ঈশব্েরর িবষেয় িনিশ্ত হন
 আর এটা এইরূেপ পড়া হয়

আর িগিলয়দ…পর্বাসীেদর মধয্বতী িতশবীয় এিলয় আহাবেক
কিহেলন, আিম যাহার সাক্ােত দণ্ায়মান, ইসর্ােয়েলর ঈশব্র সই
জীবন্ সদাপর্ভু র িদবয্, এই কেয়ক বছর িশিশর িক বৃিষ্ পিড়েব না,
কবল আমার কথানুসাের পিড়েব।
পের তাহার িনকেট সদাপর্ভু র এই বাকয্ উপিস্ত হইল,
তু িম এই স্ান হইেত পর্স্ান কিরয়া পূবিদেক যাও, এবং জডেনর
সম্ুখস্ কিরৎ—কিরৎ সর্ােতর ধাের (আিম বলেত চাইিছলাম)
লুকাইয়া থাক।
স স্ােন তু িম সর্ােতর জল পান কিরেত পাইেব, আর আিম
কাকিদগেক তামার খাদয্ দর্বয্ যাগাইবার আজ্া িদয়ািছ…
তখন িতিন িগয়া সদাপর্ভু র বাকয্ানুসাের কম কিরেলনঃ জডেনর
সম্ুখস্ কিরৎ সর্ােতর ধাের িগয়া, অবিস্িত কিরেলন।
আর কােকরা তাহার জনয্ পর্াতঃকােল রুিট ও মাংস, এবং
সন্য্াকােলও রুিট ও মাংস আিনয়া িদত; আর িতিন সর্ােতর জল
পান কিরেতন।
িকছু কাল পেড়, দেশ বৃিষ্ না হওয়ােত, ঐ সর্াত শুষ্ হইয়া গল।
পের তাহার িনকেট সদাপর্ভু র এই বাকয্, উপিস্ত হইল,
তু িম উঠ, সীদেনর অন্ঃপাতী সািরফেত িগয়া, সখােন বাস করঃ
দখ, আিম তথায় এক িবধবােক তামার খাদয্ দর্বয্ যাগাইবার আজ্া
িদয়ািছ।
তখন িতিন উিঠয়া সািরফেত যাতর্া কিরেলন। আর যখন সই নগেরর
দব্াের উপিস্ত হইেলন, দখ, সই স্ােন এক িবধবা কাষ্ কু ড়াইেতেছঃ
িতিন তাঁহােক ডািকয়া, কিহেলন, িবনয় কির, তু িম একিট পােতর্ কিরয়া
িকিঞ্ৎ জল আন, আিম পান কিরব।
স স্ীেলাকিট তাহা আিনেত যাইেতেছ, ইিতমেধয্ িতিন তাঁহােক
ডািকয়া, কিহেলন, িবনয় কির, আমার জনয্ এক খন্ রুিট, হােত
কিরয়া আিনও।
স কিহল, তামার ঈশব্র জীবন্ সদাপর্ভু র িদবয্, আমার ঘের একিট
িপষ্কও নাই, কবল জালায় এক মুিষ্ ময়দা, ও ভাের িকিঞ্ৎ তল
আেছঃ আর, দখ, আিম খান দুই কাষ্ কু ড়াইেতিছ, তাহা লইয়া িগয়া
আমার ও আমার ছেলিটর জনয্ উহা পাক কিরব, পের আমরা তাহা
খাইয়া মিরব।
এিলয় তাঁহােক কিহেলন, ভয় কিরও না, যাহা বিলেল তাহা কর
িগয়াঃ িকন্ু পর্থেম তাহা হইেত আমার জনয্ একিট ক্ু দর্ িপষ্ক, পর্স্ু ত
কিরয়া আন, পেড় আপনার ও… ছেলিটর জনয্ পর্স্ু ত কিরও।
কননা ইসর্ােয়েলর ঈশব্র সদাপর্ভু এই কথা কেহন, যিদন পযন্
সদাপর্ভু ভু তেল বৃিষ্ না দন, সইিদন পযন্ তামার ময়দার জালা
শুনয্ হইেব না, ও তেলর ভার শুকাইয়া যাইেব না।
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কিথত বাকয্

তাহােত স িগয়া এিলেয়র বাকয্ানুসাের কিরলঃ আর স, এবং
এিলয়, এবং সই স্ীেলােকর পিরজন অেনকিদন পযন্ ভাজন
কিরল।
সদাপর্ভু , এিলেয়র দব্ারা য বাকয্ বিলয়ািছেলন, তদনুসাের ঐ
ময়দার জালা শুনয্ হইল না, তেলর ভাঁড়ও শুকাইল না।
এই সকােলর আেলাচনার জনয্, িবেদেশ যাওয়ার িঠক আেগ, আিম একিট
িবষয়েক বেছ িনেয়িছ, এইিট হলঃ ঈশব্েরর িবষেয় িনিশ্ত হওয়া।
2
আর এখন, পর্ভু , আপনার বাকয্েক আশীবাদ করুন যখন এটা আেগ যায়,
আর যন পিবতর্ আত্া আমােদর মন ও িচন্াধারােক তাঁর িনয়ন্েণ িনেয় নন,
আর তাঁর পিরদশেনর জনয্ আমােদরেক পর্স্ু ত করুন, যমন আমরা তাঁেক
আমােদর মেধয্ আহব্ান জািনেয়িছ। কারণ আমরা পর্ভু র ভবেন অনয্েদর দখেত
বা িনেজেদরেক দখােত আিস না, িকন্ু আপনার িবষেয় িশখেত এবং আপনার
সব্ভাবেক জানেত, আপনার পথ এবং আপনার উেদ্শয্েক জানবার জনয্ আিস,
যােত আমরা জীবেনর সমসয্াগুেলার সম্ুখীন হেত সমথ হই, একিট পর্কৃ ত
িনশ্য়তার সােথ, ঈশব্েরর িবষেয় িনিশ্ত হেয়। এটা গর্হন করুন, পর্ভু । আমরা
এিট যীশুর নােম চাইিছ। আেমন।
3
এিট একিট ভয়ঙ্র সকাল িছল। আবহাওয়া এত গরম এবং ধুেলাময় িছল,
এবং মানুষ রাস্ায় দাঁিড়েয় িছল, অনাহাের, এবং পৃিথবী এত গরম িছল যন এটা
পুের যাবার জনয্ পর্স্ু ত হেয় িগেয়িছল। এই সব তােদর পাপ এবং তােদর নিতক
ক্েয়র পর্িতফলন িছল।
4
আপিন দখুন, সই সময়, আহাব ইসর্ােয়েল—ইসর্ােয়েল রাজতব্ করিছল,
অথবা ইসর্ােয়েলর ওপর রাজতব্ করিছল, আর স ইসর্ােয়েলর সমস্ রাজােদর
মেধয্ সবেচেয় বশী দুনীিতপরায়ণ িছল। আহােবর মেতা কানও দুষ্ রাজা িছল
না, কারণ স, এক ভােলা িশক্াপর্াপ্ ও ভাল জ্ানযুক্ বয্িক্ িছল, অতএব স
যা িকছু কেরিছল তা িদেয় ঈশব্রেক অসন্ু ষ্ করেত কান িকছু বািক রােখ িন। যিদও
তাঁর কােছ একিট মহান সামিরক তন্ িছল, এবং লােকরা তার রাজেতব্র অধীেন
খুব সমৃদ্ হেয়িছল, িকন্ু , তবুও, আপিন ঈশব্রেক অসন্ু ষ্ কের এবং খুব দীঘ সময়
ধের চলেত থাকার পর্তয্াশা করেত পারেবন না।
5
আর তারপর, তার িবেয়র বয্াপােরও, তার িনেজর লাকেদর মেধয্ িবেয়
করার পিরবেত, স একিট পাপী, একিট পর্িতমাপূজক, এবং মূিতপূজেকর সেঙ্
িববাহ কেরিছল। স ঈেষবলেক িবেয় কেরিছেলন। আর স একিট িবশব্ািসনী
িছল না।
6
কান িবশব্াসীর কান পিরিস্িতেতই, একিট অিবশব্াসীর সেঙ্ কখনও িববাহ
করা উিচত নয়। সবসময় িবশব্াসীেদর মেধয্ই িববাহ করা উিচত।
7
িকন্ু আহাব এই মন্ কাজিট কেরিছল। আর এেত কান সেন্হ নই য
ঈেষবল একিট সুন্রী নারী িছল। আর স পর্কৃ তরূেপ যা িছল তাঁর পিরবেত আহাব
তাঁর বাইেরর সৗন্যতায় মুগ্ হেয় পেড়িছল। সটাই, আজ অেনক মানুষ এই
একই ভু ল কের চেলেছ।
8
আর সই নারী দেশর ভতর, লাকেদর মেধয্ মূিতপূজােক িনেয় এেসিছল।
আর সখানকার মানুষ, যাজক, সবকরা, এই মহান জনিপর্য় চািহদার িশকার হেয়
িগেয়িছল।
9
আর আজ আমােদর দেশর এিটই িচতর্। আমরা জনিপর্য় চািহদার অধীেন
পিতত হেয় িগেয়িছ। কান সেন্হ নই য মূিতপূজােক সই সময় যাজেকরা মেন
কেরিছেলন য, এিট িঠক আেছ, যতিদন তােদর সরকার তা অনুেমাদন করেছ।
িকন্ু আিম এই িবষেয় পেরায়া কির না য সরকার কান িবষেয়র অনুেমাদন
িদেচ্, িকন্ু ঈশব্র কান িবষেয়র অনুমিত িদেচ্ন সটাই আমার কােছ জরুরী।

ঈশব্েরর িবষেয় িনিশ্ত হন

3

আর লােকরা মেন কেরিছল য, যিদ তারা তােদর িকছু জাগিতক িবষয়গুেলােত
পর্তয্াশা রােখ, তেব তা িঠকই আেছ।
10
আর কউ আমােক বলেত পাের য আিম যা বেলিছ তা পুনিবেবচনার
জনয্, য এিট আজেকর একিট সম্াবয্ ছিব। আমরা মেন না করেত পাির য
আমরা পর্িতমাপূজক, িকন্ু আমরা তাই। আর সরকার তা সমথন কের। লােকরা
আজ মূিতপূজক, কারন তারা—তারা মূিত পূজা কের। তােদর মেধয্ কউ িকছু
চলিচেতর্র তারকােদর পূজা কের, মূিত িহেসেব। িকছু লাক টাকােক পূজা কের,
মূিত িহেসেব। আর িকছু লােকরা টিলিভশেনর তারকােদর পুজা কের, মূিত
িহসােব। িকন্ু যা িকছু আপনারা ঈশব্েরর অেগর্ রেখেছন তা হল একিট মূিতর
মতই, এটা যা হাক না কন।
11
এমনিক শয়তান, আমােদর মহা িবপক্, এমনই একিট ধূত, যতক্ণ না স
কখনও কখনও ঈশব্েরর অেগর্ মন্লীেক সামেন দাঁড় কিরেয় দয়। আপনার কােছ
একিট মহান িগজা থাকেত পাের। এিট একিট মহান ভবন হেত পাের, অথবা এিট
একিট মহান সংস্া হেত পাের। আর আবার, এিট একিট মহান মণ্লী হেত পাের,
িকন্ু আপনার হৃদেয়, ঈশব্েরর অেগর্ িকছু ই আসেত িদেবন না। ঈশব্েরর অেগর্ যা
িকছু রাখেবন, তা হেব একিট পর্িতমা।
12
আর এই লােকরা জানত য, তারা আেগর মেতা আিত্ক িছল না যমন
তারা আেগ িছল, অনয্ানয্ রাজােদর রাজেতব্র নীেচ। আর তারা ভেবিছল,
যেহতু তারা এক ধািমক দেশর নাগিরক তাই তােদর জনয্ সবিকছু ই হল িঠক।
আর এভােবই আমরাও সই স্ােন এেস পেড়িছ।
13
িকছু মাস আেগ আিম আমার এক খুব ভােলা বন্ুর সােথ কথা বলিছলাম।
আর িতিন বলেলন, “ভাই বর্ানহাম, আিম িবশব্াস কির য আপিন মািকন
যুক্রাষ্েক িপনবদ্ কের িদেয়েছন।” িতিন বলেলন, “আপিন সবসময় পােপর
িবরুেদ্ গজন কেরেছন এবং িকভােব ঈশব্র এই রাষ্েক শািস্ িদেত চেলেছন।”
14
আিম বললাম, “তােক নয্ায়পরায়ন হেয় থাকেত হেল, তােক এটা
করেতই হেব।”
িতিন বলেলন, “িকন্ু , ভাই বর্ানহাম, আপিন ভু েল যােচ্ন য এই রাষ্িট
স্ািপত হেয়েছ শােস্র ওপর িভিত্ কের। আর আমােদর িপতৃপুরুষরা এখােন
এেসিছেলন, আর ঈশব্র আমােদরেক এই দশিট উত্রািধকারসুেতর্ িদেয়েছন। আর
আমরা একিট ধমপরায়ণ দশ।”
15
আিম বললাম, “ সটা সতয্, এর সবটাই সতয্। আর কউ জােন না য
আিম কতটা পর্শংসা কির এই দশিটর! িকন্ু , দখুন, আমার ভাই, ইসর্ােয়লও
ঈশব্েরর মেনানীত দশ িছল, আর ঈশব্র সখােন তাঁর ভাববাদীেদর এবং মহান
বয্িক্েদর পািঠেয়িছেলন। িকন্ু ঈশব্র পাপেক সহয্ করেত পােরন না। িতিন এমন
কেরিছেলন য ইসর্ােয়ল যা যা বুেনিছল তােক সটাই কাটেত হেয়িছল। আর যিদ
িতিন ইসরােয়লেক এমন করেত পােরন য স যা বুেনিছল তাই তােক কাটেত
হেয়েছ, তাহেল িতিন আমােদরেকও তাই করেবন আমরা যা বুেনিছ সটাই কাটেত
হেব। িতিন কারও মুখােপক্া কেরন না।”
16
আর আমরা এমন জায়গায় পৗঁেছ িগেয়িছ য ভাবেত শুরু কেরিছ য যেহতু
আমরা আমােদর িপতৃপুরুষেদর কােযর ওপর িবশর্াম করিছ, অথবা, আমােদর
মণ্লীগুেলার মহান স্াপকেদর কােযর ওপর িবশর্াম করিছ, ঈশব্েরর পর্িত তােদর
মহান বিলদােনর ওপর, যটা িঠক আেছ আর তা অেনক পর্শংসনীয়, িকন্ু আমরা
তােদর কােযর ওপর আমােদর পিরতর্াণেক টেন আনেত পাির না! পিরতর্ান হল
পর্েতয্ক বয্িক্ এবং ঈশব্েরর মেধয্ একিট বয্িক্গত বয্াপার। আমােদর রােষ্র দব্ারা
নয়, আমােদর মণ্লীর দব্ারা নয়, িকন্ু ঈশব্েরর সামেন আমােদর িনেজেদরেকই,
আমােদরেক উত্র িদেত হেব।
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17
এই ধরেনর িবষয় আমােদর দেশর ভতের এমন একিট সীমা পযন্ পৗঁেছ
িগেয়েছ য, আমােদর মােঝ থাকা সমস্ আিত্ক বয্িক্েদর মেধয্ এর পর্ভাব পেড়
িগেয়েছ, আপনারা সই আিত্ক পুরুষ এবং মিহলােদর কােছ যান, এবং আপিন
পােবন য তােদর হৃদেয়র গভীের কানিকছু র অভাব আেছ।
18
গত কেয়ক সপ্াহ ধের, আমােদর এরকমই িকছু অভজ্তা হেয়েছ, আিম
এই ধরেনর িবষেয়র মধয্ িদেয়ই পার হেয়িছ, আর পলাম য সই বয্িক্েদর
ভতর যােদরেক আিম অিধক আিত্ক বয্িক্ বেল মেন করতাম, তবুও পলাম
য তারা পািথব বস্ু র ওপর জার িদেচ্, চািরিদেক যােচ্ আর বলেছ,
“ঈশব্র আমায় সবেচেয় বড় এটা-ওটা িদেয়েছন। ঈশব্র িদেয়েছন…” আপনারা
পর্তারনা করেছন।
19
বড় বড় জাগিতক বস্ু গুেলা যগুেলা দখেত মহান মেন হয় সবদা ঈশব্েরর
ইচ্া অনুসাের হয় না। ঈশব্র ধািমক এবং অধািমকেদর ওপের বৃিষ্র জল বষান।
িকন্ু আজ জগেতর যা পর্েয়াজন তা িবশব্ােসর কান ধাপ্াবািজ নয়, িনেজেক
কানিকছু র ফাঁেদ ফেল এবং তারপর এিটেক আধয্ািত্ক বলা নয়।
20
কখনও কখনও িবশব্াস মহান অদ্ুত কাযেক করেব, আর তবুও এটা একটা
আিত্ক হৃদয় থেক নাও আসেত পাের। আমােদর পর্ভু িক বেলন িন? “অেনেকই
আমার কােছ আসেব, সই িদন, আর বলেব, ‘আপনার নােম িক আমরা এটা
এবং ওটা কিরিন?’ আর আিম তােদরেক বলব, ‘ হ অধমাচারীরা, আমার িনকট
হইেত দূর হও।’” অধমাচারন িক? এটা হল এমন িকছু যা আপিন জােনন য এটা
িঠক আর তবুও আপিন সটা কেরন না। “আিম তামােদর কখনও জািন নাই,”
িতিন বলেবন। আর আমরা সই িদেন বাস করিছ।
21
আজেক আমােদর যা দরকার তা অেনক বস্ু গত িজিনস নয়। আমােদর
কােছ তা আেছ। আমােদর বৃহত্র গীজার পর্েয়াজন নই। আমােদর বৃহত্র
মণ্লীগুিলর পর্েয়াজন নই। রিডও এবং টিলিভশেন আমােদর আর অিধক
পর্েয়াজন নই। আমােদর এসেবর অেনক বিশ পর্েয়াজন নই। িকন্ু আজেক
আমােদর যা পর্েয়াজন, আধয্ািত্ক হওয়ার জনয্, এমন বয্িক্েদর যারা ঈশব্েরর
সামেন িনেজেদরেক নত করেব, যিদ তােদর কােছ একিট মুদর্াও না থােক, এবং
ততক্ন পর্াথনা করেব যতক্ণ না তােদর মেধয্ ঐ আত্া ঈশব্েরর উত্মতার দব্ারা
সন্ু ষ্ হেয় ওেঠ এবং একিট পুনরজাগরন ঘেট যায় তােদর হৃদেয়র িভতের, যা
তােদর মেনাভাব এবং পিরেবশেক পিরবতন কের িদেব যােত তারা বাস করেছ।
22
আপনার পােয় এক জাড়া জুেতা নাও থাকেত পাের, আপিন ছড়া
জামাকাপড় পিরিহত হেত পােরন, িকন্ু আপনার হৃদেয় ঈশব্েরর িকছু সঙ্ীত হেয়
যােচ্। আিম বরং িবেশব্র সমস্ অেথর চেয় এিটই চাইব।
23
তাই আপিন বলেত পােরন না য পর্াকৃ িতক িজিনষ সবসময় ঈশব্েরর
আশীবােদর িচহ্। দায়ূদ পর্ভু র কােছ এই কথা বেলিছেলন য, িতিন দেখিছেলন
য, দুষ্ লাকেক িবস্ৃ ত হেত…একিট বড় িচরহিরৎ বৃেক্র মত। িকন্ু ঈশব্র
তােক িজজ্াসা করেলন, “তু িম িক কখেনা তার শষ পিরনিতর িবষেয় িবেবচনা
কেরছ?” এেত িকছু আেস যায় না য আমরা কত ভােলা পাশাক পিরধান
করেত পাির, কতটু কু আমােদর খেত হেব, সগুেলা ঈশব্েরর উপিস্িতেত যায়
না। এই শরীর যােত আমরা বাস করিছ, তা নষ্ হেয় যায়, িনিবেশেষ এিটর
যতই যত্ নওয়া হাক না কন। িকন্ু মানুেষর মেধয্ য পর্ান আেছ সটাই
সখােন যেত পারেব; এটা আত্ার একিট অবস্া যা জীবন্ ঈশব্েরর উপিস্িতেত
চলােফরা কের।
24
িকন্ু আমরা অেনক িকছু েক এমিনই গর্হন কের িন। আমরা মেন কির য
যেহতু আমরা একিট জািত…আহাব এবং সমস্ ইসর্ােয়েলর ক্েতর্ও সটাই
িছল, সই িদন, তারা এমিনই গর্হণ কের িনেয়িছল য, সবিকছু যা তারা করিছেলা

ঈশব্েরর িবষেয় িনিশ্ত হন
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সব িঠক িছল। তােদর যাজকরা এবং পর্চারকরা তােদর বলবার চষ্া করিছেলা,
“সব িঠক আেছ। সবিকছু িঠক আেছ।” িকন্ু তােদর মেধয্ একজন িছল, স ভু ল
িজিনেসর িবরুেদ্ িচৎকার কের উেঠিছল, কারণ এই একজন জানত য এক
পিবতর্ ঈশব্র একিট অধমপূণ আধুিনক পর্বণতাযুক্ ধেম সন্ু ষ্ হেত পােরন না।
25
তাই আজও সব্েগর ঈশব্র একইরকম আেছন। আমােদর সমস্ পর্েচষ্ায় এবং
বড় িকছু যা আমরা করেত চষ্া করিছ, ঈশব্র তাঁর সামেন একিট সম্ূণ পিবতর্কৃ ত
জীবেনর বাইের সন্ু ষ্ হেবন না।
26
আমরা স্ু ল িনমাণ, এবং ধমীয় মঠ এবং ভজনালয় িনমাণ করেত পাির।
আমােদর কােছ পর্িতষ্ান থাকেত পাির। আমরা মহান িজিনস করেত পাির, িকন্ু
তবুও ঈশব্র সন্ু ষ্ হেবন না যতক্ণ না মানুেষর পর্ান ঈশব্েরর বদীেত একিট
পিবতর্কৃ ত হেয় যায়, ঈশব্েরর কাজ করার জনয্ শুিচ হেয় যায়। আর আপিন সটা
আর খুেঁ জ পােবন না।
27
আপিন পােবন য আমােদর পর্াথনা সভাগুেলা এতটা দুবল হেয় পেড়েছ,
পর্ায় এক িমিনট পর্াথনা কেরই, িবছানায় লািফেয় উেঠ পড়া। আমরা খুেঁ জ পাই য
আমরা িদেন এক অথবা দুবার এরকমই কির। যখন, আমরা সবাই দাষী। আমােদর
রাষ্, নিতকভােব, ক্য় হেয় যােচ্। আমরা সব জায়গায় িবিল গর্াহাম এবং ওরাল
রবাটসেদর পেয়িছ। িকন্ু আেমিরকার হৃদেয় যতক্ণ না একিট তৃষ্া আেস,
এেক জীবন্ ঈশব্েরর কােছ আবার িফিরেয় আনেত, এক জীবন্ অিভজ্তায় িনেয়
আসেত, জীবন্ ঈশব্েরর পর্িত অন্হীন িবশব্ােস িনেয় আসেত িগেয়, আমরা কবল
আমােদর মিস্ষ্েক মারিছ, যমনটা বলা যেত পাের।
28
আমরা আমােদর বুক ফু িলেয় হাঁটেত পাির, আমােদর গলাবন্েক িপছেন
তু েল িদেয়, এবং রাস্ায় িনেচ হাঁটেত পাির, এবং চাইেত পাির যন সবাই
আমােদর “ডক্র” অথবা “শর্েদ্য়” বেল ডােক। আমরা দেশর মহানতম গীজার
পালক হেত পাির, এবং আমরা যেতাটা পিবতর্ হেয় থাকা যায় আমরা হেত পাির,
য কউ আমােদর জীবনযাতর্ার িদেক একিট আঙু ল তু লেত পারেব না। িকন্ু
যতক্ণ না সই পর্াণ যা আমােদর িভতের আেছ ঈশব্েরর জনয্ অিগ্ময় হেয় ওেঠ,
যতক্ণ পযন্ সখােন িকছু না হেয় যায়, তার পর্িত তীবর্ আকািঙ্ত না হেয়
যায়! “হিরণী যমন জলেসর্ােতর আকাঙ্য্া কের, তমিন হ ঈশব্র, আমার পর্ান
তামার আকাঙ্য্া কিরেতেছ।” যতক্ণ না আমরা এই ধরেনর একিট অিভজ্তা
লাভ কির!
29
সুতরাং, সাময্বাদ, আর ওসব, তারা ভু িমেক িধের িধের অিধকার কের
িনেচ্, এবং আমরা য সব িকছু েত যাগদান কের চেলিছ সগুেলা এিটেক কখনই
বন্ করেত পারেব না। এিট আসার িবষেয় পূেবই ভিবষয্ৎবানী করা হেয়েছ। িকন্ু
ঈশব্র তাঁর মণ্লীেক আহব্ান করেছন।
30
এই ছাট্ মিহলািট এলীেয়র চািরিতর্ক গুেনর সামেন কীভােব থেক িছল!
কারণ, সাধারণত আপনার কম আপনােক দখায় য আপিন িক। আর, আবার,
স ঈশব্েরর ভাবব্াদীেক সবা করার জনয্ িনবািচত হেয়িছল। মেন রাখেবন, স
একজন পরজাতীয় িছল, একজন ইহুদী নয়।
31
আর ভু িম গরেম পুেড় যািচ্ল। আর কান সেন্হ নই য এই ছাট মিহলািট,
সরকম চািরিতর্ক গুণসম্ন্ািবিশষ্, িবশব্াসীেদর পর্িতিনিধতব্কারী…কারন আমরা
দিখ য ঈশব্র তােক আহব্ান করেতন না, যিদ স ঈশব্েরর ভাববাদীেক সবা করার
জনয্ যাগয্ না হত। কারন িতিন কখনই তাঁর ভাববাদীেক এমন গৃেহ পাঠােতন না
যা তােক সবা করেত অেযাগয্ িছল।
32
এটা তার মেনানয়ন িছল না। এটা ঈশব্েরর মেনানয়ন িছল। এটা তার জনয্
সই মিহলার আমন্ন িছল না। এটা তাঁর জনয্ ঈশব্েরর আজ্া িছল। তােক একিট
সর্ােতর ধাের রাখা হেয়িছল। কােকরা তােক খাওয়ািচ্ল। িকন্ু এটা ঈশব্েরর

6

কিথত বাকয্

আেদশ িছল কান িকছু করার জনয্। আর ঈশব্র িনিশ্তরূেপই এিলেয়র মত একই
পর্কৃ িতর একিট িবশব্াসীর কােছ িগেয়িছেলন।
33
স একিট িবধবা মিহলা িছল আর আমরা সবাই জািন য তােক, একজন
িবধবা মিহলােক, কত িকছু র মধয্ িদেয় যেত হিচ্ল, যখন তার সব্ামী মারা
িগেয়িছল এবং একিট ছাট ছেলেক বড় কের তালার দািয়তব্ িছল।
34
আর সখানকার দশগুিলেত, তারা তােদর শেসয্র উপর িনভরশীল িছল।
তােদর কােছ আমােদর আজেকর মত কান পর্কল্ িছল না, এবং—এবং উিদ্েদর
পর্িতরক্া এইসব। তারা তােদর ফসেলর উপর িনভর করেতা। আর মানুষেদর
অপরাধ এবং তােদর নিতক অবক্েয়র কারেণ, দশিটেত খরা এেসিছল, এখােন
তারা সবাই ক্ু ধাত িছল ও মৃতুয্বরণ করিছল।
35
আর তারপর আমরা খুেঁ জ পাই য কান সেন্হ নই স রােতর পর রাত
পর্াথনা করেতা, সারা রাত ধের, যখন স দখেত শুরু করল য তাঁর ঐ খাবােরর
িপপা িনেচ, িনেচ, িনেচ নেম পড়েত শুরু কেরেছ। আর এিট একিট এমন স্ােন
এেস িগেয়িছল য সখােন আর এক কাপপূণ খাদয্ খাওয়ার মত িপপািট বািক
িছল। তাঁর কােছ শুধু একটু মুিষ্েময় বািক িছল। তার ঘেরর দব্ােরর িঠক ভতের
মৃতুয্ ধেয় আসিছল, তাঁর দরজায়। সখােন আর কানও উপায় িছল না। সমগর্
রাষ্ ক্ু ধাত িছল।
36
আর, সই তল, একিট ছাট পােতর্র মেধয্ কবল ভাল এক চামেচর মত
বািক িছল। তার এবং মৃতুয্র মেধয্ কবল এতটাই তল এবং এতটাই খাবার পেড়
িছল। স তার পর্াথনার বয্াপাের পর্কৃ তরূেপই আন্িরক িছল। আপিন সিটেক
আপনার ঘের আঘাত করেত িদন, এিট এই সকােলর চেয়ও আরও বশী
আন্িরক কের তু লেব, যখন আমরা জািন য মৃতুয্ দরজার কােছ দাঁিড়েয় আেছ।
37
আিম িবশব্াস কির, হেত পাের, আমরা মেন কির, সম্বত, এই, য স সারা
রাত পর্াথনা কেরিছল, কারন আরও একিট িদন গত হেয় িগেয়িছল। স তাঁর পর্ায়
িতন চার বছর বয়সী ছাট ছেলর িববণ ঠাঁেটর িদেক তাকায়। আর স তার
িনেজর বিরেয় আসা হাড়গুেলােক দখিছল, যেহতু মাংস তােদর শরীর থেক
হর্াস পািচ্ল। আর এিট িনশ্য়ই একিট ভয়ানক দৃশয্ িছল, য এই মা িহসােব,
তােক এই সবিকছু হেত দখেত হিচ্ল। আর, তবুও, ঈশব্েরর সামেন তার হাত
রেখ, িদেন এবং রােত পর্াথনা করিছেলা, “এখন আমরা এক মুেঠা ময়দা এবং
এক চামচ তল পযন্ পৗঁেছ িগেয়িছ।”
38
আপনারা জােনন, এিট একিট অদ্ুত িজিনস। ঈশব্র আপনােদর পর্েতয্েকর
ভতের এই িবষয়িট িসক্ কের িদন, যিদ আপনারা আমােক আবার কখনও পর্চার
করেত না শােনন। এইিটই একিট বাতা হেত িদন। এটা অদ্ুত, সবেচেয় অদ্ুত,
য কখনও কখনও ঈশব্র ঐভােব কাজ কের থােকন।
39
আপনারা জােনন, আমরা যখন আমােদর পাপ সব্ীকার কের িনই এবং ঈশব্েরর
পর্েয়াজন অনুযায়ী সমস্ পর্েয়াজনেক পূরণ কের ফিল…আমরা ঈশব্রেক িবশব্াস
কেরিছ। সখােন একিট পিরিস্িতর সম্ুখীন হেত হয়, এবং এিট তাঁর ইচ্া
অনুযায়ী হয়। আর আমরা আমােদর পাপ সব্ীকার কেরিছ, এবং আমরা য সমস্
অনয্ায় কেরিছ তা, িঠক কের িনেয়িছ, সবিকছু ই কেরিছ যা করা যেত পাের
বেল আমরা জািন। ঈশব্র যসব আবিশয্ক শত রেখিছেলন, বা চেয়িছেলন,
আমরা সই সব শতেক পূরণ কেরিছ, আর এখেনা িতিন নীরব আেছন। িতিন
শুধু আমােদর উত্র িদেচ্ন না।
40
আিম িনিশ্ত য আিম সই লাকেদর সােথ কথা বলিছ, এই সকােল, যারা
সইরকম িস্িতর মধয্ িদেয় িগেয়েছন। আিম িনেজও, অেনকবার, এই ধরেনর
পিরিস্িতর মধয্ িদেয় িগেয়িছ। যখন আিম পছেন িফের িগেয়িছ এবং আমার
জীবেন সন্ান কেরিছ এবং পর্িতিট পাথরেক সিরেয় দেখিছ, এবং আিম খুেঁ জ
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পেয়িছ য আিম িকছু ভু ল কেরিছ, আিম িগেয় সগুেলা সব্ীকার করেবা এবং
বলেবা, “পর্ভু ঈশব্র, আিম এিটেক িঠক করব,” আর িগেয় তাই করুন। তারপর
আবার িফের যান এবং বলুন, “ হ পর্ভু , আপিনই ঈশব্র! আপিন আমােক উত্র
দেবন। িনিশ্তভােব আিম আপনার পর্েতয্কিট শতেক পূরণ কেরিছ যা আপিন
আমার কাছ থেক চেয়েছন। আর পর্েতয্কিট পর্েয়াজনেক, আিম পূরণ কেরিছ।”
আর তবুও িতিন িকছু করেছন না, মেন হয় যন িতিন িনরব হেয় িগেয়েছন,
িঠক তখনই আপনােক িনিশ্ত হেত হেব য িতিন ঈশব্র। িনরুৎসািহত হেবন না।
শুধুমাতর্ িজিনস, য, আপনার অন্ের, ঈশব্েরর বয্াপাের িনিশ্ত হেত হেব।
41
আমার িবষয় হল। আপিন িকছু করবার আেগ, পর্থেম, িনিশ্ত হন। আপনার
অন্ের, িনিশ্ত হান য এটা ঈশব্র। আর যখন আপিন সবিকছু কেরেছন যা িতিন
বেলেছন, তারপর আপিন িনিশ্ত য িতিন ঈশব্র, িঠক তখনই িবশব্াস কাযকর হেয়
যায়, িঠক সখােনই। িবশব্াস অিবচিলত হেয় দাঁিড়েয় থােক, কারণ স জােন য
িতিন আেছন।
42
আর আপিন পর্িতিট পর্েয়াজনেক পূরণ কের ফেলেছন। আপিন িবশব্াস
কেরন য িতিন আেছন, এবং িবশব্াস অিবচিলত হেয় ধের থােক। ওহ, তার নাম
ধনয্ হাক! িবশব্াসেক সরােনা যােব না, কারণ এটা িনিশ্ত য ঈশব্র আেছন, এবং
যারা পুেরাপুিরভােব তাঁর অেনব্ষণ কের তােদর একজন পুরস্ারদাতা।
43
হ বর্ানহাম টবারেনকাল, এমন হাক যন এিট আপনােদর হৃদেয়র একদম
গভীর চেল যায় আর আপনােদর থেক কখনও না সের যায়। যিদ আপিন ঈশব্েরর
আজ্ানুসাের সব িকছু পূরণ কের ফেলেছন, এবং আপনার অন্ের আপিন িবশব্াস
কেরন য িতিন আেছন, ঈশব্র শুধুমাতর্ আপনার িবশব্ােসর পরীক্া কেরন, কারণ
িতিন তা করেত ভালবােসন। আপিন আপনার পাপ সব্ীকার কেরেছন এবং আপিন
ঈশব্েরর পর্েয়াজনেক পূরণ কেরেছন, এবং এখনও িতিন নীরব থােকন, মেন
রাখেবন, িবশব্াস বেল য িতিন আেছন। তারপর িবশব্াস এটােক ধের রােখ, এিট
সম্েক িকছু না জেনই য িতিন িনরব কন আেছন, িকন্ু স এটা জােন য িতিন
আেছন, এবং স িনিশ্ত য িতিন আেছন।
44
তারপর, মেন রাখেবন, যিদ িতিন আেছন, তাঁর বাকয্ সতয্ হেত হেব। আর
যিদ এটা পর্েয়াজন িছল য এই পিরিস্িতগুেলার সােথ আপনােক সম্ুিখন হেতই
হত, আর আপিন তা কেরেছন, তেব িতিন তাঁর বাকয্েক পুরন করেত বাধয্। িফের
যােবন না, আর বলেবন না, “আচ্া, আিম সুস্ হই িন। আিম…” ওহ, সই
কমেজার, দুবল িবশব্াস। দুবল িবশব্ােসর কথা িবশব্াস করেবন না। যিদ সবিকছু
সব্ীকার করা হেয় যায়, এবং সবিকছু যিদ হেয় যায়, এবং আপিন ঈশব্েরর সমস্
পর্েয়াজনেক পূরণ কের ফেলেছন, িবশব্াস িঠক সখােন ধের থাকেব। িকছু ই
এটােক নড়ােত পারেব না। িতিন আেছন, এবং আপিন এই িবষেয় িনিশ্ত। “িকন্ু
যাহারা সদাপর্ভু র অেপক্া কের, তাহারা উত্েরাত্র নূতন শিক্ পাইেব; তাহারা
ঈগল পক্ীর নয্ায় পক্সহকাের ঊেধ উিঠেব; তাহারা দৗিড়েল শর্ান্ হইেব না;
তাহারা গমন কিরেল ক্ান্ হইেব না।”
45
আপিন তার পর্েয়াজন পূরণ কের ফেলেছন, তখন অেপক্া করুন। সটা
আপনার িবশব্াসেক পরীক্ার সামেন এেন দয়। যিদ আপিন পূরণ কেরেছন…
ঈশব্েরর পর্েয়াজনগুিল তির করা হেয় িগেয়েছ, অথবা পূরণ করা হেয়েছ, এবং
আপিন এিট সম্ূণরূেপ িবেবচনা কেরেছন, এবং আপিন ঈশব্েরর যা পর্েয়াজন
িছল তাঁর সবিকছু কেরেছন, তারপর আপনার িবশব্াস সখােন িঠক দাঁিড়েয় থােক,
য িতিন আেছন। ঈশব্েরর িবষেয় িনিশ্ত হন।
46
আপনারা জােনন, িতিন আমােদর পরীক্া করেত ভালবােসন। িতিন
আপনার িবশব্ােসর পর্িতিকর্য়া দখেত ভালবােসন। আপিন িক সটা জােনন?
আপিন কমন পর্িতিকর্য়া দখােবন তা ঈশব্র দখেত পছন্ কেরন। যখন আপিন
বলেবন, “ হ পর্ভু , আিম আপনােক িবশব্াস কির। আপিন আমার পিরতর্াতা। আিম
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িবশব্াস কির আপিন আরগয্দাতা। আিম িবশব্াস কির য আপিন সই বয্িক্ িযিন
পিবতর্ আত্া িদেয় থােকন। এবং য িবষয়গুিল আমার পর্েয়াজন, আপিনই সই
ঈশব্র িযিন আমােক পর্দান কেরন।” আর তারপর যখন আপিন সমস্ পাপ সব্ীকার
কেরন এবং ঈশব্রেক পর্িতজ্া কেরন য আপিন িক করেবন, িতিন যিদ আপনােক
ভাল কের দন, আর তারপর যেহতু সটা ঘটেছ না, তাই আপিন িভতু র মত
কাথাওপািলেয় যান। তাহেল ঈশব্র সটা বয্বহার করেত পারেবন না। আপনােক
বয্বহার করার জনয্ তাঁর কােছ আর কান উপায় নই। আপনােক উত্র িদেত তাঁর
কােছ কান উপায় নই, কারণ িতিন শুধুমাতর্ িবশব্াস দব্ারাই উত্র দন। তারপর,
হঠাৎ কেরই, আপিন চেল যান, আর িতিন উত্র িদেত পােরন না। িকন্ু বাস্ব,
সতয্ িবশব্াস সখােন দাঁিড়েয় থােক, স িনিশ্ত য ঈশব্র আেছন। িনিশ্ত হন য
িতিন আেছন।
47
আর যিদ ঈশব্র এই িজিনসিট করেত বেলন, আপনার পাপ সব্ীকার করা, এবং
এরকম িকছু , এবং আপিন এিট কেরেছন, িবশব্াস বেল য িতিন আেছন, এটা
িনিশ্ত য এিট ঘটেত যােচ্। আপনার অনুেরাধ গর্াহয্ হেতই হেব। ওহ, আিম—
আিম আশা কির আপনারা এটা হাতছাড়া করেবন না। আপিন ঈশব্েরর িবষেয়
িনিশ্ত হেল, ঈশব্র তাঁর বােকয্র িবষেয় িনিশ্ত থােকন। িতিন কবল পরীক্া
করার জনয্ অেপক্া করেছন।
িতিন এটা অেনক বার কেরেছন। চলুন এক বা দুিট ঘটনা পুনরাবৃিত্ কির।
48
আসুন ইবর্ীয় সন্ানেদর িবষয় িদেয় ভাবা যাক। তারা একিট মূিত্র সামেন
মাথা নত করেব না। ঈশব্েরর তােদর ওপর আস্া িছল। আর যখন তারা শুনেলা
য তােদর অিগ্ময় চু ল্ীেত যেত হেব, তারা বলেলা, “আমােদর ঈশব্র এই চু িল্
থেক আমােদর উদ্ার করেত সক্ম আেছন। িকন্ু যিদ িতিন তা না কেরন, তবুও
আমরা আপনার কান মূিত্র কােছ পর্িণপাত করব না।” দখুন, তারা ঈশব্েরর
িবষেয় িস্র এবং িনিশ্ত িছল।
49
তারা জানত য, িতিনই সদাপর্ভু । তারা জানত য িতিন পর্াথনার উত্র দন।
িকন্ু িতিন তােদর ক্েতর্ এটা করুন, অথবা না করুন, এিট তােদর ভােলার জনয্ই
হেত হেব। তাই তারা শুধু তােদর িববৃিত তির কের নয়, তােদর পাপ সব্ীকার কের
নয়, এবং মৃতুয্র মেধয্ হঁ েট যায়।
50
যখন তারা জব্লন্ চু ল্ীর কােছ যািচ্ল, তারা জানত য, তারা িনিশ্ত িছল,
য, যিদ ঈশব্র তােদর জব্লন্ আগুেন পুেড় যেত দন, তেব িতিন তােদর আবার
পুনরুিত্ত কের দেবন, পুনরুত্ােনর সমেয়। তারা ঈশব্েরর িবষেয় িনিশ্ত িছল,
কারণ তারা জানত য ঈশব্র সবিকছু েক তােদর ভােলার জনয্ উৎপন্ করােব।
আর যখন আমরা ঈশব্েরর িবষেয় িনিশ্ত হই, আমরা জেন যাই য ঈশব্র সবিকছু
আমােদর ভালর জনয্ কের থােকন।
51
সুতরাং, তারা একিট িববৃিত তির কেরিছেলা। তারা িনিশ্ত িছল, এবং
তারা িঠক অিগ্ময় চু ল্ীর মেধয্ হঁ েট গল। আর ঈশব্র তােদর সখােন হঁ েট
যেত িদেলন; বেস থেক, তােদর িদেক তািকেয় িছেলন। িতিন তােদর পর্িতিকর্য়া
দখেত চেয়িছেলন।
52
যখন, রাজা বলেলন, “তু িম িক পর্িনপাত কেরিছেল যখন তূ রী বাজােনা
হেয়িছল?”
তারা বলল, “না। আমরা পর্িনপাত কিরিন।” সখােনই আপনােদর িবশব্াস,
শক্ কের ধের থােক।
“আচ্া, তামরা যিদ পর্িনপাত না কর, তেব তামরা িক আমার হুকু ম
সম্েক জােনা?”
“হয্াঁ, আমরা আপনার হুকু ম জািন।”

ঈশব্েরর িবষেয় িনিশ্ত হন
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“আমার হুকু ম হল য চু ল্ীিট আেগর তু লনায় সাত গুণ বিশ গরম হেব, এবং
আিম তামােদর সখােন ফেল িদব। তামরা িক এখন পর্িনপাত করেত চাও?”
“না আমরা পর্িনপাত করেবা না।” সখােনই তােদর িবশব্াস িছল।
53
ঈশব্র বেলন, “ভাল, আিম দখব এই বয্াপাের তারা কী কের। আিম দখব
তােদর িবশব্ােসর পর্িতিকর্য়া িক।”
54
তারপর িতিন বলেলন, “তােদর হাত বাঁেধা, আর পাও বঁেধ দাও এবং
তােদর চু িল্েত ঢাকাও।” তারা চু ল্ীর িদেক হঁ েট গল, তােদর মুখমন্েল অিগ্র
সােথ। ঈশব্র এখনও দাঁিড়েয়, তােদর িদেক তািকেয় আেছন। িকন্ু তারা িনিশ্ত
িছল য িতিন ঈশব্র িছেলন। তারা তােদর সব্ীকােরািক্ কের ফেলিছল। তারা
সবিকছু িঠক কের িনেয়িছল, যেতাটা তােদর জানা িছল। তারা িনিশ্ত িছল য
িতিন িছেলন ঈশব্র।
55
তাই তারা সই জব্লন্ চু ল্ীর িদেক এিগেয় গল। িঠক শষ মুহূেত, িতিন
সব্গ থেক নেম এেলন, বাতােসর একিট রেথর উপর, তােদর িদেক ঠান্া হাওয়া
পাঠােলন, যখন িতিন তােদর সান্না িদেলন এবং তােদর সােথ কথা বলেলন।
56
ঈশব্র আপনার িবশব্াসেক সই স্ােন িনেয় আসেবন যখােন এিট
পর্িতিকর্য়া দখােব।
57
ইেয়াব িছল, পুরাতন িনয়েম, যখন শয়তান, আমােদর অিভেযাগকারী,
তােক একিট গুপ্ পাপী বেল অিভযুক্ কেরিছল। িকন্ু ইেয়াব জানেতন য
িতিন পাপ কেরনিন। িতিন জানেতন য িতিন যা িকছু কেরেছন তা িতিন সব্ীকার
কেরেছন, এবং সখােন একিট হামবিল উৎসগ কেরেছন। এটা ঈশব্েরর পর্েয়াজন
িছল। এিটই ঈশব্েরর পর্েয়াজন িছল, সই হামবিল উৎসগ এবং সব্ীকােরািক্। এবং
ইেয়াব এই সব কাজ কেরেছন।
58
আর শয়তান বলল, “আিম তাঁর উটগুেলােক িনেয় িনব, কারন স একজন
ধিন বয্িক্। আিম তাঁর মষ িনেয় িনব।” আর অবেশেষ স তাঁর সন্ানেদর িনেয়
িনল, যারা তাঁর হৃদেয়র সবেচেয় কােছর িছল।
59
তবুও, ইেয়াব দাঁিড়েয় রইেলন, কারণ িতিন সই ঈশব্রেক জানেতন, আচ্া,
িতিন িনিশ্ত িছেলন য িতিন িছেলন ঈশব্র, কারণ িতিন তাঁর সােথ কথা
বেলিছেলন, এবং িতিন তাঁর পর্েয়াজনীয়তা পূরণ কেরিছেলন। িতিন অনুসন্ান
কের খুেঁ জ বর করেলন, “আিম পর্েতয্ক হামবিল উৎসগ কেরিছ। আিম
আমার হৃদেয় বেলিছলাম, ‘সম্বত আমার ছেলরা যখন একিট—একিট ভাজ
িদেয়িছল, এবং আমার মেয়রা উপিস্ত হেয়িছল, সম্বত হয়েতা তারা গাপেন
তােদর হৃদেয় পাপ কেরিছল, তাই আিম তােদর তরফ থেক হামবিল দব এবং
তােদর ভু ল সব্ীকার করেবা।’”
60
হ ঈশব্র! যখন একজন মানুষ ঈশব্র যা বেলেছন তা পালন কের, স িনিশ্ত
থােক য িতিনই ঈশব্র, তেব তােক উত্র িদেতই হেব। িবশব্াস তােক দৃেশয্ িনেয়
আেস, পর্েতয্ক সময়।
61
যখন আপিন সই সব িকছু কের ফেলেছন যা আপিন জােনন য সগুেলা
সিঠক, যখন আপিন তাঁর আজ্াগুেলা পূরণ কেরেছন, যখন আপিন সব্ীকার
কেরেছন এবং সব িঠক কের িনেয়েছন এবং ক্িতপুরন কের ফেলেছন, আর
ঈশব্েরর সামেন রেখেছন। আিম পেরায়া কির না িতিন কতখািন নীরব থােকন,
িতিন এখনও ঈশব্র, সখােন িবশব্াস স্াপন করার অেপক্ায় আেছন। আপিন
আপনার কাজ কেরেছন, এখন িতিন আপনার কােজর দব্ারা আপনার িবশব্াস
দখেত চান। িতিন দখেত চান আপিন িক করেবন।
62
যিদ আপিন অিভিষক্ হেয় থােকন এবং আপনার জনয্ পর্াথনা করা হেয়
থােক, আপিন এই িবষেয় িক িবশব্াস করেবন ঈশব্র তা দখবার অেপক্া করেছন।
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এমন তা নয় য পেরর রিববার আপিন আবার কাথাও পািলেয় চেল যােবন,
এবং পেরর িদন আবার আপিন পািলেয় চেল যােবন, এবং পরবতী আরগয্কারী
পর্চারেকর কােছ য শহের আেস। িতিন আপনার িবশব্ােসর পর্িতিকর্য়া দখবার
অেপক্া করেছন। এমন তা নয় য, পেরর িদন িফের চেল যান, এবং বেলন,
“আিম খুব খারাপ বাধ করিছ, আমার মেন হয় না য আিম সুস্ হেয়িছ।” এমন
হেল পর্থম স্ােনই, আপিন পর্াথনা লাইেনর জনয্ উপযুক্ নন। আপিন নন।
আপিন উপযুক্ নন। আপিন, এখেনা পর্স্ু ত না। আপিন িবশব্াস কেরন না য
িতিন ঈশব্র। আিম না…
63
আপিন বলেত পােরন, “ভাই বর্ানহাম, আিম আপনার সােথ একমত
নই।” আপনার িনেজর কম পর্মাণ কের আপিন িক। “তােদর ফল দব্ারা তামরা
তাহািদগেক জািনেত পার।” যিদ একজন বয্িক্ বেল য িতিন একজন িখর্স্ান,
এবং স এখনও সুরাপান কের, এবং ধূমপান কের, এবং জুয়া খেল, এবং
অশ্ীল কথা বেল, এবং বেল, “বাইেবেলর িকছু অংশ সিঠক, এবং বািক অংশ
সিঠক নয়,” স সুসমাচার পর্চার করেত পাের, আর যিদ বাইেবেলর িকছু অংশেক
অসব্ীকার কের, স এখনও একিট পাপী আেছ। স এখনও, সিঠক নয়।
64
িকন্ু যখন আপিন পর্কােশয্ সব্ীকার কেরন য ঈশব্র আজও সই একই ঈশব্র
আেছন, এবং আপনার জীবন তার হােত পর্েয়াগ হবার জনয্, সমিপত থােক,
“পর্ভু , আিম মািট; আপিন কু েমার,” তারপর আপনার যা ইচ্া তা চান। িবশব্াস
কখনও সরেব না। এটা িঠক সখােন দাঁিড়েয় থাকেব।
65
যিদও পিরিস্িতগুেলা মেন হেব যন কখনও এিদক ও কখনও ওিদক হেয়
যােচ্, িকন্ু সই িবশব্াস কখেনাই সরেব না, কারণ আপিন িনিশ্ত আেছন য
িতিনই ঈশব্র। আর যিদ িতিন ঈশব্র হন, িতিন তাঁর পর্িতশর্িত রােখন। িতিন একিট
পর্িতশর্িত করবার পর এবং সিটেক ভেঙ্ িদেত পােরন না। যিদ িতিন ঈশব্র হন,
তেব তােক তার পর্িতশর্িত পালন করেত হেব। ওহ, আিম এটােক ভােলাবািস।
তােক তার পর্িতশর্িতর সােথ থাকেত হেব।
66
ইেয়াব তাঁর নেবদয্ উৎসগ কেরিছেলন; িতিন সবিকছু সম্ন্ কেরিছেলন।
িতিন জানেতন য িতিন সিঠক িছেলন। এবং ধের িনন এখােন িগজার সদসয্রা
আেস, অনয্ানয্ ধমীয় গাষ্ীর লােকরা আেস, তারা বেল, “ইেয়াব, আপিন
সব্ীকার কের িনন য আপিন একিট পাপী, কারণ যিদ আপিন পাপী না হেতন
তাহেল ঈশব্র আপনােক এই ধরেনর শািস্ িদেতন না।”
67
িকন্ু ইেয়াব বলেলন, “আিম আমার সব্ীকােরািক্ কের ফেলিছ। আিম
ঈশব্েরর সামেন হামবিল উৎসগ কেরিছ এবং আিম পাপী নই।” িতিন জানেতন
কাথায় িতিন দাঁিড়েয় আেছন। তারপর তাঁর িস্িত আরও খারাপ হেত থাকেলা,
আর হেতই থাকেলা আর হেতই থাকেলা, যতটা কিঠন এটা হেত পারত,
শয়তােনর চষ্া িছল যন ইেয়াবেক নীেচ নািমেয় দওয়া যায়, এবং ইেয়াবেক
এমন স্ােন িনেয় আসা যায় যখােন িতিন ঈশব্রেক অসব্ীকার করেবন এবং সই
হামবিলর পর্ভাবেক অসব্ীকার করেবন। য মুহূেত আপিন আপনার য সব্ীকােরািক্
তাঁর িবষেয় ভাবনা শুরু কের দন, তখনই আপনার দুবলতা পর্কাশ পায়, ঈশব্েরর
পর্িত আপনার সেন্হেক পর্দশন কের। আপিন ঈশব্েরর কােছ িকছু চান, এবং এিটর
ওপর সেন্হ কের চািরিদেক চলেত থােকন, তাহেল আপিন একিট সেন্হভাজন
বয্িক্ এবং একজন িবশব্াসী নন।
68
ইেয়াব জানেতন য িতিন কাথায় দাঁিড়েয়িছেলন, এবং িতিন সই িভিত্র
ওপর দৃঢ়ভােব দাঁিড়েয়িছেলন।
69
এেত আশ্েযর িকছু নই য, পরেনট তার মৃতুয্র সময় বেলেছন:
খর্ীষ্রূপী, সই কিঠন পাথেরর ওপর, আিম দাঁিড়েয়;
অনয্ানয্ সকল স্ল হল ডু বন্ চারাবািল।
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ইেয়ােবর সব্ীকােরািক্র সই কিঠন পাথেরর উপর, এমনিক তার িপর্য় স্ীও
তােক ছেড় িদেয়িছল। যখন তার সব্াস্য্ খুবই খারাপ হেয় গল, এবং তার সমস্
শরীের স্াটক বিরেয়িছল, এবং িতিন িনেজর শরীরেক ঘসেত লাগেলন এবং
িনেজর জন্িদনেক শাপ িদেত লাগেলন। বলেলন, “ যন সূয এমনিক না ওেঠ!
যন চন্ রােত না আেস।”
তার স্ী বলেলন, “ইেয়াব, তামার অবস্া এত করুন হেয় িগেয়েছ। তু িম কন
ঈশব্রেক জলাঞ্িল িদচ্ না এবং মরছ না?”
71
িতিন বলেলন, “তু িম িনবুিদ্ নারীেদর মত কথা বেলা।” িতিন িনিশ্ত
িছেলন য একজন ঈশব্র আেছন, এবং িতিন তাঁর শতেক পূরণ কেরিছেলন।
ওহ, আিম ধমীয়ভাব অনুভব করিছ। িতিন জানেতন য িতিন ঈশব্েরর শতেক
পূরণ কেরিছেলন এবং কথা এখােনই শষ হেয় যায়। ঈশব্র তাঁর িবশব্ােসর পরীক্া
িনিচ্েলন। িতিন আপনােদর িবশব্ােসরও পরীক্া িনেবন। িতিন আমার িবশব্ােসরও
পরীক্া িনেবন।
72
িকন্ু যখন আমরা তাঁর শতেক পূরণ কেরিছ, “মন িফরাও, এবং তামরা
পর্েতয্কজন তামােদর পাপেমাচেনর িনিমত্ যীশু িখর্েষ্র নােম বাপ্াইিজত হও,
তাহা হইেল পিবতর্ আত্ারূপ দান পর্াপ্ হইেব,” এটাই তাঁর পর্িতশর্িত। “আপনার
মেধয্ কউ অসুস্ থাকেল, মন্লীর পর্াচীনেদর ডাকেবন। তারা তােদর তল িদেয়
অিভেষক করেবন, এবং পর্াথনা করেবন। িবশব্ােসর পর্াথনা অসুস্েদর রক্া করেব,
আর ঈশব্র তােদরেক পুনরুজ্ীিবত করেবন।” ওটাই িস্র কের দয়। “আপনােদর
দাষ সব্ীকার করুন, এেক অপেরর কােছ, এবং পরস্েরর জনয্ পর্াথনা করুন।”
আপিন ঈশব্েরর শত পূরণ কেরেছন।
73
“আর যাহারা িবশব্াস কের, এই িচহ্গুিল তাহােদর অনুবতী হইেব। তাহারা
আমার নােম ভু ত ছাড়াইেব; তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কিহেব; তাহারা সপ
তু িলেব এবং পর্াণনাশক িকছু পান কিরেলও, তাহােত কান মেত তাহােদর হািন
হইেব না; তাহারা পীিড়তেদর উপের হস্াপণ কিরেব, আর তাহারা সুস্ হইেব।”
ওটাই িস্র কের দয়।
74
ঈশব্েরর িবষেয় িনিশ্ত হন। িনিশ্ত হান য, আপনার হৃদেয়, আপিন িবশব্াস
কেরন য সটা হল ঈশব্েরর বাকয্। ইেয়াব িবশব্াস করেতন।
তার স্ী বেলিছল, “তু িম কন তােক জলাঞ্িল িদচ্ না এবং মের যাচ্ না?
কন, সব সময় তামার অবস্া খারাপ থেক আরও খারাপ হেয় উঠেছ।”
75
িকভােব শয়তান আপনার িদেক এরকম িচন্া িনেক্প করেত পছন্ কের।
“ কন, যখন আপনােক অিভিষক্ করা হেয়িছল তখন আপিন যমন িছেলন
তাঁর চেয় এখনও আপনার অবস্া কন ভােলা হেয় ওেঠ িন। আপিন আেগর
থেক একটু ও ভাল হেয় ওেঠন িন যখন সই পর্চারকরা আপনার জনয্ পর্াথনা
কেরিছেলন। পর্থম থেকই, সই পর্চারকরা সিঠক িছল না।” এটা পর্চারকেদর
কান বয্াপারই না। এটা তা জীবন্ ঈশব্েরর ওপর আপনার িবশব্ােসর বয্াপার, যা
ধের রােখ। পর্চারক িক সটা নয়; এটা তা ঈশব্র িক সটা জরুরী? পর্চারক কখনই
সই পর্িতশর্িত কেরিন; ঈশব্র পর্িতশর্িত কেরেছন। এটা পর্চারেকর ওপর িনভর
কের না; এটা িনভর কের ঈশব্েরর উপর, এবং আপনার এই িবশব্ােসর ওপর য
আপিন িবশব্াস কেরন ঈশব্র আেছন। সুতরাং ঈশব্েরর িবষেয় িনিশ্ত হন। িনিশ্ত
থাকু ন য এিট ঈশব্র, আর এিটই ঈশব্েরর বাকয্। আর ঈশব্র তাঁর বােকয্ থােকন।
76
আর ইেয়াব বলেলন, “তু িম িনবুিদ্ স্ীেলােকর মত কথা বল।” িতিন
বলেলন, “পর্ভু িদেয়িছেলন, আর পর্ভু ই িনেয় িনেয়েছন; পর্ভু র নাম ধনয্ হাক।”
িতিন িনিশ্ত িছেলন য ঈশব্র আেছন।
77
আর যখন তার মুখ থেক সটা বিরেয় এল, তখন মধধব্িন গজন করেত
শুরু কের িদল এবং িবদুয্েতর ঝলক চমক িদেত শুরু করল। ঈশব্র দৃেশয্র উপর
70
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চলেত লাগেলন। এটা সবসময় তােক দৃেশয্ িনেয় আেস। িতিন দীঘসময় ধের
নীরবতা রােখন।
78
এটাই িতিন করেছন। এই নরক-আবদ্ আেমিরকীয়েদর, িগজা-যাতর্াকারী
এই কপট লাকেদরেক দখুন। আিম কর্ুদ্ নই। িকন্ু পাপ য কান বয্িক্েক কর্ুদ্
কের দয় য ঈশব্েরর সােথ সিঠকভােব চেল। আিম রােষ্র সােথ কর্ুদ্ নই, মানুেষর
সােথ কর্ুদ্ নই, িকন্ু আিম শয়তােনর ওপর কর্ুদ্ আিছ য এই িবষয়গুেলার পর্িত
লাকেদরেক অন্ কের রেখেছ।
79
এই অন্ পালক এবং পর্চারকগন তােদরেক এক ধরেনর মনুষয্-িনিমত ধমতত্
িদেয় থােক। আপনােক নতু ন জন্ পেত হেব। আর ঈশব্র তাঁর বাকয্েক পুরন
কেরন। িতিন তােদরেক দখেছন য তারা তােদরেক িস্িমত কের িদেচ্। ভাল
হেব য িনিশ্ত হেয় যান য ঈশব্র আেছন। “ধািমকতার বশধারী, এবং তার
শিক্র অসব্ীকারকারী।”
80
এই দিরদর্, ক্ু দর্ মিহলািট, িতিন জানেতন য িতিন ঈশব্র িছেলন। য ভােব
তাঁর িপপা িধের িধের খািল হেয় কম, কম, কম হেয় যািচ্ল, পিরিস্িত খারাপ
এবং আেরা খারাপ হেয় যািচ্ল, সব সময়। িকন্ু ঈশব্র এিটেক এভােবই হেত
িদিচ্েলন। িতিন শুধু এটা করেত ভালবােসন। িতিন আপনার িবশব্াসেক একিট
পরীক্ার মেধয্ রাখেত পছন্ কেরন, আপিন তখন িক কেরন তা দখবার জনয্,
আপিন অিভিষক্ হান এবং আপনার জনয্ পর্াথনা হেয় যাবার পর, তারপর
আপনার পিরিস্িত আেরা খারাপ কের তালা হয়। বেলন, “শয়তান আয়,
আর তােক পরীক্ায় ফল। আিম জািন স আমােক িবশব্াস কের।” ঈশব্েরর
মিহমা যুেগ যুেগ হাক! ওহ, আমার ঈশব্র! [ভাই বর্াণহাম তার হাত িদেয় দুবার
তািল বাজােলন—সম্া।] “এখন তােক একিট পরীক্ায় ফল। আিম জািন
স তার জনয্ আমার বাকয্ গর্হণ কেরেছ।” িতিন িক আপনার সম্েকও এটা
বলেত পােরন?
81
িতিন সটা ইেয়ােবর িবষেয় বেলিছেলন। িতিন বেলিছেলন, “তু িম যা করেত
চাও তা কর, িকন্ু তু িম তার পর্াণেক ছু েব না, কারণ আিম জািন য স আমােক
ভালবােস। স হামবিল উৎসগ কেরেছ। স শত পুরন কেরেছ। তােক আিম যা
করেত বেলিছলাম স তা কেরেছ, এবং স এটা িবশব্াস কের। এখন যিদ তু িম চাও
তেব তােক জলন্ কয়লার মেধয্ ফেল দাও।” স তার কাছ থেক সবিকছু িনেয়
িনল। ঈশব্র তােক িদব্গুণ কের িদেলন যখন িতিন তােক িফিরেয় িদেলন। িনিশ্ত,
িতিন তা করেবন।
82
িতিন আমােদর িবশব্াসেক একিট পরীক্ায় রােখন, এটা দখবার জনয্ য
আমরা সিতয্ই িবশব্াস কির িকনা য িতিন ঈশব্র।
83
এেত কান সেন্হ নই, য সই ছাট স্ী, বাের বাের বলিছল, “আিম
পর্াথনা কির। আিম পর্াথনা কির। আিম জািন য আিম একজন অেযাগয্
পরজাতীয় মিহলা।”
84
মেন রাখেবন, যীশু তাঁর সমব্েন্ বাইেবেল বেলিছেলন। িতিন বেলিছেলন,
“এিলেয়র সমেয় িক অেনক িবধবা িছল না? িকন্ু তােক কবলমাতর্ একজেনর
কােছই পাঠােনা হেয়িছল, আর িতিন একজন পরজাতীয় িছেলন।”
85
“ওহ,” িতিন বলেলন, “আিম পর্াথনা কির।” সম্বত, যখন িতিন শষ
সামানয্ রুিটর টু কেরািট দেখিছেলন, তখন মৃতুয্ দব্ােরর মেধয্ িদেয় পর্েবশ কের
এবং তাঁর দরজায় এেস দািড়েয় পেড়িছল। এক টু কেরা রুিটেত, কবল আেরা
একিট কামড়, এবং তারপর িতিন এবং তার পুতর্েক মের যেত হেব। আিম
তােক দখেত পািচ্, সারা রাত ধের, পর্াথনা কেরেছ, গরম বাতাস বেয় যােচ্,
এবং পৃিথবী শুিকেয় যােচ্, আর লােকরা রাস্ায় িচৎকার কের কাঁদেছ। িতিন
ঘেরর িভতর, হঁ েট বড়ােচ্ন। িতিন তার ছাট ছেলর িদেক তাকােলন। তার
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ছাট পাজামার িদেক তাকােলন; যখান থেক, তার ছাট ছাট পা বাইের
বিরেয় িছল। তার িনেজর হােতর িদেক তাকােলন, সগুেলা কু চেক িগেয়িছল।
িতিন সামেন এবং পছেন পায়চাির করিছেলন, িকন্ু িতিন বেল্ন, “আিম জািন
য িতিন ঈশব্র। আিম আমার সমস্ সব্ীকােরািক্ কের ফেলিছ। আিম তাঁর
আজ্ানুযায়ী যা যা পর্েয়াজন সই সবিকছু কেরিছ। আিম এখন আমােদর জীবেনর
জনয্ পর্াথনা করিছ যন ঈশব্েরর মিহমা হয়।” ঈশব্র তােক দেখিছেলন।
তােদর বািক মিহলারা সব বাইের যািচ্ল এবং কাথাও একিট বড় নােচর
অনুষ্ােন, একিট আধুিনক টিলিভশন পর্দশনী বা কান িকছু র জনয্, িনেজেদরেক
সািজেয় সুন্র কের তু লিছল, জগেতর সেঙ্ তাল িমিলেয় চলিছল। িকন্ু সই
মিহলা ঈশব্েরর সেঙ্ একািক িছল।
86

87
িদন শুরু হেয় গল। িতিন বলেলন, “ ছাট বাচ্ািট সারা রাত কেদেছ িকছু
খাওয়ার জনয্। আিম এই একটু ময়দা িদেয় িক করব?”

আপনারা জােনন, সই খাবারিট িছল খর্ীেষ্র পর্তীক। য কান বাইেবল ছাতর্
জােন য খর্ীষ্ হল অন্-বিল। আর সই অন্-বিলেক িবেশষ কণ্কময় বস্ু র সােথ
এভােব িপসেত হত, যতক্ণ পযন্ না শেসয্র পর্েতয্কিট দানা একই আকৃ িতর হেয়
যায়; কারণ যীশু খর্ীষ্, কাল, আজ, এবং যুেগ যুেগ একই আেছন। আর পর্েতয্ক
িবশব্াসী এেত িবশব্াস কের এবং এর উপর িনভর কের। হােল্লূইয়া! আপনার কােছ
সমস্ পুরােনা, ঠান্া আনুষ্ািনক ধম থাকেত পাের যা আপিন চাইেল তা মানেত
পােরন। আমার জনয্, আিম িবশব্াস কির য খর্ীষ্ একই আেছন, কাল, আজ,
ু পযন্। আিম নািস্কেদর মেধয্ আমার িবশব্ােস দাঁিড়েয় আিছ।
এবং যুগানুযগ
ু পযন্
আিম এখনও এটাই িবশব্াস কির য িতিন গতকাল, আজ, এবং যুগানুযগ
একই আেছন।
88

সই কণ্কময় বস্ু এর পর্েতয্কিট অন্ দানােক একই রকমভােব কােট, কারণ
িতিন এখনও সই একই আেছন। িতিন একই ঈশব্র আেছন যমন িতিন তখন
িছেলন, িতিন িঠক এখনও, এই সকােল একই রকম আেছন। িতিন সবসময় একই
থাকেবন। সই খাবােরর অথ এটাই িছল।

89

আর তেলর অথ হল পিবতর্ আত্া, যমন আমরা িযিহেস্ল ৪, এবং
অনয্ানয্ পদগুেলা থেক পাই। এই কারেণই আমরা তল িদেয় অিভেষক কের
থািক; এর অথ হল এটা আত্া দব্ারা অিভেষক করা হয়। এটা িক? সাধু যাহন
৪ অনুসাের, “িপতা তােদরেক খুজেছন যারা আত্া এবং সেতয্ তাঁর আরাধনা
কের।” যীশু সই সতয্ িছেলন। িতিন অন্-বিল িছেলন, আর এই তলিট িছল
সই আত্া। আর সই আত্া, যখন সেতয্র সেঙ্ িমিশর্ত হেয় যায়, তখন তা
কান িকছু েক িনেয় আেস। এিটেক একসেঙ্ রাখুন, এিট একিট িপষ্ক তির কের
দয়। ওহ!
90

আপনার িবশব্াস কাথায়? ঈশব্েরর বাকয্ যখন তার সরলতার মেধয্ পর্চার করা
ু
হয়, যিদও তার শিক্র সােথ, সই যীশু খর্ীষ্ গতকাল, আজ, এবং যুগানুযগ
পযন্ সই একই আেছন, আর বাকয্ অন্েক দশায়, আপনার কােছ তল আেছ
এিটর সােথ িমিশর্ত করবার জনয্। এটা শুধু একমুেঠা পিরমান হেত পাের, বা
একিট পূণ চামেচর পিরমান হেত পাের, িকন্ু , যাই হাক না কন, এটা সতয্।
91

এখন এটা িকেসর জনয্ পর্স্ু ত? এটা কর্ুেশর জনয্ পর্স্ু ত। এিট আত্তয্ােগর
জনয্ পর্স্ু ত। এটাই আপনােক করেত হেব। যিদ বাকয্ পর্চার করা হেয় িগেয়
থােক, এবং আপিন আত্া পেয় িগেয়েছন এবং এিট একসােথ িমিশর্ত করা
হেয় িগেয়েছ, তেব এিট হল এক আত্বিলদান সমস্ বয্াথােক অসব্ীকার করার,
সমস্ রাগেক অসব্ীকার করার জনয্, ঈশব্েরর বােকয্র িবপিরেত যা িকছু আেছ
সগুেলােক অসব্ীকার করার, এবং এেত িস্র হেয় দাঁিড়েয় থাকার জনয্।
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ডাক্ার বেল, এটা, ওটা বা অনয্ িকছু ; এেত কান রকম পর্ভাব হেব না।
আপিন এর উপর িস্র হেয় দাঁিড়েয় থাকেবন, কারণ ঈশব্র এরকমই বেলেছন। যখন
বাকয্রূপী অন্ আেস। আপনার কােছ আত্ারূপী তল আেছ। আপিন দুিটেক
একসােথ িমিশর্ত কের িদন।
94
এখন, আিম একিট আওয়াজেক শুনেত পািচ্। এটা িদেনর আেলা
বেরাবার একটু পের। একিট আওয়াজ কথা বেল ওেঠ, এবং বেলন, “বাইের
উেঠােন যাও এবং দুিট কাষ্ কু িড়েয় আন।” আপিন িক লক্য্ কেরিছেলন,
বাইেবল বেল, “দুিট কােষ্র কথা”? যার অথ হল কর্ুশ। তাঁর কােছ ময়দা এবং
তল আেছ, িকন্ু তােক এখন সগুেলােক, কােজ লাগােত বলা হেচ্; এটা
িদেয় কাজ করেত বলা হেচ্। আপনার কােছ যতটা পিরমান ময়দা অথবা তল
থাকু ক না কন, আপনার পর্েয়াজন মেতা, িকন্ু আপনােক তা কােজ লাগােত
হেব; আত্বিলদান করেত হেব।
95
দুিট কাষ্। পুরাতন সমেয় তােদর কােছ আগুন জব্ালাবার জনয্ এর চেয়
আর কান ভাল উপায় পাওয়া যায় িন। যখন আপিন একিট কাষ্ নন এবং
এিটেক আেরকিট কােষ্র ওপর আড়াআিড় কের রেখ দন, আর মাঝখােন
আগুন লািগেয় দন, আপিন উভয় পর্ান্েক জব্ািলেয় দন। ভারতীয়রা তােদর
আগুন এভােব জব্ালােতা। আিম অেনক বার, এভােব আগুল জব্ািলেয়, সারা রাত
কািটেয়িছ। শুধু একিট কােঠর গুিড় িনন, এবং এিট এই ভােব, এবং আেরকিট ঐ
ভােব আড়াআিড় কের রাখুন, এবং এিট যমন পুড়েত থােক এিটেক আগুেনর
মেধয্ ঠেল িদেত থাকু ন।
96
সই কাষ্িট কর্ুেশর পর্তীক িছল। “দুিট কাষ্,” বাইেবল বেলেছ। আওয়াজ
বেল উেঠিছল, “বাইের উেঠােন যাও এবং দু’িট কাষ্ কু িড়েয় িনেয় এস।” সই
একই সমেয়, পাহােড়র উপের, একটা শব্ এেস ভাববাদীর কােছ গজন কের
বলল, “নগের যাও। আিম আেদশ কেরিছ।” ওহ, আমার! তারা উভেয়রই
বােকয্র বাধয্ িছেলন। িকছু তা ঘটেতই হেব। কারন তারা উভয়ই আজ্া
পালন করেছ।
97
যিদ পর্চারক বাকয্ পর্চার কেরন, এবং য বয্িক্ এিট গর্হণ কের ও সটা
িবশব্াস কের এবং এিটর উপর কাজ কের, তাহেল িকছু না িকছু তা ঘটেতই হেব।
আপিন যিদ একজন পাপী হন, তেব আপনার উদ্ার হেয় যােব। আপিন অসুস্
হেল, আপিন সুস্ হেয় উঠেবন, কারণ ঈশব্র এই পর্িতশর্িত িদেয়িছেলন, আমরা
যিদ ঈশব্েরর িবষেয় িনিশ্ত হই।
98
যখন আমরা িনিশ্ত হেয় যাই য িতিন ঈশব্র আেছন, তখন তােক তাঁর
বাকয্েক অবশয্ই পুরন করেত হয়। িনশ্য়ই! তারপর সই আেদশিট িছল, “নগর
যাও, আিম একিট িবধবা মিহলােক আজ্া কেরিছ।” ভাববাদীর সামেন একিট
দশন এল। এখােন িতিন এেলন, পােয় হঁ েট। িতিন জােনন না য িতিন কাথায়
যােচ্ন; এেত িকছু যায় আেস না। িতিন শুধু বাকয্ পালন করেছন।
99
মিহলািট জানত না য কাষ্গুেলা কাথায় রাখা থাকেব, িকন্ু সখােন
উঠেনর কাথাও দুিট কাষ্ পেড় আেছ। স বাইের যেত শুরু করল। স বািড়র
বাইের উেঠােনর মেধয্ গল। স চারিদেক তাকােলা, “ওহ, কত গরম!” শহর
থেক িচৎকার শানা যািচ্ল, সখােন রােতর মাতাল লােকরা আসা যাওয়া
করিছল, একসােথ ঠলােঠিল কের, মদ খাওয়া, আর ওইসব বয্াপাের কথা
বলিছল। স রাস্ায় দৃিষ্পাত করল। স সখােন িকছু ই দখেত পল না। স এক
কাষ্ খুেঁ জ পল; কর্ুেশর একিট অংশ, আত্বিলদােনর একিট অংশ স পেয়
গল। স অনয্ টু করািটও পল, আেরকিট কাষ্। আর স যখন িদব্তীয় কাষ্িট
তু েল িনেলা…
100 ওহ, এটা কতটা হতাশাপূণ দৃশয্ িছল, যখন মৃতুয্ দরজায় দাঁিড়েয় িছল। তার
এবং তার পুতর্েক একিট রুটীর এক সামানয্ টু করা খেত হেব এবং তারপর মরেত
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হেব। কবল এটাই বািক িছল। আর কখনও কখনও, িঠক িবষণ্তার মেধয্ও,
আমরা সই আওয়াজেক শুনেত পাই।
যখন স িদব্তীয় কাষ্িট তু েল িনল এবং িফের যেত শুরু করেলা, দরজার
ওপার থেক একিট আওয়াজ এল, বলল, “একিট পােতর্ কের আমার জনয্
িকিঞ্ৎ জল আন।”
101

102
স পছেন ঘুের তাকাল, হােত ঐ দুিট কাষ্ িনেয়, সােথ সই ময়দা এবং তল
িমিশর্ত হেয় িগেয়িছল এবং পর্স্ু ত করা িছল। স বলল য স এটা পর্স্ু ত কেরেছ,
একসােথ িমিশর্ত কের। এটাই সই িবষয়, বাকয্ এবং তল, দুিটেকই একসােথ
িমিশর্ত করেত হয়। আত্বিলদােনর কর্ুেশ সটােক রাখেত হয়, যন আপিন যা
চেয়েছন তাঁর িবপরীত যা িকছু আেছ সগুেলােক অসব্ীকার করেত হয়। ওটা
িঠক। “আিম এটা িমিশেয় পর্স্ু ত কের রেখিছ, এখন আিম এই কাষ্গুেলা
আনেত চেলিছ।”

আর সই আওয়াজ বেল উঠেলা, “আমার জনয্ পােতর্ কের, িকিঞ্ৎ
জল আন।”
স তাকায় এবং এক বয্িক্েক দাঁিড়েয় থাকেত দখেত পায়, য দব্াের একটু
ঝু ঁেক দাঁিড়েয় আেছ, য িছল দুবল- রাগােট মত, দািড়যুক্, মাথায় টাকযুক্,
স দব্ােরর ভতর থেক তািকেয় আেছ, পরেন একিট পুরেনা ভরার চামরা িদেয়
তির এক টু কেরা বস্ জড়ান িছল তাঁর গােয়। মেন হিচ্ল উিন িছেলন িকছু টা
দয়ালু পর্কৃ িতর একজন বৃদ্ বয্িক্।
103

স বলল, “আিম তার সােথ আমার জল ভাগ কের নব।” জীবেনর জল,
আপিন কাউেক তা দবার জনয্, কাউেক সই িবষয় বলবার জনয্, যেকােনা
জায়গায় যেত ইচ্ু ক হেয় যান। “এক মুহুত অেপক্া করুন, মহাশয়।” স তার
হােত কাষ্গুেলা িনেয়, পছেনর িদেক িফের যেত শুরু করল।
104

আর সই আওয়াজ আবার গজন কের উঠল, “তু িম শুধু আমার সােথ
তামার জলই ভাগ কের িনও না, বরং তামার হােত কের আমার জনয্ এক
টু কেরা রুিটও িনেয় এস।” জীবেনর রুিট, জীবেনর জল! এটা িক জীবেনর রুিট
ও জল িছল? হয্াঁ কারন যখনই সগুেলা শষ হেয় যােব তাঁর পেরই স মের যােব।
“আমােক তামার জল দাও এবং আমােক তামার রুিট দাও।”

105

আমরা এখােন িক পাই? আমরা িক িশক্া পেত পাির? “পর্থেম ঈশব্েরর
রাজয্ এবং তার সমস্ ধািমকতার অনুসন্ান কর; তাহেল অনয্ সব িজিনস
দওয়া যােব।”
106

“আমার জনয্ একটু জল এবং এক টু কেরা রুিট িনেয় এস।”
107 তারপর স পছেন ঘুরল, তার হতাশাযুক্ মুখ িনেয়। যন আিম তার
কথা শুনেত পারিছ, “মহাশয়,” এরকমই িকছু বেল থাকেব স, “আিম যসব
মানুষেদর দেখিছ, এবং যসব লােকেদর শুেনিছ আপিন তােদর থেক আলাদা।
আপনােক মেন হয় যন আপিন যা িকছু বেলন তার বয্াপাের আপিন খুব ইিতবাচক
আেছন। িকন্ু আমার কােছ কবল এতটু কুই খাবার আেছ, শুধু একমুেঠা ময়দা,
এবং শুধু এক চামচ তল। আিম এটা তির কেরিছ, এবং আিম এই দুিট কাষ্
িদেয় এিটেক রান্া করেত যািচ্। আর আিম ও আমার ছেল, আমরা এটা খেত
যািচ্, আর তারপর আমরা মরেত চেলিছ। আমার কােছ কবল এটাই আেছ।”
108 তারপর, আমরা িক শুিন, এরপর? “িকন্ু , পর্থেম আমার জনয্ এক টু কেরা
রুিট িনেয় এস।” ঈশব্রেক, পর্থমস্ান। কান বয্াপার না য অনয্রা িক বলেছ, কান
পর্মান আেছ িকনা, কতটা হতাশাজনক এটা মেন হাক না কন, যা িকছু হাক না
কন, ঈশব্রেক িনন, সবার পর্থম স্ােন। তার বাকয্েক, পর্থম স্ােন রাখুন।
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“ডাক্ার বেল য আিম ভাল হেত পারব না।” িকন্ু , তার বাকয্েক, পর্থম
স্ােন রাখুন। “আিম অেনক বশী পাপী, আিম একজন পিততা, আিম একজন
জুয়াির, আিম একিট মাতাল।”
ঈশব্েরর বাকয্েক, পর্থম স্ােন রাখুন। “ তামােদর পাপ সকল িসন্ুরবণ
হইেলও িহেমর নয্ায় শুক্বণ হইেব, লাক্ার নয্ায় হইেলও মষেলােমর নয্ায়
হইেব।” পর্থমস্ান, ঈশব্রেক িদন।
110 “যাও, পর্থেম আমার জনয্ এক টু কেরা রুিট িনেয় এেসা। তামার কােছ যা
িকছু আেছ, সটা আমার কােছ িনেয় এস।” আপিন িক তার হােত এিট িদেয়
িদেত ইচ্ু ক?
111 আমার জীবন, আিম যা িকছু আিছ। আিম পঞ্াশ বছর বয়সী। “তু িম িক চাও,
উইিলয়াম বর্য্ানহাম, তামােক আমার কােছ িদেয় িদেত? তামরা িক চাও, ছাট
বাচ্ারা, তামােদর জীবন আমােক িদেয় িদেত? আপিন িক ইচ্ু ক? আপনারা
িক এটা করেত পােরন, অসুস্ লােকরা? আপিন িক আমােক িবশব্াস করেবন?
আমােক পর্থম স্ােন রাখ।”
112 “ তামার হােত কের রুিটর একিট টু কেরা আন, এবং আমার জনয্ একটু জল
আন।” স তাঁর িদেক তাকাল। িকছু তা তােক বলিছল য সই বয্িক্ জােনন য
িতিন িক বলেছন।
ঈশব্র তাঁর িনেজর ভড়ােক জােনন। “আমার মেষরা আমার রব জােন। তারা
জােন য এটা বাইেবল থেক িক না, এটা সিঠক িকনা তারা তা জােন।”
113 িতিন আনুগেতয্র সােথ, ঘুরেলন। এটাই আপনােক করেত হেব। এবং যখন
স ঘুের দাড়াল, যন স তা করেত পাের যা তােক ভাববাদী করেত বলিছেলন,
তখন আকাশ থেক বজর্ধব্িন আেস, যােত পর্েতয্ক মানুষ শুনেত পায়। কারণ,
ভাববাদীর কন্ থেক এক গজন এেস পৗঁছায় যা, পর্েতয্ক পাপী ও সমস্ রাগী
শুনেত ইচ্া কের, “সদাপর্ভু এই কথা বেলন।”
114 আমরা এটা কতটা শুনেত চাই! িকভােব য লােকরা আমার গািড়বারান্ায়
বেস থােক, বেল, “এই দরজা িদেয় আসুন। আমার মেয়র এরকম হেয়েছ,
আমার বাচ্া, আমার, এত কম। আপিন শুধু শব্ বলুন।” এটা আপনার মুেখ
আসার আেগ আপিন এটা িকভােব বলেত পােরন? আপনােক এটা িনেজেক
বলেত থাকেত হেব িকন্ু তারা শুনেত চায় য, “সদাপর্ভু এই কথা বেলন।”
115 তারপর এটা আেস, সই বড়া জুেড়, কারণ স আজ্া পালন করিছল। এবং
িবষন্তা ভেঙ্ গল। “সদাপর্ভু এই কথা বেলন। ময়দার জালা শুনয্ হেব না, এবং
তেলর ভাঁড় শুিকেয় যােব না, যিদন পযন্ পর্ভু ঈশব্র পৃিথবীেত বৃিষ্ না পাঠান।”
ওহ, িক সান্না!
116
স িপষ্ক তির করল। স ভাববাদীেক তা িদল। স িফের িগেয় তার পুতর্ এবং
িনেজর জনয্ও িকছু টা তির করল। তারা পৃিথবীেত, পর্চু র পিরমােণ খেয়িছল,
এবং পান করিছল।
117 এটা কাথা থেক এেসেছল? এিট সখােন িকভােব গল? বজ্ািনকভােব
বলুন য ঐ খাবার কাথা থেক এেসিছল। কাথা থেক তল এেসিছল? িকভােব
সিট সই ভােরর মেধয্ গল? স পর্িতিদন সকােল এটা থেক ঢেল এিটেক
শুিকেয় ফলত। স পর্িতিদন সকােল, ময়দার জালা খািল কের ফলত, এবং
এিট শুষ্ থাকত। িকন্ু যখন স আেরা ময়দা নবার জনয্ িফের যত, তখন ময়দা
সখােন থাকত। এটা কাথা থেক আসেতা? ঈশব্রেক তাঁর বােকয্ গর্হণ করুন।
ঈশব্েরর িবষেয় িনিশ্ত হন। িতিন সৃিষ্কতা।
118 আপিন হয়েতা আপনার সব্াস্য্ হািরেয় ফেলেছন। আপনার সহভািগতা হয়ত
হািরেয় যেত পাের। তােক তাঁর বােকয্ িনেয় িনন। িনিশ্ত হান য িতিন ঈশব্র।
109

ঈশব্েরর িবষেয় িনিশ্ত হন
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এখন য হতাশাপূণ সময় দখেত পাওয়া যােচ্, তা আর দখা যােব না যিদ
আপিন তার বাকয্েক গর্হণ কেরন এবং িনিশ্ত হন য িতিন ঈশব্র।
119 জামািনেত, একবার, আিম একিট ছিব দেখিছলাম, এবং এিট সবসময়
আমার সােথ িছল। একিট জামান িচতর্িশল্ী িচিতর্ত কেরেছন…একিট ছিব
যােক—যােক “ মেঘর দশ” নােম ডাকা হয়। আর যখন আপিন এিটর িদেক
তাকান, একিট দূরবতী স্ান থেক, তখন এটা ভয়ঙ্রতম িবষণ্তা বেল মেন হয়
যা আপিন কখনও দেখেছন। যখন আপিন একিট দূরবতী স্ান থেক এিটর িদেক
দৃিষ্পাত কেরন, তখন মেন হয় যন মঘগুেলা একসােথ জট পািকেয় আেছ। িকন্ু
যখন আপিন এটার খুব কােছ চেল আেসন, এটা পিরবিতত হেয় যায়। এটা দুেতরা
একসেঙ্ পক্ নািড়েয়, পালনকতার কােছ হােল্লুইয়া গায়। সুতরাং িঠক কান
কান সমেয় এটাই হল িবষণ্তার রূপ। যিদ আপিন এিটর িদেক তাকান, একিট
দীঘ দূরতব্ থেক, এিটেক িবষণ্ এবং অন্কারময় দখায়। িকন্ু ঈশব্রেক তাঁর বােকয্
গর্হণ করুন এবং িনিশ্ত হন য িতিন ঈশব্র, এবং এিটর কাছাকািছ চেল যান,
আপিন এিট দখেত পােবন য শুধুমাতর্ দুেতরা তােদর পক্ একসেঙ্ নাড়ােচ্।
120
স িছল িকছু টা অবর্াহােমর মত, যা িকছু তার কােছ িছল তাঁর সবিকছু ই
িদেয় িদেত বলা হেয়িছল, বদীর উপর সটা রাখেত বলা হেয়িছল। হেত পাের
আপনােকও ওভােব ডাকা হেয়েছ, এই সকােল। আপনার িনজসব্ পথ ছেড় িদন।
আপনার অিবশব্াস ছেড় িদন। আপনার কােছ যা িকছু আেছ সগুেলা সব ছেড়
িদন। আর তারপর তল এবং বাকয্ গর্হণ করুন, এবং এিটেক একসেঙ্ িমিশর্ত
করুন, এবং আত্তয্ােগর বিদর উপর এিটেক রাখুন। আপিন খুেঁ জ পােবন, এটা
ঈশব্রেক দৃেশয্ িনেয় চেল আসেব, িঠক ততটাই িনিশ্তরূেপ যেতাটা িনিশ্ত আিম
এই পুলিপেটর ওপর দাঁিড়েয় আিছ।
এই িবষেয় িচন্া করুন যখন আমরা পর্াথনা করেবা।
121 আপনােদর িক আজ িকছু র পর্েয়াজন আেছ? আপিন শারীিরকভােব পর্াপ্
করেত যা সক্ম তাঁর চেয়ওেবশী িকছু র পর্েয়াজন আেছ িক? টাকা এত কম য
আপিন আপনার ভাড়া িদেত পারেছন না? িশশুরা িক নতু ন জুেতা চাইেছ, আর
আপিন তােদর িকেন িদেত পারেছন না টাকা না থাকার কারেন? আপনার বািড়র
মেধয্ ময়দার জালা খািল হেয় িগেয়েছ, এবং ভাঁড় শুকেনা হেত চেলেছ? আর
আপিন আপনার ভান্ােরর জনয্ খাদয্ িকনেত পারেছন না? আর, সখােন, িক
কান সমসয্া আেছ? মেন রাখেবন, িতিন একিট পর্িতশর্িত িদেয়েছন।
122 আপিন িক অসুস্, আর ডাক্ার বলেছন য আপনােক অস্পর্চার করেত
হেব? আপনার কােছ এটা করবার জনয্ টাকা নই? আপনার পর্েয়াজন আেছ।
123 আপিন িক একজন পাপী? আপনার পর্েয়াজন িক অেনক, এটা জেন য
যিদ ঈশব্র আজেক আপনােক ডেক নন, তেব আপিন হািরেয় যেত পােরন?
আপিন িক িবশব্ােস িপিছেয় পড়া বয্িক্ িযিন ঈশব্েরর সামেন থেক পািলেয়
যােচ্ন? আর আপিন জােনন য আপিন একিট িগজার সােথ যুক্, িকন্ু আপিন
জােনন য আপিন সিঠক নন? আপনার িনেজর িবেবক আপনােক বেল, বাকয্
অনুসাের, য আপিন সিঠক নন। আর আপনার একিট পর্েয়াজন আেছ। এই
বাকয্গুিল কাঁটাময় ভু িমেত, বা পাথরময় ভু িমেত, পাথুের হৃদেয় পড়েত িদেবন
না। যন তা উত্ম, উবর ভু িমর মেধয্ পড়েত পাের।
124 যিদ আপিন অসুস্ হন এবং আপিন…ডাক্ার বলেছন য আপিন ভাল হেত
পারেবন না, এবং আপিন ঈশব্েরর কােছ পর্িতজ্া কেরেছন য আপিন আপনার
জীবেনর সমস্ িদন তাঁর সবা করেবন, এবং আপিন িনিশ্ত আেছন য িতিন
ঈশব্র, তেব আসুন তাঁর শত পুরন করুন। যিদ আপনার কানও পর্েয়াজন থােক,
তাহেল িক আপিন পর্থেম আপনার হাতেক ঈশব্েরর কােছ উেত্ালন করেবন, য
আপনার কান িকছু র পর্েয়াজন আেছ? ঈশব্র আপনার মঙ্ল করুক।
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কিথত বাকয্

আসুন পর্াথনা করা যাক।
ও পর্ভু , আিম আজেক যেতাটা িনিশ্তরূেপ এই পুলিপেটর ওপর দাঁিড়েয়
আিছ, আিম জািন য সখােন একিট হাতও আপনার অজানা হেত পাের না,
কারণ আপিন ঈশব্র। আপিন বেলিছেলন, “অেনক চড়াই পািখ িক দুিট পয়সায়
িবিকর্ হয় না? তামরা একিট চড়ু ই পািখর তু লনায় আেরা কত বড়!” সই
মরণশীল মনুষয্গুেলার হাতগুেলােক আপিন কত অিধক না দখেত পান, যােদর
জনয্ আপনার পুতর্ যীশু মৃতুয্বরন কেরেছন! একিট চড়াই পািখ যা যিদ এই
সকােল পেড় যেত পাের তাঁর চেয়ও আপিন কত অিধক সই হাতগুেলােক
দখেত পােচ্ন! আিম অনুমান কির…এই সকােল এক ডজন চড়াই পািখ এক
টাকােতও িবিকর্ হেব না, ‘কারন কউ তােদর চায় না। তােদর কবর দওয়া কষ্
হেব। িকন্ু আপিন তােদর পর্িতিটেক জােনন; আপিন তােদর শরীেরর পর্িতিট
পালকেক জােনন। আপিন আমােদর মাথার পর্িতিট চু লেক জােনন।
125

126 ও পর্ভু , পর্াথনার উত্র িদন। তােদর িনিশ্ত হেত িদন, আজ সকােল, য
আপিন ঈশব্র, এবং এটা আপনার আত্া। এই আধুিনক যুেগর িনজীবতা এবং
মাহ তােদর কাছ থেক দূের চেল যাক, যারা বলেছ, “ওহ, আিম অমুক িগজার
অন্গত।” ঈশব্র, এই মুহূেত, যন তােদর মন থেক সগুেলা িবলীন হেয় যায়।
এই এক মুহুেত, তারা যন অনন্ জীবেনর একিট ঝলকেক ধের িনেত পাের। এবং
তারপর তারা এিটর জনয্ অনুসন্ান করেব এবং ক্ু ধাত হেব, ঈশব্র িক তা জানবার
জনয্, এবং তারা িনিশ্ত য িতিন আেছন। িতিন তাঁর বােকয্ িস্র থােকন।
127 পাপীেদর পর্িত, তারা যন দর্ত অনুতপ্ হেত পাের, যীশু খর্ীেষ্র নােম
বািপ্স্ নওয়ার জনয্ পর্স্ু ত হেয় উঠেত পাের। এবং আপিন পর্িতশর্িত
িদেয়িছেলন আপিন তােদর পিবতর্ আত্া িদেবন। আপিন এটা বেলেছন, পর্ভু ।
আপিন আপনার পর্িতশর্িত রােখন।

সখােন িকছু িবশব্ােস িপিছেয় পরা বয্িক্ আেছ যারা আজ িনিশ্ত য আপিন
ঈশব্র, এবং তারা দূের রাস্া ভু েল ঘুের বিরেয়েছ। আজেক তারা যন আসেত
পাের, কারণ আপিন বেলেছন, “যিদও তামার পাপসকল িসন্ুরবণ হইেলও,
িহেমর নয্ায় শুক্বণ হইেব। লাক্ার নয্ায় রাঙ্া হইেলও, মষেলােমর নয্ায় হইেব।”
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129 এবং যারা অসুস্ আেছ, যন তারা উপলিব্ করেত পাের য আপিন ঈশব্র।
আপিন আপনার বাকয্েক ধের রােখন। আপিন অবশয্ই আপনার বাকয্েক ধের
রােখন। যখন তারা তােদরেক রাখেছ, তেলর সেঙ্, তােদর সই আত্া সব্ীকার
করেছ য তারা িবশব্াস কের। আর তারপর, এছাড়াও, বােকয্র সেঙ্, জীবেনর রুিট
যা সখােন চেল গেছ, সই খর্ীষ্; তােদর অন্ের স্ািপত হেয় িগেয়েছ, পুরাতন
িনয়েমর মেধয্; এবং নতু ন িনয়েম, এটা দখােনার জনয্ য িতিন গতকাল, আজ,
এবং িচরতের একই আেছন। তারা যন সই বাকয্িটর সােথ তল মশােত পাের,
অথাৎ সই আত্ােক, যা তারা পেয়েছ, তারপর বিদেত এেস তােদর পােয়র
ওপর খাঁড়া হেয় দাঁড়ােত পাের, আর বলেত পাের, “এটাই সবিকছু যা আমার
কােছ আেছ, পর্ভু । আিম এটা িনেয় এেসিছ।”

ওহ, িকভােব আপিন বহুগুন কের দেবন! িকভােব এটা ইিতহােসর ঈশব্রেক
দৃেশয্ ডেক আনেব! িকভােব এটা িযেহাবােক উিঠেয় িদেব, এক হৃদেয়র
উচ্ােসর সােথ, য, “আিম একিট সন্ানেক পেয়িছ য আমােক মেন চলেব।
আিম তােক পরীক্ার মেধয্ িদেয় তােক িনেয় গিছ, আর স পর্মাণ কের য স
আমােক ভালবােস এবং স আমােক িবশব্াস কের। স িনশ্য়ই জােন য আিম
আিছ।” কারণ এটা বলা আেছ য, “ য বয্িক্ ঈশব্েরর িনকেট উপিস্ত হয় তাহার
ইহা িবশব্াস করা আবশয্ক য ঈশব্র আেছন, এবং যাহারা তাহার অেনব্ষণ কের,
িতিন তাহােদর পুরস্ারদাতা।” এই সমেয়, পর্ভু এটা গর্হন করুন, যমন আমরা
এটা আপনার কােছ সমপণ কের িদই।
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আর, এখন, যখন আমরা আমােদর মাথা নত কের রেখিছ। আর যােদর
কান িকছু র পর্েয়াজন আেছ, আপনারা িক আপনােদর পােয় উেঠ দাঁড়ােত
পারেবন, যারা রাখেত চান…এখন, যিদ আপিন িনিশ্ত না হন য িতিন ঈশব্র…
আপিন যিদ িনিশ্ত হন য িতিন ঈশব্র, তাঁর পর্িতশর্িত পালন করেত যােচ্ন,
পিরতর্াণ, সুস্তা, যাই হাক না কন, যিদ আপিন িনিশ্ত থােকন য িতিন ঈশব্র,
তেব আপনার পােয় খাঁড়া হেয় দাঁড়ান। আপিন যিদ অনয্ কােরা জনয্ পর্াথনা
করেত চান তেব আপনার পােয় খাঁড়া হেয় দাঁড়ান। যিদ—যিদ আপিন িনিশ্ত হন
য িতিনই ঈশব্র, আপনার অনুেরাধগুিল পিবতর্গেনর সমােবেশ রাখুন। আপিন
এটা করেছন যমন আপিন আপনার কােছ দাঁিড়েয় আেছন…[ টপ-এ িরক্
স্ান—সম্া।]
“আিম িনিশ্ত িতিন ঈশব্র। আিম িবশব্াস কির য িতিন তাঁর বাকয্েক রােখন।
এবং আিম িনিশ্ত য আমার অনুেরাধ…আিম এটােক এখন, রেক্র অধীেন
রাখব।” আপিন যিদ তা কেরন, তেব পর্েতয্ক পাপেকই রাখুন। পর্েতয্ক পাপই
হল অিবশব্াস। আপিন একিট িগজার সদসয্ হেত পােরন, িকন্ু আিম পােপর কথা
বলিছ, যা হল আপনার “অিবশব্াস।” আপিন একিট আত্াহুিত িহসােব এিটেক
িনেচ স্াপন করেছন। আপিন এটা উৎসগ করেত যাচ্ন। আপিন কর্ুেশর কােছ
আসেছন। আপিন এখন, বিলদান করেত যােচ্ন, আপনার সমস্ অিবশব্াসেক।
এবং তােক এিট িদেয় িদেত, আর আপিন জােনন য িতিন আেছন, এবং আপিন
িনিশ্ত য িতিন উত্র িদেত যােচ্ন। যিদ আপিন এেত থােকন, তেব আপনার
হাত বািড়েয় িদন। ঐ ভােবই থাকু ন।
131 পর্ভু , আপিন ঈশব্র। এখােন তােদর তল এবং তােদর শসয্, একসেঙ্ িমিশর্ত।
তারা এগুেলা কর্ুেশর কােছ এেনেছ, যখােন ঈশব্েরর অিগ্ তােদর অন্ের পিতত
হেব (যিদ তারা পর্কৃ তপেক্ সই হৃদেয় আেস) আর সই বিলদানেক জব্ািলেয়
দেব। আপিন দৃেশয্র উপর চলাচল করেবন, লুকােনা জলেক উেত্ালন করেবন।
সব্গ থেক আসেছন, আগুেনর একিট রেথ চেড়। আপিন তােদর পুরস্ৃ ত করার
জনয্, সমগর্ আকাশ ও পৃিথবীেক কম্মান কের দেবন।
132
যমন তারা ওপের তােদর হাত তু েল দাঁিড়েয় আেছ, সাক্য্ িদেচ্ য তারা
িবশব্াস কের, এবং িনেজেদরেক রেখেছ, এবং তােদর য সব অনুেরাধ আেছ,
সগুেলা িঠক আপনার বিদেত আেছ। হ সব্গ ও পৃিথবীর ঈশব্র, সব্গ ও পৃিথবীর
িবচারকতা, িনশ্য়ই সব্গ ও পৃিথবীর িবচারক নয্ায়পরায়ণতা সম্ন্ করেবন। িনশ্য়
িতিন তাঁর কথা রাখেবন, আপিন মানুষেদর হৃদয় জােনন, নারীেদর হৃদয় জােনন,
এই লাকেদর হৃদয় জােনন।
133 পর্ভু ঈশব্র, আিম িনেজর হাত ওপের রািখ, কারণ আিম জািন য এখনই
আমার পিরচযায় পিরবতন এেসেছ। এবং আিম িবশব্াস কির য আপিন আেছন।
আিম দখলাম আপিন একটা অিগ্স্েম্ দাঁিড়েয় আেছন। [ভাই বর্ানহাম িতনবার
পুলিপেট টাকা মারেলন—সম্া।] আিম দেখিছ আপিন মানুষেদর হৃদেয়র
রহসয্ অনুসন্ান কেরেছন। একবারও কখনও তা বয্থ হয় িন। আপিন এিট
পর্িতশর্িত িদেয়িছেলন ঐখােন, এই রাস্ার ওপাের, যখন আপিন পর্থম এই
িজিনসগুেলা করা শুরু করেলন। এবং আপিন সারা পৃিথবীেত আমায় সুরিক্ত
রেখেছন, এবং চািরিদেক এবং চািরিদেক। আিম িনিশ্ত য আপিন ঈশব্র। আিম
এই িবষেয় িনিশ্ত।
134 আিম এই লাকেদর সেঙ্ আমােক উৎসগ কির, এবং আমার কােছ য সব
বিলদান আেছ, পর্ভু , আপনােক িদই, আপনার সবার জনয্। আিম আবার শুরু
করিছ, পর্ভু , িবশব্বয্াপী িগেয়। হ ঈশব্র, আমােক সাহাযয্ করুন! আিম যিদ কানও
সময় অিবশব্াস কের থািক, তেব আমার পােপর ক্মা করুন। আমার অিবশব্াসেক
ক্মা করুন। আিম জািন য আপিন আেছন, এবং যারা আপনােক খাঁেজ তােদর
আপিন একজন পুরস্ার পর্দানকারী।
130
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অনুরূপভােব, আিম আমার লাকেদর পাপ সব্ীকার কির, এই সকােল,
তােদর দুবলতা এবং তােদর সেন্হ, যমন তারা শুেনয্ তােদর হাত উিঠেয়
দাঁিড়েয় আেছ। আিম তােদর পাপ সব্ীকার কির, পর্ভু , এবং আমােদর সমস্
দুবলতাগুেলােকও সব্ীকার কির। পিবতর্ আত্া আমােদর উপর পর্রণ করুন,
আপনার অনুেমাদেনর মুদর্ার সেঙ্, য আপিন ঈশব্র। আর আপিন এখন আমােদর
গর্হণ করার জনয্, এবং আমােদরেক আপনার হােত িনেয় িনেত, এবং আমরা যা
হািরেয় ফেলিছ সবিকছু পুনরুদ্ার করেত আপিন এখােন উপিস্ত আেছন। এটা
যিদ আমােদর সব্াস্য্ হয়, তাহেল এিট যন শতগুন পুনরুদ্ার হেত পাের। যিদ
এটা আমােদর পর্াণ হয়, তাহেল এটা যন ঈশব্েরর সামেন হািজর হওয়ার জনয্
পিবতর্ আত্া িদেয় পূণ একিট পর্স্ুিটত, উজ্ল বস্ু হেয়, আমােদর কােছ িফের
আসেত পাের। যিদ এটা অিবশব্াস হয়, তাহেল এটা যন আমােদর আবার িফের
আসেত পাের, পর্ভু , পাহাড়গুেলােক সিরেয় দওয়ার মত িবশব্ােসর সেঙ্। এটা
গর্হন করুন, পর্ভু ।
136 আমরা িবশব্াস কির য আপিন চলাচল করেছন, পিবতর্ আত্া এই ভবনিট
সমৃদ্ করেছন, এই লােকেদর উপের এবং তােদর অন্ের, জীবন্ ঈশব্রেক গর্হণ
করার জনয্ তােদর িদেক এিগেয় চলেছন। এটা আমরা যীশু খর্ীেষ্র নােম কির।
আমার িবশব্াস তামার িদেক তাকায়,
তু িম কালেভিরর সই মষ,
ঐশব্িরক তর্াণকতা;
এখন আমার পর্াথনা শর্বন কর,
আমার সব পাপ দূর কের দাও,
আর আমােকও তামার কাছ থেক
দূের সের যেত িদও না।
137 আপনারা িক এটাই বলেত চাইেছন? আপনারা িক এটা গর্হন কেরন?
আপনােদর হাত তু লুন, বলুন, “আিম এখন এিট গর্হণ কির। আিম িবশব্াস কির।”
যিদও আিম অন্কােরর পথ ধের চলিছ,
আমার চারপােশ িবষণ্তা ছিড়েয় পেড়েছ,
তু িম আমার পথপর্দশক হও।
অন্কারেক আেলােত পিরনত কর।
দুঃখ ভয়েক দূর কর,
আর আমােকও তামার কাছ থেক,
দূের সের যেত িদও না।
আমােদর মাথা নত কির।
138 এই কেঠার, কেট দওয়ার মত বাতা; রূঢ়, এবং একিট রুক্ ভােব আনা
হেয়েছ, িকন্ু এিট সতয্। এবং যিদ আপনারা নমর্ভােব িবশব্াস কেরন য আপিন
যা িকছু চেয়েছন, তা আপিন গর্হন কেরেছন, সই সাজা রাস্া থেক কান
িকছু ই যন আপনােক ধাক্া িদেয় সিরেয় িদেত না পাের। িঠক সখােনই দাঁিড়েয়
থাকু ন। এটা কানও বয্াপার না য আিম কতটা পর্চার কির, আিম যা িকছু কির,
অথবা যা িকছু কান বয্িক্ করুক না কন, এিট কাযকর হেব না যতক্ণ না পযন্
আপিন এিটেক আপনার িনেজর বয্িক্গত সম্িত্ িহসােব গর্হণ করেছন।
139 আপিন যিদ আপনার সমস্ হৃদয় িদেয় িবশব্াস কেরন য, আপিন যা িকছু
চেয়েছন, যিদ আপিন আপনার পাপ সব্ীকার কেরেছন, তাহেল ঈশব্র আপনােক
ক্মা কেরেছন। আপিন এিট আর সেন্হ করেবন না। যিদ আপিন একিট িবশব্ােস
িপিছেয় পড়া বয্িক্ হন, আপনােক িফিরেয় আনা হেয়েছ, এই সকােল। যিদ
আপনার পিবতর্ আত্ার পর্েয়াজন হয়, তাহেল আপনার পােপর ক্মা লােভর
জনয্ যীশু খর্ীেষ্র নােম বাপ্াইিজত হন। এটা ঈশব্েরর বাকয্। িতিন কান িগজা
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বা কান সংস্া অথবা কান মানুেষর জনয্ এিট পিরবতন করেবন না। এটােক
ওভােবই হেত হেব। আমােদর তাঁর পর্েয়াজনীয়তােক পূরণ করেত হেব, িগজার
পর্েয়াজনীয়তা নয়, তাঁর পর্েয়াজনীয়তা পূরণ করেত হেব। এটাই আমােদর
করেত হেব।
140 িতিন বেলেছন, “িবশব্ােসর পর্াথনা অসুস্েদর রক্া করেব।” আপিন অসুস্
হেল, আিম আপনার জনয্ িবশব্ােসর পর্াথনা কেরিছ। আপিন আপনার িনেজর
হৃদেয় এিট পর্াথনা কেরেছন। এবং এিট িবশব্াস কেরেছন, এিট গর্হণ কেরেছন,
এিটর উপর দাঁিড়েয় আেছন। এটােক ওভােবই হেত হেব। িকছু ই এটা িনেয় িনেত
পারেব না, কান বয্াপার না এটা কমন দখেত।
141 আপিন বলেছন, “আচ্া, আিম দখেত পািচ্ য আিম এখনও অসুস্।”
এটা না…এটা শুধু দুতেদর পক্ যা একিতর্ত হেয়েছ। এটাই সব। এটা আশীবােদর
রূেপ ঈশব্র। এটা আপনার কােছ িবষণ্ দখােচ্। এিটর একটু কােছ চেল আসুন
এবং আবার এিটর িদেক তাকান, দখুন যিদ ঈশব্র সখােন দাঁিড়েয় আেছন িকনা,
তাঁর বাকয্েক ধের রেখ।
142 এখন আমরা যখন আমােদর মাথা নত করিছ, আিম ভাই নিভলেক সবা
সমপণ করেত যািচ্, িযিন আমােদর পালক।
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