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িডেস র, 2020
ি য় ব ু:
2020 সােল িক ধরেনর শয়তািনপূণ িবশৃ লার মেধ আমরা বাস করিছ! রা পিত অিভযু হেয়েছন! কেরানা
ভাইরাস আঘাত কেরেছ! দাবানল আমােদর ব বনা ল
ংস কেরেছ! লােকরা কমু িন েদর অনুসরণ কেরেছ এবং
িহং হেয় পেড়েছ এবং আমােদর শহর িলেক ািলেয় িদে ! আিম িনেজ আর দাঁিড়েয় চার করেত পারিছ না! “কতক
লাক াি জনক আ ািদেগেত ও ভূ তগেণর িশ ামালায় মন িদয়া িব াস হইেত সিরয়া পিড়েব ( ান কিরেব)| ইহা
এমন িমথ াবাদীেদর কপটতায় ঘ েব, যাহােদর িনজ সংেবদ ত লৗেহর দােগর মত দাগযু হইয়ােছ” (
I তীমিথয়
4:1,2)! এমনকী পা প পয সমকামী একতা সমথন কেরেছন! এটা মেন হে
যন সম জগৎ িবে ািরত হওয়ার
জন
ত হেয় আেছ; যী বেলেছন,
“আর সূেয , চে ও ন গেণ নানা িচ
কাশ পাইেব, এবং পৃিথবীেত জািতগেণর
শ হইেব,
তাহারা সমুে র ও তরে র গ েন উি
হইেব| ভেয়, এবং ভূ ম েল যাহা ঘ েব তাহার
আশ ায়, মানুেষর াণ উিড়য়া যাইেব; কননা আকাশ -ম েলর পরা ম সকল িবচিলত হইেব|
আর তৎকােল তাহারা মনুষ পু েক পরা ম ও মহা তাপ সহকাের মঘেযােগ আিসেত দিখেব|
িক এ সকল ঘটনা আর হইেল তামরা উ দৃি কির ও, মাথা তু িলও, কননা তামােদর
মুি সি কট” (লূক 21:25-28)|
“আর তামরা িপতামাতা, াতৃ গণ, ািত ও ব ু গণ ক ৃ কও সমিপত হইেব, এবং তামােদর
কাহােকও তাহারা বধ করাইেব” (লূক 21:16)|
আমরা িকভােব এই অংশ িল পড়িছ এবং দখিছ না য আমরা এই মুহূেত বাইেব ল ভাববাণীর অি ম িদন িলেত বাস
করিছ?
“িক এটা বড়িদেনর সময়,” আপিন বলেছন! 1941 এর িডেস ের চািচল ইংল া
থেক এেস এখােন িছেলন
কারণ জাপানীরা পাল হারবার -এ বামা ফেলিছল এবং িহটলার ল েন বামা ফলিছেলন| চািচল হায়াইট হাউেস
রা পিত া িলন িড . জেভ এর সােথ িছেলন| যখন রা পিত জাতীয় ী মাস ি আেলািকত কেরিছেলন, চািচল
বেলিছেলন, “এই রাি িশ েদর আনে র ও খলার রাি হাক|”
িক আপিন এবং আিম আর “িশ ” নই! এখন সটাই উপলি করার সময় য আমােদর একমা আশাভরসা
শািয়ত রেয়েছ বথেল হম-এ জ হণ করা, সই িশ র মেধ – এবং য রাজােদর রাজা এবং ভু েদর ভু হেয় যী র
ি তীয় আগমেনর মেধ ছাড়া আমােদর কৃ ত কান আশা নই!
অেনকিদন আেগ, 1950 সােল, ঈ র আমােক বাইেবেলর এক পদ িদেয়িছেলন যা এই সব ধ
তার িদেন
একজন পালক িহসােব আমােক গভীরভােব সাহায কেরেছ|
“িযিন আমােক শি

দন, তাঁহােত আিম সকলই কিরেত পাির” (িফিলপীয় 4:13)|
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গত 2রা ফ য়াির আমােদর সকাল ও স ার সবাকােজ আমরা িচনা নতু ন বছর উ যাপন কেরিছ|
1লা মাচ িছল হাপ
ীেটর পুরােনা বািড়েত আমােদর শষ রিববার| কেরানা ভাইরােসর কারেণ, বছেরর
(2020) বািক িদন িলর জেন আমরা দু বািড়েত িমিলত হেয়িছ| িত স ােহ আিম িভিডওেত এক িশ া রকড
কির, যা দু বািড়েতই দখােনা হেয়েছ| িশ ামূলক িভিডও শষ হওয়ার পের আমরা নশেভােজ যাগদান কির|
আমার 79তম জ িদন এি ল 12 তািরখ, ই ার রিববাের পেড়িছল| এি ল 16 তািরেখ আমরা িমেসস
হইমা েসর জ িদন ও পালন কেরিছ| আিম বলেত পাির, “অেনক মেয় ণব া দশন কিরয়ােছ, িক তাহােদর মেধ
স ােপ া তু িম
া” (িহেতাপেদশ 31:29)|
সে েরর 27 তািরেখ ম লী আমােদর 38তম িববাহ বািষকী পালন কেরেছ| িবগত কেয়ক বছর থেক আিম
লায়ার বাওেয়ল অসুেখ ভু গিছ, যা দাঁিড়েয় থেক চার করা আমার জেন অস ব কের তু েলেছ| ক ানসােরর জন
দওয়া একটা তী িবিকরণ যা কান এক
ায়ুেক ন কেরেছ যটা এই অসুখ িনেয় এেসেছ, যা
াহন’স িডিজ
এর অনু প|
তা সে ও, সই একই বছের, ঈ র আমােদর কাজেক আশী াদ কেরেছন! আরও িতন ভাষায় পদ এর পর পদ
ধের বাইেবল অধ য়ন এবং ধে াপেদশ আমরা www.sermonsfortheworld.com ওেয়বসাইেট যু
কেরিছ| আমােদর
43তম ভাষা িহসােব আমরা খংগেসা িচন, মায়নামার (বামা) এর এক
ানীয় ভাষা যু
কেরিছ| আমােদর 44তম
ভাষা িহসােব, মালয়ালম, ভারেতর আর এক ভাষাও আমরা যাগ কেরিছ| আর তারপের আমরা িসংহলী,
লংকার
এক ভাষােক, আমােদর 45তম ভাষা িহসােব যাগ কেরিছ|
সারা িবে র চারকেদর থেক আিম িত স ােহ অপূব সম ইেমল পাই যােত তারা আমােদর বেলন য ঐসব
িশ া ও ধে াপেদশ িল তােদর কতটা সাহায কেরেছ|
জুলাই এর 7 তািরেখ হাপ
ীেট আমােদর পুরােনা বািড়র দরজা খালা হেয়েছ, আমােদর পু
য কাজ কেরেছ
তার জেন তােক অেনক ধন বাদ|
13ই অে াবর সম ম লী ইউিগন
স এর জীবন এবং তার সবাকাজ িনেয় এক
অনু ান কেরেছ যা
িরভারসাইড ন াশনাল িসেমেটরীেত অনুি ত হেয়িছল| 91 বছর বয়েস িমঃ
স এর দহত ােগর কেয়ক ঘ া আেগ ডঃ
কগান তােক যী েত িব াস াপেনর িত চািলত কেরিছেলন| িমঃ
স িছেলন আমােদর ম লীর সু র এক যুবক
সদস , টম িজয়ার সৎ িপতা| এর কেয়ক স াহ পের, ডঃ কগান সুসমাচােরর সুখবর উপ ািপত কেরিছেলন িমঃ
েসর
প ী, সািফয়ার িত, এবং িতিন এখন অন জীবন লাভ কেরেছন| আশাজনকভােব িতিনই হেবন থম ব ি
যােক
আমরা আমােদর নুতন অব ান সান গ াি েয়েল ব ি
িদব| িমেসস হইমা স গািড় চািলেয় আমােক িরভারসাইেড িমঃ
েসর অে াি ি য়ায় উপি ত থাকার জন িনেয় িগেয়িছেলন| তারপের িতিন আমােক জার কের িনেয় িগেয়িছেলন
অ নােড, যখােন আমরা সাগরতেটর কােছ কেয়কটা িদন িব ােম কা েয়িছলাম|
ডঃ কগােনর আলহাম া ি ত বািড়েত নেভ েরর 22 তািরেখ (রিববার) আমােদর এক
ধন বাদ াপন
ভাজসভা কমসূিচ রেয়েছ|
আিম এখনও কাজ কের চেলিছ, িশ া ও ধে াপেদশ িলখিছ, এবং ডঃ কগানেক সাহায কের যাি | আর কেয়ক
স ােহর মেধ ই, আিম আমার জীবেনর 81তম বছর েত েবশ করব| আিম কাজ চািলেয় যেত পারতাম না যিদ এটা
আমার মূল বান ী, এিলনার জন – এবং যী র জন না হেতা যার থেক আিম কাজ চািলেয় যাওয়ার শি পাই|
“িযিন আমােক শি
িচ

এই হেলা যী র
শষ করব:

দন, তাঁহােত আিম সকলই কিরেত পাির” (িফিলপীয় 4:13)|

িত া! আমার সহকম , ডঃ ি ে াফার এল.

কগােনর এক

সা

উ ৃ ত কের আিম এই

বশ কেয়ক বছর আেগ আমার কান শাি িছল না| আমার িনেজর জেন ই আিম বঁেচ
িছলাম| ঈ র স ে অথবা আিম মারা গেল িক হেব সই িবষেয় আিম িচ া করতাম না|
আিম খািল িনেজেক িব াস করতাম| আিম ঈ র থেক দূের পািলেয় ও লুিকেয় থাকিছলাম|
আিম কেলেজ ‘এ’
ড পেয়িছ এবং চু র অথ উপাজন কেরিছ, িক
আিম িছলাম িনঃস
এবং অসুখী|
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তারপের কেয়কজন ী িব াসীর সােথ আমার দখা হয় যােদর আমার খুব সু র বেল
মেন হেয়িছল| আিম ম লীেত যাওয়া
কেরিছলাম| িক তখনও আিম আমার িনেজর মত
কেরই বাঁচেত চেয়িছলাম| একিদন রাে আিম এক িবদ ালেয় এক
সভায় িগেয়িছলাম| এক
যুবক সখােন আমােক সই
খবর
িদেয়িছেলন যা আিম আেগ কখনও
িনিন –
বেলিছেলন য ঈ র আমােক ভালবােসন এবং আমােক অন জীবন িদেত চেয়েছন| িকভােব ঐ
জীবন হণ করেত হেব তা িতিন আমােক বেলিছেলন| সই রাে আিম যী েত িব াস াপন
কেরিছলাম| িতিন আমার সম
পাপ
মা কেরিছেলন এবং আমােক অন
জীবন দান
কেরিছেলন|
এখন আমার শাি আেছ| এখন আমার অন জীবন আেছ| যী
আমােক অ র থেক
আেরাগ কেরেছন| িতিন আমােক আশা এবং আন
দান কেরেছন| আিম আর একাকী নই|
আিম জািন যিদ আজ রাে আিম মারা যাই, আিম েগ ঈ েরর সােথ িমিলত হেত যাব,
কারণ যী আমােক অন জীবন দান কেরেছন!
যী র জেন কাজ করেত পের আিম খুবই আনি ত! আিম সটা করেত পারতাম না তাঁর শি
এবং অনু হ
ছাড়া, এবং ডঃ কগান, এিলনা, এবং আমােদর ছেল জন ওেয়সলী ছাড়া, য পরবত সূচনায় কেলেজ
েবাটিম এবং
াসি ক িবষয় িল িনেয় অধ য়ন করেব|
যী আপনােক এবং আপনার পিরবারেক আশী াদ ক ন! অনু হ কের ক িফলপট এবং আমার জন
াথনা
ক ন, যেহতু আমরা যী র মাধ েম উ ার এর উপের ক
রিচত বই র স াদনা করিছ! অনু হ কের আমােদর
জন াথনা ক ন, যেহতু আমরা সান গ াি েয়েল নতু ন িচনা ব াপ
ম লী
করেত চেলিছ|

ী

িচরকােলর জন

সংিশত হাক!

রভা. আর. এল. হইমা স, জুিনয়র,
িড.িমন., িড.েরল., এইচ.িড., িলট.িড.
িফিলপীয় 4:13
ডঃ হইমা স এর সােথ তার ী এিলনা, তার পু রবাট,
রবােটর ী িজন, এবং রবােটর দুই িশ কন া, হা া ও সারা|
আিম াথনা করিছ তারা খুব শী ই আর এক িশ পােব|

“ য বুি র পথ ছািড়য়া মণ কের,
স
তগেণর
সমােজ
থািকেব”
(িহেতাপেদশ 21:16)|
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