
ইহা িক িবশব্াস কর?

 আমরা পর্াথনা করার আেগ, আিম এিট বলেত চাই,
গত সন্য্ায়, আিম িবশব্াস কির, আিম একজন মিহলােক

বেলিছলাম, “আপিন যিদ আমােদর িনেদশ অনসুাের কাজ কেরন,
তাহেল স…এই মাথায়জলভিত িশশুিট, এিট সঙু্িচত হেব।”আর
িশশুিটর মাথা সঙু্িচত হেয়েছ, গত রােত, একিট দিড়র মােপ আধ
ইিঞ্। তাই ভদর্মিহলা তােক এখনএখােন িনেয় এেসেছন।
2 এখন, য কারেণ আিম এটা কেরিছ, বান, একিট উেদ্শয্র
জনয্। দখুন?আপিন যিদ বাস্েব িকছু ঘটেত দখেত পান, তাহেল
আপনার িবশব্াস বৃিদ্ পােব তা িবশব্াস করেত। মােঝ মােঝ আিম
এটা কির, হয়েতা, বয্িক্েক উঠেত বলা, এক বা দইু পা এিগেয়
আসেত বলা, আপনােদর হাত নাড়েত বলা, আপনােদর আঙুল
নাড়েত বলা, এমন িকছু যা তারা আলাদা করেত পাের, শুধু তােদর
দখােত য সবিকছু িঠক আেছ। তারা কবল স্ায়িবক হেয় পেড়
আর মেন কের য এিট ঘটেব না, তেব এিট সবদা ঘটেছ। দখুন?
তােক করেত হেব।
3 এখন কতজন পর্াথনায় স্রণ হেত চান? আপিন িক শুধু হাত
তুেল বলেবন, “পর্ভু, এটা পর্দান করুন”? আসুন আমরা মাথা
নত কির।
4 পর্ভু, যমন আমরা িগজার এই মহান গানিট শুিন, আমার
মূলয্বান বনু্ পল রাডার িলেখেছন, “শুধু িবশব্াস,” আমরা এখন
একিট ছেলর কথা ভাবিছ, যােক তার িপতা িশষয্েদর কােছ িনেয়
এেসিছেলন, দশ িদেনর বিশ হয় িন যখন যীশু তােদর শয়তান
তাড়ােনার এবং অসুস্েদর সুস্ করার ক্মতা িদেয়িছেলন, আর
এখােন তারা একিট মৃগী রােগর কােছ সম্ূণভােব পরািজত
হেয়িছল। আর তারা আমােদর পর্ভুেক আসেত দখেলন। আর
তার িপতা দৗেড় এেস বলেলন, “পর্ভু, আমােদর উপর দয়া
করুন।আমার পতুর্ শয়তােনর দব্ারা িবিভন্ভােব িবরক্।আিম তােক
আপনার িশষয্েদর কােছ িনেয় এেসিছলাম এবং তারা তােক সুস্
করেত পােরিন।”
5 যীশু বলেলন, “আিম পারেবা, যিদ তুিম িবশব্াস কেরা। শুধু
িবশব্াস।” হ ঈশব্র, আপিন তখন থেক একটুও বদলানিন: আপিন
একই রকম পর্মময়, মধুর এবং করুণাময় ঈশব্র।আপিন তখন যমন
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িছেলন, আজও তমনই আেছন। আর পর্ভু, সই িপতার মেতা,
আমরা সবাই কর্ন্ন কির, “পর্ভু,আমােদর অিবশব্ােসরজনয্আপিন
সাহাযয্ করুন।” এটা খুবই সহজ; আমরা শুধু এটা িনেয় হাঁচট
খাই, িপতা।
6 গত রােত সই ছাট্ িশশুিটেক স্শ করার জনয্ আমরা
আপনােক ধনয্বাদ ও পর্শংসা পর্দান করেত চাই, সই খুিলটা যটা
দখেত ফুেল িগেয়িছল, অথাৎ হাড় স্ীত হেয় িগেয়িছল, গত
রােত আধা ইিঞ্ সটা কেম এেসেছ। আমরা এর জনয্ কৃতজ্,
িপতা। যখন আমরা জািন য আমােদর ডাক্ারেদর গেবষণায়
এই িবষেয় িকছুই নই, তারা এর জনয্ িকছু করেত পাের না;
িকনু্ আপিন এখনও ঈশব্র, সমস্ পিরিস্িতর িনয়ন্ণকারী। আমরা
আপনােক ধনয্বাদ জানাই, িপতা। এই মােয়র আনগুেতয্র জনয্
আমরা আপনােক ধনয্বাদ জানাই, আর মাধুয, আর আনগুতয্ এই
দিড়িট িনেয় আসার জ য় এবং এই কাগেজর টুকেরােত আটেক
দবার জনয্, এখােন, ঈশব্েরর মিহমার জনয্ জনসাধারেণর কােছ
তার সাক্য্ দখােনার জনয্। ঈশব্েরর গৗরেবর জনয্ তার ছাট্িট
বালকিট বঁেচ থাকুক একজন সাধারণ িশশু হেয়।
7 য সকল হাত উপের উেঠেছ, িপতা। তােদর পর্েতয্েকর
পর্েয়াজনআেছ। আমারও, িপতা, আমারও পর্েয়াজনআেছ। আর
এখােন অেনক আেছ, িচিঠ আকাের অথবা এই বােক্, যােদর
পর্েয়াজন আেছ, যােদর সিতয্ই পর্েয়াজন আেছ। হেত িদন, পর্ভু,
আজ রােত পর্েতয্েকর পর্াথনা যন গর্াহয্ হয়। তারা যন এই মােয়র
সাক্য্ গর্হণ কের এবং একিট উদাহরণ িহসােব দখায় য আপিন
যখন িকছু বেলন, সটাই অিন্ম। এটা…আপিন…আমােদর যা
করেত হেব তা হল এিট গর্হণ করা এবং তার উপর কাজ করা। এিট
একিট সমাপ্ কাজ।
8 পর্ভু, এই িচিঠগুিলর এবং এই রুমালগুিলর পর্েতয্কিটেক পর্দান
করুন, য লােকেদর উপর সগুিল রাখা হেয়েছ, তারা যন সুস্
হন। পর্েতয্েক যারা তােদর হাত তুেলেছন, িপতা, তােদর হৃদেয়র
ইচ্া যন পরূণ হয়।আমরা এিট পর্াথনা কির, যীশুর নােম।আেমন।
আপনারা বসেত পােরন।
9 আিম আপনােদর এখােন দিড়িট দখােত চাই, য ভদর্মিহলা
( সখােন আপিন। উম-হুম।)… য ছাট িশশুর মাথা সঙু্িচত
হেয়িছল যমন গত রােত পর্ভু পিবতর্ আত্ার মাধয্েম আমােদর
পর্িতশর্িত িদেয়িছেলন। িতিন িক অসাধারণ নন? সুতরাং,
আমােদর িবশব্াস করার জনয্ সাহস পর্দান কেরন।
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10 এখন, যখন যীশু সই গাছিটেক বেলিছেলন, মাক ১১:২৩
এ, “এখন অবিধ কহ কখনও তামার ফল ভাজন না করুক,”
িতিন হয়েতা িচৎকার কেরনিন। কন, অকপেট, িতিন এই িবষেয়
এত সহজ িছেলন, যতক্ন না তার িশষয্রা…আিম মেন কির
তােদর মেধয্ একজন তােক শুেনিছেলন। আর এটা…যখন সই
মৃগীেরাগী, যখন পর্ভু যীশুর সামেন আেসন, তখন ছেলিট তার
সবেচেয় কিঠন অজ্ান অবস্ায় িছল; সম্বত, িতিন মৃেতর মত
মািটেত শুেয়িছেলন, িকনু্ িতিন বুঝেত পেরিছেলন য িতিন এমন
একজেনর সােথ সাক্াত কেরেছন যার িবশব্াস সই পর্িরতেদর
থেক উচ্ িছল।

11 এখন,আিম চাই, এমন একজনেক িযিন ঐশব্িরকআেরাগয্দােন
িবশব্াস কেরন না, এটা দখেত। যীশু তােদর, আত্ােদর তাড়ােনার
ক্মতা িদেয়িছেলন আর তারা বয্থ হেয়িছেলন। ক্মতা বয্থ হয়িন,
িকনু্ তারা বয্থ হেয়িছল। যীশু তােদর বেলিছেলন:

“ কনআমরা সইআত্ােকতািড়েয় িদেত পািরিন?”
িতিন বেলিছেলন, “ তামােদরঅিবশব্ােসর কারেণ।”

12 মন্লীর এখনওএকিট ক্মতাআেছ। ঈশব্র কখনও মন্লী থেক
তাঁর ক্মতা কেড় নন িন, িকনু্ মন্লীর তা িনেয় কাজ করার
জনয্ যেথষ্ িবশব্াস নই। সটাই। এটা িঠক ততটা সহজ। আমরা
কখনও কখনও এিটেক এত জিটল করার চষ্া কির, িকনু্ আপিন
সুসমাচারেক যত সহজ করেবন, আপনার কােছ তত বিশ বাস্ব
হেব, যখন আপিন এর সােথ সিতয্কােরর সরল হেয় যান: ঈশব্র
তাই বেলেছন; য এিট িনষ্িত্ কের;আর সটাই। শুধু এটা িবশব্াস
করুন, এিগেয় যান।
13 যীশু যখন বলেলন, “ কহ কখনও তামার ফল ভাজন না
করুক,” কন, পাতাগুিল আেগর মেতাই সুন্র ও উজ্ল িছল।
বাকল দখেত একই রকম িছল, িকনু্ মািটর িনেচ িশকেড়, জীবন
ক্য় হেত শুরু কের।
14 তাই এিট কয্ান্ােরর উপর, য কান ধরেনর রােগর উপর—
যা আপিন ভাবেত পােরন। আপিন যখন ঈশব্েরর বাকয্ গর্হণ করেত
পােরন, িশকেড়র গভীের, কয্ান্ার সখােন থাকেত পাের;আপনার
হাত শক্ হেত পাের। ঐশব্িরক আেরাগয্দােনর সােথ এর কান
সম্ক নই। এটা, “যিদ িবশব্াস করেত পােরন।” দখুন? কাথাও
িনেচ, এিট ইিতমেধয্ কাজ করেতশুরুকেরেছ।
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15 যীশু বেলিছেলন, “তুিম যিদ এই পবব্তেক বল, ‘উপিড়য়া
যাও,’ এবং মেন মেন সেন্হ না কর, িকনু্ িবশব্াস কের য, যাহা বেল
তাহা ঘিটেব, তেব তাহারজনয্ তাহাই হইেব।” এটা িক মেনারম না?
এটা কার কাছ থেক এেসেছ? ঈশব্েরর পতুর্, যার বাকয্…আকাশ
ও পৃিথবী িবলীন হেয় যােব, িকনু্ এখন…িকনু্ তার বাকয্ িবফল
হেব না।
16 এখন, আপিন এিট করেত পােরন এমন একমাতর্ উপায়,
আপনার সিঠক লক্য্ এবং সিঠক উেদ্শয্ থাকেত হেব। এখন,আিম
যিদ এখান থেক বর হেয় বিল, “আিম তামােক দখাব আিম
এই পাহাড়িট সরােত পাির, ‘উপিড়য়া যাও, পাহাড়।’” এটা কখনই
সরেব না। অবশয্ই না। আিম িক তা কান বয্াপার না। এটা হেত
হেব…পর্থেমআপনােক ঈশব্েরর ইচ্া খুেঁজ বর করেত হেব।
17 য কারেণ, সাধারণত পর্াথনার লাইেন, আিম—আিম খুব কষ্
পাই, কারণ এিট এমন িকছু যা লাইেনর মধয্ িদেয় গেছ এবং
আরওঅেনক িকছু,আর সখােনইআপিন এিট িফের পােবন। িকনু্
দখুন,আপনার যিদ অসব্ীকৃত পাপ থােক…আপিন িক কখনওলক্য্
কেরেছন,আিম মন্আত্ােক চেল যেত বলারআেগ?আিম সই
ঘটনািট বাস্েব িনিশ্তভােব দিখ যন সই জীবেন এমন িকছু না
থােক যা কান িকছুেত বাধা দেব, দখুন, কারণ মেন রাখেবন, এই
দানগুিলেত,আপিন তােদর সােথ সমসয্ায় পড়েত পােরন।
18 ঈশব্র, আপনােদর মেন আেছ একবার, একজন ভিবষয্দব্ক্া
িদেয়িছেলন…একজন মানষু থেক একজন ভিবষয্দব্ক্া তির
কেরিছেলন, মািশ, আর তােক সখােন যেত বলেলন, পাথেরর
সােথ কথা বলেত। আর সই ভিবষয্দব্ক্া উেত্িজত িছেলন, এবং
বাইের িগেয় পাথেরআঘাত করেলন, খর্ীেষ্র দবুলতার কথা বলিছ,
য তােক িদব্তীয়বার মরেত হেব অথবা িদব্তীয়বার আঘাত পেত
হেব। এটাআনারক্মতা তার িছল, িকনু্ এটা ঈশব্েরর ইচ্া িছল না।
19 আিম কখনই িবশব্াস করেত পািরিন য ইলীশােয়র পাশ িদেয়
যাওয়া ঈশব্েরর ইচ্া িছল, কারণ িশশুরা তােক টাক পড়া বেল
উতয্ক্ করিছল, আিম মেন কির না তার এটা করা উিচত িছল।
িকনু্ িতিন একজন ভাববাদী িছেলন আর রাগািনব্ত হেয়িছেলন
এবং সই িশশুেদর উপর অিভশাপ িদেয়িছেলন এবং দিুট ভাল্ুকী
িবয়ািল্শিট ছাট িনষ্াপ িশশুেক হতয্া কেরিছল। দখুন? িকনু্
আিম িবশব্াস কির না তার এটা করা উিচত িছল। আর এটা শুধু—
শুধু…আমরা…
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20 ঈশব্র, আিম আজ িবশব্াস কির, িতিন তাঁর মন্লীেক ক্মতায়
আনারআেগ, িতিনতাঁর মন্লীেকপরীক্া কেরন য সকী করেব৷
21 আমরা…পেরর বার, হয়েতা, যিদ পর্ভু চান যখন আিম িফের
আসেবা,আমরা এইরকম িকছু িনেয় সিবস্াের দখব, এমন িকছু যা
ঘটেত চেলেছ,আরতখনআমরা এর সম্েকআরওজানব।
22 িকনু্ আপনারা যিদ বেলন, বেলন, “পর্ভু, আিম িবশব্াস কির,”
সেন্হ করেবন না,আপনার হৃদয় থেক…
23 এখন, উদাহরণসব্রূপ বলুন, আিম একিট উপতয্কায় িছলাম,
এবং আিম…আিম লক্ লক্ লােকর কােছ পর্চার করিছ, িকনু্
সখােন পাহােড়র ওপাের, একশ জেনর একিট দল আেছ, এবং
তারা খর্ীষ্েক না জেনই মারা যােচ্। িঠক আেছ, আিম এখােন
পর্চার করার জনয্ দশ লক্ জনেক পেয়িছ, িকনু্ তবুও, আমার
হৃদেয় িকছু আমােক বলেছ, “ সই লােকেদর কােছ যাও। তােদর
কােছ যাও। তারা ধব্ংস হেয় যােচ্।” আিম িনেজ যেত চাই না,
িকনু্ তবুও আমার মেধয্ িকছু আেছ। দখুন, সটা ঈশব্র তখন
চলমান। লক্য্ কী তা দখুন, িনেজর জনয্ নয়, যাওয়ার উেদ্শয্
কী তা দখুন, িনেজর জনয্ নয়…এখন, যিদ আিম বিল, “িঠক
আেছ…” যিদ আমার উেদ্শয্ সখােন পৗঁছেনার জনয্ িঠক হয়,
িকনু্ যখনআিম এখােন উিঠ এবং এখােন একিট বড় পাহাড়,আিম
বিল, “আপনারা জােনন, আিম যিদ সই পাহােড়র ওপের যেত
পাির এবং সই সব শত মানষুেক বাঁচােত পাির, একিদন সখােন
তােদরএকিট মূিত থাকেব: ভাই বর্ানহাম, মহান ধমপর্চারক।”এখন,
আমার উেদ্শয্ িঠক নয়। পাহাড় সরেব না। না, মহাশয়।
24 িকনু্ যখন আমার উেদ্শয্ ও লক্য্ সিঠক হয় এবং আমার
অন্র থেক ঈশব্র আমােক নতৃতব্ িদেচ্ন, আর আিম পাহােড়র
উপর িদেয়, পাহােড়র পাশ িদেয়, পাহােড়র নীচ িদেয় যেত পাির
না, আিম বলব, “পাহাড়, সের যাও।” সম্বত এটা…যখন আিম
তা বিল, আর যখনই আিম সিঠক আত্ার সােথ তা বিল, পিবতর্
আত্ার দব্ারা পিরচািলত হেয়, ঈশব্েরর ইচ্ায়, সখােন তা নাও
হেত পাের তেব সই পাহােড়র সামানয্ এক চামচ অংশ সের যেত
পাের, তেব এিট তার পেথ রেয়েছ। পেরর িদন দইু পাউন্ সের
যেত পাের। পেরর িদন এক টেনর এক চতুথাংশ। এবং হয়েতা এক
মােস পাঁচ টন কেম যােব। এটা িক? এখেনা হয়েতা দখা যায়িন,
তেব স তার রাস্ায় চলেছ যােচ্।আিম িঠক সখােনই থাকব এবং
িজিনসিট সম্ন্ হেত দখব, কারণ ঈশব্র তাই বেলেছন এবং সটা
এর িনষ্িত্ কের।
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25 আপিন িক আজ রােত সখােন আপনার মােয়র কথা ভাবেত
পােরন? িঠকআেছ,আপিন যিদ এিট মেন কেরন তেব স সুস্ হেয়
উঠেব। িঠকআেছ। এটা যিদআপিন শুধু িবশব্াস কেরন: শুধু বাকয্িট
বলুনআরএিট িবশব্াস করুন। দখুন?শুধু িবশব্াস করুন;এিট িবশব্াস
করুন। এটা অনন্ জীবন।
26 এখন, কাল িবেকেল…আিম িবিলেক বেলিছলাম,আজরােত,
শুধু পর্াথনার কাডগুিল বাদ িদেত, আর আিম কথা বলেত
চেয়িছলাম। আিম সব্ীকার করিছ, সিতয্ বলেত, আিম জানয়ুারী
থেক যািচ্, িবেদেশ, এবং িফের এেস, িফিনেক্, িঠক বািড়েত
এবং পনুরায়, এবং সম্ূণরূেপ ( সই িবচক্ণতা) যতক্ণ না আিম
এত দবুল হেয় পিড় যআিম কাথায় দাঁিড়েয়আিছ সটা জািন না।
এটা িঠকআমােক বতর্াঘাত কের।
27 আর তারপর, আমােক ছেড় যেত হেব, এবং তারা…
আপনারা—আপনারা ভাইেয়রা আমােক আরও িকছু িদন থাকার
জনয্আমন্ণ জািনেয়েছন।আিম সটা পর্শংসা কির। আিম অবশয্ই
মেন কির য এখােন সবকেদর একিট চমৎকার দল রেয়েছ। যিদ
আমরা সহভািগতা জনয্ আরও িকছুটা সময় পতাম। যিদ পর্ভু
ইচ্া কেরন, আিম একসময় িফের আসব। আর িকছু না, শুধু এক
মন্লী থেক অনয্ মন্লীেত যাব এবং শহেরর চারপােশ ঘুরব এবং
আপনােদর সকলেক দখব। আিম এটা করেত পের আনিন্ত হব:
ঈশব্েরর রাজয্েক সাহাযয্ করার জনয্ আিম যা িকছু করেত পাির,
অথাৎ, আপিন যিদ চান য আিম এিট কির। আর কান কান সময়
িফের এেসআমােদর সােথ যাগদান করুনআর একিট সুন্র, ভাল
সভা কাথাও করুন।
28 আর মেন রাখেবন, ভাইেয়রা, আিম আপনােদর জনয্ পর্াথনা
করব। এটা একটা িবষয় িনিশ্ত। আর আিম চাই আপনারা সবাই
যনআমার জনয্ পর্াথনা কেরন।

29 আর এখন আিম—আিম…আগামীকাল সকােল শহের এই
সমস্ িবিভন্ মন্লীর সভােত।
30 এখন, জফারসনিভেল থেক িকছু বয্িক্রা এখােন এেসেছন।
আমার িকছু বনু্রা, মন্লীর আমার একজন টর্ািস্, এখােন
আেছন, ভাই ফর্ড সাথময্ান। আিম কখনই তােক সভায় দখেত
পাইিন। আর ভাই…ওহ, জফারসনিভেল থেক আমার আরও
অেনক বনু্, আমার পর্াথিমক-… সখানকার আমার সিচব আর—
আর সবাই এখােন আেছন, সভার কাথাও। আিম এখনও তােদর
দখেত পাইিন।
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31 আর ভাইেয়রা, এই শহেরর এখােন িকছু সুন্র মন্লী আেছ।
আর বািক সব দশনাথীরা, তােদর মেধয্ একজন খুজঁনু এবং
আগামীকাল এই মন্লীগুিলেত যান। তারা আপনােদর সােথ
ভােলা বয্বহার করেব,আিম িনিশ্ত। তারাআমােদর ভাই, যারা এই
ধরেনর সবাকােয িবশব্াস কেরন। সই জনয্ তারা এখােন প্য্াটফেম
এবং এখােন শর্াতােদর মেধয্ বেসআেছন, কারণ তারা এেত িবশব্াস
কেরন।আরআিম সই পরুুষেদর পর্শংসা কির।
32 পর্ভু, এখােন এই ফুল গসেপল িবজেনসময্ানেদর আশীবাদ
করুন—যারা এই সভারজনয্অথপর্দান কেরেছন। সখােন…আিম
িবশব্াস কির এটা িঠক, য সভারজনয্ অথপর্দান কেরেছন।আিম—
আিম তােদর অেনক অথ সহায়তা পেয়িছ, কারণ সখােন…
আমােদর এমন হওয়া উিচত নয়, তেব অেনকবার, ভাইরা সামানয্
িকছু পাথকয্ তরী কেরন: যমন একজন বয্িক্ কান িকছু িবশব্াস
কেরন; অনয্জন, সামানয্ িকছু; এিট একিট সামানয্ ঘষণ সৃিষ্
কের এবং পরুােনা ঘা তরী কের; এটা এই সমেয়র মেধয্ িনরাময়
হওয়া উিচত, িকনু্ এটা—এটা…আর যিদ আপিন, অথবা, যিদ
আিম ফুল গসেপল িবজেনসময্ানেদর পাই, তখন এই ধরন এিট
আবদ্ করেত সাহাযয্ কের, এবং আমরা একিতর্ত হেত পাির, আর
আমােদর একসােথ সিতয্কােরর সহভািগতা আেছ, সিতয্কােরর
ভােলা সময়।আরআমরা সটা পর্শংসা কির। ঈশব্র তােদরআশীবাদ
করুন। আিম িবশব্াস কির পর্ভু এিট উত্ািপত কেরেছন একিট
উেদ্েশয্র জনয্।
33 এখন…আর তারপর অনয্ একিদন ভাই ওরাল রবাটেসর স্ান
দখার সৗভাগয্ আমার হেয়িছল। আর আমার, এমন একিট
িবশাল জায়গা, একিট খুব সুন্র স্ান। এটা—এটা পিন্েকােস্র
একিট স্ারক।
34 তারপের আিম ভাই টিম অসবেনর কােছ গলাম, আেরকিট
চমৎকার স্ান, ঈশব্েরর িবস্য়কর দাস, ক…ভাই টিম ও আিম
খুব িনকেটর, এবং ভাই ওরালও, সিতয্কােরর ঘিনষ্ ভাই, এবং
আমরা এেক অপরেক স্হ কির, আর ঈশব্েরর রােজয্র মানেুষর
মঙ্েলরজনয্আমরা যা করেত পাির তা করারজনয্আমরা যথাসাধয্
চষ্া করিছ।

35 তাই আিম অবশয্ই সই সমস্ পরুুষেদরেক এই শহের আসার
জনয্ সমাদর কির যােদর আপিন পেয়েছন এই সমস্ উত্ম
পরুুষেদর মেধয্। তামরা মষরাঅপবূ মষপালকেদর পেয়েছ।আিম
শুধু, আিম এটা এভােবই বলব। পর্ভু আপনােদর সােথ থাকুন
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এটাই আমার পর্াথনা। আর এখন আগামীকাল িবেকেল, আিম…
ভাইেয়রা, কখন সভা শুরু হেব?আড়াইটা। একটা—একটা অথবা
দড়টার সময় আপনােদর এখােন থাকা উিচত যােত তারা বািক
সভাগুিলেত বাধা না দয়।
36 এখন, যিদ ছেলরা আপনােক ইিতমেধয্ না বেল থােক, আজ
রােত তােদর কােছ িকছু বই আেছ, ছিব আর এইরকম, এবং টপ,
এবং রকড, এবং…সভাগুেলার,আরতারা এগুেলা িবিকর্ করেছ।
িকনু্ আমরা তােদর আগামীকাল িবশর্ামবাের িবিকর্ করেত দব
না। আগামীকাল কান বই বা িকছুই িবিকর্ হেব না। তাই আমরা
করব না…আমরা কখনই এিট অনেুমাদন কিরিন। যিদও অেনেকই
বেলেছন, “আপিন ভয়ানক ভুল করেছন…”
37 আর বৃদ্ িপতা বসওয়াথ আমােক বলেতন, “ওহ, ভাই
বর্ানহাম, আপিন সখােন ভুল করেছন,” িকনু্ আিম সটা অনভুব
কির ( দখুন?), আর আিম—আিম অনভুব কির। আপিন যিদ
একিট চান, তারা আপনােক একিট িদেয় িদেব, িকনু্আপিন যিদ…
িকনু্ আমরা িবিকর্ করেত পারিছ না—না িবশর্ামবাের। না। এটাই।
যিদ আিম সটা িবশব্াস কির, তাহেল আমােক সটা মানেত হেব…
আমােক সব্য়ং মানেত হেব। আপনারা বুেঝেছন? আর আমােক—
আমােক দঢ়ৃ িবশব্ােসর সেঙ্ মানেত হেব আর তাই…অথবা আপিন
বািড়েত পাঠােত পােরন, আর, বািড় পযন্, সই স্ান পযন্ এবং
এটা িনেত পােরন।
38 এখন আজ রােত, ওহ, আসুন আমরা সবাই ভুেল যাই, ওহ,
কানও কাজ য করেত হেব, অথবা অনয্ িকছু, অথবা িদেনর
পিরশর্ম।আসুন সব িকছু একপােশ রেখ কেয়ক িমিনেটর জনয্ বাকয্
দিখ,আর দিখ ঈশব্র তাঁর বােকয্র মাধয্েমআমােদর সােথ িক কথা
বলেবন। আর আিম যন পর্াথনা করেত পাির য ঈশব্র আমােদর
আজেকর রােত একিটঅতয্ন্ মহানআশীবাদ িদেবন।
39 জীন,আপিন িকতােকআমার কােছআনেতপারেবন?আপিন
িক সই ছাট্ মেয়িটেক আমার কােছ আনেত পারেবন? স িক
খুব সুন্র একিট ছাট িজিনস নয়? তুিম িক আমার সােথ বািড়েত
যেত চাও আর আমার ছাট সারার সেঙ্ খলেত চাও, স এতটা
উচঁু? ওহ, তুিম যােব? আিম—আিমও চাই তুিম সটা কর। স
তামার আকােরর পর্ায়, আর স বাবার ছাট মেয়। উম-হুম। হুম।
আর আিম জািন তুিমও—তুিমও তামার বাবােক ভােলাবােসা,
তাই না? মা? ওহ, তুিম িনশ্ই কর। সবেচেয় সুন্রী ছাট মেয়,



ইহা িক িবশব্াস কর? 9

আিমএখােন বেসআিছ,তােক দখিছ। ছাট চাখ দিুট একিট কমব্ল
মেধয্ দিুট পাড়া গেতর মত দখায়আর—আরঅল্বাদামী চুল।
40 আিম ছাট বাচ্ােদর ভােলাবািস। আমার বািড়েত দিুট ছাট
মেয়আেছ। তােদর একজন রেবকা এবংঅনয্জন সারা।

41 এখােন িকছু সময়আেগ,আিম দেূর িছলাম। তারা উভয়ই বাবার
ছাট মেয়, আপনারা জােনন আর আিম তােদর ভালবািস। আর
যখনই আিম িফের আিস আিম তােদর িপেঠ তুেল িনই, আর…
শুধুমাতর্ বিক এর জনয্ অেনক বড় হেয় গেছ; স আমার মত
বড় হেয় গেছ। স এখন আমার িপঠ ভেঙ দেব; স…িকনু্ স
এখনও বাবার ছাট মেয়, যাইেহাক। আর এখন, পর্ায় আরও এক
বছর,আমরা তােক পাবিলক সু্ল থেক দেূর কাথাও বাইেবল সু্েল
ভিত করেত চাই।
42 আর তারপর, তারা বাবার জনয্ অেপক্া করিছল, আপনারা
জােনন, বািড়েত আসেবন। আিম সভার জনয্ বাইের িছলাম। আর
আগামীকাল তারা মধয্রাত পযন্ অেপক্া করেব আমার আগমেনর
জনয্। আর তাই, আিম খুব ভাের, পর্ায় িতন অথবা চারটার
সময় পর্েবশ করলাম। আর মা দরজার কােছ এেস আমােক ঢুকেত
িদেলন,আরআিম খুব ক্ান্ এবং পিরশর্ান্ িছলাম,আিম…এখােন
প্য্াটফেম,আিম…যখন…অিভিষক্এটা িঠক বাধ হয়, িকনু্ যখন
এিট একবার আপনােক ছেড় চেল যায়, তখনই আপিন সমসয্ায়
পেড়ন। কতজনতা জােনন? কন, এটা িনিশ্ত।
43 দখুন। এিলয় পবেত উেঠ সব্গ থেকআগুন ডেকিছেলন, সব্গ
থেক বৃিষ্ ডেকিছেলন, এবং তারপর যখন আত্া তােক ছেড়
চেল গল, িতিন চিল্শ িদন পর্ন্ের ঘুেরিছেলন এবং ঈশব্র তােক
খুেঁজ বার করেলন, কাথাওএকিটগুহায় টেন িনেয় গেলন।
44 যানা, িতিন নেম গেলন এবং িতন িদন ও রাত একটা িতিমর
পেট বাস করেলন, তীের উদগীরণ করা হেয়িছল আর পর্চাের
িগেয়িছেলন। পেুরা শহর অনতুপ্ হেয় ঈশব্েরর কােছ আেসন। আর
অিভেষক যখন তােক ছেড় চেল গল, তখন িতিন পাহােড়র চূড়ায়
উেঠ গেলনএবং ঈশব্রেকতার পর্াণ িনেত বলেলন। দখুন?
45 আিম উইিলয়াম কাউপােরর কবেরর পােশ দাঁিড়েয়িছ, বশীিদন
আেগ নয়, য সই িবখয্াত স্াতর্িট িলেখিছল যা আমরা আমােদর
সহভািগতা সভায় বয্বহার কির:
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রেক্ ভরা ঝরনা আেছ,
ইম্ানূেয়েলর িশরা থেক বেয় আসা,
যখােন পাপীরা বনয্ার নীেচ ডুেবিছল,

46 আপিন িক কখনও শুেনেছন িতিন িক…তার িক হেয়িছল?
সখান থেক অনুেপর্রণা চেল যাওয়ার পর স আত্হতয্ার জনয্
নদী খুেঁজ বর করার চষ্া কেরিছেলন।
47 আিম পরুাতন কন্ািক ঘেরর িঠক অপর পাের বসবাস কির।
আর িস্েফন ফস্ারআেমিরকােক তার সবেচেয় িবখয্াত লাকগান
িদেয়েছন। আর যখন িতিন িলখেবন, অনেুপর্রণা পান, সই
অনেুপর্রণা, একিট গান লখার জনয্, তারপর যখন িতিন এটার
থেক বিরেয় আেসন, তখন িতিন মাতাল হেয় যান। অবেশেষ,
চাকরেক ডেক কু্র িনেয়আত্হতয্া কেরন।
48 লােকরা জােন না য সই আধয্ািত্ক রােজয্ বসবাসকারী
লােকরা কীেসর মধয্ িদেয় যায়। এখন এখােন, আপনার মেন হেচ্
আপিন একিট পাহাড় সরােত পােরন। িকনু্ অিভেষকআপনার কাছ
থেক যেত িদন, আর সই দরজা িদেয় যেত শুরু করুন (যিদ
কউআপনােক ধরারজনয্ না থােক, দখুন)আরতারপর, সম্বত
কেয়ক ঘন্ার জনয্, খুব কেষ্, আপিন কাথায় আেছন আশ্য
হেবন।আরতারপর রােতর পর রাত,এিটআপনার সরািট নয়।
49 আর সামানয্… ছাট্ সারা এবং রেবকার সম্েক আপনােদর
বলেত চাই। তাই পেরর িদন সকােল, আিম ঘুমােত পািরিন, আর
আিম উেঠ বসলাম, একিট চয়াের বসলাম, এবং িকছুক্ণ পর
বিক, সবার থেক বড়, তার—তার সারার থেক লমব্া পা িছল,
আর তাই বিক দৗেড় আেস…ঘুম থেক উেঠ, িবছানা থেক
লািফেয়, তার ছাট বানেক না জািগেয়, আর এখােন স বািড়র
মধয্ িদেয় আেস, যতটা সম্ব জাের দৗেড়। স বলিছল, “বাবা,
বাবা…”আিম আমার একিট পা বািড়েয় িদলাম, এবং স সখােন
ঝাঁিপেয় পড়ল, বশ ভারসাময্পণূ। অেনকটা—অেনকটা আধুিনক
িগজার মত, আপনারা জােনন, এিট একিট দীঘ সমেয়র জনয্
খলার মেধয্ রেয়েছ, আপনারা জােনন, কেয়কশ বছর ধের। স
সিঠকভােব িনেজর ভারসাময্ রাখেত পারত, আর স আমার
চারপােশ তার বাহু রেখ বলল, “ওহ, আমার বাবা, আমার
বাবা…”
50 আর ছাট সারা, হট্েগােলর মেধয্, জেগ উেঠিছল। িঠক
আেছ, আিম জািন না আপনার সন্ানরা তা কের িক না; আমার
সন্ানরা কের: ছাটজন তােক দওয়া বড়জেনর কাপড় িনেয়
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আেস। আর তাই সারা বিকর পায়জামা পিরধান কেরিছল,
পায়জামার পা অেনক বিশ লমব্া িছল, আপনারা জােনন। আর
এখােন স আেস, ছাট্ িশশু, পেড় যাওয়ার মেতা কের, হাঁচট
খেয়। আর স সখােন পৗঁছায়, একটু দিরেত। তাই বিক মুখ
ঘুিরেয় বলল, “সারা, আমার বান, আিম তামােক িকছু বলেত
চাই।” স বেলিছল, “আিম এখােন পর্থেম এেসিছ। আর আমার
একািধকার আেছ। তাই আিম সম্ূণ বাবােক পেয়িছ আর তামার
জ য় িকছুই অবিশষ্ নই।”
51 এভােবই িকছু মানষু ধম িনেয় ভাবার চষ্া কের, তাই না? উহ-
হুহ। সটা িঠক।
52 আর দিরদর্ ছাট সারা, স তার ছাট্ ঠাঁট বাঁিকেয় িদল,
আর তার ছাট কােলা চাখ আমার িদেক তাকােলা, আর স
কাঁদেত শুরু করল। আর বিক আমার গােল তার গাল লািগেয়
িছল, আমােক আিলঙ্ন কের। আিম তােক ভােলাবািস। আর সারা
চেল যেত শুরু কের কারণ বিক বাবােক সম্ূণ িনেয় িনেয়িছল।
আিম এইভােব অনয্ হাঁটু বািড়েয় িদই আর তার িদেক এইভােব
এিগেয় িদই। ওহ, স দর্ত উেঠ দাঁড়ােলা এবং দৗেড় আমার
হাঁটুেত লািফেয় উঠেলা… স খুব বিশক্ণ আেশপােশ িছল না
আর তার পা মেঝেতও পৗঁছায়িন। স এক ধরেনর টলমেল িছল
(সম্বত, আমার মেতা, অল্ টলমেল, আপনারা জােনন), আর
স কেরিন… মেঝেত পৗঁছেত পােরিন। স একিট বড় সম্দায়
িছল না, আপনারা জােনন, আর তাই স শক্ মেঝেত নামেত
পােরিন। স যেথষ্ কাছাকািছ িছল না।
53 আর তাই, স একরকম ছটফট করিছল, আর আিম তার
চারপােশ দিুট হাতএভােব িনেক্প কের তােকআমার কােছ জিড়েয়
ধরলাম, আর স সই ছাট কােলা চাখগুেলােক চকচক কের,
রেবকার িদেক িফের তাকাল। স বেলিছল, “ রেবকা, আমার
বান,” স— স বেলিছল, “এটা িঠক য তুিম বাবার সব পেয়ছ,
িকনু্ আিম চাই তুিম একটা িবষয় জােনা: বাবা আমার সব িকছু
পেয়েছন।” তাই…

54 সটা…িঠক সইরকম িতিন আমােক পেয়েছন। আমার কােছ
হয়েতা বড় িকছু করার িশক্া নই, িকনু্ যতক্ণ নাআিমজািন িতিন
আমার সবিকছু পেয়েছন, আমার অিস্রতায়, তােক শুধু তার দইু
হাত িদেয়জিড়েয় ধরেত িদন, এটাআমােকভােলা বাধ করােব।
55 িঠক আেছ, আসুন আমরা বাকয্ পড়ার আেগ তাঁর কােছ ছাট
পর্াথনা কির।
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56 এখন, সব্গীয় িপতা, আমরা বুঝেত পাির য আমরাও িশশুেদর
মেতা। আর—আর আপিন আমােদর সােথ থাকেত ভালবােসন,
এবং আমােদর সােথ আরাধনা করেত। আর যখন আমরা আপনার
উপাসনা কির, এবং আপিন আমােদর ভালবােসন, আর আপনার
বাহুেত আমােদর ধের রােখন এবং আপনার পিবতর্ আত্া পর্রণ
কেরন,আরআমােদরজ্াত কেরন যআপিন জীিবতআেছন এবং
আপিনআমােদর িপতা, আমরা আপনােক অেনক ধনয্বাদ জানাই।
এখন, যন পিবতর্ আত্া আজ রােত আমােদর কােছ আেসন।
পর্িতিট হৃদয়েক ভালবাসুন, পর্ভু। আমােদর নতুন আশীবাদ করুন।
আমােদর উপর করুণার িশিশর িবন্ু ঢেল িদন, িপতা। আমােদর
পােপর িদেক তাকােবন না। সগুিলঅেনক বিশ। পর্ভু, তােদর ক্মা
করুন। তােদর বাদ িদন, িপতা, আর আমােদর আপনার বাহুেত
িনন, এবং—এবংআমােদর অসুস্তা িনরাময় করুন, আর—আর
আমােদর আত্ােক শুদ্ করুন, আর আমােদর আত্ােক মুক্
করুন, পর্ভু, যন আমরা আপনার আরাধনা এবং পর্শংসা করেত
পাির, বািড়র চারপােশ ছাট বাচ্ােদর দৗেড় বড়ােনার মত, শুধু
জািন িপতাআমােদর দখেছন। এটা পর্দান করুন, পর্ভু।
57 এখন, কান মানষু পাের না—না বােকয্র বয্াখয্া করেত।
আমরা তা উপলিব্ কির। যাহন িসংহাসেন অিধিষ্ত তাঁর ডান
হােত বইিট দেখিছেলন, আর সব্েগ কান মানষু িছল না, অথবা
পৃিথবীেত, অথবা পৃিথবীর নীেচ িযিন বইিট খালার জনয্ অথবা
সীলেমাহরগুিল মুক্করারজনয্ যাগয্ িছেলন।আর সখােনএকিট
মষশাবক উেঠ আেস, যােক পৃিথবীর িভিত্েত বধ করা হেয়িছল।
আর িতিন যাগয্ িছেলন। আর িতিন পসু্কিট িনেয়িছেলন, এবং
সীলেমাহরগুিল মুক্করেলন এবং পসু্কিট খুলেলন। হ মষশাবক,
আজ রােত আসুন। আমােদর জনয্ পসু্কিট খুলুন, িপতা, আমরা
আপনারজনয্অেপক্া করিছ, কারণআমরা এিট যীশুর নােম পর্থনা
কির, ঈশব্েরর মষশাবক।আেমন।
58 আিম বেছ িনেয়িছ, আজ রােত, এখােন িতনিট শেব্র একিট
ছাট শােস্র পদ। তেব পর্থেমআিম যাহন িলিখত সুসমাচার থেক
একিট অথবা দিুট পদ পড়েত চাই, ১১ অধয্ােয়র ২৩ তম পদ িদেয়
শুরু কের।

যীশু তাঁহােক কিহেলন, তামার ভাই আবার উিঠেব।
মাথা তাঁহােক কিহেলন, আিম জািন… শষ িদেন

পনুরুত্ােন স উিঠেব।
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যীশু তাঁহােক কিহেলন, আিমই পনুরুত্ান ও…জীবন:
য আমােত িবশব্াস কের, স মিরেলও জীিবত থািকেব:
আর য কহ জীিবতআেছ, এবং আমােত িবশব্াস কের,
স কখনও মিরেব না। ইহা িক িবশব্াস কর?
িতিন কিহেলন, হাঁ, পর্ভু: আিম িবশব্াস কিরয়ািছ য,

জগেত যাঁহার আগমন হইেব, আপিন সই খর্ীষ্, ঈশব্েরর
পতুর্।

59 আর একিট পােঠয্র জনয্ আিম এই িতনিট শব্ বয্বহার করেত
চাই: ইহা িক িবশব্াস কর?
60 িকছুিদন আেগ একটা গল্ পেড়িছলাম। আিম মেন কির এিট
একিট কাল্িনকগল্ িছল।আর বিশরভাগ সবকরা,আমার ধারণা,
ডঃ ইনগর্াহােমর সই— সই বইিট পেড়েছন দয্ িপর্ন্ অফ দয্ হাউস
অফ ডিভড । এিট একিট দদুান্ বই। এটা, আিম মেন কির, এটা
এেকবাের ছাপার বাইের। আিম এিট মুদর্ণ করেত চাই, যােত আিম
এিট লােকেদর মােঝ রাখেত পাির।
61 আর সখােন, আিম লাসােরর উপর একিট ছাট িনবন্
পড়িছলাম, এবং যীশু, আর মিরয়ম ও মাথা, লাসােরর বান।
আর আিম সখােন পড়িছলাম য যীশু কাথায় থাকেতন, আিম
িবশব্াস কির, মিরয়ম ও মাথার সােথ। তারা উভয় সুন্র ইহুিদ
মিহলা িছেলন।আরলাসার মিন্েরএকজন লখক হেত িশখিছেলন
বা পর্িশক্ণ িনিচ্েলন, যাজকেদর জনয্ আইেনর িচিঠ তির
করিছেলন।
62 আর যীশুর মহান সহভািগতা পেয়িছেলন, িবেশষ কের
লাসােরর সােথ। যখন আমরা বইিটেত পিড় য িতিন যখন তােদর
বািড়েতআেসন,আর মাথা তার কথাগুেলা শানার বয্াপাের একটু
ধীর িছেলন, িকনু্ তােক রােতর খাবার পর্সু্ত করেত হেয়িছল
এবং টিবল সাজােত হেয়িছল, িকনু্ মিরয়ম তার পােয়র কােছ
বেসিছেলন। আর যীশু বেলিছেলন য মিরয়ম ভাল িবষয় বেছ
িনেয়েছন।
63 আর তারপের, আমােদর বলা হেয়িছল য লাসার সই বয্িক্
িযিন যীশুেক যাহেনর কােছ িনেয় এেসিছেলন, ডঃ ইনগর্াহােমর
বইেয়র গেল্,এবং…দয্ িপর্ন্অফদয্ হাউসঅফ ডিভড এরউপর।
যাইেহাক, এিট সতয্ নাও হেত পাের, আিম জািন না, তেব এিটর
পটভূিমরজনয্, িকনু্ িতিন তােদর সেঙ্ বসবাস করিছেলন।
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64 এখন, আমরা িশখেত যািচ্ এই আগামী, এই গত সপ্ােহ,
বরং, যীশু যাহন িলিখত সুসমাচােরর ৫:১৯ এ বেলেছন,
“আিম…পতুর্ আপনা হইেত িকছুই কিরেত পােরন না, কবল
িপতােক যাহা কিরেত দেখন, তাহাই কেরন। কননা িতিন যাহা যাহা
কেরন, পতুর্ও সই সকল তদর্প কেরন।” দখুন? “ কবল িপতােক
যাহা কিরেত দেখন।”
65 সুতরাং এিটেক সতয্ই সিঠক কািহনী বানােত, িপতা, ঈশব্র,
অবশয্ই তাঁর পতুর্, যীশুর সােথ কথা বেলেছন, আর বেলেছন,
“আপনার বনু্, লাসার, মারা যােচ্, িকনু্ এিট ভােলার জনয্ হেত
চেলেছ, তাই আপিন বািড় ছেড় চেল যান। চেল যান, কারণ
আপনার কােছ তার জনয্ পর্াথনা করেত বলা হেব, অথবা, তােক
সুস্ করুন, আর—আর আিম চাই না তুিম এটা কর।” আপিন
যিদ কািহনীিট দেখন যখন আমরা চলেত থািক, আপিন দখেত
পােবন য এিট সই সেতয্র সােথ িমেল গেছ। সুতরাং, যীশু, কান
সতকতা বা িকছু ছাড়াই, বািড় থেক অনয্ কাথাও চেল যান, স
রােত আর িফের আেসিন। আর িতিন অনয্ কান শহের চেল যান।
আরযীশু বািড় থেক বর হওয়ার সােথ সােথই কষ্শুরুহেয় যায়।
66 আর যীশু যখন আপনার বািড় ছেড় চেল যান, তখন সমসয্া
তার পেথ চেল আেস। শুধু মেন রাখেবন, িতিন যখন আপনার
বািড় ছেড় চেল যান, তখন সমসয্া পেথ চেলআেস। আপিন যখন
সামািজক সিমিতগুিলেক এবং অনয্ানয্ িবষয়গুিলেক আপনার
িগজার িনখুতঁভােব কাজ করেত দন, যমন িকছু বড় বড় ষাল
িসিলন্ার িরেকনবয্াকােরর মেতা, আর আপিন যীশুেক সখান
থেক বর কের দন, যীশু যখন আপনার িগজা থেক চেল যান,
সমসয্া রাস্ায় নেম পের। হয্াঁ, মহাশয়, যীশু যখন একিট সম্দায়
তয্াগ কেরন, তখন তারা তােক একপােশ রেখ বেল, “িঠকআেছ,
এখন আমরা িবশব্াস কির না য এই িবষয়গুিল সিঠক হেত পাের,”
আর আপিন অনয্ িকছু গর্হণ কেরন, সমসয্া পেথ নেম পেড়। শুধু
সটা মেন রাখেবন।

67 আমােক পর্ভু যীশুর একিট গেল্র কথা মেন কিরেয় দয়, যা
লুক িলিখত সুসমাচাের পাওয়া যায়। আপনারা জােনন যখন িতিন
পর্ায় বােরা বছেরর একজন বালক িছেলন, তাঁর লােকরা তাঁেক
িনেয় িগেয়িছল, যমন পর্থা িছল পর্িত বছর, িনস্ারপেবব্। আর
যখন তারা িযরূশােলম নগের উৎসেব িছেলন এবং ভাল সময়
কাটািচ্েলন, আমরা বাইেবেল দখেত পাই, তারা তাঁেক ছাড়া
িতন িদন চেল যান। আর তারা ভেবিছেলন হয়েতা, শুধু এটা
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ভেবিছেলন য, যীশু অবশয্ই তােদর কান আত্ীয়েদর মেধয্
আেছন। এখন, আমরা তা করেত পাির না। যখন তারা তােদর
আত্ীয়সব্জেনর মেধয্ খাঁজ করেত আেসন, তখন িতিন সখােন
িছেলন না।
68 আর আমরা এিটেক সতয্ বেল মানেত পাির না, কারণ
আমরা মথিডস্, বয্াপিটস্, পর্সিবটািরয়ান, পিন্েকাস্াল,
এবং আমােদর পটভূিম এবং আমােদর পবূপরুুষরা মহান িবশব্াসী
িছেলন, আমরা এিট সতয্ বেল গর্হণ কির, ভাল, যীশু আমােদর
সােথ আেছন। আমরা তা করেত পাির না। আমােদর পর্িতিদন এবং
পর্িত িমিনেট তাঁর সােথ যাগােযাগ করেত হেব। ওহ, আিম সটা
ভােলাবািস।
69 আিম, ঈশব্র এখন যা, তা চাই। আমার িপতামাতার যা িছল,
আমার পবূপরুুষেদর যা িছল, তা চমৎকার, িকনু্ (তােদর যা িছল
তা ভাল।)আিম মেন কিরআমরাআরও বিশ পথএিগেয় গিছ।
70 দখা যাক িতিন আজ িক। আিম িফের তাকােত চাই না এবং
দখেত চাই না মহাশয় মুিড কী কেরিছেলন, কারণ আমরা মহাশয়
মুিডর চেয় অেনক বিশ পথ এিগেয় এেসিছ। আমােদর মন্লীর
সমসয্া: আমরা িপছেন তাকাই আর বিল, “িঠক আেছ, দখা যাক
মহাশয় জন ওেয়সিল িক বেলিছেলন, অনয্ কউ িক বেলিছেলন।”
এই কারেণই িবজ্ান তােদর ক্েতর্ ধেমর চেয়অেনক দেূর।
71 এখােন িতনশ বছর আেগ একজন ফরািস িবজ্ানী পর্মাণ
কেরিছেলন আপিন যিদ ঘণ্ায় পঁয়িতর্শ মাইল বেগ যান, মহাকষ
আপনােক পৃিথবী থেক দেূর সিরেয় িনেব। আপিন িক মেন কেরন
য িবজ্ান আজেক সটা উেল্খ করেব? তারা ঘন্ায় উিনশেশা
মাইল বেগ ছুটেছ এবংআেরা এিগেয় চলেছ। তারা এিগেয় যােচ্,
সামেনর িদেক তািকেয় আেছ। িকনু্ আমরা িফের তাকােত চাই
এবং দখেত চাই মুিড কী বেলিছেলন; সানিক বেলিছেলন; িফিন
বেলিছেলন; নক্, কয্ালিভন; তােদর অেনেক। তারা যা বেলিছল
সব িঠক িছল। এিট তােদর সমেয়র জনয্ িছল, িকনু্ আমরা এিগেয়
এেসিছ।
72 আমার িপতামহ গরুর গািড়েত চড়েতন। আিম একিট ফাড
িভ৮ চালািচ্। আমার ছেল জট প্ন উড়ােব। অথাৎ, আমরা
এিগেয় যািচ্। এটাই ধম হওয়া উিচত। পর্ভুর আগমন সামেন।
মন্লীেক তার ক্মতার মেধয্ পর্েবশ করা উিচত। িবজ্ান কবল
এতদরূ আেরাহণ করেত পাের এবং তারপের এিটেক বাদ িদেত
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হেব, তেব আমরা অফুরন্ উৎস পেয়িছ, য শিক্, সীমাহীন,
ঈশব্েরর, সখােন আমােদর যেত হেব তা কখনও স্শ করা হয়িন।
আমরা আজ রােতআমােদর িবেশষািধকােরর অধীেন এক িমিলয়ন
মাইল নীেচ বাস করিছ, িখর্স্ানেদর সুিবধা উপেভাগ করার থেক।
আিম যখন এখান থেক পর্িতষ্ানগুিলেক দিখ তখনআিম িনেজই
লিজ্ত হই, আর অসুস্তা, এবং সমসয্াগুিল যা এখন বতমান।
আমােদর মন্লীর রাস্ায় হাঁটা উিচত, অসুস্েদর িনরাময় করা,
মৃতেদর জীিবত করা, শয়তানেদর তাড়ােনা, িচহ্ এবংআশ্য কাজ
করা, সমগর্ িবশব্েক উপলিব্ করােনা য যীশু খর্ীষ্ বঁেচ আেছন।
এটাইআমােদর করেত হেব।
73 কন, আপনারা বলেছন, “মহাশয় মুিড কখনই না…” মহাশয়
মুিড আজ জীিবত নই। সটা িঠক। আমরা পর্ভুর আগমেন
বাস করিছ। আর আমরা এিট সতয্ বেল গর্হণ কেরিছ য িতিন
আমােদর পবূপরুুষেদর সােথ িছেলন। িকনু্ একিদন যখন একজন
পর্িতবাদকারী মহাশয় গর্াহামেক চয্ােলঞ্ কেরিছেলন, আমরা
জানেত পেরিছলাম য সআমােদরআত্ীয়েদর মেধয্ িছেলন না।
74 তারা তােক কাথায় খুেঁজ পায়? কাথায়—তারা যীশুেক
কাথায় খুেঁজ পেয়িছল? িঠক যখােন তারা তােক ছেড়
যায়। কাথায় তারা তােক ছেড় গেছ? পিন্েকােস্র
পব থেক। আমরা যীশুেক কাথায় ছেড় এেসিছ, মন্লী
কাথায়? পিন্েকােস্র পেব। যখন আমরা সই পরুােনা সমেয়র
পিন্েকােস্র শিক্ এবং পিন্েকােস্র পব থেক দেূর চেল যাই,
আমরা যীশুর কাছ থেক দেূর চেল যাই। এটা একদম িঠক, বনু্।
আমরাআমােদর সুিবধারঅধীেন বসবাস করিছ। হয্াঁ, মহাশয়।
75 পিন্েকােস্র পেব তারা তাঁেক ছেড় চেল িগেয়িছল,
আর সখােনই একমাতর্ জায়গা যা মথিডস্, বয্াপিটস্,
পর্সিবেটিরয়ান,আর পিন্েকাস্ালরা তােক খুেঁজ পােব, সখােন
যান যখােন আপিন তােক ছেড় চেল এেসেছন। পর্ভুর আনন্
কাথায়? পর্ভুর শিক্ কাথায়? িগজা আজ িজজ্াসা কের, “িক
হেয়েছ—ইিতহােসর ঈশব্েরর িক হেয়েছ?” িতিন তার লােকেদর
দেৃশয্ তােক ডাকার জনয্ অেপক্া করেছন। িকনু্…
76 আমরা ধমসম্দােয়র মাধয্েম এটা করেত পাির না। আমরা
মেনািবজ্ােনর অধীেন এিট করেত পাির না। আমরা পািটগিণেতর
অধীেন এিট করেত পাির না, অথবা আমরা িশক্া িদেয় এিট করেত
পাির না। আমরা িনেজেদরেক আলাদা কির, িনেজেদরেক িবভক্
কির। আমরা িবভক্ নই। আমরা খর্ীষ্ যীশুেত পর্কৃতপেক্ এক
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বয্িক্। আমরা সকেলই খর্ীেষ্ এক, আর আমােদর ধমসম্দায়
কখনই তা করেব না। তারা যতই ভােলা হাক, তারা তা করেব না।
আমােদর িশক্া হল সুসমাচােরর সবেচেয় বড় বাধা, তা হল িশক্া।
77 আমােদর যা দরকার তা িশক্া নয়। আমােদর শিক্ পর্দশেনর
জনয্ িগজায় পিবতর্ আত্ার শিক্ এবং পর্দশেনর পর্েয়াজন আেছ।
যীশু কখেনা বেলনিন, “সমুদয় জগেত যাও এবং—এবং িশক্া
পর্দান কর।” িতিন কখেনা বেলনিন, “সমুদয় জগেত যাও এবং…”
িতিন বেলিছেলন, “সমুদয় জগেত যাও আর সুসমাচার পর্চার
কর।” আর সুসমাচার হল পিবতর্ আত্ার শিক্, পনুরুত্ান পর্দশন
করা। আমােদর যখােন থাকা উিচত তার থেক আমরা এখনও
দশ লক্ মাইল দেূর। আসুন আমরা এিগেয় যাই। আসুন আমরা
পিন্েকােস্র পেব যখােন তােক ছেড় এেসিছলাম সখােন
িফের যাই।
78 যীশু বেলেছন, যাহন িলিখত সুসমাচাের, আিম িবশব্াস কির,
১৫তমঅধয্ায়, িতিন বেলেছন, “আিম দর্াক্ালতা, তামরা শাখা।”
িঠক আেছ এখন, সই দর্াক্ালতা যিদ পর্থম শাখািট পর্কাশ কের,
এবং সই শাখা থেক পর্িরেতর পসু্ক রচনা কের, িদব্তীয় শাখা
আেরকিট পর্িরেতর পসু্ক রচনা করেব। তৃতীয় শাখা আেরকিট
পর্িরেতর পসু্ক রচনা করেব। আর সই দর্াক্ালতা থেক য সব
শাখা বর হেব তা পর্থম শাখার মেতাই হেব।
79 এখন, আপিন কলম করেত পােরন, আমরা সটা জািন। আিম
একিট লবুবগীয় গাছ দেখিছ যার উপের পর্ায় আট রকেমর ফল
িছল। আিম একিট কমলা গাছ দেখিছ তােত আ গুর, লবু এবং
অনয্ সব িকছু এর উপর িছল, িকনু্ তােদরেক জাড়া লাগােনা
হেয়িছল।
80 এটাই আজেকর িবষয়। আমরা আমােদর ধারণাগুিল জাড়া
লািগেয়িছ, আমােদর ধমসম্দায়গুিল জাড়া লািগেয়িছ, িকনু্
সই গাছিট যিদ কখেনা অনয্ একিট শাখা িনেজর থেক বর কের,
তেব তা সই মূল শাখার মেতাই হেব যা তােত িছল। হােললুইয়া!
ওহ, মন্লী একসােথ িমেশ যােব, িকনু্ আমােদর মূল শিক্র
পর্েয়াজন আেছ। আমােদর পিবতর্ আত্ার পর্েয়াজন আেছ, যীশু
খর্ীেষ্র পনুরুত্ােনর শিক্।এটাই িতিনআমােদর করেত বেলেছন।
81 “আিম দর্াক্ালতা, তামরা শাখা।” যিদ একিট আ গুর লতা
একিট অঙু্র বর কের, আর এিট সুন্র নীল আ গুেরর সােথ
বিরেয় আেস, পরবতী য দর্াক্ালতািট এিট বর কের তােতও
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সুন্র নীল আ গুর থাকেব। যিদ পর্থম দর্াক্ালতা বিরেয় আেস
এবং তারা পিবতর্আত্ারপর্ভােব পেড়,আরতারা মহানঅেলৗিকক
কাজ কের, এবং িচহ্ সকল,আর িবেশব্র কােছ তােদর সাক্য্ মাহর
কের…এমনিক তােদর অেনেকই তােদর িনজসব্ সাক্য্ িদেয়, তারা,
তােদর রক্ িদেয়, তারা তােদর সাক্য্ মাহর কের। সুসমাচারআনার
জনয্ তারা সব ধরেনর িবপদ এবং সবিকছুর মধয্ িদেয় গেছ। তারা
কষ্ পেয়িছল; তােদর মারধর করা হেয়িছল; তােদর শািস্ দওয়া
হেয়িছল। “আমােদর িক সব্েগ িনেয় যাওয়া হেব, আরামদায়ক
ফুেলর িবছানায়, যখন অনয্রা পরুস্ার জতার জনয্ লড়াই কের,
এবং রক্াক্ সমুেদর্র মধয্ িদেয় যাতর্া কের?” আমরা িক আশা
কির? “যিদ আমােক রাজতব্ করেত হয় তাহেল অবশয্ই আমােক
লড়াই করেত হেব।আমার সাহস বাড়ান, পর্ভু।” অবশয্ই।আমােদর
পর্েয়াজনআেছ…
82 আমােদর একিট নতুন ধমসম্দােয়র পর্েয়াজন নই। আমােদর
নতুন িগজা ভবেনর পর্েয়াজন নই। আজআমােদর যা দরকার তা
হল একিট পরুােনা সমেয়র পরুােনা ধাঁেচর, নীল-আকাশ, পাপ-
হতয্াকারী পিন্েকাস্াল পনুরুজ্ীবন, যা পিন্েকােস্র িদেন
জেন্িছল এবং আবার মন্লীেত িফের এেসেছ, পিবতর্ আত্ার
শিক্ পনুরায়, যীশুেক দেৃশয্আনেত।
83 ইিতহােসর ঈশব্র সবদা একিট গুরুতব্পণূ মুহূেত দেৃশয্ উেঠ
আেসন। আমােদর এটা পর্েয়াজন আেছ। আজেক আমােদর
মন্লীর বয্াপারটা এটাই। আমরা অেনক িপিছেয় যািচ্। আমরা
িবেশব্র চালচলেন পেড় যািচ্। আর ধীের ধীের, বছেরর পর বছর,
এিট একটু একটু মরেতশুরুকের এবং শুিকেয় যায়।
84 খুব শীঘর্ই এটা ছাঁটােইর সময়।আিম এই বদীেত যমন দাঁিড়েয়
আিছ, ঈশব্রততটা িনিশ্তভােব তা কেট িদেবন। ঈশব্রতােক কেট
িদেবন যােত স পনুরায় ফল দয়। িতিন িকছু িদেনর মেধয্ই পৃিথবীর
কাজগুিলেক তা থেক কেট িদেবন। এমন অপমান, ধেমর নােম
িগজা যভােব চািলেয় গেছ।
85 আর আমরা খুেজ পাই, যীশু যখন চেল গেলন, তখন মৃতুয্
শুরু হেয়িছল। যীশু যখন আমােদর মন্লী তয্াগ কেরন, পিবতর্
আত্ার শিক্ আমােদর মন্লী ছেড় যায়, তখন তা হর্াস পেত
শুরু কের এবং—এবং মারা যায়। আর এর পের আর িকছুই নই।
এখন, যখন যীশু চেল যান, মৃতুয্ িভতের আেস। ওহ, এিট একিট
দঃুখজনক সময় িছল।
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86 আর লক্য্ করুন, তারা চারপােশ খুজেত থােকন, আর তারা
যীশুেক ডেক পাঠােলন, িকনু্ িতিনআেসনিন। তারাআবার তাঁেক
ডেক পাঠােলন, আর িতিন আেসনিন, িকনু্ িতিন জানেতন িতিন
কী করেত চেলেছন। িতিন জােনন আজ রােত, িতিন িক করেত
যােচ্ন। এটা তার কােছ হািরেয় যায়িন: িতিন জােনন িঠক িতিন িক
করেত যােচ্ন। যমনআিম এই বদীেত দাঁিড়েয়আিছ িঠক ততটাই
িনিশ্ত িতিন এক দল পর্জা উপের তুলেত আনেত যােচ্ন। িতিন
পরজাতীয়েদর পর্জেন্র মধয্ থেক তাঁর নােমর জনয্ এক দল পর্জা
তির করেবন। িতিন এটা করেবন।

87 ইহুিদেদর সময় এখন হােত, আর পরজাতীয়েদর শষ হেয়
যােচ্, কারণ তারা বিরেয় গেছ। তারা খর্ীষ্েক পর্তয্াখয্ান করেছ;
তারা তােদর লক্ণ পর্তয্াখয্ান করেছ; তারা যা িকছু ধািমক তা
পর্তয্াখয্ান করেছ, এবং এিটেক এক ধরেণর টিলপয্ািথ বা শয়তান
শিক্ িহসােব িচিহ্তকরেছএবং করেব…তারা পিবতর্আত্ার িনন্া
করেছ এবং িনেজেদরেক ঈশব্েরর কাছ থেক দেূর সিরেয় িনেচ্।
আর ঈশব্র সই সংখয্ালঘুেদর িনেয় অল্ সময় পের একিট শিক্শালী
মন্লীেত উন্ীত করেবন, আর তারপের আত্ােক ইহুদীেদর িদেক
িফিরেয় িদেবনআর পরজাতীয় মন্লীেক ঘের িনেয় যােবন। একদম
িঠক। স এখন পর্সু্িতর মেধয্ রেয়েছ। িঠকআেছ,আমরা পর্ায় শষ
সমেয় এেসিছ।
88 যীশু, িতিন জানেতন। আর িকছু সময় পর িতিন বলেলন,
“আমােদর বনু্ লাসার িনদর্া িগয়ােছ।”
89 কন, িশষয্রা ভেবিছেলন িতিন একটু িবশর্াম িনেচ্ন। িতিন
বেলিছেলন, “িঠক আেছ, স যিদ িনদর্া িগয়া থােক, তেব রক্া
জািগেব।”
90 িঠক আেছ, িতিন বেলিছেলন তার…তােদর কথা, যােত তারা
বুঝেত পােরন, বেলিছেলন, “িতিন মিরয়ােছন, আর তামােদর
িনিমত্ আনন্ কিরেতিছ য, আিম সখােন িছলাম না।” দখুন?
“আর তামােদর িনিমত্আনন্কিরেতিছ য,আিম সখােন িছলাম
না।” কারণ তারা তােক অনেুরাধ করেতা তােক—তােক সুস্—
তােক সুস্ করার জনয্, িকনু্ িতিন জানেতন য িতিন তা করেত
পারেবন না, কারণ দশন তখনও… সই চার িদন পর িতিন জানেত
পারেলন য, সই সময়ই িপতা তাঁেক বেলিছেলন। কত সুন্র;
িতিন কবের সামেন বলেলন, “িপতঃ, তামার ধনয্বাদ কির য,
তুিম আমার কথা শুিনয়াছ। িকনু্ এই য সকল লাক চািরিদেক
দাঁড়াইয়াআেছ, ইহােদর িনিমেত্ এই কথা কিহলাম।” দখুন? িতিন
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আেগ থেকইজানেতন িতিন িক করেত যােচ্ন। িতিন বেলিছেলন,
“আিম িনদর্া হইেত তাহােকজাগাইেত যাইেতিছ।”
91 এখন,আিম কল্না করেত পাির য ছাট্ বািড়িট সিতয্ই ভেঙ
গেছ। পিরবােরর উপাজনকারী চেল গেছন, দঃুখ। ওহ, এটা
চমৎকার যখনআপনার একিট দঃুখী বািড় অথবা একিট দঃুখী হৃদয়
থােক এবং যীশু হঠাৎআিবভূত হন, তাই না?আিম মাথােক কল্না
করেত পাির, কােলা ঘামটা পরা একজন সুন্রী ছাট্ মিহলা,
আর ছাট মিরয়ম, আর তারা এেক অপরেক জিড়েয় ধের বলেছ,
“আমরা িক করেবা? বাবা মা চেল গেছন,আরআমােদর মূলয্বান
ভাই…এখন, আমরা িগজা ছেড় এেসিছ, এবং আমরা তােদর
থেক বিহষৃ্ত হেয়িছ, আর নাসরেতর যীশুেক অনসুরণ করেত
বিরেয় এেসিছ। আর তােক দেূর টেন িনেয় গেছন এবংআমােদর
ছেড় চেল গেছন, কাথাও।”

92 আিম একজন সমােলাচকেক এেস বলেত শুনেত পািচ্,
“আের, কাথায় সই ঐশব্িরক িনরাময়কারী, সই গািলেলর
ভাববাদী? স এখন কাথায়? দখুন, যখন সিতয্ই তাঁর িকছু করার
সময় আেস, িতিন চেল গেছন।” এটা সখােন। দখুন, ঈশব্র এটা
করেত ভােলাবােসন, শুধু মানষুেক জানেত িদেত, মানষুেদরেক
পর্কাশ করেত তারা কী, হয্াঁ, তারা আসেল িক তা দখােনার চষ্া
করিছ। িতিন তােদর আশীবাদ দন। িতিন উপিস্ত হন, িনেজেক
পর্কাশ কেরন, লােকেদর কােছ িনেজেক পিরচয় কিরেয় দন, তারা
কী ধরেনর পর্িতিকর্য়া কের তা দখার জনয্, তারা এিট িনেয় কী
করেব তা দখার জনয্।
93 এখন, আমরা খুেঁজ পাই, কেয়ক—কেয়ক িদন পর, চার িদন,
লাসার মারা িগেয়িছেলন। তারা তােক কবর দয়। িদব্তীয় িদন,
তৃতীয় িদন, চতুথ িদন…এখন, য কউ জােনন য িতন িদন পের
িবকৃিত শুরু হয়: পর্থেম নাক মুেখর উপর পেড়। আর তারপের
িবকৃিত শুরু হয়; তব্েকর কৃিম শরীর খেত শুরু কের। তারা তােক
মািটেত শুইেয় রেখিছেলন, যখােন তােক রাখা হেয়িছল সখােন
গুহারউপেরএকিট বড়পাথর রেখিছেলন।আরঅল্বয়সী মেয়রা
মােঝ মােঝ সখােন িগেয় কবেরর কােছ হাঁটু গেড় কাঁদত।
94 আর িকছুক্ণ পর খবর ছিড়েয় পড়েলা, “যীশু এেসেছন।
আমরা তােক শহেরআসেত দেখিছ।” ওহ, সই ছাট্ মাথা, িতিন
এতটাই, আপাতদিৃষ্েত, এতটাই এই িবষেয় ধীর িছেলন, তখন
িতিন পর্মাণ কেরিছেলন য তােক কী িদেয় তির করা হেয়িছল।
এখােন স আেস। স তখন তার রাস্ায় আেস, খুজঁেত। আিম
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রাস্ার ধাের তােদর কেয়কজনেক বলেত শুনেত পািচ্, “িঠক
আেছ, আিম অনমুান কির য আপিন এখন সনু্ষ্, আপনার
ধম িমথয্া।” স তােদর উেপক্া কের এিগেয় িগেয়িছেলন, সমস্
সমােলাচকেদর উেপক্া কের এিগেয় িগেয়িছেলন। যতক্ণ না
স তােক দখেত পায় ততক্ণ স এিগেয় গল, হয়েতা রাস্ার
কােণ বেস।

95 এখন, এটা আপাতদিৃষ্েত, তার অবশয্ই…তার হয়েতা তােক
িতরস্ার করার এবং—এবং তার সােথ খারাপ কথা বলার অিধকার
িছল। কন, স দৗেড় িগেয় বেল িন, “এখােন তাকান, এখােন
তাকান, আপিন। আপিন একজন ভাববাদী, ঈশব্েরর লাক হওয়ার
কথা। আমরা যখনআপনােক ডািক তখনআপিন এেলন না কন?
কন,আমরা এখন শহেরর হািসর পাতর্।আমরাআপনােক অনসুরণ
করেত আমােদর িগজা থেক বিরেয় এেসিছ।” মেন হিচ্ল তার
একটা অিধকার আেছ। িকনু্ আপনারা জােনন, যভােব আিম
পর্চার কেরিছলাম, সই মষশাবক ওকেপাত,আমরা যিদ মষশাবক
হই, একিট মষশাবক তার সমস্ অিধকার তয্াগ কের। এটা একদম
িঠক। তার কােছ পশম ছাড়া আর িকছুই নই, তাই তােক তা তয্াগ
করেত হেব। আর আপনােক সমস্ অিধকার তয্াগ করেত হেব
ঈশব্েরর সবা করার জনয্। এটা একদম িঠক।
96 মিহলারা যভােব ছাট পাশাক পিরধান কেরন তার িবরুেদ্
আিম বলিছলাম, আপনারা জােনন, আর তারা বেলিছল, “িঠক
আেছ, আমরা—আমরা আেমিরকান। আমরা যা করেত চাই তা
করেত পাির।”
97 আিম বললাম, “ সটা িঠক, িকনু্ আপিন যিদ মষশাবক হন,
আপিন আপনার অিধকার তয্াগ করেবন।” িসগােরট খাওয়া আর
এইরকমআচরণ, এিট একজন মিহলার করা সবেচেয় খারাপ কাজ।
এটা একদম িঠক।
98 একজন ভদর্মিহলাআমােক বলেলন, িকছু সময়আেগ,আমার
সােথ কথা বলিছেলন, বলিছেলন, “িকনু্, ভাই বর্ানহাম, তারা অনয্
কান জামাকাপড় তির কেরন না।”

99 আিম বললাম, “িকনু্ তারা এখনও সলাই মিশন তির কের
এবং িবিকর্ কের। এটা িনেয় কান অজহুাত চলেব না।” এটা
একদম িঠক।
100 মেন রাখেবন, কান একিদন, আপিন হয়েতা আপনার সব্ামীর
কােছ শুদ্ হেবন, িকনু্ আপিন এর জনয্ বয্িভচােরর জবাব িদেবন,
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িনিশ্তভােব: “ য কহ কান স্ীেলােকর পর্িত কামভােব দিৃষ্পাত
কের, স তখনই মেন মেন তাহার সিহত বয্িভচার কিরল।”
101 আজ পিন্েকাস্াল মিহলােদর সােথ িক ঘটেছ, তা আিম
ভাবিছ। িকভােব আপনারা সই পরুােনা পরম্রা থেক দেূর চেল
গেছন।আপনােদর মােয়রা কীভােব লমব্া চুল রাখেতন,আরআজ
পিন্েকাস্াল মিহলারা মািড গর্ােসর দেলর মেতা রং লাগােচ্ন,
আর তােদর চুল কেট ফলেছন, আর ছাট ছাট জামাকাপড়
পরেছন, িঠক বািকেদর মত…বাইের বর হেয় িবেকেল উঠােনর
ঘাস কাটার সময়, যখন পরুুষরা আসেছন, আপনারা িক বুঝেত
পােরন, মিহলারা, তােদর সােথ বয্িভচার করার জনয্ আপনােক
উত্র িদেত হেব? আপিন সই উেদ্েশয্ তােদর কােছ িনেজেক
উপস্াপন কেরন। এিট মন্লী এবং তার লাকেদর উপর একিট
মন্ আত্া, আর তারা এিট জােন না। অন্ এবং তা জােনন না।
এটাই সতয্।
102 হয়েতা আপিন বলেত পােরন ধমপর্চারক িহেসেব এটা বলার
অিধকার আমার নই। িঠক আেছ, আমােক—আমােক পিবতর্
আত্ার পর্দশনা অনসুরণ করেত হেব; এটাই আিম বলেত পাির।
আপিন…আিম যিদ িবচােরর সময়আপনার সােথ দখা কির, তখন
আমার হােতআপনার রক্থাকেব না। শয়তােনর পর্িতিট ভূিম থেক
দেূর সের যান। এটা থেক দেূর থাকুন। তার থেক দেূর সের যান।
আিম িচন্া কির না কতজন টিলিভশন তারকা…আপিন এখােন
একজন টিলিভশনতারকা নন;আপিনএকজনঈশব্েরর কনয্া।
103 অনয্ একিদন সকােল পালকেদর মন্লীেত পর্চার কেরিছলাম,
একজন বৃদ্ কর্ীতদােসর সম্েক, অেনক আেগ যখন তারা
কর্ীতদাস িবিকর্ করত। আর তারা এেস তােদর িনলােম িকেন িনেয়
যত। আর সই লাকরা, তারা কাঁদিছল, কারণ তােদর জন্ভূিম;
তারা আর কখেনা িফের যেত পারেব না। আর তারা তােদর চাবুক
মারত। আর তারা তােদর কর্য় করত িঠক যমন আপিন একিট
গািড় কর্য় কেরন, শুধু য কােনা িকছুর জনয্, দাম, আর মানষু
িবিকর্ করত।
104 আর একিদন, একজন কর্তা আেসন, একজন দালাল, একিট
বড়…একিট বড় বাগােন, বরং। আর স বলল, “িবকর্েয়র জনয্
আপনার কােছ কতজনকর্ীতদাসআেছ?”
105 বলল, “িঠক আেছ, আমার কােছ অদলবদেলর জনয্ িকছু
আেছ।” তারা তােদর বড় করার চষ্া করেব। মা, বাবােদর িনেয়…
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তার কােছ কান িববািহত মিহলা যিদ একটু দবুল মিহলা হেয় থােক,
এই বড় সুস্ পরুুষেদর িনেয় িগেয় তােদর বংশবৃিদ্ কের… ঘাড়া
এবং পশুেদর মত। কখেনাই এটা িঠক িছল না। ঈশব্র মানষু তির
কেরেছন। মানষু দাস বািনেয়েছ। এিট িদেয় আরম্ করা িঠক নয়,
কখনই না। ঈশব্র কান মানুষেক দাস হেত চান না। না, মহাশয়। আর
না…িক ঘেটেছ তা দখনু।
106 তারপর সই সেবর মােঝই এই লাকিট বলল, “িঠক আেছ,
আিম তােদর িকছু িকনেত চাই…” িতিন সখােন এক যবুকেক লক্য্
করেলন। তােদর তােক বতর্াঘাত করেত হয়িন। তার িচবুক উপের
িছল, মাথা উপের, একজন সিতয্কােরর ভদর্েলােকর মেতা, ঘুের
বড়ােচ্ন।আর সই দালাল বলল, “আিমতােক িকনেত চাই।”

107 স বলল, “িকনু্ স িবিকর্র জনয্ নয়।”
108 স বলল, “ বশ, কন?” বলেলা, “িতিন িক কতা?”
109 স বলল, “না, স একজনকর্ীতদাস।”
110 “িঠক আেছ,” বলেলন, “ কন? আপিন িক তােক বািকেদর
থেক ভােলা কের খেত দন?”

111 স বলল, “না। স সখােন বািকেদর সােথ মেঝেত খায়। স
একজন কর্ীতদাস।”
112 বলল, “িকতােক বািকেদর থেকএতআলাদা কের তােল?”
113 আর কতা বলেলন, “আিম অেনক িদন ধেরই ভাবিছলাম,
িকনু্ একিদন জানেত পারলাম। জন্ভূিমেত, তার িপতা গাষ্ীর
রাজা। আর যিদও স বািড় থেক দেূর একজন িবেদশী, তবুও স
জােন স একজন রাজার ছেল এবং স িনেজ তার মেতা আচরণ
কের।” যিদ তা…যিদ একজন আিফর্কান আিদবাসী বুঝেত পােরন
য তার িপতা একজন রাজা, আর এখােন একিট িবিচতর্ দেশ
একজন িবেদশী হেয়ও স জােন য সমুেদর্র ওপাের স একজন
রাজার পতুর্, তামরা যখন ঈশব্েরর পতুর্ ও কনয্া, তখন নারী ও
পরুুষেদর িনেজেদরআচরণ কমন হওয়া উিচত? তার মতআচরণ
করুন। অবশয্ই। িনেজেদর আচরণ; িনেজেদরেক পিরষ্ার করুন
এবং ঈশব্েরর পতুর্ ওকনয্ার মেতাআচরণকরুন।আশ্য, িকঅবস্া।
114 এখােন আমরা। ওহ, ছাট মাথা, দৗেড় বিরেয় এেস। তােক
দখেত মেন হিচ্ল তার কােছ একিট—তাঁর িবরুেদ্ িকছু বলার
একিট উপায় িছল। “তুিম আমার ভাইেয়র কােছ এেল না কন?
দখুনআমরাআপনারজনয্ কত িকছু কেরিছআরআপিনআমােদর
হতাশ কেরেছন।” িঠক আেছ, যিদ স এিট বলেতন তেব গল্িট
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যভােব শষ হেয়িছল তা কখনই শষ হত না। না, মহাশয়।
এইভােবই আপিন ঈশব্েরর ঐশব্িরক দােনর সািন্েধয্ আেসন। যিদ
ঈশব্র একিট দান পর্রন কেরন, আপনােক সিঠকভােব তার সািন্েধয্
আসেত হেব। আপিন যিদ কখনও তার কাছ থেক িকছু পাওয়ার
আশা কেরন, আপনােক সিঠক ভােব তার সািন্েধয্ আসেত হেব।
আর মাথা তা জানেতন। িতিন সম্বত শূেনমীয়া মিহলা এবং তার
িশশুিটর সম্েক পেড়িছেলন। আর স… সই শূেনমীয়া মিহলা যিদ
জানেতন য ঈশব্র ইলীশােয়র মেধয্ িছেলন, তাহেল িতিন যীশুর
মেধয্ কত বিশ িছেলন? িনিশ্তভােব।
115 সুতরাং, িতিন সিঠক পদ্িতর তার সািন্েধয্ আেসন। িতিন
দৗেড় িগেয় তাঁর পােয় পড়েলন। আিম সটা পছন্ কির! পােয়র
কােছ পেড় বলেলন, “পর্ভু…” এটা তার সিঠক উপািধ। এটাই
িতিন িছেলন। িতিন তার পর্ভু িছেলন। “পর্ভু, আপিন যিদ এখােন
থািকেতন,আমার ভাই মিরত না।”
116 আহাের! ওহ, আিম কবল তার মহান হৃদয়েক কল্না করেত
পাির যখন িতিন সই সুন্রী মিহলার িদেক তাকােলন, তার গাল
বেয় অশর্ বেয় যােচ্। বলেলন, “পর্ভু, আপিন যিদ এখােন
থািকেতন, আমার ভাই মিরত না।” স িক বেলিছল দখুন। “আর
এখনওআিম জািন, যিদও িতিন মারা গেছন, যিদও চামড়ার কৃিম
তার শরীের হামাগুিড় িদেচ্, এখনও, হ পর্ভু, আপিন ঈশব্েরর
কােছ য িকছু যাচ্া কিরেবন, তাহা ঈশব্রআপনােক িদেবন।”
117 ওহ, এটাই রহসয্। আপিন বলেত পােরন, “আিম পর্িতিট
হাসপাতােল দেখিছ। ডাক্ার বলেছ আিম মের যােবা, িকনু্
এখনও, পর্ভু…আিম সম্ূণ বােতর বয্থায় প গু; আিম নড়াচড়া
করেত পাির না, িকনু্ এখনও, পর্ভু…”
118 এই ছাট্ িশশুিটর কােছ গত রােত এত বড় জল িছল। আপিন
িকছুই করেত পােরন না। এিট ছিড়েয় পড়েব এবং তার ছাট্ মাথািট
ফেট মারা যােব, “িকনু্ এখনও, পর্ভু…” িতিন এখনওএকই ঈশব্র।
িতিন এখনওএকইপর্ভু। “এখনও, পর্ভু…”আর িতিন সবশিক্মান
ঈশব্েরর দিক্েণ বেসআেছন, যাআমরা দািব কির য িতিনআমােদর
জনয্ কেরেছন সই িবষেয়র উপর সুপািরশ কেরন।
119 এখন, আিম সিতয্ই ধািমক বাধ কির। অবশয্ই কির। আপিন
যভােবই হাকআমােকএকিট পিবতর্-গড়ােনা বলেত যােচ্ন,তাই
আপিনওশুরুকরেত পােরন এবং এিট শষ করেত পােরন।
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120 তাই, হয্াঁ, মহাশয়, “এখনও, পর্ভু, আপিন ঈশব্েরর কােছ য
িকছু যাচ্া কিরেবন, তাহা ঈশব্রআপনােক িদেবন।”
121 “আমার নােম িপতার িনকেট যিদ তামরা িকছু যাচ্া কর,আিম
তাহা কিরব,” যীশু বেলেছন।
122 “এখনও, পর্ভু, আিম জািন, আপিন ঈশব্েরর কােছ য িকছু
যাচ্া কিরেবন, তাহা ঈশব্র আপনােক িদেবন।” ওহ, এিট অবশয্ই
তাঁর মহান হৃদেয় পর্েবশ কের।
123 িতিন বেলিছেলন, “ তামার ভাইআবারজীিবত হেব।”
124 স বেলিছল, “হয্াঁ, পর্ভু। স জীিবত হেব। স ভােলা ছেল
িছল। স শষ িদেন সাধারণ পনুরুত্ােন উঠেব।” ইহুিদরা সাধারণ
পনুরুত্ােন িবশব্াস করত। “ শষ িদেন পনুরুত্ােন সউিঠেব।”
125 তার িদেক দখুন। িতিন তার ছাট আত্েক একসেঙ্ িনেয়
আেসন। িতিন বেলিছেলন, “আিমই পনুরুত্ান ও জীবন।” হ,
আমার। এরআেগ কখেনা এমন কথা কােনা মানুষ বলেত পােরিন।
এর পের আর কখেনা হেব না, বলা যায়। একমাতর্ িতিনই বলেত
পােরন। “আিমই পনুরুত্ান ও জীবন,” পর্ভু বেলন। “ য আমােত
িবশব্াস কের, স মিরেলও জীিবত থািকেব। আর য কহ জীিবত
আেছ, এবং আমােত িবশব্াস কের, স কখনও মিরেব না। ইহা িক
িবশব্াস কর?”
126 স বেলিছল, “হয্াঁ, পর্ভু।” ওহ, স জানত য িকছু একটা
ঘটেত যােচ্। এটা হেতই হেব।
127 যখন একিট সৎ হৃদয় থেক িবশব্াস ঈশব্েরর সােথ দখা কের,
তখন তােদর সবিকছু িঠকএইভােব একিতর্ত হয়। িকছু একটা ঘটেত
হেব।আিমআজ রােত এই শর্াতােদর চয্ােলঞ্ করিছ, যীশু খর্ীেষ্র
নােম,আপনার িবশব্াসেক ঈশব্েরর সােথ সইভােব সংযকু্ হেত িদন,
কেয়ক িমিনেটর মেধয্আমরাআেরকিট পিন্েকাস্ পাব। এই শহের
এমন একিট পনুরুজ্ীবন শুরু হেয় যােব, সটা দািবেয় রাখার জনয্
দেশ যেথষ্ পিুলশ থাকেব না। সটা িঠক। একিট বাস্ব পনুরুজ্ীবন
হেব। “এখনও, পর্ভু…”
128 “িঠক আেছ, পর্ভু, আমরা এিটর থেক সের িগেয়িছলাম;
আমরাএিট কেরিছ,আরওিট কেরিছ।”আপিন িক কেরেছনতােত
আমার িকছু যায় আেস না, “এখনও, পর্ভু…” িতিন আপনার
ডােকর অেপক্া করেছন। িতিন…“ইহা িক িবশব্াস কর?” িনশ্য়ই।
হয্াঁ, মহাশয়। “আর এখনও, আপিন ঈশব্েরর কােছ য িকছু যাচ্া
কিরেবন,…”
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129 “তাহােক কাথায় রািখয়াছ?” এখন, িতিন কবেরর কােছ যান।
িতিন কর্ন্ন করার জনয্ যেথষ্ মানষু িছেলন; িতিন মৃতেদর জীিবত
করার জনয্ যেথষ্ ঈশব্র িছেলন।
130 এখােন িকছু সময় আেগ, একজন মিহলা িযিন একিট িনিদষ্
গাষ্ীর অন্গত িছেলন…আিম কখেনাই এটােকঅভয্াস কের তুিল
িন ধমসম্দােয়র িবষেয়। িকনু্ এই মিহলা…তারা িবশব্াস কের না য
যীশু ঐশব্িরক িছেলন। তারা বলেতন িতিন একজন ভাববাদী মাতর্।
এখন, িতিন িছেলন…িতিন যিদ একজনভাববাদী হেয় থােকন তেব
আমরা সকেলই পােপর মেধয্আিছ। িতিন হয় ঈশব্র িছেলন, ঈশব্েরর
চেয় কম িকছু নন, অথবা িবেশব্র সবেচেয় বড় পর্তারক িছেলন।
সটা িঠক। িতিন একজন মানেুষর চেয় বিশ িছেলন। স বলল,
“িতিন ঐশব্িরক িছেলন না।”
131 আজেকর এই সামািজক সুসমাচাের এর অেনক িকছুই আেছ;
যীশু খর্ীষ্েক ভাববাদী বানােনার চষ্া করেছ। কন, িতিন িছেলন
ভাববাদীেদর ঈশব্র। িনশ্য়ই িতিন িছেলন।
132 স বলল, “আিম আপনার বাইেবেলর দব্ারা এিট পর্মাণ করব,
‘িতিন একজন মানষু িছেলন।’”
133 আিম বললাম, “আপিন কেরন।”
134 আর স বলল, “যখন িতিন লাসােরর কবের িগেয়িছেলন,
বাইেবল বেল, ‘িতিন কঁেদিছেলন।’ তােক মরণশীল হেত হেব
নতুবা িতিন কাঁদেত পােরন না।”
135 আিম বললাম, “ভদর্মিহলা, এটা িক আপনার শাস্?” আিম
এখােন এিট বলার জনয্ অপিবতর্ হেত চাই না, তেবআিম তােক যা
বেলিছলাম তাআিমআপনােক বলব।
136 স বলল, “এটাই।”
137 আিম বললাম, “কু্ধায় মারা যাওয়া মুরিগর ছায়া থেক তির
ঝােলর চেয় এই বক্বয্িট দবুল।” আিম বললাম, “িঠক আেছ,
আপনার—আপনার দাঁড়ােনারজনয্ কান স্ান নই।”
138 স বলল, “ কন, িতিন কাঁদেলন। যা দখায় িতিন নশব্র
িছেলন।”
139 আিম বললাম, “িতিন নশব্র ও অিবনশব্র উভয়ই িছেলন। িতিন
ঈশব্র দেহ িছেলন।”
140 স বলল, “ওহ, বাকািম!”
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141 আিম বললাম, “িতিন কাঁদেত কাঁদেত কবের গেলন। সটা
যেথষ্ সতয্, িকনু্ যখন িতিন তার আত্েক উপের তুেলন…”
বাইেবল বেল, “তাঁেক দখার মেতা িকছুই িছল না; কান সৗন্য
িছল না য আমরা তাহার আকাঙ্া কির।” িকনু্ যখন িতিন তার
কাঁধ সাজা কের বলেলন, “লাসার, বািহেরআইস,”আরএকজন
মানষু য চার িদনআেগ মারা িগেয়েছন এবং কবের পেচ িগেয়েছন,
স বিরেয় আেস। সটা একিট মানুেষর চেয় বিশ িছল। আমােক
দখান মানষু এটা করেত পাের। এটা িক িছল? িবকৃিত তার কতােক
জােন। জীবন তার সৃিষ্কতােক জােন। িকছু ঘটেতই হেব। িতিন
আেদশ করেলন এবং একজন বয্িক্ িযিন মৃত এবং চার িদন কবের
িছেলন, পনুরুিত্ত হেলন,আর তার পােয় দাঁড়ােলন,আরজীিবত
হেলন। হােললুইয়া! সটা ঈশব্র তাঁর পেুতর্ িছেলন। হয্াঁ, মহাশয়।
সটা ঈশব্র তাঁর মাধয্েম িনেজেকপর্কাশ করিছেলন, পতুর্। সটা ঈশব্র
কথা বলিছেলন, একজন মানুষ নয়।
142 সই িদন যখন িতিন গােছর উপর িকছু খাওয়ার জনয্ তাকােলন
তখন িতিন একজন মানষু িছেলন। িতিন একজন মানষু িছেলন।
িকনু্ িতিন যখন পাঁচিট রুিট ও দিুট মাছ িনেয় পাঁচ হাজার জনেক
খাওয়ােলন, তখন িতিন একজন মানেুষর চেয়ও বিশ িছেলন।
িতিন ঈশব্র িছেলন সখােন তােদর খাওয়ািচ্েলন। িতিন একজন
ভাববাদীর চেয়ও বিশ, একজন মানুেষর চেয়ও বিশ, িতিন
একজন ঈশব্র-মানব িছেলন। িনশ্য়ই।
143 সই রােত সই ছাট্ নৗকার উপর শুেয়িছেলন, আর
শিক্শালী সমুদর্ গজন করিছল এবং সই সমুেদর্র মেধয্ বাতেলর
িছিপর মেতা লাফািচ্ল, যখন সমুেদর্র দশ হাজার শয়তান শপথ
কেরিছল য তারা তােক সই রােত ডুিবেয় দেব। িতিন একজন
মানষু িছেলন, অসুস্েদরজনয্ পর্াথনা করেত করেত দবুল এবং ক্ান্
হেয় পেড়িছেলন, সখােন শুেয় িছেলন; আর বাতাস তােক িবরক্
করেত পােরিন। িতিন যখন ঘুিমেয় িছেলন তখন িতিন একজন মানষু
িছেলন, িকনু্ যখন িতিন জেগ উঠেলন, তখন নৗকার পােলর
দিড় উপর পা রাখেলন, উপেরর িদেক তািকেয় বলেলন, “শান্
হও,”আর ঢউ ও বাতাস তার কথা শুনল, সটা একজন মানুেষর
চেয়ও বিশ িছল। সটা মানুেষর মেধয্ ঈশব্র িছেলন, িনেজেক
পর্কাশ করিছেলন। সটা িঠক।
144 িতিন কুর্েশ একজন মানষু িছেলন যখন িতিন দয়ার জনয্ িচৎকার
কেরিছেলন। যখন িতিন কাঁদেলন আর বলেলন, “আিম তৃষ্াত,”
িতিন একজন মানষু িছেলন। যখন িতিন মারা যান, িতিন একজন
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মানষু িছেলন, িকনু্ ইস্ােরর সকােল যখন িতিন মৃতুয্, নরক এবং
কবেরর বষ্নী ভেঙিছেলন, আর পনুরুজ্ীিবত হেলন, িতিন
একজন মানেুষর চেয়ও বিশ িছেলন: এিট ঈশব্ের পর্কািশত হেলন।
এেতঅবাক হওয়ার িকছু নই য কিব বেলেছন:

জীিবত অবস্ায়, িতিন আমােক ভালেবেসেছন;
মৃতুয্েত, িতিন আমােক রক্া কেরেছন;
সমািহত হেয়, িতিন আমার পাপ বহুদেূর িনেয়
গেলন;

পনুরুজ্ীিবত হেয়, িতিন িচরকােলর জনয্
অবােধ নয্ায়সঙ্ত কেরেছন:
কান একিদন িতিন আসেছন—ওহ, মিহমািনব্ত
িদন!

145 িতিন বেলেছন, “কারণ আিম জীিবত আিছ, এই জনয্
তামরাও জীিবত থািকেব। ইহা িক িবশব্াস কর?” িতিন কাল,আজ
এবংঅনন্কালএকই।আপিন িক এটা িবশব্াস কেরন?আিম িবশব্াস
কির পিবতর্ আত্া এখন এখােন আেছন। আপিন িক এটা িবশব্াস
কেরন?আিম িবশব্াস কির িতিন আমােদরেক তাঁর উপিস্িতেত পণূ
করেবন। আপিন িক এটা িবশব্াস কেরন? আিম িবশব্াস কির পিবতর্
আত্া তার উপিস্িত ঢেল িদেত চান, সমস্ অসুস্েদর সুস্ করেত
চান, পিবতর্আত্া পায়িন এমন সমস্ লাকেক পণূ করেত। আপিন
িক এটা িবশব্াস কেরন?আপিন িকআপনার সমস্ হৃদয় িদেয় িবশব্াস
কেরন?আসুনআমােদর পােয় দাঁড়াই এবং তাঁর পর্শংসা কির।আিম
িবশব্াস কির িতিন এখনইআমােদর উপর নেমআসেবন।
146 হ পর্ভু ঈশব্র, সব্গ ও পৃিথবীর সৃিষ্কতা, অনন্জীবেনর লখক,
পর্িতিট ভাল উপহােরর দাতা, আমরা “ইহা িক িবশব্াস কর,” পর্ভু।
আমরা িবশব্াস কির য আপিন এখােন সভােত আেছন। আমরা
িবশব্াস কির য আপিনই আমােদর আত্ােক আশীবাদ করেছন।
আমরা িবশব্াস কির য আপিন আমােদর উপর আপনার আত্া
ঢেল িদেচ্ন। আমরা িবশব্াস কির য আপিন গতকাল, আজ
এবং িচরকাল একই আেছন। আমরা িবশব্াস কির আপিন িচরকাল
বঁেচ আেছন এবং আমােদর নাম মষশাবেকর জীবন-বৃক্ গর্েন্
লখা আেছ। সমস্আকাশ ও পৃিথবী ধব্ংস হেয় যােব, িকনু্ আমরা
িচরকাল বঁেচ থাকব, কারণ আপিন িচরকাল বঁেচ আেছন। পর্ভু,
আপিনআমােদর পর্িতশর্িত িদেয়েছন।আমরাআমােদর সমস্হৃদয়
িদেয় এিট িবশব্াস কির। আমােদর মেধয্ যা িকছু আেছ, আমরা তা
িবশব্াস কির, পর্ভু।আিমতােকভালবািস,আিমতােকভালবািস।
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147 আপিন িক তােক িবশব্াস কেরন? আিম িবশব্াস কির য এিট
পিবতর্ আত্া। আমােদর উপর িকছু পড়েছ। আপিন িক এটা িবশব্াস
কেরন?আিম িবশব্াস কির িতিন এখনই পর্েতয্ক বয্িক্েক সুস্ করেত
চান। আপিন িক এটা িবশব্াস কেরন? তাঁর কােছ আপনার হাত
বাড়ান। উেঠ দাঁড়ান। আপিন িক এটা িবশব্াস কেরন? পিবতর্ আত্া
এখােন আেছন। এটাই সটা! িপতর বেলেছন, “এটাই িতিন।”
এটাই িতিন, পিবতর্আত্া।
148 হ পর্ভু, সব্গ ও পৃিথবীর সৃিষ্কতা, এই লােকেদর উপর
আপনার শিক্, আপনার আশীবাদ এবং আপনার মঙ্ল পর্রণ
করুন, এবং তােদর হৃদয়েক আশীবাদ করুন, আর তারা যন
দখেত পায় য মানবপতুর্ িচরকাল বঁেচআেছন৷ এটা পর্দান করুন,
হ পর্ভু। ঈশব্েরর পতুর্ যীশু খর্ীেষ্র নােম আমরা তােদর আপনার
কােছ উপস্াপন করিছ।
149 কারও কােছ পিবতর্ আত্া নই, আপনার হাত তুেল ঈশব্েরর
পর্শংসা করুন। আিম িবশব্াস কির িতিন আপনার উপর নেম
আসেবন। কউ তােদর উপর হাত রাখুন। এটাই সই সময়। কন
আমরাআরঅেপক্া করব? এটাই সই সময়। এটাই পিন্েকােস্র
সময়, ঈশব্েরর কােছ িফের আসার। ঈশব্েরর সােথ সিঠক হন,
পিন্েকাস্! জীবন্ ঈশব্েরর শিক্ দব্ারা আপনার হৃদয় আেলািড়ত
করুন। তার আত্ােক আপনার মেধয্ আসেত িদন, আপনার
আত্ােত সম্ৃক্ করেত। িতিন এখােন রােতর পর রাত, এখােন
অসুস্েদর িনরাময় করেত, অন্েদর দিৃষ্ িদেত আেছন, মহান এবং
পরাকর্মশালী শিক্র মাধয্েম িতিন িনেজেক িচরকাল একই হেত
পর্মাণ কেরন। হােললুইয়া!
150 তাঁর পর্শংসা করুন।আপনার হাতউপের তুলুন।আপিন কাথায়
আেছন তা ভুেল যান; শুধু জাননু য আপিন তার আেসপােশ
আেছন, আর তাঁর ধািমকতা, তাঁর মিহমা, তাঁর শিক্, তাঁর
করুণা িচরকাল স্ায়ী। িতিন িচরকাল একই। পর্ভুর নাম ধনয্ হাক।
হােললুইয়া! ওহ, তাঁর পিবতর্ নােমর পর্শংসা হাক।
151 ওহ, িতিন কত িবস্য়কর, কত পরাকর্মশালী। কতজন এই
মুহুেত নতুন কের আপনার জীবনেক ঈশব্েরর কােছ উৎসগ করেত
চান? আপনার হাত উপের তুলুন। কতজন আপনার জীবনেক
ঈশব্েরর কােছ উৎসগ করেত চান? শুধু মাতর্ এই কয়জন। আপনার
হাত উপের তুলুন। আসুন পিন্েকাস্ দিখ। ঈশব্েরর লাকেদর
দখা যাক। আিম আমার হাত উপের উঠাই। “পর্ভু, আিম এখােন।
আমােক পর্রণ করুন।” তারপর বদীর কয়লা সহ একিট সব্গদতূেক
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িনন এবং আমােদর উপর আপনার শিক্ পর্রণ করুন, পর্ভু। ঈশব্র,
আপনার আত্ার পণূতায় তা পর্দান করুন, হ িপতা। হ পর্ভু,
আমােদর পর্াথনা শুননু। আমােদর পর্াথনা শুননু, িবশব্াসী িশশু
িহসােব যারা দাঁিড়েয়আেছ। তাঁর নােমর পর্শংসা হাক।
152 আহা, গৗরেবর ঢউেয়র মেতাআছেড় পড়েছ,আহা, করুণার
িশিশর িবন্ু। হ, ঈশব্েরর পর্শংসা হাক। আমােদর আত্া অেপক্া
করুক। আপিন িক এটা িবশব্াস কেরন? আপিন িক এটা িবশব্াস
কেরন? এটাই সই পিবতর্ আত্া িযিন আেসন। এটাই সই অদশৃয্
শিক্ যা আমােদরেক ঈশব্েরর রােজয্ িনেয় যায়, পিন্েকােস্র
আশীবাদ। ঘের ফরােনা। আপনার বািড়েত িফের আসা আশা করা
হয়। আপনারা মূলয্বান। ঈশব্র চান আপিন িনেজেক পিবতর্ করুন।
মিহলারা, িনেজেক পিরষ্ার করুন। পরুুেষরা, িনেজেক পিরষ্ার
করুন।আসুন ঈশব্েরর কােছ িফেরআসা শুরু কির এবং সিতয্কােরর
পিরচ্ন্ িচেত্ ঈশব্েরর সবা কির।
153 ঈশব্েরর পর্শংসা করুন, পিবতর্ আত্া সভােত নেম এেসেছন।
আপিন যা করেত পিরচািলত হন তা করুন। শুধু পিবতর্ আত্া
আপনার উপর আসেত িদন। আমার বলার িকছু নই। আিম এখন
িক বলব জািন না। পিবতর্ আত্া এখন ভবন জেুড় আেছন।
পর্ভুর নাম ধনয্ হাক। পর্ভুর পর্শংসা হাক। ওহ, হােললুইয়া!
হােললুইয়া! পর্ভুর পর্শংসা হাক। পর্ভুর পর্শংসা কর। কত অপবূ,
কত গৗরবময়…কত সুন্র, কত সুন্র তামার মুেখর উপর
ঈশব্েরর সন্েদর পর্শংসা, পিবতর্ আত্ার উপিস্িত এখােন চলমান
এবং আমােদর তাঁর মিহমা দখােচ্ন এই িবশাল জনতার মেধয্
একেযােগ, তাঁর নােমর পর্শংসা করেছন।
154 ঘুরুন আর পােশর জেনর সােথ হাত িমলান, বলুন, “পর্ভুর
পর্শংসা করুন ভাই। পর্ভুর পর্শংসা করুন, বান।” আসুন সরাসির
পর্েবশ কির এবং ঈশব্র আমােদর উেত্িজত করুন। পর্ভুর পর্শংসা
করুন। সটা িঠক।আপনারা সকেল মথিডস্, এবং বয্ািপ্স্, এবং
পর্সিবটািরয়ান, পিন্েকাস্াল এবং সেভন্ ড অয্াডেভিন্স্,
আর আপিন যাই হান না কন, পর্ভু ঈশব্েরর উপিস্িতেত এেক
অপেরর সােথ হাত িমলান৷ এটাই। ওহ, হােললুইয়া! হােললুইয়া!
হােললুইয়া! ওহ, আিম খুব খুিশ য আিম তােদর একজন। আিম
অেনক খুিশ। ওহ, দয়াল ভেঙ্ ফেল, ময়লা ছঁুেড় ফেল। মিহমা!
পর্ভুর মেধয্ সব্াধীনতা, তাঁর পিবতর্ নােমর পর্শংসা…পর্ভুর নাম ধনয্
হাক। ওহ, হােললুইয়া! ঈশব্েরর পর্শংসা করুন।
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155 ওহ, আিম এিট দখেত ভােলাবািস: লােকরা এেক অপেরর
সােথ হাত মলােচ্ন আর তােদর মুখ আেলািকত হেয় উঠেছ।
ঈশব্েরর শিক্ বলেছ, “এটাই। এটাই,আমরা ঈশব্েরর সন্ান।আমরা
সবাই এক মহান মন্লী, খর্ীষ্ যীশুেত একজন মহান বয্িক্, তাঁর
বধূ, মিহমািনব্ত।” পর্ভুর আগমন িনকটবতী হেয় আসেছ। তার
লােকরা একিতর্ত হেচ্এবং িনেজেদরেক ভালবাসেছ… পর্ম এবং
তার উপিস্িতর শিক্র সেঙ্। ওহ, এিট সব্েগর মেতা। ওহ, এই ভাল।
আেমন। ওহ, কত মিহমাময়, কত িবস্য়কর: শুধু আত্ায় এবং
শিক্েত পর্ভুর উপাসনা করা। এমন একটা সময়। (এিট থামােনা
িছল;আমরা শুরু কির।)
156 সখােন নই…ভাইেদর বললাম, “ভাইেয়রা, থামার কান স্ান
নই।” এখােন এর কােনা স্ান নই…আমরা কখনই শুরু কির না,
তাই আমরা থািম না। শুধু—শুধু িবস্য়কর…কতজন সিতয্কােরর
ভােলা লাগেছ? পর্ভুর উপিস্িতেত, ওহ, আমার, এটা চমৎকার,
এখােন পর্ভুর উপিস্িত।
157 এখন, পর্ভুর উপিস্িত এখােন অসুস্েদর সুস্ করেত, মানষুেক
সুস্ করেত। শুধু তােক িবশব্াস করুন। আপিন িক তােক িবশব্াস
কেরন? আমরা যিদ তােক িবশব্াস করেত পাির, তাহেল সবিকছুই
সম্ব। আপিন িক এটা িবশব্াস কেরন?আপিন িক িবশব্াস কেরন য
এিট পর্ভুর উপিস্িত?
158 এখন, যখন আপিন…আমােক একিট মুহূত িদন, এখন একিট
মুহূত, আর একিট মুহূত শুননু। আমােক আপনার কােছ পর্মাণ
করেত িদন য এিট এখােন পিবতর্ আত্া। আমােক আপনােক
দখােত িদন য পিবতর্ আত্া, িঠক িযিন কথা বেলন, িযিন
কাজ কেরন, িতিনই তা জােনন৷ এখােন এখন কতজন আেছন,
িযিন অসুস্ হেয় এখােন এেসেছন? আপনােদর হাত দিখ। যােদর
অসুস্তা িছল… সখােন লাকরাআেছ…
159 সখােন একজন লাক দাঁিড়েয় আেছন। মহাশয়, আপিন িক
িবশব্াস কেরন? কান পর্াথনা কাড িবতরণ করা হয়িন, িকনু্ আপিন
িক িবশব্াস কেরন য ঈশব্রআপনােক সুস্ করেত পােরন?আপিন িক
িবশব্াস কেরন য িতিন আমােক আপনার কষ্ বলেত পােরন? এটা
আপনার পােশ রেয়েছ। আপিন একিট অপােরশেনর জনয্ পর্সু্ত।
সটা িঠক। আপনার নাম মহাশয় কাটরাইট। সটা িঠক। এটা িক
িঠক? আপনার হাত িহলান। িঠক আেছ। বািড়েত যান এবং ভাল
থাকুন,আপনারএরপর্েয়াজন হেব না।আপিনএটা িবশব্াস কেরন?
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160 এইপরুুষিট এই িশশুিটেক কােল ধের,আপিনআমােক ঈশব্েরর
দাস বেল িবশব্াস কেরন?আপিন িক এটা পিবতর্আত্া বেল িবশব্াস
কেরন? আিম তামােক িচিন না, এটা িক িঠক? আমার জীবেন
আপনােক কখেনা দিখিন; আমরা অপিরিচত। আপিন িক িবশব্াস
কেরন য পিবতর্ আত্া আমােক বলেত পােরন য িশশুিটর কী
হেয়েছ? চমেরাগ হেয়েছ। সটা িঠক। এটা িক িঠক নয়? অবশয্ই।
আপিন এখান থেক। না। আপনার পেটর সমসয্া হেয়েছ, আপিন
িনেজই কষ্ পােচ্ন। এটা িঠক, তাই না? আপিন কানসাস শহর
থেক এেসেছন। িঠক আেছ। িফের যান, যীশু খর্ীষ্ আপনােক
সুস্ কের তােলন। হােললুইয়া! আপিন িবশব্াস কেরন। আপিন িক
আপনার সমস্ হৃদয় িদেয় এিট িবশব্াস কেরন?
161 এখােন পর্ভুর সব্গদতূ, এই ছাট— ছাট মিহলার উপর অবস্ান
করেছন, দয়ালু বয়স্, িঠক এখােন বেস আেছন, অন্বৃিদ্ রােগ
ভুগেছন। আপিন িবশব্াস কেরন য ঈশব্র আপনােক সই অন্বৃিদ্
রাগ থেক সুস্ করেবন, বান? আপিন, আপনার টুিপেত ছাট্
লাল ফুেলর সােথ, আপনার হাত উপের তুলুন। িঠক আেছ। ঘের
িফের যানআরভােলা থাকুন।আেমন। ওহ, এটা ঈশব্র; এটা ঈশব্েরর
পতুর্ খর্ীষ্। িতিন মৃতেদর মধয্ থেক জীিবত হেয়েছন। িতিন এখােন
আেছন।
162 এখন, এেক অপেরর উপর আপনার হাত রাখুন আর পর্াথনার
জ য় একিট ভােলা পিরেবশ তরী করুন, আপনারা পর্েতয্েক,
যখন আিম কাউেক এখােন আসেত বিল। এখােন আসুন, ভাই।
আপনারা যখন এেকঅপেরর উপর হাত রেখেছন, দখােনার জনয্
য ঈশব্র সুস্ কেরন,আমার কােছওপর্াথনা করারজনয্ ভাইআেছন।
(এিগেয় যান। িঠক আেছ।) পর্ভু ঈশব্েরর পর্শংসা হাক। 
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