পর্িতিট জািতেক শর্দ্া
িনেবদন করেত বাধয্ কের? এমন কান স্ান িক আেছ?

চলুন এিগেয় যাই এবং এর বািক অংশিট একটু পিড়, যােত
আপনারা এর সম্ূণ িচতর্িট পান। িঠক আেছ।

…যখন সই পশুেক দিখেব য িছল,…এখন নাই, পের
হইেব।

এস্েল জ্ানযকু্ মন দখা যায়।
58 এখন, কতজন জােনন য জ্ান আত্ার অনয্তম দান? এখন,
তাহেল িতিন কান দেলর িবষেয় কথা বলেছন? িতিন িনশ্য়ই
সই দেলর লাকেদর িবষেয় কথা বলেছন যােদর কােছ আত্ার—

আত্ার দান আেছ আর মণ্লীর মেধয্ পিরচািলত হেচ্।
…এস্েল জ্ানযকু্ মন দখা যায়।

59 এখন, আপনারা থামুন, এখােন এই সমস্ মণ্লীর যেুগর মধয্
িদেয় দখুন। টেন বর করেছ, পিবতর্ আত্া কথা বলেছ, িকভােব
সই দান শষ িদেন কাজ করেব। এখন, আমরা আেরাগয্দােন দান
পেয়িছ। উহু, এটা—এটা ভােলা। িঠক আেছ, ভাই, সখােন

আরও দান আেছ। এিট তােদর মেধয্ একিট মাতর্। এটা একটা সামানয্
িবষয়। িঠক আেছ, এখােন একিট অেনক বড় দান িঠক এখােন
আেছ। যিট সবেশর্ষ্ হেব, জ্ােনর পিবতর্ আত্ার দান, ঈশব্েরর
বাকয্েক একিতর্ত কের এবং মণ্লীেক দখােত য আমরা কাথায়
দাঁিড়েয় আিছ, কাউেক শুধু সুস্ করার থেক? আমরা সকেলই সুস্
থাকেত চাই। িকনু্ আিম য কােনা সময় আমার শরীর ভােলা রাখার
চেয় আমার আত্ােক ভােলা রাখেত চাই। ওহ, আমার!

যাহেনর মাধয্েম পিবতর্ আত্ােক কথা বলেত শুনুন, পা  ম
নামক দব্ীেপ, বেলেছন, “এস্েল জ্ান দখা যায়। তােক এিট শুনেত
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িদন।” এখন আমরা এখােন একিট ছিব ফুেট উঠেত দখেত পািচ্।
“এখােন…”

এস্েল জ্ানযকু্ মন দখা যায়। ঐ সপ্ মস্ক সপ্ পবব্ত,
তাহােদর উপের ঐ নারী বিসয়া আেছ।

60 পৃিথবীেত একটাই শহর আেছ, যটা আিম জািন…আিম জািন
সখােন দিুট শহর আেছ, যখােন সাত বা তার বিশ পাহাড় রেয়েছ।

িসনিসনািট তার মেধয্ একিট, যা িসনিসনািটর কল্কািহনী হওয়ার
কথা। এটা মা নকেড়, আপনারা জােনন, য…ইতয্ািদ। িকনু্ তার
মেধয্ এর থেকও বিশ রেয়েছ। িকনু্ িসনিসনািটেত কােনা িগজার
আিধপতয্ নই।

সমগর্ পৃিথবীেত একিট মাতর্ স্ান রেয়েছ, যখােন সাতিট
পাহােড়র উপর একিট িগজা স্াপন করা হেয়েছ, যা সমগর্ িবশব্েক
আিধপতয্ কের। এখন, আিম সখান থেক এেসিছ। ঐ সব
িবষয়গুিল।

এবং আিম সখােন দেখিছ যখােন বলা হেয়েছ, “এস্েল
জ্ান দখা যায়।” পর্কািশত বাকয্ ১৩। “ য বুিদ্মা  , স ঐ পশুর
সংখয্া গণনা করুক, কননা তাহা মনেুষয্র সংখয্া।” একগুচ্ মানষু,
একদল মানষু নয়, িকনু্ “একজন” মানষু। “আর তাহার সংখয্া ছয়
শত ছষিট্।”
61 আিম পর্ায়ই শুেনিছ য, রােমর পােপর িসংহাসেনর উপর
“VICARIVS FILII DEI” লখা আেছ। আিম পর্ায়ই ভাবতাম য এিট
সতয্ িকনা। একিট রখা টানুন, এবং এিটেক লমব্ালিমব্ িলখুন,
রামান সংখয্ায় এবং দখুন এিট আেছ িকনা। এিট একদম সতয্।

আিম পােপর িতনিট মুকুেটর এত কাছাকািছ দাঁিড়েয়িছলাম,
কােচর মেধয্ রাখা, “নরক, সব্গ এবং পারেগেটারীর অিধেক্তর্।”
দখুন? সুতরাং, সই িজিনসগুিল, আিম এইমাতর্ সখান থেক

এেসিছ, এইমাতর্ রাম থেক এেসিছ এবং জািন এিট সতয্। এখন
আমরা জািন এিট িচিতর্ত হেয়েছ।

এবং এখােন সই সপ্ রাজা: তাহােদর পাঁচ জন পিতত
হইয়ােছ (যা সই সমেয় হেয়িছল), এক জন আেছ (এিট
এখন আসেত চেলেছ, িযিন িসজার িছেলন), আর এক
জন এ পযয্ন্ আইেস নাই ( যিট হেরাদ িছেলন, িযিন দষু্
িছেলন);…

62 এখন দখুন। এটা কত িনখুতঁ দখুন।
…আিসেল তাহােক অল্কাল থািকেত হইেব।
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63 কউ িক জােনন হেরাদ কতিদন রাজতব্ কেরিছেলন? ছয় মাস।
তাঁর মােক রাস্ায় টেন িনেয় যায়, একটা ঘাড়ার সেঙ্ বঁেধ
িনেয়। এবং শহর জব্ািলেয় দয়; এবং িখর্স্ানেদর উপর দাষােরাপ
কের। এবং িমথয্া দাষােরাপ কের যখন তারা পাহােড়র উপর…
শহর জব্ািলেয় দওয়ার সময়। ছয়—ছয় মাস। আর দখুন, “আর
য পশু…” এখন লক্য্ করুন, লক্য্ করুন স িকরকম বদমাশ িছল।
দখুন? এখন দখুন।

আর য পশু িছল, এখন নাই, স…আপিন অষ্ম, স
সই সাতটীর একটী (সপ্ম পর্কৃিতর), এবং স িবনােশ

যায়।
64 য কউ জােন িবনাশ মােন িক, “নরক।” এবং দখুন স
কাথা থেক উেঠ এেসেছ, “নরক।” এটা িক? অতল গত।

কয্াথিলক িশক্ার কান িভিত্ নই। কয্াথিলক িশক্ার জনয্ কান
বাইেবল নই। কয্াথিলক িশক্ার বাইেবল বেল কােনা িজিনস
নই, এেকবােরই নয়। তারা দািব কের না। যাজক সখােন িছেলন,

এই ছাট যাজক এখােন সয্ােকর্ড হাট চােচ সখােন এেসিছেলন।
িতিন বেলিছল, “ওহ, িতিন…” আিম তােক মির এিলজােবথ
ফর্িজয়ারেক বািপ্স্ দওয়ার কথা বলিছলাম। িতিন বেলিছল,

“ওহ, আপিন যভােব পর্থম কয্াথিলক চাচ বািপ্স্ িদত সভােব
তােক বািপ্স্ িদেয়েছন।”

আিম বললাম, “কখন সটা?”
িতিন বলেলন, “বাইেবেল, আপনার বাইেবেল।”

65 আিম বললাম, “কয্াথিলক চাচ িক সই বািপ্স্ িদেয়িছল?
এটা িক কয্াথিলক চােচর িশক্া?”

“হয্াঁ।”
66 আিম বললাম, “কয্াথিলক চােচর অসম্ূণতায়, কন এত
পিরবতন হেয়েছ?” দখুন?
67 িতিন বলেলন, “িঠক আেছ, দখুন, আপনারা সবাই বাইেবেল
িবশব্াস কেরন। আমরা চােচ িবশব্াস কির।” দখুন? “বাইেবল িক
বেল তা আমরা গর্াহয্ কির না। এটা চাচ িক বেল।” এটা একদম িঠক।
আপিন কখনও মুেখামুিখ আেসন, এিট একবার পরখ কের দখুন,
বুঝেলন। বাইেবল িক বেল তারা তা গর্াহয্ কের না; এর সেঙ্ িকছুই
করার নই। তারা চাচ িক বেল সটা গর্হণ কের। বুঝেলন?
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68 িকনু্ আমরা চাচ িক বেল তা পেরায়া কির না। ঈশব্র িক বেলন
আমরা তা িবশব্াস কির। আেমন। বাইেবেল, এটা লখা আেছ,
“পর্িতিট মানেুষর বাকয্ িমথয্া হউক, আর আমার বাকয্ সতয্ হউক।”
সই জনয্ আমরা ধমসম্দায় নই।

69 এখন দখুন। এটা শুননু, এক িমিনট। “পাঁচ জন রাজা পিতত
হেয়েছ, পাঁচ জন রাজা।” আপিন যিদ এিট ইিতহাস থেক চান,
তেব আিম আপনােক এিট দখাব। “এক জন আেছ, আর এক জন
এ পযয্ন্ আইেস নাই।”

এখন দখুন, “ সই পশু।” এখন, পশুিট রাজা িছল না। স িছল
“ য আেছ, িকনু্ নাই; িকনু্ পের হইেব, িকনু্ নাই; িকনু্ স আেছ,
িকনু্ নাই।” এটা িক? পাপেদর উত্রািধকার, একিট শিক্, একিট
পশুর শাসন। তখনই পৗত্িলক রামেক পাপাল রােম রূপান্িরত
করা হেয়িছল। পৗত্িলক রাম রূপান্িরত হেয়িছল, এবং তারপর
এিট পােপর শাসেন পিরণত হেয়িছল, যা, তােদর একজন রাজার
পিরবেত একজন পাপ িছল, এবং পাপ হেলন আধয্ািত্ক রাজা।
এই কারেণই স একজন মুকুটধারী, আধয্ািত্ক রাজা, িনেজেক
যীশু িখর্েস্র পর্িতিনিধ (িভকার) বেল দািব কের। সখােন এটা।
এখন লক্য্ করুন।
70 এবং আমরা সই কয্াথিলক িশক্ােক সখান থেক বর কের
আনেত যািচ্ এবং আপনােদরেক দখােবা িকভােব এিট সরাসির
পর্ােটস্য্ান্ চােচর মেধয্ ঢুেক যায়, দখুন, কীভােব স এখনও
পর্ােটস্য্ান্ চােচ শুেয় আেছ, এর অেনক িকছু। িবপরীত, িঠক,

বাইেবেলর, এেকবাের িবপরীত। এখন, “একিট পশু য িছল, িকনু্
নাই।” এখন মেন রাখুন, “তারা সকেলই পৃিথবীেত পর্তািরত হেব,
যাহােদর নাম জগৎপত্েনর সময়াবিধ হেত িলিখত নাই।” আসুন
দখা যাক।

আর য পশু িছল, এখন নাই, (১১তম পদ) স আপিন
অষ্ম; স… সই সাতটীর একটী, এবং স িবনােশ যায়।
(পেথর শেষ অতল গেত না পৗঁছােনা পযন্ স অবয্হত
থাকেব।)

আর তুিম য দশ শৃঙ্ দিখেল, স দশ রাজা,…

এখন এখােন লক্য্ করুন। আপিন যিদ আকষণীয় িকছু দখেত
চান, তেব এিট দখুন।
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… স দশ রাজা, তাহারা এ পযয্ন্ রাজয্ পর্াপ্ হয় নাই,
িকনু্ এক ঘন্ার িনিমেত্ সই পশুর সিহত রাজােদর নয্ায়
কত্ৃতব্ পাইেব।

71 তারা মুকুটধারী রাজা নয়; তারা সব্রশাসক। দখুন, তারা
কখনও রাজার মুকুট পায়িন, িকনু্ তারা রাজা িহসােব ক্মতা পায়,
এক ঘন্া, পশুর রাজেতব্। এিট িঠক এই মুহূেত এই সামানয্ ছায়াময়
সমেয় যখােন সব্রশাসকরা জেগ উঠেছ। দখুন? “ সই পশুর
সিহত রাজােদর নয্ায় কত্ৃতব্ পাইেব।” এখন, িঠক আেছ।

তাহারা একমনা, এবং আপনােদর পরাকর্ম ও কত্ৃতব্ সই
পশুেক দয়।

তাহারা মষশাবেকর সিহত যদু্ কিরেব, আর মষশাবক
তাহািদগেক জয় কিরেবন: (মিহমা!) কারণ িতিন পর্ভুেদর
পর্ভু ও রাজােদর রাজা: এবং যাঁহারা তাঁহার সহবত্ী,
আহূত ও মেনানীত ও িবশব্স্।

72 ইচ্া করেছ যিদ আিম এই মুহূেত এর উপর একিট উপেদশ
পর্চার করেত পারতাম, “মেনানীত, জগৎপত্েনর পেূব থেক, এবং
তােদর আহব্ােন িবশব্স্।” হােললুইয়া! এটাই। “তােদর বলা হয়,
মেনানীত, এবং িবশব্স্।” এবং এিট একিট সংেযাজক, দখুন,
“মেনানীত, এবং িবশব্স্।” তাঁহারাও জয় কিরেবন। তারা যতই মহান
হাক না কন।

73 এবং এই বৃহৎ সাময্বাদ, সাময্বাদ আেন্ালন আমরা যা আজ
পেয়িছ, এটা িনেয় িচন্া করেবন না। এটা িঠক ঈশব্েরর হােত

কাজ করেছ। আিম এই বাইেবল দব্ারা এটা পর্মাণ করেত পাির।
স তােক কষ্ িদেত চেলেছ, পর্েতয্ক সাক্ীেক যােক স কখনও

হতয্া কেরেছ, তার জনয্। হয্াঁ, মহাশয়। আপনারা দখুন এই রাজারা
সকেল একমনা, এবং তােক ঘৃণা করেব। এবং সমগর্ জািত, সমগর্
িবশব্, সুদরূপর্সািরত সাময্বাদ। কন, এিট ঈশব্েরর একিট পদেক্প
হেত হেব, তােক শািস্ দওয়ার জনয্। আপনারা বেলন, “এক িমিনট
অেপক্া করুন, ভাই বর্ানহাম। সাময্বাদ, ঈশব্েরর একিট পদেক্প?”
এেকবাের, অবশয্ই, এিট ঈশব্েরর একিট পদেক্প। বাইেবল তাই
বেল। িকনু্ এিট একিট অধািমক এবং অসম্ানজনকভােব অৈবধ
লােকেদর উপর রায় ঘাষণা করেত চেলেছ। িক বািক আেছ এই

পৃিথবীেত? আমরা িক পেয়িছ? এখােন অনয্ িদন…
74 আিম আমার িবষেয় এক িমিনট থামব, যিদ এিট সম্ব হয়। আিম
শােস্ একিট বাকয্ পড়িছলাম যখােন একিট অৈবধ সন্ান চৗদ্
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পর্জন্ পযন্ পর্ভুর সমােজ পর্েবশ করেব না। কতজন সটা জােনন?
এটা িঠক, িদব্তীয় িববরণ ২৩; একিট অৈবধ সন্ান। যিদ একজন
মিহলা মােঠ ধৃত হন, পরুুেষর সুরক্া থেক দেূর, আর একজন পরুুষ
সই মিহলােক বশীভূত কের, সই পরুুষেক তােক িবেয় করেত হেব।

এবং স যিদ পিততা হেয় যায়, তার মৃতুয্ পযন্ তােক তার সেঙ্ই
থাকেত হেব। এবং যিদ এই মিহলা তােক িবেয় কের, এই কারেণ য
স একজন কুমারী, এবং স নয়, তাহেল তােক এর জনয্ হতয্া

করা হেত পাের। আর যিদ একজন পরুুষ ও একজন নারী যারা
িববািহত এবং তারা একিট অৈবধ সন্ান পর্সব কের, য, পর্ভুর
সমােজ স পর্েবশ করেব না, চৗদ্ পর্জন্ পযন্। আর চিল্শ বছের
একিট পর্জন্। ইসর্ােয়েলর কাছ থেক সই পাপ মুক্ হেত চারেশা
বছর লাগেব।
75 ঈশব্র পাপ ঘৃণা কেরন! আপিন িকভােব পর্ভু যীশুর পিবতর্
রেক্র উপর হাঁটার কথা ভাবেছন, শুধুমাতর্ আপিন একিট িনিদষ্
ধমসম্দােয়র অন্গত, আপিন আশা কেরন িভতের পর্েবশ
করেবন? আপিন ঈশব্েরর ভূিমেত আসেত যােচ্ন অথবা আপিন
আসেবন না। িঠক। িডকন, পর্চারক, আমরা যাই হই না কন, এর
সােথ িকছু করার নই। আপিন ঈশব্েরর শতাবলীেত আসুন।
76 চৗদ্ পর্জন্। এখন সই বয্িক্ বেস আেছন িযিন আমার সােথ
এিট িনেয় আেলাচনা করিছেলন। বলিছেলন, “তাহেল আমরা
িকভােব জানব য ক পিরতর্াণ পােব?”
77 আিম বললাম, “ সখােন আপনার একজন ভাল কয্ালিভনপন্ী
হওয়া উিচত।” জগৎপত্েনর পেূব পসু্েক আপনার নাম লখা
হেয়েছ। ঈশব্র সই রেক্র সর্াত গর্হণ কেরন। এটা তাঁর উপর িনভর
কের। বুঝেলন?

“িকনু্ তােত িক আেছ…”
78 শুননু। আজ আপনারা যবুেকরা, আিম জািন না তামরা
এই মণ্লীেত এেসেছা িক না, অথবা কাথা এেসেছা, তামরা
অল্বয়সী ছেল ও মেয়রা। আপনারা িক বুঝেত পেরেছন,
আপনারা য িজিনসগুিল করেছন, যিদ অনয্ পর্জন্ থােক,
আপনারা িক করেছন তার জনয্ আপনােদর সন্ানেদর িবচার
করা হেব? আপনােদর িক শালীনতা নই? আপনারা মেয়রা
যারা এই ছাট ছাট কাপড় এবং অনয্ানয্ িজিনসগুিল পিরধান
কের এখােন এেসেছন, আপনারা জােনন, এিট আপনার মেয়র
উপর পর্িতফিলত হেয়েছ। আপিন িক জােনন আপনার িপতামহী
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একজন—একজন শালীনতার ভান কের এমন এক মিহলা িছেলন,
আর আপনার মা একজন গািয়কা, আর এই কারেণই আপিন আজ
এক নগ্ নতকী? অবশয্ই। আপনার সন্ানরা িক হেব? হয্াঁ, মহাশয়।
ঈশব্র বেলেছন য িপতামাতার অনয্ায় তাঁর সন্ান এবং তােদর
সন্ানেদর উপর িপতামাতার অনয্ােয়র আেরাপ করেবন, িতন এবং
চার পর্জন্ পযন্।
79 আর আপিন িক বুঝেত পারেছন, আমার ভাই, আপিন
যখনই ভােলা কাজ কেরন, তখনই তা আপনার সন্ানেদর উপর
পিরদিশত হেব?
80 এখােন দখুন, ইবর্ীয়, ৭তম অধয্ায় নওয়া যাক। বাইেবল বেল,
যখন—যখন রাজার বধ থেক িফের যখন মল্ীেষদক অবর্াহােমর
সােথ দখা করেলন এবং তােক আশীবাদ করেলন, এবং এটা বেল,
এখন, “ লিব…” িতিন দশমাংশ দওয়ার িবষেয় কথা বলেছন।
বেলেছ, “ লিব তার ভাইেদর কাছ থেক দশমাংশ গর্হণ করার
জনয্ পর্ভুর কাছ থেক একিট িবিধ পেয়িছল। এবং লিব িযিন
দশমাংশ গর্হণ কেরন, িতিন দশমাংশ পর্দান কেরন, কারণ িতিন
তখনও অবর্াহােমর কিটেদশ িছেলন যখন িতিন মল্ীেষদেকর সেঙ্
দখা কেরিছেলন।” আর অবর্াহাম িছেলন তাঁর পর্িপতামহ। অবর্াহাম

ই  হাকেক জন্ দন, ই  হাক যােকাবেক জন্ দন, যােকাব লিবর
জন্ দন; লিব, িপতা, িপতামহ, পর্িপতামহ। “আর যখন লিব
অবর্াহােমর কিটেদশ িছেলন,” বাইেবল বেল, “িতিন মল্ীেষদকেক
দশমাংশ দন।” হােললুইয়া!
81 কউ যন আপনােক বলেত না পাের য পৃিথবীর যেকান
ধরেনর পদেক্পই ঈশব্েরর মহান জ্ানেক হস্েক্প করেত পাের। স
িঠকই এিগেয় যােচ্! আিদেত সখােনই পিরকল্না করা হেয়িছল।
সখােন শয়তান নই অথবা যেথষ্ শয়তান নই য তাঁর কমসূিচেত

হস্েক্প করেত পাের।
82 এখন, বাইেবল বেল িন “সম্াবয্” িতিন এটা পর্দান কেরেছন।
বাইেবল বেলেছ, “িতিন দশমাংশ পর্দান কেরেছন,” যখন স তার
পর্িপতামেহর কিটেদশ িছেলন। মিহমা! এটাই আমার পর্ভু। ওহ,
িতিন তা জানেতন, এমনিক, পৃিথবী সৃিষ্ হওয়ার আেগই। িতিন
সবিকছু জানেতন। এবং অবর্াহােমর মাধয্েম, িতিন দশমাংশ পর্দান
কেরিছেলন।
83 আর বান, ভাই, আপিন সখােন কীভােব পািলেয় যেত
পােরন, এবং লােকরা বসবাস কের এবং পরুুেষর স্ীেদর সেঙ্
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ঘুের বড়ায়, এবং স্ীরা ঘর ভাঙেছ, এবং আপনারা যভােব
জীবনযাপন করেছন, আপিন পরবতী পর্জেন্র কী হেব বেল
আশা কেরন? এখােন এটা িক। এটা এখন শুধু একগুচ্ জারজ,
িবশৃঙ্লভােব জন্ােনা, দিূষত হেয় উেঠেছ। এবং এিটর জনয্ একিট
িজিনস বািক আেছ, এবং এিট সই পারমাণিবক িদন যােত আমরা
বাস করিছ। এটা একদম িঠক। আমরা শষ সমেয় আিছ।
84 আজ সকােল বেস, কন্ািক পাহােড়র ওপাের, একটা ছাট
ছেল, আপিন তার কােছ দশ ফুেটর মেধয্ও পর্েবশ করেত পােরন

িন, জায়ার ঝালাগুড় তরী করার সময়। সম্বত জানত না
কানিট ডান হাত আর বাম হাত। যখন স শুনেলা…আিম একিট

স্ােন িছলাম। আিম কাথায় িছলাম জানতাম না। আিম িকছু ফাঁপার
মেধয্ িছলাম। এবং আিম সখােন কাঠিবড়ািল িশকাের যািচ্লাম।
এবং যখন আিম সখােন িছলাম, আিম তার সােথ কথা বলেত
থািক। আর এই ছেলিট বলিছল স সনাবািহনীেত যােচ্। এবং
জানেত পাের, আমরা পর্ভুর সম্েক কথা বলেত থািক, এবং স
বলল, “পর্চারক, আপিন িক িবশব্াস কেরন না য আমরা শষ সমেয়
এেসিছ?” সখােন পাহােড়র উপের।
85 আিম বললাম, “অবশয্ই, আমরা। অবশয্ই, বালক, আমরা শষ
সমেয় এেসিছ।”
86 আমরা এখােন। এটাই সই সময় আমরা জীিবত আিছ, ভাই।
আমরা সই স্ােন আিছ। আপিন িক দখেত পােচ্ন না য সই
মােয়রা কীভােব অদেূর, এবং িপতারা, িপতামহ ও িপতামহী, তারা
কীভােব জীবনযাপন কেরিছেলন? আপিন িক দখেত পােচ্ন
না বাবা আর মা জীবনযাপন কেরিছেলন? আশ্েযর িকছু নই
য আমরা আজ নিতক অধঃপতেন আিছ। আশ্েযর িকছু নই,

আপিন পর্চার করেত পােরন; তারা একই রকম ছাট ছাট কাপড়
পরেব, আর আপনার মুেখ থথুু ফলেব। তারা িসগােরট খােব এবং
আপনার উপর ধাঁয়া ছাড়েব, বলেব, “আপনার িনেজর বয্বসায়
ধয্ান িদন।” কন? কারণ তারা সই গাতর্ থেক বিরেয় এেসেছ।
আিম এটােত যািচ্, সরাসির, সেপর বংশ । আমরা খুেঁজ বর করব
য স কাথায় যায়, তারা কন এমন আচরণ কের তা দখুন।

জগৎপত্েনর সময় থেকই তারা শয়তােনর সন্ান। সটা িঠক।
এবং িকছুই নই, এিটর জনয্ বািক, শুধু িবচার বািক আেছ। িবচার
ছাড়া আর িকছুই থাকেত পাের না। ঈশব্র তােক আঘাত করেবন।
আর মানষু িনেজরাই কেরেছ। ঈশব্েরর উেদ্শয্ িছল না য এিট
এমন হেব, িকনু্ িতিন জানেতন য এিট এমন হেব। এই কারেণই
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িতিন বেলিছেলন য িতিন করেবন, “পৃিথবীেত যারা বসবাস কেরন
তােদর সবাইেক পর্তািরত করেব, যাহােদর নাম জগৎপত্েনর পেূব
মষশাবেকর জীবন পসু্েক রাখা হেয়িছল তােদর বয্িতেরেক।”

87 আসুন এটা দিখ। এখন আেরকটু পাঠ কির। এখন, এখন আিম
িবশব্াস কির আমরা ১২ পেদ আিছ।

আর তুিম য দশ শৃঙ্ দিখেল, স দশ রাজা, তাহারা এ
পযয্ন্ রাজয্ পর্াপ্ হয় নাই; িকনু্ এক ঘন্ার িনিমেত্ সই
পশুর সিহত রাজােদর নয্ায় কত্ৃতব্ পাইেব।

তাহারা একমনা, এবং আপনােদর পরাকর্ম ও কত্ৃতব্ সই
পশুেক দয়।

তাহারা মষশাবেকর সিহত যদু্ কিরেব, আর মষশাবক
তাহািদগেক জয় কিরেবন: কারণ িতিন পর্ভুেদর পর্ভু ও
রাজােদর রাজা: এবং যাঁহারা—যাঁহারা তাঁহার সহবত্ী,
আহূত ও মেনানীত ও িবশব্স্, তাঁহারাও জয় কিরেবন।

আর িতিন আমােক কিহেলন, তুিম য জল দিখেল,
ঐ বশয্া যাহােত বিসয়া আেছ, সই জল পর্জাবৃন্,…
লাকারণয্,…জািতবৃন্ ও ভাষাসমূহ।
…আর তুিম য ঐ দশ শৃঙ্ এবং পশুটা দিখেল তাহারা
সই বশয্ােক ঘৃণা কিরেব,…

88 এখন এটা দখুন, এই “দশিট শৃঙ্,” এই দশিট রাজয্। দখুন,
যা সম্ূণ পেড় যােচ্, এই সব্রশাসকগুিল। দখুন যভােব
সব্রশাসকরা ঝঁুেক পেড়। তারা কাথায় ঝঁুেক আেছ? শুধু—

শুধু আমােক একজন সব্রশাসক দখান িযিন সাময্বােদর িদেক
ঝঁুেক পেড়ন িন। বুঝেলন? এবং তারা ঘৃণা করেব (িক?) “ সই
বশয্ােক,” মিহলা, চাচ। িকনু্ িক? এটা িক করেত যােচ্ দখুন।

…তাহারা সই বশয্ােক ঘৃণা কিরেব, এবং তাহােক
অনাথা ও নগ্া কিরেব, তাহার মাংস ভক্ণ কিরেব, এবং
তাহােক আগুেন পাড়াইয়া িদেব।

89 তারা সই িজিনসিটেক মানিচতর্ থেক উিড়েয় দেব, িঠক
ততটাই িনিশ্ত যমন আিম এখােন দাঁিড়েয় আিছ। আমােদর
কােছ সই চােচর িবষয়িট সখােন নওয়ার জনয্ এবং শােস্র
িভতের যাওয়ার জনয্ সময় িছল, যখােন বলা হেয়েছ, পড়ুন,
“আর পর্েতয্ক কণধার, ও জলপেথ য কহ গমন কের, এবং
সকেল, িবলাপ কিরল, কারণ এক ঘন্ার মেধয্ই সই মহতী বািবল
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ধব্ংস হইল।” এক ঘন্া, তার সময় এেস গেছ! এবং, ওহ, এিট
কীভােব বেল, “ হ পিবতর্গণ, হ ভাববািদগণ, তামরা তাহার
িবষেয় আনন্ কর কননা স তামােদর পর্িত য অনয্ায় কিরয়ােছ,
ঈশব্র তাহার পর্তীকার কিরয়ােছন।” দখুন, সটা িঠক। িনিশ্ত,
সাময্বাদ ঈশব্েরর হােত বাজেছ। িঠক যমন রাজা নবূখ  িনৎসর তার
হােত খেলিছেলন, এেস ইহুিদেদর িনেয় যত, যখন তারা চেল
যায়!…?…
90 আর পাপ কর্মাগত কলুিষত হেত পাের, ধািমক বীজ সখােন
থাকেত পাের এবং বীজ কর্মাগত কলুিষত হেত পাের, এবং কর্মাগত
কলুিষত আর কলুিষত হেত পাের যতক্ন তা ফুিরেয় যায়। এিট
এমন একিট স্ােন পৗঁছায়, কারণ তােদর মা এবং বাবা এবং আরও
অেনেক আমােদর আেগ এমনভােব জীবনযাপন কেরেছন, আর
সইভােব, যতক্ণ না আমােদর জনয্ িকছুই অবিশষ্ না থােক। আর

যীশু িক বেলেছন আপনারা জােনন? আর সই িদেনর সংখয্া যিদ
কমাইয়া দওয়া না যাইত, তেব কান পর্াণীই রক্া পাইত না।
91 আপনারা িক দখেত পােচ্ন? আপনারা দখেত পােচ্ন কন
আমরা এেদর পেয়িছ (আিম মন্বয্ করিছ না।) আথার গডেফর্,
এবং সবাই, আপনারা জােনন, দখুন, এবং এলিভস িপর্সিলর,
এবং—এবং কামর িনেচ, ওভারঅল কাপড়, আর চুল তােদর
ঘাড় িনেচ ঝুলন্, আর এই সব, িকেশােররা যভােব জীবনযাপন
করেছ? ক এটা করায়? এটা িক? কারণ এিট পূবপরুুষ, অৈবধ
লাকেদর একিট দল থেক বিরেয় আসেছ। িকছুই বািক নই!

ওহ, তারা দাঁড়ােব আর গাইেব, “িনকেট, আমার ঈশব্র, আপনার,”
যমন িপ-িপকার আিন এবং অনয্েদর মেতা, একিট কান ধরেনর
স্াতর্ গাও, আর এর মত ইতয্ািদ। ভাই, আপিন িক জােনন? এটা,

এটা এেকবাের ভণ্ািম। হয্াঁ, মহাশয়।
92 এই বদীেত সই মানষুেদর কােনা কায নই যটা সখােন
বাইের বর হয় রক-এন্- রাল এবং বুিগ-উিগ এবং সব ধরেনর
িবষয়। এখােন তার এক িবন্ুও দরকার নই। এই যাজকেতব্র িবষেয়,
ঈশব্েরর দব্ারা আহূত। ঈশব্েরর দব্ারা আহূত সবেকরা এখােন এর
িপছেন অন্গত। আর এই রকম লােকরা এর িপছেন অন্গত নয়।
আজেক এর সেঙ্ বয্াপারটা তাই, তারা চাচেক একিট লজ ছাড়া
আর িকছু তরী কেরিন। লজ িঠক আেছ, আপিন এটা করেত চান,
এটা আপনার উপর িনভর কের। িকনু্ আিম আপনােক বিল, অেনক
পাথকয্ আেছ…একিট লজ এবং একিট মণ্লীর মেধয্। হয্াঁ, মহাশয়।
আপিন একিট লেজ এই িজিনসগুিল করেত চান, এবং সমস্
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ধরেণর পািট এবং আরও অেনক িকছু করেত চান, এিট আপনার
উপর িনভর কের। িকনু্, ভাই, মণ্লীেক বদী থেক নীচতলা পযন্
ঝাড়েত হেব। সটা িঠক। আিম একিট নতুন জানালা লাগােনার কথা
বিলিন আর এইরকম ইতয্ািদ। আিম বলেত চািচ্ একিট পরুােনা
ধাঁেচর, ঈশব্র পর্িরত পনুরুজ্ীবন যা িজিনসিটেক একিদক থেক
অনয্ িদেক ছিড়েয় িদেব। হয্াঁ, মহাশয়। আেলা জব্ালােনার মেতা,
বদযু্িতক আেলা আেপেলর চারপােশ একদল আরেশালার উপর।

হয্াঁ, মহাশয়, আেলা জব্েল উঠেল তারা ছিড়েয় পড়েব।
93 এখন দখুন, “তাহারা একমনা, এবং আপনােদর পরাকর্ম পর্দান
কের।” আিম এখন তার িনেচ। “দশ শৃঙ্।” হয্াঁ, এখন।

কননা ঈশব্র তাহােদর হৃদেয় এই পর্বৃিত্ িদয়ািছেলন,
যন তাহারা তাঁহারই মানস পণূ কের, ( সখােন স

যােচ্), এবং একমনা হয়, আর য পযয্ন্ ঈশব্েরর বাকয্
সকল িসদ্ না হয়, সই পযয্ন্ আপন আপন রাজয্গুিল
সই পশুেক দয়।
এখন, আর তুিম য নারীেক দিখেল, স ঐ মহানগরী,

যাহা পৃিথবীর সকল রাজগেণর উপের রাজতব্ কিরেতেছ।
94 এখন, ঠলােঠিল করার দরকার নই, আমরা জািন এিট
কয্াথিলক যাজকতন্। কােরা পর্েয়াজন নই…আিম—আিম সটা
িবশব্াস কির, যতটা আিম দঢ়ৃ িবশব্াস কির য আিম পিবতর্ আত্া
পেয়িছ। যতটা আিম িবশব্াস কির য আিম একজন িখর্স্ান আজ

এখােন দাঁিড়েয় আিছ িঠক ততটাই আিম সটা িবশব্াস কির, য
কয্াথিলক যাজকতন্ হল সটা— সটা…ভয্ািটকান শহর হল—
হল সই শহর যা সাতিট পাহােড়র উপর অবিস্ত। চােচর যাজকতন্
হল সই পশু য িছল, এখন নাই। স হল বািবল। এটা সবিকছু িঠক
িঠক িচিতর্ত, িঠক িনখুতঁভােব শােস্র মাধয্েম। এিট কয্াথিলক চাচ।
95 এখন, এখন এখােন আপনােদর িবিস্ত হওয়ার স্ান।
আপনারা বেলন, “িঠক আেছ, আপিন আমােক আঘাত করেছন
না, ভাই বর্ানহাম।” িকনু্ আমােক িকছু আপনােক িজজ্াসা করেত
িদন। এখনই িফের যাওয়া যাক ৫ম পেদ।

আর তাহার মস্েক এই নাম…িলিখত আেছ, এক
িনগূঢ়তত্, মহতী বািবল, ঘৃণাস্দ সকেলর জননী…
পৃিথবীর বশয্াগেণর ও ঘৃণাস্দ সকেলর জননী।

96 স িক িছল? ব-শয্া। আর স একজন জ-ন-নী িছল।
িক? জ-ন-নী। স িকছু একটা জন্ িদেয়িছল। পতুর্েদর মা?
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বশয্ােদর! বশয্া িক? একই িজিনস যমন একজন—একজন
পিততা, অৈনিতক মিহলা। িক তােক অৈনিতক কেরেছ? তার
িশক্া। স একিট িখর্স্ান চাচ হওয়ার ভান করিছল, িকনু্ মানবসৃষ্
মতবাদ পর্দান করিছল। আর এখােন স বলেছ য তার িছল…যিদ
স পর্থম সংগঠন হয়, তাহেল মেন হয় িকছু সংগঠন তার থেক
বিরেয় এেসেছ। স বশয্ােদর মা িছল। এটা িক িঠক? বশয্ােদর মা।

এখন পতুর্েদর মা হেত পাের না। মা হেত পাের না…তােক মেয়েদর
মা হেত হেব। আর, যিদ তারা মিহলা হয়, তারা িছল গীজা। আসুন
খুেঁজ বার কির। িক বিরেয় আেস…

97 পর্থম সংগঠন ক িছল? কয্াথিলক চাচ। িদব্তীয় সংগঠন ক
িছল? লুথার। তৃতীয় সংগঠন ক িছল? জইুংিল। এটা িকেস
নেম এেসেছ? কয্ালিভন। এবং সখােন অয্াংিলকােন আেস, এবং

অয্াংিলকানরা মথিডেস্ নেম আেস। মথিডস্, মথিডস্ কী
তির কেরেছন? সখান থেক বিরেয় আেসন আেলকজান্ার

কয্াম্েবল। আেলকজান্ার কয্াম্েবল থেক বিরেয় আেসন
জন িস্থ। বাইের…আেলকজান্ার কয্াম্েবল হল িখর্স্ান চাচ;
তারপর, তােদর চার অথবা পাঁচিট িছল, চাচ অফ কর্াইস্ এবং
অনয্ানয্ সমস্ ছাট ছাট মতবাদ বিরেয় আেস। তারপর এখােন
বয্াপিটস্ চাচ আেস, এর অেনক ছাট ছাট পর্শাখা বর হয়।
এবং মথিডস্ চাচ থেক আেস… মথিডস্ চাচ থেক, পর্থেম
ওেয়সিলয়ান মথিডস্ আেস, এবং তারপর তারা চার অথবা
পাঁচ বার িবভািজত হয়। তারপের তারা অনয্ ধরেণর মথিডেস্র
কােছ আেস, আর তারপর তারা পনুরায় বিরেয় আেস, তারপের
তারা মুক্ মথিডেস্র কােছ আেস। এবং—এবং তারপর তারা
সখান থেক নাজােরেন আেস। আর নাজািরন থেক িপলিগর্ম
হািলেনেস, এবং িপলিগর্ম হািলেনস িনেচ এিগেয় যায়। এমিন
ছাট ছাট মতবাদ বিরেয় আসেত থােক, িনেচর িদেক এিগেয়
যেত থােক, তােদর পর্িতিট ছাট— ছাট উেদয্াক্া সখােন এর

িনেচ এিগেয় যায়। এবং তােদর পর্েতয্েক িক কেরেছ? এবং এিট
অবেশেষ পিন্েকােস্ শষ হয়।

98 এবং পিন্েকাস্ িক কেরেছ? একই িজিনস যা তােদর জননী
কেরেছ, তারা িফের িগেয় সংগিঠত হয়। এবং এটা িক তরী হয়?
একিট—একিট ধমসম্দায়। একিটেত পর্েবশ করুন, পর্থম িবষয়,
“আপনার িশক্া িক?” বালক, তারা আপনােক একিট সূক্ দাঁেতর
িচরুিন িদেয় আঁচড়ােচ্, দখুন, এটা জানার জনয্ আপিন কী,
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আপিন কী িবশব্াস কেরন। এবং আপিন যিদ তােদর সেঙ্ িমল না
খান, ভাই, আপনােক এখনই বিহষ্ার করা হেব। আর এটা িঠক।
99 আর ভাবেবন না য আপিন পিন্েকাস্াল বেল আপিন
সুরিক্ত। ভাই, যতজন পিন্েকাস্ পেথর বাইের ততজন পেথর
উপর আেছ, আিম িনিশ্ত। দখুন?
100 এখন, এই সমস্ সংস্া, যিদ তারা পিন্েকােস্র আশীবাদেক
এিগেয় যেত িদত, এিট সংগিঠত না করেতা, শুধু এিট একিট
ভর্াতৃেতব্র মেধয্ রাখেতা এবং পিবতর্ আত্ােক পৃথকীকরণ করেত
িদত। পিবতর্ আত্া পৃথকীকরণ কের। অনিনয় এবং সাফীরা
এক সময় আেস, অমুক-অমুক বেলিছেলন; আর পিবতর্ আত্া
বলেলন, “ তামরা কন িমথয্া বিলেল?”
101 িকনু্ আমরা বিল, “এখন, এটা ভাই জান্, আপিন এখন
তার িবষেয় খারাপ িকছু বলেবন না, িতিন আমেদর মণ্লীেত
সব থেক ভােলা পর্াথনা করেত পােরন। আিম জািন িতিন পিবতর্
আত্া পেয়েছন; আিম তােক িবিভন্ ভাষায় কথা বলেত শুেনিছ
এবং আিম তােক আত্ায় িচৎকার করেত দেখিছ।” এিট শুকেনা
গাচেমর উপর মটর ঢালা ছাড়া আর িকছু নয়। দখুন? এটা িদেয়

িকছু করার নই। ঈশব্র কােছ বলার অিধকার আেছ। িতিন বলেত
পােরন স আেছ িক না। িনিশ্ত ভােব। িকনু্ আমরা এটা আমােদর
ধমসম্দােয়র কােছ িনেয়িছ। “িঠক আেছ, আমরা তােক মণ্লী
থেক— থেক লািথ মের বাইের বর কের িদেয়িছ, ওয়ানেনস

তােক তুেল নয়। ওয়ানেনস তােক সেঙ্ িনেয় িকছুক্ণ চেল, এবং
তারপের তারা তােক বর কের দয়। কারণ, তারা তােক সখােন
িনেয় যায় এবং িজজাস ওনিল তােক তুেল নয়। িজজাস ওনিল
িকছুক্ণ তােক িনেয় চেলন, তারপের চাচ অফ গড তােক তুেল
নয়, তােক তুেল নয়। চাচ অফ গড অফ পর্েফিস তােক তুেল
নয়, এবং টমিলনসেনর উত্াপন তােক িনেয় নয়।” ওহ, আমার!

ভাই, আমরা যিদ ফুিরেয় না যাই! তেব এিট পিন্েকােস্, শষ
পনুরুজ্ীবন। আর এখন তারা নীল িশখা পেয়েছ, আর তারা তল
উপাসক পেয়েছ, আর—আর মুেখ রক্ িনেয়। এবং, ওহ, করুণা,
আিম জািন না তারা এখন কাথায় গেছ।
102 শুধু একটা িজিনস, পেুরাটাই দিূষত হেয় গেছ। আপিন িক
জােনন বাইেবল বেলেছ য এটা দিূষত হেয় যােব? আপিন িক
জােনন—বাইেবল এই িদেনর কথা বেল, এখােন এটা আসেব,
যখন পর্ভুর মজ বিমেত পণূ হেব? আর বেল, “আিম কােক বাত্া
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শখােত পাির? ক আমােক বাঝােত পারেব? কননা িবিধর
উপের িবিধ, িবিধর উপের িবিধ, পাঁিতর উপের পাঁিত, পাঁিতর
উপের পাঁিত।” িতিন কােক বাত্া শখােত পােরন? যাহারা দধু
ছািড়য়ােছ ও স্নয্পােন িনবৃত্ হইয়ােছ। দখুন?
103 এখন, এই—এই শহের একজন মিহলা, একজন অবাচীন
মিহলাও নই িযিন একজন কুমারী কনয্া জন্ িদেত পােরন। স যখন
জন্গর্হণ কের, এখন, আর স ভােলা হেত পাের। িকনু্ আপিন
যিদ লক্য্ না কেরন, তার মা সই সব্ভােবর িছল, সই মেয়িট,
দেশর মেধয্ নয়বার, িঠক তার মােয়র মেতা আচরণ করেব। এখন,
আপনারা জােনন য এিট িঠক। একিট বৃদ্ মিহলা িযিন খারাপ
খয্ািত িনেয় ঘর পিরচালনা কেরন, স একিট ছাট মেয়েক জন্
িদেত পােরন। স ষাল বছর বয়সী হেত পাের, য কােনা িলিল
ফুেলর মেতাই পিরষ্ার এবং নিতক হেত পাের, িকনু্, যিদ স সই
ভােবই থােক। িকনু্, বয্াপারটা হল, স িঠক িফের যায় এবং তার
মােয়র মেতা আচরণ কের।
104 এখন, কয্াথিলক চাচ িছল পর্থম বশয্া য মতবাদ িনেয় আেস
যা স িনেজ তির কেরিছল, কুসংস্ার, যা, বাইেবল বেল, “ স
অগাধেলাক হইেত উিঠেব ও িবনােশ যাইেব।” বাইেবল তা বেলেছ।
এখন, যিদ তারা এিট শখায়, তেব এিট ভুল। এিট ভুল, ঈশব্েরর
বাকয্ অনযুায়ী। এবং তারপের এখােন মথিডস্ চাচ আেস, যা
তার থেক জন্গর্হণ কেরিছল, একজন সুন্রী যবুতী, িকনু্ স কী
কেরিছল? স িঠক িফের যায় এবং তার মা য কাজ কেরিছল সই
একই কাজ কের। তার মণ্লীেক ছাট ছাট কাপড় পিরধান করেত
দয়। তােদর িসগােরট খেত দয়। তােদর চলেত দয় এবং তােদর

মেতা কাজ করেত দয়। তারা এই িবষেয় িকছুই বেল িন। সখােন
িপছেন ছাট অধ-পক্ যাজক, সখােন বদীর িপছেন, ভয় পায়
একিদন তার বতন অথবা িবসু্েটর পয্ান শষ হেয় যােব।
105 আমােক আপনােদর বলেত িদন, ভাই, আিম বরং সুসমাচার
পর্চার করব এবং সাডার িবসু্ট খাব এবং নালার জল পান করব,
িকনু্ এই সম্েক সতয্ বলব। যিদ আমার মণ্লীর পর্েতয্েক উেঠ
বাইের চেল যায়, আিম তােদর এই িবষেয় সতয্ বলব। হয্াঁ, অবশয্ই।
106 িক বয্াপার? ওহ, এটা একটা খাবােরর িটিকট। “িঠক আেছ,
আপিন জােনন, আিম শহেরর সবেচেয় বড় চােচর যাজক।” তামরা
বয্ািপ্স্ ও মথিডস্রা একজন িমথয্া ভিবষয্দব্ক্ার কথা শুনছ।
এখন, এিট রুক্, িকনু্ এই বাইেবেলর িবপরীত যিদ কউ িকছু
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শখায় স হল একজন িমথয্া ভিবষয্দব্ক্া। আিম িচন্া কির না য
এিট কতটা পািলশ করা, এিট িমথয্া ভিবষয্দব্াণী। সটা িঠক।
107 “ওহ, যতক্ণ আপনার নাম পসু্েক লখা রেয়েছ ততক্ণ
সবিকছু িঠক আেছ।” এক ডজন পসু্েক আপনার নাম থাকেত
পাের। যিদ এিট জীবন পসু্ক না থােক তাহেল আপিন হািরেয়
গেছন! আপিন সবসময় ভােলা হেত পােরন, আপিন অনগুত,

পিরচ্ন্ এবং নিতক হেত পােরন, এর সেঙ্ তার কান িকছুই
করার নই।
108 এেষৗ যােকাব চেয় িদব্গুণ িছল, যখন এিট একজন মানুষ
িহসােব আেস, তার বৃদ্ অন্ িপতােক এবং বািকেদর যত্ নওয়ার
িবষেয়। আর যােকাব লাজেুক িছেলন তার মােয়র তামুব্েত অবস্ান
করেতন, একিট লাজেুক ছেল। িকনু্ ঈশব্র বেলেছন, “আিম
যােকাবেক পর্ম কিরয়ািছ িকনু্ এেষৗেক অেপর্ম কিরয়ািছ,” উভয়
ছেলর জেন্র আেগ। রামীয় ৮ তাই বেল। এটা একদম িঠক।

109 ঈশব্র জােনন মানেুষর মেধয্ িক আেছ। আর িতিন মণ্লীেতও িক
আেছ তা জােনন। আমরা জীবেনর রুিট, ঈশব্েরর বাকয্ রুিট দব্ারা
জীিবত আিছ। এখন, এই কারেণই আমরা একিট ধমসম্দায় নই।
110 এখন আিম আপনােদর আেরকটু িদেত চাই…আিম আপনােদর
একিট ছাট উদাহরণ িদেত চাই যা আিম এখােন িলেখিছ। “ সই
মহতী…” এখন পর্কািশত বােকয্, ১৯:২। আিম এখােন িকছু িচিহ্ত
কেরিছ। আিম এখন দখেত চাই এটা িক।

কননা তাঁহার িবচারাজ্া সকল সতয্ ও নয্াযয্: কারণ
িতিন মহােবশয্ার িবচার কিরয়ােছন, য আপন বশয্ািকর্য়া
দব্ারা পৃিথবীেক ভর্ষ্ কিরত, তাহার হস্ হইেত আপন
দাসগেণর রক্পােতর পিরেশাধ লইয়ােছন। (এিট
কয্াথিলক চােচর সমািপ্।)

111 এখন, আমরা চাই আপনারা যন এটাও লক্য্ কেরন, এখােন,
য একিট ধমসম্দায়— য ধমসম্দায়েকও এখােন ধমগর্েন্

পাওয়া যায়, য…এবং বাইেবল কখনই একিট ধমসম্দােয়র
কথা বেল না। ধমসম্দােয়র কয্াথিলক চাচ থেক আেস। স
ধমসম্দােয়র পর্থম জননী, এবং পর্িতিট ধমসম্দােয়র িঠক িনেচ
চেল আেস। এখন, এিট একটু বদনা িদেত যােচ্। এটা সব
সময় একটু বদনা দয়, দখুন। িকনু্ আিম—আিম আপনােদরেক
দখেত চাই য ধমসম্দায় ঈশব্েরর দব্ারা জন্ অথবা িনযকু্ হয়িন।

এটা শয়তান দব্ারা িনযকু্ হেয়েছ।
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112 ঈশব্েরর মণ্লী হল একিট…আমরা িবভক্ নই, আমরা সবাই
এক দহ; একিট পর্তয্াশা এবং িশক্া, পর্েম এক। এিট জীবন্
ঈশব্েরর মণ্লী। তারা যাই হাক না কন, সই িবষয়গুিল, আমরা
সকেল এক! সটা িঠক। স মথিডস্ হাক অথবা বয্াপিটস্, ভাই,
যিদ স নূতন জন্ পায় এবং পিবতর্ আত্ায় পণূ হয়, স আমার
ভাই। আমরা কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় হাঁটিছ। িঠক। হয্াঁ, মহাশয়। কান
পাথকয্ করেবন না।
113 মািশ। মােঝ মােঝ আিম আেশপােশ তািকেয় বিল, “আপিন
জােনন সই ধমান্ পিন্েকাস্ালেদর একিট দল, ভাই বর্ানহাম,
কন আপিন এমন একিট দেলর সেঙ্ বিরেয় িছেলন?” আপিন

িক জােনন? মািশ ইসর্ােয়েলর সন্ানেদর িদেক তাকােলন। ফেরৗণ
য জানালা িদেয় বাইের তািকেয় িছল সই জানালা িদেয় িতিন

তাকােলন। ফেরৗণ তােদরেক একদল কদমাক্ লাক দখেত
পেলন, িকনু্ মািশ তােদরেক ঈশব্েরর মেনানীত িহসােব দখেলন।

িতিন জানেতন তােদর পর্িতশর্িত িছল। কন? িতিন বােকয্র দব্ারা
এিট জানেতন। আর িবশব্ােসর দব্ারা…িসংহাসেন পা রেখ, ফেরৗণ
হওয়ার জনয্, সমস্ িবশব্ তার পােয় কােছ, সখােন বেস তার মুেখ
দর্াক্ারস ঢেল, আর সুন্রী নারীরা তােক হাওয়া করার জনয্,
সমর্াট, অথবা সব্রশাসক, অথবা িবেশব্র রাজা িহসােব, চিল্শ বছর
বয়েস তরুণ মািশ, তার হােত িছল। িতিন কদমাক্ লাকেদর
সই দেলর িদেক তাকােলন, িকনু্ িতিন জানেতন য িতিন তােদর

একজন। হােললুইয়া! এটাই। িতিন জানেতন য িতিন তােদর
একজন। এবং িবশব্াস দব্ারা, একাকী, িতিন চয়ন কেরন!
114 পর্েতয্কেক একিট পছন্ চয়ন করেত হেব। আপনােক একিট
পছন্ চয়ন করেত হেব। আপনােক এখনই একিট পছন্ চয়ন করেত
হেব। আপনােক সকােল একিট পছন্ চয়ন করেত হেব। আপিন
যিদ বঁেচ থােকন তেব আগামীকাল রােত আপিন একিট পছন্
চয়ন করেত যােচ্ন। আপনােক কান সময় বেছ িনেত হেব। ভাই,
অেনক িদন আেগ আিম চয়ন কেরিছ। এই বাইেবল আমার অিভধান
িছল। এই বাইেবল আমার জীবন পসু্ক িছল। এই বাইেবল ঈশব্েরর
বাণী িছল। বাইেবেলর দব্ারা আিম জীিবত আিছ। এই বাইেবেলর
পােশ আিম দাঁিড়েয় আিছ।
115 তাই, মািশ ইসর্ােয়েলর সন্ানেদর িদেক নজর িদেলন। এবং
িতিন শুধু বেলনিন, “ওহ, তারা অপবূ মানষু। তােদর িবরুেদ্ আমার
কােছ িকছু নই। ওহ, না, আিম তােদর িবরুেদ্ একিট কথাও বলব
না।” আজেক অেনক লাক এইভােব কের। “ওহ, পিন্েকাস্ালরা
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আর সই লােকরা যারা পিবতর্ আত্া পেয়েছ, এবং যারা ঐশব্িরক
আেরাগয্করেণ িবশব্াস কেরন, ওহ, আমার—আমার—আমার
কােছ এর িবরুেদ্ িকছুই নই।” িকনু্ সটা মািশ িছেলন না। িতিন
িমশর তয্াগ করেলন এবং তােদর একজন হেলন। িতিন তার ভাইেদর
মেধয্ চেল গেলন। িতিন িছেলন তােদর একজন।
116 ভাই, সখােনই আিম আমার পথ ধির। আিম হয় জ্ান করা
পর্ভুর অল্সংখয্ক লাকেদর সেঙ্ পেথ চলব, যিদ তা মুিষ্েময় হয়,
যাই হাক না কন। তারা একিট পর্িতশর্িত পেয়েছ, আর আিম
মষশাবেকর জীবন পসু্েক তােদর নাম দখেত পািচ্। তারা আমার

ভাই। সটা িঠক। আপনার পছন্ চয়ন করুন এবং তােদর সেঙ্
দাঁড়ান। িঠক অথবা ভুল, যভােবই হাক সখােন দাঁড়ান। যিদ তারা
ভুল হয়, তােদর সিঠক হওয়ার জনয্ সাহাযয্ করুন। িঠক। আপিন
তােদর লািথ মের তােদর ভােলা করেবন না। দখুন, তােদর বর
করার চষ্া করুন।
117 চািল, যমন তারা বেলিছল ভাই অয্ােলন সম্েক, আগুেনর
িবষেয়…হােত রক্। আিম বললাম, “কখনই না, আিম এ. এ.
অয্ােলনেক অবজ্া কিরিন।” আিম বেলিছলাম, “আিম যিদ এ.
এ. অয্ােলেনর মেতা পর্চার করেত পারতাম, তাহেল আিম আর
কখেনা আেরাগয্করণ সভা করতাম না।” এখন, যখন আপনার
হােত পিবতর্ আত্ার পর্মাণ িহসােব রেক্র উপর িদব্মত পাষণ করার
উপর আেস, আিম এর সেঙ্ একমত হব না। িকনু্ যখন ভর্াতৃেতব্র
িবষয় আেস, স আমার ভাই। যেুদ্ তার সেঙ্ আিম কাঁেধ কাঁধ
িমিলেয় দাঁিড়েয় আিছ। সটা িঠক। যিদ িতিন ভুল হন, আিম তােক
সাহাযয্ করার চষ্া করব। আর যিদ িতিন ভুল না হেয় থােকন,
যিদ আিম ভুল হেয় থািক, আিম চাই িতিন আমােক সাহাযয্ করুন।
আর এইভােবই আমরা একসেঙ্—একসেঙ্ চলেত পাির। এখন
এখােন দখুন।

… স িছল িনগূঢ়তত্, বািবল… বশয্াগেণর জননী…
118 আজ মণ্লী কমন তা এখন আপনারা দখেত পােচ্ন,
বনু্রা, আপিন িক দখেত পােচ্ন য এই চাচগুিল তারা য
কান ভােব জীবনযাপন কের, যমনভােব তারা জীবনযাপন করেত

চায়? “একদম িঠক আেছ, এিগেয় যাও,” শূকর শূকরেক খাও,
কান মেনােযাগ িদেবন না। “ কন, এটা করেত কােনা ক্িত
নই। কন, আপিন পরুােনা ধাঁেচর হেত চষ্া করুন।” এখন

তােদর িশক্া দখুন। এখন আিম চাই…এখন দখুন। এটা তােদর
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অভয্াস। আপনারা িক দখেত পােচ্ন, কেয়ক বছর আেগ, শুধুমাতর্
কয্াথিলক চাচ চলিচতর্ দখেত যেত অনমুিত দয়? মথিডস্ চাচ
এমন িকছু ভাবেত পাের না। অনয্ানয্ সকল ধমসম্দায়গুিল, “না!
এটা শয়তােনর কাজ।” আিম ভাবিছ িক হেয়েছ। হয্াঁ, মহাশয়।
119 আর আপনারা জােনন, তােদর অল্ বয়স্ কয্াথিলক মেয়েদর
িনন, তারা বিরেয় আেস এই ছাট…(এখন, আপনােদর মেধয্
িকছু বয়স্ ছেল আমার মেতাই বয়স্।)…এই িজিনসিট লক্য্
কেরেছন যখােন তােদর হাঁটু-উচ্ গানিট িছল। সই লাকিট,
আমার অনমুান, আজ রােত নরেক আেছ। আিম জািন না। আিম
তার িবচারক নই। িকনু্ যখন িতিন সই পর্থম ছাট্ নাংরা গানিট
তির কেরিছেলন যা রিডওেত ছিড়েয় পেড়িছল, িববাচন ছাড়া,
সই, “ রাল এম, গািলস, রাল এম; তােদর গুিটেয় িদন এবং

আপনার সুন্র হাঁটু দখান।” কতজন মেন করেত পােরন যখন
পর্থেম সটা বিরেয় আেস, অেনক বছর আেগ? সখােনই পর্থম
ভর্ািন্ িছল। সটা িঠক। আর যখন তারা টক্াস থেক এই বয্িক্েক
িনেয় আেসন, এবং সখােন মিহলােদর িনেয় যান এবং তােদর
অন্বােসর পাশাক বয্বহার কের তােদরেক একটা িকছু দখােনার
চষ্া কের যা তারা নয়, আর এই রকম িজিনস, এবং তারা এর

সেঙ্ যেত দয়। আর এখন এটা িক কেরেছ? এটা ধীের পর্েবশ
করেত থােক। এটা একটা আত্া।
120 একিদন একজন বয্িক্ কথা বলিছেলন। িতিন বলিছেলন,
“আিম জািন না আিম িক করেবা। আমার ভােলা, সৎ ছেল আেছ,
আর সই ছেলিট িনেচ্ স যার উপর হােত রােখ তাই িনেচ্।”

আিম বললাম, “ কন?”

“ স একিট চােরর সেঙ্ মলােমশা করেছ।”
121 আপিন এমন কােরা সেঙ্ ঘুের বড়ান য চার, আপিন িনেজই
চার হেয় যােবন। আমার বৃদ্ কন্ািক মা বলেতন, “তুিম মািছ

আেছ এমন একিট কুকুেরর সেঙ্ শুেয় পেড়া, তুিমও শরীের মািছ
িনেয় উঠেব।” আপিন এমন একজন—আপিন এমন একজন
মিহলােক গর্হণ করুন য ভােলা নয়, আর একিট…একিট মেয়,
তােক একিট—একিট ভােলা ভদর্ ছেলর সেঙ্ রেখ িদন, এবং
পর্থম িজিনসিট আপিন জােনন য স একিট কুকুরছানার মেতা
িবেদব্ষপরায়ণ। এিটেক তিদব্পরীত করুন। আপিন আপনার সিঙ্দল
দব্ারা পিরিচত হন। িনেজেক আলাদা করুন! “তােদর মধয্ থেক
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বিরেয় আসুন,” বাইেবল বেলেছ, “ তামরা আলাদা হও!”
সটা িঠক।

122 যিদ তােদর ধমসম্দায়গুিল িবকৃিতর িদেক িফের যায় এবং
তােদর লােকেদর করার অনমুিত দয়…িঠক আেছ, এখােন অনয্
িদন, একিট বড় বয্াপিটস্ চােচ, তােদর বরখাস্ করেত হেয়িছল।
একজন বয্িক্ শুধুমাতর্ কুিড় িমিনট পর্চার করেত পােরন, কারণ
যাজক ধূমপান করেবন। মণ্লীর সকেল বাইের চেল গল। তারা
সবাই সখােন ধূমপােনর সািরেত দাঁিড়েয়িছল, এবং আবার িফের
এেস, যাজক এবং তােদর সকেল। আিম একিট কংেগর্েগইশনািলস্
চােচ িগেয়িছলাম, সখােন একজন লাক দাঁিড়েয় িছেলন, একিট
বড় লমব্া পাশাক পিরধান কের, সখােন দাঁিড়েয় িছেলন, বলেলন,
বদীর উপর এভােব হলান িদেয়, পাহােড়র উপের একরকম ফুেলর

কথা বলেত বলেত। সখােন এই িবষেয় এটাই িছল, আর বাইের
চেল যান। আর িসগােরেটর ধাঁয়ায় তার আ গুলগুেলা হলুদ হেয়
িগেয়িছল। হয্াঁ। আর বলিছেলন য মিহলারা, য পরুুষরা খলেত
যােচ্…এই জামান খলািটর নাম িক যা তারা সটা িদেয় খেল,
আপনারা অেনক—আপিন কাড বণ্ন কেরন, আপনারা জােনন?
িছল…ওহ, আিম ভেবিছলাম আিম এিট মেন রাখব। তাস, তারা
তাস খলােত যািচ্ল। আিম মেন কির সটা িঠক। হয্াঁ, আপিন
যখােন বণ্ন কেরন। এটা িনয়িমত তাস খলা। নীচতালায় তাস
খলা! িক, অবস্া! সখােনই এর িভিত্। আশ্েযর িকছু নই! তারা

এটা িক কের? আর তারপর কয্াথিলক চাচ সম্েক এখােন এই
রাটাির প্েস চীৎকার কের এবং লটাির খেল। কন, আপনারা
পর্ােটস্য্ান্রা তােদর মেতাই নাংরা, তাই আপনারা এই সম্েক

কী বলেত পােরন? ঘট কটিলেক “ নাংরা” বলেত পাের না।
অবশয্ই না। আপিন এটা করেছন, তারপর বলুন, “িঠক আেছ,
আিম একজন পর্সিবটািরয়ান। আিম একজন মথিডস্।” আপনার
নূতন জন্ না হওয়া পযন্ আপিন িকছুই নন। সটা িঠক। আর যখন
আপিন এিট করেবন, আপিন জােনন, আপনার মেধয্ এমন িকছু
আেছ যা আপনােক বেল য এই িজিনসগুিল ভুল, এবং আপিন
এিট থেক িঠক বিরেয় আসেবন যমন আপিন হাঁটু-উচ্ থেক
শূনয্েত। আপনারা জােনন এটাই সতয্। অবশয্ই। হয্াঁ, মহাশয়। এই
িবষয়গুিল তার সেঙ্ যায়। কন?

… বশয্াগেণর জননী…
123 এর মেধয্ একিদন বৃদ্ জননী বেল যােচ্ন, “তুিম িক জােনা?
সেবাপির, িপর্য়, আমরা উভয়ই একই।” এবং আপনারা জােনন
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তারপর িক হেব? চাচগুিলর সংঘ এখনকার মেতাই সবাই একিতর্ত
হেত চেলেছ। আর আপনারা িক জােনন এই ছাট দলিটর িক ঘটেত
যােচ্? আপনােদর এর জনয্ কষ্েভাগ করেত হেব, বালেকরা। এটা
একদম িঠক।
124 িকনু্ িচন্া করেবন না, মষশাবক তােক পরাস্ করেব। কারণ
িতিন পর্ভুেদর পর্ভু, এবং রাজােদর রাজা, এবং ঈশব্র তার মণ্লীর
নতৃতব্ িদেবন, একিট ধমসম্দােয়র পিরবেত। িতিন সই মণ্লীর

উপর পিবতর্ আত্ার সানার তল ঢেল িদেবন। ভাই, সব্গ থেক
আগুন নেম আসেব, এবং অদু্ত লক্ণ ও পরাকর্মকাযয্ ঘটেব, যা
আপিন আেগ কখনও দেখনিন। হয্াঁ, মহাশয়। “ হ কু্দর্ মষপাল,
ভয় কিরও না, কননা তামািদগেক সই রাজয্ িদেত তামােদর
িপতার িহতসঙ্ল্ হইয়ােছ।” হয্াঁ, মহাশয়। “িকনু্ য কহ শষ পযয্ন্
িস্র থািকেব!” এটা এখােন। শুধু পেথ চলেত থাকুন। আপনার মুখ
কালেভরীর িদেক রাখুন। এই বাইেবল সিঠক। িচন্া করেবন না।
125 এখন দখুন। তােদর িকছু অভয্াস আেছ। তােদর িকছু নিতকতা
আেছ। আমরা এই িবষেয় কথা বলেত থাকেত পাির। পর্থম িজিনস
আপনারা জােনন, এটা পর্ােটস্য্ান্ চােচর মেধয্ ঢুেক পেড়।
তারপর কয্াথিলক নারীরা শুরু কের… কন, ছাট কাপড় পিরধান
করেল কােনা ক্িত হয় না, যতক্ণ তারা িগজায় তােদর মাথায়
একিট ছাট রুমাল রােখন। এক পর্কার ঐিতহয্, “শুকর্বাের কােনা
মাংস খােবন না।” আর, ওহ, আপনারা কাথায় পেয়েছন িগজায়
পর্েবশ করার সময় আপনার মাথায় রুমাল রাখুন? আিম চাই
আপনারা আমােক বাকয্িট দখান। এটা িমথয্া ভিবষয্দব্াণী। আপিন
িগজায় একিট টুিপ পরেত অনিুমত িগজায় এিট কাথায় আেছ?
আপিন যখন আপনার মাথায় টুিপ পেরন, আপিন খর্ীষ্েক অসম্ান
কেরন, িঠক; পরুুষরা, আিম আপনােদর কথা বলিছ। মিহলারা,
আপনােদর কােছ একিট আচ্াদন আেছ, িকনু্ আিম য কাউেক
আহব্ান কির আমােক দখান য এিট একিট টুিপ অথবা রুমাল।
এটা আপনার চুল! এবং আপিন এিট সম্ূণ কেট ফেল িদেয়েছন।
এখন এই িবষেয় িক? ওহ, তারা বেল, “ওটা পরুােনা ধাঁেচর।” যিদ
এটা হয়, এটা বাইেবল! আর ঈশব্েরর বাকয্ সিঠক।
126 এই িবষেয় কথা বলিছ, খুব বিশ িদন আেগ নয়, য মিহলা
যীশুর পা ধুেয়িছেলন, এবং তার চুল িনেয়, আপনারা জােনন,
এবং—এবং এিট িদেয় এিট মুেছ ফেলিছেলন। আিম বেলিছলাম,
“একমাতর্ উপায় একজন মিহলা এিট করেত পােরন, তার মাথােত
পযাপ্ চুল িছল যন তার পা ধুেত পাের, মুছেত পাের।” সটা
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িঠক। ওহ, এটা, এইভােব দখা অপমানজনক…এখােন, িহমশীতল
আবহাওয়ায়, একিট ছাট কাট পিরধান কের ঘুের বড়ােচ্, আর
তােদর নগ্ শরীর দখােচ্।
127 এখন বেলন, “আপিন মিহলােদর িবষেয় বলেছন কন?”
আপনােদর এই িবষেয় বলা উিচৎ।
128 আর আপনারা পরুুষরা যারা আপনােদর মিহলােদর এিট করেত
দন, ভাই, আিম—আিম জািন না আপনােদর িবষেয় িক ভাবব।

এখন, এটা িঠক।
129 আর আপনারা পালেকরা, আিম অনমুান কির না আপনারা
এখােন আেছন। িকনু্ আপিন যিদ লাকিটেক দখেত পান, আপিন
তােক আসেত বলুন, বলুন, আমার সেঙ্ দখা করেত। বুঝেলন?
যিদ িতিন খর্ীেষ্র পর্িত কান সম্ান পর্দান না কেরন তেব িতিন তার
মণ্লীেক এটা ছাড়াই চলেত দন…এখন িতিন…তারা তার িপছেন
এিট করেত পাের, িকনু্ যিদ িতিন তােদর এই সম্েক না জানান,
িতিন যীশু খর্ীেষ্র জনয্ উপযকু্ দাস নন। এটা একদম িঠক। িতিন
খর্ীেষ্র দাস হওয়ার উপযকু্ নন। খর্ীেষ্র একজন দাসেক িনভীক
হওয়া উিচত যিদ এটা বাইেবেলর িবষয় আেস। অবশয্ই। িকনু্ তারা
সখােন, তারা বাইের যায় এবং তারা যভােবই হাক তা কের।

130 এবং তারপর, পর্থম িবষয় আপনারা জােনন, পর্ােটস্য্ান্েদর
এিট তুেল িনেত হেয়িছল। আপনারা ভােলা মথিডস্, আর
আপনারা বয্াপিটস্, আর আপনারা পর্সিবটয্ািরয়ান, অথবা
নাজােরন, িপলিগর্ম হািলেনস, এবং আপনারা সকেলই, একই
িজিনস, বিরেয় আেস, একিট থেক ছয়িট, এবং অনয্ অধ ডজন।
এখােন, “ বশয্াগেণর জননী।” আপনার ধমসম্দায়, “যখনই
তারা সদর দপ্র শুরু কের, তােত এটা িক পাথকয্ কের?” দখুন?
অেনক পাথেকয্র সৃিষ্ হয়। এটা কখনই শুরু হয় িন, সই সদর দপ্র।
এখােন আপনার সদর দপ্র থেক শুরু হেত পাের, িকনু্ সখােন
নয় যা এক উপের আেছ। আপিন কাথা থেক এেসেছন তার উপর
িনভর কের। সটা সতয্।
131 এখন, আিম মেন কির না য আমােদর কােছ এিট অনয্িট
নওয়ার জনয্ সময় আেছ, সম্বত আিম এিটেক সকােলর

জনয্ রেখ িদব। িঠক আেছ, চলুন এই ছাটিট নওয়া যাক।
আমরা এখােন পেয়িছ, “জেল বািপ্স্।” আমরা এও পেয়িছ
“পবূিনধারণ,” আর, ওহ, অেনক িকছু। সুতরাং আসুন শুধু এটা
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নওয়া যাক, এই ছাট্, সংিক্প্ “নারী পর্চারক,” আর এটা
নওয়া যাক।

132 এখন, এখন, ভদর্মিহলা, আিম আপনার অনভূুিতেত আঘাত
িদেত চাই না, তেব আিম আপনােক িকছু বলেত চাই। আপিন
বাইেবেলর এক টুকেরাও বাকয্ পানিন, বাইেবেল একিটও নই।
হয্াঁ, আিম জািন আপিন কাথায় যােচ্ন, এবং আিম আপনার
সমস্ িকছু কেরিছ, হয্াঁ, “তাহােত তামােদর পতুর্গণ ও তামােদর
কনয্াগণ ভাববাণী বিলেব।” এখন, যিদ আপনার পালক জােনন
না “ভাববাণী” মােন িক, িতিন—িতিন িকছুই জােন না। বদীর
িপছেন তার খুব বিশ কাজ নই, আপনােক পর্চারক হেত
বলার চষ্া করেছ। দখুন? এিটর কারণ, িনিশ্তভােব, এিটেক
আিদপসু্ক থেক পর্কািশত বাকয্ পযন্ দাষােরাপ করা হেয়েছ।
এখন আপনােদর এটা দখােত িদন, দখুন।
133 এখন আিম চাই আপনারা আমার সেঙ্ পর্থম তীমিথয় ২:১১
খুলুন। শুধু এটা খুলুন এবং আমরা এখন এিট খুেঁজ বর করব,
আর আমরা এিট এখােনও পাব, আপনার পর্িরত ২। হয্াঁ। আর এই
িবষেয় এখােন শাস্ িক বেল শুধু—শুধু শুননু।
134 এখন, কউ বলেত থােকন, “িঠক আেছ, ভাই বর্ানহাম,
আপিন একজন বৃদ্ নারী িবেদব্ষী।” আিম নারী িবেদব্ষী নই। আিম
একজন…আিম নারীেদর এমন একিট স্ান নওয়ার চষ্া করেত
দখেত পছন্ কির না যখােন তারা অন্ভুক্ নয়।

আপনার মেন আেছ এখােন হাওয়াড িশপইয়ােড, ওহাইও
নদীেত সবেচেয় সফল িশপইয়াডগুিলর মেধয্ একিট? তারা সখােন
একজন মিহলােক বিসেয় দন। দখুন িক হেয়েছ।

তারা নারীেক ভাট দওয়ার অিধকার দয়। দখুন িক হেয়েছ।
135 আমােক এখনই বলেত িদন। শুধু নারীেদর চামড়া ছাড়ািচ্ না।
আিম চাই পরুুষরা যন বুঝেত পােরন আপনারাও এেত আেছন।
িকনু্ একটা কথা বলেত িদন, ভাই। এ জািত নারীর জািত। আিম
আপনার দব্ারা, শাস্ দব্ারা, আপিন যা চান তা দব্ারা পর্মািণত কের
দখাব। এটা…আমােদর টাকায় িক পর্দিশত হয়? একজন মিহলা।
কাথায় তােক খুেঁজ পাওয়া যায়? পর্কািশত বােকয্, এখােন,

আপিন তােক দখেত পােচ্ন। তার সংখয্া তেরা, এছাড়াও,
সবিকছু স শুরু কেরেছ; তেরা তারা, তেরা িফেত, তেরা
উপিনেবশ। তেরা, সবিকছুই িছল তেরা, শুরুেত। স পর্কািশত
বােকয্ ১৩ তম অধয্ােয় উপিস্ত হয়। একজন মিহলা, তেরা!
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136 আর ১৯৩৩ খর্ীষ্ােব্, যখন পর্ভু…যখন আমরা এখােন সভা
করিছলাম যখােন চাচ অফ কর্াইস্ এখন দাঁিড়েয় আেছ, পরুােনা
মেসািনক বািড়, পর্ভুর দশন এখােন আমার কােছ এেসিছেলন

এবং ভিবষয্দব্াণী কেরিছেলন “জামািন উঠেব এবং সই ময্ািজেনা
লাইনিট সখােন রাখেব।” আপনােদর অেনেকরই মেন আেছ। এবং
কীভােব তারা সবাই সখােন সুরিক্ত থাকেব, আর আেমিরকানরা
সই লাইেন সখােন মার খােব। এবং িক ঘটেব, এবং রুজেভল্

ও তােদর সম্েক, িতিন কীভােব দৗড়ােবন এবং সই চতুথ
ময়াদিট করেবন তাও বেলেছন। িনখুতঁভােব, িঠক যভােব এিট

এেসিছল। এবং আরও বেলিছল য গািড়গুিল আরও িডেমর
মেতা হেত থাকেব, শষ িদেন তারা িডেমর আকাের হেব। আর
আিম বেলিছলাম, “এই গািড়গুিল একিট িস্য়ািরং দব্ারা চালােনা
হেব না, এটা ঘটেব। এটা অনয্ িকছু তােদর িনয়ন্ণ করেব।”
এিট তােদর গািড় যা তারা এখনই বর করেছ, িরেমাট কেন্াল,
িনরাপত্ার জনয্। িঠক। আপিন একিট শহের পর্েবশ করেত পারেবন
না…তারপর, িবশ মাইল অঞ্ল, আপিন মাতর্ িবশ মাইল যেত
পােরন। আপিন অনয্ গািড়েত ধাক্া মারেত পারেবন না, কারণ
এিট িরেমাট কেন্াল। দখুন, এিট এমনই হেত চলেছ, আর িঠক
এখনই। এবং আিম বেলিছলাম, “মেন রাখেবন, সই িদেন, শষ
সময় আসার আেগ, শষ সময় আসার আেগ, য একজন মিহলা…
এখন, আপনারা সবাই এিট িলেখ রাখুন। একজন মহান, শিক্শালী
মিহলা উঠেবন, হয় রাষ্পিত, অথবা সব্রশাসক, অথবা এই মািকন
যকু্রােষ্র কান মহান ক্মতাশালী মিহলা। আর স ডুেব যােব,
নারীর পর্ভােব। এখন, আপিন মেন রাখেবন, এটা সদাপর্ভু এই কথা
কেহন।” দখুন?
137 এবং স ভুল। এবং এটা কােক পথ কের িদেয়েছ? আিম
আপনােক বলিছ। আধয্ািত্ক হন। যন…খুেল যায়। দখুন। এিট
কন এটা করেছ? কয্াথিলক চাচেক িভতের আসার জনয্ স্ান

িদেত। দখুন? আপিন এখােন এই িসেনমা তারকা এবং এই সব
অনয্ানয্ িবিভন্ িজিনেসর আরাধনা কেরন। আিম য বাতািট পর্চার
কেরিছলাম তা মেন আেছ? মাজী, আপনার এটা মেন আেছ,
কেয়ক বছর আেগ, মািকন যকু্রােষ্র উপর—উপর আকর্মেণর
িবষেয়, আেমিরকান সরকারেক উৎখাত করার জনয্। আর আিম
িকভােব বেলিছলাম য স পয্ািরেস বেড় উেঠেছ পের আমরা
তােদর সই নারী, মদ এবং বড় সময় থেক বাঁিচেয়িছলাম। এবং স
হিলউেড সরাসির জব্েল উেঠ। এখন, আমরা িশল্ী আনেত পয্ািরেস
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পাঠােনার পিরবেত, তারা এখােন িশল্ী আনেত পাঠায়। এটা িক
কেরেছ? এটা পেয়েছ…আমরা আপনার সন্ানেদর ছিবর শােত
যেত িদব না, িকনু্ স সরাসির টিলিভশেন পর্েবশ কের, সরাসির
বিরেয় এেস পেুরা িজিনসিটেক দিূষত কের, তােক বাইের বর

কের আেন। এবং আজ আমরা এখােন, সমস্ ছাট মেয়রা এবং
ছেলরা, সবাই এই টিলিভশন অিভেনতােদর কাউেক পছন্ কের।

এটা িক? এিট একিট পথ তির করেছ। ছেল, আপিন যত মেদর
আড্া একিট শহের রাখেত পােরন তার থেক একজন অখয্াত
মিহলা অেনক বিশ লাকেক নরেক পাঠােত পাের। সটা িঠক।
তােক তার সমস্ কাপড় খুেল রাস্ায় যেত দখুন, মানষুিট ক তা
িচন্া না কের, যিদ িতিন একজন সুস্ সব্াভািবক মানষু হন, যখন
িতিন মিহলার িদেক তাকান তখন তার উপর িদেয় িকছু যেত বাধয্।
এখন সৎ হেবন। আিম পেরায়া কির না…
138 আিম অেনক বছর ধের পিবতর্ আত্া পেয়িছ। আপিন একজন
মিহলা এবং তার অেধক পাশাক পরা দখেত পারেবন না…
আিম—আিম আমার গািড়েত ছাট কুর্শ বহন কির, আপনারা
অেনেকই দেখেছন। কউ আমােক বেলিছল, “আপিন িক একজন
কয্াথিলক?” কাথায় কয্াথিলকরা কখেনা কুর্েশর উপর একিট
িবকল্ পেয়েছ? কুর্শ মােন “িখর্স্ান।”
139 সই ছাট পরুােনা সন্ িসিসিলয়ার এবং িজিনসগুিল
কয্াথিলক ধেমর িচহ্। আমরা এই জাতীয় িজিনসগুিলেত িবশব্াস
কির না। আমরা খর্ীেষ্ িবশব্াস কির। তােদর উপাসনা করার জনয্ সব
ধরেনর মৃত মানষু আেছ। এিট আধয্াত্বােদর একিট উচ্ রূপ। এটা
তােদর সবিকছু, মৃতেদর পজূা করা। তমন িকছু না, না।
140 আিম ওই পেুরািহতেক িজেজ্স করলাম। আিম বললাম, “ কন,
তাহেল, যিদ…িপতর পর্থম পাপ িছেলন?”

িতিন বলেলন, “ সটা িঠক।”
141 আিম বললাম, “তাহেল িপতর কন বলেলন, ‘ঈশব্েরর ও
মনষুয্েদর মেধয্ একমাতর্ মধয্স্ খর্ীষ্ যীশু ছাড়া আর কান
মধয্স্তাকারী নই’? আর আপনােদর কােছ পাঁচ হাজার মৃত নারী
আেছ, আর বািক সব, আপিন তােদর মধয্স্ তরী কেরন। এখন
িক হেয়েছ?” সখােন এটা। তােদর কােছ এর কােনা উত্র নই।
সটা িঠক।

142 এখন তােদর িকছু িশক্া, তােদর ভর্ান্ িশক্া, একগুচ্ ভুয়া
পর্ােটস্য্ান্ ভাববাদী চািরিদেক এেস তা িশক্া িদেচ্, আর
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তামরা পর্েটস্য্ান্ লােকরা তা িগেল ফলেছন। এটা একদম িঠক।
ধমসম্দায় এবং বািপ্েস্র ধরন, এবং িবিভন্ আেদশ এবং িবষয়
যার মাধয্েম আপনারা যােচ্ন, যা এেকবাের শাস্ীয় নয়। এিট
শােস্ এর িবরুেদ্, তবুও আপিন এিটেক িঠক কের ফেলেছন।
এটাই সতয্।
143 এখন নারী পর্চারকেদর িবষেয় শুননু। িঠক আেছ। পর্থম
তীমথীয়, আিম পর্থম তীমথীয় ২:১১ চাই। এখন এটা এখােন িক
বেল শুননু।

আপনােদর নারীরা সম্ূণ বশয্তাপবূব্ক মৗনভােব িশক্া
করুক।

আিম উপেদশ িদবার িকমব্া পরুুেষর উপের কত্ৃতব্ কিরবার
অনমুিত নারীেক িদই না, িকনু্ মৗনভােব থািকেত বিল।

144 আিম এিট সখােন রাখার জনয্ দায়ী নই। এিট সখােন আেছ
তা বলার জনয্ আিম দায়ী। বুেঝেছন? দখুন?

আপনােদর নারীরা সম্ূণ বশয্তাপবূব্ক মৗনভােব িশক্া
করুক। (আপিন যিদ কখনও একিট অেথাডক্ চােচ যান
এবং তােদর দেখন, দখুন। দখুন?)

আিম উপেদশ িদবার িকমব্া পরুুেষর উপের কত্ৃতব্
(একজন পালক, িডকন অথবা এই জাতীয় িকছু হেত)
কিরবার অনমুিত নারীেক িদই না, দখুন, পরুুেষর উপের
কত্ৃতব্ কিরবার অনমুিত নারীেক িদই না, িকনু্ মৗনভােব
থািকেত বিল।

কারণ পর্থেম আদমেক, পের হবােক িনম্াণ করা
হইয়ািছল।

145 আপনারা িক জােনন? এখন শুনুন, নারীরা। আপনােদর মত
ভােলা, ধািমক িখর্স্ান নারীরা সেবাত্ম িজিনস যা ঈশব্র একজন
পরুুষেক িদেত পােরন, অথবা িতিন তােক িভন্ িকছু িদেত পােরন।
হয্াঁ, মহাশয়। দখুন? একজন নারী মূল সৃিষ্েতও িছেলন না।
নারী ঈশব্েরর সৃষ্ িবষয় নয়। স একজন পরুুেষর উপজাত। ঈশব্র
পরুুষেক, পরুুষ ও মিহলা উভয়ই সৃষ্ কেরেছন। এবং িতিন তােদর
আলাদা কেরেছন। এবং পরুুষ পৃিথবীেত বসবাস করার পের এবং
পশুেদর নামকরণ করার পের, এবং এখােন দীঘসময় বসবাস করার
পের, িতিন আদেমর পাশ থেক একিট পাঁজর বর কেরিছেলন,
একিট উপজাত িহসােব, এবং এিট িদেয় একজন নারী তির
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কেরিছেলন। “কারণ পর্থেম আদমেক, পের হবােক িনম্াণ করা
হইয়ািছল।” এখন দখুন।

আর আদম পর্বিঞ্ত হইেলন না, িকনু্ নারী পর্বিঞ্তা
হইয়া অপরােধ পিততা হইেলন।

146 ঈশব্র পরুুষেক িনেলন। শয়তান মিহলােক িনল। এর িদেক
তাকান, সাজা তার মুেখ, এটা আজ কী করেছ। ঈশব্েরর পর্কৃত
মণ্লীর িদেক তাকান, বলেবন, “যীশু!” খর্ীষ্ িবেরাধীরা বলেব,
“মিরয়ম!” তােদর আত্া দখুন। দখুন? সখােন তারা আেছ।
“অিয় মিরয়ম, ঈশব্েরর মা, আপিন নারীেদর মেধয্ ধনয্, এবং এখন
আমােদর পাপীেদর জনয্ পর্াথনা করুন, এবং আমােদর মৃতুয্র িদেনর
জনয্। আেমন। মিরয়ম, পর্াথনা!” ওহ, আমার! দখুন, সখােন
এটা, “মিহলা,” শয়তােনর িবষয়। খর্ীষ্, উপাসনার বসু্, এবং
একমাতর্! এখােন সটা। এখােন সটা।
147 “পর্থেম আদমেক, পের হবােক িনম্াণ করা হইয়ািছল।” আদম
পর্বিঞ্ত হনিন। আর িকভােব আপিন একজন মিহলা পালক,
িডকন পেত পােরন? আদম পর্বিঞ্ত হনিন, িকনু্ নারী পর্বিঞ্ত
হেয়িছেলন। স (হবা) আসেল িছল… স মেন কেরিন স ভুল
িছল, িকনু্ স িছল। “িকনু্ নারী পর্বিঞ্তা হইয়া অপরােধ
পিততা হইেলন।” কারণ, তার, পর্িতবার যখন একিট—একিট
অেন্য্িষ্িকর্য়া রাস্ায় িদেয় যায়, একজন নারী এিট ঘিটেয়েছ।
পর্িতবার যখন একিট িশশু িচৎকার কের, এিট ঘিটেয়েছ। পর্িতবার
যখন কউ মারা যায়, একজন নারী এিট ঘিটেয়েছ। পর্িতিট ধূসর
চুল, একজন নারী এিট ঘিটেয়েছ। সবিকছু, এবং মৃতুয্, একজন
নারী এিট ঘিটেয়েছ। সবিকছু যা ভুল, একজন নারী এিট ঘিটেয়েছ।
আর তারপর িগজার মস্েক তােক স্াপন করা, পালক, ওহ, কখনও
কখনও িবশপ। স লজ্ার িবষয়।
148 এখন আিন আপনােক এর মে য় িনেয় যাই, অনয্ আেরকিট,
এক িমিনেটর মেধয্। দখুন? এখন পর্থম কিরন্ীয় ১৪:৩২ এর
িদেক যাওয়া যাক, এবং দখুন পৗল এখােন কী বলেছন, এবং
তারপের আমরা এক িমিনেটর মেধয্ আরও িকছু িনেত যািচ্। আর
আমরা আপনােক খুব বিশক্ণ রাখেত চাই না, আপিন সকােল
এত ক্ান্ হেয় পড়েবন য আপিন িফের আসেত পারেবন না।
িঠক আেছ। আিম পড়েত চাই। কতজন িবশব্াস কেরন য পৗল
একজন অনপুর্ািণত িশক্ক িছেলন? এখন মেন রাখেবন, পৗল
তীমিথয়েকও এই কথা িলেখিছেলন। দখুন? য, এখন, পর্থম
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কিরন্ীয় ১৪:৩২। এখন এখান থেক শুরু করা যাক, এবং এখান
থেক পড়া শুরু কির, ১৪:৩৪, আিম িবশব্াস কির।

স্ীেলােকরা মণ্লীেত নীরব থাকুক:…
149 আপিন িক শুেনেছন, িতিন িক বেলেছন?

স্ীেলােকরা মণ্লীেত নীরব থাকুক: কননা কথা কিহবার
অনমুিত তাহািদগেক দওয়া যায় না; তাহারা বশীভূতা
হইয়া থাকুক,…

150 আপিন যিদ পর্ািন্ক পাঠ কেরন? যিদ আপিন কেরন, িপছেন
িফের দখুন যিদ এিট আিদপসু্ক ৩:১৬ গর্হণ না কের। যখন ঈশব্র
হবােক বেলিছেলন, কারণ স তার সব্ামীর পিরবেত সেপর কথা
শুেনিছল, য স (আদম) তার জীবেনর সমস্ িদন তার উপর
শাসন করেব। িকভােব নারী এেস পরুুেষর উপর শাসন করেত পাের,
পালক অথবা িডকন হেত পাের, যখন বাইেবল বেলেছ তােক
“বশীভূতা” হেয় থাকেত বেলেছ, িঠক যমন আিদেত িছল? যখন
িতিন…ঈশব্র—ঈশব্র পিরবতন করেত পােরন না। আপিন বাকয্েক
এখােন এক রকম এবং এখােন অনয্ রকম বলেত পারেবন না। এটা
তা কের না। এটা সব সময় একই।
151 সুতরাং, আিদেত, এিট শষ হওয়ার আেগ, যিদ আিম সুেযাগ
পাই, আিম আপনার জনয্ িববাহ এবং িববাহিবেচ্দ এর িবষয়িট
িঠক করেত চাই। আিম এই িগজায় এখনও এিট কিরিন। িকনু্ এই
দব্ত চুিক্ দখুন। একজন বলেছ স িবেয় করেত পাের; আেরকজন

বলল তারা িবেয় করেত পাের না; আর ইিন বেলন এটা, সটা,
অথবা অনয্িকছু। শুধু এক িমিনট অেপক্া করুন এবং দখুন বাইেবল
িক বেল, যখন আমরা এিটেত পৗঁছাই। দখুন? িঠক আেছ। এখন
এখােন দখুন।

স্ীেলােকরা মণ্লীেত নীরব থাকুক:… কননা কথা
কিহবার অনমুিত তাহািদগেক দওয়া যায় না; বরং যমন
বয্বস্াও বেল, তাহারা বশীভূতা হইয়া থাকুক।

152 তারপর, পরুাতন িনয়েম, তােদর কথা বলার অনমুিত দওয়া
হয়িন, কারণ পৗল এখােন বেলেছন য তােদর দওয়া হয়িন।
এটা িক িঠক? “স্ীেলােকরা নীরব থাকুক। এটা আনগুতয্।” এখন
আপিন যিদ সখােন আপনার পর্ািন্ক পােঠ চেল যান, তেব এিট
আপনােক আিদপসু্ক ৩:১৬ িনেয় যােব। দখুন? িঠক আেছ।
“অধীন, িনয়েমর অধীেন।”
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আর যিদ তাহারা…িকছু িশিখেত চায়, তেব িনজ…
সব্ামীেক…ঘের িজজ্াসা—িজজ্াসা করুক: কারণ
মণ্লীেত স্ীেলােকর কথা বলা লজ্ার িবষয়।

িক?…
153 এখন আপনােদর সকেলর বাইেবেল সই পর্শ্েবাধক িচহ্িট
দখুন, “িক?” কী কারেণ পৗলেক এমন কথা বলেত হেয়েছ

এবং এইভােব কাজ করেত হেয়েছ? এখন, কিরন্ীয়রা পৗলেক
য িচিঠগুিল িলেখিছল সগুিল আপিন যিদ কখনও পান। এখন,

আপিন এগুিল য কানও ভাল লাইেবর্িরেত পেত পােরন, দখুন,
যা কিরন্ীয়রা পৗলেক িলেখিছল। তারা তােক িলেখ জানায়,
এই নারীেদর পের যারা ধমান্িরত হেয়েছ… সখােন— সখােন
তােদর একজন দবী িছল “ডায়ানা।” এবং স ইিফেষর িছল।
এবং কিরন্ীয়রা তােক উপাসনা করত, কারণ এিট িছল িবধমী
উপাসনা। এবং তারা একিদন মােঠর মেধয্ একিট পাথর খুেঁজ পান,
এিট দখেত একিট মিহলার আকৃিতর মেতা িছল। তারা বেল,
“ঈশব্র একজন নারী, এবং িতিন আমােদর কােছ তার মূিত ফেল
িদেয়েছন।” এবং তােদর মিন্রিট শেলামেনর মিন্েরর বাইের িছল,
তারা বেলেছন, ঐিতহািসকরা। ওহ, সব মােবেলর িছল, সানা
িদেয় জড়ােনা; যখােন, শেলামেনর মিন্রিট এরসকাষ্ িদেয় তির,
সানা িদেয় জড়ােনা িছল। দখুন? এবং এর অেনক বাইের। আর
সটা, তারপর, যিদ ঈশব্র একজন—একজন নারী হন, কন,

িনিশ্ত, তার নারী যাজক থাকেব। িনিশ্ত, ঈশব্র যিদ একজন
নারী হন, তাহেল মিহলা পর্চারক িঠক আেছ। িকনু্, ঈশব্র একজন
পরুুষ। বাইেবল বেল িতিন একজন পরুুষ, আর িতিন একজন পরুুষ।
দখুন? এবং যিদ ঈশব্র একজন পরুুষ হন, তাহেল এিট পরুুষ

হওয়া উিচত।
এখন এখােন লক্য্ করুন, “িক?”

154 এখন, তােদর মেধয্ িকছু নারী যাজক, যখন তারা মূিতপজূক
থেক িখর্স্ান ধেম রূপান্িরত হেয়িছল, তারা ভেবিছল য তারা

পর্চারক িহসােব তােদর কাযালয় বজায় রাখেত পাের, িঠক সখােন
চেল আেস। যিদ তারা সখােন ডায়ানার সম্েক পর্চার করত, তারা
এখােন এেস খর্ীেষ্র িবষেয় পর্চার কের।
155 িতিন বেলেছন, “িক? ঈশব্েরর বাকয্ িক তামােদরই িনকট
হইেত…” শুধু এিট শুননু। ভাই, সবকরা এটা িকভােব করেত
পাের? ৩৬তম পদ।
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বল দিখ, ঈশব্েরর বাকয্ িক তামােদরই িনকট হইেত
বািহর হইয়ািছল? িকমব্া কবল তামােদরই কােছ
আিসয়ািছল?

কহ যিদ আপনােক ভাববাদী িকমব্া আিত্ক বিলয়া মেন
কের (এমনিক একজন ভিবষয্দব্ক্া হেত হেব না; শুধু
একজন আধয্ািত্ক-িচন্ার মানষু), তেব স বুঝুক, আিম
তামােদর কােছ যাহা যাহা িলিখলাম, স সকল পর্ভুর

আজ্া। (আপিন সটা িবশব্াস কেরন?)
িকনু্ যিদ স, িকনু্ কহ যিদ না জােন, স না জানকু।

156 এখন, এিট িঠক ততটাই সরল যা আিম এিট রাখেত জািন।
দখুন? িতিন বেলেছন, “ কহ যিদ আপনােক ভাববাদী িকমব্া

আিত্ক বিলয়া মেন কের, িতিন সব্ীকার করেবন য আিম এখােন যা
িলখিছ তা পর্ভুর আজ্া।” িকনু্ বেলেছন, “যিদ স—যিদ স অজ্
হেয় থােক, তেব তােক অজ্ হেত দাও।” দখুন? এটা একমাতর্
িবষয় যা আপিন করেত পােরন। যিদ তারা এিটেত যেত চায়, তেব
আপনােক তােদর যেত িদেত হেব, কারণ িতিন এিট সখােন শুরু
হেত দেখেছন।
157 আর িকছু মিহলা আমােক বেলেছন, বেলেছন, “ওহ, পৗল
একজন নারী-িবেদব্ষী িছেলন।”
158 িতিন নারী িবেদব্ষী িছেলন না। আপনারা জােনন, পৗল িছেলন
পর্িরত, পরজাতীয় মণ্লীর কােছ। এখােন দখুন। আপিন িক
পৗলেক জােনন…কতজন িবশব্াস কেরন য পৗল এটা পর্চার

কেরেছন? িতিন িক—িতিন িক এখােন তাই বেলেছন? এবং পৗল
বেলেছন…
159 আপনারা বেলন, “িঠক আেছ, এখন এক িমিনট অেপক্া
করুন, ভাই বর্ানহাম। এক িমিনট! এখন, আমােদর িবশপ বেলেছন
য সটা িঠক আেছ। সাধারণ পযেবক্ক, অয্ােসমব্িল, বেলেছ সটা

িঠক আেছ। ওয়ানেনস িবশপ বেলেছন সটা িঠক আেছ।”
160 তারা িক বেল তােত আমার িকছু যায় আেস না। এিট িমথয্া!
এবং আিম আপনােদরেক বেলিছলাম য আমরা এটা কড়া পর্হার
করেত যািচ্। আর িমথয্া ভাববাদীরা তাই বলেব। কারণ বাইেবল
বেলেছ, “ কহ যিদ আপনােক ভাববাদী িকমব্া আিত্ক বিলয়া মেন
কের, তেব স বুঝুক, আিম তামােদর কােছ যাহা যাহা িলিখলাম,
স সকল পর্ভুর আজ্া।” এবং যিদ তার আত্া সই বােকয্র

সেঙ্ সামাঞ্সয্ না রােখ, তাহেল শুরু করার জনয্ স একজন
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িমথয্া ভিবষয্দব্ক্া। আিম বরং একজন নারী- পর্িমকার চেয় নারী-
িবেদব্ষী হেত চাই, এইরকম িবষয়গুিলর সেঙ্, ঈশব্েরর মণ্লীর মেধয্
এইরকম িবষয়গুিল পর্েবশ করােনা, ঈশব্েরর অধয্ােদেশর িবপরীেত।
এবং পৗল বেলেছন…গালাতীয় ১:৮ খুলুন। পৗল বেলেছন,
“িকনু্ আমরা তামােদর িনকেট য সুসমাচার পর্চার কিরয়ািছ, তাহা
ছাড়া অনয্ সুসমাচার যিদ কহ পর্চার কের, তেব স শাপগর্স্ হউক।”
এখন আপিন এই সম্েক িক করেত যােচ্ন?
161 এখন আপিন বেলন, “এই িবষেয় িক যখােন বলা হেয়েছ,
‘ তামােদর পতুর্কনয্াগণ ভাববাণী বিলেব,’ যােয়ল ভাববাদীর
পসু্েক, এবং—এবং যখােন িপতর পিন্েকােস্র িদন উদৃ্ত
কেরেছন?” সটা একদম িঠক।
162 আপিন িক জােনন, পরুাতন িনয়েম, একমাতর্ পথ, এবং
এখন একমাতর্ উপায়, যার মাধয্েম কউ িনয়েম আসেত পাের,
দব্ারা, দব্ারা…অবর্াহামেক পর্িতশর্িত দওয়া হেয়িছল, এবং—এবং
পর্িতশর্িত িচহ্ িছল তব্  েছদ। কতজন সটা জােনন? সটা ঈশব্র
িনিশ্ত কেরিছেলন।
163 একজন বয্াপিটস্ ভাইেয়র মেতা, িতিন বেলিছেলন, “ভাই
বর্ানহাম, কন, আমরা বয্ািপ্স্রা পিবতর্ আত্া পেয়িছ।”

আিম বললাম, “আপিন এটা কখন পেয়েছন?”
বলেলন, “ সই সমেয় যখন আমরা িবশব্াস কেরিছলাম।”

164 আিম বললাম, “ পৗল বেলেছন, ‘িবশব্াসী হইয়া তামরা িক
পিবতর্ আত্া পাইয়ািছেল?’” দখুন? আিম বললাম, “এখন,
আপনারা বয্াপিটস্রা এর থেক িকছু িনেয় আসুন, এবং আমরা
আপনার সেঙ্ িকছু িচরন্ন িনরাপত্ার কথা বলব।” আিম বললাম,
“িকনু্, ভােলা, আপিন এিট এভােব কাথায় পেয়েছন?” দখুন?
165 িতিন বলেলন, “আপিন যখন এটা িবশব্াস কেরেছন তখন থেক
এটা িক পেয়েছন?” তারা িবশব্াসী িছল, আর িচৎকার, আনন্ ও
অনয্ সবিকছু করিছল। তারা তখনও পিবতর্ আত্া পায়িন। পৗল
বেলেছন য তারা সটা পানিন। দখুন? “িবশব্াসী হইয়া তামরা িক
পিবতর্ আত্া পাইয়ািছেল?”

তারা বেলিছল, “পিবতর্ আত্া য আেছন, তাহাও আমরা
শুিন নাই।”

বলেলন, “তেব িকেস বাপ্াইিজত হইয়ািছেল?”
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166 তারা বেলিছল, “আমরা বািপ্স্ িনেয়িছ।” িকনু্, িমথয্াভােব,
দখুন। তাই তােক আবার বািপ্স্ িনেত হেয়িছল। িঠক আেছ।

167 এখন এিট লক্য্ করুন, এই মিহলা পর্চারকরা, যখন তারা
আেস, তারা ভেবিছল তারা তােদর কতৃতব্ িনেব। িকনু্ এটা ঈশব্েরর
দব্ারা এেকবাের অনেুমািদত নয়। এবং…যখন আমরা এখােন এই
িবষেয় আিছ, এই মিহলা, দখুন। এবং এটা, এখন, িতিন বেলেছন,
“ কহ যিদ আপনােক ভাববাদী িকমব্া আিত্ক বিলয়া মেন কের,
তেব স বুঝুক, আিম তামােদর কােছ যাহা যাহা িলিখলাম, স
সকল পর্ভুর আজ্া। িকনু্ কহ যিদ না জােন, স না জানুক।” এবং
সই জনয্ই…এই য়াবারনােকল মিহলা পর্চারক, মিহলা িডকনেদর

িনেয়াগ কের না, অথবা এই মণ্লীেত একজন মিহলার কাযালয়
িহসােব, কারণ এই বাকয্ এখােন রেয়েছ এবং এিট উেন্ািচত।
168 এখন, বাইেবল বেল, “ তামােদর পতুর্কনয্াগণ ভাববাণী
বিলেব।” এখন, ভাববাণী শেব্র অথ কী? এটা দখুন। এটা হল
“অনেুপর্রণায় িকছু বলা,” অথবা “িকছু ভিবষয্দব্াণী করা।” এিট
একিট যৗিগক শব্।
169 িঠক যমন পিবতর্ করা মােন “পিরষ্ার হওয়া, এবং সবা করার
জনয্ আলাদা কের রাখা।” দখুন? অথবা, এিট একিট যৗিগক
শব্, যার অথ একািধক, যমন আমরা এখােন ইংেরিজেত এিটর
অেনক অথ পেয়িছ।
170 যমন, আমরা শব্িট বলব “ বাড।” িঠক আেছ, বাড মােন
িক? আপনারা বেলন, “িঠক আেছ, িতিন বলেত চান িতিন
বাডেক পিরেশাধ কেরেছন।” “না, িতিন কেরনিন। িতিন একিট

িছদর্ কেরেছন।” “না, িতিন কেরনিন। িতিন বলেত চেয়েছন
িতিন তােক িবরক্ কেরেছন।” অথবা, আপিন দখুন, একিট শব্,
আপিন িক িবষেয় কথা বলেছন তা জানেত হেব। দখুন?
171 এবং এই যৗিগক শেব্র সেঙ্ এিট এমনই হয়, যখােন,
“ তামােদর পতুর্কনয্াগণ ভাববাণী বিলেব।” এখন একমাতর্ উপায়
য ঈশব্র…

172 এই বয্াপিটস্ বলেলন, “িঠক আেছ, আমরা পিবতর্ আত্া
পেয়িছ।” আিম বললাম…“তাহেল যখন আমরা এটা িবশব্াস

করলাম।” আিম বললাম…এখন দখুন, িতিন বলেলন, “ঈশব্র
অবর্াহামেক িদেলন…” বলেলন, “অবর্াহাম ঈশব্রেক িবশব্াস
কেরিছেলন।” এইভােবই িতিন এটা রাখেলন। িতিন বলেলন,
“অবর্াহাম ঈশব্ের িবশব্াস কিরেলন, এবং তাহা তাঁহার পেক্ ধািম্কতা
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বিলয়া গিণত হইল।” কতজন জােনন এটা সতয্? এখন দখুন
িকভােব—িকভােব শয়তান কত সহেজ একজন ভাইেয়র উপর
চািপেয় িদেত পাের। দখুন, খুব সহেজ। এখন, এটা বাকয্।
173 ভাই, আিম আপনােক বলিছ, এখােন পর্েবশ করার আেগ
আপনার অিভিষক্ হওয়া উিচত। আপিন একিট গুপ্ স্ােন পর্েবশ
করা উিচত আর পর্াথনা করা উিচত। লােক বেল, “আপিন বাইের
িগেয় লাকেদর সেঙ্ দখা কেরন না কন?” ভাই, আপিন যিদ
লােকেদর সেঙ্ কথা বলেত যান অথবা তােদর শখান, ভােলা

হয় আপিন একাকী থাকুন, ঈশব্েরর সেঙ্, িকছুক্েণর জনয্, আপিন
সই বদীেত পর্েবশ করার আেগ। অবশয্ই, দখুন, কারণ শয়তান

বুিদ্মান, খুব বুিদ্মান।
174 িতিন বলেলন, এখন লক্য্ করুন, িতিন বলেলন, “অবর্াহাম
ঈশব্ের িবশব্াস কিরেলন, এবং তাহা তাঁহার পেক্ ধািম্কতা বিলয়া
গিণত হইল।” সটা িঠক। িতিন বলেলন, “এখন, অবর্াহাম িবশব্াস
করা ছাড়া আর িক করেত পােরন?”

আিম বললাম, “এটাই িতিন করেত পারেতন।”
175 িতিন বলেলন, “আপিন বা অনয্ কউ িবশব্াস ছাড়া আর িক
করেত পােরন?”
176 আিম বললাম, “এটাই আমরা করেত পাির। িকনু্ দখুন,
ভাই, তারপর ঈশব্র সিম্িলত হন, বা অবর্াহােমর িবশব্াসেক সব্ীকৃিত
িদেয়েছন। িনয়েমর িচহ্ িহসােব িতিন তােক তব্  েছদ দন, িনয়েমর
একিট িচহ্ িহসােব। দখুন? িতিন তােক দন। িতিন বেলিছেলন,
‘এখন, অবর্াহাম, আিম তামার িবশব্াসেক সব্ীকৃিত পর্দান করব, তাই
আিম এখন তামােক একিট িচহ্ িদেত যািচ্ য আিম তামােক
গর্হণ কেরিছ।’”
177 তাই িতিন অবর্াহােমর তব্  েছদ কেরিছেলন, এবং এিট িছল
িনয়েমর একিট িচহ্। আর আজ…এখন, একজন মিহলা সই
িনয়েম থাকেত পােরন না; শুধুমাতর্ একজন িববািহত মিহলা। খুেঁজ
বর করুন, মিহলােদর তব্  েছদ করা হয়িন; তাই, তােদর িভতের

আসেত হেয়িছল, স এবং তার সব্ামী এক। তারা আর দইুজন বয্িক্
নয়; তারা এক। কতজন সটা জােনন? বাকয্ তাই বেল। সুতরাং,
স িববািহত হেয়, তারপর স— স এক হেয় যায়। আর এখােন

চলুন এবং এখােন তীমিথয়েত দখুন, একই কথা বেল, বেল, “তেব
নারী সন্ান পর্সব িদয়া পিরতর্াণ পাইেব, যিদ আত্সংযেমর সিহত
িবশব্ােস, পর্েম ও পিবতর্তায় তাহারা িস্র থােক।”
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178 এখন, িকনু্, তখন, পরুাতন িনয়েম তব্  েছদ শরীের িছল,
িকনু্ এই নতুন িনয়েম, যােয়ল বেলেছন, “আিম মত্য্মােতর্র
উপের আমার আত্া সচন কিরব, তাহােত তামােদর পতুর্কনয্াগণ
ভাববাণী বিলেব।” এখন, ভাববাণী শেব্র অথ িশক্া দওয়া নয়।
ভাববাণী মােন “অনেুপর্রণার অধীেন একিট অিভজ্তা বলা,”
অথবা “এমন িকছু ভিবষয্দব্াণী করা যা ঘটেত যােচ্।” এবং আমরা
জািন য পরুাতন িনয়েম ভাববািদনীরা িছেলন। তারা কখনই ভবেন
কথা বলেত পােরিন, মণ্লীেত, ধমসভায়, িশক্ক িহসােব কথা
বলেত পােরিন। িকনু্ িতিন, হান্া, এবং মিন্ের তােদর অেনেক,
তারা ভাববািদনী িছেলন, এবং তারা…মিরয়ম একজন ভাববািদনী
িছেলন, অথবা এরকম িকছু। তার মেধয্ আত্া িছল, এটা সতয্,
িকনু্ তার স্ান সীমাবদ্ িছল। নারী আজ ভাববািদনী হেত পােরন,
িনিশ্ত ভােব; িকনু্ িশক্ক নয়, আর এইরকম, এখােন বদীর
িপছেন। আপিন কেরন, আপিন—আপিন বাইেবলেক সব্য়ং িনেজর
িবেরাধী তরী কেরন। বাইেবল এখােন এক কথা বলেত পাের না,
আর এখােন আেরকটা কথা। সব সময় একই কথা তােক বলেত
হেব নতুবা এটা ঈশব্েরর বাকয্ নয়। দখুন? তাই, “ তামােদর
পতুর্কনয্াগণ ভাববাণী বিলেব,” তার মােন তারা হয় “ভিবষয্দব্াণী
করেব” অথবা “সাক্য্ িদেব।” এখন, আপিন এিট দখুন, আর
আপিন বাইেবেলর অিভধান পােবন এবং দখুন য এিট সিঠক নয়।
“ তামােদর পতুর্কনয্াগণ ভাববাণী বিলেব।”
179 এখন, বাইেবল এমন একজন মিহলার কথাও বেল য িনেজ
ভান কেরিছল, অথবা দািব কেরিছল য স…এিট কয্াথিলক চােচর
িবষেয়ও পর্েযাজয্, আর এর সেঙ্ও পর্েযাজয্…এই িবষেয়র সেঙ্
আমরা এখন কথা বলেত যািচ্। আসুন আমরা পর্কািশত বাকয্—
বােকয্ যাই, আর—আর ২ অধয্ায় এবং ২০ পেদ, িঠক যখন আমরা
এখােন এিটর কাছাকািছ আিছ, আপিন এখােন লক্য্ করেত পােরন
এবং দখেত পােরন য িবষয়িট কতটা শয়তােনর হেত পাের, এই
শষ সমেয় িক ঘটেব, িকভােব এগুেলা…এই মিহলা িক করেব। মেন

রাখেবন, কয্াথিলক চাচ একজন মিহলা। আমরা এটা পেড়িছ, তাই
না? এখন এটা শুননু, এটা িকভােব বেল। পর্কািশত বাকয্ ২:২০,
“তথাচ…” িতিন এই থয়ুাতীরাস্ মণ্লীর সেঙ্ কথা বলেছন,
দখুন, “তথাচ…” যা সখােন মধয্যেুগর মণ্লী, অন্কার যেুগর

মধয্ িদেয় গেছ।
তথাচ তামার িবরুেদ্ আমার কথা আেছ; ঈেষবল নাম্ী
য নারী আপনােক ভাববািদনী বেল, তুিম তাহােক থািকেত
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িদেতছ, এবং… স আমারই দাসগণেক বশয্াগমন, ও
পর্িতমার কােছ উৎসৃষ্ বিল ভক্ণ কিরেত িশক্া িদয়া
ভুলাইেতেছ। ( দখুন?)

180 এখন, আপিন যিদ কখনও লক্য্ কেরন, এই মণ্লীর যগুগুিল
দখুন, আমরা বন্ করব। তারপর সকােল আমরা এই অনয্ানয্

িবষয়গুিল িনেত যািচ্। দখুন। সখােন…িনেচ—ইহুিদ তাঁবুর সপ্
সুবণ দীপবৃক্ িনেচ, িভতের, দশন-রুটী এবং আরও অেনক িকছুর
মেধয্, সপ্ সুবণ দীপবৃক্ িছল। এটা আপনারা সবাই জােনন।
দখুন? সখােন সপ্ মণ্লীর যগু আেছ। এিট সাতিট মণ্লীর

যেুগর কথা বেল, একিট আেলা। এখন আপিন যিদ পর্কািশত বাকয্
১ এ লক্য্ কেরন, আমরা যীশুেক সপ্ মণ্লীর যেুগ, সপ্ সুবণ
দীপবৃেক্র মেধয্ দাঁিড়েয় থাকেত দিখ, যখন িতিন িফের তাকােলন,
মনষুয্পেুতর্র নয্ায় এক বয্িক্েক পাশাক পিরধান কের দাঁিড়েয়
থাকেত দখেলন। এটা িছল নববধূ দীপবৃেক্র মেধয্ দাঁিড়েয়, বাইের
বর কের আনা।

181 এখন, পরুাতন িনয়েম, তারা একিট…একিট মামবািত িনেয়
এিট জব্ালােতা, অনয্ আেরকিট মামবািত িনেয় এবং সইিট থেক
আেলা িনেয়, সইিট থেক আেলা িনেয়, একিট থেক অনয্িট,
এইভােব, যতক্ণ না তারা সব সাতিট মামবািত জব্ালােতন।
182 আপিন যিদ লক্য্ কেরন, শুরুেত, যখন ঈশব্র ইহুিদেদর সেঙ্
বয্বহার করেত শুরু কেরিছেলন, এবং তারা সব্ণযেুগর মধয্ িদেয়
িগেয়িছল। আর তারপের ইহুিদেদর বয্বহার ঈশব্েরর সেঙ্ সবেচেয়
অন্কার যগুিট িছল আহােবর রাজতব্কােল। এবং যিদ আপিন
লক্য্ কেরন, সখােন সই মণ্লীর যগুগুিল অধয্ায়ন কের, স
আবার এিটেত িফের আেস। িতিন বেলন, এখন, “িকছু িবষয়
আেগ,” এবং বেলন…এখন, িঠক সই অন্কার যেুগ, সখােন
পেনর শত বছর, অথবা আহােবর সমেয়, পর্থমবার, এবং ইহুিদেদর।
তােদর সবেচেয় অন্কার যগু িছল, যখন আহাব ঈেষবলেক
িবেয় কের ইসর্ােয়েল মূিতপজূা িনেয় আেস, এবং আহােবর সেঙ্
সমস্ লাকেদর উপাসনা করেত বা য় কের…ঈেষবেলর দবতার
অনসুাের। আপনােদর মেন আেছ, তারা ঈশব্েরর বদীগুেলা ভেঙ্
দয়, মূিত্ স্াপন কের। আর ইলীশায় িচৎকার কের বলেলন, িতিন

িছেলন “একমাতর্,” এবং ঈশব্েরর সাত শত লাক িছল যারা এখনও
পযন্ বাল দেবর কােছ তােদর হাঁটু নত কেরিন। আপনােদর সটা
মেন আেছ? এিট সই ধরেণর য মেনানীত মণ্লী বিরেয় আসেছ।
সখােন দখুন? দখুন এটা কমন?
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183 এখন, এই মণ্লীেত, আপিন যিদ পর্থম মণ্লী লক্য্ কেরন,
পর্থম মণ্লী, ইিফষস্ মণ্লীেক লক্য্ কেরন, একিট মহান মণ্লী
িছল। িতিন বেলেছন, “ তামার কােছ এখনও আেলা রেয়েছ।”
আর যিদ আপিন লক্য্ কেরন, পর্িতিট মণ্লী, এিট ম্ান, ম্ান, ম্ান
হেত থােক থয়ুাতীরাস্ পযন্। তারপর, পেনেরা শত বছর। তারপর
িতিন অনয্ পােশ আেসন, “ তামার িনকট এখনও সব্ল্ আেলা
রেয়েছ। তামার কােছ যা রেয়েছ তা বলশালী কর, নতুবা তামার
দীপবৃক্ সব্স্ান হইেত দরূ কিরব।” এবং এিট িফলািদ  িফয়া মণ্লীর
যেুগ এবং তারপের লায়িদেকয়া মণ্লীর যেুগ চেল আেস।
184 এখন, এখােন সৗন্য আেছ। ওহ, আমার! আিম এটা
ভােলাবািস, ভাই িস্থ। দখুন, এিট দখুন। এখন, এই মণ্লীর
যেুগ, যমন আমরা অিতকর্ম করিছ…এখন এিট দখুন। পর্থম
মণ্লীর যগু িছল ইিফষীয়, ইিফষীয় মণ্লীর যগু। এখন, এই পর্িতিট
মণ্লীর যেুগ, এই পেনর শত বছর পযন্, যিদ আপিন লক্য্ কেরন…
আজ রােত বািড়েত গেল এিট পড়ুন, সময় থাকেল, অথবা
ভারেবলায়, আপিন মণ্লীেত আসার আেগ, পর্কািশত বােকয্র

১ম, ২য় এবং ৩য় অধয্ােয়। আপিন খুেঁজ পােবন, পর্িতিট মণ্লীর
যেুগ, িতিন বেলেছন, “ তামােদর সব্ল্ শিক্ রেয়েছ, আর তামরা
আমার নাম অসব্ীকার কেরনিন,” যতক্ণ না িতিন এই পেনর শত
বছর পর থয়ুাতীরায় আেসন, অন্কার যেুগ। তারপর িতিন অনয্
পাশ থেক বিরেয় এেস বেলন:

… তামােদর কােছ একিট নাম আেছ যা তামরা ধারণ
কেরছ, িকনু্ তামরা মৃত ।

185 আর এই, এই অনয্ কান মণ্লীর যগু তা কেরিন, অথবা
িফলািদ  িফয়া মণ্লীর যগু, আর কখনও সই নামিট নয়িন। সই
নামিট কখনই নয়িন, কারণ এিট এই সমেয় বিরেয় এেসেছ। এখন,
ওহ, আমরা কীভােব এিট িমথয্া িশক্ার উপর রাখেত পাির, িঠক
সখােন, আপনােক দখােত পাির এিট একজন জননী, কয্াথিলক

চাচ, এিটর সকেলর মা, স “জননী, িনগূঢ়তত্, বািবল।” এবং
তা হল, দখুন, এই মণ্লীর যেুগ যখন স বিরেয় আেস, তার
একটু আেলা িছল, তারপর স ম্ান হেয় যায়, ম্ান হেয় যায়, আর
তারপের স এখােন একিট সংস্ায় আেস, এই পেনর শত বছর।
আর স এখন পর্ভু যীশু খর্ীেষ্র মণ্লী িহসােব নয়, কয্াথিলক চাচ
িহসােব বিরেয় এেসেছ। লুথার িকেস বিরেয় আেস? লুেথরান
চাচ হেয়। বয্াপিটস্ িকেস বিরেয় আেস? বয্াপিটস্ চাচ হেয়।
তাঁর নাম নয়, তাঁর নাম নয়; আেরকটা নাম, “আপনার একিট নাম
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আেছ।” “ কননা আকােশর নীেচ এমন আর কান নাম নাই, য
নােম আমািদগেক পিরতর্াণ পাইেত হইেব, শুধুমাতর্ যীশু খর্ীেষ্র
নাম।” “ তামােদর কােছ একিট নাম আেছ যা তামরা ধারণ কেরছ,
িকনু্ তামরা মৃত,” এিট সই ধমসম্দােয়র সেঙ্।
186 “ওহ, আিম একজন পর্সিবেটিরয়ান,” আর আপিন মৃত!
“ওহ, আিম একজন বয্াপিটস্,” এবং মৃত! আপিন শুধুমাতর্ খর্ীষ্
যীশুেত জীিবত। সটা িঠক। আপনােদর িমথয্া বািপ্স্, জল, িমথয্া
বািপ্স্; িছটােনা, ঢালা, ডুবােনার পিরবেত; “িপতা, পতুর্ এবং
পিবতর্ আত্া” বয্বহার কের, পর্ভু যীশু খর্ীেষ্র নােমর পিরবেত।
এই সমস্ িমথয্া িবষয়গুিল সরাসির আসেছ, বাইেবল বলেছ, এিট
যতটা সম্ব কিঠন িহসােব এিটেত ঢেল দওয়ার মেতা। আর
এখােন আমরা তােদর সেঙ্ সহয্ কির, “িঠক আেছ, আমার িগজা
এটা এইভােব িবশব্াস কের।” িকনু্ বাইেবল এটা বেল। দখুন? এমন
িকছু নই। সখােন এমন িকছুই নই।
187 এবং বাইেবেলর কান স্ান তারা কখনও তােদর িজহব্া বর
কেরিন এবং পিবতর্ ইউকয্ািরস্ গর্হণ কেরিন, এবং যাজক দর্াক্ারস
পান কের এিটেক পিবতর্ আত্া বেলিন। বাইেবেল কখনই তারা হাত
মলায়িন এবং সহভািগতার দিক্ণ হস্ দয়িন এবং এিটেক পিবতর্

আত্া বেলিন। কখেনা কউ উেঠ বেলিন, “এখন আিম িবশব্াসী,”
এবং পিবতর্ আত্া গর্হণ করুন। যিদ তা হেয় থােক, তাহেল
এখােন পর্িরত ২ এই ভােব লখা থাকত, “পের পঞ্াশত্মীর
িদন উপিস্ত হইেল, সখােন এক রামান যাজক আিসেলন, আর
তাঁহার গলবন্ বিষ্ত িছল। িতিন উপের উেঠ বলেলন, ‘ তামরা
সকেল এখন িজহব্া বর কিরয়া পিবতর্ ইউকািরস্ গর্হণ কর, পর্থম
সহভািগতা।’” এটা িক পর্িরত ২ পাঠ করার জনয্ কান পথ
হেব না?
188 িঠক আেছ, আপনারা পর্ােটস্য্ান্রা িঠক ততটাই খারাপ।
সখােন িফের এেস বেলন, “এখন আমরা মথিডস্েদর কােছ যাব;

তােদর দিক্ণ হস্ িদব, অথবা, তােদর সহভািগতার দিক্ণ হস্ িদব,
এবং ছয় মাস পরীক্ায় থাকেব।” এটা পর্িরত ২ অধয্ােয় কাথায়
লখা আেছ? দখুন? এটা আপিন কাথা থেক পেয়েছন?
দখুন?

189 এেত বলা হেয়েছ, “যখন তাঁহারা সকেল একস্ােন, একপর্াণ
িছেলন!” সখােন কান িবশপ এেস এিট কেরিন, আর কখনও
কান যাজক এেস এিট কেরিন। “িকনু্ আকাশ হইেত পর্চণ্
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বায়ুর বেগর শব্বৎ একটা শব্ আিসল, এবং য গৃেহ তাঁহারা
বিসয়ািছেলন, সই গৃেহর সবব্তর্ বয্াপ্ হইল।” তারা এইভােব এিট
গর্হণ কেরিছেলন, হয্াঁ, মহাশয়, মিহমা থেক ছুেট আসা শিক্শালী
বাতােসর মেতা। রাস্া বা কান ধমসম্দায় থেক নয়।

… তামােদর কােছ একিট নাম আেছ যা তামরা ধারণ
কেরছ, িকনু্ তামরা মৃত ।

190 দেখা, তামােদর ধমমত ও ধমসম্দায় ঈশব্রেক এভােব বাধা
িদেয়েছ, যতক্ন না, “আমরা এটা িবশব্াস কির, এবং আমরা
িবশব্াস কির অেলৗিকক কােযর িদন শষ হেয়েছ।” য এিট বেল স
একজন িমথয্া ভিবষয্দব্ক্া। এিট একজন িমথয্া ভিবষয্দব্ক্া িযিন
আপনােক বেল য, “আপিন করমদন কের পিবতর্ আত্া গর্হণ
করেত পােরন।” এিট একজন িমথয্া ভিবষয্দব্ক্া িযিন আপনােক
বেল, “আপিন যখন িবশব্াস কেরন তখন আপিন পিবতর্ আত্া
পান।” এিট একজন িমথয্া ভিবষয্দব্ক্া িযিন আপনােক বেল,
“আপনােক জেল বািপ্স্ দওয়ার পিরবেত আপনার উপর জল
ঢেল এবং িছিটেয় দওয়া উিচত।” এিট একিট িমথয্া ভিবষয্দব্ক্া

িযিন আপনােক বেল “িপতা, পতুর্ এবং পিবতর্ আত্ার নােম বািপ্স্
িনন,” যখন বাইেবেল এর জনয্ কান বাকয্ নই। সটা িঠক।
বাইেবেল এমন কােনা বাকয্ নই যা আপনােক বািপ্স্ িনেত বেল,
যখােন সকেল বািপ্স্ িনেয়িছল, শুধুমাতর্ যীশু খর্ীেষ্র নােম।

শুধুমাতর্, যাহন এর িশষয্রা; এবং তােদর আসেত হেয়িছল, পনুরায়
বািপ্স্ িনেত হেয়িছল, পর্ভু যীশু খর্ীেষ্র নােম, পিবতর্ আত্া
পাওয়ার জনয্। সটা িঠক। এখন, এিট িজজাস ওনিল মতবাদ নয়।
আিম িজজাস ওনিল মতবাদ জািন। এটা সটা নয়। এটা বাইেবেলর
িশক্া। সটা িঠক।
191 িকনু্ সখােন আপিন। আপিন এিট িদেয় িক করেবন? সখােন
আপনার জননী আেছ। সখােন সই ধমমেতর জননী আেছ।
192 এখন, আপিন বাইেবেল িফের তাকান এবং আমােক বলুন
য কাথায় কাউেক িছিটেয় বািপ্স্ দওয়া হেয়িছল। মথিডস্,
পর্সিবটয্ািরয়ান, কয্াথিলক, আমােক বলুন য বাইেবেল একজন

বয্িক্েক কাথায় িছিটেয় বািপ্স্ দওয়া হেয়িছল। বাইেবেল, পাপ
ক্মার জনয্ কাথায় জল ঢেল বািপ্স্ দওয়া হেয়িছল আমােক
বলুন। এটা উেল্খ করুন। আপিন িক এিট খুেঁজ িদেত পােরন?
আপিন যিদ তা পােরন, আমার কােছ আসুন, আর আিম আমার
িপেঠ “একজন ভন্ ভিবষয্দব্ক্া!” িলেখ রাস্ায় হাঁটব এবং বলব
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“আমার ভুল হেয়েছ।” অথবা, আপিন পেুরা বাইেবেল একিট স্ান
খুেঁজ দখান যখােন কখনও কউ িপতা, পতুর্ এবং পিবতর্ আত্ার
নােম বািপ্স্ িনেয়িছল, যভােব আপনােদর আিশ শতাংশ বািপ্স্
িনেয়েছন। আমােক এমন একিট বাকয্ খুেঁজ দখান যখােন কউ
কখনও এইভােব বািপ্স্ িনেয়েছ, এবং আিম আমার িপেঠ “ভন্
ভিবষয্দব্ক্া” িলেখ, এবং এভােব রাস্া িদেয় হাঁটব। আর আমােক
দখান সখােন িযিন পেূব বািপ্স্ িনেয়িছেলন, নতুন মণ্লীেত,

যােক আসেত হয়িন এবং পনুরায় বািপ্স্ িনেত হয়িন,…শুধুমাতর্
“যীশু” নােম নয়, িকনু্ আমােদর পর্ভু যীশু খর্ীেষ্র নােম। সটা
িঠক। দখুন এটা িঠক িক না।
193 এবং, এখােন, এটা িক? স বশয্ােদর জননী িছল। িক তােক
বশয্া বািনেয়েছ? িক তােক বশয্া বািনেয়েছ? তার িশক্া! িক

তােদর বশয্া বািনেয়েছ? তার িশক্া!
194 এবং এই জনয্ই আমরা তােদর ধমসম্দায় এবং তােদর
ধমমতেক সহয্ কির না। আমরা এই বাইেবেলর সেঙ্ সব্চ্ থািক। আিম
জািন না আপনারা এিট িকভােব পালন কেরন, তেব আপনােক
এিট শখােনা হেয়েছ, যাইেহাক। িঠক। এটা আপনার উপর। আিম
আপনােক পালন করেত বাধয্ করেত পারব না। আিম শুধু বলেত
পাির সতয্ িক। সজনয্ আমরা কােনা ধমসম্দায় নই। আিম
এই ধরেনর িবষেয়র মেধয্ িনেজেদরেক কলুিষত করেত—করেত
িদেত চাই না, য কান ধরেনর িশক্া ঠেল িদেত হেব। আিম
বরং পর্ভুর জনয্ অপমািনত কেয়কজেনর সেঙ্ পথ িনেত চাই।
আিম বরং বাকয্ এবং ঈশব্েরর সামেন সব্চ্ এবং িবশুদ্ থাকেত
চাই, এবং সখােন দাঁিড়েয় বলেবা, “আমার পাশােক কােনা
মানেুষর রক্ নই।” এইজনয্ আমরা বর্ানহাম টয্াবারেনেকেল থািক।
এইজনয্ আমরা এেসমব্িলজ নই। এইজনয্ আমরা ওয়ানেনস নই।
এইজনয্ আমরা িজজাস ওনিল নই। এইজনয্ আমরা মথিডস্ নই।
এইজনয্ আমরা বয্াপিটস্ নই। শুধুমাতর্ এখােন একিট—একিট
ছাট তামুব্। আমােদর আেদৗ কােনা ধমসম্দায় নই। আমরা খর্ীেষ্

সব্াধীন। সজনয্ আমরা আমােদর মেতাই থািক। এবং ঈশব্র আমােদর
আশীবাদ কেরেছন, ঈশব্র আমােদর সাহাযয্ করেছন।
195 এখন, আমরা আপনােক বলেত পাির কন আমরা সহভািগতা
কির, আমরা আপনােক বলেত পাির কন আমরা পা ধায়ার
বয্বস্া কির, কন আমরা সদসয্েদর তা িনেত বাধা িদই যিদ আমরা
জািন য তারা পাপ করেছ। এই কারেণই, এই গত দইু বা িতন
সপ্াহ, আিম এক সদসয্ থেক অনয্ সদেসয্র কােছ যািচ্, যখােন
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চারপােশ আপনােদর ছাট ছাট গালমাল হেচ্। ঘুরেত িগেয়,
একজন আেরকজেনর সেঙ্ কথা বলেব না এবং রাস্া িদেয় একজন
আেরকজনেক পাশ কািটেয় মাথা ঘুিরেয় চেল যােব। আপনােদর
লিজ্ত হওয়া দরকার, িযিন ঈশব্েরর আশীবােদর পানপাতর্িট এই
বিদর ওপাের িনেয় গেছন এবং তামােদর ভাই ও বান বেল

ডাকেলন, এবং তারপর টিলেফােন এেক অপেরর সম্েক কথা
বলা। আপনারা যখন এইভােব থাকেবন তখন আপনারা িখর্স্ান
বলার যাগয্ নন। িঠক। আপনারা টিলেফান বন্ রাখুন; আপনারা
যিদ কােরা সম্েক ভাল কথা বলেত না পােরন তেব আপনারা কথা
বলেবন না। মেন রাখেবন, ঈশব্র আপনােক দায়ী করেবন। যতক্ণ
এই ধরেনর আত্া আপনার মেধয্ আেছ, আপিন জােনন য আপিন
ঈশব্েরর সেঙ্ সিঠক নন। যিদ অনভুব না কেরন…
196 যিদ একজন মানষু ভুল কেরন, তার কােছ যান এবং িমিলত
হন। যিদ আপিন িমিলত হেত না পােরন, আপনার সেঙ্ কাউেক
িনেয় যান। আশ্েযর িকছু নই য ঈশব্র তাঁর মণ্লীেক শৃঙ্লাবদ্
করেত পােরন না, কারণ আপিন এিট সিঠকভােব করেছন না। ফােন
এেস এই িবষেয় কথা বলার পিরবেত, িক ঘেটেছ, সামানয্ দব্ দব্
ইতয্ািদ, চারপােশ। সটা করার পিরবেত, আপিন বাইেবল যা বেল
তা কেরন না কন? যিদ কােনা ভাই কােনা দােষ আচ্ন্ হেয়
থােকন, তার কােছ যান আর দখুন যিদ আপিন তার সেঙ্ িমটমাট
করেত না পােরন। “িঠক আেছ, এখন, িতিন আমােক কেরেছন!”
িতিন কী কেরেছ তােত আমার িকছু যায় আেস না, যভােবই হাক
তার কােছ যান! তােক আপনার কােছ আসেত বেলিন। িতিন ভুল
হেল আপিন তার কােছ যান। আপিন বলুন, “িঠক আেছ, িতিন ভুল
িছেলন। তার আমার কােছ আসা উিচত।” বাইেবল এটা বেল না।
বাইেবল আপনােক তার কােছ যেত বেল। যিদ িতিন ভুল কেরন,
আপিন তার কােছ যান।
197 আর তারপর যিদ স আপনার কথা না শােন, তেব সাক্ী
িহসােব কাউেক আপনার সেঙ্ িনেয় যান।
198 এবং তারপর যিদ িতিন সই সাক্ীেক দখেত না পান, তেব
বলুন, “এখন আিম আপনার পালকেক িনেয় আসব।” তখন
আপিন তােক বলুন, বলুন, “আিম এই িবষয়িট মণ্লীেক বলেত
যািচ্, এবং এখন থেক িতর্শ িদেনর মেধয্, যিদ আপনারা ভাইেয়রা
এিট িঠক করেত না পােরন…এই ভাই এখােন িমটমাট করেত ইচু্ক।
আপিন এটা করেছন না। আর আপিন যিদ িতর্শ িদেনর মেধয্ তা না
কেরন, তাহেল কী হেব? আপিন আর আমােদর কউ নন।”
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199 বাইেবল বেল, “আর যিদ মণ্লীর কথাও অমানয্ কের, স
তামার িনকেট পরজাতীয় লােকর ও করগর্াহীর তুলয্ হউক।”

আপনারা দখুন, যতক্ণ পযন্ একজন ভাই মণ্লীর সই সুরক্ার
অধীেন থােক, খর্ীেষ্র রক্ তােক রক্া কের। এই কারেণই
আমরা মণ্লীেক তার ইচ্া মেতা চলেত িদই না। এখন, িঠক,
এিট বয্াপিট-…বয্াপিটস্ চােচর িশক্া, অথবা এখােন বর্ানহাম
য়াবারনােকল, যিদ আপিন এিট কেরন। দখুন, কন…

200 আপিন এখােন আেসন, বেলন, উদাহরণসব্রূপ, দইু বয্িক্,
ধরুন িলও আর আিম। আপিন িক আমােক িনেবন…আর আিম
বিল, “িঠক আেছ, িতিন—িতিন আমার সেঙ্ অনয্ায় কেরেছন।”
এেত কান পাথকয্ হয় না। আমােক তার কােছ যাওয়া উিচত। িঠক
আেছ, িতিন এই মণ্লীর একজন সদসয্। িতিন—িতিন একজন
িখর্স্ান হেয়েছন। িতিন এখােন আমার সেঙ্ রেল সহভাগীতা
কেরেছন। এবং আমরা পর্ভু যীশুর নােম বািপ্স্ িনেয়িছ। সাজা
হেয় হঁেটিছ, ভাই হেয়, এেক অপেরর সামেন, তারপর িকছু
হেয় যায়।
201 এিট সই মানষু নয়। শতকরা নবব্ই ভাগ সময়ই শয়তান মানেুষর
মােঝ চেল আেস। এিট মানষু নয়। এটা শয়তান। আর যতক্ণ
আপিন শয়তানেক এিট করেত িদেবন, আপিন আপনার ভাইেয়র
ক্িত করেছন। সটা িঠক।
202 িঠক আেছ, িলও ও আমার মেধয্ িকছু ভুল আেছ; আসুন এটা
মীমাংসা করা যাক। আর আপিন যিদ দেখন িকছু আেছ, আমােদর
কােছ আসা এটা আপনার কতবয্, আর বলুন, “ তামরা উভয়
বালক এখােন এেস একিতর্ত হও। আমরা এই িবষয়িট সাজা করেত
যািচ্।” এখন, তাহেল, যিদ িতিন সখােন আেসন, এবং সখােন
জানেত আেসন, তাহেল, আমরা এখােন আিছ। আিম বিল, “িঠক
আেছ, পর্থম িজিনস, যিদ আমরা—আমরা একমত না হেত পাির,
তাহেল আপিন এইভােব মণ্লীেত আসুন।”
203 আর তারপর যতক্ণ—যতক্ণ না আপিন এই সম্েক িকছুই
না কেরন, যীশু খর্ীেষ্র রক্ যিদও আমােদর উভয়েক রক্া কের।
দখুন? িকনু্ তখন সই— সই পরুােনা কয্ান্ার আেরকিট কয্ান্ার

শুরু করেব, আর সই কয্ান্ার আেরকিট কয্ান্ার শুরু করেব, এবং
পেুরা িজিনসিট অসুস্ হেয় পড়েব, সম্ূণ মণ্লী। তারপের আপিন
এমন একিট জায়গায় পৗঁছান যখােন আপিন মণ্লীেত আেসন,
ঠান্া হেয়, আপনার জনয্ দােরায়ানেক বরফ ভেঙ বিরেয় আসেত



কন আমরা ধমসম্দায় নই? 59

হেব, মণ্লীেত পর্েবশ করার জনয্। এখন, আপনারা জােনন য এিট
িঠক। এবং ঠাণ্া! কউ পােশ অবস্ান করেল, আপনারা জােনন,
আর িকছুই বলেবন না। “িঠক আেছ, আমরা আধয্ািত্ক হেত
অভয্স্।” িঠক আেছ, িক হেয়েছ? আপিন ভােলাই দৗেড়েছন,
কী বয্াপার? দখুন, আপনার পাপ আপনােক আলাদা কের। আর
ভাইেয়রা এর জনয্ ঈশব্র আপনােক দায়ী করেবন। এখন আিম এই
িবষয়িট সাজা করব।
204 আমার কান ভুল নই, িলওর কান ভুল নই; এটা শয়তান
আমােদর মেধয্ আেছ। সটা িঠক। িবষয়টা সাজা করুন। তার কােছ
যান। তারপর যিদ স না শােন, অথবা আিম না শুিন, যই হাক
না কন, তা মন্লীেক বলুন। যিদ স িতর্শ িদেনর মেধয্ সই মণ্লীর
সেঙ্ িমিলত হেত না আেস, তাহেল স যীশুর সুরক্া থেক বিরেয়
আসেব। আমরা তােক হারাব। এটা একদম িঠক। তারপর দখুন িক
ঘেট। ঈশব্র তাহেল শৃঙ্লা করুক। আপিন আপনার হাত সিরেয়
িনন। আপিন যা করেত পােরন তা আপিন কেরেছন। তাহেল ঈশব্রেক
তােক িকছু সমেয়র জনয্ গর্হণ করেত িদন; িতিন তােক শয়তােনর
কােছ িফিরেয় িদেবন। তখন স আসেব। যিদ িতিন তা না কেরন তেব
তার জীবন কবল একিট সংিক্প্ সময়।
205 আপনার মেন আেছ বাইেবেল, যখােন একজন ভাই িছেলন
িযিন ঈশব্েরর সেঙ্ সিঠক হন িন? সই ঘটনািট কতজেনর মেন
আেছ? স তার জন্দাতা মােক রেখিছল, এবং তারা তােক
সাজা করেত পােরিন। পৗল বেলেছন, “িবনাশােথ শয়তােনর হেস্

সমপণ কিরেত।” আপিন খুেঁজ পান, িদব্তীয় কিরন্ীয়েত, িতিন
সাজা হেয় গেছন।

206 আমার একজন ভাই আেছ, একজন ভােলা বনু্, আিম এখােন
তার নাম বলেত পছন্ কির, একজন পর্চারক ভাই। আর এই পর্চারক
ভাই, তার নাম ভাই রাসমুেসন। আপনারা অেনক সবেকরা এখােন
বেস আেছন, আজ রােত আপনােদর কাগজপেতর্ তার নাম আেছ।
সটা িশকােগােত আন্-ধমসম্দািয়ক। আর দখুন। তার একিট
ছেল িছল, সবক, আর িতিন এক কয্াথিলক মেয়েক িবেয় কেরন

এবং এভােবই শুরু কেরন। এবং তারা এই, সটা, এবং অনানয্
কাজ করেত যািচ্ল, আর—আর িক; িকছু সমসয্ায় পেড় যান।
আর তার িপতা তার কােছ িগেয় বলেলন, “এখন দেখা, পতুর্,
তুিম িক িমিলত হেব?”

বলেলন, “বাবা…”
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িতিন তােদর মণ্লীেক পিবতর্-গড়ােনার দল বলেলন, তার
িপতা। িতিন বেলন, “এখন, দেখা, তুিম িক এই মণ্লীর সেঙ্
িবষয়িট সাজা করেত যােচ্া?”
207 স বলল, “এখন, বাবা, আপিন আমার বাবা, এবং আিম
আপনার সেঙ্ কান সমসয্ায় পড়েত চাই না।” িঠক আেছ।
208 িতিন িগেয় একজন িডকনেক িনেয় তার বািড়েত চেল গেলন।
বলেলন—বেলন, “ওেয়সিল, আিম আপনার সেঙ্ কথা বলেত
চাই।” বলেলন, “তুিম িক মণ্লীর সেঙ্ এই িবষয়িট সাজা করেত
যােচ্া?” এবং স তােক এইরকম একিট সংিক্প্ দইু-উত্র দন।
বলেলন, “মেন রেখা, ওেয়সিল, আিম সই মণ্লীর পালক।
আিম তামার বাবা, িকনু্ ঈশব্র যা বেলন আিম তাই করেত যািচ্।
আিম তামােক সই মণ্লীর সেঙ্ এিট িঠক করার জনয্ িতর্শ
িদন সময় িদিচ্, নতুবা আমরা আপনােক ঈশব্েরর উপিস্িত থেক
বিহষ্ার করব। তুিম আমার িনেজর ছেল; িতিন আমার পিরতর্াতা।”
বলেলন, “আিম তামােক ভােলাবািস। আর তুিম জােনা আিম
তামােক ভােলাবািস, ওেয়সিল। আিম এখনই তামার জনয্ মের

যাব। িকনু্ তামােক সরাসির ঈশব্েরর বাকয্ আসেত হেব। দেখা?”
স বলল, “আিম পালক। আিম সই পােলর পালক। আপিন যিদ

আমার সন্ান হন, অথবা আপিন য কউ হন, আপনােক ঈশব্েরর
বােকয্র সেঙ্ একসািরেত আসেত হেব। আপিন যিদ তা না কেরন,
তাহেল আিম তাঁর পালক হওয়ার যাগয্ নই।”
209 বালক, সটা একজন পালক। িতিন একজন মানুষ। আপনার
িক তাই মেন হয় না? িতিন একজন মানষু। স তার ছেলেক
বলেলন। “আর তােক আঘাত কের,” িতিন বলেলন। িকনু্
বলেলন, “িক? তুিম কােক আঘাত করেত যােচ্া, মানষুিটেক,
বা তামার তর্াণকতােক আঘাত করেব? তাই,” িতিন বলেলন,
“তারপর আমরা চেল গলাম।” আর বলেলন, “ স এটা করেব না।
আর আমরা…আিম মণ্লীেক বললাম।”
210 িতিন বলেলন, “আমার িনেজর ছেল, ওেয়সিল, স এই
িবষেয় আমার কথা শুনেত রািজ নয়। স িডকেনর কথা শুনেত
অসব্ীকার কের। আর আপিন এর সাক্ী, অমুক-অমুক ভাই?”

“হয্াঁ, আিম।”
“িঠক আেছ। আটটার সময়, পেরর রিববার, এখন থেক চার

সপ্াহ পর, যিদ স এই মণ্লীর সেঙ্ সটা িঠক না কের, আমরা
ওেয়সিল, আমার ছেল, শয়তােনর কােছ, মাংেসর ধব্ংেসর জনয্
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িফিরেয় িদই। তার রক্, রক্…যীশু খর্ীেষ্র, আর এই মণ্লী, তােক
আর রক্া করেব না।”
211 আর সই রাত আেস। বদীেত দাঁিড়েয় বলেলন, “তার কােছ
আর দইু িমিনট আেছ।” সময় এেসেছ। িতিন বলেলন, “এখন,
আমার পতুর্ িহসােব, ওেয়সিল রাসমুেসন…এই মণ্লীেক বলেলন,
আপনার কােছ, সবশিক্মান ঈশব্র: আপনার বাকয্ এবং আপনার
িনেদশ অনসুাের আমরা যা করেত পাির তা কেরিছ আপনার—
আপনার পতুর্, আমােদর পিরতর্াতা, আমােদর ছেড় চেল গেছ।
আমরা এখন, আিম আমার পতুর্েক, এবং আমার সেঙ্ এই মণ্লী,
তার মাংেসর ধব্ংেসর জনয্, শয়তান—শয়তােনর কােছ িফিরেয়
িদই। যন তার আত্া রক্া করা হয়।” এটুকুই বলা হেয়িছল। িকছুই
হল না, এক অথবা দইু সপ্াহ, হয়েতা এক অথবা দইু মাস।
212 এক রােত, বৃদ্ ওেয়সিল অসুস্ হেয় পেড়ন। এবং যখন স
অসুস্ হেয় পেড়, তখন স আরও অসুস্ হেত থােক। স ডাক্ার
ডােক। ডাক্ার এেস তােক পরীক্া কেরন। তার একশ পাঁচ জব্র
িছল। িতিন এর কান কারণ খুেঁজ পানিন। শুধু অসুস্ হেত থােক।
ডাক্ার বলেলন, “পতুর্, আিম জািন না তামার িক হেয়েছ।”
িতিন িক করেবন বুঝেত পারিছেলন না। বলেলন, “আমরা একজন
িবেশষজ্েক ডাকেবা।” তারা একজন িবেশষজ্েক ডাকেলন, এবং
সই িবেশষজ্ সখােন আেসন। তারা তােক হাসপাতােল িনেয় যায়,

তােক পরীক্া কের, সবিকছু কের। এবং বলেলন, “আিম তামােক
বলেত পারব না। ছেলটােক শুধু—শুধু মরণশীল দখায়।” তার
স্ী সখােন দাঁিড়েয়, কান্াকািট করেছ, এমন সবিকছু। এবং িশশুরা
িবছানার চারপােশ দাঁিড়েয় এবং সবতর্ এইভােব। িতিন বলেলন,
“ স চেল যােচ্। এখােনই শষ।” বলেলন, “তার নািড় এবং শব্াস-
পর্শব্াস, এিট কর্মাগত িনেচ যােচ্।”
213 স বলল, “বাবােক ডােকা।” ওহ, হয্াঁ। এিট করার উপায়
সিট। এটাই। “বাবােক ডােকা।” এবং তার বাবা তােক দখেত দর্ত

হাসপাতােল চেল আেসন। স বলল, “বাবা, আিম এখন পারিছ
না, িকনু্ ঈশব্র আমার কথা শুেনেছন। আিম সব িঠক কের িদব। আিম
এটা িঠক করব। হয্াঁ, আিম করব।” হয্াঁ, মহাশয়, ভাই। তখনই তার
শব্াস-পর্শব্াস সব্াভািবক হেত শুরু কের।
214 এবং পেরর রিববার, িতিন মণ্লীর সামেন িছেলন। স বলল,
“আিম এই মণ্লীর উপিস্িতেত ঈশব্েরর সামেন পাপ কেরিছ। আিম
পালেকর কথা শুনেত অসব্ীকার কেরিছ। আিম—আিম এখােন
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িডকেনর কথা শুনেত অসব্ীকার কেরিছ।” আর বলল, “আিম এই
মণ্লীর কােছ অনেুরাধ করিছ য আিম য খারাপ কাজ কেরিছ
তার জনয্ আমােক ক্মা করুন।” বলল, “ঈশব্র আমার জীবন রক্া
কেরেছন।” আিম আপনােক বলিছ, স িনেজেক িঠক কের। হয্াঁ।
এটাই আপনােক করেত হেব, দখুন। দখুন? আপিন, যিদ আপিন
এিট ঈশব্েরর দখােনা পেথ চেলন! দখুন?
215 এখন, দখুন, আমরা যভােব কির, আমােদর একিট সিমিত
সভা আেছ, আর আমরা বিল, “িঠক আেছ, এখন, আমােদর রাখা
উিচত…” আিম য়াবারনােকল বিল না, িকনু্ আিম বলেত চাই
আমরা পর্ােটস্য্ান্ লােকরা। আমােদর একিট সিমিত সভা আেছ,
আর, “আপিন জান্ সম্েক িক মেন কেরন? আপিন িক মেন
কেরন তার সেঙ্ আমােদর িক করা উিচত? আিম মেন কির িতিন
আমােদর চেয় মথিডস্েক আরও ভাল সদসয্ কের তুলেবন।”
আপিন সখােন। এটা, এটা ভুল। এই কারেণই আমােদর তােদর
ঐিতহয্ অনসুরণ করেত হেব না। এবং িকছু িবশপ, আমােদর তােক
ডাকেত হেব (কখনও িকছু…িক, আপনারা তােক িক বেলন? এই
পিন্েকাস্াল চােচ জলার লাক? “ জলা পর্সিবটার”)—এই
লাকিটর আচরণ দখার জনয্ তােক ডাকুন।

216 বাইেবল আমােদর িক করেত হেব তা বেল। এই কারেণই আমরা
ধমসম্দােয়র সেঙ্ বাকািম কাজ কির না। আমরা সই িজিনস
থেক মুক্ থািক। আেমন। আপিন িক আমার উপর রাগ হনিন?

আপিন এটা করেবন না। িঠক আেছ। আিম সম্বত আগামীকাল
রােত িকছু খুব ভােলা পর্শ্ পাব। িকনু্, ভােলা, এটা িঠক। দখুন?
মেন রাখেবন। জানুন…
217 আিম এখন এই কথা বলিছ। আপনারা যারা িবিভন্
ধমসম্দােয়র মণ্লী থেক এখােন এেসেছন, আপনার
ধমসম্দায়, এবং, ভাই, আিম বলিছ না য আপিন একজন
িখর্স্ান নন। আিম বলিছ না য আপনার ধমসম্দােয় সখােন
হাজার হাজার সুন্র িখর্স্ান নই। আিম বলার চষ্া করিছ, য
কারেণ আমরা একিট ধমসম্দায় নই। কারণ, আিম এর জনয্
দাঁড়ােত পারেবা না। না, মহাশয়। আিম িনিশ্ত করব না। তারা
আপনােক কী করেত হেব তা বলার চষ্া করেছ। যিদ ঈশব্র আমােক
সুসমাচার পর্চােরর জনয্ ডেক থােকন, তাহেল আিম তা পর্চার
করেবা যভােব ঈশব্র আমােক তা করেত বেলন। এটা িঠক সইরকম,
এই বাইেবেল যভােব লখা আেছ। এিটর সেঙ্ সরল রখায়
আসেবন না, তাহেল এিটই সিট…এর জনয্ ঈশব্র আমােক িবচার
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করেবন। িকনু্ আিম যিদ—আিম যিদ—আিম যিদ নকেড় আসেত
দিখ, অথবা শতর্ আসেত দিখ, এবং আিম তােদর সতক করেত

বয্থ হই, তখন ঈশব্র আমােক চান। িকনু্ আিম যিদ আপনােক সতক
কির, তাহেল সটা আপনার বয্াপার। দখুন?
218 মেন রাখুন, “ শষ কােল িবষম সময় উপিস্ত হইেব, মনেুষয্রা
আত্িপর্য়, আত্শ্াঘী, অিভমানী, ধম্িনন্ক হইেব।” দখুন,
ধম্িনন্ক, “ওহ, ওরা বাকােদর দল। অেলৗিকক ঘটনার িদন চেল
গেছ। এমন িকছু নই।” স একজন িমথয্া ভিবষয্দব্ক্া। “এখন,

আমরা জািন য আমােদর নারীেদর আমােদর পরুুষেদর মেতাই
অনভূুিত আেছ।” আিম সটা িনেয় সামানয্ িবতক করিছ না, তেব
ঈশব্েরর বাইেবল বেল য তােক বদীর থেক দেূর রাখুন। সটা—
সটা আমার জনয্ যেথষ্, দখুন। সটা িঠক। িঠক আেছ। দখুন?

আর বেলন, “িঠক আেছ, এখন, আমােদর ধমসম্দায়,
আমােদর িঠক ততটাই সুন্র লাক রেয়েছ যতটা আপনার
য়াবারনােকেল রেয়েছ।” আিম সটা বলিছ না, িকনু্ বাইেবল

ধমসম্দােয়র িনন্া কের। সটা িঠক। এবং, তাই, আিম বলিছ
না য আপনার মণ্লীেত আপনার ভােলা সদসয্ নই। এটা খুব
ভােলা। তারা ভােলা মানষু। িকছু সরা মানষু, আিম তােদর সেঙ্
দখা কেরিছ, কয্াথিলক এবং সবতর্। তােদর সকেল, আিম ভােলা

সদসয্েদর সেঙ্ দখা কেরিছ।
219 এখন, আমরা এখন যভােব এিট আনেত যািচ্, বনু্রা, যিদ
পর্ভু ইচ্া কেরন, এই পরবতী কেয়কিট অধয্য়েন, হেত পাের…আিম
আপনােক আগামীকাল সকােল জানাব য আমােদর আগামীকাল
িবেকেল দৗড়ােত হেব িক না, দখুন, এিট বর কের আনার জনয্।
য কারেণ আমরা এিট করার চষ্া করিছ, আিম এিটেক এখন একিট

স্ােন িনেয় আসেত চাই। এখন, আপিন যিদ কাউেক আপনার সেঙ্
আনেত চান তেব আপনােক এিট করেত সম্ূণ সব্াগত জানাই। িকনু্
এখন মেন রাখেবন, শুধু দাষ খাঁজার চষ্া করেবন—করেবন
না। আপিন এখােন আেসন…আিম শুধু আমার—আমার মণ্লীর
সেঙ্ কথা বলিছ, আপনারা বুঝেছন। আিম এখােন আমার মণ্লীর
বাইের এিট শখাই না, কারণ এিট অনয্ বয্িক্র কতবয্। িযিন,
িতিন সই পােলর পালক। আর—আর আিম শুধু…[ টেপর খািল
অংশ—সম্াদকীয়।]
220 িঠক আিদেত িফের, আপিন এিটেক সরাসির টেন আনেবন
এবং এিট কাথায় আেছ তা দখেত পােবন। এখন আমরা আিদেত
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িফের যািচ্, কন একিট অৈবধ সন্ান চৗদ্ পর্জন্ পযন্ পর্ভুর
মণ্লীেত পর্েবশ করেব না তা খুেঁজ বর করার জনয্। কমন কের
এটা… সই পাপ ফুিরেয় যেত চারেশা বছর লেগ যােব। িকভােব
আমরা খুেঁজ বর করেত যািচ্—িপতামাতার অধািমকতা তােদর
সন্ানেদর এবং তােদর সন্ানেদর মেধয্ দখা দয়, িকভােব য
আিদেত শুরু হেয়িছল, আর ইতয্ািদ।
221 আর আপিন…তারপের আপিন দখেত পােবন য কীভােব,
সমস্ পথ িফের যায়, য ঈশব্র, জগৎপত্েনর পেূব, একিট অণু
িবেস্ািরত হওয়ার আেগ, সখােন একিট ছাট উল্া অিস্েতব্
আসার আেগ, ঈশব্র পর্িতিট পর্াণী এবং পৃিথবীেত যা িকছু থাকেব তা
জানেতন। এখােন িক কউ আেছন…আপিন িক বাকয্ বয্াখয্া করেত
পােরনিন, এবং এিট উ  ঘাটন করেত পােরনিন, এবং “অসীম”
শব্িটর অথ বলেত পােরনিন। িঠক আপনার কয্ােমরা অনেন্র
িদেক—িদেক ঘুরােনার মত। শুধু, এটা িঠক সখান থেক, এটাই
সব। দখুন? অসীম! এবং আমরা, একিট সীিমত মেন, অসীম
মন কী ধারণা করেত পাের তা কখনও বুঝেত পাির না। দখুন,
আমরা তা করেত পাির না। আপিন, আপিন এটা করেত পারেবন
না। দখুন? িকনু্ আপিন যিদ শুধু দেখন, আত্ােক ধের রাখুন,
আপিন সখােন এিট অনভুব করেত পােরন। এবং—এবং এখােন
শােস্ িফের এেস আপিন এখন দখেত পােবন, দখুন, পৃিথবীর
িভিত্ স্াপেনর পবূ থেক।
222 এখন, বাইেবল বেল য যীশু খর্ীষ্ িছেলন ঈশব্েরর মষশাবক।
এখন মেনােযাগ সহকাের শুননু, তাই, আপনােদর মেধয্ কউ
যিদ আগামীকাল না থােকন, এিটর শষ শানার জনয্। বাইেবল
বেল য যীশু খর্ীষ্ িছেলন ঈশব্েরর মষশাবক, জগৎপত্েনর সময়
থেক িনহত। এটা িক িঠক? কখন তােক হতয্া করা হেয়িছল?

জগৎপত্েনর সময় থেক। এিটই পৃিথবী, যিদ এিট একগুচ্ পরমাণু
িবভাজন িদেয় তির করা হেয় থােক, সূয থেক, এিট সৃিষ্ হওয়ার
আেগ। তারপর, সূেযর মেধয্ একিট পরমাণু পর্থম িবভাজন হওয়ার
আেগ, যিদ এিট সূয থেক একিট উল্া হেয় থােক, যটা হেব
একেশা িবিলয়ন িটর্িলয়ন িটর্িলয়ন িটর্িলয়ন বছর আেগ এমনিক
একিট আেলাক িপণ্ হওয়ার আেগ, খর্ীষ্েক হতয্া করা হেয়িছল।
ঈশব্েরর মহান মন যখন একিট িবষেয় িস্র হয়, এিট একিট সমাপ্
কায। যখন ঈশব্র বলেলন, “ সখােন হউক,” এিট ইিতমেধয্ সম্ন্
হয়। যিদ এিট একশ িবিলয়ন বছর ফুিরেয় যায়, িতিন এিট বলার
সেঙ্ সেঙ্ই এিট সম্ন্ হয়। “এবং যখন জগৎপত্েনর সময়াবিধ
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মষশাবক হত হেয়িছল,” একই বাইেবল, একই আত্া িলেখেছন
এবং বেলেছন, “আমােদর নাম জগৎপত্েনর পেূব মষশাবেকর
জীবন পসু্েক রাখা হেয়িছল।”
223 তাই য লাকিট গানিট িলেখেছন, “ সখােন মিহমােত একিট
নতুন নাম লখা আেছ,” আপনার ভােলা অথ িছল, িকনু্ িতিন
অশাস্ীয় িছেলন। দখুন? সই নাম মিহমােত লখা হেয়িছল যখন
জগৎ…জগৎ সৃিষ্র পেূব। যখন মষশাবকেক হতয্া করা হেয়িছল,
তখন আমােদর নাম মষশাবেকর জীবেনর পসু্েক রাখা হেয়িছল।
224 আমােক—আমােক শুধু একিট ছাট বাকয্ পাঠ িনেত িদন।
আপিন িক এক িমিনট ধের রাখেবন? এটা শুধু এখন আমার মেন
আসেছ। আিম মেন কির আিম এিট এখনই খুেঁজ বর করেত পারব।
আিম িনিশ্ত নই। আর এখন আিম আপনােদরেক এতক্ণ ধের
রাখার জনয্ দঃুিখত, িকনু্ আিম আপনােক বেলিছলাম য এিট
মধয্রাত হেব; এটা খুব খারাপ নয়। িকনু্ আিম—আিম চাই এিট—
এিট িনেয় আসেত, শুধুমাতর্ একিট বাকয্ এর জনয্।

এখন আমার সেঙ্ রামীয়েদর পসু্কিট খুলুন, এবং আিম চাই
আপিন আমার সেঙ্ এিট পড়ুন। এখন, দখা যাক, রামীয়, যিদ
আিম এিট খুেঁজ পাই, িঠক এখােনই। এখন রামীয় ৮, এবং—
এবং রামীয় ৮ অধয্ােয়র ২৮ তম পদ থেক শুরু করা যাক। এবং
আিম চাই আপনারা এখন আমার সেঙ্ পর্াথনা সহকাের এিট পড়ুন।
এখন ঈশব্র এখােন যা বেলেছন তা শুনুন।

আর আমরা জািন, যাহারা ঈশব্রেক পর্ম কের, তাহােদর
পেক্ সকলই মঙ্লােথ একসেঙ্ কাযয্ কিরেতেছ, যাহারা…
তাঁহার সঙ্ল্ অনসুাের আহূত।

কারণ িতিন যাহািদগেক পেূবব্ জািনেলন,…
225 সটা আপনােক দয়…আপনারা িক আমার সেঙ্ পাঠ করেবন?
“কারন িতিন…”

কারণ িতিন যাহািদগেক পেূবব্ জািনেলন, তাহািদগেক
আপন পেুতর্র পর্িতমূিত্র অনরুূপ হইবার জনয্ পেূবব্
িনরূপণও কিরেলন (িঠক আেছ), যন ইিন অেনক
ভর্াতার মেধয্ পর্থমজাত হন।

আর িতিন যাহািদগেক পেূবব্ িনরূপণ কিরেলন,
তাহািদগেক আহব্ানও কিরেলন: আর যাহািদগেক
আহব্ান কিরেলন, তাহািদগেক ধািম্ক গিণতও কিরেলন:
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আর যাহািদগেক ধািম্ক গিণত কিরেলন, তাহািদগেক
পর্তাপািনব্তও কিরেলন।

226 জগৎপত্েনর সময় থেক! যখন ঈশব্র িনেচর িদেক তাকােলন…
এখন, ঈশব্র তার কাযালয় এভােব চালান না, যমন, “িঠক আেছ,
এখন, আিম করেত যািচ্…ওহ, আমরা এখন িক করেত যািচ্?”
দখুন? সখােন িকছুই নই…

227 মেন রাখেবন, অধম, পাপ, ধািমকতার িবকৃিত। শয়তান সৃিষ্
করেত পাের না। সবাই িক সটা বুঝেত পেরেছন? এিট এই
মণ্লীর একিট িশক্া। শয়তান সৃিষ্ করেত পাের না। ঈশব্র যা সৃিষ্
কেরেছন তা স িবকৃত করেত পাের। এখন, িবকৃিত িক? এখােন,
আপনােদর বিশরভাগেকই পর্াপ্বয়স্েদর মেতা দখােচ্। এইটা
শুননু। আমরা িববািহত মানষু। এবং আপনারা িববািহত পরুুষ ও
মিহলারা, আপনারা সব্ামী এবং স্ী িহসােব একসেঙ্ বসবাস করেত
পােরন, এবং মিহলারা িঠক একই রকম যমন তারা কখেনা িছল
না…তারা কুমারী, যতক্ণ আপিন আপনার সব্ামীর সেঙ্ থােকন।
সটা িঠক। এখন, এিট আইনী এবং বধ, এবং এিট িঠক আেছ। এটা

ঈশব্েরর িনেদিশত। অনয্ একজন মিহলাও আপনার স্ীর মত একই
আচরণ করেত পাের; তােদর মেধয্ একজন, আপিন ঈশব্েরর দিৃষ্েত
ধািমক; এবং অনয্ মিহলার সেঙ্ সই একই আচরণ, আপিন ঈশব্েরর
সামেন দাষী, মৃতুয্দন্ পযন্। এটা িক? ধািমকতার িবকৃিত, দখুন,
ধািমকতার িবকৃিত। এখন, শয়তান সৃিষ্ করেত পাের না, তেব স
ঈশব্র যা সৃিষ্ কেরেছন তা িবকৃত কের।
228 িমথয্া িক? সেতয্র িবকৃিত। কউ বলেলন, “ওহ, দখুন, এটা
িছল শিনবার রাত, নয়টা, হয্াঁ, িবল বর্ানহাম জফারসনিভেলেত
িছেলন,” িঠক। “অয্ান্েজর সলুেন, মাতাল হেয়,” একিট িমথয্া।
এটা িক? আিম জফারসনিভেলেত িছলাম। সটা সতয্। এটা িছল
ধািমকতা একিট িমথয্া িবকৃিত। দখুন আিম িক বলেত চাইিছ?
দখুন, একিট িমথয্া, সিঠকতােক িবকৃত কের। এটা এমন িকছু যা

বেল য আিম কাথায় িছলাম। এখন, যিদ স বেল, “মণ্লীেত,
পর্চার করেছন,” সিঠক। এটাই ধািমকতা। িতিন সতয্ বেলেছন।
“সরাইখানায়, মদয্পান করেছন,” একিট িমথয্া। িবকৃত; দখুন,
সতয্ িবকৃত। দখুন আিম িক বলেত চাইিছ? সমস্ অধািমকতা হল
ধািমকতার িবকৃিত।
229 মৃতুয্, এটা িক? জীবন, িবকৃত। অসুস্তা? সব্াস্য্, িবকৃত।
আপিন একজন ভােলা, শিক্শালী মানষু হওয়ার কথা। িঠক আেছ।
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আপিন অসুস্ হেল, এটা িক? আপনার সব্াস্য্ িবকৃত হেয়েছ।
দখুন? সটাই এই িবষেয়। এটা িক? আপিন যবুতী িছেলন, সুন্রী

নারী; এবং শিক্শালী, সুন্র পরুুষ। এখন আপিন কঁুচেক যােচ্ন,
বুেড়া হেয় যােচ্ন। এটা িক? জীবন, িবকৃত, দখুন, আবার িফের
আসেছন। দখুন? এবং এটা িফের আসেত হেব। পর্ভুর নাম ধনয্
হাক! ঈশব্র এটা িফিরেয় আনার পর্িতশর্িত িদেয়েছন। এবং িঠক
যমন িনিশ্ত—এিট যমন আেছ (আমরা জািন এিট এখােন

আেছ), তাই এিট যমন িনিশ্ত, ঈশব্র এিটেক আবার আনেত
চেলেছন। িতিন পর্িতশর্িত িদেয়েছন এবং পর্িতজ্া কেরেছন য
িতিন এিট করেবন। সিটই এিট পর্দান কের।
230 এখন, িকভােব, আমােদর িক ধরেনর মানষু হওয়া উিচত?
এখন লক্য্ করুন এই িজিনসগুেলা িকভােব ঘেট। এখন, িতিন
যােদর আেগ থেকই জানেতন, িতিন তােদর আহব্ানও কেরন;
িতিন যােদর আহব্ান কেরেছন, িতিন তােদর ধািম্ক গিণতও কেরন।
কখন? জগৎপত্েনর পেূব, জগৎ শুরু হওয়ার আেগ। এখন, যিদ
আমরা এই শাস্িট গর্হণ করেত পাির এবং সিতয্ই এিটেক নয্ায়সঙ্ত
করেত পাির, তেব আমরা এিটর উপর ঘন্ার পর ঘন্া সময়
িনব, িকনু্ আমরা—আমরা এটা করেত চাই না। িকনু্ এখােন এই
সমস্ অধািমকতা, ধািমকতা অধািমকতায় িবকৃত হেয়েছ। শয়তান
সটাই কের।

এখন, আপিন যখন দািয়েতব্র যেুগ এেসেছন, এবং আপিন
জােনন কানিট ভুল এবং কানিট িঠক, আপিন আপনার ভুল থেক
িফের আসা উিচত। কারণ, আপিন পােপ জেন্েছন, অনয্ােয়র
আকার ধারণ কের পৃিথবীেত এেস িমথয্া কথা বলেছন। তাহেল
আপিন—আপিন আসেল যৗন ইচ্ার ফেল জন্গর্হণ কেরেছন,
আর তাহেল আপনােক অবশয্ই নতুন কের জন্ িনেত হেব, একিট
নতুন জন্ গর্হণ করার জনয্, সব্েগ পর্েবশ করার জনয্। কারণ, এই
রকম একটা জন্ আপনার এখােন…
231 দখুন যখােন িযেহাবা উইটেনস এতটাই ভুল কেরেছ, এটা
ভাবার জনয্ য নতুন জন্ দেহর পনুরুত্ান? আপনারা দখুন,
এটা হেত পাের না। দখুন? এটা িকছু হেত হেব…
232 আপিন, আপিন সমেয়র মেধয্ আেছন। এবং একমাতর্ িজিনস
যটা িচরন্ন, সটা এমন িকছু যার কান শুরু অথবা শষ নই।

যা িকছু িচরন্ন কখনই তার শুরু িছল না, অথবা এর কখনই শষ
হেব না। দখুন? তাই আপিন যিদ ঈশব্েরর অংশ হেয় থােকন, তেব
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আপনার মেধয্ য আত্া আেছ তার কােনা আিদ নই অথবা
এর কােনা অন্ হেব না, এবং আপিন আপনার মেধয্ য আত্া
আেছ তার সেঙ্ আপিনও িচরন্ন। দখুন? যমন সই— সই—
সই আগাপাও পর্ম, তারপর এিট িফিলও পর্েম নেম আেস এবং

তারপের লালসা পর্েম নেম আেস। এিট কবল নীেচ এবং নীেচ
নামেত থােক, িবকৃত হেত থােক যতক্ণ না এিট কবল একিট
িবশৃঙ্লার িপেণ্ পিরণত হয়। িঠক আেছ, একমাতর্ উপায়, যীশু
সই একই িসিঁড় িদেয় নেম এেসেছন, এখােন িনেচ সবিনম্ আকার
থেক আবার সেবাচ্ আকাের তালার জনয্ এবং িফিরেয় নওয়ার

জনয্; মৃতুয্ থেক জীবেন, অসুস্তা থেক সুস্তায়, অধািমকতা
থেক ধািমকতায়। দখুন? িতিন সেবাচ্ থেক সবিনম্ হেয় যান,

যােত িতিন সবিনম্েক সেবােচ্ িনেয় যেত পােরন। িতিন আিম হেয়
যান যন আিম, তাঁর অনগুর্হ দব্ারা, িতিন হই, মিহমার িসংহাসেনর
উত্রািধকারী হেত পাির। দখুন আিম িক বলেত চািচ্? ঐ
িবষয়গুেলা।

এখন দখুন। অদেূর পরমাণুর মাধয্েম এই পৃিথবী শুরু হওয়ার
অেনক আেগ, যখন ঈশব্র দেখিছেলন কী ঘটেত চেলেছ, িঠক
সখােন িতিন আপনােক দেখেছন, িতিন আমােক দেখেছন,

িতিন পর্িতিট আঠািল, পর্িতিট মািছ, পর্িতিট বয্াঙ, পর্িতিট
ডাঁশমািছেক দেখেছন। পৃিথবীেত যা িকছু থাকেব, িতিন িঠক তখনই
দেখিছেলন। অবশয্ই, িতিন দেখিছেলন।

233 এখন, িতিন কখনও বেলনিন, “আিম আমার পতুর্েক নীেচ
পাঠাব এবং তােক মরেত দব, আর হয়েতা কউ তার পর্িত করুণা
করেব। এবং এিট এমন একিট করুণ ঘটনা হেব, সম্বত কউ রক্া
পেত পাের।”

234 িতিন আেগ থেকই জানেতন ক রক্া পােব! হয্াঁ, মহাশয়।
িতিন বেলিছেলন, “আিম যােকাবেক পর্ম কিরয়ািছ, িকনু্ এেষৗেক
অেপর্ম কিরয়ািছ,” তারা িক হেব তা পর্মাণ করার কােনা
সুেযাগ পাওয়ার আেগ, কারণ িতিন জানেতন তারা িক হেব।
িতিন জানেতন। িতিন সবিকছু জােনন। িতিন জানেতন আপিন
িক করেবন, আপনার জেন্র আেগ, অথবা যখন পৃিথবী শুরু
হেয়িছল।
235 এখন দখুন। আপনারা জােনন, আিম—আিম—আিম
একজন রাইেফলবয্িক্। আিম—আিম রাইেফল পছন্ কির। এবং
টক্ােসর িকছু মিহলা, আিম িবশব্াস কির এিট টক্াস, আমার জনয্
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একিট সুইফট িনেয় আেসন, একিট দইু-িবশ সুইফট িছল। আিম
সবসময় একিট চাইতাম। আিম এটা বয্বহার করেত চাইতাম। এিট
সবেচেয় শিক্শালী শুয্িটং ছাট বন্ুক িছল। এিট বাইশিট বুেলট
িছল, আটচিল্শ গর্ইেনর বুেলট িছল। আর আপিন হাত িদেয় তা
ভরেত পােরন। এখন, কারখানা বেল, “এটা করেবন না; অতয্ন্
িবপজ্নক।” িকনু্ আপিন সই বুেলটিট পর্িত সেকেন্ পাঁচ হাজার
ফুট লাড করেত পােরন, আর এিটেক তার স্ােন ধের রাখেত
পােরন। পর্িত সেকেন্ পাঁচ হাজার ফুট, এিট সেকেন্ এক মাইল।
অনয্ কথায়, একিট বাজপািখ বেস আেছ, দইুশ গজ দেূর। আপিন
বাজপািখেক গুিল কেরন, বন্ুেকর ধাক্া অনুভব করার আেগ
আপিন পালক উড়েত দখেত পান। বুঝেলন? এটা, িকনু্ আপিন
এিট একিট টুথিপেকর সমতল অংশিট িনন এবং আপনার পাউডাের
িনন এবং সখােন আরও এতটা ঢেল িদন, িঠক যতটা আপিন
এিট একিট টুথিপক ধের রাখেত পােরন; এবং আপিন এখােন এই
ভবেনর শষ পর্ােন্ বেস থাকা একিট গর্াউন্েহাগেক গুিল করেছন,
স বেস আপনার িদেক তাকায়। িক বয্াপার? বুেলটিট িবিচ্ন্ হেয়

যােচ্, এিট খুব দর্ত যােচ্, বুঝ-…এবং আপিন এখােন এবং
ওখােনর একিট কাগজ রাখেত পােরন এবং আপিন কখনই একিট
ছাট জীবাশ্ও কাগেজ পেড় থাকেত দখেবন না। এটা িফের যায়;

ছাইেত নয়—নয়, আেগ্য়িগিরর ছাই, িকনু্ এিট তার চেয় অেনক
দেূর যায়। এিট পর্কৃত অয্ািসডগুিলেত িফের যায় যা সখােন তামা
এবং সীসা তির কের। এিট একশ িবিলয়ন বছর আেগ িফের যায়।
এখন, এখােন একিট ছাট বুেলট, আটচিল্শ গর্ইন বুেলট আিম
আমার হােত ধের আিছ, এবং পেরর সেকেন্ এিট দশ কািট
বছর আেগ যা িছল তােত িফের যায়। এবং যিদ পৃিথবী সম্বত
আরও দশ কািট বছর ধের থােক, তেব এিট আবার বুেলট হেয়
িফের আসেব, িঠক িফিরেয় আনা যেত পাের, কারণ এিট তামােত
পিরণত হেব।
236 এখন দখুন ঈশব্র িক কেরেছন, তারপর আপিন তােক
ভােলাবাসেবন। তারপর আপিন বািড়েত যােবন, এবং সকােল
আপিন একটু দরী কের ঘুমােবন। এবং—এবং আপিন—আপিন
তােক আেগর চেয় বিশ ভােলাবাসেবন। এখন, ঈশব্র একজন
িনমাণকারী। সটা কতজন জােনন? িতিন একজন িনমাতা। িঠক
আেছ। মনেযাগ িদেয় শুননু। এখন, ঈশব্র অদেূর, অথবা, তারা
বেল…এখন আমরা এিটর কালানকুর্িমকেদর ধারণা িনেত যািচ্।
ঈশব্র, একেশা িবিলয়ন বছর আেগ, যখন িতিন পৃিথবী তির করেত
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যািচ্েলন, িঠক আেছ, িতিন সেব শুরু কেরিছেলন। এখন, তাঁর
িছল…তার মেন একটা বুিদ্ আেস।

237 এখন আপিন বলেত যােচ্ন, “ভাই বর্ানহাম, যিদ িতিন ততটা
মহান হন, তাহেল িতিন কীভােব শয়তানেক পাপ করার অনমুিত
িদেলন?” িঠক আেছ, িতিন জানেতন, শয়তান সৃিষ্ হওয়ার আেগ,
য স শয়তান হেব। মিহমা! এখন আিম ধািমক বাধ করিছ। ওহ,

আমার! শয়তান সৃিষ্ হওয়ার আেগই িতিন জানেতন য স শয়তান
হেব। এখন আপিন িজজ্াসা করুন, “এই িবষেয় িক?” আপনারা
বেলন, “ কন িতিন তােক শয়তান হেত িদেলন?” যােত িতিন ঈশব্র
বেল পর্মািণত হন। সজনয্ িতিন এটা কেরেছন। “ কন অধম তরী
হয়? কন?”

238 কানিট পর্থম, একজন পিরতর্াতা অথবা একজন পাপী?
কানিট পর্থম? একজন তর্াণকতা। কানিট পর্থম, একজন

িনরাময়কারী অথবা অসুস্ বয্িক্? কন সখােন পাপী হওয়ার
অনমুিত দওয়া হয়? কারণ তাঁর গুণাবলী একজন হল একজন
তর্াণকতা। যিদ একজন পাপী কখনও না হয়, তেব িতিন কখনও
একজন পিরতর্াতা িহসােব পিরিচত হেত পােরন না। হােললুইয়া!
িতিন তাঁর মিহমার চারপােশ সব িকছু আবতন করােত পােরন।
“কুেমার বলেত পােরন…অথবা, পাতর্ িক কুেমারেক বলেত পাের,
‘তুিম আমােক এভােব বািনেয়ছ?’” চাকায় ক আেছন? কার
কাদামািট? এটা কার হােত আেছ? পৗল বেলেছন, “ওেহ,
অজ্ বয্িক্, িতিন িক বেলনিন য িতিন এই উেদ্েশয্ই ফেরৗণেক
উিঠেয়েছন?” অবশয্ই। িতিন এটা জানেতন। জগৎপত্েনর আেগ,
িতিন জানেতন কানটা িক হেব। এবং িতিন সখােন পাপ হেত
িদেয়েছন, যােত িতিন একজন পিরতর্াতা হেত পােরন। িতিন
সখােন অসুস্তা হেত িদেয়েছন, যােত িতিন িনরাময়কারী হেত

পােরন। িতিন সখােন ঘৃণা হেত দন, যােত িতিন পর্ম হেত
পােরন। অবশয্ই, িতিন হেত িদেয়েছন। িতিনই ঈশব্র, এবং এটাই
তাঁর গুণাবলী। এবং তার গুণাবলী পর্দশেনর জনয্ িকছু হেত হেব।

239 আপিন কীভােব জানেবন য সখােন রাত আেছ, আপিন
কীভােব জানেবন য সখােন িকছু আেছ? যিদ এটা শুধু িদন হয়,
তেব আপিন কীভােব জানেবন য সখােন রাত আেছ? সখােন
রাত আেছ, যন এিট িদেনর আেলা পর্মাণ করেত পাের। অবশয্ই,
আেছ। আেমন। দখুন িতিন িক কেরেছন?
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240 িকনু্ যখন িতিন িদগন্েরখার ওপাের িছেলন, জগৎপত্েনর
পেূব, িতিন এই পরুােনা সূয গর্হণ করার আেগ এবং িতিন এিটেক
এই পরুােনা নক্েতর্র পােশ স্ানান্িরত করার আেগ যখােন আমরা
এখন বাস করিছ, এই পৃিথবীেত, আর িতিন এটা এখােন গঠন
করেলন এবং সূেযর পােশ স্াপন করেলন। বলেলন, এখােন সূয।
িতিন এিটেক এই িদেক গঠন করেলন, এবং তােক সখােন একশ
িবিলয়ন বছর ধের থাকেত িদেলন। িতিন িক তির করিছল? িকছু
গয্াস। িতিন এিদক িফের তািকেয়, িতিন অনয্ িকছু তরী করেলন।
িতিন সখােন িক তির করিছেলন? িকছু পটাশ। িতিন এিদক িফের
তািকেয়, আর িতিন এখােন িক করিছেলন? িকছু কয্ালিসয়াম তির
করিছেলন। িতিন িক করিছেলন? িতিন আপনােক এবং আমােক
তির কেরিছেলন। িতিন িক কেরিছেলন? িনমাণকারী যমন তার

দইু-বাই-চার এবং দইু-বাই-আট-এর সবগুেলাই সািজেয় রােখন,
তার িবসৃ্িত, তার পাশব্, িতিন জানেতন িঠক কতগুেলা ভবন িতিন
বানােত যােচ্ন। আর আমরা পৃিথবীর ষালিট উপাদান িদেয় তির,
এবং িতিন আমােদর সকলেক তির করিছেলন, এবং পৃিথবীেত
আসার আেগ আমােদরেক সখােন রেখিছেলন। আর িতিন… স
সময় হয়েতা আয়তাকার িছল; আিম জািন না এটা িকরকম িছল।
িতিন িকেসর জনয্ সানা, তামা, িপতল, জল এবং এই সমস্
িজিনস তির কেরিছেলন? িতিন একজন িনমাণকারী। িতিন হেত
পাের…িনমাণকারী, িতিন সখােন সবিকছু িবিছেয় রেখিছেলন,
সবিকছুই কাটা এবং সাজােনা িছল। যখন িতিন এিটর সমস্ তির
করেলন, তখন এিট একিট বড় আেগ্য়িগিরর অগ্ুয্ৎপাত হয়। িতিন
আেগ্য়িগিরেক সখােন দশ কািট বছর ধের জন্ােত দন, িকছু
কয্ালিসয়াম তির করার জনয্। এিট িক? এিট আপনার অংশ।

241 আর তারপের, এই পৃিথবীেত জীবেনর একিট অংশ আসার
আেগ, আমােদর দহ এখােন শুেয় িছল। হােললুইয়া! এক ফাঁটা
আদর্তা পৃিথবীেত আসার আেগ আমরা এখােন শুেয় িছলাম। আদম
যখন এদন উদয্ােন এিদেক-ওিদেক হাঁটিছেলন, আিম এখােন
শুেয় িছলাম। আেমন। হয্াঁ, মহাশয়। ওহ, গৗরব! যখন করূেবরা,
পর্ভাতীয় নক্তর্গণ একসেঙ্ আনন্রব কিরল, এবং ঈশব্েরর পতুর্গণ
সকেল জয়ধব্িন কিরল, আিম এখােন শুেয় িছলাম শুধু জীবেনর
িনঃশব্াস আসার অেপক্ায়। আিম এখােন িছলাম। িতিন আমােক
এখােন তির কেরেছন, আমার দহ এখােন শুেয়িছেলন। হয্াঁ,
মহাশয়। তা না হেল, এটা কাথা থেক আসেলা? হুহ? িকভােব
এটা এখােন আসেলা? ঈশব্র এটা এখােন শুেয় রেখিছেলন।
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ঈশব্র এটা তির কেরেছন। আমরা ষালিট উপাদান িদেয় তির:
পেটর্ািলয়াম, পটাশ এবং মহাজাগিতক আেলা এবং আরও অেনক

িকছু। দখুন, আমরা এখােন শুেয় িছলাম।
242 তারপর িক হল? তারপর ঈশব্র পিবতর্ আত্ােক বলেলন,
আমরা শুধু পর্তীক আকাের িনব, “এখন তুিম যাও, আর তুিম
সই জগেত পর্ম করেত যাও। কারণ, আিম পর্ম, আর তামরা

আমার থেক সৃষ্, তাই এখন তামরা জগেতর সেঙ্ পর্ম করেত
যাও।” এবং বড় পিবতর্ আত্া, আমরা মেন কির, সখােন বিরেয়
আেস; এখন শুধু ছিবর আকাের। এটা সভােব িছল না। অবশয্ই,
পিবতর্ আত্া এবং ঈশব্র সব্-একই উেদ্শয্, একই সব্-একই উেদ্শয্,
বয্িক্। আমােক ক্মা করুন। আর শুধু বলার জনয্ িতিন পৃিথবীর
চারপােশ তার ডানা মেল ধেরন, িতিন লালন-পালন করা শুরু
কেরন। লালন-পালন করা িক? যমন মুরিগ তার মুরিগ ছানােদর
সেঙ্, ডােক, পর্ম কের, “ক্ক, ক্ক, ক্ক।” উহু!
243 “ হ জীবন, সামেন এেসা!” িতিন িচৎকার কেরিছেলন। িতিন
আেশপােশ তাকােলন। “আিম এই পৃিথবীেত সৗন্য চাই। আেলা,
সামেন এেসা!” পিবতর্ আত্া একিট চলন্। এবং যখন িতিন কেরন,
আিম তাকাই; আসেছ, অদেূর পাহােড়র খাঁিড় বেয় নেম আসেছ,
অদেূর িকছু কয্ালিসয়াম ঢালা হেচ্, এবং পটােশর সােথ িমেশ যায়।
িকেস এিট রুপ নয়? “জীবন, সামেন এেসা!” এবং একিট ছাট্
ইস্ার ফুল একিট পাথেরর নীেচ থেক তার মাথািট উঠায়। “িপতা,
এখােন আসুন, ওটা দখুন।”
244 “ সটা ভােলা দখােচ্। শুধু লালন-পালন করা চািলেয় যান।”
িতিন লালন-পালন কের ফুল বর কের আনেলন। িতিন সমস্
গাছপালা বর কের আনেলন। িতিন জীবজনু্ বর কের আনেলন।
ধুেলা থেক পািখ উেড় গল। িকছুক্ণ পর, একজন নর ও নারী
উেঠ এেলা; একজন নর উেঠ এেলা, আর সই বয্িক্িট নর ও
নারী উভয়ই িছল। উভিলঙ্ নয়, এখন। শুধু, শুধুই তার মেধয্ িছল,
সখােন একিট নারীর আত্া িছল।

245 আপিন যখন এমন একজন মানষুেক িনেয় যান য কাপরুুষ,
স হয়েতা িঠক আেছ, িঠক আেছ, িকনু্ িকছু ভুল আেছ। আর

যখন আপিন একজন মিহলােক িনেয় যান, স তার চুল কাটেত
চায় এবং একেজাড়া ওভারঅল পরেত চায়, এবং সখান বাইের
যেত চায়, আর, “ঈশব্রেক মিহমািনব্ত করুন, আিম আপনােক

বলেবা!” সখােন িকছু ভুল আেছ। একজন নারীর নারীেতব্র আত্া
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আেছ, আর একজন পরুুেষর পরুুষেতব্র। আমরা সটা জািন। এবং
আপনারা সটা জােনন। একজন মিহলােক িক সিঠক দখায়,
একজন পরুুেষর মেতা আচরণ কের, হওয়ার চষ্া কের?
246 কন, আিম এক সময় বেস িছলাম, আিম এখােন খলার
তত্াবধায়ক িছলাম, আর আিম বােস বেসিছলাম এবং সখােন
িগেয়, সই মিহলার পােয় আমার হাত িদেয় চাপড় মারিছলাম, তার
সেঙ্ কথা বলিছলাম, এবং আিম জানতাম না এিট একজন মিহলা।
তার এই ওেয়ল্ােরর টুিপগুিলর মেতা একিট িছল, আর এইরকম
একিট বড় চশমা, এবং আিম িঠক সখােন বেস িছলাম, এবং স
িকছু িবষয় সম্েক অনয্ িকছু বলিছল। স বলিছল, “তুিম জান,”
আর স বলল, “আর গত রােত,” স যতটা রুক্ চহারার হেত
পাের, একিট িসগােরট ধূমপান করেত করেত। স বলল, “গত
রােত, আিম আপনােক বলিছ, সই লাকিট িপছেল পেড়, সই
িজিনসিটর উপের। স বলল, ‘আমার!’ স ওখান িদেয় িপছেল
পেড় যায়।” বলল, “আিম জীবেন এত হািসিন।”
247 এবং আিম হাসিছলাম, আপিন জােনন, এইভােব । আিম
বললাম, “ ছেল, স একজন, তাই না?” ওখােন বেস কথা বলেছ।
এবং যিদ স সই িজিনসিট সিরেয় না িনেয় মাথা না নাড়েতা, আর
সখােন তার চুল িছল, য স একজন মিহলা। আিম আমার জীবেন

এত ছাট অনভুব কিরিন। আিম—বললাম, “আপিন িক একজন
মিহলা?”

স বলল, “ কন, িনশ্য়!”
248 আিম বললাম, “আমােক ক্মা করুন।” এমন কখেনা দিখিন।
এখন, এটাই, এটাই সতয্।
249 আিম অনয্ িদন একিট িচহ্ দেখিছ, আমােক রামািঞ্ত
কের। এিট একিট বড় িচহ্ িছল, বলিছল, “মিহলা পাশাক পরার
জনয্ পর্সু্ত।” আিম ভাবলাম, “এর জনয্ ঈশব্েরর পর্শংসা হউক।”
দখুন? িকনু্, খুেঁজ পলাম, এিট এমন এক ধরেণর পাশাক যা

তারা ইিতমেধয্ই তির কেরেছ, আপনারা জােনন। আিম—আিম
ভেবিছলাম তারা সিতয্ই পাশাক পিরধান করেব। আিম সিতয্ই

তাই ভেবিছলাম। বলিছল, “মিহলারা পাশাক পরার জনয্ পর্সু্ত।”
আিম বললাম, “তােদর জনয্ ঈশব্েরর পর্শংসা হউক। এটা ভােলা।
য, আিম সতয্ই এিটর জনয্ পর্ভুেক ধনয্বাদ িদেয়িছলাম।” িকনু্,
দখুন, এিট এমন িকছু পাশাক িছল যা তারা ইিতমেধয্ তির
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কেরিছল, িকছু। মজার িকছু হওয়ার দরকার, তাই না, এই দেশ?
িঠক আেছ।
250 তারপর যখন আদম উেঠ আেসন। এবং আদমেক একাকী
লাগিছল, তাই িতিন তার পাশ থেক একিট পাঁজর িনেয়িছেলন
এবং হবােক তার জনয্ একিট উপজাত তির কেরিছেলন। িতিন
তির কেরিছেলন…িতিন আদেমর মধয্ থেক নারীতব্ আত্া

িনেয়িছেলন এবং নারীর মেধয্ স্াপন কেরিছেলন, পর্েমর আত্া,
নারীতব্, দয়ালু, কামল। এবং িতিন আদেমর মেধয্ পরুুষেতব্র আত্া
রেখ দন। এখন, িভন্ িকছু থাকেল, কাথাও একটা িবকৃিত আেছ।

এখন, এবং তারা দইুজন এক িছল।
251 আর তাই বন্ করার আেগ একটু নাটক নওয়া যাক। এখন
আেসন…এখােন, আদম হবােক হাত ধের বিরেয় আেস। আিম
এই গল্িট ভােলাবািস। আর তারা বাইের বিরেয় আেস, আপনারা
জােনন। আর হবা বলল, “ওহ, িপর্য়, তুিম বলেত চাইছ তুিম?”

“হয্াঁ, আিম সিটর নাম িদেয়িছ।”
“িকনু্ এিটেক তুিম কী বেলা?”
“এেক ঘাড়া বেল। আহ-হাহ।”
“ওটা কী?”
“ওটা গরু। আহ-হাহ।”
“এই নাম তুিম িদেয়ছ?”
“হয্াঁ। আহ-হাহ।”

252 “ওখােন য দজুেন মাথা একসেঙ্ রেখ বেস আেছ, তােদর
তুিম িক বেলা?”

“তারা পর্মপািখ।”
253 “আচ্া, বুঝলাম। বুঝলাম।” আর এভােবই আেরা। “আর এই
এখােন এটা িক?”

“আিম তােক বিল, সটা, এবং এটা এখােন।”
254 আর, “আচ্া, বুঝলাম। আহ-হাহ। ঐটা সুন্র।” আর িসংহ
গজন কের। “তুিম তােক িক বেলা?”

“এটাই িসংহ।”
“এটা কী?”
“বাঘ।”
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255 আর, ওহ, যমন…“ওহ, আিম বুঝেত পারলাম।”
িবড়ালছানার মত, আপনারা জােনন, আর িমউ িমউ কের।
256 তাই, িকছুক্ণ পর, স চারপােশ তাকায়। স বলল, “িপর্য়,
ওিদেক দখ, সূয অস্ যােচ্। মণ্লীেত যাওয়ার সময় হেয়েছ।”

আপনারা জােনন, যখন সূয অস্ যায় সখােন িকছু আেছ,
আপিন আরাধনা করেত চান। আপিন যিদ সই রােত মণ্লীেত না
যান, আপিন একিট কেক্ যেত পছন্ কেরন, বাইেবল পাঠ করার
জনয্। কতজন সটা করেত ভােলা বােসন, িনেজর কাছ থেক সের
আসুন? দখুন? এটা করা একজন মানুেষর মেধয্ই আেছ। আপনার
এটা করা উিচত।

“মণ্লীেত যাওয়ার সময় হেয়েছ।”
257 এখন, তারা কখনও বেলিন, “এখন, এখন এক িমিনট অেপক্া
করুন, এখন, জান্ অয্ােসমব্িলর অন্গত, এবং আমরা এর
অন্গত…” না, তখন সরকম িকছুই িছল না, তাই তারা উেঠ গল।
তােদর একিট িগজা িছল না, এমনভােব বসার জনয্ একিট ভাল
আসন িছল না। তারা জঙ্েলর িবশাল বড় কয্ািথডর্ােলর নীেচ যায়
এবং নতজানু হয়।
258 এবং সই আেলাক বলয়িট ঝােপর মেধয্ ঝুেল িছল। দখুন?
আিম একিট আওয়াজ শুনেত পািচ্ এবং বলেছ, “ তামােদর ঈশব্র
সদাপর্ভু তামােদরেক যা িদেয়েছন তা িক আজ আমার সন্ােনরা
পৃিথবীেত উপেভাগ কেরেছ?”
259 “হয্াঁ, পর্ভু, আমরা আজ িনেজেদরেক উপেভাগ কেরিছ।”
“আমরা িক কিরিন, িপর্য়?”
260 “হয্াঁ। হয্াঁ, িপর্য়, আমরা কেরিছ।” “পর্ভু, আমরা অবশয্ই
আপনার পর্শংসা কির। এখন আিম ঘুমােত শুেয় পিড়।” দখুন?
এবং স (পরুুষ) তার হাতিট বািড়েয় দয়, আর স (নারী) তার
বাহুেত শুেয় পেড়, আর স বাঘ এবং িসংহেক শুইেয় দয়, আর
সকেল ঘুিমেয় পেড়; খুবই শািন্পণূ।
261 তাই ঈশব্র নেম আেসন এবং িতিন নািমেয় আেনন, ওহ,
একদল সব্গদতূেক, গািবর্েয়ল, তাঁর সব্েগর সৃিষ্। তাই তারা নেম
আেস এবং তারা শযয্াকেক্ মেধয্ সাবধােন পদেক্প কের, দখুন,
চারপােশ দখুন। গািবর্েয়ল বলেলন, “এখােন আসুন িপতা। এখােন
আসুন। এখােন দখুন। স এখােন আেছ। এখােন, এখােন আপনার
সন্ানরা এখােন শুেয় আেছ।”
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262 এখােন কতজন কখনও িবছানায় পােশ িগেয়েছন, আপনারা
কান কান মােয়রা, এবং িপতারা একসেঙ্, এবং ছাট ছেলিটর

িদেক দেখন, ছাট্ মেয়িটর িদেক, এবং আপনারা এেক অপরেক
মেন কিরেয় দন, “ স িক— স িক তামার মত দখেত নয়,
এভােব আর ওভােব ?” আপিন িক কখনও সটা কেরেছন? কন,
অেনকবার িগেয় মডােক বিল, জােসেফর কথা বিল। স বেল,
“িবল, স তামার মেতা উঁচু কপাল পেয়েছ।”
263 “হয্াঁ। িকনু্, মডা, তামার মেতা তার চাখ বড় বড়।” কন?
স আমােদর একিট অংশ… স আমােদর—আমােদর িমলেনর

এক ফল।
264 এখন, আর িপতা বলেলন, এই িবষেয় বলেত পােরন। বলেলন,
“তুিম জােনা…” আর গািবর্েয়ল বলেলন, “আপিন জােনন, স
আপনার মত দখেত।” ঈশব্রেক এমনই দখায়; িনেজর িদেক
দখুন। ঈশব্রেক এমনই দখায়। স আপনার মত দখেত। আপিন

তার বংশধর। কতজন সটা জােনন? দখুন?
265 এখন দখুন। আমােদর জীবেনর সবিনম্ রূপ কী? বয্াঙ।
জীবেনর সেবাচ্ রূপ িক? মানষু। অবশয্ই। এবং সেবাচ্ রূপ িক?
এিট সবিনম্ থেক, উপের, একিট বয্াঙ থেক এিট থেক সিট,
আর পািখ, যতক্ণ না, এইভােব, জীবেনর উচ্তর আকাের,
যতক্ণ না এিট সেবাচ্ আকাের না আেস, য পযন্ এিট আসেত
পাের, তারপর এটা ঈশব্েরর সব্রূেপ তির করা হেয়িছল। সখােন
আপিন। আর নারীেক ঈশব্েরর সব্রূেপ তির করা হয় িন, িকনু্
মানেুষর সব্রূেপ। দখুন?

এখন, এখন, সখােন তারা। আর ঈশব্র তােদর িদেক তািকেয়
বলেলন, “হয্াঁ, তারা দখেত—তারা সুন্র দখােচ্।”
266 সটা িক িছল, ভাই? তােদর কখেনা মারা যেত হয়িন। এিট
িছল পর্থম মুেঠা কয্ালিসয়াম, পর্থম পটাশ এবং সবিকছুই এভােব
শুরু হেয়িছল। এটা িক সুন্র না? িকনু্ পাপ এেস ছিবটা নষ্
কের দয়। এখন, ঈশব্র…ঈশব্র এটােক িক করার অনুমিত দন?
আমরা িকছুক্ণ আেগ কথা বলিছলাম কন িতিন এিট হেত অনমুিত
িদেলন? িতিন এর অনমুিত িদেয়িছেলন যােত িতিন পর্মাণ করেত
পােরন য িতিন একজন পিরতর্াতা। িতিন এটা কেরেছন। িতিন
অসুস্ হেত দন, যােত িতিন পর্মাণ করেত পােরন য িতিন একজন
আেরাগয্দানকারী। িতিন মৃতুয্ হেত িদেয়েছন, পর্মাণ করার জনয্
য িতিন জীবন। দখুন? িতিন এই সমস্ খারাপ িবষয় ঘটেত
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দন, পর্মাণ করার জনয্ য িতিন ভােলা িছেলন, িতিন কী িছেলন।
আমরা…
267 আপিন পিরতর্ােণর গান গাওয়ার কথা বেলন! কন ভাই, যখন
যীশু আেসন, এই—এই মণ্লী এই পৃিথবীর ধাের দাঁিড়েয় থাকেব
এবং পিরতর্ােণর গান গাইেব, যখন সব্গদেূতরা তােদর মাথা নত
করেব, আমরা কী িবষেয় কথা বলিছ তা না জেন। িঠক আেছ,
তারা কখনই হািরেয় যায়িন। তারা জােন না আমরা িকেসর মধয্ িদেয়
গিছ। আমরা জািন হািরেয় যাওয়া এবং খুেঁজ পাওয়ার অথ কী।

ওহ, আমরা িক তাঁর পর্শংসা করেত পাির! িতিন তােদর তর্াণকতা
নন। তােদর কখনই কােনা সঞ্েয়র পর্েয়াজন িছল না। িতিন তােদর
আেরাগয্দানকারী নন। না। মিহমা! িতিন—িতিন তােদর কােছ
জীবন নন। অবশয্ই না। তারা কখনই পাপ ও অপরােধ মৃত িছল
না। আমরা িছলাম, এবং আমােদর জীিবত করা হেয়েছ। সখােন
আমরা। আমরা িক বলব, আমােদর মুকুট খুেল িনেয়, “ওহ, আপিন
রভ অমুক-অমুক ”? না, না, না, না, না। সমস্ মিহমা তাঁর!

এটাই। সখােন আপিন। তারপের আমরা গল্িট বলব িকভােব
আমরা পিরতর্াণ পেয়িছ। আমরা কালকর্েম এিট আরও ভালভােব
বুঝেত পারব।
268 তারপর, তারপর সখােন, তারপর কী ঘেট? ঈশব্র িক তখন
শুধু বেলিছেলন, “িঠক আেছ, আিম আমার সমস্ পটাশ এবং
কয্ালিসয়াম ধব্ংস কের িদব। সব নষ্ হেয় গেছ”? না, না। িতিন
জানেতন য এিট এমনই হেত চেলেছ।

এখন, এখন, যিদ পিবতর্ আত্া আমােক তির কেরন আিম যা
আিছ, এবং আিম খাবার খাই এবং আমার শরীের পনুঃস্াপন কির,
এবং আিম এখন যা আিছ তা তির কির। এখন, তবুও, আমােক
আকাের তির করা হেয়িছল। পৃিথবীর িভিত্র আেগ ঈশব্র য ছিব
দেখিছেলন, তা পিরপক্, বাস্বািয়ত হেয়েছ। দখুন? এিট নারী
থেক বিরেয় আেস, যমন িতিন বেলিছেলন; পেরর বার, এিট

ঈশব্েরর কাছ থেক আেস। সই সময়িট আেস, নারীর দব্ারা; এটা
এই সময় আেস, মানেুষর দব্ারা। দখুন? সই সমেয় আেস, যৗন
আকাঙ্ার দব্ারা; এটা ঈশব্েরর কিথত বাকয্ দব্ারা এই সময় আেস।
দখুন?

269 সখােন, এখন, আমায় িকছু িক ক্িত করেত পাের? না,
মহাশয়। আমােদর ক্িত করেত পাের এমন িকছুই নই। পৗল
বেলেছন, “িক উপিস্ত িবষয় সকল, িক ভাবী িবষয় সকল,
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অসুস্তা, মৃতুয্; িকছুই আমােদর পর্ভু খর্ীষ্ যীশুেত অবিস্ত ঈশব্েরর
পর্ম হইেত আমািদগেক পৃথ  কিরেত পািরেব না।” আমােদর পৃথ  

করেত পাের এমন িকছু নই।
270 যমন আিম একিট ছাট গল্ বেলিছ। আিম সম্ূণভােব টাক
মাথাওয়ালা হেয় যাওয়া থেক পর্ায় পাঁচিট চুল আেছ। আর আিম
িকছু সময় আেগ এখােন সই কেয়কিটেক িচরুিন করিছলাম, আমার
স্ী বলেলন, “িবিল, আপিন পর্ায় টাক মাথাওয়ালা হেয় গেছন।”

আিম বললাম, “তেব আিম তােদর একিটেকও হারাইিন।”
স বলল, “তারা কাথায়?”

271 আিম বললাম, “আিম তােদর পাওয়ার আেগ তারা কাথায়
িছল?” দখুন? “আিম তােদর পাওয়ার আেগ তারা যখােন
িছল।”

এখন, এক সময় িছল, একেশা বছর আেগ, এই চুলগুিল
এখােন মােটও িছল না, তেব তারা এখােন ধুেলােত পেড়িছল।
এটা িক িঠক? তারপর পর্ায় পঞ্াশ বছর আেগ, তারা আমার মাথায়
আসেত থােক। তারা কাথা থেক আেস? ধুেলার থেক। এবং
এখন তারা যখােন িছল সখােন িফের যােচ্। এটা িক িঠক? তখন
তারা িছল না, এখন তারা নই। এটা িক? িক তােদর সটা তির
কেরেছ? ঈশব্র! িতিন সখােন। িতিন একিট ছিব এঁেক বলেলন,
“আিম তােক এভােবই চাই।”
272 “মৃতুয্, তামার হুল কাথায়? কবর, তামার জয় কাথায়?”
তুিম হয়েতা এই একিদন আমােক কবর িদেত পােরা। আিম জািন
না। িকনু্ ভাই, আিম মরেবা না। আিম আপনােক এিট বলব। না,
মহাশয়। উহু!

আমরা পনুরুিত্ত হব, (হােললুইয়া!)
আমরা পনুরুিত্ত হব!
সই পনুরুত্ােনর সকােল,

যখন মৃতুয্র কেয়দ ভেঙ্ যায়,
আমরা পনুরুিত্ত হব, (হােললুইয়া!)

পনুরুিত্ত হব।
আমােক িকছুই পনুরুিত্ত হেত বাধা িদেত পাের না। সমস্ নরেক

যেথষ্ শয়তান নই য আমােক উঠেত বাধা িদেত পাের। আমােক
পনুরুিত্ত হেত বাধা দওয়ার মেতা পযাপ্ িকছুই নই। আমার
কােছ ঈশব্েরর পর্িতশর্িত আেছ। আমার কােছ পিবতর্ আত্া আেছ।
আমার কােছ জায়ী (Zoe) আেছ, ঈশব্েরর অনন্ জীবন, এখােন
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িবশর্াম িনেচ্। এই পরুােনা মৃতেদহ সখান থেক এেসেছ, এবং ঈশব্র
আমােক মািট থেক বর কের এেনেছন। এবং যিদ িতিন আমােক
মািট থেক বর কের আেনন…
273 যখন আমার বয়স হেয় গেছ, এখন, যতবারই আিম িগজার
ঘণ্া শুিন, িকছু না িকছু আমার সেঙ্ কথা বেল, একিট ছাট্ বালক।
ঝাপ থেক একজন সব্গদতূ কথা বলেলন, “তুিম কখনই মদয্পান

ও ধূমপান করেব না। আমার কােছ তামার জনয্ একিট কাজ আেছ।
আপনার শরীরেক অপিবতর্ করেব না, অথবা মিহলা ইতয্ািদ িনেয়
দৗড়ােব না। তুিম, যখন তুিম বড় হেব, আমার কােছ তামার জনয্

একিট কাজ আেছ যা তামােক করেত হেব।”
“আপিন ক? আপিন ক?”

274 “তুিম পের এই িবষেয় আরও জানেত পারেব।” িকছুক্ণ
পর, িতিন এখােন আেসন। িতিন বািপ্স্ার সময় অদেূর অবস্ান
কেরন। িতিন িনেজেক পর্কাশ কেরন। িতিন িনেজেক ঘাষণা কেরন।
িতিন উত্র দন। আিম তাঁেক অদেূর, সবতর্, সকল স্ােন দাঁিড়েয়
থাকেত দিখ।
275 আপিন িকভােব, যিদ িতিন আমােক তির কেরন আিম যা
আিছ, কান িবকল্ ছাড়াই…? আিম সখােন যাইিন এবং বিলিন,
“এখন, চািল বর্ানহাম, তুিম এলা হােভেক িবেয় কেরা এবং আমােক
পৃিথবী থেক বর কের আন।” না, মহাশয়। আমার কােছ এর কান
িবকল্ িছল না। ঈশব্র সটা কেরেছন।

আর যিদ িতিন আমােক তির কেরন আিম যা আিছ, কান
িবকল্ ছাড়াই; আর কত বশী, যখন সই পিবতর্ আত্া আমােক
লালন-পালন কের, এবং আিম বিল, “হয্াঁ, পর্ভু, আপিন আমার
সৃিষ্কতা। আিম আপনােক ভােলাবািস, আর আিম আপনােক
আমার পিরতর্াতা িহসােব গর্হণ কির!” আপিন কমন কের আমােক
ধুেলায় আটেক রাখেবন? এটা করেত পারেবন না ভাই। এটা করেত
পারেবন না।
276 ঈশব্র এই কয্ালিসয়ােমর এক টুকেরা, অথবা পটােশর, অথবা
অনয্ িকছু তির কেরনিন, যা কখনও—কখনও নষ্ হেত পাের।
“িপতা য সমস্ আমােক দন, জগৎপত্েনর পবূ থেক, স সমস্
আমারই কােছ আিসেব।” হুু! আমার িচৎকার করেত ইচ্া করেছ;
সতয্ই তাই। “িপতা য সমস্ আমােক দন, স সমস্ আমারই
কােছ আিসেব, এবং তাহারা কহই হারাইেব না, িকনু্ শষ িদেন
আিম তাহািদগেক পনুরায় উঠাইব।” আিম তােক ডাকেত শুেনিছ,
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যখন আিম তার কােছ আিস। িকভােব তারা আমােক মািটর ধুলায়
রাখেব? আমার মুেখ বলচা িদেয় চাপড়ােনার জনয্ পৃিথবীেত
পযাপ্ দািয়তব্পর্াপ্ বয্িক্ নই, আমােক মািটর ধুলায় রাখার জনয্।
আিম একিদন উঠব এবং তাঁর সাদেৃশয্ দাঁড়াব, তাঁর রেক্ ধুেয়, তাঁর
আত্া দব্ারা জন্গর্হণ কের! হােললুইয়া! আপনারা যত ধমসম্দায়
চান তরী করুন; আিম যীশুেক গর্হণ করব। আেমন!
277 বীমা করার লাক আমার কােছ আেসন। উইলমার স্াইডার,
আমার একজন ভােলা বনু্। িতিন বলেলন, “িবিল, আিম
আপনােক একিট বীমা পিলিস িবিকর্ করেত চাই।”
278 আিম বললাম, “আিম ইিতমেধয্ এটা কেরিছ।” (আমার স্ী
তাকােলন, যন বলেত চান, “িক জনয্ িমথয্া বলছ, ছেল?”)

বলেলন, “আপিন বীমা কেরেছন?”
আিম বললাম, “হয্াঁ, মহাশয়।”
বলেলন, “এটা কান কাম্ািনর সেঙ্? এটা িক?”

279 আিম বললাম, “ধনয্ আশব্াস, যীশু আমার, ওহ, ঐশব্িরক
মিহমার িক একিট পবূাভাস! পিরতর্ােণর উত্রািধকারী, ঈশব্েরর দব্ারা
কর্য় করা, তাঁর আত্া থেক জন্ নওয়া, তাঁর রেক্ ধৗত।”
280 িতিন বলেলন, “এটা ভােলা, িবিল, িকনু্ এিট আপনােক
কবরস্ােন রাখেব না।”
281 আিম বললাম, “এটা আমােক বর কের আনেব।” হােললুইয়া!
আিম সখােন যাওয়ার িবষেয় িচিন্ত নই; এটা বিরেয় আসা।
282 সুতরাং, আিম একিট বীমা পেয়িছ যা আমােক বেল, “আিম
লইয়া আিসব। িপতা য সকলেক আমােক িদেয়েছন তাহারা সকেলই
আমার।” আমার বাবা কী কেরেছন, আমার মা কী কেরেছন, ক
িক িছেলন। “িপতা য সমস্ আমােক দন, স সমস্ আমারই
কােছ আিসেব, িপতা, িযিন আমােক পাঠাইয়ােছন, িতিন আকষণ
না কিরেল কহ আমার কােছ আিসেত পাের না।” হােললুইয়া!
কন িতিন তােদর আকষণ কেরন? “আিম পৃিথবীর িভিত্র পবূ
থেকই তােদর জানতাম। যখন আিম মষশাবকেক হতয্া কির, তখন

আিম তােক তার সেঙ্ হতয্া কেরিছ।” আেমন। “আিম মণ্লীেক
পবূিনধািরত কেরিছ।” পবূিনধািরত কােক করা হেয়েছ? মণ্লীেক।
আপিন িকভােব মণ্লীেত পর্েবশ করেত পােরন? “সকেলই এক
দহ হইবার জনয্ একই আত্ােত বাপ্াইিজত হইয়ািছ।” িতিন

জানেতন, জগৎপত্েনর পবূ থেক, আমরা সখােন থাকব।
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“িতিন যাহািদগেক পেূবব্ িনরূপণ কিরেলন, তাহািদগেক আহব্ানও
কিরেলন। আর যাহািদগেক আহব্ান কিরেলন, তাহািদগেক ধািম্ক
গিণতও কিরেলন; আর যাহািদগেক ধািম্ক গিণত কিরেলন,
তাহািদগেক পর্তাপািনব্তও কিরেলন।”
283 ঈশব্েরর পসু্েক, িতিন বেলিছেলন য িতিন িঠক সখােনই
আমার সেঙ্ দখা করেবন। অেধােলােক সমস্ শয়তানরা তােদর
অনয্ কাথাও রাখেত পাের না তেব তােদর সখােন আসেত
বাধা দয়, কারণ ঈশব্র তাই বেলেছন, এবং সটা এিটর িনষ্িত্
কের। যিদ একশ িবিলয়ন বছর আেগ পৃিথবী সৃিষ্ হেতা, পর্ভাতীয়
নক্তর্গণ একসেঙ্ আনন্রব কেরিছল এবং ঈশব্েরর পতুর্গণ সকেল
জয়ধব্িন কেরিছল, পৃিথবীর িভিত্ স্াপন হওয়ার পেূব, দখুন,
িভিত্ স্াপন হওয়ার পেূব…, আর সব্গদেূতরা এবং বািক সকেল
আনিন্ত িছল, এিট িবষেয় িচৎকার করিছল, পৃিথবীর িভিত্ স্াপন
হওয়ার পেূব, িকভােব শয়তান আমােক পৃিথবীর মািটর ধুলায়
রাখেব? এটা করেত পারেব না। আপিন িঠক।
284 দখা যাক, এখন। আিম এখােন গণতেন্র সময় পেয়িছ।
এগােরাটা বাজেত িবশ িমিনট বািক। দশটা বাজেত িবশ িমিনট বািক।
এটা িক িঠক, ভাই উড? এটা িঠক, দশটা বাজেত িবশ িমিনট বািক।
সবাই খুিশ?

ওহ, আিম ভর্মণ করার মত অনভুব করিছ,
আিম ভর্মণ করার মত অনভুব করিছ;
আমার সব্গীয় আবাস উজ্ল এবং নয্াযয্,
এবং আিম ভর্মণ করার মত অনভুব করিছ।
ওহ, আিম ভর্মণ করার মত অনভুব করিছ,
আিম ভর্মণ করার মত অনভুব করিছ;
আমার সব্গীয় আবাস উজ্ল এবং নয্াযয্,
এবং আিম ভর্মণ করার মত অনভুব করিছ।

285 আপিন িক এমন পরুােনা গান পছন্ কেরন? একটা পরুেনা গান
িছল আমরা গাইতাম, িবষয়িট িছল, “অনগুর্হ ও করুণা আমােক
খুেঁজ পেয়েছ। সখােন পর্ভাতীয় নক্তর্গণ জব্েল উঠল।” এটা
িক, বান গিট? দখা যাক। িকভােব…এটা িক, ভাই নিভল?
দখুন, িকছু, “অনগুর্হ ও করুণা আমােক খুেঁজ পেয়েছ। সখােন

উজ্ল পর্ভাতীয় নক্তর্গণ দখায় তাঁর…?…আমার চারপােশ।”
আহ-হাহ। হয্াঁ। “কুর্েশ।” আমােদরেক এর উপর একিট সুর িদন,
বান, ওটা, কুর্েশর কােছ । এখােন আসুন, ভাই নিভল। ওহ,
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আিম এগুিল পছন্ কির। পরুােনা অনপুর্ািণত গানগুিল কতজন
পছন্ কেরন? আপনারা আপনােদর সমস্ উপের-িনেচ লাফােনা
এবং বুিগ-উিগ িনেত পােরন। আমােক এটা িদন, “এখােন অনগুর্হ
এবং করুণা আমােক খুেঁজ পেয়েছ।” এটাই। িঠক আেছ, এখন
মধুর ভােব।

যীশু, আমােক কুর্েশর কােছ রাখুন,
সখােন একিট মূলয্বান ঝণা আেছ,

সবার জনয্ িবনামূেলয্, একিট িনরামেয়র সর্াত,
কালেভরী পবত থেক পর্বািহত হয়।
কুর্েশ, কুর্েশ,
সবদা আমার মিহমা হন;
যতক্ণ না আমার সব্গােরািহত আত্া খুেঁজ পায়
িবশর্াম নদীর ওপাের।

286 [ভাই বর্ানহয্াম গুনগুন কেরন কুর্েশর কােছ —সম্াদকীয়।]
ওহ, িক সুন্র! এটা ভাবুন! যিদ কান তর্াণকতা না থােক? যিদ
আমােদর কােছ এই বাকয্ না থােক? িতিন যিদ আপনােক না
ডাকেতন? যিদ িতিন আপনােক পেূবব্ না জানেতন, এবং আপিন
আজ রােত এই বািক িবেশব্র সেঙ্ বাইের থাকেতন? আপিন িক
তােক ভােলাবােসন? ওহ, আমার! সকাল সােড় নয়টার সভা ভুেল
যােবন না।

কুর্েশ, কুর্েশ,
সবদা আমার মিহমা হন;
যতক্ণ না আমার সব্গােরািহত আত্া খুেঁজ পায়
িবশর্াম ওপাের…

287 এখন আমােদরেক স্ান ঝণার ধাের -এর জনয্ সুর িদন। এিট
পরুােনা ভােলা গান, “ সখােন স্ান আেছ ঝণার ধাের।” এটা
কতজন জােনন? “স্ান, স্ান, হয্াঁ, সখােন স্ান আেছ, স্ান
ঝণায় ধাের।” আপিন যখন এিট গাইেবন, িনঃশেব্ আপনার পােশ
সই ভাইেয়র সেঙ্ করমদন করুন। আপনারা জােনন, এখন সকল
মথিডস্েদর জনয্ স্ান আেছ। বয্ািপ্স্েদর জনয্ স্ান আেছ।
পিন্েকাস্ালেদর জনয্ স্ান আেছ। ঝণায় ধাের এখন আমােদর

সকেলর জনয্ স্ান আেছ। পরুাতন গানিট কতজন জােনন? ওহ,
আপনারা অবশয্ই জােনন। আপনােদর মেধয্ িকছু পর্াচীন বয্িক্রা,
এিট একিট ভােলা, পরুাতন কন্ািক গান এখন।

স্ান, স্ান…
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করমদন করুন।
…হয্াঁ, সখােন স্ান আেছ,
ঝণায় কােছ আপনার জনয্ স্ান আেছ;
স্ান, স্ান, হয্াঁ, স্ান আেছ,
ঝণায় কােছ আপনার জনয্ স্ান আেছ।
ওহ, স্ান, স্ান, পর্চুর স্ান আেছ,
ঝণায় কােছ আপনার জনয্ স্ান আেছ;
ওহ, স্ান, স্ান, হয্াঁ, স্ান আেছ,
ঝণায় কােছ আপনার জনয্ স্ান আেছ।

288 এখন, আমার কােছ আপনার জনয্ একিট ছাট চমক আেছ।
সমস্ সাম্িতক বাতা, এবং বই, এবং সবিকছু, িগজার অনয্ পর্ােন্
িবিকর্ করা হেব, পেরর সপ্ােহ, সভােত; টপ এবং সবিকছু, এবং
সবিকছু, চমৎকার সািহতয্ আকাের। িপছেনর িদেক একিট টিবল
থাকেব, একিট ঘের। এবং সািহতয্, সাম্িতক বাতা, এবং িকছু
চমৎকার পাঠয্ যা পর্কািশত হেয়েছ, নতুন বই রুেপ, নতুন সংস্রণ,
সব িকছু রাখা হেব, ভবেনর—ভবেনর শেষ, পেরর বুধবার রােত।

এবং আমরা পর্তয্াশা করিছ পর্ভুেত একিট—একিট ভােলা
সময়। আসুন, এখন পর্াথনা কির। এখন, আপনার অসুস্ এবং
পীিড়তেদর ডাকুন, তােদর একিট িচিঠ িলখুন। এখােন এখােন
িনেয় আসুন। আমরা…ঈশব্র সামেথর সেঙ্ গমনাগমন করেবন। এবং
আমরা জািন য িতিন এখন এিট করেবন।
289 এবং এখন আিম এমন পর্েতয্েকর কােছ িগেয়িছ যােক আিম
জানতাম, সামানয্ িকছু িছল। এখন যিদ িকছু পেথর বাইের থােক,
মেন রাখেবন, আিম আপনােক অেনক আেগ বেলিছলাম, আমরা
এিট সাজা করেত যািচ্। আর আিম জািন য আপনারা জােনন
য এখােন য আত্া িছল তার থেক আলাদা একিট আত্া আেছ।
দখুন? দখুন? দখুন? সটা িঠক। এখন, এিটেক আর ছেড়
যেত িদেবন না। আিম যীশু খর্ীেষ্র সামেন আপনােক িনেদশ িদিচ্,

এিটেক ছেড় যেত িদেবন না। এর সেঙ্ এখােনই থাকুন, দখুন,
সবিকছু ইিস্ কের রাখুন এবং এর সেঙ্ এিগেয় যান। আপনারা
ভর্াতৃবৃন্। আপনার ভাই অথবা বান কখনও ভুল কেরন না; এটা
শয়তােনর আত্া সখােন পর্েবশ কের। দখুন, স ঘুের বড়ােচ্।
শুধু ভাই অথবা বােনর জনয্ দঃুখ বাধ করুন এবং জানুন এিট
শয়তান এর মেধয্ রেয়েছ। আপনার যিদ এিট সম্েক িকছু অনভূুিত
থােক তেব আপিন তা দর্ত আপনার কাছ থেক বর কের আনুন,
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আপিন দখুন, কারণ এিট আপনােক িবরক্ করেব। হয্া, এটা
করেব। সুতরাং, এটা থেক দেূর থাকুন। শুধু মেন রাখুন।

স্ান, স্ান, পর্চুর স্ান আেছ,

মথিডস্েদর জনয্ স্ান আেছ, বয্ািপ্স্েদর জনয্ স্ান আেছ,
পর্সিবেটিরয়ানেদর জনয্ স্ান আেছ। সকেলর জনয্ স্ান আেছ।

স্ান, স্ান, হয্াঁ, স্ান আেছ,
ঝণায় কােছ আপনার জনয্ স্ান আেছ।

290 আমােদর পরুেনা িবদায় গােনর কথা কতজেনর মেন আেছ?

আপনার সেঙ্ যীশুর নাম িনন,
দঃুখ এবং সন্ােপর সন্ান;
এিট আপনােক আনন্ এবং সান্না িদেব,
আপিন যখােনই যান এিট িনেয় যান।

ভােলা হত যিদ আপিন আমােদর সেঙ্ থাকেত পােরন, ভাই
জিফর্স, আপিন এবং বান জিফর্স আর ছেলরা এবং তােদর

সকেলই।

আর তারপর যীশুর নােম নত হওয়া,
তাঁর পােয় পর্ণত হেয়, (ওহ, আমার!)
সব্েগ রাজােদর রাজা আমরা তােক মুকুট পিরধান

করাব,
যখন আমােদর যাতর্া শষ হেব।

আপনার সেঙ্ যীশুর নাম িনন,
আজ এিটেক ঢাল িহসােব িনন;
ওহ, যখন পর্েলাভন িনকটবতী হয়,
পর্াথনায় সই পিবতর্ নামিট শব্াস িনন।

ওহ, আিম সটা ভােলাবািস। আপনারা িক কেরন না? যীশুর
সই িবস্য়কর নাম! এখন, আসুন এখনই উেঠ দাঁড়াই, যখন আমরা

গান গাই। িঠক আেছ।

আপনার সেঙ্ যীশুর নাম িনন,
দঃুখ এবং সন্ােপর সন্ান;
এিট…(…?…)
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…ওহ কত মধুর!
পৃিথবীর আশা এবং সব্েগর আনন্;
মূলয্বান নাম, (ওহ, মূলয্বান নাম!) হ কত

মধুর!
পৃিথবীর আশা এবং সব্েগর আনন্।

291 এটা এখন একটু িভন্। আসুন এখন মাথা নত কির, এবং,
সিতয্কােরর িনঃশেব্, আসুন এক হাত তুেল বিল:

যীশুর নােম নত হওয়া,
তাঁর পােয় পর্ণত হেয়,
সব্েগ রাজােদর রাজা আমরা তােক মুকুট পিরধান

করাব,
যখন আমােদর যাতর্া শষ হেব।
অমূলয্ নাম, ওহ কত মধুর!
পৃিথবীর আশা এবং সব্েগর আনন্;
হয্াঁ, মূলয্বান নাম, ওহ কত মধুর!
পৃিথবীর আশা এবং সব্েগর আনন্।

292 আমােদর মাথা নত রেখ, আমরা বিল…[ভাই বর্ানহাম গুনগুন
কেরন আপনার সেঙ্ যীশুর নাম িনন —সম্াদকীয়।] 
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