
মন্লী এবং তার পিরিস্িত

 আজ সকােল পর্াথনা করার সময় একিট িশশুর িবরল রােগর
জনয্ িবেশষভােব স্রণ করা হেব, সকেল যন সটা কের

আমরা এটা িনশ্য়ইআশা কির। এমনিকডাক্াররাজােনন না। তারা
এটােক একপর্কার নাম িদেয়েছন,আিম মেন কির তারা একিট তির
কেরেছন এেক দওয়ার জনয্, তারা—তারা জানেতন না এটা িক।
আর, িকনু্ এটা িক খর্ীষ্ জােনন,আিমআপনােক বলেত পাির এটা
িক, এটা একটা শয়তান, সটা িঠক, শয়তান। কান নাম তারা তােক
িদেত চান, কন, সটা তােদর উপর িনভর কের। িকনু্ এটা হল
সই, বুঝেলন, একিট মন্আত্া। এখনআসুন, সকেল একসােথ,
এখনএকবারএকসােথ,শুধু িবশব্াস, এখন, সকেল চেলআসুন।

শুধু িবশব্াস, শুধু িবশব্াস,
সকল িবষয়ই সম্ব, শুধু িবশব্াস;
শুধু িবশব্াস, শুধু িবশব্াস,
সকল িবষয়ই সম্ব, শুধু িবশব্াস…

2 বান, ঈশব্রআপনােক সুস্করেত যােচ্ন যখনআমরা মাথা নত
কিরআসুনআমরা এখনএই বািলকারজনয্ পর্াথনা কির।
3 আমােদর সব্গীয় িপতা, আপাত দিৃষ্েত আিম আমার মন থেক
এটা ভুলেত পারিছ না। সখােন এই ছাট্ বািলকািট, মারা যােচ্,
স কারও িপর্য়তম। সআপনার সৃিষ্,আর শয়তান তার কাছ থেক
তার তরূণীর জীবন িছিনেয় িনেচ্। আিম খর্ীেষ্র নােম পর্াথনা কির
য আপিন মৃতুয্র হাতেক থামােবন, সই শতর্েক তািড়েয় িদেবন।
আপিন, পর্ভু, িযিন লািহত সাগরেক উভয় পােশব্ দওয়ােলর মত
খাড়া কের িদেত পােরন, আর ইসর্ােয়েলর সন্ানেদর আপনার
ঐিতহয্ িদেয়িছেলন, একিট িনরাপদ যাতর্া সাগেরর মেধয্ িদেয়
পর্িতজ্া করা দশ পযন্। ঈশব্র, আমরা আজ পর্াথনা করিছ য
আপিন সকল বাধা িবপিত্ িপছেন সিরেয় আর সই সন্ানেক
জীিবত থাকেত িদেবন। এটা আমােদরেক দওয়া হেয়েছ যােত
আমরা পর্াথনা কির। আর, আমরা সকেল একিতর্ত হেয় আপনার
উপর িবশব্াস কের, যীশু খর্ীেষ্র নােম আমরা এই িশশুিটর সুস্তা
পর্াথনা কির। আেমন।
4 আজেক আিম—আিম একিট কৃতজ্তা পণূ হৃদয় িনেয় যীশু
খর্ীেষ্র নােম আপনােদর সম্ুেখ এেসিছ। লুইিসয়ানা থেক িকছু
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সময়আেগইআিম ঘের িফেরিছ। ভেবিছলাম আিম যিদ রিববােরর
আেগই এখােন িফের আসেত পাির, আিম রিববােরর সু্ল িনেত
পারব। আর তখন সখােন আবহাওয়া এেতা অসম্ব গরম িছল,
য আমরা…এটা শান্ হেব, লুইিসয়ানা থেক আজেকর সকালটা
ঠান্া। পাখার থেক বিশ িকছু না থাকেল এইরকম ভবেনআপনারা
লুইিসয়ানােত কখেনাই বসেবন না, এটা শীতাতপ িনয়িন্ত হেত
হেব না হেলআপনারা অজ্ান হেয় যােবন।
5 আর তাই আিম চেল আসলাম যন আিম এক বা দইু িদন
িবশর্াম িনেত পাির, পেরর সপ্ােহ উত্েরর সাসকােচায়ােন যাওয়ার
আেগ, আর সটা িপর্ন্ অয্ালবােটর কােছ অবিস্ত। সটা যতদরূ
পযন্ এই পৃিথবীেত রাস্া যেত পাের, অনয্ পাশ থেক। এটা
সারা িবেশব্র সকল রাস্া অিতকর্ম কের এর পর সখােন আর
কােনা রাস্া নই, এখন আমরা যখােন যািচ্ সখােন ইিন্য়ান্
এবং এিস্েমারা থােক। তাই এই সভােত কানাডার সকল স্ান
থেক আমােদর সেঙ্ অেনক লাক থাকেবন। তােদর মেধয্ কউ
কউ পিশ্ম উপকূল থেক আসেবন, তারা বেল, আমরা সখােন
আসিছ। আর আিম আপনােদর পর্াথনা িনশ্য়ই আশা কির,
য ঈশব্র আমােদর সেঙ্ সাক্াৎ করেবন আর আমােদরেক তার
মিহমার জনয্ অিতশয় িবশাল মহান সভা িদেবন। চার থেক পাঁচ
বছর হেয় গেছ যখন আিম কানাডায় িগেয়িছলাম। আর আমার
কােছ সখােন িকছু পর্কৃত রাজকীয় বনু্রা রেয়েছ, যারা খুব
ভােলা মানষু।
6 আরতাই তারা মন্লীর জনয্ খুব িনষ্াপরায়ণ। যতই ঠান্া হাক
না কন, তারা একিট কমব্ল জিড়েয় ববেস্েড বেস, িতর্শ মাইল
রাস্া ঘাড়া ছুিটেয় যায়, মন্লীেত পৗছােনার জনয্। যবুক এবং
বৃদ্, তারা তুষারপাত এবং সমস্ িকছুর মেধয্ িদেয় হঁেট যায়। তারা
সকেল একিতর্ত হয়।আর একিট পিরবার অনয্েদরেক একিতর্ত কের
আর হাঁটেত শুরু কের,আর তারা যায়। তারা সভার থেক এত িকছু
পাওয়ার িপছেন এটাই হল—এটাই হল তােদর সই বিলদান। যখন
সখােন কােনা বিলদান নই, সই সভােত বিশ িকছু থােক না।
আপনােক সিতয্ই িনচু হেত হেব আর এমন িকছু করেত হেব যটা
খুব বয্থা দয়, িকছু িবষয় সিরেয় রাখেত হেবআর কাজ বন্ করেত
হেব, আর এটা বা সটা করেত হেব, মন্লীেত পৗঁছােনার জনয্
আর ঈশব্রেক দখােনার জনয্ য আপিন তােক ভালবােসন, আর
আপিন যাওয়ার জনয্ যখন একিট বিলদান কেরন, তখনই আপিন
এর থেক িকছু পেয় থােকন।
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7 এটা িঠক আমার বাচ্ােদর মত, িবিল পল, আিম ভেবিছলাম
আিম হয়েতা…আিম যখন বাচ্া িছলাম তখন আিম িকছুই পতাম
না। মা হয়েতা এক থেল কয্ািন্ িনেয় আসেতন আর সবাইেক দেুটা
িতনেট কের ভাগ কের িদেতন। খর্ীষ্মােসর জনয্ হয়েতা আমরা
একিট িটেনর বাঁিশ অথবা একিট ছাট িপস্ল পতাম, অথবা অনয্
কান িকছু।আরআিম দখতাম অনয্ বাচ্ারা স্জঅথবা সাইেকল
অথবা অনয্ানয্ িজিনস, ভােলা কাপড় আর গরম জয্ােকট। আর
আিম—আিম, আরআমার খুব খারাপ লাগত, আিম বেলিছলাম,
“আমার যিদ কানিদন কান সন্ান হয়, আিম যতটা পাির তােদর
জনয্ আিম সব িকছুই করব।” িঠক আেছ, আমার বাচ্ােদর জনয্
িকছু িজিনস িনেয় আসার জনয্ আিম কু্ধাত থাকেতও পর্সু্ত।
আর যখন আিম…িবিল যখন ছাট বালক িছল তখন, আিম তােক
একিট ছাট্ টর্াইসাইেকল িদেয়িছলাম, আর আিম তােক সবিকছুই
িদেয়িছলাম। আর মডাও সবিকছু করার চষ্া করত, তার জনয্
িকছু িনেয় আসার জনয্, িনজসব্ কাপড়জামা এবং অনয্ সবিকছু বাদ
িদেয়। িকনু্ আপনারা জােনন আমরা িক খুেঁজ পাই? আিম তােক
একিট ছাট্ টর্াইসাইেকল িদেয়িছলাম,আরএকিট ছাট্তীর ধনকু,
আর সবিকছু। বািড়র িপছেনর িদেকর উঠােন, আিম তােক খুেঁজ
পতাম একিট—একিট চামচ অথবা একিট লািঠ িনেয়, কাথাও
খনন করেত। বুঝেলন?আিম বললাম, “পেরর জন এর মেতা হেব
না।” দখুন? আপিন কাউেক সবিকছু তার হােত িদেয় দন, তারা
সটা চায় না। এটা এমন িকছু যারজনয্আপনােকতয্াগ করেত হয়!

8 আর পিরতর্াণও িঠক সইরকম। এটা একটা সম্ূণ তয্াগ। এটা,
ভাই রয়। এটা—এটা একটা তয্াগ যটা আপনােক পর্েতয্কিদন
করেত হয়, এমন িকছু ঈশব্েরর িনকেট—িনকেট আসার জনয্ আর
িকছু করার জনয্। আর আিম জািন আজ সকােল আপনােদর
সকেলর তয্াগ, এই গরম ভবেন বেস থাকা। যখন আমরা এখােন
বেস আিছ, আসুন আমরা মেন রািখ মনষুয্ জািতেক দওয়া
সবেথেক মহান বিলদানেক, িযিন িছেলন যীশু খর্ীষ্ যখন আমােদর
পিরবেত তােক এই পৃিথবীেত এেস মৃতুয্বরণ করেত হেয়িছল। শুধু
তাই নয়, িকনু্ তার পর্াণ নরেক নেম যায় আর সখােন িতন িদন
এবং রাত অবস্ান কের, আর তৃতীয় িদেন িতিন পনুরুজ্ীিবত হন,
আরএখনঊেদ্উেঠেছন, সব্েগ, ঈশব্েরর দিক্ণ পােশব্ বেসআেছন,
তার পর্ায়িশ্ত্ িদেয় আমােদর সব্ীকােরািক্র মধয্স্তা করেছন এবং
তাঁর অনগুর্হআমােদর জনয্ দওয়া হেয়েছ।
9 এখন উপের…উপের সখােন যখােন আমরা যািচ্, সখােন
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অেনক লাক থাকেবন, খুবই গরীব, খুবই গরীব, তােদরেক একিট
গরু িবিকর্ করেত হেব, দিুট অথবা িতনিট মষ, বা কান িকছু,
সই সভােত আসার জনয্। পর্াচীন এিস্েমারা হয়েতা তােদর িকছু
চামড়া িনেয়আসেবআর িবিকর্ করেব, যটা তার পিরবােরর বাইের
বেরােনার জনয্ খুবই পর্েয়াজন। ইিন্য়ান বয্বসায়ীেদরও সই একই
রকম করেত হেব। এখন, আমরা তােদর জনয্ পর্াথনা করেত পাির,
আমরা িক পাির না? এবং আমরা পর্াথনা কির ঈশব্র তােদরেক যন
মহান িবষয়গুিল দন।
10 এখন, এটা খুবই গরম, আিম চাই না আপনােদরেক খুব লমব্া
সময় ধের এখােন রাখেত। আর আজ সকােল আিম চাই আমরা
যনআমােদর মনেক িস্র কির, মন্লী এবং তার পিরিস্িতর উপর,
অসুস্েদর জনয্ পর্াথনা করার িঠক আেগ। আর, এখন, আিম
অনভুব কির য িকছুিদন আেগ মন্লীর জনয্ একিট বাতা দওয়া
হেয়িছল শর্েভােপাট, লুইিসয়ানােত, আর আিম—আিম িবশব্াস
কির এটা মন্লীর পিরিস্িত। আর আমরা আজ সকােল ঈশব্েরর
সেঙ্ সাক্াৎ করেত যািচ্,আর ঈশব্েরর কােছ পর্াথনা কিরআমােদর
সাহাযয্ করার জনয্। একই পন্া অবলমব্ন করেবন না, িকনু্ ঈশব্েরর
কােছ আমরা য সমেয় জীিবতআিছ এখন সাহাযয্র পর্াথনা করুন।
আর িঠক আেগ…এটা একটা মহান পরুাতন বাইেবল, িকনু্ এর
মেধয্ই অনন্জীবেনর িবষয় বসু্ রেয়েছ।
11 আর মেন রাখুন, ঈশব্র হেলন বাকয্, ঈশব্র তার বােকয্র থেক
অিধক নন। আর আমরাও আমােদর বাকয্ থেক অিধক নই, আর
আমরা যিদ কির…িনশ্য়ই, এখন,আপিনআরআিম িভন্ ভােব…
অেথ, আমরা উভেয়ই—উভেয়ই বলেত পাির, “ও, আিম একিট
িবেশষ কাজ করেবা,”আমরা সটা মনস্ কির, িকনু্ এমন পিরিস্িত
হেত পাের য আমরা সটা করেত পাির না—আমরা যা বেলিছ
সটা আমরা করেত পাির না। িকনু্ ঈশব্র এটা করেত পােরন না,
কারণ িতিন সবশিক্মান এবং িতিন সকল িবষয়ই জােনন, সকল
িবষয় যা ঘেটিছল, যা ঘটেব, অথবা…তাই, িতিন এমন কান বাকয্
বলেতপােরন না যিদ না িতিনজােনন িতিন সটা রাখেতপারেবন।
12 আর অবর্াহাম, যখন িতিন একশ বছর বয়স্ িছেলন, িতিন
বেলিছেলন য িবষয়গুিল িছল না, যন সিট রেয়েছ। এখন
আিম এই িবষয়গুিল বলিছ যােদর জনয্ পর্াথনা করা হেব,
অসুস্, তােদরেক উৎসাহ দওয়ার জনয্। অবর্াহাম বেলিছেলন য
িবষয়গুিল িছল না, যন সগুিল রেয়েছ, কারণ িযিন পর্িতজ্া
কেরিছেলন িতিন তা করেত সম্ব, অথবা, িতিন যা পর্িতজ্া
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কেরেছন তা রাখেবন। এখন, যখন ঈশব্রঅবর্াহামেক বলেলন, যখন
তার ছয়…পঁচাত্র বছর বয়স িছল,আর সারার পঁয়ষিট্, য তােদর
একিট সন্ান হেত যােচ্, কন,এটা সব িমিলেয়অসম্ব িছল।আর
িতিন সটা িবশব্াস কেরিছেলন এবং সই সন্ােনর িদেক তািকেয়
িছেলন, এবং সই সন্ান আসার পঁিচশ বছর আেগই তােক গণনা
করা হেয়িছল যন স সখােন রেয়েছ। আর যখন সই িশশুর জন্
হয় অবর্াহােমর বয়স িছল একশ বছর, আর সারার নবব্ই, কারণ
িতিন ঈশব্রেক িবশব্াস কেরিছেলন। এবং িতিন বেলিছেলন য সকল
িবষয় গুিল িছল না, সগুিলআেছ।
13 এখন, সটা অসুস্ এবং িনপীিড়তেদর জনয্ যােদর জনয্ পর্াথনা
করা হেব। আপনার িক অসুিবধা রেয়েছ সটা যাই হাক না কন,
যিদ আপিন…আপনার কােছ িক ধরেনর রাগ রেয়েছ, আপিন
কতটা অসুস্, যখন আপিন খর্ীষ্েক গর্হণ কেরন, তার বাকয্েক,
তখন আপনারা বেল থােকন য িবষয়গুিল রেয়েছ, যন সগুিল
নই, যিদ তারা ঈশব্েরর বােকয্র িবপরীেত হেয় থােক। এখন, ঈশব্র
বেলেছন, “িবশব্ােসর পর্াথনা অসুস্েদর বাঁচােত পাের।” িঠকআেছ,
যিদ ঈশব্র বেল থােকন, সটাই তার িনষ্িত্। তাহেলআসুনআমরা
আমােদর মন, আশা এবং আমােদর কাজ এমন ভােব কির যন
এটা সম্ন্ হেয়েছ। যখন আমরা এটা গর্হণ কির তখনই সটা শষ
হেয় যায়।
14 পিরতর্াণ িঠক একই রকম। আমরা এটা িবশব্াস কির, গর্হণ কির,
আমােদর হৃদেয় িবশব্াস কির, ঈশব্েরর সম্ুেখ িগেয় খর্ীষ্েকআমােদর
বয্িক্গত তর্াণকতা িহেসেব গর্হণ কির, আর তােক গর্হণ কির। যিদ
আজ সকােল আপিন এখােন, একজন পাপী, আর উদ্ার পানিন,
আর আপিন আেরাগয্ লাভ করেত চান, আপিন অসুস্, পর্থেম
ঈশব্েরর অেনব্ষণ করুন। তােক আপনার তর্াণকতা িহেসেব সব্ীকার
করুন, তখন সই অসুস্তা িঠক বার হেয় যােব। এটা যাই হাক না
কন, শুধু আপনার সম্ূণ িবশব্াস রাখুন (আপনার যা িকছু হেয়েছ
সব) িসদ্ বয্িক্রউপর,খর্ীষ্ যীশু, বািক সবিকছু িঠক হেয় যােব।
15 তাই আপনার মন সখােন রাখুন, যারা অসুস্ এবং পীিড়ত
তােদর জনয্ আিম এই শব্গুিল বললাম, আজ সকােল আিম
মন্লী এবং তার পিরিস্িতর উপর কথা বলেবা। কারণ আিম
অনভুব করিছ য যিদও ঐশব্িরক আেরাগয্দান এক অপবূ িবষয়,
িকনু্ যখন আিম শর্েভেপােট িছলাম, যখন আিম সখােন িছলাম
আিমশুধুমাতর্ িতনিটআেরাগয্দান সভা কেরিছলাম, িতনিট,অথবা
খুব বিশ কের, হেত পাের চারিট, এগােরা িদেনর মেধয্। ঐশব্িরক
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আেরাগয্দােনর জনয্ এত সময় দওয়ার থেক মানেুষর পর্ােণর
জনয্ পর্চার করা বিশ পর্েয়াজনীয়। যিদও, য মানষুগুেলা অসুস্
এবং অভাবী, ঈশব্র তােদর সুস্ করেত পােরন। আর এটা ইিতমেধয্
পৃিথবীর চািরিদেক পর্মািণত হেয় গেছ, য িতিন করেত পােরন।
িকনু্ মূল িবষয়, এখন, পর্ােণর জনয্ যা কখনও মারা যায় না। শরীর
মের যােব। িকনু্ পর্াণ কখেনা মরেব না, আর আমােদর অবশয্ই
ঈশব্েরর সেঙ্ সই সমতা এবং সরলেরখা বজায় রাখেত হেব।
16 আিম পর্ায়ই এটা বেলিছ। আিম সবিকছু করেত চাই, কারণ
যখনআিম সই পর্ভােত সই নদীেত নেমআসেবা,আিম সখােন
কান সমসয্া চাই না। আিম আমার িটিকট আমার হােত চাই,
আমার নােমর জনয্ অেপক্া করার সময়। আর আিম বলেত চাই,
যমন পৗল পরুেনা সমেয়, ভাই িকর্চ, “তার পনুরুত্ােনর শিক্র
দব্ারা আিম তােক জািন।” মৃতেদর মেধয্ থেক যখন িতিন ডােকন,
আিম বিরেয়আসেবা…আিম তােকজানেত চাই তার পনুরুত্ােনর
শিক্র মধয্েম।
17 তাই, এখন, িতিন িযিন এই বইেয়র লখক, তার জনয্ আসুন
আমরা এক মুহুতআমােদর মাথা এবং হৃদয় নত কির।
18 আর, ঈশব্র, আমােদর িপতা, এখন আমরা আপনার িনকেট
এেসিছ, এই পর্াথনা িনেয় আপিন আপনার বাকয্ আমােদর কােছ
পর্কািশত করেবন। আমরা পৃষ্াগুিল টানেত পাির, িকনু্ শুধুমাতর্
পিবতর্ আত্া বাকয্ পর্কািশত করেত পাের। তাই আজেকর সকােল
আমােদর কােছ এটা পর্কািশত করুন, িপতা, আরআপনার অনগুর্হ
আমােদর অিতশয় পর্চুররূেপ দান করুন। আমরা আপনার জনয্
অেপক্া কির। আর পিবতর্ আত্া যন বােকয্র মেধয্ চেল আেস,
আর মানেুষর ঠাঁেটর মাধয্েম মানেুষর হৃদেয় চেল যায়, আর িতিন
এটা িনেয় যন পর্েতয্কিট হৃদেয় তা স্াপন কেরন যমন আমােদর
পর্েয়াজন রেয়েছ।আর যখন সভা সমাপ্ হয়,আমরাআমােদর ঘের
ফরার জনয্ পর্সু্ত হই, আমরা আপনার কােছ যা িশেখিছ এবং
আপিন আমােদর জনয্ যা কেরেছন তার জনয্, আমরা িবনীতভােব
মাথা নত কেরআপনােক ধনয্বাদ এবং পর্শংসা পর্দান করব। খর্ীেষ্র
নােমআমরা পর্াথনা কির।আেমন।
19 বােকয্র পাঠ, যাহন, তার পর্থম অধয্ােয়, আপনােদর মেধয্
যার কােছ বাইেবল আেছ আরআমার সেঙ্ পাঠ করেত চান অথবা
পাঠয্ িহেসেব এটা িচিহ্ত কের রাখেত চান। আর আমরা বাকয্
থেক এই পাঠয্িট পাঠ করেবা, তারপর আমরা পর্াথনা করব, আর
পিবতর্আত্া এই বােকয্র পর্সঙ্িট আমােদরেক দওয়ার জনয্ িনেয়
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আসেবন। আমরা এটা পাঠ করেত পাির, আমরা যারা পড়েত সক্ম
তারা এটা পড়েত পােরন, িকনু্ শুধুমাতর্ ঈশব্র এর পর্সঙ্িট িনেয়
আসেত পােরন। পাঠয্িট পাঠ করা যেত পাের, কারণ এটা তার
বাকয্, িকনু্ তখন—এরপর্সঙ্িট ঈশব্রেক িদেত হেব। এখন, যাহন,
পর্থমঅধয্ায়, ২৮ পদ থেকশুরুকের ৩২ পেদর শষ পযন্।

যদ্েনর পরপাের…?… যখােন যাহন বাপ্াইজ
কিরেতিছেলন, সইখােন এই সকল ঘিটল।
…পরিদন িতিন যীশুেক আপনার িনকেট আিসেত
দিখেলন, আর কিহেলন, ঐ দখ, ঈশব্েরর মষশাবক,
িযিন জগেতর পাপভার লইয়া যান।
আরউিন সই বয্িক্, যাঁহার িবষেয়আিম বিলয়ািছলাম,

আমার পশ্াৎ এমন এক বয্িক্আিসেতেছন, িযিন আমার
অগর্গণয্ হইেলন, কননা িতিন আমার পেূবব্ িছেলন।
আরআিম তাঁহােক িচিনতাম না, িকনু্ িতিন…িকনু্ িতিন
যন…ইসর্ােয়েলর িনকট পর্কািশত হন, এই জনয্ আিম
আিসয়া জেল বাপ্াইজ কিরেতিছ।
…আর যাহন সাক্য্ িদেলন, কিহেলন, আিম আত্ােক

কেপােতর নয্ায় সব্গ হইেত নািমেত দিখয়ািছ; িতিন তাঁহার
উপের অবিস্িত কিরেলন।
আিম পনুরায় সটা পড়েত চাই, শষ পদিট, ৩২ পদ।
আর যাহন সাক্য্ িদেলন, কিহেলন, আিম আত্ােক

কেপােতর নয্ায় সব্গ হইেত নািমেত দিখয়ািছ; িতিন তাঁহার
উপের অবিস্িত কিরেলন।

20 এখন ঈশব্র এই বােকয্র সেঙ্ তার আশীবাদ যাগ করুন। আিম
চাই আপনারা যন পর্েতয্কিট বাকয্ ধের ফলার জনয্—জনয্ চষ্া
কেরন যিদ আমােদর সম্ব হয়। িপছেন আপনারা িক আমােক
িঠকভােব শুনেত পােচ্ন? িঠক আেছ, িপছেন সখােন আপনারা
িক আমােক শুনেত পােচ্ন? যিদ আপনারা পােরন, আপনারা
আপনার হাত উপের উঠান। এটা ভােলা।
21 এখন, আজ সকােল আিম আপনােদরেক দষৃ্ান্ িনেয়—িনেয়
বলেত চাই, এমন এক উপােয় যন একজন বয্িক্ িযিন কখেনা
মন্লীেত আেসনিন বুঝেত পােরন। এখন, আমরা মন্লীেত আিস
আমােদর উন্িতর জনয্। আমরা আিস কারণ আমরা িনেজেক
ভােলা বয্িক্ িহেসেব গেড় তুলেত চাই, ভােলা িখর্স্ান, ভােলা
নাগিরক, ভােলা িপতা, ভােলা মাতা, ভােলা পর্িতেবশী। আমরা
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এখােন এেসিছ কারণ খর্ীষ্ বেলেছন, যখােন আমরা দইু অথবা
িতনজন একিতর্ত হই, যিদ আমরা এেস তার নােম য কােনা িকছু
পর্াথনা কির, িতিনআমােদর সেঙ্ থাকেবন এবং সটা আমােদরেক
পর্দান করেবন। তাই, এর থেক বশী আর িক হেত পাের, আমরা
মন্লীেত এেসিছ আমরা িনেজেদরেক উন্ত করার জনয্ এর থেক
আমােদর কােছ আজেক বিশ ভােলা িক হেত পাের, আমােদর
বাধশিক্ পর্শস্ করার জনয্? কতজন বলেবন, “ সই জনয্ আিম
এখােন এেসিছ”? দখা যাক। “আিম—আিম আরও ভােলা
বাধশিক্ চাই।” আর আমরা ভােলা বাধশিক্ পেত পাির না—
পেত পাির না যতক্ণ না…যিদ আমরা ঈশব্েরর বাধশিক্ পেত
চাই, এিট অবশয্ই ঈশব্েরর বাকয্ থেক বিরেয় আসেত হেব, কারণ
ঈশব্র আমােদরেক তাঁর বাকয্ িদেয়েছন আমােদর কু্ধাত পর্াণেক
ভাজন করােনার জনয্। আর পিবতর্ আত্ােক পর্রণ করা হেয়েছ
ঈশব্েরর বাকয্েক িনেয় বােকয্র দব্ারা আমােদর ভাজন করােনার
জনয্। আপনারা িক বুঝেত পারেছন? বুেঝেছন, আমারা…ঈশব্েরর
থেক পিবতর্ আত্া পর্রণ করা হেয়েছ, ঈশব্েরর বাকয্েক িনেয়
আমােদরেক পর্দান করার জনয্ যমন আমােদর পর্েয়াজন রেয়েছ।
এখন, আিম খুবই আনিন্ত য ঈশব্র এইরকম একিট িবধান
কেরেছন। আপিনও তাই িক? য িতিন আমােদরেক ভাজন পর্দান
করেবন।
22 আমরা তার চরণভূিমর মষ। মষ, িকছু সমেয়র মেধয্ই আমরা
এর উপর কথা বলেবা। আর আমরা ঈশব্েরর তৃতীয় ভাগ, এবং
যখন িতিন আমােদর উপর সম্ূণ িনয়ন্ণ করেত পারেবন িতিন
আমােদরেক নতৃতব্ এবং পথ পর্দশন করেত পারেবন।
23 এখন, এটা এতটাই ঈশব্রেক সনু্ষ্ কেরিছল, য যখন িতিন
যীশুেক পৃিথবীেত পািঠেয় িছেলন, এটা তােক সনু্ষ্ কেরিছল
যন িতিন তাঁেক এক পর্াণীর সেঙ্ তুলনা কেরন, আর সই
পর্াণীিট হল মষ। আিদেত, এদেনর উদয্ােন, যীশুর আগমেনর
পবূাভােস, ঈশব্র বিলদান কেরিছেলন, খর্ীেষ্রআগমেনর পবূাভােস
জনয্ পর্িতস্াপনমূলক বিলদােন মষ িনেয়িছেলন। এখন, আিম
পর্ায়ই অবাক হই কন ঈশব্র একিট পর্াণীর মাধয্েম খর্ীেষ্র পবূাভাস
কেরিছেলন, একিট পশু িহেসেব। িকনু্ আমরা খুেঁজ পাই য
মষ, য কারেণ িতিন একিট মষেক িনবাচন কেরিছেলন, একিট
মষ পৃিথবীর উপর সকল পর্াণীর মেধয্ নমর্ এবং সবেচেয় ভদর্।
সখােন একিট ছাট্ মেষর মত নমর্ এবং ভদর্ িকছুই নই, িনরীহ,
অসব্াবলমব্ী। স— স অহংকারী নয়। স একিট ভদর্, নমর্ ছাট
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পর্াণী।আর যখন ঈশব্র খর্ীষ্েকজগেতর কােছ িনেবদন কেরন, িতিন
তােক মেষর মাধয্েম পর্িতিনিধতব্ করান।
24 এখন, িকনু্ যখন ঈশব্র, িপতা ঈশব্র, িযেহাবা, সব্গ থেক
িনেজেক পর্িতিনিধতব্ করেত যািচ্েলন, তােক পর্িতিনিধতব্ করা হয়
সকল পািখর মেধয্ সবেথেক নমর্আকােশ উেড় এমন একিট পািখর
মধয্েম, যিট হল, কেপাত। সখােন কেপােতর মত আর কান নমর্
পািখ নই। আিম পািখর জীবন এবং বনয্জীবন িনেয় বশ অধয্ায়ন
কেরিছ, আর কেপাত হল আকােশ উেড় এমন অনয্ সকল পািখর
থেক িভন্। কেপাত হল একজন—একজন—একজন পর্িমক।
কেপাত হল নমর্। আর কেপােতর কান িপত্ থােক না, পািখেদর
পিরবােরর মেধয্ এিট হলএকমাতর্ যার কান িপত্ নই। সই কারেণই
আপিন কখনই য কান স্ােন কেপাত দখেত পােবন না িকনু্
যখােন শসয্ এবং বীজ রেয়েছতারআেশপােশ। এখন, সই…

25 জাহােজর মেধয্, সখােন কেপাত িছল। আর কেপাতেক
বাইেবেলর অেনক স্ােন উপস্াপন করা হেয়েছ। এিট পিবতর্
আত্ার পর্তীক। আর মষেকও বাইেবেলর অেনক স্ােন উপস্াপন
করা হেয়েছ, খর্ীষ্ িহেসেব, পর্কািশত বােকয্, সমস্ পথ িফের
আিদপসু্েক, এবং কেপােতর ক্েতর্ও তাই।
26 আর আিদপসু্েক, জাহােজ িভতের কেপাত িছল, আকােশর
অনয্ানয্ পািখগুেলার সােথ—সােথ লািঠর উপর বেস িছল; আর
তােদর মেধয্ একজন িছল কাক, একিট কাক। আর কাক হল
পািখেদর মেধয্ একিট নীচ পািখ, একিট কাক এবং আেরকিট জায়
পািখ, আিম অনমুান কির, এরা নীচ পািখ যা আমরা খুেঁজ পাই।
কাকএকিট দীঘজীবী পািখ,আর সজীিবতথােক (দািব করা হয়),
কখনও কখনও, দইু বা িতনেশা বছর, সটা হল একিট কাক…একিট
িটয়া পািখ তার চেয় বিশ িদন জীিবত থােক।
27 িকনু্ কেপাত হল এমন একিট পর্াণী অথবা একিট পািখ যার
কােছ কান িপত্ নই। এখন, কাক এখােন বেস মৃত শব িনেয় খেত
পাের। মৃত শেবর আেশপােশ কেপাতেক আপিন কখেনাই দখেত
পােবন না। স সখােন দাঁড়ােত পারেব না। তার নােক এর দগুন্, স
সখােন দাঁড়ােত পারেব না। এটা তােক অসুস্ কের ফলেব। তারা
পচনশীল এমন বসু্র সামেন দাঁড়ােতই পারেব না। তারা সখােন
দাঁড়ােত পারেব না, তাই স এটা খেত পারল না। যিদ স এটা
খায়, এটা সেঙ্ সেঙ্ কেপাতেক মের ফলেব, কারণ খাবার হজম
হয় উদের িপেত্র উপেচ পড়ার ফেল। আর যিদ সখােন এটা িঠক
করারজনয্ িপত্ না থােক, তখনএটা কেপাতেক মের ফলেব। তাই
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আপিন কেপাতেক সব সময় খুেঁজ পােবন যখােন চারপাশ পিরষ্ার
আেছ, এমন িকছু যা সব্াস্য্কর।
28 এখন, কাক হেচ্ িভন্। এখন, লক্য্ করুন কাক হেচ্ এক
ধরেনর কপটাচারী। কাক মৃত শেবর উপের—উপের বেস আর যত
ইেচ্ স তা ভাজন করেত পাের, আর িঠক ক্েতর মেধয্ উেড়
যেত পাের এবং গমও ভাজন করেত পাের। িকনু্ কেপাত গম
ভাজনকরার পরউেড় িগেয় মৃত শেবরউপর বসেতপাের না।

29 তাই, একজন কপটাচারী, একজন মানুষ কপটাচারী হেত পাের
এবং আধয্ািত্ক িবষয়গুিলও খেত পাের, আর ভােলা িবষয়গুিল
এবং খারাপ িবষয়গুিল। িকনু্ একজন পর্কৃত পনুজিন্ত িখর্স্ান
অনয্ায় সহয্ করেত পাের না, আর শুধুমাতর্ ভােলা িবষয়গুিল
থেকই ভাজন করেত পাের। সটা লক্য্ করুন! যখনআপিন এমন
কানও সহেযাগী দেখন য নাচ করেত যায়, বাইের িগেয় মদয্পান
কের, বাইের িগেয় পােপ জীবনযাপন কের, আর মন্লীেত িফের
এেসএকজন িবশব্াসীর মত িচৎকার কের, সটা িক? সএকজন মৃত
পর্াণীর মাংসেভাজী, স পচা বসু্ এবং ভােলা বসু্ উভয়ই ভাজন
করেতপাের। িকনু্ একজনপর্কৃত িখর্স্ানএই সকল িবষয়গুিলআর
সহয্ করেত পাের না, কারণ স মৃতুয্র থেক জীবেন িফের এেসেছ।
আর তৎক্ণাৎ এটা তােক দাষােরাপ করেব, এমনিক এর িচন্া
ভাবনাও, এটা তােক দাষােরাপ করেব যতক্ণ না স এর থেক মুখ
িফিরেয় চেল যায়। উহু, িক একটা িচতর্!
30 এখন, মষ হল একিট নমর্ ছাট্ পর্াণী। স করেত পাের না,
স িনেজেক সাহাযয্ করেত পাের না। স সব্াবলমব্ী নয়, কারন
স িনেজেক সাহাযয্ করেত পাের না। এখােন িকছু সময় আেগ
আিম চরণ ভূিমর মেধয্ িদেয় যািচ্লাম যখন আিম টহল িদতাম,
আর আিম একিট ছাট্ মষেক দখেত পাই, আর কান ভােব
বািকরা সবাই তােক ছেড় চেল িগেয়িছল, আর স একগুচ্
কাঁটাতাের আহত হেয় পেরিছল। আর সই ছাট্ অসহায় সাথীিট
সখােনশুেয়িছল, রক্পাত হিচ্ল।আরআিম সখােনআিসএবং
দখেত পাই উপের সখােন, উপের পর্ায় অেধক মাইল দেূর, বািক
মেষর দলিট। এখন, স হয়েতা সখােন এভােবই পেড় থাকেতা
এবং কােকরা খুব শীঘর্ই হয়েতা তার চাখ উপেড় িনেয় যত যিদ
না আমরা তােক সখান থেক বর কের আনতাম। িকনু্ আিম
সই ছাট্ সাথীেক কাঁটাতার থেক ছািড়েয়, আমার বাহুেত তুেল
িনলাম। স কখেনা পর্তয্াখয্ান কেরিন। স শান্ভােব শুেয় থাকল।
আিম তােকআমার বাহুেত তুেল িনলাম। হয়ত, পর্থম—পর্থমবার,
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একজন মানেুষর হাত তার উপর পেড়িছল, িকনু্ স খুব শান্ িছল।
স িবশর্াম িনেত চািচ্ল। স সাহাযয্ চািচ্ল। আিম আশা কির
আপনারা এটা দখেত পােচ্ন। স বাধা িদেত অথবা লািথ মারেত
চািচ্ল না, অথবা কামড়ােত। মষ কখেনা লািথ মাের না, তারা
কামড়ায় না; তারা িনেজেক নমর্ কের। আর এই ছাট্ সাথীিটেক
িনেয়, আিম তােদর বািক দেলর কােছ ছেড় িদলাম। িকছু সমেয়র
মেধয্ই তার মা তােক িফের পায়, স খুবই আনিন্ত িছল! এখন,
এটা ঈশব্েরর মষশাবেকর সােথ কতটা সাদশৃয্ রেয়েছ!
31 আপনারা জােনন, তারা মষ বধ করার জনয্ কাথায় যায়,
আপনারা জােনন কসাইখানায় ক তােদরেক িনেয় যায়, সটা হল
একিট ছাগল। িকনু্ ছাগলিট মষেদরেক কসাইখানার দব্ারপর্ােন্
িনেয় যায়, আর, যখনই মষগুেলা সই দব্াের পর্েবশ করেত থােক,
স লািফেয় বিরেয় যায়। িকনু্, ও, তারা বেল, যখন তারা
ছাগলেদর বধ করেত যায়, তারা ঝড় তুেল। বুঝেলন?
32 আর এমনটাই শয়তান করেব। স ঈশব্েরর সন্ানেদর নীেচ িনেয়
যাওয়ার চষ্া করেব, িকনু্ যখন তার মৃতুয্র সময়আসেব, স তখন
ঝড় তুলেব। এইভােবই শয়তান কাজ কের।আর কখেনা এইভােবই,
কান আকষণীয় ছাট্ বািলকা অথবা কান ছাট্ বাচাল বালক,
িসগােরেটর পয্ােকট িনেয়অথবা হুইিস্র বাতল িনেয়, একিট ছাট্
বািলকােক ভুল পেথ পিরচালনা করেত পাের, কারও মষপােলর
এক ভড়ােক, ভুল পেথ িনেয় যেত পাের। “ওহ, সব িঠক আেছ।
সখােন মন্লী িনেয় কােনা ভােলা ভােলা িবষয় নই।” িকনু্ মৃতুয্
সই বালকেক একবার আঘাত করেত িদন, আপিন তােক িচৎকার
করেত শুনেবন, সারা দশ জেুড়। আর এইভােবই শয়তান এটা
কের থােক।
33 িকনু্ একিট মষ হল খুবই নমর্, য তােক পিরচালনা করা
যেত পাের। আর সই কারেণই ঈশব্র খর্ীষ্েক উপস্াপন কেরেছন
মষশাবেকর মাধয্েম, আর িনেজেক কেপােতর মাধয্েম। আর সই
িদন যখন যাহন যীশুেক যদ্ন নদীেত বাপ্াইিজত কেরন, এক
মহান ঘটনা যা কখেনা ঘেটিছল, ঘেটিছল িঠক সখােন। লক্ করুন
িক সুন্র! সই মষশাবক, পৃিথবীেত সকল পর্াণীর মেধয্ নমর্,
আর কেপাত, পৃিথবীেত সকল পক্ীর মেধয্ নমর্। এখন, তােদর
একিতর্ত হওয়ার জনয্ সটাই একমাতর্ উপায় িছল। মষশাবেকর
উপের কেপাত নেম আসার জনয্ এটাই একমাতর্ উপায় িছল।
এখন, যখন কেপাত নেমআসেলা, যাহন যীশুেক দখেলন,আর
িতিন বলেলন, “ঐ দখ ঈশব্েরর মষশাবক, িযিন জগেতর পাপভার
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লইয়া যান।”আর যাহন বেলিছেলন, “আিম সাক্য্ িদেতিছ,আিম
আত্ােক কেপােতর নয্ায় সব্গ হইেত নািমেত দিখয়ািছ; িতিন
তাঁহার উপের অবিস্িত কিরেলন।” হােললুইয়া! সখােন দখুন।
কেপাতএবং মষশাবকএকসােথ িমিলত হয়। তখন ঈশব্রএবং মানুষ
এক হেয় যায়। তখন সব্গ এবং পৃিথবী এেক অপরেক জিড়েয় ধের।
হােললুইয়া! তখন ঈশব্র দহধারণ কেরন, িনেয়আেসন, তখন ঈশব্র
আত্ার রূপ থেক নেম এেসিছেলন এবং মানুষ হেয়িছেলন আর
আমােদর মেধয্ পর্বাস করেলন। তখন অনন্কাল এেক অপরেক
জিড়েয় ধের। তখনআদেমর লােকেদর পিততজািত এবং িযেহাবা
ঈশব্র আর পর্েতয্কিট সব্গদতূ একসােথ একিতর্ত হয়, যখন ঈশব্র
এবং মানষু এক হয়, সই মহান স্রণীয় িদন যখন যাহন যীশুেক
বাপ্াইিজত কেরন।

এখন, যিদ তারা নকেড় হত? মধুর কুহু ডাকা কেপাত কখেনাই
নকেড়র পােশ দাঁড়ােত পারত না।

34 সেন্য্েবলায় বাইের বেস থাকা ধূসর রেঙর কেপােতর কুহু
ডােকর থেক মধুর আর িক হেত পাের? আমার স্ী আর
বাচ্ােক হািরেয় ফলার পর…আিম িক করিছ তা আিম কাউেক
জানেত িদতাম না। আিম আমার পরুেনা গািড়েত, এখােন রাস্ার
এপার থেক ওপার পযন্ ডর্াইভ করতাম, এখােন ওয়ালনাট রীজ
কবরস্ােনর যতাম, একিট গােছর পােশ বেস কবরিটেক দখতাম।
আিম তােদরেক ছেড় িদেত পারতাম না। দখেত মেন হেতা আিম
আর এটােক সহয্ করেত পারিছ না। আমার মেন হয়, আমার ছাট্
িশশুিট, সখােন শুেয় রেয়েছ, আট মাস তার বয়স। কমন ভােব
স িনেজর ছাট্ হাত ধের আমার কােছ আসার চষ্া করত,
আর আিম িশঙা বাজাতাম অথবা তােক িকছু বলতাম, আর স
“ গাও- গাও” করেতা, তার ছাট্ হাতগুিল বািড়েয় িদত। আর
আিম একিট গােছর পােশ বেস থাকতাম, িবেশষ কের সেন্য্েবলায়।
আর সখােন ঝােপর মেধয্ একিট বৃদ্ কেপাত বেস থাকেতা, স
কুহু রব করেতা। আহাের! আিম একবার িবিস্ত হই যিদ সটা
আমার িশশুর অিবনশব্র পর্াণ আমার সেঙ্ কথা বলার চষ্া করার
জনয্ িফের এেস থােক। কেপােতর সই কুহু রেবর থেক মধুর
আর িকছুই নই। স কমন পর্মময়! স সংবাদ িনেয় আেস।
কীভােব স শািন্র চষ্া কের! খুব সকােল উঠুন, আিম যখােন
থািক সখানকার ঘন ঝােপর মেধয্ চেল যান, এটা শুনা অতয্ন্
শািন্জনক! সই বড় গাছিটেত বেস, কেপাতগুিলর এেক অপেরর
সেঙ্ কুহু ডাক।
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35 অনয্ একিদন, ভাই কেক্র কােছ, একিট বৃদ্ মা কেপােতর
কােছ দিুট ছাট্ বাচ্া িছল। আর তারা িঠক িবিল্ং এর উপের
অবস্ান করিছল, যােত িবড়াল তােদরেক ধরেত না পাের। আর
সই বৃদ্ মা কেপাতিট তােদর ভাজন পর্দান করত। তখন স িনেচ
নেম আসেতা আর তােদরেক িনেয় গােছ উেঠ যত, আর তারা
এেক অপেরর সেঙ্ গলা জিড়েয় সখােন বেস থাকেতা, কুহু কের
ডাকেতা আর এেক অপরেক ভােলাবাসেতা, সারািদন ধের, দিুট
ছাট্, িশশু কেপাত।

36 আরআিম ভাবতাম ঈশব্র কমন কের, (কেপাত হলএকিট খুবই
পর্মময় পক্ী) আর সই কেপাত, ঈশব্র, তার মনষুয্ জািতর সেঙ্
পর্ম করেত চেয়িছেলন। ঈশব্র ভালবাসা চান, ঈশব্র আপনােক
ভালবাসেত চান। “কারণ ঈশব্র জগৎেক এমন পর্ম কিরেলন য,
আপনার একজাত পতুর্েক দান কিরেলন, যন য কহ তাঁহােত
িবশব্াস কের, স িবনষ্ না হয়, িকনু্ অনন্ জীবন পায়।” ঈশব্েরর
ধনয্বাদ হাক! তখন ঈশব্র, ভােলাবাসার জনয্, তােক িকছু…
ভােলাবাসার মেতা িকছু সৃিষ্ করেত হেয়িছল। তােক তার মেতা নমর্
িকছু তির করেত হেয়িছল। তােক এমন িকছু তির করেত হেয়িছল
যােক ভােলাবাসা যেত পাের। তােক তার িনজসব্ সব্ভােবর মত িকছু
তির করেত হেয়িছল।

37 আপিন আপনার সব্ভােবর মেতা নয় এমন িকছুেক ভালবাসেত
পােরন না। ভােলাবাসা পর্েমর দব্ারা এক হেত হেব। একজন
সব্ামী আর স্ী, এেক অপরেক ভালবাসেত হেব যিদ তারা সই
পদমযাদা চায়। একিট পিরবাের এেক অপরেক ভালবাসেত হেব,
যিদ তারা সই পদমযাদা চায়। কাউেক ভােলাবাসেত হেব! আপিন
স্ী এর জনয্ সকল জায়গায় একিট নারীর খাঁজ কেরন, যােক
আপিন ভােলাবােসন। সও খাঁজ কের, একজন সব্ামীর যােক স
ভালবাসেত পারেব।
38 ঈশব্র খাঁজ কেরন, একিট পর্াণ যােক িতিন ভােলাবাসেত
পারেবন। তাই, িতিন িনেজেক এই পৃিথবীর উপের এক নমর্ কেপাত
এবং একিট নমর্ মেষর সেঙ্ উপস্াপন কেরেছন। যিদ সই মষ এক
িমিনেটর জনয্ নকেড়র সব্ভাব গর্হণ করত, সই কেপাত তৎক্ণাৎ
সখান থেকউেড় চেল যত, স সখান থেক চেল যত।

39 িকনু্ সই— সই— সই মষিট, তার কােছ িনজসব্ কান বুিদ্
নই। মষ হলএকিটপর্াণী, যখন স হািরেয় যায়, সআশাহীনভােব
হািরেয় যায়। একিট মষ তার িফের যাওয়ার রাস্া খুেঁজ বার করেত
পাের না। সই জনয্ তােদর মৃতুয্ পযন্ ছাগল এেদরেক পথ দিখেয়
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িনেয় যায়। একিট হািরেয় যাওয়া মষ, তার িনজসব্ রাস্া খুেঁজ বার
করেত পাের না। সই জনয্ ঈশব্র আমােদরেক মেষর সােথ তুলনা
কেরেছন। যখন আমরা হািরেয় যাই, আমরা হািরেয়ই যাই। আমরা
কানভােবই িনেজেক খুেঁজ পাই না। আর সখােন কবল একিট
মাতর্ পথআেছএটা করারজনয্,আর সটা হল, মষপালেকর কােছ
িনেজেকসমপণকরা,আর িতিনআমােদর পথ দিখেয় িনেয় যায়।
40 এখন, যমনিটআিম লক্য্ করলাম মষআর ভড়া একসােথ…
মষআরকেপাত, বরং, একসােথ, তারা এক হয়। তখন লক্য্ করুন
িকভােব কেপাত মষেক চালনা কের, ঈশব্েরর পতুর্। িতিন কত নমর্
িছেলন, তােক হতয্া করা হেব জেনও। িতিন কত নমর্ িছেলন,
সব সময় িনেজ িকছু করার থেক িবরত থেক, সব্াবলমব্ী হওয়ার
চষ্া থেক িবরত থেক। িতিন বেলিছেলন, “আমােক িপতা পর্থেম
না দখােনা পযন্ আিম িকছুই কির না, এবং িপতা আমােত বাস
কেরন।”
41 এখন, মেষর আেরকিট িবষয়, মষ তার িনজসব্ অিধকার
সমপণ করেত পর্সু্ত। এখন, ঈশব্র আমােদরেক মষ িহেসেব চান,
িকনু্ অেনক সময় আমরা আমােদর অিধকার সমপণ কির না,
আমােদর অিধকার তয্াগ কির না। তাই আপনারা অেনেক বেল
থােকন, “িঠকআেছ,আমার কােছঅিধকারআেছ,ভাই বর্ানহাম।”
সটা িঠক, িকনু্ আপিন িক আপনার অিধকারগুিল তয্াগ করেত
পর্সু্ত? আপিন িক আপনার অিধকারগুিল সমপণ করেত পর্সু্ত,
যন ঈশব্র আপনােক পিরচালনা কেরন? আজেকর মন্লীগুিলর
সেঙ্ এটাই একিট িবষয়, িবশাল সংখয্াগিরেষ্তায়, সটাই ঈশব্েরর
মষশাবেকর নমর্তা…আমােদর মষশাবক হওয়া উিচত, আমরা
মষশাবক ছাড়া অনয্ সবিকছু হেয়িছ। আর সই কারেণই, যখনই
আমরা সই মানিসকতায় চেল যাই, পিবতর্আত্ার কেপাত সখান
থেক উেড় চেল যায়।

42 যিদ ঈশব্েরর মষশাবক পর্থেম নকেড়র মেতা গরগর কের
আওয়াজ করেতা, অথবা সই নমর্ কেপােতর অনুমিতর িবপরীেত
এমন িকছু করেতা, সই কেপাতিট উেড় চেল যত। স এক িমিনেট
সখান থেক চেল যত।

43 আর সই জনয্ আজ আমরা ভাবিছ, “ পিন্েকাস্াল চােচর
সােথ কী হেয়েছ?” কারণ আমরা এক িভন্ চিরতর্ ধারণ কেরিছ।
আমরা একিট চিরতর্ ধারণকেরিছ যিট, “আমরাআমােদরঅিধকার
চাই। আমরা সটাই করেবা যটা আমরা িঠক জািন।” আর আমরা
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অহঙ্ারী হেয় উিঠ। আমরা বরী হেয় উিঠ। আমরা উদাসীন হেয়
পিড়।আমরা রাগ কির।আমরা সব্াথপরতােকআসেত িদই।

44 একিট মষ, যখন তার সময় আেস… স িনেজর পশেমর
মািলক, সটা তার অিধকার। স তার িনেজর পশেমর মািলক, িকনু্
তারা মষেক িনেয় পাটাতেনর উপের ফেল দয়, আর তার পা
বেধ ফেল। স কখেনা লািথ মাের না, স কখেনা লাফালািফ
কের না। আপনারা তার অিধকার তার কাছ থেক িনেয় নন, কারণ
স একিট মষ। স আর িকছুই করেত পাের না, কারণ এটাই তাঁর
সব্ভাব। িকনু্ কান একসময় একজন িখর্স্ােনর পথ কেট যান,
আপিন বুঝেত পারেবন স িক একজন মষ না একজন ছাগল।
আপিন বুঝেত পারেবন িতিন ক, একবার তার পথ কেট যান।আর
সইজনয্ইআজআমােদর মন্লীগুিলর এইঅবস্া।

45 আমরা িনেজেদরেক ঈশব্েরর মষ বেল অিভিহত কির। পরুুষ
এবং মিহলা, উভয়ই, ঈশব্েরর মষ ছাড়া সবিকছুর মেতা আচরণ
শুরু কেরেছ। আপিন পথ চলেত চলেত তােদরেক দখুন, ছাট
ছাট পয্ান্ পেড়, বব কাট চুল, তােদর সমস্ চুল কাঁকড়ােনা। িকছু
বছর আেগ, আপিন বলেতন…আপিন, তারা…আপিন তােদরেক
এগুেলা করার জনয্ ডাকেতন না। আর তখন আপিন িবিস্ত
হন মন্লী কন এই পিরিস্িতেত রেয়েছ। কারণ আপিন নকেড়
অথবা ছাগেলর সব্ভাবেক িনেয়েছন, নমর্ ভদর্তােক ছেড় িদেয়।
আরআপিন বেলন, “এটা আমার সৗভাগয্, ভাই বর্ানহাম।”আিম
জািন এটা আপনার সৗভাগয্। “নািপতরা চুল কােট। আর যতক্ণ
সই নািপত চুল কাটেব, আমার িক অিধকার নই?” সটা িঠক,
সটা আপনার আেমিরকান সৗভাগয্। িকনু্ আপিন িক এটা তয্াগ
করেত পর্সু্ত, মষ হওয়া জনয্?আপিন িক িনেজেক সমপণ করেত
পর্সু্ত?

46 আর মিহলারা, বিশিদন আেগ নয়, আপনারা যখন রাস্া িদেয়
যেতন…আজকাল মিহলারা যভােব কাপড় পিরধান কেরন সটা
খুব পিরহসনীয়। আর আিম পর্সিবটািরয়ান অথবা মথিডস্েদর
িনেয় কথা বলিছ না, আিমআপনােদর হয্ািলেনস মিহলােদর িনেয়
কথা বলিছ। পেথ চলেত থাকুন,আর এটা…

47 আমার গািড়র সামেন একিট ছাট্ কুর্শ ঝালােনা থাকেতা,
আর কউ আমােক বেলন, বেলন, “িবিল, আপিন জােনন এটা
একটা কয্াথিলকেদর পর্তীক?”
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48 আিম বললাম, “কুর্শেক বেছ নওয়ার িবকল্ কয্াথিলকরা
কাথা থেক পল?” কখনই না! কয্াথিলক িবশব্ােসর এটা একটা
পর্তীক নয়; এটা িখর্স্ানেদর িবশব্ােসর পর্তীক। কয্াথিলকেদর
িবশব্াস হল একিট ছাট্ মৃত ধািমক বয্িক্, মিরয়ম অথবা—অথবা
কান মৃত বয্িক্ যােক তারা আরাধনা কের। আমরা মৃত বয্িক্র
আরাধনা কির না। আমরা সন্ িসিসিলয়া এবং অনয্ানয্ সকল
সন্েদর আরাধনা কির না। সটা কয্াথিলকেদর ধম, সটা একটা
উচ্পযােয়র আধয্ািত্কতা। িকনু্ কুর্শ উপস্াপন কের িযিন মারা
িগেয়িছেলন এবং পনুরুিত্ত হেয়েছন।
49 আর আিম বললাম, “আিম এটা এখােন রািখ, রাস্ার িদেক
তািকেয়। পঁিচশ বছর আেগ, অথবা িতিরশ, আিম যখন অন্
িছলাম, আিম ঈশব্র কােছ পর্িতজ্া কির যিদ িতিন আমার চাখ
সুস্ কেরন আিম সব সময় সিঠক িবষেয়র িদেক দখব।” আর
আিম বললাম, “আপিন সব জায়গা দখুন, এটা খুবই অপিবতর্,
মিহলােদর অেধক পাশাক পরা, আর উদয্ানগুেলােত আর সব
জায়গায় নগ্ মিহলােদর শুেয় থাকা। আিম তােদর দখার পিরবেত
কুর্েশর িদেক তাকাই (আর স্রণ কির খর্ীষ্ আমার জনয্ িক
কেরেছন, আর আিম আমার মাথা ঘুিরেয় িনই) সই সকল
িবষয়গুিল থেক যগুিল িদয়াবেলর।” হােললুইয়া!
50 আর এই লােকরা…অনগুর্হ কের বলেবন না য সটা
“ পর্সিবটািরয়ান, কয্াথিলক,” সটা পিন্েকাস্াল! আেমন।
আপনারা বেল থােকন, “আমার কােছ অিধকার আেছ, ভাই
বর্ানহাম।” সটা িঠক, যিদ আপিন মষ হেয় থােকন, আপিন
আপনার অিধকারগুিলর তয্াগ করেবন।আর যখনআপিন এইরকম
আচরণ কেরন, পিবতর্ আত্া, নমর্ কেপাত, িঠক তখনই উেড়
চেল যায়। স আপনার সােথ অসম্ািনত হেব না। না, না, না।
আপিন কখেনাই এটা ভাবেবন না আপিন পিবতর্ আত্ােক গর্হণ
কের এইরকম আচরণ করেবন। আপিন এটা করেত পােরন না!
বাইেবল এটাই বেল। আপনােক তয্াগ করেত হেব আপনার…িঠক
আেছ, বেলন, “বািক সকল মিহলারা য এটা কের।”
51 আর আপনারা পরুুেষরা, আপনারা গিরব, কু্দর্, অিস্হীন,
কাপরুুষ, আপনারা, আপনারা আপনােদর স্ীেদর এই সবিকছু
করেত দন, এটা দখায় আপিন িক িদেয় তির হেয়েছন। এই
কারেণর জনয্ই আপিন পিবতর্ আত্া পান িন যটা আপিন
পেয়েছন বেল মেন কেরন, নতুবা আপনার কােছ এমন িকছু আেছ
যা তােক একজন মিহলা িহেসেব আচরণ করেত বাধয্ কের যতক্ণ
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পযন্ স আপনার সেঙ্ রেয়েছ, য কােনা ভােবই হউক। আেমন।
এটা পরুেনা ধাঁেচর শানায়, চুলকাটা। িকনু্ এটাই আজ মন্লীর
পর্েয়াজন রেয়েছ, পরুেনা ধাঁেচর, পিবতর্ আত্ার ধৗতকরণ, আর
ঝুিলেয়শুকােনা,আর ইিস্ করা, পিবতর্আত্ার দব্ারা। িনশ্য়ই!
52 পৃিথবী িক অবস্ায় পর্েবশ কেরেছ! তারা কমন কের পেথ
বিরেয় এইরকম আচরণ কের! আপনারা কমন কের বুধবার
রােতর্ টিলিভশেনর িদেক মাথা লািগেয় থােকন, আর মন্লীেত
যান না! আপনারা কমন কের… কন, দেশ কান িশশুই নই…
ডিভড কর্ােকেটর সমব্েন্ জােন না। আর সিট হল একিট
নাংরা িমথয্া কথা, য িতিন িতন বছর বয়েস একিট ভাল্ুকেক
হতয্া কেরেছন, আপনারা জােনন সটা একিট িমথয্া কথা, তবুও
আপনারা আপনােদর িশশুেদর মিস্ষ্ এই সকল িবষয় িদেয় ভিরেয়
িদেত দন।আর সখােন হয়েতা একশজেনর মেধয্ এক ভাগও নই
যারা কখনও যীশু খর্ীেষ্র িবষেয় কান িকছু জেনেছ। কারণ এই
পৃিথবীটা খুব দিূষত হেয় গেছ! এই রাষ্িট, খুবই পিরহসনীয় এবং
ঈশব্েরর থেকঅেনক দেূর, পিবতর্আত্ােকপর্তয্াখয্ান কেরেছ।
53 ওহ, আপনারা বেলন, “আিম মন্লীেত িগেয় িচৎকার কির।”
আপনারা সটা করেত পােরন। িকনু্, যতক্ণ না পযন্ ঈশব্েরর সই
নমর্ মষ আপনার হৃদেয় স্ান গর্হণ কের, আরআপনােক আপনার
জীবনেক পিরষ্ার করেত এবং একঅনয্ বয্িক্র মতআচরন করেত
বাধয্ কের, নকল িখর্স্ানেদর এটা কান ভােলা করেত পাের না।
আপনার কােছ এটা থাকেতই হেব।আেমন।
54 আিম এখােন িকছুিদন আেগ একিট বািড়েত িগেয়িছলাম,
একজন অসুস্ লােকর সােথ দখা করেত, আর একজন মিহলা
শুেয় িছেলন, সখােন বেসিছেলন। আর একিট ছাট্ বয়স্ বখােট
ছেল িভতেরআেস, মাথার পােশ টুিপ ঝুিলেয়, বলল, “মা, রােতর
খাবার িক তির?”
55 িতিন বলেলন, “িপর্য়, আমােদর কােছ সময় িছল না,”
বলেলন, “আজ সকােল, রােতর খাবার আনার জনয্।” বলেলন,
“আিম তামার জনয্ সয্ান্উইেচর বয্বস্া করিছ,” বলেলন,
“ সখােন িকছু কমলােলবু রেয়েছ।”
56 স হঁেট িগেয় একিট কমলােলবু তুেল িনল, তার িদেক দখল,
কামড় িদল, আর যত জাের সম্ব দওয়ােলর িদেক সটা ছঁুেড়
ফেল িদল, সখান থেক রস িনেচ গড়ােত থাকেলা, বলল, “যিদ
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এখােন তামােদর কােছ এটাই থােক, তাহেলআিম বিরেয় যাব,”
এই ভােবই।
57 আিম ভাবলাম, “ হ ঈশব্র, তােক পাঁচ িমিনেটর জনয্ আমার
হওয়া উিচত!” বালক, আিম তার চামড়া এমন ভােব ঝেড়
ফলতাম য স কখেনাই জােন িন য এভােব ঝেড় ফলা হয়!
িকনু্ তারা তােক এমিন ছেড় িদেলন, সমেবদনা এবং িশশু। িকনু্
তার পর্েয়াজন হল একিট পরুােনা ধাঁেচর ছাল ছাড়ােনা। সটাই
আমােদর পর্েয়াজন, পনুরায় পরুােনা ধাঁেচর পিরবার, আর িকছু
পর্চারক যারা পলুপীেঠর িপছেন দাঁিড়েয় সতয্ পর্চার করেবন, আর
যখােন এটা পর্চার করা উিচত সখােন তারা পর্চার করেবন।
আেমন। সটা সতয্। হআমার!
58 ছাট্ মির তার ছাট্ পােয় পর্চন্ আওয়াজ কের, তার ছাট্
নাকিটেক উপের তুেল আর তার ছাট্ গালািপ রেঙর ঠাটগুিল
বািকেয় (ময্াক্ ফয্াক্েরর তির পণয্দর্বয্) আকােশর িদেক তুেল,
আর মাথা উঁচু কের ঘর থেক বিরেয় যায়। িক অপমানজনক!
বাচ্ারা কতঅবাধয্ হেচ্! বাইেবল বেলতারা এই রকমই হেব। বাকয্
বেল তারা িকভােব বয্াবহার করেব। তারা িকভােব আচরণ করেব,
তারা িকভােব করেব, আর য সকল িবষয়গুিলআজেক পৃিথবীেত
ঘটেছ, কারণতারা পিবতর্আত্ােক দঃুিখতকের দেূর সের গেছ।
59 িকছু বছর আেগ। আিম এখন যািচ্, িকছু িদেনর মেধয্,
আেমিরকােত পিবতর্ আত্ার পর্থম অবতরণ উদযাপন করেত,
পঞ্াশ বছর আেগ এই বছর, সই পরুাতন অজসুা রাস্ার সভােত,
লস এেঞ্েলেসর পিন্েকাস্াল সভােত, যখন তারা তােদর পর্থম
পিবতর্ আত্ার অবতরণ পায়, যখন সকেল একিতর্ত হয়। যখন
খর্ীষ্ তােদর মেধয্ নেম আেসন, তারা খুবই নমর্ িছল, শািন্িপর্য়
িছল। তারা ঈশব্রীয়জীবনযাপন করত। তারা তয্াগমূলকজীবনযাপন
করত। তারা দান করেত রািজ িছল। তারা পিবতর্ আত্ার দব্ারা
পিরচালনার জনয্ পর্সু্ত িছল। লােকরা কী বলেছ সটােত তারা
মেনােযাগ িদত না, তারা িছল “পরুােনা ধাঁেচর,” এই িবষয় িনেয়
তােদরেক “পাগল” বলা হয় িকনা, তারা পিবতর্ আত্ার দব্ারা
পিরচািলত হেত ইচু্ক িছল।
60 িকনু্, আজ, হায়ের, পাউডােরর পাফ আর মক-আপ বক্
িনেয়, হাফপয্ান্ পেড়, আর বাইের রাস্ায়, কন, এটা অসম্ান
জনক! আর িনেজেদরেক বেল, “পিবতর্ আত্া পেয়িছ” ওহ,
আপনারা বেলন, “িকনু্ আিম অনয্ ভাষায় কথা বিল।” হয্াঁ,
আর শয়তানও এটা কের। “ও, আিম িচৎকার কেরিছলাম।” আর
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শয়তানও এটা কের। শয়তান ঈশব্েরর কােছ যা আেছ সব িকছুরই
নকল করেত পাের, পর্ম ছাড়া, আর স পর্েমর নকল করেত পাের
না। হয্াঁ।
61 তখন, পর্থম িবষয় আপনারা জােনন, যখন আপিন এগুেলা
করেতশুরুকেরন,আপিন বাধাগুিল সিরেয় দন,আপিনআেপাস
করেত শুরু কেরন, তারপর মন্লীর মেধয্ ছাট দল শুরু হয়,
তােদর মেধয্ ছাট চকর্, আর একজন বেল, “আপিন জােনন,
পালক হেলন এইরকম এইরকম,” অথবা “এই িডকন হেলন
এইরকম এইরকম ।”আর, পর্থম িবষয়আপিন জাননু,আপিন এটা
শুেনেছন! আর সই জনয্ই আমােদর মেধয্ এত সমসয্া রেয়েছ,
কারণআপনারা িদয়াবলেক শুনেত শুরু কেরেছন, নমর্ কেপাতেক,
পিবতর্ আত্ােক, ঈশব্েরর কেপাত িযিন আপনােক পিরচালনা এবং
পথপর্দশনকরত,আপনােকভােলাবাসেতা এবংআশীবাদ করেতা,
তােক শানা বন্ কের গরগর করেতশুরুকেরেছন।
62 পর্থমবার যখনআপিন সই ছাট্ কর্ােধর িখচুঁিন পান, কেপাত
সখান থেক উেড় চেল যায়। সটা িঠক। স সখােন থাকেত পাের
না। তার সব্ভাব িভন্। উহু, স সটা এেকবােরই সহয্ করেতপাের না।
আর আপিন আপনার পর্িতেবশীর িবষেয় বলেত যান, স সখােন
আর দাঁড়ােত পাের না, স এটা সহয্ করেত পাের না। স সখান
থেকউেড় যায়আর দেূর চেল যায়। সআর সখােন দাঁড়ােত পাের
না। কেপাত হলভদর্। কেপাত হলনমর্,আরএকিট কেপাত,এবং—
এবং একই সব্ভােবর না হেল স সখােন দাঁড়ােত পাের না।
63 এখন, ঈশব্রআপনােক এক িভন্ সব্ভােবর তির করেত পােরন,
পরুুষ অথবা মিহলা, স আপনােক িভন্ সব্ভাব িদেত পােরন। আর
আপনারা বেল থােকন, “িঠক আেছ, ভাই বর্ানহাম, আমরা এই
িবষেয় িক করেত পাির?” পনুরায় মষ হেয় যান। এটা শুধুমাতর্
দিুট পর্াণী যারা একসেঙ্ সহেযাগী হেব, সটা হল কেপাত আর
মষ। কেপাত মষ ছাড়া আর অনয্ কােরা কােছ আেস না। আর
আপিন যিদ ছাগল হেয় িগেয় থােকন, তাহেল িনেজর কাছ থেক
সই ছাগেলর আত্ােক বর কের ফলুন। সটা িঠক। যিদ আপিন
অনয্ িকছু হেয় িগেয় থােকন, আপনার কাছ থেক সটা বর কের
ফলুন, যিদআপিন ছদ্েবেশআেসন।

64 এখােন এক সময়, আিম পর্চার কেরিছলাম একিট িনিদষ্
শহের যতটা সম্ব আিম পর্চার করেত পাির, সখােন হাজােরা
সংখয্ক লাক িছল। আিম সবাইেক বদীেত আমন্ণ কির। আিম
ভেবিছলাম আিম সকল পর্কােরর পােপর রাজতব্েক স্শ কেরিছ,
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আিম যা িকছু ভাবেত পাির সব িকছুই স্শ কেরিছ। সই রােত সভা
শষ হওয়ার পর, অিতিরক্ শালীনতার ভান কের একজন ছাট্
মিহলা আমার পাশ িদেয় যান, িতিন বলেলন, “িঠক আেছ, ভাই
বর্ানহাম, আিম িনিশ্ত আনিন্ত য আপিন আজ রােত আমােক
স্শ কেরনিন।”

আিম ভাবলাম, “ স িনশ্য়ই একজন পর্কৃত িখর্স্ান।”
বলেলন, “আপিনআজরােতআমােকস্শকেরনিন।”
65 আিম বললাম, “িঠকআেছ,আিম খুবইআনিন্ত এিট শানার
জনয্, মিহলা, আপিন িনশ্য়ই ঈশব্েরর রােজয্র খুবই সিন্কেট।”
আর স দেূর চেল যায়।
66 কান একজন বয়স্ মিহলা সখােন দাঁিড়েয় িছেলন। আিম
বললাম, “বলুন,আপিন িক তােকজােনন?”

“হয্াঁ।”
আিম বললাম, “ স িনশ্য়ইএকজনপর্কৃত িখর্স্ান।”

67 বলেলন, “একিট িবষয় আজ রােতর্ আপিন ধরেত ভুল
কেরেছন, ভাই বর্ানহাম, সটা হল পরচচা। স হল এই রােজয্র
পরচচাকািরেদর নতর্ী।” সইখােনআপিন, এটাই সই, বুঝেলন।
68 িকনু্ এইরকম একিট িবষেয়র সামেন আপিন যখন আেসন,
পর্চারক পলুিপট থেক তােক আঘাত কের অথবা না কের, যখন
আপিন এই সকল শারীিরক জাগিতক িবষয়গুিল দেখন, যতক্ণ
পযন্আপিন তােদর সেঙ্ অসিহষু্ থাকেবন,আপিন ঈশব্েরর থেক
দেূর থাকেবন,আর পিবতর্আত্া দেূর থাকেব। সই জনয্ সভাগুিল
আেগর মত হয় না। সই জনয্ আজ সকােলআরাধনাস্ােন অস্ায়ী
তাঁবুর সাির তির হয়িন। সই জনয্ই দেশর চািরিদেক আর সই
তাবুর মেধয্ মহান সভাগুিল দখা যায় না, কারণআমরা ঈশব্েরর নমর্
কেপাতেক দঃুখ িদেয় তািড়েয় িদেয়িছ। সটা িঠক। িতিন আমােদর
সেঙ্ থাকেতপােরন না যতক্ণপযন্আমরা উদাসীন, যতক্ণপযন্
আমরা এেক অপেরর সমব্েন্ িপছেন কথা বিল, “আমরা আমােদর
পথ চাই!”
69 এখন,আিম চাইআপনারা যােতএখনলক্য্ দন, মষিট একিট
নীরব মষ িছল। বাইেবল বেল, “িতিন তাঁর মুখ খােলন িন। যমন
মষ তার লাম ছদেকর সামেন, িতিন বাবা িছেলন।” িতিন তাঁর
মুখ খােলন িন। িতিন সই বয্িক্ িছেলন না, যার অিধকার চাই।
না, মহাশয়, িতিন তার অিধকারগুিল তয্াগ করেত পর্সু্ত িছেলন।
িতিন একজন নীরব মষ িছেলন।
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70 িকনু্, আজ, আহাের, আমরা কীভােব আমােদর পাথকয্ চাই!
আহাের! “আিম আপনােদর বলিছ, আপিন কােরা দব্ারা আমােক
িকছু বলেত চান,আিম িগেয়তােক ধের ফলব, বালক,আিমতােক
আলাদা কের ফলব।” “যখনতার সােথআমার দখা হয়আিম সই
কপটাচারীেক বলেবা! আপনারা শুধু অেপক্া করুন যতক্ণ তার
সােথআমার দখা হয়! ঈশব্রআশীবাদ করুন, হােললুইয়া!আহা!”
কেপাত সখান থেক দেূর উেড় চেল যায়। সটা িঠক। পিবতর্আত্া
আপনার সেঙ্ আর নই, যতক্ণ পযন্আপিন এই ভােবই অনভুব
কেরন। আপনার বইেয় এটা িচিহ্ত কের রাখুন, স এটা কখেনাই
করেত পাের না। পিবতর্আত্া এইরকমআত্ারআেশপােশ থাকেত
পাের না। এটা মেষর আত্া হেত হেব, একিট নমর্ আত্া, নাহেল
এটা তার সেঙ্ থাকেত পাের না, এর জনয্ এটাই পর্েয়াজন; যিদ
সটা নমর্ না হয়, ভদর্, পিবতর্ আত্া দব্ারা পিরচািলত। আর যিদ
সখােন কান িকছু চেল আেস, স তার িদেক লক্য্ দয় না, শুধু
চলেত থােক। বুঝেলন?আরযখনই স সখান থেক িফের দাঁড়ায়,
আপনারাজােনন, িঠকতখনই…যখনআপিন িফের তাকান।
71 আপনারা জােনন, পর্থম পাপ শুরু হেয়িছল যখন একজন
বয্িক্ এক িমিনেটর জনয্ সের দাঁিড়েয় িছেলন। আপনারা িক সটা
জােনন? বাইেবল তাই বেল। হবা িকছু সমেয়র জনয্ সের দাঁিড়েয়
িছেলন, শয়তান িক বলেছ সটা শানার জনয্,আর স তার সামেন
একিট খুব মেনারম ছিবঅঙ্নকের যা দেখ স ভেবিছলএটা সতয্।
আর স তার কথা শুেন।
72 আর শয়তান চায় আপিন যােত কবলমাতর্ একিট কাজ কেরন,
সটা হল িকছু সমেয়র জনয্ সের দাঁড়ান। স যােত একিট ছিব অঙ্ন
করেত পাের, বেল, “এখন, এখােন দখুন। আপিন জােনন, ভাই,
আপিন জােনন, বান, যিদ তারা সিঠক পর্কােরর বয্িক্ হেয় থােক,
তার এটা করেতা না। যিদ তারা এটা কের থােক িঠক এখােন,
আপিন জােনন।” স এমন ভােব আপনােক দখােব যন এটাই
পর্কৃত সতয্ বেল মেন হয়। সটা িঠক! িকনু্ মেন রাখুন, এটা
িদয়াবল!
73 আিম িচন্া কির না তারা কত নীচ, তারা পােপরআড়ােলকতদরূ
চেল িগেয়েছ, এটা আপনার দািয়তব্ তােদর আিলঙ্ন কের ঈশব্েরর
পর্েমর দব্ারা তােদরেক তুেল িনেয় আসা। আপিন কাথায় িছেলন
যখন ঈশব্েরর কেপাত আপনােক পঙ্ থেক বাইের বর কের িনেয়
আেস?এটাআপনার দািয়তব্,আমার বনু্রা। এই পৃিথবী অল্ একটু
পর্েমর জনয্ মারা যােচ্। সই…
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74 আিম চাইআপনারা যন এই পর্াণীিটর িদেকও একটু লক্য্ দন,
এই ছাট্পর্াণীিট, এিট একিট নীরব মষ কারণ িতিন কখেনা…যখন
িতিন পর্কািশত হন, িতিন পনুরায় পর্কািশত হন না। িতিন কখেনা
গািলগালাজ কেরনিন, গালমাল কেরনিন, িতিন তা কেরনিন।
যখন কউ…যখন িতিন পর্কািশত হন, িতিন পনুরায় পর্কািশত হন
িন। িতিন তার মুখ খুেলন িন।
75 িকনু্ আপিন কাউেক আপনার সেঙ্ অথবা আমার সেঙ্ িকছু
করেত দন, আহা, আমরা বয্ােঙর মেতা ফুেল উিঠ, রাজহংসীর
মেতা—মেতা ফুেল উিঠ। “আিম এখনই আপনােক বলব, স
আবার আমার পােয়র আ গুেলর উপের পা রােখ, আিম পনুরায়
সই পরুেনা মন্লীেত িফের যাব না। না, মহাশয়! ঈশব্র আশীবাদ
করুন! হােললুইয়া! িখর্স্ান ইহুিদরাআমােকগর্হণকরেব, িপলিগর্ম
হিলেনসরা, তারা আমােক িনেয় নেব। হােললুইয়া। আমােক
পনুরায় এটা করেত হেব না।” িঠক আেছ, কেপাত সখান থেক
উেড় চেল যায়।
76 “আপনারা িক জােনন? যিদ সই বয়স্ কপটাচারী মন্লীেত
যায়,আিম সখােন কখেনাই যােবা না। ঈশব্রআশীবাদ করুন,আিম
এটা কখেনাই করেবা না!” যখন স আপনােক আঘাত কের, সই
বয়স্ গরগরআওয়াজ করা নকেড়িট, কেপাত সখান থেক উেড়
চেল যায়। িঠক। তখন পিবতর্আত্া চেল যায়।
77 তখন আপিন আশ্য হন আপনার সেঙ্ িক হেয়েছ। আপিন
আশ্য হন মন্লীর সেঙ্ িক হেয়েছ। আপিন আশ্য হন আপনার
সেঙ্ িক হেয়েছ। কন আপিন িবজয় লাভ করেত পারেছন না
যমনিট আপিন করেতন? আপিন আপনার সব্ভাব পিরবতন
কেরেছন। আপিন মেষর পিরবেত ছাগল হেয় িগেয়েছন। আপিন
মেষর পিরবেত অনয্ িকছু হেয় িগেয়েছন।

78 আপনােক সই নমর্ আত্ােক পেতই হেব, “হেত িদন পিবতর্
আত্া আমােক য কােনা স্ােন পিরচালনা করুক। ঈশব্র, আিম
পর্েতয্ক পাপীেক ভােলাবািস, স য কােনা স্ােন হাক না কন।”
এইরকম স্ান মানেুষর হৃদেয় হেল, তখন আপিন দখেত পােবন
িকছু ঘটেছ,আপনার পর্ােণ।
79 আপনারা বেল থােকন, “িঠক আেছ, ভাই বর্ানহাম, এর কান
িনরাময় আেছ?” হয্াঁ, মষ হেয় যান, শুধু তাই। আপনারা বেল
থােকন, “িঠকআেছ, ভাই বর্ানহাম!”



মন্লী এবং তার পিরিস্িত 23

80 অনয্ এক রােতর্ আিম এক মিহলার সেঙ্ সাক্াৎ কির,
শর্েভেপােট। িবিল আর আিম সয্ান্উইচ খাওয়ার জনয্ সভা শষ
হওয়ার পর একিট স্ােন যাই। একজন সুন্রী মিহলা সখােন
আেসন, হয়েতা একজন যবুতী, কুিড় বছর বয়স অথবা ঐরকমই,
ভােলা কাপড় পেড়। স সখােন বসেলা। আিম লক্য্ করলাম স
অনয্িদেক তািকেয় রেয়েছ।আিম খেত থাকলাম। কেয়ক িমিনট পর
আেরকজন মিহলা সখােন আেসন। িতিন বলল, “আপিন কমন
আেছন?” তার সােথ কথা বলেলন। আরআিম জানতাম সখােন
সই মিহলািট বান ডিভস। আর িতিন এবং অনয্ মিহলািট লাইফ
টবারেনকাল থেক,আিম তােদরেক ভােলা কেরইজানতাম, িতিন
সখােন এেস আমার সেঙ্ কথা বলেত থাকেলা। তখন অনয্ পােশ
বেস থাকা অল্ বয়িস মিহলািট, িতিন বলেলন, “ভাই বর্ানহাম,
আজেকর রােতর বাতািট খুবই ভােলা িছল।”
81 আিম বললাম, “আপিন কমন আেছন, বান?” আিম
বললাম, “আপনােক অেনক ধনয্বাদ।” আর আিম বললাম,
“আপিন িক লাইফ টবারেনকােলর সদসয্?”
82 িতিন বলেলন, “হয্াঁ আিম।” িতিন বলেলন, “আপিন জােনন,
ভাই বর্ানহাম, আিম কায়াের গান গাইেত পারতাম, িকনু্ তারা
সখােন িনেষধ কেরেছ।” িতিন বলেলন, “আিম অেনক বছর ধের
গান িশেখিছ, উহু, আর অনয্ সবিকছু।” বলেলন, “আিম একক
ভােব গান গেয়িছ আর িবিভন্ িবেশষ গান গেয়িছ।” বলেলন,
“িকনু্, আিম—আিম গান গাইেত পারিছ না, কারণ তারা—তারা
িনেষধ কেরেছ য ‘ কান মিহলা মকআপ কের এেস কায়াের গান
গাইেত—গাইেত পারেব না।’”

আিম বললাম, “িঠকআেছ, লাইফ টবারেনকােলর জনয্ ঈশব্র
ধনয্বাদ হাক!”
83 িতিন বলেলন, “িঠক আেছ, আিম আপনােক বিল, ভাই
বর্ানহাম,” িতিন বলেলন, “আিম একজন িখর্স্ান।”
84 আিম বললাম, “তাহেল, বান, ঘের িগেয় আপনার মুখ ধুেয়
ফলুন, অথবা যা িকছুআপিন কেরেছন।”আিম বললাম, “আপিন
িক বলেত চাইেছন য আপিন িনেজর মুেখর উপর সই পরুােনা
িজিনসিট সামানয্ লাগােনার জনয্ ছেড় িদেত…”
85 আর আিম আপনােক পর্মাণ করেত পাির য এটা শয়তান
থেক এেসেছ। আিম আপনােক পর্মাণ করেত পাির য…এর উৎস
হল মূিতপজূকরা। আর যতক্ণ আপিন এটা পিরধান কেরন, এটা
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একটা মূিতপজূেকর পর্তীক। এখন, আিম িকছুিদন আেগ আিফর্কা
থেক এেসিছ, আর আিম হেটনেটাট জঙ্েল িগেয়িছলাম আর
খুেঁজ পাই িঠক কাথা থেক কােনর দলু, আর এই সব িবষয়গুিল
এেসেছ,আর এই সবিকছু,আপনার গলায় এবং কােন অেনকগুিল
অলংকার জিড়েয় রাখা, কাথা থেক সটা এেসেছ। সটা হল
মূিতপজূকরা। আর বাইেবল চায় না একজন িখর্স্ান মূিতপজূক
হাক। আর আপিনও সটা চান না…আিম এটা বলেত চাই না
আপিন একজন মূিতপজূক তাইআপিন এটা করেছন, িকনু্ আপিন
আপনােক তােদর মতন দখেত একজন করেছন। কারণ আপনার
পালকআপনােক সতয্ কথািট বেলন িন। বাইেবলতাই বেল।
86 আর এখনআপিন বেলন, “ভাই বর্ানহাম, আিম মেন কির যিদ
আমার ছাট ছাট চুল হয়, আমােক সুন্র দখেত মেন হেব আর
এই রকম সমস্ িকছু।” সটা িঠক, িকনু্আপনার যিদ চুল লমব্া থােক
আপিন আেরা দখেত ভােলা লাগেবন। এটা আপনার ঘাড় জেুড়
থাকেব, এবংজিড়েয় রাখেবআরএটা িঠক কের দেব।
87 কন, আপনারা জােনন বাইেবল িক বেল? য, একজন
পরুুেষর কােছ অিধকার রেয়েছ যিদ তার স্ী চুল কােট তােক দেূর
সিরেয় িদেয় িববাহিবেচ্দ িনেয় নওয়ার জনয্। যিদ স তার চুল
কােট, এটা দখায় য স তাঁর কােছ অসতয্ জীবনযাপন করেছ।
বাইেবল তাই বেল, পর্থম কিরন্ীয় ১২, খুেঁজ দখুন যিদ এটা িঠক
না হেয় থােক। স যিদ…একজন স্ী য তার মাথার চুল কােট স
তার মস্েকর অসম্ান কের, িযিন হেলন তার সব্ামী। আর যিদ স
অসম্ানকাির হেয় থােক, তার সেঙ্ িববাহিবেচ্দ করা উিচত এবং
তার থেক দেূর চেল যাওয়া উিচত। সটা িঠক। িকনু্, দখুন, িকনু্
পালকআপনােদর কখেনা সটা বেল না।আর সইজনয্ইআপনারা
এটা এইভােব কের থােকন।আর—আরপরুুষ, বাইেবল বেল…
88 এখােন খুব বিশিদন আেগ নয় কউ িলেখিছেলন আর
বেলিছেলন, “ভাই বর্ানহাম, এই—এই ব্াউজগুিল মিহলারা
বয্াবহার কের থােকন,” বেলিছেলন, “ কন, এটা একটা…আরএই
ব্াউজগুিল খুেঁজ পাওয়া খুবই কিঠন,আর িখর্স্ান মিহলােদরজনয্
এগুিল পরা িঠক হেতা এই ডয্াকর্নস, নাইলন, অথবা এটা যা িকছুই
হাক?”

89 আিম বেলিছলাম, “ দখুন, বান, সখােন এরজনয্ একিট
িবষয় রেয়েছ। এখােন একিট সিতয্ িবষয় রেয়েছ। আপনারা এটা
করেত পােরন: যিদ আপনারা এটা কর্য় করেত না পােরন, তারা
সলাই মিশন িবিকর্ কের, আপনারা একিট তির কের িনেত
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পােরন।” আিম বেলিছলাম, “ সটা িঠক। একই রকম দখার
জনয্…”আিম িবশব্াস কির…আপনারা জােনন,আপনার হৃদেয় যা
িকছু রেয়েছ তাই বিহঃ পর্কািশত হয়। যভােব আপিন কাজ কেরন
আর যভােব আপিন আচরণ কেরন, সটাই পর্কাশ কের আপনার
িভতের িক রেয়েছ।
90 আর সই জেনয্ই এরা সকেল এখােন গড়গড় কের আওয়াজ
করেছ আর গালমাল করেছ আর—আর এেক অপেরর িপছেন
কামড়ােচ্,আর মন্লীর সকল স্ােন তাই করেছ, এইভােবই মন্লী
ভেঙ যায়। এটা দখায় য শয়তানআপনােদর মেধয্ পর্েবশ কেরেছ,
আর এটা দখায় য পিবতর্ আত্া আপনােদর মেধয্ থেক চেল
িগেয়েছ। এখন, আিম জািন সটা আপনােদর মেধয্ থেক িকছু
লােকরআলকাতরা জব্ািলেয় দওয়ারজনয্, িকনু্ এটা করা উিচত।
এটা করা উিচত! এর জনয্ এটা বলা হেয়েছ; স্াট হওয়ার জনয্
নয়, সুন্র অিভনয় করার জনয্ নয়; িকনু্ আপনােক বলার জনয্
সমসয্ািট কাথায় রেয়েছ, কারণ কােনা একিদনআমােক এক সময়
দাঁড়ােত হেবআরআপনার জনয্ উত্র িদেত হেব।আর য কারেণর
জনয্ আপিন এরকম করেছন এবং আপিন যভােব আচরণ কেরন,
এটা দখায় আপিন ক। যিদ আপনার কােছ পরুেনা মজাজ থােক
আর িকছু সমেয়র মেধয্ই সটা আপনার হাত থেক বিরেয় যায়,
এখােন বিরেয় এেস কাজ করেত থােক, অথবা িনন্া কের, অথবা
অভদর্তা এবং এরকম িকছু কের, এটা দখায় য সটা কাথা থেক
এেসেছ।
91 এখন সখােন শুধুমাতর্ একিট িবষয় করণীয় আেছ, সটােক
এখান থেক বর কের িদন, এবং পনুরায় সই কেপাত আপনার
হৃদেয় িফের আসেব। যখন কেপাত জাহাজ থেক বিরেয় যায়,
তােক বর কের দওয়া হেয়িছল। িকনু্ স িফের এেস জাহােজর
দরজা আওয়াজ করেত থােক যতক্ণ না নাহ তােক িভতের
আসেত দয়। [ভাই বর্ানহাম পলুিপেঠ ঠ ঠ কের আওয়াজ
কেরন—সম্াদক] পিবতর্ আত্া এখােন আেছ। পিবতর্ আত্া
িভতেরআসেত চায়।আর সইজনয্আজ,পিবতর্আত্া,আপনার
কাছ থেক িচরকােলরজনয্ চেল যায় িন। এটা কাথাও কান গােছর
ডােল বেস রেয়েছ, িনেজর থেক উেড় আপনার কােছ আসার
জনয্, আর পর্ম আর শািন্ আর আনন্ যমনটা আপনার িছল
সটা আপনােক দওয়ার জনয্। িনশ্য়ই, এটা। িতিন এটা করেত
পর্সু্ত। িতিন এটা করেত চান। িতিন এটা করেত আগর্হী। িকনু্
আপিন তােক এটা করেত দন না!
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92 এখন, আিম অপিরিচতেদর সেঙ্ কথা বলিছ না। আিম
জািন না আপনােদর পালক ক…আিম বর্ানহাম টবারেনকালেক
বলিছ। আিম অনয্ মন্লীর লাকেদরেক বলিছ না। আিম বর্ানহাম
টবারেনকালেক বলিছ। এটা এখানকার সমসয্া।

93 এটাই কেপাতেক উেড় চেল যাওয়ার জনয্ বাধয্ কের। মন্লীর
কাথাও কান বয্িক্েক কান ছাট্ িবষয় শুরু করেত িদন, আর
পর্থম িবষয়িট হেলা, “ও, তাই নািক? ও, স…? আপিন সটা
বলেত চান িন?” িঠক তখনই পিবতর্ আত্া সখান থেক চেল
যায়, উেড় যায়। এটা এইরকম আত্ার সেঙ্ দাঁড়ােত পাের না।
যখনই মেষর সব্ভাবআপনােক ছেড় চেল যায়, তখন পিবতর্আত্া
সখান থেক চেল যায়। সটা িঠক। আর এটাই আজেকর সমসয্া।
লােকরা য অবস্ায় আেছ এর কারণ হেলা এটাই, কারণ তারা
ভুলআত্ােক তােদর হৃদেয় পর্েবশ করেত িদেয়েছ, তােদর জীবেন।
এখন এই জনয্ইআমরা দিখ…
94 বাইেবল বেল এই জনয্ই আমােদর মেধয্ এত অসুস্তা এবং
পীিড়তরা রেয়েছ, কারণ এই সকল িবষয়গুিলর জনয্। আমােদর
অবশয্ই নমর্ হেত হেব। আমােদর অবশয্ই শািন্পণূ হেত হেব।
আমােদর অবশয্ই মষ হেত হেব, যােত কেপাত আমােদর সেঙ্
থাকেত পাের।
95 এখন, মেন রাখুন, কেপাত আসেব। িতিন বেলেছন, “উহু,
ভাই বর্ানহাম, আমােক বলেবন না আিম কখেনাই পিবতর্ আত্া
পাইিন। হােললুইয়া! সখােন এক সেন্য্েবলায়, ওহ, যখন িতিন
এেসিছেলন, আিম হাঁটেত পেরিছলাম…” িনশ্য়ই, সটা িতিন
িছেলন! “ওহ,আিম খুব ভােলা অনভুব কেরিছলাম,আিম অনভুব
কেরিছলাম য আিম পর্েতয্কিট ছাট্ পািখেক গাছ থেক িনেয়
ভালবাসেত পারব। আমার সবেচেয় খারাপ বয্িক্ িযিন আমােক
কখনও িকছু কেরিছেলন, আিম অনভুব কেরিছলাম য আিম তােক
জিড়েয় ধের গলা িমলােত পারব। উহু, ভাই বর্ানহাম, আিম িক
অনভুব কেরিছলাম!” িনশ্য়ই, সটা পিবতর্আত্া িছল।
96 িকনু্, আপনারা দখুন, য কারেণ িতিন সখােন থাকেত
পােরন িন। আপিন তখন একিট মষ িছেলন; িকনু্ যখন আপিন
একিট নকেড় হেয় যান, তােক সখান থেক উেড় চেল যেত
হেতা। কেপােতর সেঙ্—সেঙ্—সেঙ্ কান িকছু ভুল হয়িন; এটা
আপিন, আর…আপিন সই আত্ােক আপনার কােছ আসেত
অনমুিত িদেয়েছন। “আিম িক তােক অনমুিত িদেয়িছ, ভাই
বর্ানহাম?” হয্াঁ, যখন আপিন সই পরচচা শুনেত িগেয়িছেলন,
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যখন আপিন সই িমথয্া কথা শুেনিছেলন, যখন আপিন
বেলিছেলন, “িঠকআেছ,আমার কােছঅিধকার রেয়েছ!”
97 আপনার কােছ কান অিধকার নই! আপনােক কর্য় করা
হেয়েছ, যার দাম হল ঈশব্েরর পেুতর্র সই মূলয্বান রক্। আপনার
কানও আইিন অিধকার নই। হােললুইয়া! আপনার একমাতর্
অিধকার, হল, ইম্ানূেয়েলর িশরার রেক্র দব্ারা পণূ ঝণার িনকেট
আসা, যখন পাপীরা সখােন িনমিজ্ত হয়, তােদর সকল পােপর
দাগ মুেছ যায়। হয্াঁ, মহাশয়। সটাই আপনার একমাতর্ অিধকার,
সটা হল আপনার ইচ্ার আত্সমপণ, ঈশব্েরর কােছ, আর
সখান থেক ঈশব্র আপনার পথ পর্দশন কেরন। আর এই জনয্ই
সভাগুেলােত…আর এই জনয্ই অদু্ত িবষয়গুিল ঘেট থােক।
পিবতর্আত্া একিট স্ােন চেল যায়, পিবতর্আত্া বেলেছন, “এটা
িঠক না। সভা বন্ করুন, দেূর চেল যান।” ভাই, আিমও এটা বন্
করব, আর এখনই চেল যাব। সটা িঠক, কারণ ঈশব্েরর আত্ার
দব্ারা আপনােদরেক পিরচািলত হেত হেব। আর ঈশব্েরর আত্ার
দব্ারা পিরচািলত হওয়ার একমাতর্উপায় হল, নমর্ হেয় থাকা, অেনক
িকছু জানা নয়।
98 “ওহ,” আপিন ভােবন, “আিম অেনক িকছু জািন।” হয্াঁ,
আপিন আপনার মিস্ষ্ এত খািটেয়েছন য আর এটা িনেজর
থেক কাজ করেত পাের না। আপিন সকল বই পেড়েছনআর সকল
উত্রগুিল জােনন, আর সম্ূণ িগর্ক ভাষা এবং ইহুিদ ভাষা, আর
পিবতর্ আত্ার িবশর্ােমর জনয্ কান স্ান নই। সটা িঠক। িকনু্
আপিন সবিকছু জােনন, তখন কেপাতআর পথপর্দশন করেত পাের
না, কারণআপিন অেনক িকছু জােনন।
99 মষ িকছুই জানার দািব কের না। তােক পথপর্দশেনরজনয্ কােরা
পর্েয়াজন হয়। মিহমা! এটাই স। িকছুই জােন না! আেমন। আিম
শুধু একিট িবষয় জািন, সিট হল, খর্ীষ্ যীশু মারা গেছনআমােক
উদ্ার করার জনয্।
100 কয্ািলেফািনয়া থেক একজন বয্িক্ এেসিছেলন, তার সামেন
একিট িচহ্ িছল, বলিছল, “আিম খর্ীেষ্র জনয্ পাগল,” আর
িপছেন বলিছল, “আপিন কার জনয্ পাগল?” সটা িঠক। পাগল
হন, এই পৃিথবীর কােছ, পিবতর্ আত্ার দব্ারা পিরচািলত হওয়ার
জনয্, কারণ ঈশব্েরর পতুর্ ও কনয্ারা পিবতর্আত্ার দব্ারা পিরচািলত
হয়। রামীয় ৮:১ বেল, “অতএব এখন, যাহারা খর্ীষ্ যীশুেত
আেছ, এবং দেহর বেশ চেল না িকনু্ আত্ার বেশ, তাহােদর পর্িত
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কান দণ্াজ্া নাই,” নকেড়র িপছেন চেল না, িকনু্ কেপােতর
িপছেন চেল। আেমন।
101 ডক একিট গান গাইেতন, “পর্েতয্কিদন আমার পথ পর্ম িদেয়
ভিরেয় িদন, যমন আিম সব্গীয় কেপােতর সেঙ্ গমনাগমন কির;
আমােক সমস্ সময় একিট গান আর একিট হািস িনেয় যেত
িদন, পর্েতয্কিদন আমার পথ পর্ম িদেয় ভিরেয় িদন।” বর্ানহাম
টবারেনকােলর জনয্ এটা একিট শািন্পূণ িদন হেব, বা অনয্ কান
মন্লীর জনয্ অথবা কান বয্িক্র জনয্, যখন তারা মষ হওয়ার
জনয্, িনেজেদর অিধকার তয্াগ করেবন।

“পর্শ্িট িক, ভাই বর্ানহাম?”
102 মেষর কােছ িফের আসুন, নমর্ হওয়ার জনয্ িফের আসুন,
িকছুই না জানার জনয্ িফেরআসুন, খর্ীেষ্র কােছ িনেজেক সমিপত
করার জনয্ িফের আসুন। িকছুই জানার চষ্া করেবন না। শুধু
নমর্ভােব, শান্ভােব, িবনীতভােব, ভদর্ভােব চলুন, আর সই
কেপাতআপনােক পিরচালনা করেব। িকনু্ যখনইআপিন দেখন…
পরচচা শুনেত যান, যখনই আপিন সই মজাজ চড়ােত যান,
যখনই আপিন ভাবেত থােকন আপনার কােছ এটা অথবা সটা
করার অিধকার আেছ, কেপাত সখান থেক উেড় চেল যায়।
আর আপনার কােছ আর এটা থােক না। এখন, আজ সকােল স
আপনার থেক খুব দেূর নয়, মন্লী। স সখােন বাইের শািন্র
শাখার উপের বেস আেছ, আপনার সব্ভােবর পিরবতেনর জনয্
অেপক্া করেছ। আেমন।
103 আপনােক আজ আপনার সকল অিধকারগুিল সমপণ করেত
হেব, ঈশব্রেক আপনার সকল অিধকারগুিল কেট ফলেত িদন।
আেমন। আপিন িক ভাবেত পােরন একিট বয়স্ মষ, তার সব—
সব লামগুিল ঝুেল থােক? সটা তার অিধকার। হয্াঁ। [ভাই
বর্ানহাম একিট হতাশ মেষর অনকুরণ কেরন—সম্াদক] জব্ািলেয়
ফলার পর, তারপর লাম ছাঁটাইেয়র টিবেলর উপের শুেয়। তারা
জােন তার জনয্ সবেথেক ভােলা িক। তার কাছ থেক তার সকল
অিধকারগুিল কেড় িনেয় এবং সবিকছু ছঁেট ফেল, স কত
আরােম আর হালকাভােব দৗড়ােত পাের। আহাের, আহাের, স
খুবই আনিন্ত হয়, আর লাফােত থােক এবং একিট খুবই ভােলা
সময় স পায়। হয্াঁ, মহাশয়। যিদ আপিন আপনার অিধকারগুিল
তয্াগ কেরন, আপিনও সটাই পােবন। িকনু্ আপনােক আপনার
অিধকারগুিল তয্াগ করেত হেব এবং আপনার কাছ থেক সম্ূণ
জগতেক ঈশব্েরর বােকয্র দব্ারা ছঁেট ফলেত হেব, এই জগেতর
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সকল সব্ভাবগুিলেক দেূর সিরেয় ফলেত হেব,আরআপিন খর্ীষ্েত
একিট নতুন জীব হেয় উঠেবন।
104 এখােন িকছু সময় আেগ, আিফর্কােত, আিম একজন পরুেনা
সেন্র সেঙ্কথা বলিছলাম। িতিন বলিছেলন, “ভাই বর্ানহাম,আিম
জািনআপিন অেলৗিককতায় িবশব্াস কেরন।”

আিম বললাম, “িনশ্য়ই,আমার ভাই।”
105 িতিন বলেলন, “কেয়ক বছরআেগআিম ভাবতামআিম একটা
িকছু।” বলেলন, “আিম ভাবতাম আিম একজন পর্কৃত িখর্স্ান।”
আর িতিন বলেলন, “তখন আমােদর মন্লীেত…আমােক একিট
পাহােড় উপের উঠেত হেতা, যখােনআিমআমার ছাট্ গািড়িটেক
দাঁড় করাতাম।” আর বলেলন, “আমােক পর্ায় িতনেশা অথবা
চারেশা গজ, উহু, পথউপের উঠেত হেতা, ঝাপজঙ্লপার কের,
উপের উঠেত হেতা।” আর বলেলন, “আমরা সখােন পর্াথনা
সভা করতাম।” আর বলেলন, “আিম ভেবিছলাম আিম একজন
সিতয্ই পর্কৃত িখর্স্ান।” িতিন বলেলন, “আিম সম্ূণ বাইেবল
জানতাম। আিম সম্ূণ িহবর্ ভাষা িশেখিছ। আিম শেব্র সিঠক
উচ্ারণ িশেখিছ।” আর বলেলন, “যিদ কউআমার কােছ আেস,
আিম” [ভাই বর্ানহামআ গুেল শব্কেরন—সম্াদক] “বাইেবল
সমব্েন্ খুব সহেজই কথা বলেত পারতাম। আিম জানতাম আিম
িক বলিছ।” িতিন বলেলন, “এক সন্য্ােবলায় আিম মন্লীেত
যািচ্লাম। সখােন আমােদর মন্লীর মেধয্ অেনক িবেরাধ িছল।”
বলেলন, “ সখােন এেক অপেরর িবরুেদ্ অেনক দল িছল।আপিন
জােনন তােদর িকভােব উত্াপন হয়।”

আিম বললাম, “হয্াঁ, মহাশয়”
106 িতিন বলেলন, “আিম যখন উপের উঠিছলাম, আিম পােয়
হঁেট উঠিছলাম, আর হঠাৎই আিম বুঝেত পারলাম কউ আমােক
অনসুরণ করেছ।” আর িতিন বলেলন, “আিম ভাবলাম িকছু
সমেয়র জনয্ আিম অেপক্া করেবা স যই হাক তার জনয্, তােক
ধরার জনয্, আর আিম তার সেঙ্ িকছু সমেয়র জনয্ কথা বলব
যখন আমরা রাস্া িদেয় উপের উেঠ যাই।” আপিন জােনন, সটা
একরকম ভােলা িবষয়, আপিন শুধু িকছু সময় অেপক্া করুন।আর
বলেলন, “যখন আিম পাহােড়র উপের উঠেত থািক,” বলেলন,
“আিম উপের উিঠ। একজন পরুুষ উপের উেঠ আেস,” আর
বলেলন, “তার িপছেন একিট বািন্ল িছল যটা সই মানুষিটর
থেকও বড়।” আর বলেলন, “িতিন হতাশ িছেলন আর হাঁসফাঁস
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করিছেলন, আর ছাট ছাট পদেক্প ফলিছেলন, উপের ওঠার
চষ্া করিছেলন। আর আিম বললাম, ‘বনু্, আিম িক আপনােক
সাহাযয্ করেত পাির এই বাঝাটা পাহােড়রউপেরউঠােনারজনয্?’
িতিন বলেলন, ‘না, আমােক এটা বহন কের িনেয় যেত হেব।’”
বলেলন, “আিম তার হােতর িদেক দখলাম,” বলেলন, “আিম
তখন জানেত পারলাম এটা একিট দশন। তার হােত দাগ িছল।”
বলেলন, “আিম িনেচ পেড় যাই, আর আিম বললাম, ‘পর্ভু,
আপিন িকজগেতর পাপএই বস্ায় বহন কের িনেয় যােচ্ন?’ িতিন
বলেলন, ‘না, আিম শুধু তামারটা বহন করিছ। তামােক উপের
উঠেত সাহাযয্ করিছ, যন তুিম উপের উঠেত পােরা।’”
107 এটা এভােবই ঘেট থােক। যিদ আমরা িনেজর আশপােশ খুেঁজ
দিখ, িতিনআমােদরটা বহন করেছন। এটা িকআপনােক ছাট বেল
মেনকরায় না?আমােদর িবেদব্ষপণূ, িনষু্র হৃদয়, কারণশুধুআমরা
এটা করেত পাির!
108 এখােন িকছু সময় আেগ আিম িশকার করিছলাম। যমন
আপনারা জােনন, আিম িশকার করেত পছন্ কির। আর সখােন
একজন িনষু্র বয্িক্ িছেলন সই দেশ, িতিন একজন িনষু্র বয্িক্
িছেলন। আর িতিন আমােক িনেয় মজা করেতন কারণ আিম হিরণ
িশশু মারতাম না। আিম বলতাম, “এটা িনষু্রতা।” আিম বললাম,
“আপিন কন বাস্িবক হেত পােরন না, িনষ্লুষ িশকাির হেয়
শুধুমাতর্ বৃদ্ হিরণগুেলােক িশকার করুন অথবা অনয্ সকলগুিল
যগুিল বৃদ্আর িকছু িদেনর মেধয্ই মারা যােব? ঈশব্রআমােদরেক
এগুেলা িদেয়েছন। যবুতী মাআরতােদরেক থাকেত িদন…”
109 িতিন বলেলন, “আহ, আপনার কােছ মুরিগর হৃদয় আেছ,
পর্চারক!” িতিনআমােক এই রকমই বলেত থাকেলন।
110 আিম বললাম, “এখন, দখুন, আিম যিদ কু্ধাত হতাম আর
তােদর মেধয্ থেক একিট হিরণ িশশুর আমার দরকার হেতা,
আিম িবশব্াস কির ঈশব্র আমােক সটা িনেত িদেতন। িকনু্ স্াট
দখােনার জনয্ তােক গুিল করা,” িঠক আেছ, িতিন একিট গািড়
ভিত করেবন। আর িতিন িগেয় তােদরেক ডাকেত থাকেলন, এক
পর্কােরর িশস িদেয়, আর িতিন সই িশস িদেতন যা শুনেত মেন
হেতা যন ছাট্ হিরণ িশশু ডাকেছ। একিদন আমরা একসেঙ্
জঙ্েল িছলাম। আিম তােক লজ্া িদলাম, আিম বললাম, “আিম
আমার জনয্ লিজ্ত।” একসেঙ্আট অথবা দশিট হিরণ িশশু মের
িছেলন, যিদ িতিন পােরন, সবিকছুই কেরন, স্াট দখােনার জনয্,



মন্লী এবং তার পিরিস্িত 31

হয়েতা িপছেনর এক-চতুথাংশ কেট বািকটা ফেল িদেতন। আিম
বললাম, “আপনার এটা করা অনিুচত।”

“আহ,” বলেলন, “ তামরা পর্চারকরা খুবই মুরিগর হৃদয়
যকু্!”
111 একিদন িতিন জঙ্েলর িপছেন দাঁিড়েয় থাকেলন, তার কােছ
সই িশসিট িছল আর িতিন িচৎকার কের উঠেলন, আের এটা
শুনেত মেন হল একিট ছাট্ হিরণ িশশু কাঁদেছ। যখনই িতিন
এটা করেলন, একিট সুন্র হিরণী তার মাথা বাইের বার করেলা,
লািফেয়আসেত থাকেলা। আপিন দখেত পেতন তার বড় বাদামী
চাখ িকছু খুজঁেছ। স চমেক উঠেলা। স আেশপােশ খুজিছল।
সই িশকারীিট িনচু হেয় রাইেফল উঠােলা সই হিরণীিটেক গুিল
করার জনয্। আর সই হিরণীিট িশকারীিটেক দখেত পল। িকনু্,
আপনারা জােনন, সই হিরণ িশশুর িচৎকার, স বন্ুেকর িদেক
লক্য্ করেত পারল না। স সই বাচ্ািটেক খুজঁেত থাকেলা;
স সমসয্ায় রেয়েছ। আপনারা জােনন, এটা পর্কৃত মাতৃতব্ এবং
মাতৃ ভালবাসার পর্দশন কের, স সামনাসামিন ভােব বন্ুেকর
সামেন আসেত পাের, মৃতুয্র জনয্, বন্ুেকর নেলর িদেক তািকেয়।
আপনারা জােনন িক, এই পর্দশনিট খুবই মহান িছল, স িঠক
তার পােশ চেল আেস, িতিন তার বন্ুক িনেচ ফেল দন! িপছেন
পািলেয় এেস আমােক জিড়েয় ধেরন, িতিন বলেলন, “িবিল,
আমার জনয্ পর্াথনা করুন, আমার অেনক হেয়েছ!” িতিন যখন
মােয়র বীরেতব্র এই পর্দশনিট দখেলন!
112 ওহ, িবশব্ যখন ঈশব্েরর ভালবাসার পর্দশন দখেব, আর
আমােদর মানেুষর হৃদেয়র সাহেসর, কতটা পিরবতন হেয় যােব।
যখন আমরা ঈশব্েরর কেপাতেক আমােদর হৃদেয় এেস আমােদরেক
ভদর্ করেত িদব,আমােদরেক নমর্ করেত িদব।
113 সখােন সই কঁুেজা ঝােপর িপছেন, আিম দাঁিড়েয় তার জনয্
পর্াথনা করিছলাম, আিম তােক পর্ভু যীশুর কােছ িনেয় যাই। সখান
থেক, িতিন িঠক িছেলন, িনষ্লুষ িশকারী।

114 িনশ্য়ই, িতিন ভেবিছেলন তার কােছ অিধকার আেছ, তার
যা ইচ্া িতিন সটা করেত পারেবন। “তারা আমার ঘের, যিদ তারা
চায় তারাআমারআলফালফা খেত পারেব।”
115 আিম বললাম, “ সটা িঠক, তেব এটা করা অমানিবক হেব।”
আপনােক আপনার অিধকারগুিল তয্াগ করেত হেব। হ ঈশব্র,
অনগুর্হ করুন, যনআমরা করেত পাির।
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116 এখােন িকছু সময় আেগ, ওহ, পর্ায় একশ বছর আেগ, দিক্ণ-
পিশ্ম যকু্রােষ্ সখােন একজন মহান িখর্স্ান থাকেতন। তার
নাম িছল ডয্ািনেয়ল কয্াির, একজন খুব ভােলা মানষু, একজন
ধািমক মানষু, একজন সন্, একজন পর্কৃত িখর্স্ান, একজন যােক
িনেয় সবাই িচন্া করেতন, একজন দদুান্ বয্িক্। আর কাহািনিট
এভােব যায়, িতিন মারা যান অথবা সমািধেত পর্েবশ কেরন, আর
িতিন বেলিছেলন…যখন িতিন সব্েগ চেল যান, িনশ্য়ই, যখন
িতিন মারা যান। আর যখন িতিন মুক্াময় দব্ােরর সামেন উপিস্ত
হন, সখানকার তত্াবধায়ক দব্ােরর সামেন আেসন, বলেলন,
“আপিন ক?”
117 িতিন বলেলন, “আিম একজন পর্চারক, ডয্ািনেয়ল কয্াির,
খর্ীেষ্র জনয্ আিম হাজােরা পর্াণ জয় কেরিছ। আর আিম…আজ
সকােল আিম এখােন আসেত চাই। পৃিথবীেত আমার জীবেনর
যাতর্া শষ হেয়েছ, এখন কাথাও যাওয়ার জনয্ আমার কােছ কান
স্ান নই।”
118 পাপীরা, কান এক সকােল এভােবই এটা আপনার সামেন
আসেব। িবপথগামীরা, এভােবই এটা আপনার কােছআসেব। যারা
পিবতর্আত্ােক দঃুখ িদেয় সিরেয় িদেয়েছন এটা এভােবইআপনার
কােছ আসেব, আর নমর্ এবং কামল নয়। আপিন বছেরর-পর-
বছর কর্ন্ন কেরনিন। আপিন লিজ্ত হন িন, কারণ আিম জািন
না কখন। আপনার কাছ থেক সকল নমর্তা চেল গেছ। িনশ্য়ই।
িকনু্ এটা কান এক সকােল আপনার দব্ােরর সামেন আসেব। আর
নমর্ পিবতর্ আত্া এেস আপনার দব্াের যখন আওয়াজ কের, কন
আপিন তােক িভতেরআসেত দন না?
119 তাই যখন ডয্ািনেয়ল কয্াির সখােন আসেলন সই— সই—
সই দব্ােরর সামেন, তারা িভতের পর্েবশ করেলা, বলল, “আমরা
দখব এখােন আপনার নাম আেছ িকনা।” তারা সব জায়গায়
দখেলা, আর কাথাও কান নাম খুেঁজ পল না। বলল, “না,
এখােন কান ডয্ািনেয়ল কয্াির নই।”
120 “ও,” িতিন বলেলন, “অবশয্ই!” বলেলন, “আিম একজন
পর্চারক।” িতিন বলেলন, “আিম খর্ীেষ্র জনয্ পর্াণ জয় কেরিছ।”
বলেলন, “আিম য িবষয়গুিল িঠক সটা করার চষ্া কেরিছ।”
121 সই তত্াবধায়ক বলেলন, “মহাশয়,আমােকক্মা করেবন এটা
বলার জনয্, য সখােন কান ডয্ািনেয়ল কয্াির নই।” বলেলন,
“আপনার িক করা উিচত সটা আিম বলেত পাির।” বলেলন,
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“আপনার মামলা নওয়ার জনয্ আমােদর কােনা অিধকার নই।”
িতিন বলেলন, “আপিন িক আপনার মামলা আেবদন করেত
চান?আপিন শব্ত িসংহাসেনর কােছ এই িবচােররআেবদন করেত
পােরন, যিদআপিন চান।” িকনু্ বলেলন, “এখােনআমােদর কােছ
আপনার জনয্ মােটই কান করুণা নই, কারণ এখােন আমােদর
কােছ আপনার নাম নই। আপনার জনয্ কান করুণা নই।”
বলেলন, “আপিন িকআপনার মামলাআেবদনকরেত চান?”

িতিন বলেলন, “মহাশয়, মামলাআেবদন করা ছাড়াআিমআর
বিশ িক করেত পাির?”

122 িতিন বলেলন, “িঠকআেছ, তাহেল,আপিন শব্ত িসংহাসেনর
কােছ িগেয় সখােন একিট িবচােরর মামলা আেবদন করেত
পােরন।”
123 ডয্ািনেয়ল কয্াির বলেলন য িতিন অনভুব করেত পারেলন
পর্ায় এক ঘন্ার মেতা মহাকােশর মেধয্ িদেয় যাবার পর। বলেলন
িতিন একিট স্ােন পৗছেলন, এটা আেলািকত, আেলািকত,
আেলািকত, আেলািকত হেত থাকল। বলেলন, যতদেূর িতিন
গেলন, এটা তত আেলািকত হেত থাকেলা। এটা সূেযর থেক
পর্ায় শতগুণ, হাজারগুণ বিশ উজ্ল িছল। আর িতিন কিম্ত
হেত থাকেলন। আর বলেলন, যখন িতিন সই আেলার মােঝ
পৗঁছােলন, িতিন একিট আওয়াজ বলেত শুনেত পেলন,
“আপিন িক পৃিথবীেত িসদ্ িছেলন?” একিট—একিট আেলার
মেধয্ থেক বিরেয়আসেলা।

িতিন বলেলন, “না, আিম িসদ্ িছলাম না,” কিম্ত হেত
থাকেলন।

বলেলন, “আপিন িক সবার সেঙ্ সৎ ভােব বয্বহার
কেরিছেলন?”
124 বলেলন, “না।” (বলেলন, “আমার মেনর মেধয্ িকছু িবষয়
চেল আেস যার সমব্েন্ আিম সৎ িছলাম না।”) বলেলন, “না,
আিম—আিম—আিমঅনমুান কিরআিম সৎ িছলাম না।”

বলেলন, “আপনার জীবেন, পর্েতয্কিট িবষেয় সমব্েন্ িক
আপিন সিতয্ কথা বেলিছেলন?”
125 বলেলন, “না, আিম িকছু মেন করেত পাির যটা আিম
বেলিছলাম, এটা ছায়াময় িছল না…এটা ছায়াময় িছল। আিম—
আিম—আিম—আিম সব সময় িঠক সতয্বাদী িছলাম না।”



34 কিথত বাকয্

126 বলেলন, “তাহেল, আপিন িক কখেনা এমন িকছু িনেয়েছন
যটা আপনার নয়, এমন িকছু, টাকা পয়সা, এমন িকছু যটা
আপনার নয়?”
127 বলেলন িতিন ভেবিছেলন পৃিথবীেত িতিন খুবই ভােলা
িছেলন, িকনু্ তােক দাষােরাপ করা হেয়িছল। বলেলন, “না। না,
আিম িকছু িজিনস িনেয়িছ যটাআমার িনেজর নয়।”

িতিন বলেলন, “তাহেল আপিন িসদ্ িছেলন না।” িতিন
বলেলন, “না,আিম িসদ্ িছলাম না।”
128 বলেলন িতিন সই মহান জয্ািতর থেক যখােন কেপাত
িবশর্াম করিছল যেকােনা সময় িবকট আওয়ােজ শানার জনয্
অেপক্া করিছেলন, “ দাষী সাবয্স্!” বলেলন, তখনই িতিন তার
িপছন থেক একিট আওয়াজ শুনেত পেলন, যটা কান মােয়র
আওয়ােজর থেকও বশী মধুর িছল যা িতিন কখনও শুেনিছেলন।
বলেলন িতিন তােক দখার জনয্ ঘুের দাঁড়ােলন। আর িযিন তার
সামেন দাঁিড়েয় িছেলন, তার মুখ খুবই সুন্র িছল যা িতিন কখেনা
দেখেছন, কান মােয়র মুেখর থেকও সুন্র । আর বলেলন িতিন
বলেলন, “িপতা, ডয্ািনেয়ল কয্াির পৃিথবীেত আমার জনয্ দাঁিড়েয়
িছেলন। এটা িঠক, িতিন িসদ্ িছেলন না, িকনু্ িতিন আমার জনয্
দাঁিড়েয় িছেলন। িতিনআমারজনয্ পৃিথবীেত দাঁিড়েয় িছেলন, এখন
সব্েগ আিম তার জনয্ দাঁড়ািচ্। তার সকল পাপগুিল িনেয় আমার
খাতায় জমা কের িদন।”
129 আপনার জনয্ ক সই িদন সখােন দাঁড়ােব, ভাই, যিদআপিন
তােক দঃুখ িদেয় আজ আপনার কাছ থেক তািড়েয় দন? আিম
আর পর্চার করেত পারেবা না। আসুন আমরা আমােদর মাথা
নত কির।
130 িপর্য় ঈশব্র, িপর্য় মষশাবক িযিন মারা যােচ্ন, নমর্, শান্, সরল।
পািখেদর বাসা রেয়েছ িশয়ােলর গুহা রেয়েছ, িকনু্ আপনার কান
স্ান িছল না, আর আপিন সই মিহমার ঈশব্র! যখন আপনার
জন্ হয়, তােদর কােছ আপনার উপর দওয়ার জনয্ কান কাপড়
িছল না। হ ঈশব্র, তাহেল আমার কাপড় আমার জনয্ ভােলা
িক কের? আমার গািড় আমার জনয্ ভােলা িক কের? একিট
খুব সুন্র ঘর আমার জনয্ ভােলা িক কের? সই িদন তারা
আমার জনয্ ভােলা িক করেব? আপনার কান বনু্ িছল না; কউ
আপনােক বনু্ কের িন। কাউেক আপনার জনয্ সাহােযয্র হাত
বািড়েয় িদেত দখা যায়িন। আপিন বেলিছেলন সই িদন আপিন
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বলেবন, “আিম কু্ধাত িছলাম, তামরা আমােক ভাজন দাও িন।
আিম নগ্ িছলাম, তামরাআমােক কাপড় দাও িন।”আমােদর কােছ
িক ভাল রেয়েছ যটা আমােদর সই িদন সাহাযয্ করেব, পর্ভু?
আমােদরেক আপনার জনয্ দাঁড়ােত িদন, যখন সই সময় আসেব
আরআমরা তার উপিস্িতেত পর্েবশ করব, সবশিক্মান, সববয্াপী,
সব… হ ঈশব্র, যখন আমরা সই কেপাতকেক শুনেত পােবা, সই
মহান জয্ািতর মেধয্ তার ডানা িনেয়, এটা সকল অনন্কাল ধের
পর্জব্িলত হেব। যখন,আপিন জয্ািতর মেধয্ পর্বাস করেবন!
131 “যখন আমােক সখােন একাকী দাঁড়ােত হেব, আমার ভাইরা
সখােন থাকেব না, আমার পালক সখােন থাকেব না, আমার মা
সখােন থাকেব না, আমার বাবা সখােন থাকেব না, আমার স্ী
সখােন থাকেব না, আমার সন্ানরা সখােন থাকেব না, হ ঈশব্র,
তখন আিম িক করেবা, পর্ভু? তখন আিম িক করেবা, আর সটা
আজেক রােতর্ সূয অস্ যাওয়ার আেগই ঘটেত পাের। িকনু্ তখন
আিম িক করেবা? আিম িক করেত পাির? হ খর্ীষ্, আিম এখন
আপনার জনয্ দাঁড়ােবা! আজ আিম আমার পছন্ গর্হণ করব।
অেনয্র িবষেয় কথা বলা তয্াগ করেবা। আিম আমার মজাজ তয্াগ
করেবা। আিম আমার সমস্ পাথকয্ তয্াগ করেবা। আিম সবিকছু
তয্াগ করেবা। আমােক ছঁেট ফলুন, পর্ভু, আমার কােছ যা িকছু
আেছ তা িনেয় িনন। আপিন শুধুমাতর্ আমােক িনেয় িনন, পর্ভু।
আিম—আিম—আিম আপনার স্ােন দাঁড়ােত চাই। আিম চাই
আমােক ছঁেট ফলা হাক। আিম চাই আমার সকল সব্াথপরতা,
সকলঅহংকার, সকলউদাসীনতা,আমার কাছ থেক িনেয় নওয়া
হাক। তখন আিম আপনার জনয্ দাঁড়ােত চাই, একিট ছঁেট ফলা
মষ হেয়, সকল আনন্ তয্াগ কের যটা তারা বেল জীবেনর
আনন্, সকল পর্কার নাচ, সকল পর্কার পািট, সকল পর্কার অশ্ীল
পাশাক, মকআপ, িলপিস্ক, নখ পািলশ, এই সকল িবষয় যা
জগেতর মেতা দখায়। আপিন বেলেছন, ‘জগেতর মেতা আচরণ
না করার জনয্। জগেতর সেঙ্ সহেযাগী না হওয়ার জনয্। তােদর
মেধয্ থেক বাইের বিরেয় আেসা!’ হ ঈশব্র! আমােক সাহাযয্
করুন, পর্ভু। আজ আমােক ছঁেট ফলুন। আমােক একিট মেষর
মেতা কের গর্হণ করুন আর আমােক বাবা হেত িদন, আিম মুখ
খুলেবা না, শুধু দাঁিড়েয় থেক ছঁেট ফলারজনয্, এই িবষেয় িকছুই
না বেল।”
132 হ ঈশব্র, এেত িক পাথকয্ হয়! আিম মেন করেত পাির যখন
আপিন আমােক একবার ছঁেট ফেলিছেলন, আমার স্ীেক িনেয়
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িনেয়িছেলন, আমার সন্ানেক, আমার িপতােক, আর আমার
ভাইেক। আপিন আমােক পিরষ্ারভােব ছঁেট ফেলিছেলন। িকনু্,
আমার হৃদেয়, আিম জানতাম আিম আপনােক ভােলাবািস।
আপিন আমােক কতআশীবাদ কেরেছন! আপিন কত ভাল! আিম
যা িকছু আিছ, আিম যা িকছু হব, আিম যা িকছু হেত পাির; এটা
আপিন, ঈশব্র, এটা আপিন। আিম আমার দাষ সব্ীকার কির, আিম
যা িকছু কেরিছ অথবা ভেবিছ তা সব্ীকার কির। শুধু আমােক ছঁেট
ফলুন, পর্ভু,আিমআপনার মষ হেত চাই।

133 শুধু তাই নয়, পর্ভু, িকনু্ আজ সকােল এখােন সকল বয্িক্েক
গর্হণ করুন, পর্েতয্কিট মষেক, আর তারা সকেল যারা মষ হেত
পর্সু্ত, তােদর সকলেক ছঁেট ফলুন, আজ সকােল, পর্ভু। তােদর
ছাট পা সুসমাচােরর ভান্াের আেশপােশ রাখুন। হেত িদন এখনই
যন পিবতর্আত্া তােদরেক মনপিরবত্ন করেত িনেয়আেস, তারা
যন জানেত পাের এখন পযন্ তারা ঈশব্েরর িবষেয় উদাসীন িছল।
আর িতিন যন এই সকল উদাসীনতােক ছঁেট ফেলন, সকল
জগতেক এবং সকল জাগিতক িবষয়েক।আপিনআজ সকােল এই
সকল িবষয়েক ছঁেট ফলুন, পর্ভু, আমরা যন আপনার সামেন
শান্ হেয় এবং িনরেব দাঁড়ােত পাির, একজন পনুজিন্ত িখর্স্ান
হেয়। এটা পর্দান করুন, পর্ভু।
134 আিম আপনােক ভােলাবািস, আিম যেত চাই, আবহাওয়া
গরম িকনা তা িবেবচনা না কের, আমার ভােলা লাগুক অথবা না
লাগুক। আিম যেত চাই। আিম আপনার জনয্ দাঁড়ােত চাই, কারণ
আিম চাই সইিদন যনআপিনআমার মামলারজনয্ পর্াথনা কেরন,
বেলন, “িঠক আেছ, স আমার জনয্ দাঁিড়েয় িছল, এখন আিম
তারজনয্ দাঁড়ািচ্।” হ ঈশব্র,আজএিট পর্দান করুন।
135 আর যখন পর্েতয্ক মাথা নত হয়, এবং পর্েতয্ক হৃদয় নত হয়।
আিম আজ সকােল আশ্য হই য এখােন যিদ কউ থােক য
বুঝেত পাের য আপিন আপনার িনেজর পথ চান, আপিন এই
িবষয়গুিল তির কেরিছেলন যা আপনার করা উিচত নয়, আর
আজ সকােল আপিন অনভুব কেরন যন ঈশব্র আপনােক এই
সকল িবষয়গুিল থেক ছঁেট ফেলন, আর বেলন, “ তামােক
একিট পর্কৃত মষ তির করলাম,”আপিন িকআপনার হাত উপের
উঠােবন। পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন, মিহলা। পর্ভু আপনােক
আশীবাদ করুন, ভাই। পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন, ভাই। অনয্
কউ বলুন, “আমােক ছঁেট ফলুন, পর্ভু, আিম দাঁিড়েয় আিছ।
আিম একিট মষ। আিম আমার মুখ খুলেবা না, আিম শুধু চাই
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যােত আপিন সম্ূণ জগতেক আমার মেধয্ থেক ছঁেট ফেলন।”
পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন, ভাই। পর্ভু আপনােক আশীবাদ
করুন, মিহলা। পর্ভুআপনােকআশীবাদ করুন, ছাট্ ছেলিট। পর্ভু
আপনােকআশীবাদ করুন, মিহলা। পর্ভুআপনােকআশীবাদ করুন,
বান। “আমােক ছেট ফলুন, পর্ভু।” বান গর্িট…[িপয়ােনা
বাদক—সম্াদক] আর পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন, মিহলা।
পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন, বান। “আমােক এখনই ছঁেট
ফলুন, পর্ভু। আিম—আিম চাই পৃিথবীর সকল বসু্ থেক…আিম
আজ সকােল আপনার জনয্ দাঁড়ােত চাই। আিম একিট কামােনা
মষ হেয় দাঁড়ােত চাই। পৃিথবীর সকল িবষয়আমার কাছ থেক কেট
ফলেত চাই।আিম চাইআপনার হেত এবংআপিনআমার।আপিন
িক আমােক গর্হণ করেবন, পর্ভু, আিম আমার হাত যখন উপেরর
উঠািচ্আপনার কােছ?” পর্ভুআপনােকআশীবাদ করুন, মিহলা।
পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন, মহাশয়। পর্ভু আপনােক আশীবাদ
করুন। পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন, মহাশয়। পর্ভু আপনােক
আশীবাদ করুন, মহাশয়। পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন, মিহলা।
পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন, মিহলা, আিম আপনারটা দখেত
পািচ্। পর্ভুআপনােকআশীবাদ করুন,আমারভাই। পর্ভুআপনােক
আশীবাদ করুন, ছাট্ মিহলা। সটা খুবই ভােলা। িপছেন পর্ভু
আপনােক আশীবাদ করুন, মা। পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন,
বান। সটা িঠক, শুধু সৎ থাকুন। “আিম চাই ঈশব্র যন আমার
কাছ থেক সবিকছু িনেয় নন সটা িঠক তার মত নয়, কান সব্াথপর
িচন্াধারার যটাআমার মেধয্আেছ, কান উদাসীনতা যটাআমার
মেধয্ আেছ। আজ সকােল, আিম চাই িতিন যন সম্ূণ ভােব
আমােক ছঁেট ফেলন।আিম তার মেতা হেত চাই। আিম িচন্া কির
না তারা সিঠক িক না; আমার কােছ কান অিধকার নই। শুধুমাতর্
একিট অিধকার রেয়েছ, আর সটা হল, তার কােছ আসা। বাকীটা
িতিন কেরন।”

136 এখােন িক কান পাপী রেয়েছ িযিন কখেনা খর্ীষ্েক সব্ীকার
কেরনিন, কখেনা উদ্ার পানিন,আরআপিন চানআজসকােলএই
পর্াথনােত যােতআপনােকস্রণ করা হয়,আপিন িকআপনার হাত
উপের উঠােবন, পাপী বনু্রা? পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন।
অনয্ কউ হাত উপের করুন, বলুন, “আমােক স্রণ করুন, ভাই
বর্ানহাম।আিম িখর্স্ান নই,আরআিমজািন নাআিম কখন ঈশব্েরর
সেঙ্ সাক্াৎ করেত যািচ্।আরআিম—আিম িঠক এখনই চাই যন
আমােক পর্াথনােত স্রণ করা হয়, যখন আপিন বন্ করেছন।”
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িঠক আেছ, আপিন িক আপনার হাত উপের উঠােবন যােত আিম
আপনারজনয্ পর্াথনা করেত পাির? িতিন দখেছন। পর্ভুআপনােক
আশীবাদ করুন, ছাট্ মিহলা। পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন,
মিহলা। পর্ভুআপনােকআশীবাদ করুন, মহাশয়।আর কউ, “আিম
হেত চাই, আিম চাই…”
137 কতজন এখােন রেয়েছন যারা িবপথগামী? “ওহ,” আপনারা
বেলন, “আিম সটা গর্হণ করব না, ভাই বর্ানহাম।” িকনু্, দখুন,
যিদ সই নমর্ কেপাতআপনার কাছ থেক চেল যায়, ভাই, সখােন
িকছু ভুল রেয়েছ। যখন আপিন এেক অপরেক সহয্ করেত পােরন
না সখােন িকছু ভুল রেয়েছ। যখনআপিনআপনার হৃদেয়র গভীর
থেক সবাইেক ক্মা করেত পােরন না সখােন িকছু ভুল রেয়েছ,
এেত িকছু যায় আেস না তারা িক কেরেছ অথবা িক বেলেছ,
যিদ আপিন তােদরেক গভীর থেক ক্মা না করেত পােরন, যীশু
বেলিছেলন, “যিদআপিন পর্েতয্ক মানেুষর অপরাধ ক্মা না কেরন,
আপনার হৃদয় থেক, সব্গীয় িপতা আপনার অপরাধগুিলও ক্মা
করেবন না।”
138 এখন, যিদ, এইউত্প্আবহাওয়ায়, যিদ ঈশব্রআপনােকআজ
ডেক নন? যখন সখােন একিট ঝণা বেয় যােচ্, একিট মন্লী
পর্সু্ত রেয়েছ, পিবতর্ আত্া িপছেন ভবেনর কােণ বেস রেয়েছ,
এখনই নেম আসার জনয্ পর্সু্ত আর আপনার হৃদয় আসার জনয্
আর আপনােক নমর্ আর শািন্িপর্য় করার জনয্। “আমােক অবশয্ই
িক করেত হেব, ভাই বর্ানহাম?” শুধু মষ হেয় যান। যখন আপিন
মষ হেয় যােবন পিবতর্আত্া িঠক তখনই িনেচ নেমআসেব। িকনু্
আপনার কােছ যিদ ভুল উেদ্শয্ থােক, ভুল—ভুল বুিদ্, আপিন
িনেজর পেথ যেত চান, আর এটা তয্াগ করার জনয্ পর্সু্ত নন,
তাহেল পিবতর্আত্া কখেনাইআসেব না।
139 এখন আমােদর মাথা নত কের, আিম িবিস্ত হই যিদ
আপনােদর মেধয্ থেক কউ হাত উপের উিঠেয় থােকন…এখন,
যীশু বেলিছেলন, “ য বয্িক্ আমার বাকয্ শুেন ও িযিন আমােক
পাঠাইয়ােছন তাঁহােক িবশব্াস কের, স অনন্ জীবন পর্াপ্ হইয়ােছ,
এবং িবচাের আনীত হয় না িকনু্ স মৃতুয্ হইেত জীবেন পার হইয়া
িগয়ােছ,” যাহন ৫:২৪। িকনু্ এখন যিদ আপিন বিদর কােছ
আসেত চান, এখােন নতজানু হেত চান, আসুন আমরা একসােথ
পর্াথনা কির যতক্ণ না সই নমর্, শািন্িপর্য় অনভুব যা আপনার
কােছ এক সময় িছল, অথবা এখন যিদ পেত চান, পনুরায় সটা
আপনার কােছ আেস। যখন আমরা আমােদর মাথা নত কির,
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যখন আমরা গান কির, “ সখােন রেক্র ঝণা রেয়েছ,” আিম চাই
আপনারা এখােন আসুন, নতজানু হেয় পর্াথনা করুন। সকেল যারা
এখনএখােনআসেত চান, নতজানু হেয় িকছু সময়পর্াথনা করুন।

সখােন রেক্র ঝরনা রেয়েছ,
ইম্ানূেয়েলর িশরা থেক টানা,
আর পাপীরা নীেচ ডুেব গল…(পর্ভু আপনােক
আশীবাদ করুন, মিহলা, এখােন উপের চেল
আসুন আর নতজানু হন)
হািরেয় যাওয়া…

140 আপনার মাথা নত কের, যমনআিমআশা কিরআপনার হৃদেয়
আেছ। আপিন িক জােনন আজ সকােল আইলিট ক ভেঙ দয়,
আপনােক িনেজ লিজ্ত হওয়া উিচত? একজন কৃষ্বণ মিহলা,
খুব খারাপ অবস্ায়, গাড়ািল ফালা িনেয়, বাদামী চুল, বদীর
সামেন আেসন।
141 এখােন িকছু সময় আেগ, একজন কৃষ্বণ পরুুেষর উদ্ার
হয়, কর্ীতদােসর সমেয়। িতিন চেল যান, আর যখন তার উদ্ার
হয়, িতিন তার মিনবেক বলেলন িতিন সব্াধীন। িতিন বলেলন,
“আপিন িক?”

বলেলন, “আিম সব্াধীন।” তখন িতিন তােক ছেড় দন।
142 এখােন আেরকিট দল আসেছ আজ সকােল উদ্ার পাওয়ার
জনয্। (বলেলন িতিন সব্াধীন) পর্েতয্ক জন পর্াথনােত; যিদআপিন
খুব দঢ়ৃ ভােব পর্াথনা করেত চান, যখন পিবতর্ আত্া লােকেদর
িসদ্ান্ গর্হণ করেত সাহাযয্ কেরন।

িতিন বলেলন, “ মােস,আপিন িক বলেলনআপিন সব্াধীন?”
বলেলন, “হয্াঁ, মহাশয়, মিনব।আিম সব্াধীন।”
143 বলেলন, “আপিন যিদ সব্াধীন হন, তাহেল আিমও আপনােক
সব্াধীন কের িদব। যাও সুসমাচার পর্চার কেরা।”
144 যখন তার মৃতুয্র সময় আেস, তার অেনক শব্তাঙ্ ভাইরা
তার সেঙ্ দখা করেত আেসন, আর যখন তারা আেসন, িতিন
বলেলন, িতিন ভেবিছেলন িতিন কামােত আেছন। যখন িতিন
উঠেলন, িতিন বলেলন, “আিম ভেবিছলাম আিম চেল গিছ।”
(পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন, আমার ভাই, সখােন, নতজানু
হেয় পড়ুন।) বলেলন, “আিম ভেবিছলাম আিম ইিতমেধয্ চেল
িগেয়িছ ।”

বলেলন, “আপিন িক দেখেছন, মােস?”
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145 িতিন বলেলন, “যখন আিম দব্ােরর সামেন আিস, আিম তােক
দখেত পাই।” বলেলন, “আিম সখােন দাঁিড়েয় িছলাম, তার
িদেক তািকেয় িছলাম।” আর বলেলন, “ সখােন একিট সব্গদতূ
এেসআমােক বলেলন, ‘ মােস, চেলআেসা। আপিন অেনক বছর
সুসমাচার পর্চার কেরেছন,আপনার জনয্ একিট মুকুটআর পাশাক
অেপক্া করেছ।’” িতিন বলেলন, “‘আমােক পাশাক এবং মুকুেটর
িবষেয় বলেবন না। কান পাশাক আর মুকুট আমার চাই না। আিম
শুধু তােক দখেত চাই।’” আিম মেন কির এটা একজন িখর্স্ােনর
মেনাভাব।
146 এখােন িকছু সময় আেগ, িশকােগা শহর থেক বাইের, আিম
কিলসীয়ােম িছলাম, বরং, একিট িমউিজয়ােম,আরআিম সখােন
আশপােশ দখিছলাম। আিম একজন বয়স্ িনেগর্ােক দখেত পাই,
ছাট্ সাদা চুেলর িরমতার মাথার চারপােশ, তার মাথার টুিপিট হােত
িনেয়, সখােন ঘারােফরা করিছল। আিম তার িদেক দখলাম।
িতিন একিট ছাট্ স্ান দখেত পেলন, আর িপছেন লািফেয়
উঠেলন, আর অশর্জল তার কােলা গাল িদেয় গিড়েয় পরেত
থাকেলা। স পর্াথনা করেত শুরু করেলা। আিম তার িদেক িকছু
সময় তািকেয় থাকলাম। িতিন আবার তাকােলন, আবার কাঁদেত
লাগেলন।আিম তার কােছ িগেয় বললাম, “মহাশয়।”

িতিন বলেলন, “হয্াঁ, শব্তাঙ্ বনু্?”

আিম বললাম, “আিম দখেত পািচ্ আপিন…আপনােক িক
এতউেত্িজতকরল?আপিন িকেসরজনয্ এতউেত্িজত?”
147 িতিন বলেলন, “মহাশয়, যিদ আপিন আমার পাশব্ অনভুব
করেত পােরন, আমার কােছ অনভূুিতহীন চামড়া রেয়েছ।”
বলেলন, “আিম একসময় কর্ীতদাস িছলাম।” িতিন বলেলন,
“এখােন এই ছাট্ কােচর বােক্র মেধয্, সখােন একিট পাশাক
রেয়েছ।”

আিম বললাম, “আিম দখিছ এিট একিট পাশাক, িকনু্ এেত
িবেশষ িক রেয়েছ?”
148 িতিন বলেলন, “ সই দাগিট সখােন,” বলেলন, “ সটা
আবর্াহাম িলংকেনর রেক্র দাগ।” বলেলন, “ সই রক্আমার কাছ
থেক কর্ীতদােসর বল্িট খুেল িনেয়েছ।” িতিন বলেলন, “এখন,
শব্তাঙ্ বয্িক্, এটা িকআপনােকওউেত্িজতকের না?”
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149 আিম আমার বাহু িদেয় তােক জিড়েয় ধরলাম, আিম বললাম,
“পর্ভুআপনােকআশীবাদ করুন, ভাই।আিম জািনআমােকআেরা
একিট রক্ উেত্িজত কের।”

িতিন বলেলন, “আিম সই রক্িটেকওজািন, মহাশয়।”
150 আিম বললাম, “িতিন আমার কাছ থেক কর্ীতদােসর
বল্িট খুেল িনেয়েছন।” এক সময় আিম রিববাের বাইের িগেয়
পর্িতেযািগতা করতাম, এবং নাংরা কৗতুক বলতাম। আর, হ
ঈশব্র, আিম এটা িকভােব করতাম? যখােন আিম এটা কেরিছ
এখেনাআমার িভতের তার দাগ রেয়েছ। িকনু্আিমআনিন্ত িতিন
আমার কাছ থেক সই বল্িট খুেল িনেয়েছন। এখন সব শষ হেয়
গেছ, িতিনআমার স্ােন এেস দাঁিড়েয়েছন।

151 এখােন িকছু সময়আেগ, একজন মিহলার িদেক তািকেয়,আর
িতিন খুব অশ্ীল িছেলন আিম তােক িতরস্ার করেত চেয়িছলাম।
ঈশব্র আমােক একিট দশন দন। আিম তার জনয্ তখন পর্াথনা
কির, কারণ আিম দখেত পাই য আমার পাপগুেলা তার মতনই
মহান। আিম তার কােছ িগেয় তার পােশ বেস পড়লাম আর তােক
লজ্া িদলাম, তােক বললামআিম একজন পর্চারক। তার দিুট পরুুষ
বনু্…তার বয়স পর্ায় পঁয়ষিট্ অথবা সত্র হেব, তার দিুট পরুুষ বনু্
সখােন নতজানু হয়,আর তারা সকেল খর্ীষ্েক তােদর হৃদয় পর্দান
কের। হ,আমার, িক পাথকয্!
152 আপিন িক? আপিন িক ততটা পাপ কেরেছন, আজ সকােল,
আপনার হৃদয় িক এতটাই কােলা সাদা আর ধাঁয়ােট য পিবতর্
আত্া সটা ছঁুেত পারেব না? হেত পাের কেপাত সখান
থেক িচরকােলর জনয্ উেড় চেল গেছ, এটা িচরকােলর জনয্
চেল গেছ।
153 পর্ভুআপনােকআশীবাদ করুন, িপর্য়। একিট ছাট্ মেয়এখােন
আসেছন। পর্ভু আপনােকআশীবাদ করুন, িপর্য়। আপনারা বেলন,
“ সই ছাট্ মেয়িট িকছুই জােন না।” ও, হয্াঁ, স জােন। স
আপনােদর মেতা এতগুেলা পিতর্কা পেড় িন আর পরুেনা পর্েমর
কাহািন আপনারা যমন কেরেছন। সটাই হল িবষয়, স হল নরম।
যীশু বেলেছন, “ ছাট িশশুেদরআমার কােছআসেত দাও।”
154 আর কউ এখােন আসেত চান, আজ সকােল কউ এখােন
যাগ িদেত চান? বদী পর্সু্ত রেয়েছ। আর একটু সমেয়র জনয্,
যখন আমরা আবার গান গাই, তারপের আমরা পর্াথনা িনেবদন
করব যখন এই পাপীরা পর্াথনা করেত থােক।
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সই মৃতপর্ায় চারিট দেখ আনিন্ত হয়
সখােন সই ঝণা…(িনশ্য়ই, সবিকছুই চেল
িগেয়িছল, সই হতভাগা বয্িক্িট সবিকছু
হািরেয় ফেলিছল।)
আর সখােন আিম হেত পারতাম, তার মত
অধম…

155 আপনারা িক এখনআসেবন না?আপনারা িক এখনআসেবন
না, আপনারা যারা ভাল জােনন? বাইেবল বেল, “আপনারা
যিদ ভােলা করেত জােনন, আর যিদ তা না কেরন, তাহেল এটা
আপনার জনয্ পােপর থেকও বিশ।” আপনারা আসেবন িক?
আপনারা জােনন আপিন ভুল কেরেছন। এখােন চেল আসুন আর
বদীর চারপােশ নতজানু হন, আর ঈশব্রেক বলুন আপিন তার
সেঙ্ যভােব বয্বহার কেরেছন তার জনয্ আপিন ক্মা পর্াথী। হেত
িদন পিবতর্ আত্া যন িফের এেস আপনােক নমর্ এবং ভদর্ আর
শান্ কের। আপিন িক? মেন রাখুন, আপিন যিদ মারা যান, আর
যিদ িতিন আপনার জনয্ পর্স্ান কের থােকন, আপনার মামলার
জনয্ সখােন কউ পর্াথনা করেব না। আজ সকােল িতিন চান
আপিন যন তার জনয্ দাঁড়ান। পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন,
আমার ভাই।
156 অেপক্া করিছ। এই কয়জনই িক, শুধু পেনেরা জন মন্লীেত
এটা সিতয্ মেন হয় য আপনারা দিণ্ত? আপনারা িক শািন্ময়,
নমর্, ভদর্, শান্, জীবনযাপন কেরেছন? এখন, এটা পিবতর্
আত্ার দব্ারা পিরচািলত। আপনারা িক ক্মাশীল, কান শতর্
নই? জীবেনর অতীত, পাপীেদর দণ্ােদেশর উপের? আপনারা
মূিতপজূকেদর মেতা জীবনযাপন কেরন না, আপনারা আলাদা
থােকন?আপনার জীবেনর সকল নমুনাগুিলআলাদা? নমর্ পিবতর্
আত্া িক আপনার হৃদেয়র িসংহাসেন বাস করেছ, সকেলর
চারপােশআপনােক শািন্ময় এবং শান্আর পর্মময় কের তুেলেছ?
আপনার পর্িতেবশীরা আর সকেল এবংআপনার সকল সহেযাগীরা
িক জােন য আপিন একজন নমর্, শান্, ভদর্, িখর্স্ান? ঈশব্েরর
কেপাত িক আপনার সেঙ্ আেছ?আপিন িক িনিশ্ত? হেত পাের
এটাইআপনার শষ সুেযাগ। িঠকআেছ।
157 তাহেল যারা এখােন বদীর সামেন রেয়েছন আপনােদর জনয্,
পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন। আপনােদর এখন িবচার করা হেব
না। পিবতর্ আত্া আপনােদর কােছ িবচার িনেয় এেসেছ। আর
আপনারা আপনােদর অিধকার ধের রাখেত চষ্া কেরন িন, বেল,
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“ও, আিম যেথষ্ সময় ধের একজন িখর্স্ান হেয় আিছ। আমােক
সখােন যেত হেব না।” আপনােদর মেধয্ থেক কউ কউ, যারা
পর্থমবার বদীর সামেন এেসেছন। “যিদ আিম চাই আিম একজন
পাপী হেয় থাকেত পারেবা, সটা আমার অিধকার।” হয্াঁ, সটা
িঠক। আপিন একজন সব্াধীন বয্িক্, আপিন যমন চান তমিন
আপিন বয্বহার করেত পােরন। িকনু্আপিনআজসকােলআপনার
অিধকারগুিল বােজয়াপ্ কেরেছন। বেল, “তারা িক বলেব, আিম
িখর্স্ান ধম গর্হণ করার পর বদীর কােছ যাওয়া, তারা িক বলেব?”
িকনু্ ঈশব্র িক বলেছন? িতিন বলেছনআপনােকআসারজনয্,আর
আপিন সটা কেরেছন। আর এখন আপিন আপনার অিধকারগুিল
তয্াগ করুন যােতআজআপনার হৃদেয় সই নমর্ পিবতর্আত্া স্ান
গর্হণ করেত পাের। আিম জািন িতিন এটা করেবন। আিম জািন
িতিন করেবন। িতিন পর্িতজ্া কেরেছন িতিন করেবন। সখােন,
িতিন এটা ছাড়েত পােরন না, িতিন এখােন না এেস থাকেত
পােরন না। িতিন িভক্া করেছন, কর্ন্ন করেছন, মারা িগেয়েছন,
আর সবিকছু, একিট স্ােনর জনয্ যখােন িতিন আসেত পােরন,
আপনার কােছআসেত চান।

158 আর আপনার মৃতুয্র সমেয়, যখন মৃতুয্র দতূ আপনার শযয্ার
শেষ বেস থােক, ঘৃণয্ িবষেয়র িদেক তািকেয় থাকার থেক, আর
এটা জেন যএকসময়আপিনআসেতঅসব্ীকার কেরিছেলন,আর
তখন আপনার পর্াণ কােলা এবং ধূমর্ময় হেয় যায়, আর সময় নই,
এেত িকছু আেস যায় না আপিন কত জাের কর্ন্ন কেরেছন। এেষৗ
তাঁর অনগুর্হ পােপর দব্ারা দেূর সিরেয় দয়…তাঁর অনগুর্েহর িদন,
বরং, আর কান সুেযাগ পান িন। িতিন ক্াভ কর্ন্ন কেরিছেলন,
একিট স্ান খুেঁজ পাওয়ার জনয্ যখােন িতিন এটা িঠক করেত
পােরন, িকনু্ িতিন এটা করেত পােরন িন। ঈশব্র তােক শষবােরর
জনয্ ডেকিছল।

159 িকনু্ আপিন আপনার সব অিধকার তয্াগ কেরন আরআপনার
সকল বনু্বান্ব, আরআপনার সকল অনভুব আর সবিকছু, আজ
সকােল, এখােন আসার জনয্। আপিন আপনার সকল অিধকার
তয্াগ কেরেছন, এখােন এেস নতজানু হেয় ঈশব্েরর সেঙ্ কথা
বলার জনয্। আিম পর্ভুর বাকয্ দব্ারা আপনােদরেক বলিছ, য
খর্ীষ্ বেলিছেলন, “ য কউ আমার কােছ আেস, আিম তােদরেক
তািড়েয় িদেবা না।” যখন আপনারা বদীেত আেছন, মন িফরান,
যা িকছুআপিন কেরেছন তারজনয্আপিন ক্মাপর্াথী।
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160 এইজনয্ই যখন লােকরা বািপ্স্া নয় তারা পিবতর্আত্া পায়
না, তারা সম্ূণভােব মন িফরায় না। ঈশব্র চষ্া কেরন তােদরেক
পিবতর্ আত্া দওয়ার জনয্। িতিন চান আপিন যন নমর্ ভদর্ এবং
শান্ হন। আর সই জনয্ই আপিন সই একই সব্াথপরতা আপনার
হৃদেয় িনেয় উেঠ পেড়ন। ওহ, আপিন িচৎকার কের, অনয্ ভাষায়
কথা বেল, উেঠ পড়েত পােরন, এটা আপনােক পিবতর্ আত্া
পেত সাহাযয্ করেব না। আপনােক সখান থেক এক িভন্ বয্িক্
হেয় উঠেত হেব। আপনােক সখান থেক ভদর্, নমর্, এবং শান্
হেয় উঠেত হেব আর ঈশব্েরর আত্া আপনার মেধয্ পর্বাস করেব।
পেরর বছর,আপিন িপছেন িফের দখুনআপিন কত দরূ এেসেছন,
দখুন পর্েতয্কিট সময় আপিন নতুন স্ান অিধকার কেরেছন। সটা
পিবতর্আত্া। পিবতর্আত্া হল পর্ম,আনন্, শািন্, সহনশীলতা,
নমর্তা, সৗময্, ধয, িবশব্াস। এখন, শুধু মন িফরান আর ঈশব্রেক
বলুনআপনার এটা এখনই চাই। িতিন…িতিন এটা করেবন।
161 ছাট্ বািলকা, আপিন সখােন, িপর্য়, আপিনও সটাই করুন।
আশীবাদ করুন। আপনার মা আপনার উপর তাহার হাত িদেয়
দাঁিড়েয় আেছন।
162 এখােন এই বৃদ্ কৃষ্বণ মিহলািট, বদীর সামেন মাথা নত কের।
আপনােক হয়েতা ভুট্া বা হািমিন গর্ীট ভাজন করেত হয়, হয়েতা
কান গিলেত আপনােক বসবাস করেত হয়, আমার যতদরূ জানা
আেছ, বান। পর্ভুআপনার হৃদয়েকআশীবাদ করুন,আজসকােল
মিহমােতআপনারজনয্ একিট স্ান তির করা হেয়েছ। িঠক।
163 বদীর িনেচ তািকেয় একজন মিহলােক দখুন, ধূসর হেয়
উঠেছন, একজন যবুতী মাথা িনচু কেরআেছন, একিট সাদা কিশক
মিহলা। হ ঈশব্র! দখুন পরুুেষরা নতজানু হেয় আেছন, এখােন
পাশাপািশ িবিভন্। শুধু মন িফরান, তােক বলুন আপিন দঃুিখত।
তােক বলুন আপিন আর এটা করেবন না। তাঁর অনগুর্েহর দব্ারা,
আপনার সব পাথকয্আজ থেক চেল যেত িদন।আপিন ভদর্ এবং
শান্ হেত চান। আপিন নমর্ হেত চান আর িতিন যখােন আপনােক
পিরচালনা কেরন সখােন যেত চান।
164 যখন লােকরা কান িকছু বেল, এেত িকছুই যায়আেস না এটা
কতটা িঠক মেন হয়,আপিনআপনার পর্িতেবশীর সমব্েন্ িকছু বলার
অিধকারেক তয্াগ করেত যােচ্ন। আপিন বলেত যােচ্ন, আপিন
যীশুর সমব্েন্ বলেত যােচ্ন। আপিন যটা িঠক সটাই করেত
যােচ্ন। আপিন একজন হতয্াকারীর মেতা বাইের বরােবন না।
আপিন িনরীহেদর উপর ঝাঁিপেয় পড়েত যােচ্ন না। িকনু্আপনারা



মন্লী এবং তার পিরিস্িত 45

পর্কৃত িখর্স্ানেদর বীরেতব্র নাটকিট দেখেছন,আরআপিন তােদর
মেতা হেত চান। আপনােক কাউেক বলেত হেব না য আপিন
একজন িখর্স্ান, যিদ আপিন একজন হেয় থােকন, যখন আপিন
কথা বেলন তারা এটা দখা মাতর্ জেন যায়। আপিন িভতের এবং
বাইের মুদর্ািঙ্ত।
165 এখন, যখন আপিন আপনার হৃদয় নমর্ কেরন, মন িফরান।
ঈশব্রেক বলুন,আপিন “দঃুিখত,”আপিন “আরএটা করেবন না,”
আপিন িনেজ “লিজ্ত”, যভােব আপিন বয্বহার কেরেছন। আর
তখন আিম আপনার জনয্ পর্াথনা করেবা। আর আিম িবশব্াস কির,
িঠক তখনই, আপনার হৃদেয়র শািন্ আসেব, কবল শািন্ নদীর
মেতা পর্বািহত হেয়আপনার পর্ােণআসেব।আপিন হয়েতা িচৎকার
করেবন না, আপিন হয়েতা অনয্ ভাষায় কথা বলেবন না, আপিন
হয়েতা উপের-িনেচ লাফােবন না; িকনু্ আপিন এই বদীর থেক
আপনার মেধয্ িকছু িনেয় যােবন, আপনার মেধয্ এমন িকছু যতিদন
আপিন জীিবত থাকেবন ততিদন সই রূক্ কুর্েশর সেঙ্ আপিন
নাঙ্র হেয় থাকেবন। এখন পর্াথনা করুন, যমন আিম করিছ।
সব্ীকার করুন।
166 আমােদর সব্গীয় িপতা। এই গরেম, আজ সকােল ঘমাক্ কেক্,
ঘাম বােক্, অেযাগয্ পর্াণী; িকনু্, ঈশব্র, আপিন এই ঘাম আমােদর
মেধয্ থেক বার কেরেছন। পিবতর্ আত্া িনেচ এেস, লাকেদরেক
সব্ীকার কিরেয়েছ য তারা ভুল কেরেছ। তারা পাপ করিছেলা।
তােদর আত্া অহংকারী িছল। তারা শতর্তাপণূ, অনসুন্ানী,
সবজ্ানী, মন ফরােত অপর্সু্ত, কউ যিদ তােদর িবরুেদ্ িকছু
কের থােক তােদরেক ক্মা করেত অপর্সু্ত মানষু হেয় উেঠিছল।
তারা রািজ িছল না, িকনু্ আজ পিবতর্ আত্া ঈশব্েরর বাকয্েক
িনেয়, তােদর নমর্ হৃদেয় স্াপন কেরেছ, আর বেলেছ, “এখন
িক তুিম সখােন িফের আসেত চাও যখােন তুিম িছেল পর্থমবার
যখন তুিম বদীেত এেসেছা, িফের আসেত চাও যখােন সবাই,
তুিম সবাইেক ভােলাবােসা, আর তুিম আমােকও অক্য় পর্ম িদেয়
ভােলাবােসা? তাহেল উেঠ আসুন এবং বদীর কােছ আসুন।”
তারা এটা কেরেছ, পর্ভু।
167 এখন, আিম এখন পর্াথনা কির যন আপিন তােদর
ভাবনািচন্ােক পিবতর্ কেরন, পর্ভু, তােদর হৃদয়েক পিবতর্ করুন,
তােদরেক ভদর্ এবং শান্ করুন। হেত িদন মন িফরােনার পর, যখন
তারা এই বদীর থেক উেঠ, যখন তারা ঘের িফের যায়, তারা যন
তােদর জীবন আপনােক দয়। যাই ঘটুক না কন, যিদ তােদর সব্ামী
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অসনু্ষ্ হয়, অথবা স্ী অসনু্ষ্ হয়, অথবা পর্িতেবশীরা অসনু্ষ্ হয়,
অথবা কউ যারা তার সেঙ্ কাজ কেরন, “আিম শুধু কেপােতর
মেতা ভদর্ হেয় থাকেবা।”

168 সেবাপির, আপনার পর্িতেশাধ আপনারই, “পর্ভু বেলন, আিম
শাধ িনব।” আমরা এটা কীভােব খুেঁজ পােবা, পর্ভু। শুধু িস্র
থােকা, নমর্ হেয়, দেখা ঈশব্রেক করেত…তার মেষর কােছ নেম
আসেত। িনশ্য়ই, িনিশ্তভােব। এই ভােলা মষপালক তােদর
জনয্ িনজ পর্াণ িদেয়েছন, িতিন িঠক তার মেষর জনয্ িনেচ
নেম আসেবন। আর তােদরেক পিরচালনা করেবন। িধ তােক
য তােদরেক অিতকর্ম কের! িধ তােক য তােদর িবরুেদ্ একিট
শব্ বেল! বেলিছেলন, “এটা ভাল হেব আপনার গলায় একিট
যাঁতা বঁেধ, আর সমুেদর্র অগাধ জেল ডুিবেয় দওয়া। তােদর
দতূরা সবসময় আমার িপতার মুখ দশন কেরন িযিন সব্েগ আেছ।”
বুঝেলন? হ ঈশব্র, আমরা চাই…“ তামরা যমন তােদর সেঙ্
কেরা, তামরাআমার সেঙ্ কেরা।”

169 তাই, ঈশব্র,আিম নমর্ হেত চাই।আিম িনেজেকও বদীর উপের
রািখ, আজ সকােল; শুধু আজ সকােল নয়, িকনু্ পর্েতয্ক সকােল
আর পর্েতয্কিদন। আিম শান্ এবং নমর্ হেত চাই, আর যীশুর মত
হেত চাই। এটা পর্দান করুন, িপতা। আমােদর এখন তাই হেত
সাহাযয্ করুন, পর্েমর অতল উত্াল ঢউ যন আমােদর পর্ােণর
উপর গিড়েয় পেড়।

শািন্! শািন্! অপবূ শািন্,
উপেরর িপতার কাছ থেক নেম আসেছ;
(আপিন িক এটা আপনার হৃদেয় অনভুব
করেত পারেছন না?)
…আমার পর্ােণর উপর িচরকােলর জনয্,
(হােললুইয়া হােললুইয়া!)…
শািন্! শািন্! অপবূ শািন্…

170 বান গয্ারিট সকল মন্লীেক বলেলন তােকও দাষােরাপ করা
হেয়েছ, িকনু্ িতিন তার িপয়ােনােক তার বদী কেরেছন। বদী,
িপয়ােনা তার বদী, বলেলন, “মন্লী যন আমার জনয্ পর্াথনা
কেরন,” যখন িতিন সখােন বেস আেছন আর তার চশমা িদেয়
চােখর জল গিড়েয় পড়েছ। এই পলুিপঠিট আমার বদী। আিমও
অনতুপ্ হেয়িছ,আমার বাইেবলঅশর্পণূ। হ ঈশব্র!
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শািন্, ঈশব্েরর শািন্!
উপেরর িপতার কাছ থেক নেমআসেছ; (ওহ,
হােললুইয়া!)
…আমার পর্ােণর উপর িচরকােলর জনয্…

171 ঈশব্র, যিদ আিম কােরা িবরুেদ্ পাপ কের থািক, আপনার
িবরুেদ্, এটা দেূর িনেয় যান, পর্ভু। আজ সকােল, আমার ছাট্
মন্লী থেক পাপেক দেূর িনেয় যান।
172 কতজন অনভুব করেত পােরন য ঈশব্র আপনােক ক্মা
কেরেছন, আর শািন্র কেপাত আপনার হৃদেয় পনুরায় এেস
বেসেছ? সএখনই উেড় িফের এেসেছ, তার িনেজর স্ান িনেয়েছ।
পিবতর্ আত্া িফের এেসেছ আর বেলেছ, “আমার সন্ান, আিম
তামােক সব সময় ভালবাসেত চাই। তুিম শুধু আমােক এটা করেত
দাও িন। আিম তামার পরুােনা সব্াথপর আত্ার সােথ পর্বাস
করেত পাির না। িকনু্ তুিম এখন এটা সমপণ কেরছ, তাই আিম
আজ সকােল তামার হৃদেয় িফের এেসিছ।” কতজন এটা অনুভব
কেরন? আপনার হাত উপের উঠান। আপনার হাত উপের উঠান,
সটা িঠক, সমস্ বদীর বরাবর। ও, সটা িঠক। শর্াতােদর মেধয্
থেক কতজন এটা অনুভব করেত পােরন? আপনার হাত উপের
উঠান। ও! [ভাই বর্ানহাম িপয়ােনা বাদকেক বলেলন, “যীশুর মেতা
হেত।”—সম্াদক]
173 আমােদর সব্গীয় িপতা, আিম এই নরম কামল, উৎসগ করার,
সমেয়রজনয্আপনােক ধনয্বাদ িদই,অেনকটা একিটআেপল হােত
িনেয়, সিটেক থঁতিলেয়, চটিকেয়, যতক্ণ না এটা নরম হেয়
যায়, এতটাই নরম য একিট ছাট্ িশশু বেস সটা খেত পাের।
এই ভােবই আমরা আমােদর হৃদয়েক চাই, পর্ভু। এটা আপনার
পেরেকর দব্ারা জখম হােত িনন, বেল, “সন্ান, তুিম িক দখেত
পাও না য তুিম আমােক আঘাত কেরছ? তুিম আমােক কষ্
িদিচ্েল যখন তুিম হাতলিট আলগা কের উেড় িগেয়িছেল। তুিম
আমােক কষ্ িদিচ্েল, উহু, আমার হৃদয় থেক রক্ক্রণ হিচ্ল,
সন্ান, যখনআিম দখলাম তুিমঅমুক অমুক িবষয়গুিল করিছেল।
িকনু্ এখনআিম তামার হৃদয়আমার হােত িনেয়িছ, আিম এটােক
পর্কৃত রূেপ নমর্ করেত চাই। আিম এটােক এমন তির করেত চাই
যন আিম সখােন বসবাস করেত পাির। আিম আজ সকােল সই
স্ােন উেড় িফের আসেত চাই, আিম উেড় িফের আসেত চাই
আর সখােন বসবাস করেত চাই, তামার সেঙ্ স্ায়ী হেত চাই।”
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এটা পর্দান করুন, ঈশব্র। আমরা আপনােক ভােলাবািস। এটা পর্দান
করুন,আপনার মিহমারজনয্।আমরা যীশুর নােম চাই।

যীশুর মেতা হেত, যীশুর…(আপনারা িক
এইরকমআরাধনা করেত পছন্ কেরন না? ও,
আমার পর্াণ অিভিষক্ হেচ্।)
পৃিথবীেত আিম…(তােক িনেচ আসেত
দেখ—এইরকম উপাসকরা, আপনার হৃদয়
সিতয্ই শান্ মেন হয়? আমার হৃদস্ন্ন দর্ত
হেচ্।)
…পৃিথবী থেক মিহমােত যাতর্া
আিম শুধু তার মেতা হেত চাই।

যখন আমরা গান গাই আপনারা িক আপনার হাত উপের
উঠােবন?

যীশুর মেতা হেত, যীশুর…
( জা, ভাই, আপিন িক উপের এেস আজ
সকােলর জনয্ পর্াথনা করেত চান? পর্ভু
আপনােক আশীবাদ করুন, বদীর সামেন
একিট স্ান খুেঁজ িনন, ভাই জা। পর্ভু
আপনােক আশীবাদ করুন।)
…পৃিথবী থেক মিহমােত যাতর্া
আিম শুধু তার মেতা হেত চাই।

174 আিম জািন এটা খুবই গরম, বনু্রা। আিম জািন এটা। িকনু্
আিম—আিম আশা কির আমার মেতা আপনারাও অনভুব করেত
পারেছন। ও, আমার মেন হেচ্ আিম উেড় যেত পারেবা। িতিন
কত পর্মময়! আিম িক করেত পাির? আিম কাথায় যাব? হ
ঈশব্র! আিম কাথায় যািচ্? আিম কান িদেক যািচ্? এখন িক
হেত—িক হেত যােচ্? এখন থেক একশ বছর পরআিম কাথায়
থাকেবা? িক হেব যিদ আমার কােছ িতিন না থােকন? কাথায়,
কাথায় অনয্ কানআশর্য়আেছ?

বৎেলহেমর যাবপাতর্ থেক একজন অেচনা
লাক এেসিছেলন,

পৃিথবীেত আিম তাঁর মেতা হেত চাই;
জীবেনর সমস্ পেথ পৃিথবী থেক মিহমা পযন্
আিম শুধু তার মেতা হেত চাই।

এখন সবাই একসেঙ্।
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যীশুর মেতা হেত…(ঈশব্েরর পর্শংসা হাক! হয্াঁ,
পর্ভু! হয্াঁ, পর্ভু! পৃিথবী নয়; আপনার মেতা!)
…তার মেতা হেত;
জীবেনর সমস্ পেথ পৃিথবী থেক মিহমা পযন্
আিম শুধু চাই…?…

175 যখনআমরা মাথা নত কির,আিমআপনােদরেক িকছু অনেুরাধ
করেত যািচ্। কউএখােন পিবতর্আত্ােকঅসনু্ষ্ করেছ। কাউেক
ডেকআনা হেয়েছ।আিম পর্ভু যীশুর নােম বলিছ, তার ভিবষয্দব্ক্া
হেয়। আিম তাঁর হৃদয় আহত বাধ করেত পাির। সখান থেক
বিরেয় যাও, কউ তােক অমানয্ করেছ। আপনারা িক এখন
আসেবন না?

জীবেনর সমস্ পথ ধের…(হয্াঁ, বান, িকনু্
সখােন আপনার থেকও বিশ রেয়েছ।)…
মিহমা
আিম শুধু তার মেতা হেত চাই।
িঠক যীশুর মেতা হেত…(এটাই আমার ইচ্া,
িবনীত এবং নীচু, নমর্, তার মেতা হেত।)
পৃিথবীেতআিম…(আপনারা িক এখনআসেবন
না? ঈশব্র চান আপনারা যন একিট পদেক্প
নন, সখােন আপনারা িকছু সংখয্ক
রেয়েছন।)
সমস্ পথ ধের…

176 আিম জানতাম আপনারা আসেবন। পর্ভু আপনােদরেক
আশীবাদ করুন। পর্ভু আপনােদরেক আশীবাদ করুন। পর্ভু
আপনােদরেক আশীবাদ করুন। শুধু এই কয়জনই। শুধু এই
কয়জনই। আিম এই শর্াতােদর িদেক দখিছ, আর সখােন ভয়ঙ্র
কােলা ছায়া ঝুেল আেছ যটা আিম কখেনা দেখিছ। পিবতর্ আত্া
এখন এখােন আেছ। এটা এখন আমার উপের আেছ। “পিবতর্
আত্ােক দঃুিখত করা।”

যীশুর মেতা হেত…
177 িতিন িক কেরিছেলন? িপতা যখােন পিরচালনা কেরিছেলন
সখােন িগেয়িছেলন। পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন, ভাই। পর্ভু
আপনােক আশীবাদ করুন, আমার ভাই। সটা িঠক, উপের চেল
আসুনআর নতজানু হন।

পৃিথবীেত আিম হেত চাই…
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178 এখন সই পরুেনা সমেয়র মেতা সব্ীকােরািক্, সাজা করা,
সিঠক করার সময়। চেল আসুন। এখেনা মেন হেচ্ সখােন আরও
রেয়েছ। পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন, বান। পর্ভু আপনােক
আশীবাদ করুন, বান। পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন। পর্ভু
আপনােক আশীবাদ করুন। পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন। সটা
িঠক। পিবতর্আত্া সব সময় সিঠক। চেলআসুন। সটা িঠক, এখনই
চেল আসুন।

…তার।
যীশুর মেতা হেত, হয্াঁ, যীশুর, মেতা হেত,
পৃিথবীেত আিম…( হ, আমার, সটা িঠক!
এটাই সই পথ, মাঝখােন ছিড়েয় পরুন।
বাইেরর িদেক ছিড়েয় পড়ুন আর পর্াথনা
করুন।)
জীবেনর সমস্ পেথ পৃিথবী থেক মিহমা পযন্,
(শুধু মন িফরান, ঈশব্রেক বলুন আপিন
দঃুিখত, শুধু এতটাই আপনােক করেত হেব।)
…তার মেতা হেত।

179 আপনারা িক এখনআসেবন না? “যীশুর…” সটা িঠক, িছঁেড়
আলগা হেয়আসুন, চেলআসুন। “যীশুর মেতা হেত—”
180 আপিন িক করেত যােচ্ন?আপনার জনয্ ক দাঁড়ােব, হয়েতা
আজ রােত?আপনার জনয্ ক দাঁড়ােব যখন মৃতুয্আপনার জামার
হাতা বেয় উপের উেঠ আসেব? আপিন িক কেরেছন তা িবেবচয্
নয়, পিবতর্ আত্া িঠক সখােন আপনার কােছ বেস আেছ। সটা
িতিন চান যনআপিনআেসন।

জীবেনর সমস্ পেথ পৃিথবী থেক মিহমা পযন্
181 শুধু মন িফরান, বলুন, “ঈশব্র, আিম দঃুিখত। আিম—আিম
সটা করেত চাই িন। যিদ এখন আিম আপনার জনয্ না দাঁড়াই
আপিন আমার জনয্ দাঁড়ােবন না। আর আিম চাই আপিন যন
আমার জনয্ দাঁড়ান, আর আজেক থেক আিম আপনার জনয্
দাঁড়ািচ্। একজন িখর্স্ােনর যমন জীবন যাপন করা উিচত
আিম সইরকম জীবনযাপন করেবা। আিম আমার পথ পিরবতন
করেবা। আিম নমর্ আর শান্ হব। আিম সবাইেক তােদর িনজসব্
কথাবাতা বলেত িদব, সবিকছু। আিম আপনার সম্ুেখ নমর্ এবং
শান্ হেয় থাকেবা।” আপিন কতিদন ধের িখর্স্ান হেয় আেছন,
কান মন্লীর সেঙ্ আপিন অন্ভুক্, এর সােথ িকছু করার নই।
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এখনই চেলআসুন। পর্ভুআপনােকআশীবাদ করুন। এখনই বিরেয়
আসুন, সন্ান।
182 ঈশব্র আপনােদর সেঙ্ এখন কথা বলেছন। যিদ আপনারা
আমােক তার দাস িহেসেব িবশব্াস কেরন, আজ সকােল পিবতর্
আত্া আমােক বেলেছন, বেলেছন, “এই আহব্ানিট করার জনয্,
সখােনঅেনেক রেয়েছ।”আজ সই িদন, এটাই সই সময়। িপছেন
সখােন আেরা পাঁচ অথবা ছয় জন রেয়েছন, সিতয্ই এখন আসা
উিচত। মেন রাখুন, ভাই, বান, আিম আপনার িদেকই দখিছ।
আিম দখেত পািচ্ সই কােলা ছায়া আপনােদর উপের অবস্ান
করেছ। ভােলা হেব এখনই চেলআসুন।
183 যীশুর মেতা হেত! আপনারা িক তার মেতা হেত চান না,
ভদর্, শান্, নমর্, িবনীত? পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন, যবুক।
পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন, বাচ্ােক সেঙ্ িনেয় িপতা। পর্ভু
আপনােক আশীবাদ করুন, বান। পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন,
পাপী বনু্। সটা িঠক। উপের চেল আসুন, বান, চেল আসুন,
একিট স্ান খুেঁজ িনন। পর্ভুআপনােকআশীবাদ করুন।
184 িপর্য় বান, আপিন অেনক িকছুর জনয্ কৃতজ্। শযয্াশায়ী
িছেলন, মারা যািচ্েলন, এখােন আপিন হঁেট যােচ্ন, বদীেত।
পর্ভুআপনার কামল হৃদয়েকআশীবাদ করুন।
185 পিবতর্ আত্া এখন আবার কথা বলেছন। মন িফরান, ঈশব্েরর
কােছ িচৎকার করুন, আপনার িনজসব্ পর্াথনা করুন। আপিন সই
জন িযিন পাপ কেরেছন, তাই এখনআপিন পর্াথনা করুন। ঈশব্রেক
বলুনআপিন যা িকছু কেরেছন তার জনয্ আপিন দঃুিখত। আপনার
আেশপােশ ক আেছ সই িদেক মেনােযাগ িদেবন না। শুধু বলুন,
“ঈশব্র,আমােক ক্মা করুন,আিম এইরকম হেত চাই িন। আিম নমর্
হেত চাই। আিম—আিম কখেনা অনয্ পেথ যাব না আর কখেনা
গন্েগাল করেবা না।”
186 হ ঈশব্র, ও, আিম এটা খুবই ভােলাবািস! সব্গীয় িপতা,
এখন বদীেত পর্েতয্কিট অনতুপ্ বয্িক্র জনয্, নতজানু হেয় মাথা
নত কের, পর্াথনা করেছ! হ ঈশব্র, মাতারা, িপতারা, সন্ানরা,
িপতারা, মাতারা, আরও কউ, পর্িতেবশীরা, মন্লীর সদসয্গণরা,
িডকনরা, দািয়তব্পর্াপ্ বয্িক্রা, হ ঈশব্র, এই পরুােনা সমেয়র
মেতা ছাঁচ িনমাণ সমেয়, আজ সকােল এই গরম ভবেন বেস,
পিবতর্ আত্া িনেচ নেম আসেছন, বলেছন শািন্। হ ঈশব্র,
আিম সই িদন দাঁিড়েয় থেক আপনােক বলেত শুনেত চাই,
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নমর্ভােব, “হয্াঁ, তুিম এেসআমার জনয্ দাঁিড়েয় িছেল, এখনআিম
তামার জনয্ দাঁড়ােবা।”আিম চাইআপিন যন সই শািন্আজেক
পর্েতয্কজেনর হৃদেয় িদেয় দন, ঈশব্র। আিম চাই আপিন যন এটা
কেরন, িনঃশেব্ এবং আেস্ কের। আিম চাই আপিন যন সখােন
আেসন এই রকম একিট অনভুব িনেয় য সটা তােদরেকআজেকর
থেক আর কখেনা ছেড় যােব না। পর্েতয্কিট ঘর যন একিট
নতুন হেত পাের। পর্েতয্কিট বয্িক্ যন একজন নতুন বয্িক্ হেত
পাের। হেত িদন পর্েতয্কিট িবষয় যন আজ নতুন িবষয় হেয় যায়,
কারণ এই লাকগুিল িনেজেক নমর্ কেরেছ। আপিন বেলিছেলন,
“ য লাকেদরেক ডাকা হেয়েছ যিদ তারা িনেজেক নমর্ কের, আর
পর্াথনা কের, তখনআিম সব্গ থেকশুনেবা।”আজসকােল, ঈশব্র,
আিম জািনআপিন তা করেবন।
187 আরযারা িনেজেদর স্ােন বেস রেয়েছন তােদরজনয্আিমক্মা
পর্াথনা কির, তােদর আসা উিচত িছল। ঈশব্র, তােদর সেঙ্ কথা
বলুন, যতক্ণ তারা এই িসদ্ান্ গর্হণ না কের তােদরেক অশান্
রাখুন, পর্ভু, আপনার কােছ এেস যন তারা সব িঠক কের নয়।
এটা পর্দান করুন, পর্ভু। এখন পর্েতয্কেকআশীবাদ করুন।আপনার
অনগুর্হআর দয়া পর্েতয্েকর পর্ােণ যন বাস কের যারাআজসকােল
এই মন্লীেতঅনতুপ্ এবং মাথানত কেরেছন।
188 িপতা ঈশব্র, আপনার আজ্া অনসুাের আিম এটা কেরিছ।
আিম এই লাকেদর ডেকিছ; তারা দাঁিড়েয় আেছ। আপিন
বেলিছেলন, “যারা লােকেদর সামেন আমার সাক্য্ দয়, তােদর
জনয্ আিম িপতা এবং পিবতর্ সব্গদতূেদর সামেন সাক্য্ িদব।”
এখােন অেনেকই অেনকিদন ধেরই িখর্স্ান, িকনু্ তারা আজ
সকােল এখােন দাঁিড়েয় আেছ তােদর পােপর সাক্য্ দওয়ার জনয্
য তারা ভুল কেরেছ। তারা আর ভালবাসার যাগয্ নয়। তােদর
কাছ থেক পিবতর্ আত্া চেল গেছ। আর অেনক সময় তারা
অনভুব করেত পাের না সই ভদর্, িমিষ্, নমর্ অনভুবেক যটা তারা
অনভুব করেতা। তােদর মেধয্ অেনেক পাপী রেয়েছ যারা এখােন
পর্থমবার এেসেছন। িকনু্, িপতা, তারা সই অপবূ অনভূুিত চান,
সই শািন্ যা সকল িবচারবুিদ্েক অিতকর্ম কের। আজ তােদরেক
এটা পর্দান করুন, পর্ভু ঈশব্র, আর তারা যন সম্ূণরূেপ আপনার
আত্ায় পণূ এবং সুন্র হেত পাের, আজেক যখন তারা এই স্ান
তয্াগ কের, তােদর িনজ িনজ ঘের ফরার জনয্, একিট আলাদা
জীবনযাপন করার জনয্ আর একজনআলাদা বয্িক্ হওয়ার জনয্।
আমরা এটা খর্ীেষ্র নােম পর্াথনা কির।
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189 “কক্ ঝরনার ধাের।” িঠক আেছ, আপিন িযিন বদীর কােছ
আেছন, উেঠ পড়ুন, পর্ভু ঈশব্েরর িদেক দখুন,আপনারআেশপােশ
যারা রেয়েছ তােদর সেঙ্ হাত িমলান। ও, আমরা গান গাইেত
যািচ্, এখন সকেল িমেল, যখনআমরা দাঁিড়েয়আিছআেরাগয্দান
সভার আেগ।

কক্, কক্, হয্াঁ, সখােন কক্আেছ,
আপনার জনয্ সখােন ঝরনার ধাের কক্আেছ;
কক্, কক্, হয্াঁ, সখােন কক্আেছ,
আপনার জনয্ সখােন ঝরনার ধাের কক্আেছ।
(সকেল িমেল!)
…কক্, হয্াঁ, সখােন কক্আেছ,
আপনার জনয্ সখােন ঝরনার ধাের কক্আেছ;
কক্, কক্, হয্াঁ, সখােন কক্আেছ,
আপনার জনয্ সখােন ঝরনার ধাের কক্আেছ।
কক্, কক্, হয্াঁ, সখােন কক্আেছ,
[ টেপর খািল অংশ—সম্াদক]

190 একিট িবশব্াস! আপিন জােনন অনয্ একিদন, ভাই, যখন
আপনার—আপনার স্ী বেলিছেলন, আপনার জনয্ পর্াথনা
করেত? তখনই কেক্র িভতের চেল যাই, আর পিবতর্ আত্া
আমােক বেলন, “ভয় পেয়া না।”আেমন। িতিন িক বাস্িবক নন?
িবস্য়কর! িঠকআেছ, ঈশব্েরর পর্শংসা হাক!আমার িবজয়উল্াস
করেত ইেচ্ করেছ! িঠকআেছ।

তার রক্ ধৗত কের শব্ত…(আপনার িকছু
বলার আেছ?)
যীশু রক্া কেরন!…?…

191 িঠকআেছ,ভাই নিভলএখন।আরভাই স্াটার িকছু বলেবন।
[ভাই স্াটার কথা বেলন। টেপর খািলঅংশ—সম্াদক]
[ভাই নিভল বলেলন, “আমার! পর্ভুর ধনয্বাদ হাক!

আেমন! পর্ভুর পর্শংসা হাক!আিম িবশব্াস কিরআজসকােল সবাই
পেয়েছন।”] গৗরব! হােললুইয়া! হােললুইয়া! [ভাই নিভল
বলেলন, আর তারপর িতিন বলেলন, “আজ রােতর সভার কথা
মেন রাখুন, আমােদর পা- ধায়া এবং সহভািগতার সভা রেয়েছ।”
িতিন ভাই বর্ানহামেক িজজ্াসা কেরন, “আপিন িক এখােন
থাকেবন?”] আিমও হয়েতা আজ রােত এখােনই থাকেবা। হয্াঁ,
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আিম যত দরূ জািন, আিম এখােনই থাকব যিদ না আমােক বাইের
কাথাও ডাকা হয়। 



মন্লী এবং তার পিরিস্িত BEN56-0805
(The Church And Its Condition)

মন্লী সমগর্
ভাই ঊইিলয়াম মিরয়ন বর্ানহােমর দব্ারা এই বাতািট, ইংেরজী ভাষায় রিববার সকালেবলায়, ৫
আগস্, ১৯৫৬ িখর্স্ােব্ বর্ানহাম টবারেনকাল জফারসনিভেল, ইিন্য়ানা, ইউ. এস. এ ত পর্চার
করা হেয়িছল, ময্াগেনিটক টপ রকিডং থেক িনেয় ইংেরজীেত অসংেক্িপত রূেপ মুিদর্ত করা
হেয়েছ। এই বাংলা অনবুাদিট ভেয়স অফ গড রকিডং দব্ারা মুিদর্ত এবং িবতরণ করা হেয়েছ।

BENGALI

©2021 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, INDIA OFFICE

19 (NEW NO: 28) SHENOY ROAD, NUNGAMBAKKAM

CHENNAI 600 034, INDIA

044 28274560 . 044 28251791

india@vgroffice.org

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org



  

www.branham.org


