
ঈশব্র সব্য়ং িনেজর বয্াখয্াকারী

 আমােদর সব্গীয় িপতা, সকল বয্িক্রা কখনও যা করেত
পােরন অথবা বলেত পােরন তার থেক আপনার একিট

শব্ আমােদর কােছ অেনক বিশ অথবহুল হেব, কারণ লােকরা
আপনােক দখার জনয্ অেপক্া করেছ। আর আমরা আপনােক
ধনয্বাদ জানাই কারণ সখােন তারা আেছন যারা পর্তয্াশা করেছন,
তারা িকছু ঘটেব এমন পর্তয্াশা করেছন। আর যখন মানষু িকছুর জনয্
তৃষ্াত হয়, গভীরতা গভীরতােক আহব্ান কের, সই আহব্ােন
সাড়া দওয়ার জনয্ সখােন একিট গভীরতা থাকেত হেব। সই
জনয্ আমরা আজ রােত এখােন আিছ, কারণ এটা এই সবকেদর
হৃদেয়, আর লাকেদর হৃদেয় িছল, আপনার অনগুর্হ এবং আশীবাদ
পর্াথনা করেত আমােদর একিতর্ত করার জনয্, এই িবশব্াস কির য
আপিন অসুস্েদর সুস্ করেবন এবং হারােনােদর রক্া করেবন, আর
আপনার বাকয্ পর্কাশ করেবন।
2 আর আমরা পর্াথনা কির, সব্গীয় িপতা, আপিন আমােদর এটা
পর্দান করেবন যখন আমরা নমর্ভােব আপনার জনয্ রােতর পর
রাত অেপক্া কির। হেত িদন সখােন যন এমনভােব—এমনভােব
পিবতর্ আত্া নেম আেস, আর পর্েতয্ক বয্িক্, ঈশব্র ছাড়া তােদর
আেসপােশর অনয্ সবিকছু িবষয় থেক অন্ হেয় যায়। লাকেদর
মেধয্ থেক যন এমন এক কর্ন্ন উেঠ, ঈশব্েরর জনয্ তৃষ্াত, যতক্ণ
না এখােন সারা দেশ একিট পনুরুজ্ীবন আেস এবং পর্িতিট গীজায়
লােক পিরপণূ হয়, পাপীরা ঈশব্েরর করুণার জনয্ িচৎকার কের,

আর—আর পিবতর্ আত্া অসুস্েদর িনরাময় কেরন, খঞ্েদর চলেত
সাহাযয্ কেরন, আর মৃতেদর জীিবত কেরন, আর এই িবষয়গুিল
পর্দান কেরন যা আপনার বােকয্ পর্িতশর্ত করা হেয়েছ।
3 আসুন, পর্ভু যীশু, আর আপনার পর্িতশর্িত পরূণ করুন। আজ
রােত আমােদর কােছ আসুন। আমরা িবশব্াস কির য আপিন কাল,
আজ এবং অনন্ কাল একই, আপনার পর্িতশর্িত বয্থ হেত পাের
না। আকাশ ও পৃিথবীর উভয়ই লাপ হেব িকনু্ আপনার বাকয্ বয্থ
হেব না। আমােদর বাধশিক্েক উন্ুক্ করুন। পিবতর্ আত্া যন
আেসন এবং পিতত জিমেত অবস্ান কেরন। আমােদর বাধশিক্
যন আজ রােত ঈশব্েরর আত্া এবং শিক্র জনয্ উন্ুক্ হয়, যােত

িতিন আমােদর মাধয্েম তাঁর পর্িতশর্ত বাকয্ পর্কাশ করেত পােরন।
কারণ আমরা এটা যীশুর নােম পর্াথনা কির। আেমন।
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4 এখন, আজ রােত, আপনারা যারা পাঠয্ দেখন, আসুন
বাইেবেল িদব্তীয় িপতর বইিট খুিল, আর ১৫তম পদিট িদেয় শুরু
কির, িকছু সমেয়র জনয্ বাকয্র উপর কথা বলার জনয্।

আর তামরা যাহােত আমার যাতর্ার পের সবব্দা এই
সকল স্রণ কিরেত পার, এমন যত্ও কিরব।

আমরা কৗশলকিল্ত গেল্র অনগুামী হই নাই,
কল্কািহনী, আমােদর পর্ভু যীশু খর্ীেষ্র পরাকর্ম ও
আগমেনর িবষয় যখন তামািদগেক জ্াত কিরয়ািছলাম,
িকনু্ তাঁহার মিহমার চাকু্ষ সাক্ী হইয়ািছলাম।

5 আিম সটা ভালবািস, “চাকু্ষ সাক্ী।” িকছু কল্কািহনী না।
আমরা যা বলিছ তার সাক্ী।

ফলতঃ িতিন িপতা ঈশব্র হইেত সমাদর ও গৗরব
পাইয়ািছেলন, আর সই মিহমাযকু্ পর্তাপ কত্ৃক তাঁহার
কােছ এই বাণী উপনীত হইয়ািছল, ইিনই আমার পতুর্,
আমার িপর্য়তম, ইহাঁেতই আিম পর্ীত।

আর সব্গ হইেত উপনীত সই বাণী আমরাই শুিনয়ািছ,
যখন তাঁহার সেঙ্ পিবতর্ পবব্েত িছলাম।

আর ভাববাণীর বাকয্ দঢ়ৃতর হইয়া আমােদর িনকেট
রিহয়ােছ; তামরা য সই বাণীর পর্িত মেনােযাগ
কিরেতছ, তামরা তাহা ভালই কিরেতছ, তাহা এমন
পর্দীেপর তুলয্, যাহা য পযয্ন্ িদেনর আরম্ না হয় এবং
পর্ভাতীয় তারা তামােদর হৃদেয় উিদত না হয়, সই পযয্ন্
অন্কারময় স্ােন…দীিপ্ দয়:

পর্থেম ইহা জ্াত হও য, শাস্ীয় কান ভাববাণী বক্ার
িনজ বয্াখয্ার িবষয় নয়।

কারণ ভাববাণী কখনও মনুেষয্র ইচ্াকর্েম উপনীত হয়
নাই: িকনু্ মনেুষয্রা পিবতর্ আত্া দব্ারা চািলত হইয়া ঈশব্র
হইেত যাহা পাইয়ােছন, তাহাই বিলয়ােছন।

6 পাঠয্ বাকয্িটেত পর্ভু তাঁর আশীবাদ যাগ করুন। এখন,
আিম এটা একিট িবষেয়র জনয্ িনেত যািচ্: ঈশব্র সব্য়ং িনেজর
বয্াখয্াকারী।
7 আমরা িবভর্ািন্র িদেন বাস করিছ। আমরা এমন একিট িদেন বাস
করিছ যখন পরুুষ ও মিহলারা খুব কমই জােনন য কী করেত হেব।
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সবই, মেন হয় অশািন্। সবিকছু, এটা দখেত অেনক িভন্ উপায়
আেছ বেল মেন হেচ্। এটা শয়তান, এটা করার জনয্।
8 এখন, ঈশব্র একজন বয্িক্েক নয্ায়সঙ্তভােব িবচার করেত
পােরন না, সিঠকভােব, যিদ না সখােন এমন একিট মান থােক
যা থেক তােক তােদর িবচার করেত হেব। আর বাইেবল বেল য
িতিন যীশু খর্ীেষ্র দব্ারা সমস্ মানেুষর িবচার করেবন এবং যীশু খর্ীষ্
হেলন বাকয্। যাহন, ১ম অধয্ােয়, এিট বেল:

আিদেত বাকয্ িছেলন, এবং বাকয্ ঈশব্েরর কােছ িছেলন,
এবং বাকয্ ঈশব্র িছেলন।

আর সই বাকয্ দহধারন কিরেলন, এবং আমােদর মেধয্
পর্বাস কিরেলন,…

9 এখন, আমরা আজ যা আিছ তা হল তাঁর গুণাবলীর পর্দশন।
ঈশব্ের…পর্থেম িতিন ঈশব্রও িছেলন না, ঈশব্র, আমরা হয়েতা শুধু
তােক বলতাম “একজন অনন্।” িতিন ঈশব্র িছেলন না, কারণ সই
শব্ (ইংেরিজ শব্) গড এর অথ “উপাসনার িবষয়” আর তাঁর
উপাসনা করার জনয্ িকছুই িছল না। তাই িতিন িছেলন একজন
অনন্, সই— সই সমস্ বুিদ্মত্ার মূল উনইু। আর বুিদ্মত্ার এই
উনইুেত একিট পরমাণু, অণু বা িকছুই িছল না, কাথাও আেলা,
তারা, চাঁদ, আর িকছুই িছল না। ঈশব্র, আমরা যােক ঈশব্র বেল
জািন, মহান আত্া িযিন অনন্ (কখনও শুরু হয়িন, শষ হয়িন),
িতিন সখােন িছেলন। আর তাঁর মেধয্ গুণাবলী িছল: এটা িছল
ঈশব্র হওয়ার গুণাবলী, তারপের িপতা হওয়ার গুণাবলী, পতুর্
হওয়ার গুণাবলী, তর্াণকতা হওয়ার গুণাবলী, একজন িনরাময়কারী
হওয়ার গুণাবলী। এই সমস্ গুণাবলী তাঁর মেধয্ িছল। আর এখন
িতিন…তারপর থেক উদ্ািসত এই িবষয়গুিল দব্ারা কবল তাঁর
গুণাবলী পর্কাশ করা হেচ্।
10 আিম িক বলেত চািচ্, গুণাবলী, িছল তার “িচন্া।” আর
একিট—একিট শব্ “একিট িচন্ার বিহঃপর্কাশ।” আর তখন সটা
তার িচন্ায় িছল। আর যখন িতিন বলেলন, “হেত িদন,” আর এটা
সখােন িছল। “হেত িদন,” আর এটা সখােন িছল।

11 আর এখন, মেন রাখেবন, আপনারা যারা িখর্স্ান তারা জগত
সৃিষ্ হওয়ার আেগ তার িচন্ায় িছেলন। আর আপনারা তার
িচন্ার বিহঃপর্কাশ। এমনিক জগৎ সৃিষ্ হওয়ার আেগ, আপিন
খর্ীেষ্ িছেলন, (আেমন) আিদেত ঈশব্ের িছেলন৷ সটা আপনােক,
তাহেল, আপিন দখেত পােচ্ন, তার িবষয় কের তােল। আর
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পেুরা িবষয়িট হল ঈশব্র, সব্য়ং, িনেজেক বাস্ব রূপ িদেয়েছন যােত
তােক পিরচালনা করা যায়, দখা যায়, আর—আর এই ভােবই।
আর এটাই ঈশব্র, সম্ূণ িবষয়।
12 তখন মানষুরা বেল, “বয্াখয্া…” আিম এখােন িকছুক্ণ আেগ
একিট সভায় কথা বলিছলাম, একজন বয্িক্ আমােক বলেলন,
িতিন বলেলন, “ভাই বর্ানহাম, আপনার কােছ ভুল বয্াখয্া আেছ।
আপিন এিট সিঠকভােব বয্াখয্া কেরন িন।”
13 এখন, আমরা শুিন…তারা মথিডেস্র কােছ যায়, আর
তারা বেল “বয্াপিটস্রা সিঠক বয্াখয্া কেরন না।” বয্াপিটস্
বেলন, “ পিন্েকাস্ালরা কেরন না।” পিন্েকাস্ালরা বেলন
য “দয্—দয্ ওয়ানেনসরা কেরন না।” দয্ ওয়ানেনসরা বেলন,

“দয্ এেসমব্িলজরা কেরন না।” আর পর্েতয্েক বেলন য অপরজন
কেরন না।
14 ঈশব্র সব্য়ং িনেজর বয্াখয্াকারী! বয্াখয্া করার জনয্ তার কােরা
পর্েয়াজন নই। িতিন তার িনেজর বয্াখয্া কেরন। ঈশব্রেক বয্াখয্া
করেত পােরন এমন কান বয্িক্ আেছন? ঈশব্র সব্য়ং িনেজর
বয্াখয্াকারী।
15 এখন, িপতর এখােন কথা বলেছন, আমরা খুেঁজ পাই য
আিদেত যখন ঈশব্র বেলিছেলন, “দীিপ্ হউক,” আর সখােন
দীিপ্ হেয়িছল, এটাই এর বয্াখয্া। ঈশব্র যখন িকছু বেলন এবং তা
পর্কািশত হয়, তখন এটাই ঈশব্েরর বয্াখয্া য তাঁর বাকয্ সিঠক।
দখুন? যখন িতিন বলেলন, “দীিপ্ হউক,” আেলার মেতা িকছু

সৃিষ্ হওয়ার পেূব এটা তাঁর িচন্াধারায় িছল। যখন িতিন বলেলন,
“দীিপ্ হউক,” আকােশ আেলা ফুেট উঠল, এটাই বয্াখয্া। কাউেক
এর বয্াখয্া করেত হেব না, কারণ ঈশব্র এটাই বেলিছেলন আর
সখােন এটা িছল। ঈশব্র যখন কথা বেলন এবং তা পর্কািশত হয়,

তখন এটাই তাঁর বাণীর বয্াখয্া। লাকরা কন তা দখেত পান না?
লাকরা কন তা দেখন না?

16 যখন ঈশব্র পর্িতশর্িত দন আর ঈশব্র বেলন…আিদেত—
আিদেত, আিদেত, িতিন পর্িতিট যেুগর জনয্ তাঁর বাকয্ বরাদ্
কেরিছেলন যভােব এটা শুরু থেক শষ পযন্ নেম এেসেছ। আর,
এই সকল যগু ধের, িগজার জগৎ এই সমস্ িবষয়গুিলেক ঐিতহয্
দব্ারা িমিশর্ত কেরেছ, এবং আরও অেনক িকছু, আর ঈশব্র সবদা
ভাববাদীেদর দেৃশয্ পাঠান, পরুাতন িনয়ম থেক নতুন িনয়ম পযন্!
আর পর্ভুর বাণী ভাববাদীর কােছ আেস। আর এটা িকভােব হয়?
এটা ঈশব্েরর বাকয্েক পর্কাশ কের। ঈশব্েরর পর্কাশ, এটা সিঠক না
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ভুল তা বেল দয়। কাউেক এর বয্াখয্া করেত হেব না, বাকয্ িনেজই
বয্াখয্া কের। ঈশব্র পর্িতশর্িত িদেয়িছেলন আর সখােন এটা ঘটেছ!
17 এর সম্েক অনয্ িকছু বেল িক লাভ? ক সই পাপী মানুষ
য বলার চষ্া করেব (যখন ঈশব্র একিট পর্িতশর্িত িদেয়িছেলন

আর ঈশব্র তা কেরন) য বয্াখয্ািট ভুল? সটা ঈশব্র িনেজই তার
িনেজর বয্াখয্া কেরেছন, বয্াখয্া করেছন। তাঁর বয্াখয্া করার জনয্
তাঁর কারও পর্েয়াজন নই, িতিন যা করার পর্িতশর্িত িদেয়িছেলন
তা পর্কাশ কের িতিন িনেজেক বয্াখয্া কেরন।
18 ওহ, যিদ িগজা শুধুমাতর্ এটা দখেত পাের আর পর্িতিট যেুগর
জনয্ বরাদ্ পর্িতশর্িত দখেত পাের! অনয্ানয্ সমস্ যেুগ, ঈশব্র
দেৃশয্ পািঠেয়েছন (এমনিক সাতিট মণ্লীর যেুগও) আর িতিন
যা করার পর্িতশর্িত িদেয়েছন তা সবই পর্কাশ কেরেছন। সবিকছু,
একিট িবষয়ও বািক নই। সিঠক ভােব! িতিন যা বেলেছন, িতিন
তা করেবন, সটা িতিন কেরেছন।
19 কারণ ঈশব্র যখন বেলিছেলন, িযশাইয় ভাববাদীর পসু্েক, িতিন
বেলিছেলন, “এক কনয্া গভবতী হইেবন,” আর স হেয়িছল।
এখন, ক— ক এর বয্াখয্া করেত পােরন? ঈশব্র বয্াখয্া কেরেছন।
িতিন বেলিছেলন, “এক কনয্া গভবতী হইেবন,” আর স গভবতী
হেয়িছেলন। এখন, আপিন িক…আপিন পারেবন না…এই সম্েক
িকছুই বলা যােব না, কারণ ঈশব্র বেলিছেলন স করেব এবং স তা
কেরেছ৷ িকনু্ মন্লী তখন এটা দখার জনয্ খুবই অন্ িছল। দখুন,
তােদর এই সমব্েন্ িনজসব্ ধারণা িছল। তারা যা আশা কেরিছল তার
থেক এটা খুব—খুব আলাদা িছল।

20 িপতর এখােন উেল্খ কেরেছন, িতিন বেলেছন, “ঈশব্র তাঁর
বাকয্ দব্ারা খর্ীষ্েক পর্কাশ কেরিছেলন, িতিন বেলেছন, ‘ইিনই
আমার িপর্য় পতুর্।’” এই িবশব্াসীরা সখােন দাঁিড়েয় িছেলন। আর
খর্ীষ্ িছেলন ঈশব্েরর পর্কাশ। িতিন সবদা তাঁর বাকয্ দব্ারা খর্ীষ্েক
পর্কাশ কেরেছন, কারণ খর্ীষ্ই বাকয্। িতিনই সবদা পর্কাশ কেরন।
21 যখন িতিন বেলিছেলন… নােহর িদেন খর্ীষ্ নােহর মেধয্
িছেলন। আপিন িক এটা িবশব্াস কেরন? নাহ বেলিছেলন, “বৃিষ্
হেব। বৃিষ্ হেব, পৃিথবী ধব্ংস হেয় যােব।” বৃিষ্ হল। যার কােনা
বয্াখয্ার পর্েয়াজন িছল না। বৃিষ্ হেয়িছল কারণ ঈশব্র, নােহর মেধয্,
বেলিছেলন, “বৃিষ্ হেব।” িতিন একজন ভাববাদী িছেলন, আর
পর্মাণ িছল য িতিন যা বেলিছেলন তা বাস্বািয়ত হেয়িছল। তাই
তােদর এটা বয্াখয্া করার দরকার নই।
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22 তােদর মেধয্ থেক কউ কউ হয়েতা বেলিছল, “এই বয্িক্িট
জােনন না িতিন িক বলেছন।”
23 িকনু্ ঈশব্র সবসময় পর্িতজ্া কেরিছেলন, “যিদ তামােদর মেধয্
এমন কউ থােক য আধয্ািত্ক, অথবা ভাববাদী, আর িতিন যা
বেলন তা বাস্বািয়ত হয়, তাহেল তা শুননু।” এটা িঠক, কারণ
এটা সতয্। এটা বাকয্ অনুযায়ী হেত হেব। আর নাহ বাকয্ অনযুায়ী
িছেলন। যখন িতিন ভিবষয্দব্াণী কেরিছেলন য বৃিষ্ হেত চেলেছ,
আর বৃিষ্ হেয়িছল। এর জনয্ কানও বয্াখয্ার পর্েয়াজন িছল না,
কারণ এটা িঠক তাই হেয়িছল।
24 িযশাইয় বেলেছন, “এক কনয্া গভবতী হইেবন,” আর স
হেয়িছেলা। এখন, এটা খুবই অসব্াভািবক িছল। কননা, দখুন, এই
কুমারী গভধারণ অেনক শত বছর পর কেরিছেলা।
25 এটা এতটাই অসব্াভািবক িছল য যােষফ নােম একজন ভােলা
মানষু, তার সব্ামী, “একজন নয্ায়পরায়ণ বয্িক্ আর তােক একজন
সবজনীন উদাহরণ করেত ইচু্ক িছেলন না…” সই সমেয় এই
ভােলা বয্িক্িট, যােষেফর িক মেন হেয়িছল যখন তার বাগদান হেয়
িগেয়িছল, মিরয়েমর বাগদত্া।
26 স (মিরয়ম) বাগদত্া িছল। সই সময়, এটা ভাঙা, বয্িভচার
করার সমান িছল। আর, অবশয্ই, যােষেফর মেন হেয়িছল য
মিরয়ম তােক অবেরােধর জনয্ বয্বহার করার চষ্া করেছ, অথবা
তােক ( যােষফ) তার (মিরয়ম) অনয্ােয়র জনয্ একিট ঢাল তির
করেছ, কারণ এখােন তােক মা হেত দখা গেছ, অিববািহত,
শুধুমাতর্ বাগদান হেয়েছ। এমন একিট কৗশল, পাথর মের মৃতুয্দন্
দওয়া হত; এটা আইন দব্ারা, করা হত।

27 আর যােষফ, তার সব্ামী, একজন নয্ায়পরায়ণ বয্িক্ িছেলন,
একজন খুব নয্ায়পরায়ণ বয্িক্ িছেলন। িতিন ঈশব্রেক িবশব্াস
করেতন। আর যখন স তার িদেক সই সুন্র, বড় সরল চাখ িদেয়
তািকেয় বলেতা, “ যােষফ, পর্ধান সব্গদতূ গািবর্েয়ল আমােক দখা
িদেয়েছন এবং আমােক বেলেছন য আিম গভধারণ করেত যািচ্,
কান পরুুষেক না জেনই।”

28 এখন, যিদ যােষফ শােস্ িফের তাকােতন, ভাববাদী
বেলিছেলন য স (মিরয়ম) এটা করেব! এটা শুধুমাতর্ ঈশব্র তার
িনেজর বাকয্ বয্াখয্া করিছেলন! দখুন? িকনু্ এটা খুব অসব্াভািবক
িছল।
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29 এটা য কান যেুগর সেঙ্ একই বয্াপার। ঈশব্েরর বাকয্ মানুেষর
কােছ িবেদশী বেল মেন হয়; এটা খুবই অসব্াভািবক। ঈশব্র সবসময়
অসব্াভািবক িকছু কেরন। ঈশব্র যখােনই আেছন তা অসব্াভািবক।
এটা িবেশব্র িনয়মতািন্কতার িবরুেদ্, কারণ তারা এমনভােব
িবষয়গুিল িনেয়েছ যটা তারা মেন কের এইভােব হওয়া উিচত।
িকনু্ ঈশব্র আেসন এবং অসব্াভািবক কাজ কেরন।
30 “এই কুমারী িকভােব গভধারণ করেত পােরন?” িতিন
( যােষফ) সৎ িছেলন, িতিন এর জনয্ ঈশব্েরর কােছ অেনব্ষণ
কেরিছেলন।
31 আর তখন ঈশব্র সব্েপ্ তার সােথ কথা বলেলন, আর বলেলন,
“ যােষফ, দায়ূদ-সন্ান, তামার স্ী মিরয়মেক গর্হণ কিরেত ভয়
কিরও না, কননা তাঁহার গেভ যাহা জিন্য়ােছ, তাহা পিবতর্ আত্া
হইেত হইয়ােছ। ঈশব্র তাহােক আবৃত কিরয়ােছন। এটাই তাহা
কিরয়ােছ।”
32 আপিন িক কখেনা লক্য্ কেরেছন িকভােব ঈশব্র সখােন
যােষেফর সােথ আচরণ কেরিছেলন? গৗণ উপােয়, সব্েপ্র

মাধয্েম। এখন, আমরা জািন সব্প্ আেছ, আমরা সব্েপ্ িবশব্াস কির।
আিম সব্েপ্ িবশব্াস কির। কেরেছন…ঈশব্র সবসময় সব্েপ্র মাধয্েম
মানেুষর সেঙ্ কথাপকথন কের থােকন। িকনু্ সব্প্ হল িদব্তীয়,
দখুন, এটা সিঠক অথবা ভুল হেত পাের যিদ না এটা বয্াখয্া করা

হয়। িকনু্ তার কােনা বয্াখয্ার পর্েয়াজন িছল না। ঈশব্র িনেজই
যােষেফর সােথ সরাসির কথা বলিছেলন, কারণ সই িদনগুিলেত

বয্াখয্া করার জনয্ কান ভাববাদী িছেলন না। চারেশা বছর ধের
কােনা ভাববাদী িছেলন না। তাই পরবতী শর্ষ্, ঈশব্র কলয্ােণর

জনয্ যত্শীল, তার িনেজর পেুতর্র কলয্ােণর জনয্, একিট সব্েপ্র
মাধয্েম এবং বয্াখয্া ছাড়াই যােষেফর সােথ কথা বেলিছেলন।
িতিন বেলিছেলন, “মিহলা িঠকই বেলেছন। য পিবতর্ িবষয়িট তার
মেধয্ গভধারণ কেরেছ িতিন হেলন ঈশব্েরর পতুর্।” কান বয্াখয্ার
পর্েয়াজন িছল না।
33 ঈশব্র সৎ, আন্িরক হৃদেয় তার িনেজর বয্াখয্া কেরন। পরুুষ
এবং মিহলা যারা দেখন য— য িবষয়িট রহসয্ময়, যিদ আপিন
সৎ এবং আন্িরক হন এবং িবশব্াস কেরন, আপনার কােছ এটা
বয্াখয্া করার জনয্ ঈশব্েরর কােছ একিট উপায় আেছ। পর্থমত, এটা
একিট পর্িতশর্িত িকনা তা খুেঁজ বর করুন। যিদ যােষফ িফের
যেতন আর ঐিতহয্ থেক সের িগেয় বাইেবেল িফের যেতন,
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আর খুেঁজ বর করেতন, িযশাইয় বেলিছেলন য স (মিরয়ম) তা
করেত যােচ্।
34 আর য িবষয়গুিলর বলা হেয়িছল, আর তাঁর জন্, আর এই
িবষেয়র সম্েক শাস্ যা বলা হেয়েছ, “পিবতর্ ভাববাদীেদর দব্ারা,”
যমন িপতর বেলেছন। আর এই িবষেয় কানও বয্িক্গত বয্াখয্া
দওয়ার অিধকার কানও বয্িক্র নই। এটা িঠক যা ঈশব্র বেলেছন

তা ঘটেব। িতিন সই িদেনর জনয্ পর্িতশর্ত ঈশব্েরর বাকয্র পর্কাশ
িছেলন। ঈশব্র এটা বেলেছন, তাই সখােন এটা হেয়িছল। এটা তার
িনষ্িত্।
35 যীশু বেলেছন…যখন িতিন পৃিথবীেত িছেলন, যখন তারা তাঁর
সবাকাযেক বুঝেত পােরিন, এটা খুব মহান িছল, খুব িবস্য়কর,

(তারা পােরিন), বরং, অসাধারণ। তারা তােক বুঝেত পােরিন।
িতিন বেলিছেলন, “ তামরা শাস্ অনসুন্ান কিরয়া থাক!” (আিম
আশা কির আিম এখােন আপনােদরেক বিধর করিছ না, জাের
আত্য়াজ কের।) “ তামরা শাস্ অনসুন্ান কিরয়া থাক, কারণ
তামরা মেন কিরয়া থাক য, তাহােতই তামােদর অনন্ জীবন

রিহয়ােছ, আর তাহাই আমার িবষেয় সাক্য্ দয়।” দখুন? “তারাই
সাক্য্ দয় আিম ক।”
36 দখুন, ঈশব্র বাকয্ বরাদ্ কেরিছেলন। সই িদন িছল ঈশব্েরর
পর্কােশর িদন, ঈশব্র (ইম্ানূেয়ল) আমােদর সেঙ্, “এবং তাঁহার
নাম হইেব আশ্যয্ মন্ী, িবকর্মশালী ঈশব্র, সনাতন িপতা,
শািন্রাজ। এবং তাঁহার নাম হইেব ইম্ানূেয়ল, ‘আমােদর সিহত
ঈশব্র।’” ঈশব্র দায়ূেদর মেধয্ িছেলন। ঈশব্র মািশর মেধয্ িছেলন।
ঈশব্র…এটা ঈশব্র সবতর্, সই যেুগর জনয্ িনেজেক পর্কাশ করেছন।
িকনু্ এই যেুগ, “একজন কুমারী গভধারণ করেবন এবং িতিন একিট
পতুর্ সন্ােনর জন্ িদেবন, আর িতিন আমােদর সােথ ঈশব্র হেবন।”
37 সই জনয্ই তারা তােক কুর্শিবদ্ কেরিছল, িনেজেক ঈশব্র
বািনেয়িছেলন, আর িবশর্ামবার ভঙ্ করার জনয্ও। িতিন িছেলন—
িতিন িবশর্ামবাের ঈশব্র িছেলন, আর িতিন ঈশব্র িছেলন৷ আর িতিন
শুধুমাতর্ একজন সাধারণ মানষু অথবা একজন সাধারণ ভাববাদী
িছেলন না (যিদও িতিন একজন সাধারণ মানষু এবং একজন
ভাববাদী িছেলন), িকনু্ িতিন িছেলন ঈশব্র-ভাববাদী। আর িতিন
বাকয্র পিরপণূতা িছেলন, ঈশব্র যা বেলিছেলন িঠক তাই িতিন
করেবন৷ বেলিছেলন, “ তামােদর মেধয্ ক আমােক পাপী বিলয়া
পর্মাণ কিরেত পাের? তামরা শাস্ অনসুন্ান কিরয়া থাক! কারণ
তামরা মেন কিরয়া থাক য, তাহােতই তামােদর অনন্ জীবন
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রিহয়ােছ, আর তাহাই আমার িবষেয় সাক্য্ দয়।” িকনু্ তােদর
পর্থা, তারা অনয্ যেুগর পর্িতফলেন বসবাস করিছল।
38 আিম যমন কেয়ক সপ্াহ আেগ পর্চার কেরিছলাম, “একিট
পর্িতফলেন বসবাস।” একিট পর্িতফলন হল “একিট মরীিচকা,”
সূয িনেজেক পর্িতফিলত কের, আর এটা িমথয্া। আর অনয্ যেুগর
কান পর্িতফলন হল একিট িমথয্া পর্িতফলন। মানষু সবসময় এমন

িকছুেত হাঁটেছ যা কেয়ক বছর আেগ ঘেটেছ। লুথােরনরা লুথােরন
এর পর্িতফলেন হাঁটেছ। লুথােরর সূযােলাক তার সমেয় ভােলা িছল;
ওেয়সিল তার সমেয় ভােলা িছল; পিন্েকাস্াল তার সমেয় ভােলা
িছল। আমরা িসিঁড় বেয় উপের যািচ্, আমরা অনয্ যেুগ বসবাস
করিছ! আমরা এিগেয় যািচ্, এিগেয় যািচ্, আমরা িপছেন িফের
তাকােত পাির না।
39 যখন আমরা িনেজেদরেক কান িবষেয়র মেধয্ িস্র কির, তখন
আমরা মেন কির য আমরা সম্ূণ এিট তির কেরিছ, আমরা
আমােদর ঐিতহয্গুিলেক গুিটেয় ফিল; আর এটা সই িদেনর জনয্
িঠক িছল, িকনু্ আমরা এিগেয় যািচ্! শাস্ অনসুন্ান করুন এবং
দখুন আজেকর জনয্ িক পর্িতশর্িত দওয়া হেয়েছ, তারপর আমরা

জানেত পারব আমরা কাথায় আিছ, তারপর আমরা বলেত পারব
আমরা কাথায় দাঁিড়েয় আিছ।
40 লুথার; আপিন বােকয্ তাকান এবং দখেত পােরন— সই
সািদ্স্ যেুগ, আপিন দখেত পােবন িঠক কী পর্িতশর্িত দওয়া
হেয়িছল। দখুন িক রকম একজন আেরাহী এিগেয় গেলন, দখুন
িঠক ক তার সােথ দখা করেত গল, িঠকভােব, “মানুেষর
ধূততা,” সংস্ার। ওেয়সিলেক দখুন, আর এই ভােবই অনয্েদর।
যখন এিট পেন্েকাস্াল যেুগ নেম আেস, আর সই যেুগর মধয্
িদেয়, এিট কীভােব ভর্মণ কেরেছ তা দখুন। বাকয্র িদেক তাকান
এবং দখুন আমরা কাথায় আিছ। এই কারেণই যীশু বেলেছন,
“শাস্ অনসুন্ান কেরা!”
41 দখুন আমরা কাথায় আিছ! আিম িবশব্াস কির আমরা এই
মুহূেত ঈশব্েরর পেুতর্র আগমেনর সমেয় আিছ। আিম িবশব্াস কির
আমরা সই যেুগর সই— সই ঘন্ায় রেয়িছ যখন িতিন য
কান সময় উপিস্ত হেত পােরন। আিম িবশব্াস কির শাস্ ঘাষণা

কের য, আমরা এই পৃিথবীর ইিতহােসর শষ ঘন্ায় আিছ।
আিম িবষয়গুিলেক দখেত পািচ্ য তারা তরী হেচ্। দখুন
এই ইকুেমিনকাল কাউিন্ল সমস্ ধমসম্দায়গুিলেক পশুর িচেহ্
িনেয় যােচ্। আর দখুন রামান সামর্াজয্ এবং তারা কী করেছ,
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আর বািকেদর। দখুন তারা একিতর্ত হেচ্, আেলা িনিভেয়,
সুসমাচার বন্ কের। পর্েতয্কেক এর অন্ভুক্ হেত হেব এবং তােদর
আেলােত চলেত হেব নতুবা আপিন মােটও হাঁটেত পারেবন না।
দখুন, আমরা শষ সমেয় এেসিছ। ঈশব্রেক ধের রাখা এবং তাঁর

বােকয্ িবশব্াস করা ছাড়া আমােদর আর িকছুই অবিশষ্ নই। বাকয্
সবসময় সিঠক।
42 লায়িদেকয়াস্ মণ্লীর যেুগ, এটা িছল একমাতর্ মণ্লীর যগু,
তােদর সকেলর মেধয্, যখন খর্ীষ্েক িগজার বাইের রাখা হেয়িছল।
িতিন বাইের িছেলন, দরজায় আঘাত করিছেলন। িক হয়েছ? এই
ইকুেমিনকয্াল কাউিন্লই তােক বর কের দেব। বাইেবল বেল
য তােক বাইের থাকেত হেব, আর িতিন আেছন। তারা িক বন্

কেরেছ? বাকয্। আর িতিনই বাকয্, িতিন সবদাই বাকয্ িছেলন, আর
িতিন আজ রােতও বাকয্ আেছন! িতিন বাকয্।
43 বাইেবল বেল, “বাকয্ তীক্, িদব্ধার খড়্ চেয়ও শিক্শালী,”
ইবর্ীয়, ৪থ অধয্ায়, “হৃদেয়র িচন্া ও িবেবচনার সূক্ িবচারক।”
বাকয্ িছল! সই িদন যীশু যখন বেলিছেলন তখন তােদর জানা
উিচত িছল িতিন ক।
44 িতিন িক কেরেছন তা দখুন। একিদন িতিন সখােন দাঁিড়েয়
িছেলন, তাঁর সবা কােযর শুরুেত। িশেমান নােম একজন বয্িক্
তাঁর কােছ এেসিছেলন, িশেমান িপতর৷ আর যখন িপতর তার
িদেক তাকােলন এবং—এবং তােক দখেলন, যীশু তােক বলেলন,
“ তামার নাম িশেমান আর তুিম যাহেনর পতুর্।” (তার জানা
উিচত িছল য মািশ বেলেছন, “ তামার ঈশব্র সদাপর্ভু তামার
মধয্ হইেত, তামার ভর্াতৃগেণর মধয্ হইেত, তামার জনয্ আমার
সদশৃ এক ভাববাদী উৎপন্ কিরেবন, তাঁহারই কথায় তামরা কণপাত
কিরেব।”) আর এখােন একজন লাক িছেলন িযিন তােক তার
জীবেন কখনও দেখনিন, বলেলন, “ তামার নাম িশেমান আর
তুিম যাহেনর পতুর্।” কন, িতিন িঠক তখনই জানেত পারেলন য
এটা আর হেত পাের না…তােদর শত শত বছর ধের কান ভাববাদী
িছল না, আর এখােন একজন বয্িক্ তােক বলেছন িতিন ক।
আশ্েযর িকছু নই য িতিন এটা গর্হণ করেত পােরন!
45 িফিলপ, সই সমেয়, িগেয়িছেলন আর—আর িতিন
নথেনলেক একিট গােছর িনেচ দখেত পেলন, আর তােক যীশুর
কােছ িনেয় আসেলন৷ যীশু বলেলন “ঐ দখ, এক জন পর্কৃত
ইসর্ােয়লীয়, যাহার অন্ের ছল নাই।”

িতিন বলেলন, “রিবব্, আপিন িকেস আমােক িচিনেলন?”
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46 িতিন বলেলন, “িফিলপ তামােক ডািকবার পেূবব্ যখন তুিম
সই ডুমুরগােছর িনেচ িছেল, তখন তামােক দিখয়ািছলাম।”

47 িতিন বলেলন, “রিবব্, আপিনই ঈশব্েরর পতুর্! আপিনই
ইসর্ােয়েলর রাজা।” িতিন জানেতন য িতিন ক! িক? এটার
কােনা বয্াখয্ার পর্েয়াজন নই, িযেহাবা এটা বেলেছন!

48 সখােন যারা িবশব্াস কেরিন তারা দাঁিড়েয় িছেলন। তারা
বেলিছল, “এই মানষুিট হল ব  সবূল। তার কােছ—তার কােছ
একধরেনর কৗশল আেছ যটা স য়বহার করেছ। িতিন—িতিন
একজন গণৎকার, অথবা অনয্ িকছু।”
49 যীশু তােদর িদেক তািকেয়, বলেলন, “ কননা, আর য কহ
মনষুয্পেুতর্র িবরুেদ্ কান কথা কেহ, স ক্মা পাইেব। িকনু্ যখন
পিবতর্ আত্া একই কায কিরেত আেসন, তার িনন্া কের, স
ক্মা পাইেব না, এই পৃিথবীেত অথবা আগামী পৃিথবীেত।” িতিন
আমােদর িদেনর ভিবষয্দব্াণী কেরিছেলন, য িদনিট আমরা দখব।
কারণ িতিন কাল, আজ এবং অনন্ কাল একই আেছন।

মেন রাখেবন, মািশর মেধয্ যীশু খর্ীষ্ িছেলন।
50 িতিন যীশু খর্ীষ্ িছেলন িযিন দায়ূেদর মে য় িছেলন। যখন
দায়ূদ, এর পতুর্…দায়ূদ পাহােড় উেঠিছেলন, একজন পর্তয্াখয্াত
রাজা, আর িযরূশােলেমর জনয্ কাঁদেলন, তার মেধয্ খর্ীষ্ ছাড়া
আর িকছুই িছল না। পর্ায় আটেশা বছর পের, দায়ূেদর পতুর্ জতুন
পবব্েতর উপের অবস্ান করিছেলন এবং িযরূশােলেমর িদেক
তািকেয় কাঁদেলন আর বলেলন, “িযরূশােলম, িযরূশােলম, কুকু্টী
যমন আপন শাবকিদগেক পেক্র নীেচ একতর্ কের, আিম কত বার
তমিন তামার সন্ানিদগেক একতর্ কিরেত ইচ্া কিরয়ািছ, িকনু্
তামরা সম্ত হইেল না!”

51 যােষফ যখন কারাগাের িছেলন, সটা যীশু িছেলন। যখন
তােক পর্ায় িতর্শিট রৗপয্মুদর্ায় িবিকর্ করা হেয়িছল, সটা যীশু
িছেলন। যখন তােক পাটীফেরর অধয্ক্ করা হেয়িছল, সটা যীশু
িছেলন। যখন িতিন ফেরৗণেনর ডান িদেক বসেলন। আর যখন
িতিন বাইের যেতন, সকেল…তূরীধব্িন হত, এবং পর্েতয্কেক হাঁটু
নত করেত হত, সটা যীশু িছেলন। কান মানষু ফেরৗণেনর কােছ
আসেত পারেতন না শুধুমাতর্ যােষেফর মাধয্েম—মাধয্েম; কান
মানষু ঈশব্েরর কােছ আসেত পােরন না, শুধুমাতর্ যীশুর মাধয্েম।
সটা যীশু িছেলন, য ভিবষয্দব্াণী করা হেয়িছল তা পণূ হেচ্, ছায়া

ও িবিভন্ ধরেনর মাধয্েম বলা হেয়িছল।
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52 যীশু যখন পৃিথবীেত িছেলন, িতিন একই কাজ কেরিছেলন যা
ভাববাদীরা কেরিছেলন, এই জনয্ই তারা জানত য িতিন ঈশব্েরর
পর্কাশ িছেলন তাঁর বাকয্র। এিট বয্াখয্া করার পর্েয়াজন িছল না।
53 যখন নথেনল এটা দখেলন, উপড়ু হেয় পেড়, বলেলন,
“আপিনই ইসর্ােয়েলর রাজা, ঈশব্েরর পতুর্, ইসর্ােয়েলর রাজা।
আমরা আপনােক জািন, কান মানষু এটা করেত পােরন না।”
54 নীকদীম রােত এেস, ফরীশীেদর জনয্ একই কথা বলেলন। িকনু্,
আপনারা দখেত পােচ্ন, তারা তােদর ইকুেমিনকাল কাউিন্েল
এতটাই আবদ্ িছল য তারা এিট গর্হণ করেত পােরিন। তারা যা
বেল থােকন িতিন তা বয্ক্ করেলন, বলেলন, “রিবব্, আমরা…”
কারা “আমরা”? তােদর পিরষদ! “আমরা জািন, আপিন ঈশব্েরর
িনকট হইেত আগত গুরু, কননা আপিন এই য সকল িচহ্-কাযয্
সাধন কিরেতেছন, ঈশব্র সহবত্ী না থািকেল এ সকল কহ কিরেত
পাের না।” তারা তােক িচনেত পেরিছল, তারা জানত য িতিন
িছেলন, িকনু্ তারা এেত জিড়েয় পেড়িছল।
55 আর ঈশব্র, গত চিল্শ বছের, পিবতর্ আত্ার বািপ্স্ িদেয়
এই জািতেক নাড়া িদেয়েছন, আর পরুুষ এবং মিহলারা এখনও
এর বাইের রেয়েছ কারণ তারা একই িবষেয়র সােথ জিড়ত, অনয্
িদেনর পর্িতফলেন বসবাস করেছ। িক বয্াপার? পর্েতয্েকই একজন
মথিডস্, বয্াপিটস্, পর্সিবটািরয়ান, লুথােরন অথবা অনয্ িকছু

হেত চায়। দখুন, এিট একিট পর্িতফলন।
56 তারা মািশর িদেনর পর্িতফলেনর মেধয্ বাস করিছল। িতিন িক
বেলিছেলন? িতিন বেলেছন…তারা বেলিছল, “আমরা মািশর
িশষয্।”
57 িতিন বেলিছেলন, “কারণ যিদ তামরা মািশেক িবশব্াস
কিরেত, তেব আমােকও িবশব্াস কিরেত। কননা আমারই িবষেয়
মািশ িলিখয়ােছন!”

58 আপনারা যিদ লুথারেক িচনেতন, তেব আপনারা এই যগুিট
জানেতন! আপনারা যিদ মথিডস্েক িচনেতন, তেব আপনারা
এই যগুিট জানেতন! কারণ খর্ীষ্ এই যেুগর িবষেয় িলেখেছন! য
বাকয্ পণূ হেচ্ তা এই যেুগ পণূ হেত হেব। এটার বয্াখয্া করার
জনয্ কােরা পর্েয়াজন নই, ঈশব্র িনেজই তার বয্াখয্া কেরন। ঈশব্র
িনেজেক বয্াখয্া কেরন, কারণ িতিনই একমাতর্ িযিন এর বয্াখয্া
করেত পােরন। ঈশব্েরর পর্িতশর্িত সবদা িতিন যা বেলেছন তা পর্মাণ
কেরন, এবং এটাই বয্াখয্া।
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59 এখন, যীশু, (সময় বাঁচােত), যীশু বেলেছন, যাহন, ১৪
অধয্ােয়র, ১২ পেদ, “ য আমােত িবশব্াস কের, আিম য সকল
কাযয্ কিরেতিছ, সও কিরেব।” িতিন িক এটা বেলেছন? সটা
িঠক। এর কােনা বয্াখয্ার পর্েয়াজন নই। যখন কউ সই কাজ
কের, সটাই ঈশব্র। অবশয্ই!
60 সখােন িতিন আরও বেলেছন, “ সইরূপ লােটর সমেয় যমন
হইয়ািছল, মনষুয্পতুর্ য িদন পর্কািশত হইেবন, স িদেনও সইরূপ
হইেব।” যীশু এটা বেলেছন। িতিন িক এটা বেলেছন? অবশয্ই,
িতিন এটা বেলেছন! এর কান বয্াখয্ার পর্েয়াজন নই।

তারা বেলন, “িঠক আেছ, এর অথ…”
61 এর অথ িঠক িতিন যা বেলেছন! “ সইরূপ লােটর সমেয় যমন
হইয়ািছল, মনষুয্পতুর্ য িদন পর্কািশত হইেবন, স িদেনও সইরূপ
হইেব।” লােটর সমেয় িক হেয়িছল? আসুন িকছুক্েণর জনয্ িফের
যাই, তারা কী কেরিছল তা খুেঁজ বর করা যাক।
62 লােটর িদেন িতন শর্ণীর লাক িছল: িবশব্াসী, ভন্ িবশব্াসী
এবং অিবশব্াসী। এিট পর্িতিট িভেড়র মেধয্, একই িবষয়।

আমরা খুেঁজ পাই য সেদামবাসীরা অিবশব্াসী িছল।
লাট একজন ভন্ িবশব্াসী িছেলন।

63 অবর্াহাম িবশব্াসী িছেলন। িতিনই সই বয্িক্ যার সেঙ্ িনয়ম িস্র
করা হেয়িছল। িতিনই সই বয্িক্ িযিন একজন পর্িতশর্ত পেুতর্র
সন্ান কেরিছেলন। িতিনই সই বয্িক্ িযিন পর্তয্াশায় িছেলন।
আেমন। (আিম িনেজেক “আেমন” বলিছ না। আেমন মােন “তাই
হাক!”) আর এটা িঠক। অবর্াহাম সেদােম িছেলন না। অবর্াহাম

সেদাম থেক উপের আর বাইের িছেলন। িতিন আজ আধয্ািত্ক
মন্লীর এক পর্কার।
64 লাট হেলন এক ধরেনর ধমসম্দািয়ক মন্লী যা এখনও
সেদােম রেয়েছ। দখুন, বাইেবল বেল য, “সেদােমর পাপ পর্িতিদন
তার ধম্শীল পর্াণেক যাতনা িদত।।” কন এর িবরুেদ্ দাঁড়ােনার
মেতা যেথষ্ স্ায়ু তার িছল না? আজ একিট গীজায় অেনক ভাল
মানষু বেস আেছন, দখেছন য হাফপয্ান্ পরা মিহলােদর এবং
পরুুষরা এই কাজগুিল করেছ, আর তােদর সদসয্রা রিববাের গল্
খলেছ, আর িপকিনক পািট, আর সাঁতার এবং িবিভন্ িবষয়,

গীজায় যাওয়ার পিরবেত। গীজায় যাওয়ার পিরবেত বুধবার রােত
বািড়েত বেস টিলিভশন দখেছন। তারা এ িবষেয় িকছু বলেত চান,
িকনু্ বাড তােদর বর কের দেব। িক বয্াপার? এটা পনুরায় লাট,



14 কিথত বাকয্

তার জানালার বাইের তািকেয় পাপ দেখও, পাপেক “পাপ” বলেত
ভয় পায়!
65 অবর্াহাম তােদর নাংরািমেত িছেলন না, িতিন এর বাইের
িছেলন। িতিন আধয্ািত্ক মন্লীর এক পর্কার িছেলন। এখন দখুন
শষ সমেয় িঠক কী ঘেটিছল, আগুন পড়ার িঠক আেগ। আর

তারা িছেলন পরজাতীয়। এিট আজ পরজাতীয়েদর জগেতর উপর
পিতত আগুেনর পবূাভাস িদেয়েছ, যখন রাজয্গুিল ভেঙ যােব
এবং সগুিল পিুড়েয় ফলা হেব। “আকাশমণ্ল জব্িলয়া িবলীন
হইেব,” পর্ভু বেলন, “এবং তারা পর্চণ্ তােপ পিুড়য়া যাইেব।” এটা
িছল তার একটা ছায়া।
66 এখন তােদর ছিব করা যাক। এখােন অবর্াহাম বাইের িছেলন,
সেদােমর বাইের, িতিন সেদােমর বাইের িছেলন। লাট তখনও
সেদােমই িছেলন।
67 আশ্েযর বয্াপার, একটা উষ্ সকােল, পর্ায় এগােরাটার সময়,
িতিন দখেলন িতনজন বয্িক্ আসেছন, সাধারণ মানষু, রাস্ায়
হঁেট, পথ িদেয়। অবর্াহাম ওক গােছর নীেচ বেস িবশর্াম িনিচ্েলন।

িতিন বাইের িছেলন, সম্বত সই সকােল পশুপােলর সােথ,
চেল আেসন, পর্ায় দপুরুেবলায়। আর িতিন িতনজনেক আসেত
দখেলন। আর সই পরুুষেদর সম্েক িকছু িছল, যটা, একিট ঘণ্া

বািজেয়িছল। হ, আমার!
68 ঈশব্র সম্েক সবদা িকছু না িকছু থােক, যখন িতিন মানেুষর
মােঝ আেস, এিট একিট ঘণ্া বাজায়। তারা এটা জােন। সখােন
িকছু আেছ তােদর বেল, সখােন একিট পর্মান রেয়েছ।
69 অবর্াহাম দর্ত দৗেড় এেস বলেলন, “আমার পর্ভু, িনকেট
আসুন আর িকিঞ্ৎ জল আনাইয়া িদই, আপনারা পা ধুইয়া িদই,
এবং িকছু খাদয্ আিনয়া িদই, পের পেথ অগর্সর হইেবন, আপনার
পেথ।” তাই িতিন িফের তাকােলন। িতিন বাথােনর মেধয্ দৗেড়
িগেয় একিট বাছুর িনেয় আসেলন এবং সিটেক মারেলন, এটা
পিরষ্ার করার জনয্ একজন চাকর িছল। তামুব্েত িগেয়, তার নীেচ,
আর সারােক িকছু ময়দা মাখার জনয্, িকছু খাবার তির করার জনয্,
িকছু রুিট তির করার জনয্, আর চুলায় িপষ্ক তির করার জনয্
বেলন। তা বাইের এেন পিরেবশন করেলন। যখন তারা সখােন বেস
িছেলন, খািচ্েলন, তারা লক্য্ করেত শুরু করেলন, এই লাকিট
সেদােমর িদেক তািকেয় আেছন। আর িতিন বলেলন…
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70 তােদর মেধয্ দজুন, আপনােদর মেন আেছ, সেদােম চেল
যান। দজুন সেদােম চেল যান। অনগুর্হ কের এটা ছেড় িদেবন
না। যীশু যা বেলেছন আিম তা উেল্খ করিছ। তােদর মেধয্ দজুন
লাটেক আর যা িকছু বিরেয় আসার জনয্ পর্সু্ত িছল তােদর বর

কের আনার জনয্ সেদােম িগেয়িছেলন। আর য দজুন সখােন
িগেয়িছেলন, তাঁরা সখােন িগেয় পর্চার করেলন৷ (আর সখােন
একজন অবর্াহােমর সােথ অবস্ান করিছেলন। িতিন য িচহ্িট
কেরিছেলন তা দখুন।) তারা সখােন একিট িচহ্ পেয়িছল,
সখােন িছল…সেদামবাসীেদর অন্তব্ দব্ারা আঘাত করা হেয়িছল।

সুসমাচার পর্চার সবসময় অিবশব্াসীেদর অন্ কের দয়। আর এটা
িক কেরেছ তা লক্য্ করুন।
71 এখন, এখােন একজন দাঁিড়েয় আেছন এবং অবর্াহােমর সামেন
একিট িচহ্ তরী করেলন।
72 এখন, আপনারা িক কখনও লক্য্ কেরেছন? য কান
ঐিতহািসক, শাস্ অনসুরণ কেরন, ইিতহাস অনসুরণ কেরন,
মন্লীর যেুগ এমন একিট সময় কখনও আেসিন যখােন একজন
বয্িক্ পৃিথবীেত নামমাতর্ গীজায় িগেয়েছন, ধমসম্দােয়র মেধয্,
আেগ কখনও এমন কান বয্িক্ িছেলন না যার নাম অবর্াহাম, হা-
ম, এর মেতা কের শষ হয়। িকনু্ আজ তারা একজন পেয়েছন,
গর্া-হা-ম। সটা িঠক। সখােন িগেয়, তােদর ডেক বর কের।
িতিন এর দব্ারা একিট দদুান্ কাজ করেছন। গর্াহাম, িবিল গর্াহাম,
ধমসম্দায়, রাজনীিতিবদ, এবং আরও অেনেকর মেধয্ ঈশব্েরর
সবক, এটা চূণিবচূণ করেছ।

73 অনয্ িদন যখন তারা তােক পর্িসেডন্ পেদ পর্িতদব্ি দব্তা করেত
বেলিছেলন, িতিন স্ষ্ভােব তা পর্তয্াখয্ান কেরিছেলন। ঈশব্র,
তােক এর জনয্ আশীবাদ করুন। কন, তােদর হুইিস্ কাম্ািন,
িতিন কখনই পর্থম বেস উঠেত পােরিন যমনটা িছল। তারা
িবিলয়ন িবিলয়ন ডলার খরচ করত, কারণ িতিন যেকান ভােবই
হাক সগুিলেক বর কের িদেতন, িসগােরট কাম্ািনগুিল এবং

ঐরকম িবষয়গুিল। দখুন, িতিন সেদামবাসীেদর কােছ ঈশব্েরর
বাতাবাহক িহসােব আেছন। িঠক তাই।
74 িকনু্ মেন রাখেবন, সখােন একজন িছেলন িযিন সখােন
অবর্াহােমর সােথ িছেলন, অনয্ একজন পরুুষ, তারা দজুন নয় যারা
সখােন িগেয়িছেলন একজন আধুিনক ধমপর্চারকেদর মেতা যারা
সখােন পর্চার করেত িগেয়িছেলন। লক্য্ করুন, সখােন একজন
থেক িগেয়িছেলন। দজুন সই পেথ নেম গেলন, আর একজন
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এখােন অবর্াহােমর সেঙ্ থাকেলন। আর িযিন অবর্াহােমর সােথ
িছেলন িতিন তােক একিট িচহ্ দন৷
75 এখন দখুন, তার নাম “অবর্াম” িছল এবং তার স্ী িছল
“সারী।” তার মাতর্ দ-ুএকিদন আেগ, ঈশব্র তােক দখা িদেয়িছেলন
এবং তােক বেলিছেলন, “আিম এখন তামার নাম অবর্াম থেক
পিরবতন কের অবর্াহাম করিছ।” ( দখুন, িজ-আর-এ-এইচ-এ-
এম হল ছয়িট অক্র, পরুুষ।) িকনু্ এ-ব-আর-এ-এইচ-এ-এম
হল সাত, সাতিট অক্র; এইচ-এ-এম, এইচ-এ-এম িদেয় শষ।
76 এখন, এখােন আধয্ািত্ক মন্লীেত, অবর্াহােমর কােছ একজন
িছেলন, এবং লক্য্ করুন িতিন িক বেলিছেলন। িতিন বেলিছেলন,
“অবর্াহাম,” (“অবর্াম” নয়) “অবর্াহাম, তামার স্ী কাথায়?”
(“সা-রী” নয়) “সা-রা? তামার স্ী সারা কাথায়?”
77 দখুন িতিন িক বেলিছেলন, “ স আপনার িপছেন তামুব্েত
আেছ।”
78 আর িতিন বলেলন, “আিম তামার কােছ িফিরয়া আিসব।
আিম তামার কােছ িফিরয়া আিসেতিছ।” সই বয্িক্গত সবনামিট
দখুন, িযিন এক, িতিন য পর্িতশর্িত িদেয়িছেলন সই অনসুাের।

িতিন ঈশব্র িছেলন! িতিন বলেলন, “আিম তামার কােছ িফিরয়া
আিসব।”
79 আর সারা, (একিট দিৃষ্েকাণ থেক যা আমরা সবাই বুঝেত
পাির) মেন মেন হাসেলন, িনেজর পর্িত, স বেলিছল, “আিম,
একজন বুিড়, শত বছর বয়সী, আমার পর্ভু” (িযিন অবর্াহাম
িছেলন) “ সও বৃদ্, জীবেনর অতীত সমেয় তরুণ বয্িক্েদর মত।”
বেলিছেলন, “ কন, আমরা আর সরকম আনন্ পেত পাির না,
আিম বৃদ্া আর িতিন বৃদ্।” আর বেলিছেলন, “আমরা তা পেত
পাির না।” আর বেলিছেলন, “িকভােব? এই িবষয়গুিল হেত
পাের না!”
80 আর—আর সই পরুুষ (ঈশব্র দহধারন কের) বলেলন, “সারা
কন সেন্হ করেলন এবং হাসেলন, এইসব কথা বেল?” তামুব্েত,

তার িপছেন।
81 এখন দখুন, যিদ যীশু খর্ীষ্র সই একই সবা কায না হয়! িতিন
দশকেদর িদেক তাকােলন এবং তােদর িচন্াভাবনা বুঝেত পারেলন।
িতিন িপতরেক বেলিছেলন িতিন ক এবং তার িপতার নাম িক।
নথেনলেক বেলিছেলন।
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82 কূেপর পােশ মিহলােক বেলিছেলন, যখন স বেলিছল…িতিন
বেলিছেলন, “যাও আমার জনয্ পানীয় িনেয় আেসা,” অথবা
“আমােক পান কিরবার জল দও।”
83 স বেলিছল, “মহাশয়, আপনার সােথ কথা বলা পর্থা নয়…
আপিন িযহূদী, শমরীয়েদর সােথ কথা বেল না। আমােদর এেক
অপেরর সােথ কান বয্বহার নই।”
84 িতিন বেলিছেলন, “িকনু্ তুিম যিদ জানেত তুিম কার সােথ
কথা বলেছা, তুিম আমার কােছ পানীেয়র জনয্ িজজ্াসা করেত।”
কথাবাতা চলেত থাকেলা। িতিন বলেলন, “যাও তামার সব্ামীেক
এখােন িনেয় এেসা।”

মিহলািট বলল, “আমার সব্ামী নই।”
িতিন বলেলন, “তুিম ভালই বেলেছা, তামার পাঁচজন িছল।”
মিহলািট বলল, “মহাশয়!”

85 সটা এবং তােদর মেধয্ পাথকয্ দখুন— সই সমেয়র যাজকরা,
সই মহাসভা অনয্ িদেনর এক পর্িতফলেন বাস করিছেলা। তারা

বেলিছেলন, “ইিন শয়তান!” তােদর মণ্লীর কােছ িকছু একটা
জবাব িদেত হেয়িছল, কারণ তার পর্েয়াজন িছল।
86 িকনু্ এই দিরদর্ মিহলািট কী কেরিছেলন, তার হৃদেয় য
পবূিনধািরত বীজ িছল… স অসুস্ এবং ক্ান্ হেয় পেড়িছল, স
বশয্া হেয় রাস্ায় নেমিছল। িকনু্ যখন স এটা দখেলা, স বলল,

“মহাশয়, আিম দিখেতিছ য আপিন ভাববাদী। চারশ বছর ধের
আমােদর একজনও নই, আর আমােদর বলা হেয়েছ য যখন মশীহ
আসেবন তখন িতিন এই কাজগুিল করেবন৷” হ, আমার! সই
বীজিট সখােন শুেয় িছল জীবেন ঝাঁিপেয় পড়ল! কন? তার
কান বয্াখয্ার পর্েয়াজন িছল না।

87 যীশু বলেলন, “আিমই িতিন িযিন তামার সােথ কথা
বলেছন।” তার কােনা বয্াখয্ার পর্েয়াজন িছল না। িতিন অেলৗিকক
কাজ কেরিছেলন এবং সাক্য্ িদেয়িছেলন য িতিনই সই মশীহ,
আেমন, আর ঈশব্র যা পর্িতশর্িত িদেয়িছেলন িঠক তা কেরিছেলন
(“ তামার ঈশব্র সদাপর্ভু আমার সদশৃ এক ভাববাদী উৎপন্
কিরেবন,” মািশ বেলিছেলন)। এটা িক িছল? শােস্র একিট
পর্মাণ!
88 স নগের দৗেড় গল, আর বলল, “আইস, একটী মানষুেক
দখ, আিম যাহা িকছু কিরয়ািছ, িতিন সকলই আমােক বিলয়া
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িদেলন। িতিনই িক সই খর্ীষ্ নেহন? ইিনই িক িতিন নন? িতিন
আমােক বেলেছন আিম িক কেরিছ।”
89 এখন লক্য্ করুন, যীশু, সই মানষুিটেত িতিনই িছেলন িযিন
তার িপঠ তামব্ুর িদেক কের িছেলন এবং সারা তামুব্র িভতের কী
ভাবিছেলন তা বেলিছেলন।
90 ঈশব্েরর বাকয্ বেল, ইবর্ীয়, তার ৪থ অধয্ায়, য…িতিন বেলন,
“ কননা ঈশব্েরর বাকয্ জীবন্ ও কাযয্সাধক, এবং সমস্ িদব্ধার খড়্
অেপক্া তীক্, এবং পর্াণ ও আত্া, গর্িন্ ও মজ্া, এই সকেলর
িবেভদ পযয্ন্ মম্েবধী, এবং হৃদেয়র িচন্া ও িবেবচনার সূক্
িবচারক।” এটা বাকয্! আর যখনই একজন ভাববাদী আেসন, িতিন
বাকয্ িনেয় আেসন। আর িতিন সই যেুগর জনয্ বাকয্ িছেলন। আর
িতিন িক কেরিছেলন? একজন ভাববাদী িযিন হৃদেয় িচন্াগুিলেক
বুঝেত পেরিছেলন৷
91 এটা যীশু খর্ীেষ্র মেধয্ সম্ন্ হেয়িছল কারণ িতিন বাকয্র
পণূতা িছেলন।
92 আর যীশু বেলেছন, “সেদােমর িদেন যমন হেয়িছল,
মনষুয্পেুতর্র আগমেনও তমনই হেব৷” ঈশব্েরর আত্া পৃিথবীেত
মানেুষর দহধারন কের আসেবন, ঈশব্র মানেুষর দহধারন করেলন
(আেমন! আপিন িক এটা দখেত পােচ্ন?), আর একই কাজ
করেবন যা ঈশব্র সেদােম মানেুষর দহধারন কের কেরিছেলন৷ মেন
রাখেবন, তারা একিট পর্িতশর্ত পেুতর্র জনয্ অেপক্া করিছল।
আর, িঠক তার পেরই, পর্িতশর্ত পতুর্ এেলন। এটাই িছল শষ িচহ্
যা সেদাম এবং, আহ, অবর্াহােমর দল পর্িতশর্ত পেুতর্র আগমেনর
আেগ দেখিছল। আপিন িক এটা লক্য্ কেরেছন? আর এখন
আধয্ািত্ক মন্লী সই সমেয় এেসেছ।
93 কউ বেলিছেলন, “ভাই বর্ানহাম, আপিন িক বলেলন ‘িতিন
ঈশব্র িছেলন’?”
94 বাইেবল বেল, িতিন ঈশব্র িছেলন! এর কােনা বয্াখয্ার
পর্েয়াজন নই। িতিন এেলািহম। অবর্াহাম তােক তাই বেল
ডেকিছেলন। য কান বাইেবল পাঠক তা জােনন। এেলািহম,

“একজন সব-শিক্মান।” িতিন পর্থম ও শষ; আিদ এবং অন্।
এেলািহম! অবর্াহাম তােক বেলিছেলন “এেলািহম।” ঈশব্র, বড়
অক্ের, িহবর্ ভাষায়, এেলািহম ; িঠক যমন, “আিদেত ঈশব্র,”
এেলািহম।
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95 িতিন এেলািহম িছেলন দহধারন কেরিছেলন, মানেুষর পাশাক
পিরধান কেরিছেলন, মানেুষর খাবার খেয়িছেলন। আেমন! একিট
িচহ্ য শষ সমেয় ঈশব্র পনুরায় মানেুষর মােঝ দহধারন করেবন!
আেমন! যীশু বলেেছন, “আিম য সকল কাযয্ কিরেতিছ,
তামরাও কিরেব। সেদােমর িদেন যরূপ হইয়ািছল, মনষুয্পেুতর্র

আগমনও তদর্প হইেব।” আেমন! এর কােনা বয্াখয্ার পর্েয়াজন
নই; এর পর্কােশর দরকার আেছ, এটাই এর পর্েয়াজন আেছ।

আেমন। আপিন িক এটা িবশব্াস কেরন?
আসুন আমরা মাথা নত কির।

96 আমােদর সব্গীয় িপতা, আমরা আপনােক আজ রােত আপনার
পর্িতশর্িত িদিচ্ য আপিন এই িবষয়গুিল বেলেছন। আপিন
তােদর পর্িতশর্িত িদেয়েছন। আপিন ছাড়া কউ আপনার বাকয্েক
জীিবত করেত পাের না। আপিন বেলেছন, “দীিপ্ হউক,” আর
সখােন দীিপ্ হল। কাউেক বয্াখয্া করার দরকার নই, এটা

উদ্ািসত হেয়িছল।
97 আমরা যমন িযশাইয় ভাববাদীর পসু্ক উদৃ্ত কেরিছ, “এক
কনয্া গভবতী হইেব,” স হেয়েছ; কান পর্কােশর পর্েয়াজন নই,
স এটা কেরেছ। সটাই হেয়েছ।

98 আপিন বেলিছেলন, িতিন যখন আসেবন তখন িতিন
বৎেলহেম জন্গর্হণ করেবন, “ বৎেলহম থেক, িযহূদা দেশর।

তুিম িযহূদার অধয্ক্েদর মেধয্ কান মেত কু্দর্তম নও, ইসর্ােয়েলর?
কারণ তামা হইেত সই অধয্ক্ উৎপন্ হইেবন, িযিন আমার পর্জা
ইসর্ােয়লেক পালন কিরেবন।”
99 িতিন য সকল িবষয় করেবন, িতিন িচৎকার করেবন, িতিন
িকভােব িনিন্ত হেবন, তার পা এবং তার হাত িবদ্ করেবন; “িকনু্
িতিন আমােদর অধেম্র িনিমত্ িবদ্, আমােদর অপরােধর িনিমত্
চূণ হইেলন; আমােদর শািন্জনক শািস্ তাঁহার উপের বিত্ল; এবং
তাঁহার ক্ত সকল দব্ারা আমােদর আেরাগয্ হইল।”
100 কমন কের দায়ূদ বেলিছেলন, “আিম তামার পর্াণ পাতােল
পিরতয্াগ কিরব না, আিম িনজ পিবতর্জনেক ক্য় দিখেত িদব না।”
আর তৃতীয় িদেন, তার শরীরেক কলুিষত করার বাহাত্র ঘন্া আেগ,
ঈশব্েরর বাকয্ বেলিছল, “িতিন উিঠেবন।” (তারা বেলিছেলন য
তারা তার দহ চুির কেরেছ; তারা আজ পযন্ িবশব্াস কের।) িকনু্
আমরা িবশব্াস কির, পর্ভু, আপনার বাকয্! এটা উদ্ািসত হেয়িছল।
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যীশু খর্ীষ্ উেঠিছেলন এবং িতিন বেলেছন, “আিম…আর দখ,
আিমই যগুান্ পযয্ন্ পর্িতিদন তামােদর সেঙ্ সেঙ্ আিছ।”
101 আমরা িবশব্াস কির য আপিন আজ রােত এখােন আেছন।
আমরা িবশব্াস কির য আপিন আজ রােত এখােন যীশু খর্ীেষ্র
মেতাই আেছন, যমন আপিন িছেলন। আর আপিন শুধু চাখ,
হাত, পা, মুখ, পর্াণ, দহ খুজঁেছন যা আপিন িনেজেক পর্কাশ
করেত বয্বহার করেত পােরন। ঈশব্র, আজ রােত আমােদর পিবতর্
করুন, যােত আমরা আমােদর মেধয্ জীিবত যীশু খর্ীষ্েক দখেত
পাই। তােক আসেত িদন! তখন এটা ঘটেব, যমন সই গর্ীকেদর
কু্ধার মত যারা সিদন এেস বেলিছল, “মহাশয়, আমরা যীশুেক
দিখেত ইচ্া কির।” আর তারা তােক দখেত পেয়িছেলন। ওহ,

যখন তারা তাঁর িদেক তাকান তখন িনশ্য়ই রামাঞ্কর িছল!
102 ঈশব্র, আপিন আজও একই। আর আপিন পর্িতশর্িত িদেয়েছন
য আমরা কু্ধাত হেল আমরা আপনােক দখেত পাব। “আর

অল্ কাল গেল জগৎ আর আমােক দিখেত পাইেব না”
(অিবশব্াসীরা); “িকনু্ তামরা দিখেত পাইেব, কারণ আিম
তামােদর সােথ থািকব, এমনিক তামােদর মেধয্, পৃিথবীর শষ

পযন্৷” আমরা জািন য আপিন কলয্, অদয্ এবং অনন্ কাল একই
আেছন।
103 পর্ভু, বাকয্ পর্চার করা হেয়েছ, এটা লখা রেয়েছ, এখন এটা
পরূন করুন, ঈশব্েরর গৗরেবর জনয্, দখােত য িতিন তাঁর বাকয্
রােখন। আেমন। ঈশব্র আপনােদর আশীবাদ করুন।
104 আিম পর্াথনার লাইন ডাকেত যািচ্। আিম িবশব্াস কির িবিল
বেলেছ য স পর্াথনার কাড িবতরণ কেরেছ, এক থেক একশ
পযন্, অথবা এই রকম িকছু। স এখন এখােন নই। কত…পর্াথনার
কাড নমব্র কত… কউ আপনার িপছন িদেক দেখ…এটা—এটা
একিট সংখয্া আর একিট—আর একিট অক্র (এ, িব, িস, িড,
অথবা…)। এটা িক, এ? িঠক আেছ।
105 আসুন আমরা এ- দর িনেয় আিস, এক, দইু, িতন, চার, পাঁচ
নমব্র। িঠক এইভােব দাঁড়ােনা শুরু করুন। এ, এক নমব্র, দইু নমব্র,
িতন নমব্র, চার নমব্র। চার, আিম কাউেক দাঁড়ােত দিখিন। পর্াথনা
কাড নমব্র চার। এক, দইু, িতন। পর্াথনা…হয়েতা স উেঠ দাঁড়ােত
পাের না। যিদ স না পাের, কউ আপনার পর্িতেবশীর কাডিট
দখুন, তার কােছ একিট কাড থাকেত পাের আর স দাঁড়ােত

পাের না। এখন তাড়াতািড়। সখােন এটা আেছ, চার। পাঁচ, পর্াথনা
কাড নমব্র পাঁচ। ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগােরা, বােরা। এখন
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আপনার নমব্র যখন ডাকা হেচ্ এখােন আসা শুরু করুন। এক,
দইু, িতন নমব্র, িঠক এইভােব চেল আসুন। পর্াথনা কাড নমব্র
এক, দইু, িতন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগােরা,
আপনােদর স্ান িনন। এগােরা, বােরা, তেরা, চৗদ্, পেনেরা,
ষাল, সেতেরা, আঠােরা, উিনশ, িবশ, একুশ, বাইশ, তইশ,

চিবব্শ, পঁিচশ। কউ পােরন না…
106 আিম সখােন এক যবুকেক হুইলেচয়াের দখেত পািচ্। যিদ
আপনার নমব্ের ডাকা হেয় থােক, বালক, আর—আর যিদ আপিন
আসেত না পােরন…িঠক আেছ, শুধু আপনার হাত ধরুন, আমরা
দখব আপনােক এখােন িনেয় আসার বয্বস্া করব। বুঝেলন?

107 এখােন কতজেনর কােছ পর্াথনা কাড নই আর আপিন অসুস্?
আপনার হাত দখান, য কান জায়গায়। িঠক এখােন, এটা িঠক,
আপনার হাত উপের তুলুন। আপিন িক িবশব্াস কেরন? যখন তারা
তােদর একতর্ করেছ, আপিন িক এটা িবশব্াস কেরন, য িতিন কাল,
আজ এবং অনন্ কাল একই? কতজন? এই সবকেদর দখুন;
শাস্ িক বেল না আজ, ভাইেয়রা, য িতিন একজন মহাযাজক
যােক আমােদর দবুলতার অনভূুিতর দব্ারা স্শ করেত পাির? এটা
িক সিঠক? কতজন িবশব্াস কেরন, আপনার হাত উপের তুলুন?
িতিন একজন মহাযাজক যােক আমােদর দবুলতার অনভূুিত দব্ারা
স্শ করা যায়।
108 তারপর যিদ বাইেবল বেল, “িতিন কলয্, অদয্ এবং অনন্ কাল
একই আেছন,” কতজন এটা িবশব্াস কেরন? তাহেল আজ িতিন
কমন আচরণ করেবন? তােক গতকােলর মেতা আচরণ করেত

হেব। এটা িক সিঠক? িতিন আজ রােত কাথায় আেছন? মিহমার
দিক্ণ পােশ বেস, তাঁর শরীর; পিবতর্ আত্া এখােন ভবেন উপিস্ত
আেছন, তাঁেক পর্কাশ করার জনয্।
109 লক্য্ করুন, এখন দখুন। সখােন কান একজন মিহলা একিদন
তাঁর পাশাক স্শ করেল কী ঘেটিছল? তার কােছ পর্াথনা কাড
িছল না, আমরা বলব, িকনু্ স তার পাশাক স্শ কেরিছল। আর
যখন স তাঁর পাশাক স্শ করেলা, তখন যীশু ঘুের দাঁড়ােলন এবং
বলেলন, “ ক আমােক স্শ কেরেছ?”
110 িপতর তােক ধমক িদেয় বলেলন, “ কন, নাথ, এটা িঠক
িবচক্েণর মত শানােচ্ না। কন, সবাই আপনােক স্শ করার
চষ্া করেছ। কন বলেছন, ‘ ক আমােক স্শ কিরল?’”

111 িতিন বলেলন, “ কননা আিম টর পাইয়ািছ আমা হইেত শিক্
বািহর হইল।” কতজন সটা জােনন? স  গুণ, যার অথ “শিক্,”
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তার কাছ থেক চেল গেছ। “আিম দবুল হেয় পেড়িছ, কউ
আমােক অনয্রকম স্শ কেরেছ।” আর িতিন দশকেদর িদেক ঘুের
দাঁড়ােলন তাকােলন যতক্ণ না িতিন িবশব্ােসর সই গিতপথিট
খুেঁজ পান।
112 সবাই তােক স্শ করিছল, “ হ রিবব্, আমরা আপনােক িবশব্াস
কির,” আর এই সবিকছু।
113 িকনু্ সখােন কউ িছেলন িযিন সিতয্ই এটা িবশব্াস কেরিছেলন।
আর িতিন তাঁর পাশাক স্শ কেরিছেলন এবং িবশব্াস কেরিছেলন
য িতিন সুস্ হেয়েছন, কারণ স মেন মেন বেলিছল যিদ স এটা

করেত পাের এটা হেব।
114 িতিন ঘুের দশকেদর িদেক তাকােলন যতক্ণ না িতিন তােক
খুেঁজ পান, আর িতিন বলেলন…তােক বলেলন য তার রক্সর্ােবর
সমসয্া বন্ হেয় গেছ এবং স সুস্ হেয় গেছ। এটা িক সিঠক?
এখন, শর্াতােদর মেধয্ িতিন এই ভােবই কেরেছন।
115 এখন, আিম দািব করিছ য িতিন মৃত নন, িতিন আজেক
িঠক ততটাই জীিবত আেছন যতটা িতিন িছেলন। আর বাইেবল
বেল, যীশু সব্য়ং বেলেছন, “আর সেদােমর সমেয় যরূপ হইয়ািছল,
মনষুয্পেুতর্র সমেয়ও তদর্প হইেব।”
116 এখন দখুন, এটা কান বয্পার না ঈশব্র এখােন কান ধরেনর
দান রেখেছন, এর সাড়া দওয়ার জনয্ এখােন একজনেক থাকেত
হেব। িতিন একিট শহের িগেয়িছেলন, বাইেবল বেল, “তােদর
অিবশব্ােসর জনয্ িতিন অেনক িকছুই করেত পােরনিন।” এটা িক
সিঠক? আজও একই িবষয়। আপনােক তােক িবশব্াস করেত হেব।
আপনােক শুধু তােক িবশব্াস করেত হেব। এটাই একমাতর্ উপায়
আপিন করেত পােরন।
117 পর্াথনা লাইন িক পর্সু্ত? এখন, সবাই পর্ায় দশ িমিনেটর জনয্
শর্দ্া কের। জািন না আিম সখান সম্ূণ করেত পারেবা িকনা, পর্ায়
পঁিচশ অথবা িতর্শ জন দাঁিড়েয় আেছন। িকনু্ এখন, পর্াথনা লাইেন,
পর্াথনা লাইেন আপনারা পর্েতয্েক জােনন য আিম আপনােদর
কােছ অপিরিচত, আর আিম আপনােদর সম্েক িকছুই জািন না,
আপনােদর হাত উপের তুলুন। পর্াথনার লাইেন পর্েতয্কজন।
118 এখন দশকেদর মেধয্, যারা জােনন য আিম আপনােদর
সম্েক িকছুই জািন না, আপনারা হাত উপের তুলুন। এখন, এখন,
এখােন আিম যা বলার চষ্া করিছ, বনু্রা, দখুন। এখন, এটা
এখােন। এই সকল সবকরা এখােন মেঞ্। আর খর্ীষ্ এই পর্িতশর্িত
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িদেয়েছন। দখুন, এটা লখা রেয়েছ। যখন এটা পণূ হেব? শষ
সমেয়, পর্ভুর আগমেনর িঠক আেগ। এটা িক সিঠক? তখন এটা
পণূ হেব।
119 এখন, এিট সই বাকয্ যা আজ ভিবষয্দব্াণী করা হেয়েছ।
লুথােরর আেলা নয়; ওেয়সিলর আেলা নয়; এমনিক
পিন্েকাস্াল আেলাও নয়। এটা এখন রাস্া ধের উপের চেল
গেছ। এখন, লুথার িঠক আেছ; মথিডস্ িঠক আেছ; বয্াপিটস্

িঠক আেছ; তােদর সবাই, পিন্েকাস্াল, ভােলা। আজ রােত
এখােন সব ধরেনর বেস আেছ। এটা নয়—এটা নয়—এটা বয্িক্
নয়। তাহেল িক…
120 আপিন কখেনা একজন মথিডস্েক লুথােরর সম্েক িকছু
বলেত পারেবন না, কারণ িতিন পিবতর্তায় িবশব্াস কেরন আর লুথার
িবশব্াস কেরন না। বুেঝেছন?
121 আপিন একজন পিন্েকাস্ালেক বলেবন না “পিবতর্তাই
সব,” তারা দােনর পনুরুদ্ার দেখেছন। স এটা িবশব্াস করেব না।
না, স তার চেয় বিশ পেয়েছ। বুেঝেছন? আর এটাই আমােদর
শষ মন্লীর যগু, আর বাইেবল বেল আর কান মন্লীর যগু নই।

122 িকনু্ সখােন লাকেদর সমােবশ হেত হেব, দখুন, আর আমরা
এখােন আিছ। এখন, মেন রাখেবন, শষ িচহ্। আমরা িক পর্িতশর্ত
পেুতর্র সন্ান করিছ? আপনােদর হাত উপের তুলুন। আপিন িক
িবশব্াস কেরন য আপিন খর্ীেষ্র মেধয্ থেক অবর্াহােমর বংশধর?
আপনার হাত উপের তুলুন। তাহেল, অবর্াহােমর বংশ, আপনার
িচহ্ গর্হণ করুন! এটা বাইের বয্ািবলেন নই, এটা সখােন
সাম্দািয়ক িবেশব্ নই। এটা এখােন আপনার মেধয্ রেয়েছ, যারা
সখােন এই িবশৃঙ্লায় নই। এটা িবশব্াস করুন!

123 এখােন একজন মিহলা, িতিন আমার কােছ সম্ূণ অপিরিচত,
একই বয়েসর কাছাকািছ কাথাও। আিম আমার জীবেন সই
মিহলােক দিখিন। যিদ আিম সই মিহলােক সুস্ করেত পাির তেব
আিম তা করব, যিদ স অসুস্ হয়। আিম তার সম্েক িকছুই জািন
না। আপিন িক কেয়ক িমিনট আেগ তােক তার হাত উপের তুলেত
দেখেছন? আিম—আিম তােক কখেনা দিখিন। িতিন সখােন

দাঁিড়েয় থাকা একজন মিহলা মাতর্।
124 আজ তারা এখােন একগুচ্ পর্াথনা কাড িনেয় এেসেছ,
সগুিলেক িমিশর্ত কের লােকেদর িদেয় িদেয়েছ। একজন এখােন

এক নমব্র পেয়েছন, আর সখােন দশ নমব্র, পেনেরা নমব্র, সাত
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নমব্র, নমব্র…এমিন কের। তারা সকেল িমিশর্ত, িঠক আপনার
সামেন, পর্িতিদন। আর যখন তােদর ডাকা হয়, তখন সব জায়গা
থেক তােদর ডাকা হয়। বুেঝেছন? আর, এখন, আপনার কােছ

পর্াথনা কাড থাকার পর্েয়াজন নই, শুধু সখােন বেস িবশব্াস করুন।
কন না…

125 আজ রােত িনেজেক িচমিট কাটুন, আসুন আমরা য সমেয় বাস
করিছ তা খুেঁজ বর কির। দখুন? এখন, এটাও পর্ায় শষ, িমতর্।
পর্ায় শষ!
126 এখন, অবর্াহােমর ঈশব্র যিদ যীশু খর্ীষ্েক মৃতেদর মধয্ থেক
পনুরুিত্ত কেরন, আর সই যীশু পর্িতশর্িত িদেয়েছন য শষ
িদেনও একই লক্ণ রেয়েছ যটা অবর্াহাম… য সই দতূ (িযিন
মানবেদেহ ঈশব্র িছেলন) অবর্াহােমর আেগ, পর্িতশর্ত পেুতর্র
আগমেনর িঠক আেগ, যীশু বেলেছন একই িবষয় আজও ঘটেব।
127 এখন, আমরা দখেত পািচ্ পরমাণু এবং ধমসম্দায়, আর
এগুিল, আর তারা য িবশৃঙ্লায় আেছ। আমরা অদেূর একজন
িবিল গর্াহামেক দখেত পাই, এবং ওরাল রবাটস, আর তােদর
সমস্ লাক সখােন রেয়েছ; পিন্েকাস্াল বাতাবাহক এবং
ধমসম্দােয়র বাতাবাহক সখােন, আমরা দখেত পািচ্ য সমস্
িকছু ঘটেছ, িচহ্িট বহন করেছ। িবিল গর্াহাম, একজন সিঠক
ধমতািত্ক, ধমসম্দায় যা িবশব্াস কের। ওরাল রবাটস, একজন
িবন্ুেত িনরাময়কারী, িঠক যমন পিন্কস্…
128 িকনু্ এখােন দখুন, অবর্াহােমর বংেশর কােছ অনয্ িকছুর
পর্িতশর্িত আেছ। তারা সখােন িনেচ তােদর ধমসম্দােয়র মেধয্
আেছ; ধমসম্দােয়র বাইের িকছু হওয়ার কথা আেছ, লাকেদর
একিতর্ত করা। আমরা এিট আগামীকাল রােতর জনয্ ছেড় দব।
129 দখুন, আিম ওই মিহলােক িচিন না। আিম তার িদেক িফের যাব।
যিদ পর্ভু ঈশব্র সই মিহলােক িকছু বেলন, এটা হেত পাের—এটা
ঘেরায়া, হয়েতা এটা আিথক, হয়েতা এটা অসুস্তা; আিম জািন
না। স জানেত পাের এটা সতয্ িক না।
130 িতিন যিদ আজ রােত সই একই কাজ কেরন যা িতিন
তখন কেরিছেলন, আপিন িক ঈশব্রেক িবশব্াস করেবন… য যীশু
খর্ীষ্ পর্িতজ্া কেরিছেলন শষ সমেয় এখােন থাকেবন? কতজন
িবশব্াস কেরন য আমরা সেদােমর মেতা বাস করিছ, যখন পেুরা
িবশব্ সেদামবাসীেদর মত অবস্ায় চেল গেছ? আজ রােত আিম
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আপনােক যা বেলিছ তা আপনােদর মেধয্ কতজন িবশব্াস কেরন?
তাহেল, অবর্াহােমর সন্ান ও বংশ, ঈশব্রেক িবশব্াস করুন!
131 এখন, তাই এটা আপনার মন থেক বিরেয় যােব য আিম
মিহলােক িকছু বলার চষ্া করিছ, তার মুেখর িদেক তািকেয়,
বা টিলপয্ািথ সম্েক সমস্ িবষয় অথবা আপিন যা জানেত
চান। কউ িযিন টিলপয্ািথ সম্েক জােনন তার চেয় ভাল
জ্ান থাকা উিচত। দখুন? দখুন? আপিন িক কখনও একজন
টিলপয্ািথস্েক সুসমাচার পর্চার করেত দেখেছন? আপিন িক

কখনও একজন আধয্াত্বাদীেক সুসমাচার পর্চার করেত দেখেছন,
লক্ণ এবং আশ্য কাজ করেত, যীশু খর্ীষ্েক একই ঘাষণা
করেত? না।
132 দখুন, এটা িঠক…এটা মানেুষর মন। দখুন, তারা অন্। আপিন
িক িবশব্াস কেরন য তারা অন্ হেত পাের? বাইেবল বেলেছ
তারা হেব। এটা িক িঠক? “পর্চণ্, অহঙ্ারী, ঈশব্রিপর্য় নয়, বরং
িবলাসিপর্য়, শািন্ ভঙ্কারী, অপবাদক, অিজেতিন্য়, স  িবেদব্ষী,
লােক ভিক্র অবয়বধারী, িকনু্ তাহার শিক্ অসব্ীকারকারী

হইেব।”
133 মিথ ২৪:২৪-এ যীশু িক বেলনিন, য শষ সমেয় দইু আত্া
মেনানীতিদগেকও ভুলাইেত পাের, যিদ এটা সম্ব? িকনু্ তা
সম্ব না। তারা শুরুেত ঈশব্েরর িচন্ায় িছল, এবং তারা ঈশব্েরর
একিট অংশ।
134 এখন, অবর্াহাম, ই  হাক এবং যােকােবর ঈশব্র, আজ রােত যন
বয্ক্ কেরন য আিম আপনার সম্েক সতয্ বলিছ। এটা আপিন,
পর্ভু। নমর্ভােব আপনার দাসেদর তােদর িনজসব্ িচন্াভাবনােক পথ
থেক সিরেয় িদেত সক্ম করুন, যন আপিন আপনার মিহমা জনয্

আমােদর শরীর বয্বহার করেত পােরন। ঈশব্েরর পতুর্, যীশুর নােম।
আেমন।
135 একিট দান িক? এমন িকছু নয় যা আপিন গর্হণ কেরন এবং
কেট ফেলন আর িফের যান। না, না। ঈশব্র আপনােক বয্বহার

করেত পােরন এমন পথ থেক কীভােব িনেজেক বর কের আনেত
হয় তা জানা। একিট দান শুধুমাতর্ িনেজেক বর কের নওয়ার জনয্,
তারপর ঈশব্র তােক বয্বহার কেরন।
136 আমার িপছেন থাকা ভদর্মিহলািট এখনই মারা যােবন যিদ স
সুস্ না হয়। আমার িপছেনর ভদর্মিহলািট জনয্ সম্িত অনয্ একজন
পর্াথনা কেরেছন। তার কয্ান্ার হেয়েছ। কয্ান্ার তার বেক্ এবং তার
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ফুসফুেসও রেয়েছ। আর তার জনয্ সম্িত পর্াথনা করা হেয়িছল,
এবং িতিন িবশব্ােসর মাধয্েম এটা গর্হণ করার চষ্া করেছন য
িতিন সুস্ হেয়েছন। এটা সদাপর্ভু এই কথা কেহন! এটা িক
সতয্, ভদর্মিহলা? [মিহলা বেলন, “হয্াঁ, এটা অবশয্ই সতয্।”—
সম্াদক।] যিদ এটা হয়, নাড়ুন—দশকেদর কােছ আপনার হাত
নাড়ুন। অবর্াহােমর ঈশব্র এখনও বঁেচ আেছন! িঠক আেছ, আপিন
যা িবশব্াস কেরন তা িবশব্াস করুন এবং আপিন সুস্ হেয় উঠেবন।
আেমন।

আপনারা িক িবশব্াস কেরন? আপনারা বেলন, “দশকেদর কী
হেব?”
137 এই মিহলা এখােন তার সােথ বেস আেছ…সািরর শেষ, িদব্তীয়
মিহলািট িঠক সখােন। আিম যখন সখােন ঘুের তাকালাম তখন
আিম িকছু একটা দখেত পলাম, তার হােত পঁচােনা একিট
িজিনস, রক্চাপ পাম্ করেছন। তার উচ্ রক্চাপ আেছ। এটা িক
িঠক, ভদর্মিহলা? হাত তুলুন। আপিন যিদ িবশব্াস কেরন, আপনার
রক্চাপ কেম যােব। অবর্াহােমর ঈশব্র এখনও দেৃশয্ আেছন। িতিন
িঠক তমনই আেছন যমন িছেলন, ঈশব্েরর বাকয্ আজেকর জনয্!
138 আপিন কমন আেছন? আপিন এখন িবশব্াস কেরন? ঈশব্ের
িবশব্াস রাখুন! মেন হেচ্ একজন িশশু। ঈশব্র আপনার হৃদয়
জােনন, যবুতী, আিম জািন না। তুিম িক িবশব্াস কেরা য ঈশব্র
আমার কােছ পর্কাশ করেত সক্ম কী ভুল হেয়েছ? যিদ আিম পাির
তুিম িক তােক িবশব্াস করেব? এটা তামার জনয্ নয়, এটা অনয্
কােরা জনয্, স তামার ভাই। আর স খুব গুরুতর ভােব অসুস্,
আর স এখােন উত্ের একিট শহের আেছন, তুলাের। আর স
একিট হাসপাতােল আেছন, এবং তার িলউেকিময়া হেয়েছ, এবং
ডাক্াররা তােক মৃতুয্র জনয্ ছেড় িদেয়েছন। কােনা আশা নই।
সটা িঠক। তুিম িক িবশব্াস কর? [মিহলা, কাঁদেত কাঁদেত বেলন,

“হয্াঁ।”—সম্াদক।] িঠক আেছ। তামার হােত িক আেছ? এটা
িনেয় যাও আর তার উপর রােখা। সেন্হ করেব না, িবশব্াস কেরা।
আেমন।
139 আপিন িবশব্াস কেরন? আিম আমার জীবেন কখনও
ভদর্মিহলােক দিখিন। িকনু্ ঈশব্র ঈশব্রই আেছন! এখন, আমােক
বলুন একজন মানষু এটা করেত পােরন। এটা করা একজন মানুেষর
সৃিষ্র মেধয্ নই। এটা সই ঈশব্র যা যীশু খর্ীষ্ পর্িতশর্িত িদেয়িছেলন
য শষ সমেয় এখােন থাকেবন এবং িনেজেক পর্কাশ করেবন (িঠক

অবর্াহােমর বংেশর সামেন) িঠক যমন সেদােমর সমেয় হেয়িছল।



ঈশব্র সব্য়ং িনেজর বয্াখয্াকারী 27

140 এখন এখােন, আিম ভদর্মিহলােক িচিন না, আমরা এেক
অপেরর অপিরিচত, আিম অনমুান কির য আমােদর জীবেন
পর্থমবােরর মেতা দখা। আপিন িক আমােক তাঁর সবক বেল
িবশব্াস কেরন? [মিহলা বেলন, “হয্াঁ।”—সম্াদক।] আপিন িক
এিটেক বাকয্ বেল িবশব্াস কেরন? [“হয্াঁ।”] আর আপিন সটা
জােনন, যিদ এই বাকয্িট এখনও হৃদেয়র িচন্া ও অিভপর্ােয়র
িবচক্ণকারী হয়। এটা িক সিঠক? [“ সটা িঠক।”] বাকয্ একিট
িনরাময়কারী, এছাড়াও, যিদ আপিন এিট িবশব্াস করেত পােরন।
আপিন কেরন। আপিন একিট অন্কার ছায়ায় ছায়াময়। সটা
কয্ান্ার। আর আপিন িবশব্াস কেরন য ঈশব্র আমােক বলেত
পােরন য কয্ান্ারিট কাথায়? এটা নীেচর অেন্, তাই ডাক্ার
বেলেছন। আপিন িক এখন িবশব্াস কেরন য আপিন সুস্ হেবন?
[“আেমন।”] যান, আর কােনা সেন্হ করেবন না, ঈশব্র আপনােক
ভােলা করেবন। আেমন।
141 আপিন িবশব্াস কেরন, সকেল? িঠক িতিন যা পর্িতশর্িত
িদেয়িছেলন! ঈশব্ের িবশব্াস রাখুন, সেন্হ করেবন না।
142 আমরা এেক অপেরর অপিরিচত। আিম আপনােক িচিন না। যিদ
আমরা অপিরিচত হই, তাহেল শর্াতােদর জানােত িদন, আমরা
আমােদর হাত ধের রািখ। আিম আমার জীবেন এই মিহলােক
দিখিন।

143 আপনারা িক সখােন িবশব্াস কেরন? আপিন িক িবশব্াস কেরন
এটা যীশু খর্ীষ্? এটা িক? এটা তার বাণী। যখন এই লােকরা
এটােক পর্তয্াখয্ান কের, তারা একজন মানষুেক পর্তয্াখয্ান কের না,
তারা বাকয্েক পর্তয্াখয্ান কের। এটা সই বাকয্ যা বাইের িছল, িফের
যেত পােরিন।

144 এখন, ভদর্মিহলা আমার কােছ অপিরিচত। আিম তােক আমার
জীবেন কখেনা দিখিন। ঈশব্র একজন িনরাময়কারী। এটা িনরামেয়র
জনয্ নাও হেত পাের, অনয্ িকছুর জনয্ হেত পাের, িকনু্ ঈশব্র যিদ
আমােক বুিঝেয় দন আপনার কষ্ িক, আপিন িক আমােক িবশব্াস
করেবন? আপিন পর্থম য িবষয়িটর জনয্ পর্াথনা করেত চান তা
হল, আপনার কান খারাপ হেয়েছ। আপনার একিট কান, আপিন
শুনেত পােচ্ন না। সটা িঠক। সটা সতয্। আর তারপের আপনার
একিট অভয্াস রেয়েছ, এবং আপিন সই অভয্াসিট থেক মুিক্
পেত চান, এিট িসগােরট খাওয়া। এবার আপনার ভােলা কােন

আঙুল িদন, িঠক আেছ, আপনার ভােলা কােন। িঠক আেছ। এখন
ঈশব্রেক িবশব্াস করুন এবং আপনার পেথ যান, আর করেবন না…
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আর আপিন যিদ িবশব্াস কেরন তেব আপিন আর িসগােরট খােবন
না। যান, পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন।

আপনারা িক হেয়েছ দেখেছন। িতিন িক বাস্ব নন?
145 আিম আপনােক িচিন না, আমরা এেক অপেরর অপিরিচত।
আিম আপনােক আমার জীবেন দিখিন, িকনু্ ঈশব্র আপনােক
জােনন। যিদ ঈশব্র আমােক আপনার সম্েক িকছু বলেত পােরন,
আপিন িক িবশব্াস করেবন?
146 সমস্ দশক িক িবশব্াস করেবন? মিহলািটেক কউ চেনন?
দশকেদর মেধয্ কউ িক মিহলািটেক চেনন? িঠক আেছ, আপিন
জােনন য এিট সতয্ িকনা। এটা িনষ্িত্ করা উিচত। তার সতয্
বলা উিচত।
147 এখন আপিন দখেত পােচ্ন গত কেয়ক িমিনেট কী ঘেটেছ।
দখুন? এটা শুধু…আিম হতবাক। দখুন? এটা িঠক, সবিকছু

আমার কােছ অন্ হেয় যােচ্। দখুন, এিট িবচক্ণ। দখুন, এিট
পিবতর্ আত্া। এটা আিম নই। এিট এই সমেয়র জনয্ পর্িতশর্ত বাকয্।
এিট পর্িরতেদর সময় থেক কখনও িছল না, এিট কখনও হয়িন।
িকনু্ যখােন বলা হেয়েছ, “মানবপেুতর্র আগমেনর িঠক আেগ।
লােটর সমেয় যমন হেয়িছল, মানবপেুতর্র আগমেনও তমনই

হেব৷” অিবশব্াসীরা এটা িবশব্াস কেরন না। তারা এটা িবশব্াস করেব
বেল আশা করা যায় না। িকনু্ িবশব্াসীরা এটা িবশব্াস কেরন!
148 এখন, পিবতর্ আত্া যিদ এটা পর্কাশ কেরন, তাহেল কতজন
আপনার সমস্ হৃদয় িদেয় িবশব্াস করেবন, আপিন আপনার হাত
উপের তুলুন?
149 আপনার িকছু ক্িত হেয়েছ। আপনার একিট গািড় দঘুটনা
ঘেটেছ, এটা আপনার ঘােড়র িকছু কেশরুকা টেন িনেয় গেছ।
আপনার একিট িকডিনও খুেল গেছ। এটা িঠক, তাই না? [মিহলা
বেলন,“হয্াঁ, মহাশয়।”—সম্াদক।] আপিন িবশব্াস কেরন?
[“হয্াঁ, মহাশয়।”] আপিন িঠক হেয় যােবন। পর্ভুর পর্শংসা হউক।
150 আপিন িক িবশব্াস কেরন ঈশব্র িকডিনর সমসয্া িনরাময় কেরন?
তাহেল এিগেয় যান এবং আপনার িনরাময় গর্হণ করুন।
151 আসুন, ভদর্মিহলা। এইিদেক দখুন। আপিন িবশব্াস কেরন য
ঈশব্র হৃদেয়র সমসয্া িনরাময় কেরন? িঠক আেছ, আপনার পেথ
যান এবং িবশব্াস করুন, এবং আপনার হৃদয় িঠক হেয় যােব।
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152 এখােন আসুন। আপিন িবশব্াস কেরন য ঈশব্র আপনার িপঠ
সািরেয় তুলেত পােরন, আপনােক সুস্ করেত পােরন? তাহেল যান
এবং িবশব্াস করুন।

শুধু ঈশব্রেক িবশব্াস করুন, আপনােক এটাই করেত হেব!
153 আসুন, ভদর্মিহলা। আপিন িবশব্াস কেরন য ঈশব্র পেটর
সমসয্া িনরাময় কেরন? যান, আপনার রােতর খাবার খান,
আপনার সম্ূণ হৃদয় িদেয় িবশব্াস করুন।
154 আসুন। আপিন িবশব্াস কেরন য ঈশব্র বাত িনরাময় করেত
পােরন? তাহেল যান, িবশব্াস করুন, আর তির করুন…আর ঈশব্র
আপনােক ভাল করেবন।
155 িঠক আেছ, আসুন। আপিন িক আপনার সম্ূণ হৃদয় িদেয়
িবশব্াস কেরন? আপিন িক িবশব্াস কেরন? বাত, আবার। আপিন িক
িবশব্াস কেরন য ঈশব্র আপনােক ভাল করেত পােরন? চেল যান,
িবশব্াস করুন, বলুন, “ধনয্বাদ পর্ভু।”

সখােন কতজন িবশব্াস কেরন? আপনারা িক িবশব্াস কেরন?
156 এখােন এই মিহলা লাল পাশাক পের বেস আেছন, তার হাত
উপের তুেলেছন, উচ্ রক্চােপ ভুগেছন। আপিন িবশব্াস কেরন
য ঈশব্র আপনােক ভাল করেত পােরন? আপিন িক কেরন? িঠক

আেছ। সখােন আপনার পােশর মিহলািটর উপর আপনার হাত
রাখুন এবং তােক বলুন তার কণ্সব্র িঠক হেত যােচ্। আেমন।

সখােন এটা আেছ। আেমন। আপিন িক িবশব্াস কেরন?
িবশব্াস রাখুন!
157 এখােন একজন বয্িক্ বেস আেছন, শরীেরর িভতের রক্ক্রণ
হেচ্। আপিন িক িবশব্াস কেরন, মহাশয়, এখােন বেস আেছন?
হয্াঁ, আপনার রক্ক্রণ হেয়েছ। আপিন িবশব্াস কেরন য এিট
িনরাময় হেব?
158 আপনার পােশর ভদর্মিহলািটরও রক্ক্রণ হেয়েছ এবং তার
িপেঠ সমসয্া রেয়েছ। আপিন িক িবশব্াস কেরন য ঈশব্র আপনােক
সুস্ করেবন? আপিন কেরন? আপনার হাত উপের তুলুন আর এটা
গর্হণ করুন। িবশব্াস করুন।
159 আপনার পােশর এই ভদর্মিহলািটর পােয় এবং িনতেমব্ সমসয্া
রেয়েছ। আপিন িক িবশব্াস কেরন য এটা িঠক, ভদর্মিহলা? আপিন
িক িবশব্াস কেরন য আপিন সুস্ হেয় যােবন? িঠক আেছ, আপনার
হাত উপের তুলুন, বলুন, “আিম এটা গর্হন করিছ।”
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160 িঠক আেছ, তার পােশর মিহলার সংকর্মণ হেয়েছ। আপিন িক
িবশব্াস কেরন য ঈশব্র সংকর্মণ িনরাময় করেবন, চশমা পরা তরুণী?
আপনার হাত উপের তুলুন, বলুন, “আিম এটা গর্হন করিছ।” িঠক
আেছ, িবশব্াস করুন।
161 তার পােশর ভদর্মিহলার িকডিনর সমসয্া রেয়েছ। ভদর্মিহলা,
আপিন িক িবশব্াস কেরন ঈশব্র িকডিনর সমসয্া সািরেয় দেবন? িঠক
আেছ, আপনার হাত উপের তুলুন, এটা গর্হন করুন।
162 তার পােশর ছাট্ মেয়িটর গলগন্ আেছ। আপিন িবশব্াস কেরন
য ঈশব্র সখােন গলগন্ িনরাময় করেবন? আপনার হাত উপের

তুলুন, এটা গর্হন করুন।
163 অন্র থেক কতজন িবশব্াস কেরন? তাহেল িনেজর পােয় উেঠ
দাঁড়ান আর এটা গর্হণ করুন। অবর্াহাম, ই  হাক এবং যােকােবর
ঈশব্েরর উপিস্িতেত উেঠ দাঁড়ান।
164 পর্ভু যীশু খর্ীেষ্র নােম, পিবতর্ আত্া এখন এই ভবেনর উপর
নেম আসুন এবং ঐশব্িরক উপিস্িতেত পর্েতয্ক বয্িক্েক সুস্ কের

তুলুন! 
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