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 িডেসmর, 2018 
িpয় বnু: 

 

‘‘সমs ভেয়র িব েd’’ বiিট হল আমার জীবন কািহনী, েযটা ei বছেরর eিpল মােস pকািশত 
হেয়েছ| যারা আমার বiিটর pশংসা কেরেছন তােদর মেধয্ রেয়েছন ডঃ বব েজাn  III, িযিন আমােক বেলেছন 
েয আিম হলাম ‘‘eকজন পুরােনা িনয়েমর ভাববাদী’’ eর মতন| ডঃ িবল মনেরাi, BBFI (িবিবeফআi) eর 
দiুবােরর সভাপিত, বেলেছন, ‘‘েহiমাসর্  হেলন eকজন আধুিনক কােলর দািনেয়ল|’’ আর BBF (িবিবeফ) 
eর pিত াতা ডঃ জn রoিলংস eর েছেল, eবং রoিলংস ফাuেnশেনর pধান, ডঃ হারবাটর্  রoিলংস, আমােক 
বেলেছন, ‘‘eকজন আিদ আেমিরকান! eকজন spদশর্ী! খ্রীে র কারেণ...তার জীবন পাথর্কয্ ৈতরীেত uৎসাহ 
েদখায়|’’ সুসমাচার pচারক ডn বেয়জ বেলেছন, ‘‘‘সমs ভেয়র িব েd’ বiিট সকেলর পড়া uিচৎ, 
েকবলমাt সুসমাচার pচারকেদর নয়| েহiমাসর্  pেতয্েকর জনয্i eকটা আদশর্...তার জীবন কািহনী বতর্ মান 
সমেয়র চািহদা - সাহস, pিত িত, eবং চিরt eকিtত করেত pেয়াজন|’’  

যখন আিম ei সব িবখয্াত খ্রী  িব াসীেদর আমার সmেn eiভােব বলেত িন, আিম েকান েকান 
সমেয় আ যর্ হi েয eটা িকভােব সmব হেয়িছল| আিম মােঝ মােঝi আ যর্ হi, ‘‘িকভােব আিম ei ধরেণর 
eক বয্িkেত পিরণত হলাম?’’ আমার েসবাকােজর pথমিদেক, eমনকী আমােক pচার করার আhান জানােনার 
আেগ, ঈ র আমােক আমার জীবেনর পদ িদেয়িছেলন, 
 

‘‘িযিন আমােক শিk েদন, তাঁহােত আিম সকলi কিরেত পাির’’ (িফিলপীয় 4:13)| 
 

pায় 61 বছর যাবৎ আিম েসi pিতjা সতয্ হেয়েছ বেল েদখিছ| আমার সমg জীবেন আিম aেনক 
pিতdnীতা eবং বাধার সmুখীন হেয়িছ| িকn আিম pিতিট যুেd জয়লাভ কেরিছ কারণ আিম সবসমেয় 
সmূণর্ভােব যী  খ্রীে র oপের িনভর্ রশীল িছলাম| খ্রীে র কারেণ আিম aিব াসয্ সব বাধা জয় কেরিছ eবং 
িবে র চািরিদেক লk লk মানেুষর aনেুpরণায় পিরণত হেয়িছ| আিম pিতিট যুd জয় কেরিছ কারণ আিম 
সmূণর্ভােব যী  খ্রীে র oপের িনভর্ রশীল িছলাম|  

ei িল হল ধুমাt ‘‘বহৃৎ’’ যুেdর uদাহরণ| েসখােন বাiেবল-eর মশনূয্তার পেk eকিট যুd িছল, 
েযখােন আমােক দাঁড়ােত হেয়িছল আমার েসিমনািরর াn িশkাদােনর িব েd যা শােstর মলূয্ hাস করিছল| 
আিম েসi যুd জয় কেরিছলাম কারণ আিম সmূণর্ভােব যী  খ্রীে র oপের িনভর্ র কেরিছলাম| তারপের েসখােন 
ভয়ংকরভােব ঈ রিনnাপূণর্ চলিcেtর িব েd eক লড়াi িছল, যার নাম িছল ‘‘খ্রীে র েশষ pেলাভন,’’ যােত 
েদখােনা হেয়েছ খী  েমরী মgিলনীর সে  েযৗনকােযর্ িলp হেয়েছন| আিম েসi যুেd জয়ী হেয়িছলাম কারণ 
আিম সmূণর্ভােব যী  খ্রীে র oপের িনভর্ র কেরিছলাম| েটিলিভশন eবং খবেরর কাগেজর ‘‘aসতয্’’ খবর িল 
আমােক eকজন িযহূিদ িবেdষী বেল েদাষী কেরিছল| আিম েসi যুেd জয়লাভ কেরিছলাম, eবং েসi aিভেযাগ 
েথেক সmূণর্ভােব মkু হেত েপেরিছলাম, কারণ আিম যী  খ্রীে র oপের, eবং eকমাt তাঁর oপেরi িনভর্ র 
কেরিছলাম| eরপের েসখােন িছল গভর্ পােতর িব েd চালােনা যুd| েরভাঃ জn শমযু্েয়ল েকগান, আমার 
সহায়ক, বেলিছেলন, ‘‘ডঃ েহiমাসর্  দিুট গভর্ পাত িkিনক বn করেত সবর্েতাভােব eকিট সামgীক যুেd তার  
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মnলীেক চািলত কেরিছেলন| যতkণ না uভয় িkিনক িচরতের বn হেয়িছল িতিন থােমনিন|’’ যী েক সে  
কের আিম দাঁিড়েয়িছলাম, eবং আমরা েসi লড়াi িজেতিছলাম কারণ আমরা খ্রীে  িনভর্ র কেরিছলাম| তারপের 
eেসেছ আমােদর মnলীগৃহ রkা করার যুd| eকজন ধূতর্  o পাপপূণর্ মানুষ আমােদর মnলীর 320 জন সদসয্ 
িছিনেয় িনেয়িছল eবং আমরা আমােদর মnলীগৃহ pায় হারােত চেলিছলাম| ei যুেdo আমরা জয়ী হেত সkম 
হেয়িছলাম, কারণ ‘‘িযিন আমােক শিk েদন, তাঁহােত আিম সকলi কিরেত পাির|’’ যখন আিম ei ধরেণর 
যুেd িলp িছলাম, আিম িচিhত কেরিছলাম েয েকানিট সিঠক পk eবং েকানিট ভুল পk| তখন আিম সিঠক 
পk gহণ কেরিছলাম, eবং আিম সবসমেয় জয়ী হেয়িছ কারণ ‘‘িযিন আমােক শিk েদন, তাঁহােত আিম সকলi 
কিরেত পাির|’’  

ei সমেয়, যখন aেনক pচারকi aনয্ মnলী েথেক সদসয্ চুির কের িনেজেদর মnলী গঠন করার 
েচ া করিছেলন, েসখােন আমােক তা কখেনা করেত হয়িন কারণ জগৎ েথেক হারােনা মানুষেদর জয় করেত 
আিম সkম িছলাম| েকন? কারণ ‘‘িযিন আমােক শিk েদন, তাঁহােত আিম সকলi কিরেত পাির|’’ েসi হেলা 
কারণ! েসi কারেণ সমg জগেত সুসমাচার িনেয় যাoয়ার যুেd আমরা জয়ী হেয়িছ| বতর্ মােন আমােদর 
oেয়বসাiট েথেক 40িট ভাষায়, আমার ধেমর্াপেদশ 221 িটরo েবশী েদেশর 1.5 িমিলয়ন েলাক পড়েছন - 
কারণ ‘‘িযিন আমােক শিk েদন, তাঁহােত আিম সকলi কিরেত পাির|’’  

েরভাঃ জn েকগান বেলিছেলন, ‘‘দীঘর্ aিভjতার মাধয্েম ডঃ েহiমাrস জােনন েয eকমাt িনি ত 
িভিt যার uপের eকজনেক জীবন গড়েত হয় তা হেলা দঢ়ৃ পাষাণ - েসi মানুষ খ্রী  যী |’’  

আমার েছেল রবাটর্  বেলেছন, ‘‘েকবলমাt িটকেয়ক েলাক আমার বাবােক বুঝেত েপেরেছন, কারণ 
িতিন aনয্ানয্ সাধারণ মানুষেদর মতন িচnা কেরন না| িতিন ঈ েরর সে  গমনাগমন কেরন|’’ pেতয্কিট 
লড়াiেয় আিম জয়লাভ কেরিছ যা আিম লেড়িছলাম েকবল eকটাi কারেণ েয - ‘‘িযিন আমােক শিk েদন, 
তাঁহােত আিম সকলi কিরেত পাির|’’ েসi কারেণ আমােদর ei মnলী রেয়েছ| েসi কারেণ, যখন আিম বিল 
যারা আমার pচােরর ফেল পিরtাণ েপেয়েছন তারা uেঠ দাঁড়ান, তখন pায় pেতয্েকi uেঠ দাঁড়ান| েকবলমাt 
দiুজন বয্িk aনয্ েকাথাo পিরtাণ লাভ কেরিছেলন|  

আমার িব s সহকমর্ী o বnু, ডঃ িkে াফার eল. েকগান, বেলেছন, ‘‘ডঃ েহiমাrস হেলন eকজন 
বয্িk িযিন পদsিলত, চূিণর্ত eবং ভg aবsা েথেক িনেজেক তুেল আনেত পােরন eবং pভূত বাধা aিতkম 
করেত পােরন েলাকেদর ei েদখােত েয যী  খ্রী  তােদরo সাহাযয্ করেত পােরন|’’  

ডঃ eিড পুরাoয়াn বেলিছেলন, ‘‘যখন ঈ র eকজন মানুেষর সে  রেয়েছন, তােক পরািজত করা যায় 
না|’’ 

ডঃ রবাটর্  eল. মনার বেলিছেলন, ‘‘আিম eকজন মানুেষর pশংসা o তােক dা কির িযিন সেতয্র 
পেk দাঁড়ােত সmত হন, eমনকী যখন সব বাধা তার িবপেk থােক তখনo| রবাটর্  েলসলী েহiমাrস, জিুনয়র 
হেলন েসi ধরেণর eকজন খ্রী  িব াসী|’’ 

ডঃ েকn িফলপট বেলেছন, ‘‘যােদর সmেn আমােদর েকu eখনo পযর্n েনেছন তােদর মেধয্ ডঃ 
েহiমাrস হেলন eকজন ে  pচারক, eক pকৃত ‘pাচীন বয্িk|’ তার দিৃ  সবর্দা খ্রীে র সুসমাচােরর pিত 
[uপের] িনবd িছল|’’  

ডঃ িনেয়ল oেয়ভার বেলিছেলন, ‘‘ডঃ েহiমাrস হেলন eকজন সাহসী মানুষ, যার িছল দঢ়ৃ pতয্য়, eবং 
pতয্েয়র িব েd থাকা সব বাধার িব েd লড়াi করেত িযিন [icকু] িছেলন|’’   

ডঃ িফল েগাbেল বেলিছেলন, ‘‘...আধুিনক জগেতর িহংসাtক মlযুেd, তার মতন কের িব ােসর utম 
যুেd লড়াi করেত, ei মহান িবজয়ী pচারকেক aনুসরণ ক ন|’’  

ডঃ িkে াফার eল. েকগান, বেলেছন, ‘‘ডঃ আর. eল. েহiমাrস, জিুনয়র হেলন eকজন মানষু িযিন 
aসmবেক aজর্ ন কেরেছন - সব ভেয়র িব েd! আিম জািন, কারণ চিlশ বছেররo েবশী সময় ধের আিম 
তার সে  ঘিন ভােব কাজ কেরিছ|’’ 

মাt 10.00 ডলােরর িবিনমেয়, আপিন আমার আtজীবনী, ‘‘সমs ভেয়র িব েd’’ eর eকটা কিপ 
েপেত পােরন| ডঃ িস. eল. েকগানেক িলখুন, িপ.o. বk 15308, লস eে lস, কয্ািলেফািণর্য়া 90015 ei 
িঠকানায়| আপনার েচেকর uপের ‘‘CHRISTMAS LETTER’’ কথািট েলখার িবষেয় িনি ত থাকেবন eবং  
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আপিন $10.00 ছাড় পােবন| $10.00 পাঠান eবং আমার জীবন কািহনী সংgহ ক ন!  

আিম ঈ েরর কােছ pাথর্না করব েযন বড়িদেনর সমেয় িতিন আপনােক আশীবর্াদ কেরন| আর েসi 
সে  নতুন বছেরo েযন িতিন আপনােক আশীবর্াদ কেরন! যী  খ্রী  pশংিসত েহান! 
 
 

 
 

ডঃ েহiমাrস eর সে  তার stী eিলনা, েছেল রবাটর্ , রবােটর্ র 
stী িজন, eবং রবােটর্ র দiু িশ কনয্া, হাnা o সারা|  

 
 

 
 

েহiমাrেসর পিরবােরর সে , িমেসস েহiমাrেসর কাকা 
ািnসেকা কােstা, কয্ােরািলনা, িbয়ানা, েয়েতমালা েথেক 

পিরদশর্ন করেত আসা eরuiন িসuলার eবং আিnoয়ান| 

যী র নােম আপনার 
 
 
 
 
 
 
আর. eল. েহiমাrস, জিুনয়র, 
িড.িমন., িটeiচ.িড., িলট.িড. 
িফিলপীয় 4:13 
 
 
 
 

 
 

 
 

ডঃ eবং িমেসস েহiমাrস eর সে  ডঃ eলমার eল. 
টাuনs, িযিন আমােদর িমক িদবেসর সpাহািnক বাiেবল 
কনফােরেn িশkাদান কেরেছন|  

 
 
 

আমােদর oেয়বসাiট WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM 
চিlশিট ভাষায় শb ধের ধের করা ধেমর্াপেদশ pকাশ কের |  
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