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িpয় বnু :
ei বছের আমােদর মnলীর মূল ঘটনা িছল udীপনা যা ঈ র pাচীন pথাগতভােব আমােদর মেধয্
পািঠেয়িছেলন| আমার পিরবার eবং আিম েমিkেকার, কয্ানkেন ছু িট কাটােত িগেয়িছলাম| েসi িদন িলর মেধয্
eকটা িদন আিম েরৗেd eবং েহােটেলর eকটা ঘের কািটেয়িছলাম sটলয্ােnর utর uপkেলর পােশ লুiস dীেপর
udীপনা িবষয়ক eকটা বi পেড় , যা 1949 eবং 1953 eর মেধয্ ঘেটিছল| েসটা পড়ার সমেয় আমার আtা
udীp হেয়িছল| আিম আমােদর মnলীেত udীপনা েpরণ করার জনয্ ঈ েরর কােছ কেঠার pাথর্না করা
কেরিছলাম| আমরা যখন িফের আসলাম আিম িতনিদেনর
জনয্ pচার চািলেয়িছলাম eবং সmবত কেয়কজন
যুবক মন পিরবতর্ ন কেরিছেলন | িকn পরবতর্ীেত েসi gীে , হঠাৎ কের িবশাল udীপনা eেসিছল | েসটা িছল
27েশ আগs , বৃহsিতবােরর সnয্া | আিম আমােদর যুবকেদর িযশাiয়
64:1-3 পদিট, "আহা, তু িম
আকাশমnল িবদীণর্ কিরয়া নািময়া আiস..." ( িযশাiয় 64:1) মুখs করেত বেলিছলাম | িতনজন যুবক ei
বাকয্ িল মুখs কেরিছেলন | হঠাৎ eকিট যুবক লাফ িদেয় uেঠ দাঁড়ােলন eবং আতর্ নাদ কের বলেলন , "আিম
হািরেয় েগিছ!" িতিন হাঁটু েগেড় বেস পেড় হাঁফােত আর কাঁদেত থাকেলন | মেন হিcল েযন eটা সmূণর্ভােব
aবsার বাiের কারণ েসi রািtেত আেবগ uেdককারী েকান িকছু i িছল না
, eমনকী গানo হিcল না |
জানুয়াির eবং আগেsর েসi কেয়কিট সভায় ঈ র েনেম eেসিছেলন eবং 22 জন যুবক পিরtাণ েপেয়িছেলন
eবং আরo 14 জন udীp হেয়িছেলন o আtায় পূণর্ হেয়িছেলন | আিম aনয্ানয্ কেয়কিট শহের িতন িট
শিkশালী udীপনা pতয্k কেরিছ, েবশ শিkশালী, asাভািবক eবং আমার জানা েকাথাo আজেকর িদেন েদখা
যায় না | িকn ei udীপনা হল েসi pথম eকিট যা গত 42 বছের ঈ র আমােদর মnলীেত পািঠেয়েছন |
eত িল বছর ধের আমরা ঈ েরর আtার aবতরেণর জনয্ pাথর্না কের e
েসিছলাম eবং তারপের িতিন
আমােদর pাথর্নার utর িদেয়িছেলন| িকn েসi কেয়কিট রােt কমপেk 36 জন েলাক পােপর েচতনার aধীেন
eেসিছেলন eবং তােদর মেধয্ 22 জন পিরtাণ েপেয়িছেলন - আর aনয্ 14 জন udীp হেয়িছেলন eবং
প াdপসরণ aবsা েথেক িফের eেসিছেলন | তখনi eটা ঘটেতা যখন আিম িযশাiয় 64:1-3 বার বার pচার
করতাম eবং যখন pেতয্ক রােt েলােকরা udীপনার মূল গান, "আমার দশর্ন পুণর্ কর, পিরtাতা, pাথর্না কির,
আজ আিম েকবল যী েকi েদিখ; যিদo uপতয্কায় তু িম আমােক চালাo, েতামার amান েগৗরব আমােক েব ন
কের| আমার সমs দশর্ ন পূণর্ কর , sগর্ীয় পিরtাতা, েতামার েগৗরেব আমার আtা ujjলীকৃ ত হেব | আমার
সমs দশর্ন পূণর্ কর , েযন সকলi আিম েদিখ েতামার পিবtভাব আমােত pিতিবিmত েহাক " (“Fill All My
Vision” by Avis B. Christiansen, 1895-1985) বার বার গাiেতন| udীপনার সমেয় েবশ কেয়কবার গজর্নকারী
িসংেহর মতন িদয়াবল eেসিছেলন িকn pেতয্কবার আমরা pাথর্না কেরিছলাম আর িতিন পরাs হেয়িছেলন eবং
খ্রীে র pিত েলাকেদর আকষর্ণ করেত , ঈ র িফের eেসিছেলন | েসi কেয়কিট িদেনর জনয্ আমরা জীবn
খ্রী ধেমর্র aিভjতা লাভ কেরিছলাম eবং েয সব েলােকরা েসিদন uপিsত িছেলন তারা যতিদন েবঁেচ থাকেবন
ততিদন েসটা কখেনা ভু লেবন না | ei সব িকছু র মেধয্i দুiজন যুবক pচােরর জনয্ িনেজেদর সমপর্ণ
কেরিছেলন| তােদর মেধয্ eকজন হেলন আমােদর চীনা aনুবাদেকর পুt েনাহ সং| aনয্জন হেলন ডঃ েকগােনর
23 বছর বয়সী পুt জন শয্মূেয়ল েকগান, িযিন সেবমাt কয্াল েsট eল.e েথেক েফৗজদারী িবচার বয্বsার

uপের বয্ােচলর িডিg aজর্ন কেরিছেলন| তারা দুiজেনi খুব aসাধারন pচারক| যখন জn তার pথম
ধেmর্ াপেদশিট pচার কেরিছেলন তখন তা নেত মেন হত েযন িতিন 20 বছেররo েবিশ সময় ধের pচার কের
আসেছন, eবং েনাহ eমনকী পারেতন eকটা িথম স ীেতর সুর িনেজর গলায় তু লেত, কেঠার pচার করেত,
গানিট করেত eবং pচাের িফের েযেত িঠক জn সাং eবং ডঃ জn আর. রাiেসর pচার ভ ীমায়| aিব াসয্!
ei সমs যুবকেদর জনয্ ঈ রেক ধনয্বাদ! জানুয়াির মােস
হেত চলা বােয়ালা িব িবদয্ালেয়র টয্ালবট sু ল
aফ্ িথেয়ালিজেত জn পড়েত যােcন| যিদo িতিন িতন বা চার মাস ধের pচার কের আসেছন, তবুo িতিন
utর ভারত, েডািমিনকয্ান িরপাবিলক eবং দিkণ ভারেতর সুসমাচারসংkাn সভায় pচার করার জনয্ িনমিntত
হেcন| আিম িব াস কির েয eকিবংশ শতাbীর eকজন িবখয্াত সুসমাচারসংkাn pচারক িহসােব িতিন িব বয্াপী pচার কের েবড়ােবন| জn eবং েনােহর pচািরত ধেmর্ াপেদশ িলর মেধয্ েকান eকিট যিদ আপিন পড়েত
চান, তাহেল আমােদর oেয়বসাiট www.sermonsfortheworld.com েদখুন| কােলা রেঙর পাতািটর মাঝখােন
eকটা েবাতাম আেছ েযটা বলেছ, "iংরািজেত ধেmর্ াপেদশ|" েসখােন িkk ক ন আর আপিন আপনার ভাষার
েসi পাতািট েদখেত পােবন| যিদ আপনার ভাষার জনয্ েসi পাতায় েবাতাম থােক, তাহেল ডঃ েহiমাrেসর
জনয্ aথবা জn শয্মূেয়ল েকগােনর eকিটর জনয্ aথবা েনাহ সং eর eকিট বা aনয্ানয্ বkা যারা আমােদর
মnলীেত pচার কেরন, তােদর জনয্ েসi েবাতামিটেত িkk ক ন| যিদ েসi পাতায় আপনার ভাষার জনয্
েকান েবাতাম না থােক, েskাল কের তািলকার িনেচর িদেক আসেত থাkন eবং আপিন aেনক ধেmর্ াপেদশ
েদখেত পােবন েয িল আপনার সাহােযয্ আসেব eবং আপনার pিত আশীbর্াদ হেব|
ei বছের যা ঘেটিছল েসi িdতীয় বৃহtম িবষয়িট িছল আমােদর pথম নাতিন, হাnা িকm েহiমাrেসর
জn| আমােদর েছেল রবাটর্ েলsলী েহiমাrস III eবং তার aতীব সুnর stী িজেনর েকােল 30েশ মাচর্ তার
জn হেয়িছল| হাnা eক সুnর িশ আর িনেজেক তু েল ধরেত েস সkম eবং iিতমেধয্i েস চািরপাশ েঘরা
িবছানার মেধয্ হামা িড় িদেc|
েযমন আিম বেলিছলাম েয জানুয়াির মােস সমুdতীের েখলার জনয্, িজেনর সে তার মা িলnা, েলsলী
eবং oেয়sলীেকo আমার stী eিলনা eবং আিম সে কের কয্ানkেন িনেয় িগেয়িছলাম| আমােদর খুব সুnর
সময় েকেটিছল eমনকী যিদo আিম েসi িচিকৎসার কারেণ খুব ভাল েবাধ করিছলাম না যা আিম কয্ানসােরর
জনয্ িনিcলাম| কথাpসে বিল, কয্ানসার aসুখিট মেন হিcল িনয়ntেণর মেধয্ চেল eেসেছ eবং সmবত আর
েনi| ধু সময় বলেব, িকn আমার 22 পাun oজন কেমেছ, যা আমােক সাহাযয্ করেছ|
ei বছের সংঘিটত হেয়েছ eমন ঘটনা িলর "sূ পাকার তািলকা"র িদেক eকটু uঁিক েমের েদখুন|
েফbয়ারী মােসর 13 তািরেখ েরাজ েচনl-kয্iন 97 বছর বয়েস মারা িগেয়েছন| eিpেলর 12 তািরেখ isার
ঋতু eবং আমার 75তম জnিদন uপলেkয্ েডিভড রালেsান, েরানাl রাসমুয্েসন eবং ডয্ািন থমাস pচার
কেরিছেলন eবং গান িনেয়িছেলন| 16i eিpল িমেসস েহiমাrেসর জnিদন পািলত হেয়িছল eবং তার বাবা
রােফল kয্iলার, িযিন 85 বছর বয়সী িছেলন, িবমােন কের eেসিছেলন eবং আমােদর সে কেয়কটা িদন
কািটেয় িগেয়িছেলন|
তারপের eর পরবতর্ী বড় ঘটনািট ঘেটিছল| ঈ র আমােক েদিখেয়িছেলন েয আমােদর মnলীেত eকটা
বড় ধরেনর পিরবতর্ ন করার eখনi হেc uপযুk সময়| আমরা নতু ন িতনজন যুবক pাথর্ী, েনাহ সং, জয্াক
নয্াগ eবং eরন iয়াnিসেক িডকেন সংযুk করলাম| জn েকগান তার pথম ধেmর্ াপেদশ pচার কেরন জুলাiেয়র
10 তািরেখ আর েনাহ সং pচার কেরন 17 তািরেখ| ei দুiজন যুবকi aসাধারণ বkা - aিব াসয্!
জুলাiেয়র 31 তািরেখ িতমথী চান eবং লারা esেকাবার িববাহসূেt আবd হন| 21েশ আগs িপটার িsেফন
নয্াগ কngহণ কের|
udীপনার িdতীয় ভাগিট
হেয়িছল আগs মােসর 27 তািরখ, বৃহsিতবার| আমরা লk
কেরিছলাম েয ei সমs িবেশষ সভায় যখন আমরা যtপূবর্ক pাথর্না কেরিছ eবং eকটা pাথর্নার anরাtা
বজায় েরেখিছ তখন ঈ র েসi সভােত uপিsত থাকেতন, িকn aিতিরk িদন েলােত যখন আমরা pাথর্নার
uপের লkয্িsর করতাম না ঈ র েসi সভােত সmূণর্ভােব aনুপিsত থাকেতন eবং িকছু i ঘটেতা না| েসiজনয্
eটা আমােদর কােছ eকটা িশkণীয় aিভjতা িছল, eমনিক যিদo আিম pথম বােরi বড় িতনিট udীপনা
েদেখিছ যার eকটােত pায় চার হাজার েলাক uপনীত হেয়িছেলন eকটা চীনা মnলীেত, আিমo যার eকজন
সদসয্ িছলাম|

িমক িদবেসর সpাহােn আমােদর বাiেবল সেmলেন আমােদর সে
িছেলন, লুiিসয়ানা বয্াপিট
িব িবদয্ালেয়র েpিসেডn, ডঃ নীল uiভার| নেভmর মােসর 19 তািরেখ oেয়সলী েহiমাrস, খ্রীিsনা নয্ েয়ন,
আিদলা েমনিজভার, েসৎসুেকা জাবালাগ eবং িভরেগল িনkেকল বয্ািps লাভ কেরিছেলন| েসi eকi সভায়
জn শয্মূেয়ল েকগানেক আমােদর মnলীর dারা সুসমাচার pচােরর জনয্ aনুমিতপt েদoয়া হয়| পেরর িদন
আমােদর ধনয্বাদ pদােনর েভােজ রন kাকর্ েবহালা eবং িজoফ মারিরল িপয়ােনা বািজেয়িছেলন| আমােদর িক
সুেখর সময় িছল! েশষ পযর্n 18i িডেসmর খ্রী জেnাৎসেবর েভােজ আমােদর জনয্ েদশীয় eবং iuেরাপীয়
গান গাiেত েডভ সুক িফের আসেছন|
34তম ভাষা িহসােব, েনপালী ভাষা যুk করেত ঈ র আমােদর সামেন দরজা খুেল িদেয়েছন| েনপােলর
জনগণ eখন আমার ধেmর্ াপেদশ িল pেতয্ক সpােহ পড়েত পারেছন| গত বছের দুিট ভূ িমকm হেয় যাoয়া
েনপাল, খুব aভাবgs eকটা েদশ, eবং িহমালয় পবর্েতর গভীের aবিsত ei েছা েদশিটর ভাষােক আমােদর
ধেmর্ াপেদশ পাnুিলিপর তািলকায় যুk করেত সkম হেয় আমরা আনিnত| আমার pচািরত pায় pেতয্কিট
ধেmর্ াপেদশ eখন 34িট ভাষায় পাnুিলিপ আকাের aনুবািদত হয়| সমs ধেmর্ াপেদশ েটিলিভশন- ণমান সমৃd
কয্ােমরার সাহােযয্ েরকডর্ করা হয় eবং iuিটuব o আমােদর oেয়ব সাiেটর মাধয্েম িতনিট ভাষায়, েযমন
মাnািরন চীনা ভাষা, sয্ানীশ ভাষা eবং iংরািজ ভাষায় সারা িব বয্াপী pচার করা হয়|
আিম eটা েমেন িনেত চাi না, িকn আিম kমশ বুেড়া হেয় পড়িছ| আিম আেগর মতন আর েবসবল
েখলেত পারিছ না, েযটা eেকবােরi হয়িন, কােজi আিম েবিশ িকছু হারাiিন! েসটার aভাবi আিম সবেচেয়
েবিশ aনুভব কির!!! যােদর ধনয্বাদjাপন সাnয্-েভােজ যাoয়ার েকান জায়গা িছল না আমার stী তােদর
pায় সকলেকi মnলীেত িনেয় িগেয়িছেলন| ei সমs ঘটনাবলী িনেয় আমরা সবর্দা সুেখ থািক|
eটা আমােদর আশা েয ei সুnর খ্রী জেnাৎসেবর ঋতু েত খ্রী আপনার গৃেহ eবং আপনার জীবেন
uিদত হেবন| ঈ র আপনােদর সকলেক আশীbর্াদ ক ন!
যী র নােম,

আর. eল. েহiমার্স, জুিনয়র,
িড.িমন., িটeiচ.িড., িলট্.িড.
িফিলপীয় 4:13

pায় চার ঘnা বয়েসর নাতিন হাnার
সােথ ডঃ েহiমাrস eবং eিলনা|

ধেmর্ াপেদেশর জনয্ সব pচারক কখেনাসখেনা আটেক
যান | আমার ধেmর্ াপেদশ পরীkা ক ন eবং েদখুন যিদ
তােদর eকিট েথেকo আপিন েকান সাহাযয্ পান | েসi
কারেণi তারা েসখােন রেয়েছ | 216িট েদেশর pায়
120,000 pচারক ei বছের আমার ধেmর্ াপেদশ িল
পেড়েছন eবং তােদর েথেক সাহাযয্ েপেয়েছন | েদখুন
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

জn শয্মূেয়ল েকগান (বােম) eবং েনাহ সং (ডােন)
সে ডঃ েহiমাrস| দুiজেনi সুসমাচার pচােরর জনয্
সমিপর্ত eবং ঈ রতt পড়েবন|

ডঃ েহiমাrেসর সে জn েকগান যখন িতিন
সুসমাচার েসবাকােজর জনয্ aনুমিতpাp হেcন|

আিদলা েমনিজভার 87 বছর বয়েস
ডঃ েহiমাrেসর dারা বয্াpাiিজত হেcন|

ডঃ েহiমাrস িমঃ িভরেগল িনkেকলেক বয্ািps
িদেcন|

ডঃ eবং িমেসস েহiমাrেসর 34তম িববাহ বািষর্কী|

িশ হাnা, িমঃ o িমেসস জিন িকেমর সে
রােফল িসuলার (eল), েলসলী েহiমাrস, িজন
েহiমাrস, ডঃ েহiমাrস, িমেসস েহiমাrস|

আমােদর মnলীর oেয়বসাiট WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM েদখুন |
আমােদর ধেmর্ াপেদেশর oেয়বসাiট WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM আপনােক 34 ভাষায় শতািধক
আkিরক পাnু িলিপ পােঠর সুিবধা েদয় |

িমঃ o িমেসস েজমস

প| িতিন মnলীর aগর্ান বািদকা|

নববেষর্র pাkােল ডঃ o িমেসস েহiমাrেসর সে
েরভাঃ মাকর্ বাkেল|

িমেসস েহiমাrেসর মা িলnা, েলসলী eবং oেয়সলী eবং
িজন েহiমাrেসর সে িমঃ o িমেসস েহiমাrস|

িমেসস েরাজ িচনাul-kiনীর সে

ডঃ েহiমাrস|

ডঃ েচন তার পুt িতমথী eবং লারা esেকাবােরর
িবেয় িদেcন|

(বাঁিদক েথেক) ডঃ েহiমাrস েকােল িশ
েহiমাrস, েলসলী eবং িজন েহiমাrস|

হাnা, িমেসস

আমােদর মnলীর oেয়বসাiট WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM েদখুন |
আমােদর ধেmর্ াপেদেশর oেয়বসাiট WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM আপনােক 34 ভাষায় শতািধক
আkিরক পাnু িলিপ পােঠর সুিবধা েদয় |

