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পার্ট 3 এর 1
গ্যারি:
রিয় বন্ধু, আমাি নাম গ্যারি, আি আরম খুরি যে আপরন এই ওয়য়বসাইট খুয়ুঁ ে যপয়য়য়েন। আরম একেন
োেক রিসায়ব 20 বেয়িিও যবরি সময় কাে কয়িরে। আি তািপি, আরম আই অ্যাম এ ওয়াচমযান
রমরনরিয়ত কাে কিা শুরু করি। আরম ময়ন করি না আপরন এই িঠাৎ ওয়য়বসাইট খুয়ুঁ ে যপয়য়য়েন বা এই
রিরিও িঠাৎ যেখয়ত যপয়য়য়েন। আপরন এই রিরিও যেখয়েন কািণ ঈশ্বয়িি আত্মা আপনায়ক এখায়ন রনয়য়
এয়সয়েন। আি তাি মরিমাি দ্বািা, এখন আপরন অ্নন্ত েীবয়নি অ্নয আয়িকটট সুয়োগ্ পায়েন। আরম
ধয়ি রনচ্ছে আপরন এই রিরিও যেখয়েন কািণ এক অ্িূ তপূব ঘটনা
ব
ঘয়টয়ে।
েরে িয়তযক যেয়িি যেয়ক িয়তযক োরতি যেয়ক িয়তযক আেসামাচ্ছ
ব
েক পটিূ রমি যেয়ক লক্ষ লক্ষ মানুষ
িঠাৎ অ্েৃিয িয়য় োন, আপরন োনয়ত চাইয়বন রক িয়য়য়ে, এখন রক কিয়ত িয়ব, এবং রক িয়ত চয়লয়ে। এটট
িাপচাি পিবতী েরুরি বাতবা রিয়িানায়মি রতন অ্ংয়িি বাতবাি িেম অ্ংি। এটট যিয়াি কিাি মাধযয়ম শুরু
কিা োক যে, গুরুত্বপূণ িশ্নগুরলি,
ব
েো রক িয়য়য়ে এবং এখন কিয়ত িয়ব এবং রক িয়ত চয়লয়ে, তাি সংরক্ষপ্ত
এবং েীঘ উত্তি
ব
িয়য়য়ে।
তাই, আই অ্যাম এ ওয়াচমযান রমরনরিি িরতষ্ঠাতা স্কট এবং আরম ো কয়িরে তা িয়লা রতনটট সংরক্ষপ্ত 10রমরনট অ্রিও ফাইল রেয়য়রে ো এই িশ্নগুরলি উত্তি যেয়। আি তািপি আমিা আপনায়ক 24 রগ্গ্াবাইয়টি
যবরি ফয়লা-আপ তয়েযি রি িাউনয়লায়িি রেয়ক রনয়েব ি কিয়বা। আমিা আপনায়ক যে বই, নরে এবং
রিরিও িাউনয়লাি কিয়ত আমন্ত্রণ কিরে যসগুরল িমান কিয়ব যে এই রতনটট অ্রিও ফাইয়ল োকা সংরক্ষপ্ত
উত্তিগুরল সতয। এই তয়েযি ময়ধয োকয়ব এখন রক কিয়ত িয়ব যসই রবষয়য় সুপারিি, এবং এটট রক ঘটয়ত
চয়লয়ে যসই রবষয়য় অ্ন্তেৃবটি িোন কিয়ব। রকন্তু সবয়চয়য় গুরুত্বপূণিায়ব,
ব
এই তেয ইরতিায়সি এই সরন্ধক্ষয়ণ
রকিায়ব ঈশ্বয়িি েনয একটট সন্মানীয় েীবন োপন কিা োয় োনায়ব। এটট এই মিান িয়য়ােয়নি সময়য়
আপনায়ক সািােয কিাি েনয আপনায়ক আমায়েি উপিাি। এবাি আরম স্কটয়ক পরিচয় করিয়য় যেই। রতরন
সংয়ক্ষয়প রক িয়য়য়ে োনায়বন।
স্কট:
ধনযবাে, গ্যারি। আমায়েি সি অ্য়নক রিস্টান রমরনরি, যসই রেয়নি িতযািা কয়িয়ে যেরেন খবয়িি
রিয়িানাম িরতব োকয়ব রকিায়ব সািা রবশ্ব যেয়ক লক্ষ লক্ষ মানুষ িঠাৎ গ্ায়য়ব িয়য় যগ্য়ে যসই খবয়ি। এই
অ্েৃিয িয়য় োওয়া লাইি টটরিয়ত ধিা িয়ব, রনিাপত্তা কযায়মিায় আি যমাবাইল যফায়ন যেখায়না িয়ব, ো
সম্পূণ গ্রিয়ক
ব
আশ্চেযব কয়ি যেয়ব। আপরন সাক্ষী োকয়বন এক েন মানুষ পরিষ্কাি যচায়খি সাময়ন, এক
রমরল যসয়কয়ে, আি তািপি যচায়খি পলয়ক, তািা গ্ায়য়ব িয়য় োয়ব। আমিা সতকব কয়িরে যে দ্রুত একরেন
যেনগুরল আেয়ে পেয়ব, যেনগুরল লাইনচযযত িয়ব, গ্ারে েুঘটনাি
ব
কবয়ল পেয়ব, আি রনতযিয়য়ােনীয়
পরিয়ষবা বযািত িয়ব এই সব রকেয কািণ যে মানুষটট যেন ওোচ্ছেয়লন বা যেন বা গ্ারে চালাচ্ছেয়লন
অ্িতযারিতিায়ব অ্েৃিয িয়য় যগ্য়ে। আমিা সতকব কয়িরে যে েখন লায়খা লায়খা মানুষ অ্েৃিয িয়য় োয়ব,
িচে রবিৃঙ্খলা এবং িয় শুরু িয়ব এবং অ্য়নক বানায়না বযাখযা আসয়ত োকয়ব রক িয়য়য়ে তা বযাখযা কিাি
েনয। িয়য়তা আপরন রিস্টানয়েি যেয়ক সতকবতাি কো ময়ন কিয়ত পািয়বন োিা একটট আগ্ত িাপচায়িি
রবষয়য় কো বয়লরেয়লন, একটট রবিাল ঘটনা েখন েীশু তাি বন ব এয়গ্ইন অ্নুগ্ামীয়েি পৃরেবীয়ত আগ্ত
িয়ানক রবচাি এবং িায়য়ি আয়গ্ সরিয়য় যনওয়াি েনয রফিয়বন।
েরে লক্ষ লক্ষ মানুষ সািা রবশ্ব যেয়ক িঠাৎ উধাও িয়য় োন, তািয়ল এই েীঘ িতযারিত
ব
ঘটনাটট সতযই ঘয়টয়ে।
বাইয়বল অ্য়নক রেন ধয়ি রিরখয়য়য়ে যে েীশু একরেন রফিয়বন এবং তাি অ্নুগ্ামীয়েি িাপচাি কিয়বন,
অ্যারিক্রাইস্ট ক্ষমতায় আসাি আয়গ্ এবং িয়ানক সাত বেয়িি েুেবিা শুরু আয়স আয়গ্ পৃরেবী যেয়ক
তায়েিয়ক রেরনয়য় যনয়বন। আপনাি ো ময়ন িয় আপরন তাি যেয়ক বে রবপয়ে িয়য়য়েন। িচািক পল রেরন

রনউ যটস্টায়ময়িি অ্য়নক বই রলরখরেয়লন এই িরবষযৎবাণী রলয়খরেয়লন। "কািণ আচবএয়েয়লি কণ্ঠস্বয়িি
সায়ে এবং ঈশ্বয়িি োয়ম্পয়টি সায়ে িিয রনয়ে স্বগ্ যেয়ক
ব
এক িযঙ্কায়িি সায়ে যনয়ম আসয়বন এবং েীশুয়ত
মৃতিা সবাি আয়গ্ উঠয়বন। তািপি আমিা, োিা যবুঁয়চ আরে এবং িয়য়রে যময়ঘি িায়েয তায়েি সায়ে যেখা
কিয়বা এবং িিযয়ক বাতায়সি ময়ধয যেখা পায়বা।"
আি টঠক তাই িয়য়য়ে। িিয েীশু আমায়েি েনয এয়সয়েন এবং বন এয়গ্ইন
ব
রবশ্বাসীিা োিা অ্য়নক আয়গ্
মািা রগ্য়য়রেয়লন বা োিা বতবমায়ন েীরবত শুধু যময়ঘি িায়েয আটয়ক পয়েন িিযয়ক বাতায়সি ময়ধয যেখয়ত
পাওয়াি েনয। আমিা এখন স্বয়গ্ িয়য়রে,
ব
িিয েীশুি যেয়ক কখয়নাই আলাো না িওয়াি েনয। আমিা চাই
আপরন োয়নন যে িাপচাি মতবায়েি একটট িক্ত বাইয়বয়লি রিরত্ত িয়য়য়ে ো িাোি িাোি বেি ধয়ি
িয়য়য়ে। বাইয়বয়লি মাত্র িেম বইয়য়ি, যেয়নরসয়সি তৃতীয় অ্ধযায়য়, আমিা একেন আসন্ন পরিত্রাতাি
সম্পয়কব একটট িরবষযৎবাণী পাই। এই িরবষযৎবাণী সরতয িয় েখন েীশু েয়ন্মরেয়লন।
েীশু বয়লরেয়লন রতরন মািা োয়বন, যে রতরন আবাি তৃতীয় রেয়ন যবুঁয়চ উঠয়বন। আি রতরন তাই কয়িরেয়লন।
আি েীশু এটটও বয়লরেয়লন রতরন স্বয়গ্ ব আয়িািন কিয়বন। আি যসটাই মূল রবষয়। রতরন আমায়েি
িরতশ্রুরত রেয়য় রেয়লন িায়তি এক যচায়িি মত িঠাৎ রতরন রফিয়বন এবং পৃরেবী যেয়ক তাি অ্নুগ্ামীয়েি
উদ্ধাি কিয়বন। বাইয়বয়লি িরবষযৎবাণী পূিণ িয়য়য়ে কািণ েীশু রফয়িয়েন টঠক যেমন রতরন িরতশ্রুরত
রেয়য়রেয়লন। এখন, আরম োরন এটট গ্রিণ কিাি েনয অ্য়নক তেয, রবয়িষত েরে আপরন িাপচাি বা
অ্যারিক্রাইস্ট বা েুেবিা এই সব িয়েি সায়ে পরিরচত না িন।
বন্ধুিা, যিখাি মত অ্য়নক রকেয িয়য়য়ে। আি আমিা সািােয কিয়ত চাই। এই তয়েযি সায়ে শুরু কয়ি যে
আপনায়েি ময়ধয কয়য়কেন, িয়য়তা আপনায়েি ময়ধয যবরিিিাগ্ েন, আপনািা িয়য়তা িকি িয়বন,
িতাি, রবভ্রান্ত এবং িয়য়তা এই জ্ঞায়নি আিত িয়বন যেয়ন যে যেই ধমীয় কাঠায়মায়ক আপরন ঈশ্বয়িি সায়ে
সটঠক এবং পরিত্রাণকািী সম্পয়কব বাুঁচাবাি েনয সটঠক বয়ল ময়ন কয়িরেয়লন তা িযল বয়ল োনয়বন। এই
িযয়ল আপরন এক নন, রকন্তু তাও আিা িয়য়য়ে, িচে আিা যে এখয়না একটট পে আয়ে, রকন্তু যসটট কটঠন।
আি আমিা এই উপস্থাপনা েুয়ে এবং আমিা আপনায়ক ো রেচ্ছে যসই সব িাউনয়লািয়োগ্য চ্ছেরনয়সি
মাধযয়ম যেখয়বা যে, গ্সয়পয়লি সতয সম্পয়কব কটঠন আয়লাচনা িয়য়য়ে এবং আপনায়ক অ্নুয়িাচনা কিা,
রনয়েয়ক রবনম্র কিা এবং পরিত্রায়নি েনয েীশু রিস্টয়ক িাকাি েনয কল িয়য়য়ে।
এখন, আরম এটট গ্যারিয়ক রফরিয়য় যেবাি আয়গ্, আরম আপনায়ক রনচ্ছশ্চত কিয়ত চাই যে েরেও আপরন
িাপচাি রমস কয়ি যগ্য়েন, আপরন এখয়না েীশুি কায়ে আসয়ত পায়িন। আপনায়ক মােবনা কিা িয়ব।
আপনাি স্বয়গ্িব আিা োকয়ত পায়ি এবং অ্েবি
ব একটট েীবন কাটায়ত পায়িন এবং ঈশ্বয়িি েনয
সটঠকিায়ব সমাপ্ত কিাি ইো োকয়ত পায়ি। এবাি, এখায়ন গ্যারি পরিচয় করিয়য় যেয়বন আপনাি যসিা
পয়িি পেয়ক্ষপ রক।
গ্যারি:
ধনযবাে, স্কট। এটট িয়য়তা রকেয মানুয়ষি পয়ক্ষ রবশ্বাস কিা কটঠন, রকন্তু অ্ন্তত রকেয অ্ংয়ি িাপচাি ঘটনা
ঘয়টয়ে, রবয়শ্বি কায়ে এটট িমান কিাি েনয যে বাইয়বল সতয। বাইয়বয়লি িরবষযৎবাণী আয়গ্ যেয়ক বয়লয়ে
যে একটট িাপচাি িয়ব এবং এটট রকিায়ব িয়ত চয়লয়ে। িয়য় িয়য় বাইয়বয়লি িরবষযৎবাণীগুরল িমান কয়ি
যে বাইয়বল সটঠক, ঈশ্বি দ্বািা অ্নুিারণত এবং সতয। তাই, বন্ধুিা, এটট যবাঝা এবং রবশ্বাস কিা গুরুত্বপূণ যে
ব
বাইয়বল পাপ, ক্ষমা এবং পরিত্রান সম্পয়কব ো বয়ল তাও সরতয। বাইয়বল একটট িতররুি কো বয়ল, িয়তান,
একেন পরতত যেবেূত োি অ্য়নক অ্নুগ্ামী আয়েন, িয়তান এবং তাি যিয়মানিা যসই সব ঘৃণা কয়িন
ঈশ্বি োয়ক িায়লাবায়সন। আি তাি ময়ধয আপরনও িয়য়য়েন। রতরন মানুষয়েি রবভ্রান্ত, অ্পরিজ্ঞাত এবং
আধযাচ্ছত্মক চ্ছেরনস সম্পয়কব উোসীন িাখাি েনয সুেক্ষিায়ব কাে কয়িন। িয়য়তা এটট আপনায়ক বণনা
ব
কয়ি। রকন্তু আধযাচ্ছত্মক রবষয়গুরল িয়লা সবয়চয়য় গুরুত্বপূণ চ্ছব েরনস।
আধযাচ্ছত্মক রবষয়গুরল শ্বাশ্বত। আপনাি আত্মা অ্নন্ত এবং আপরন রকিায়ব আপনাি েীবন িয় িগ্বান বা
িয়তায়নি সায়ে যমিান এবং আি যকায়না রবকল্প যনই, ওয়য়ল, যসটট আপনাি অ্নন্তিাগ্য রনণয়ব কিয়ব।

অ্তীয়ত োিা িগ্বায়নি সায়ে তাি পুত্র, েীশু রিয়স্টি, সায়ে রমিয়ত িরতশ্রুরত রেয়য়রেয়লন, িাপচায়ি
রগ্য়য়রেয়লন। এটট িমান কয়ি যে ঈশ্বি বাস্তব। যে েীশু পালনকতবা। এবং যে বাইয়বল সতয। তািা োয়েি
যনওয়া িয়য়রেল এখন স্বয়গ্ িয়য়য়েন
ব
এবং পালনকতবাি সায়ে রচিকাল একটট োরুন নতয ন বাস্তয়ব োকয়বন।
কািণ োয়েি যনওয়া িয়য়রেল, রিয়িমিয়নি েীঘ বিতীরক্ষত িরতশ্রুরত পূণ বিয়য়রেল। আপনায়ক িাপচায়ি
যনওয়া িয় রন কািণ আপরন েীশু রিয়স্টি একেন অ্নুগ্ত অ্নুগ্ামী িয়ত চান রন। রিস্ট ইরতময়ধয তাি
অ্নুগ্ামীয়েি েনয িাপচাি ঘটনায় যময়ঘি িায়েয এয়সয়েন, রকন্তু শুনুন, রতরন আবাি আসয়বন।
পয়িি বাি, সব যচাখ তায়ক যেখয়ত পায়ব। বাইয়বল বয়ল রতরন মরিমারিত িয়য় আসয়বন। রবশ্ব যেখয়ব তাি
চিণ যেরুোয়লয়মি মাউি অ্ফ অ্রলি যোুঁয়ব। আি রতরন কি, েন্ত্রনা, েুদ্ধ এবং অ্যারিক্রাইস্ট-এি
িােয়ত্বি অ্বসান কিয়বন। আি তািপি রতরন আনন্দ ও িারন্তি নতয ন েুগ্ আনয়বন। বাইয়বল এয়ক রিয়স্টি
রময়লরনয়াল যিইন (িােত্ব) বয়ল সয়বাধন কয়ি। রিস্ট আবাি আসয়বন সাত বেয়িি েুেবিাি সময়য়ি যিয়ষ।
েীশু েখন িাপচায়ি এয়সরেয়লন আপরন তখন ততিী রেয়লন না, আপরন রক ততিী োকয়বন েখন রতরন আবাি
আসয়বন? এটট িয়য়তা এখন যেয়ক সাত বেি পয়ি, রকন্তু আরম আপনায়ক অ্য়পক্ষা না কিাি েনয সতকব
কয়ি রেচ্ছে। বাইয়বয়লি িরবষযৎবাণী উয়েখ কয়ি যে আগ্ামী বেিগুরল রনোতন,
ব
েুদ্ধ, খিা, মিামািী, খািাপ
আবিাওয়া, িূ রমকম্প এবং মৃতযয দ্বািা রচরিত োকয়ব। যকাটট যকাটট মানুষ মািা োয়বন। আপনায়ক
ূ ব রেয়য়য়েন, এই সুয়োগ্ িগ্বায়নি
আগ্ামীকাল িরতশ্রুরত যেওয়া িয় রন, রকন্তু পালনকতবা আপনায়ক এই মুিত
সায়ে রময়ি োওয়াি েনয এবং এই আশ্বাস পাওয়াি েনয যে আপনাি অ্নন্ত গ্ৃি িয়ব স্বগ্, ব নিক নয়।
আপনায়ক মােবনা কিা িয়ব। আপনায়ক িক্ষা কিা যেয়ত পায়ি এবং ঈশ্বয়িি সায়ে সটঠক সম্পয়কব িাখা
যেয়ত পায়ি, রকন্তু যকবল েরে আপরন তাি িরত সম্পূণিায়ব
ব
িরতশ্রুরতবদ্ধ িন। তাি রবষয়য় োনা বা
িগ্বায়নি অ্চ্ছস্তত্ব রবশ্বাস কিা েয়েি নয়। শুধুমাত্র রবশ্বাস কিা েয়েি নয়। বাইয়বল বয়ল এমন রক
যিয়মানিাও রবশ্বাস কয়ি। আপনায়ক ো কিয়ত িয়ব তা িয়লা িরতশ্রুরত যেওয়া, আপনাি েীবনয়ক তাি
িরত িরতশ্রুরতবদ্ধ কিা, তাি েনয যবুঁয়চ োকাি েনয ততিী িওয়া, তায়ক যসবা কিা, তাি সাক্ষী িওয়া। এটটই
িয়লা তাি িরত সম্পূণিায়ব
ব
িরতশ্রুরতবদ্ধ িওয়া রক। আরম আিা করি অ্য়নয়ক োয়েি যপেয়ন যেয়ে আসা
িয়য়রেল যিয়বরেয়লা যে তািা িায়লা িীিান, যে তািা রনচ্ছশ্চতিায়ব িাপচায়ি স্বয়গ্ োয়বন,
ব
রকন্তু তািা োনরন।
আি এটট িয়য়রেল কািণ তায়েি রবশ্বাস বা তায়েি েীশুি েনয যবুঁয়চ োকাি িরতশ্রুরত গুরুতি এবং আন্তরিক
রেল না। রকন্তু আপরন এই মুিযয়ত্বব েীশু রিয়স্টি একেন সরতযকায়িি অ্ঙ্গীকািবদ্ধ অ্নুগ্ামী িবাি রসদ্ধান্ত
চূ োন্ত কিয়ত পায়িন।
িগ্বান আপনায়ক যবয়ে যনওয়াি আয়িকটট সুয়োগ্ রেয়য়য়েন। আরম িােনা
ব করি আপরন িায়লািায়ব
বােয়বন। সময় কম। এখনই রসদ্ধান্ত রনন। এটট েরুরি যে আপরন এটট কয়িন। রিয়স্ট রবশ্বাস কিা যবয়ে
যনওয়া এবং রিয়স্টি একেন রখেমতগ্াি িওয়া সবয়চয়য় গুরুত্বপূণ ব পিবতী পেয়ক্ষপ ো আপরন রনয়ত
পায়িন। আি এটট োনুন, রিয়স্টি একেন অ্নুসািী এবং রখেমতগ্াি িয়ত যবয়ে না যনওয়া িয়লা রিয়স্টি
রবরুয়দ্ধ োুঁোয়না। বাস্তয়ব, সবাই কায়িা না কায়িা অ্নুসািী। িয় আপরন রিয়স্টি সায়ে েুক্ত নইয়ল আপরন
িয়তায়নি সায়ে েুক্ত। আরম েুুঃরখত, রকন্তু এটাই কটঠন সতয। যকায়না মাঝামাচ্ছঝ পে যনই। আপরন িয়
ঈশ্বয়িি সায়ে আয়েন বা তাি রবরুয়দ্ধ।
আরম আপনায়ক বলরে; আরম আপনায়ক এখনই যোি কিরে। ঈশ্বয়িি েনয যবুঁয়চ োকা যবয়ে রনন। ঈশ্বি
আপনায়ক িায়লাবায়সন। রতরন আপনায়ক সািােয কিয়ত চান। আপনায়ক ক্ষমা কিয়ত, আপনায়ক বযবিাি
কিয়ত, এবং আপনাি কায়ে মিান অ্ন্তেৃবটি িকাি কিয়ত। পৃরেবী গ্রয়ি আপনাি রেন, আপরন যেমন
োয়নন, সীরমত। েুেবিা আসয়ে। বাইয়বল বয়ল রবয়শ্বি অ্য়ধক
ব েনসংখযা েুটট রবিাট রবশ্ববযাপী যেউয়ত মািা
োয়ব। আিও অ্য়নয়ক তাি যবরি যবুঁয়চ োকয়বন না, রকন্তু আপরন স্বয়গ্ ব রচিকাল ঈশ্বয়িি সায়ে আি োিা
পালনকতবাি দ্বািা িাপচাি িয়য়য়েন তায়েি সায়ে যবুঁয়চ োকয়ত পায়িন। এই আশ্চেেনক
ব
বাস্তরবকতা
আপনাি িয়ত পায়ি েরে আপরন সরতয রবশ্বাস কয়িন। েরে আপরন ঈশ্বয়িি িায়লাবাসা এবং করুণা যপয়ত
ততিী োয়কন এবং আপনাি পরিকল্পনা এবং অ্গ্রারধকাি সরিয়য় িাখয়ত িাচ্ছে িন, এবং সবয়চয়য় িায়লা
রিসায়ব আপরন তাি েনয বাুঁচয়ত পায়িন। এই বাতবাি রদ্বতীয় অ্ংয়ি রিক করুন এবং স্কট ও আরম আপনায়ক

েীশু রিয়স্টি একেন রবশ্বাসী এবং অ্নুগ্ামী িওয়াি পয়ে রনয়য় োয়বা।
রকন্তু েরে আপরন এই বাতবাি পয়িি অ্ংয়ি রিক কিয়ত না পায়িন, আমায়ক এই মুিযয়ত্বব আপনাি পরিত্রায়ণি
েনয একটট িােনায়
ব
রনয়য় যেয়ত রেন। শুনুন। েরে আপরন এই িকম একটট িােনা
ব কয়িন, এবং আপরন
আন্তরিক িন, তািয়ল আপনায়ক ক্ষমা কিা িয়ব এবং আপরন উদ্ধাি িয়য় োয়বন। আপনাি আমায়ক েিকাি
যনই। পরিত্রায়ণি েনয আপনাি একেন োেয়কি েিকাি যনই। আপনাি যকবল েিকাি একটট ইেযক
হৃেয় এবং ো আরম যেটট কিয়ত চয়লরে তাি মতন একটট িােনা
ব কিা। েরে আপরন েখন এটট সিে এবং
েখন এটট কটঠন েীশু রিয়স্টি একেন রবশ্বস্ত অ্নুগ্ামী িবাি রসদ্ধান্ত যনবাি েনয ততিী োয়কন আে যেয়ক
যসই রেন পেন্ত
ব েখন ঈশ্বি আপনায়ক বারেয়ত যিয়ক যনন, তািয়ল আপরন আরম যে িয়ে িােনা
ব কিরে তা
পুনিাবৃরত্ত কিয়ত পায়িন, বা আপরন এই িােনাি
ব
অ্নুিূরত অ্নুসিণ কয়ি আপনাি রনয়েি িাষায় িােনা
ব
কিয়ত পায়িন। আি এটট কিাি মাধযয়ম, আরম আপনাি হৃেয়, আপনাি মন, এবং আপনাি রচিন্তন আত্মা
ঈশ্বয়িি সায়ে সংেুক্ত কিয়ত পায়িন। আপনায়ক িক্ষা কিা িয়ব। আসুন িােনা
ব করি।
রিয় রপতা, আরম আপনায়ক রবশ্বাস করি। আরম েুুঃরখত, যি পালনকতবা, যে আরম আমাি েীবন আপনাি
েনয কাটাই রন। আরম রবশ্বাস করি যে আপরন িাপচায়ি এয়সয়েন এবং যে আপরন আবাি আসয়বন। আরম
রবশ্বাস করি যে বাইয়বল সতয। আরম রবশ্বাস করি যে আপরন একটট রনখুত
ুঁ েীবন কাটটয়য়য়েন, যে আপরন
আমাি েনয ক্রয়স িাণ রেয়য়য়েন োয়ত আমাি পাপ ক্ষমা কিা োয়। আরম রবশ্বাস করি যে তৃতীয় রেয়ন
আপরন আবাি উয়ঠ োুঁোন, আি আরম রবশ্বাস করি আপরন আমায় িাোি সন্তান িয়ত আমন্ত্রণ োনান।
আরম আমাি পাপ আপনাি কায়ে স্বীকাি কিরে। আরম আপনায়ক রবশ্বাস করি এবং আরম আপনাি েনয
যবুঁয়চ োকয়ত চাই। ঈশ্বি, আপনাি েনয যবুঁয়চ োকয়ত আমায় সািােয কয়িন। রিয় েীশু, আরম আপনায়ক
িায়লাবারস। আরম আপনায়ক রবশ্বাস করি। যি পালনকতবা আপনাি েনয যবুঁয়চ োকয়ত আমায় সািােয
করুন। েীশুি নায়ম। আয়মন।

পার্ট 3 এর 2
স্কট:
িযায়লা। আমায়েি িাপচাি পিবতী েরুরি বাতবা রিক্ষাি রসরিয়েি রদ্বতীয় অ্ংয়ি আরম স্কট আবাি এয়সরে।
েরে আপরন এখয়না িেম অ্ংি না শুয়ন োয়কন, আরম সুপারিি কিয়বা আপরন এখন যসটট করুন, কািণ
আমিা এখায়ন ো আয়লাচনা কিয়বা তা আয়গ্ি বাতবাি উপি রিরত্ত কয়ি োকয়ব। গ্যারিি সায়ে, আমাি
আপনায়ক সবয়চয়য় গুরুত্বপূণ ব যে রসদ্ধান্ত আপরন রনয়ত পায়িন তাি ময়ধয রেয়য় আপনায়ক রনয়য় োওয়াি
েনয সািােয কিবাি যসই রবয়িষারধকাি আয়ে, রকিায়ব েীশু রিয়স্টি একেন সরতযকায়িি অ্নুগ্ামী িয়ত
পািয়বন। এই রবশ্বায়সি পেয়ক্ষপ িগ্বায়নি েৃটিয়ত ক্ষমা এবং পরিত্রায়ণি রনশ্চয়তাি রেয়ক রনয়য় োয়ব এবং
এটটয়ক এই িায়ব বলা গুরুত্বপূণ কািণ
ব
মানুয়ষি ততিী ধমীয় ঐরতিয রকিায়ব পরিত্রান পাওয়া োয় তাি িযল
যবাধগ্মযতায় রনয়য় রগ্য়য়য়ে। তািয়ল আরম শুরু করি রকেয গুরুত্বপূণ চ্ছব েরনস ময়ন কয়ি। িেমত, গ্যারি আি
আরম এখায়ন িয়য়রে আপনায়ক এই েীবন বেয়ল যেওয়া িরতশ্রুরতয়ত উৎসারিত, জ্ঞাত এবং সািােয কিাি
েনয। আপরন রনয়েয়ক ধমীয় রনয়ম এবং ঐরতিয যেয়ে রেয়ত এবং সম্পূণিায়ব
ব
েীশু ো ইরতময়ধয কয়িয়েন
যসই রবশ্বাস এবং যফইয়েি ওপি রনিবি কিয়ত খুয়ুঁ ে পায়বন।
এটট আমায়েি রবষয়য় নয়। এটট েীশুি রবষয়য়। তাি সায়ে যোগ্ কিরে, রবশ্বায়সি রসদ্ধান্ত যকবলমাত্র
আপনাি এবং ঈশ্বয়িি ময়ধয িয়য়য়ে। যকউ আপনায়ক রনয়ন্ত্রণ বা মযারনপুয়লট কিয়ত পািয়বন না। আপনাি
রি উইল িয়য়য়ে। এটট সম্পূণিায়ব
ব
আপনাি রসদ্ধান্ত। আপনায়ক আক্ষরিকিায়ব েীশু রিয়স্টি সায়ে একটট
সম্পয়কব েোয়ত আমন্ত্রণ কিা িয়ে। লক্ষ লক্ষ রবশ্বাসীিা ইরতময়ধয এটট কয়িয়েন, আরম সি। রদ্বতীয়ত,
আপনাি রবশ্বায়সি রববৃরত রনখুত
ুঁ িয়ে িােনা
ব কিা নয়। এটট আপনাি হৃেয় রেয়য় িােনা
ব কিা। আপনাি
যেয়ক ো িয়য়ােন তা িয়লা িগ্বানয়ক আপনাি রনয়েি িয়ে বলা যে আপরন পাপ কয়িয়েন এবং এমন রকেয
কয়িয়েন ো তাি রনখুত
ুঁ এবং পরবত্র স্টযাোিব যময়ন চয়ল না, যে আপরন ো কয়িয়েন তাি েনয েুুঃরখত, যে

আপরন সম্পূণিায়ব
ব
তাি ক্ষমাি স্পি ও
ব রনুঃিতব িালবাসাি িয়য়ােনীয়তা যবায়ঝন, যে আপরন রবশ্বাস কয়িন
বাইয়বল সতয এবং যে আপরন তাি েনয আপনাি েীবন িরতশ্রুরতবদ্ধ কিয়ত ইেযক, ো আংরিকিায়ব এটটও
যবাঝায় যে আপরন যিখা এবং উন্নত িয়ত এবং অ্নযয়েি আপনাি নতয ন রবশ্বাস সম্পয়কব বলয়ত ইেযক।
আপরন এখন যে সময়য় িয়য়য়েন তা খুব মরিয়া এবং পাপী সময়। আপরন যিষ সময়য় িয়য়য়েন এবং আপনাি
এক নবি িয়য়ােনীয়তা িয়লা েীশু রিয়স্টি ময়ধয পরিত্রান। এটট িয়লা সটঠক উত্তি যে অ্বস্থায় আপরন
রনয়েয়ক খুয়ুঁ ে পান। এই যিষ রেনগুরল রকিায়ব িায়লািায়ব যিষ কিা োয় যসটট যবাঝা খুব গুরুত্বপূণ।ব
িাপচায়িি পয়ি যপেয়ন পয়ি োকা যেয়ক উদ্ধাি পাওয়া অ্সম্ভব েরে না আপরন অ্নুতাপ এবং রিয়স্ট রবশ্বায়স
আয়সন। আপনাি িায়লািায়ব যিষ িওয়ায়ত ইেযক িওয়া উরচত এবং যসটট কিাি একমাত্র উপায় িয়লা
রিয়স্ট খুয়ুঁ ে পাওয়া। তৃতীয়ত, অ্ন্তয়ি োনুন যে আন্তরিক পরিত্রায়ণি রসদ্ধান্ত অ্নে িয়। তাি মায়ন ঈশ্বি
আপনায়ক িায়লাবাসাি রবষয়য় তাি মন পরিবতবন কিয়বন না। এখন, িয়তান, একটট পরতত যেবেূত এবং
িগ্বায়নি িতররু, আপনায়ক যসটট রবশ্বাস কিয়ত রেয়ত চায় না। বাইয়বল বয়ল রতরন রমেযা এবং েলচাতয রিি
েনক এবং ঈশ্বি ো িায়লাবায়সন তা িতযা কিয়ত, চযরি কিয়ত এবং নি কিয়ত চায়, এবং আগ্ামী রেয়ন
িয়তান আপনাি মনয়ক আক্রমণ কিয়ব। যস আপনায়ক সয়ন্দি কিায়ত যচিা কিয়ব এবং যে আপরন িক্ষা
পায়বন না এবং যে আপনাি রবশ্বায়সি িেম পেয়ক্ষপ আপনাি কল্পনাি অ্ংিমাত্র।
িয়তায়নি েন্ত্রনায় পা যেয়বন না রকন্তু সব রকেযয়ত পরবত্র আত্মায় িাণ রেন। িয়তান আপনায়ক যে রমেযা
রফসরফস কয়ি বলয়ব তাি ময়ধয একটট িয়লা "তয রম যোগ্য নও। তয রম েয়েি িায়লা নও। বাইয়বল সরতয নয়।
িগ্বান সরতয যতামায়ক িায়লাবায়সন না।" আরম এখন আপনায়ক বলরে যে আপরন এই েরুরি বাতবা শুনয়েন
কািণ ঈশ্বি যচয়য়রেয়লন আপরন এই বাতবা যিায়নন। রতরন আক্ষরিকিায়ব আপনাি িরত এরগ্য়য় এয়সরেয়লন
কািণ রতরন চান যে আপরন এইখায়ন, এই মুিয়ূ তব তাি সায়ে একটট সম্পয়কব েরেয়য় পয়েন। েরে আপরন তাি
সায়ে একটট সম্পয়কব েরেয়য় পেয়ত আন্তরিক িন, ঈশ্বি আপনাি সায়ে একটট অ্নন্ত সম্পকব গ্য়ে
তয লয়বন। রতরন আপনায়ক িক্ষা কিয়ত আগ্রিী এবং সমে।ব এবং অ্বয়িয়ষ, এটট োনুন, একেন রিয়স্টি
অ্নুগ্ামী এমন রকেয নয় ো মানুষিা একবাি কয়িন এবং তািপি িযয়ল োন, এয়ক অ্রি বীমাি মত বা স্বয়গ্ ব
োওয়াি একটট উপায় রিসায়ব বযবিাি কয়িন। না, আমিা বণনা
ব কিরে রিয়স্টি সায়ে একটট সম্পয়কবি কো।
রতরন ঈশ্বয়িি পুত্র এবং টেরনটটি সেসয, রপতা এবং পরবত্র আত্মাি সায়ে সি-সমান।
েরেও েখন আপরন রিয়স্ট রবশ্বাস এবং আত্মসমপণব কয়িন তখন পরিত্রান সায়ে সায়ে ঘয়ট, তাি সায়ে
আপনাি নতয ন সম্পয়কবি ময়ধয িয়য়য়ে তায়ক ঈশ্বয়িি বায়কযি পোি মাধযয়ম োনা। আি েখন আমিা তা
করি, আমিা পরিণত িবাি িচ্ছক্রয়াি ময়ধয রেয়য় োই েখন আমিা এককিায়ব রিস্টসুলি রিসায়ব পরিণত
িই। আসুন আমিা এটটয়ক বযাখযা করি কািণ এটট খুব গুরুত্বপূণ, ব এবং গ্যারি ও আরম চাই আপরন এটটয়ক
িায়লািায়ব যবায়ঝন। আপনাি িাবা উরচত নয়, "একবাি, আরম রিয়স্টি েনয একটট রসদ্ধান্ত রনয়য়রেলাম,
আি তাি েনয আরম টঠক আরে।" না, যে িেটট রিয়স্টি অ্নুগ্ামীিা অ্নুসিণ কয়িন তা িয়য়য়ে যিয়েি
অ্যাকটটি যটনয়স। আরম েীশু রিয়স্টি সায়ে অ্বিত সম্পয়কব িয়য়রে এবং সচ্ছক্রয়িায়ব ঈশ্বয়ি যফইে এবং
রবশ্বাস অ্নুগ্মন কিরে, একেন রবশ্বাসী রিসায়ব উন্নত িচ্ছে এবং অ্নযয়েি সািােয এবং যসবা কিাি ইো
ততিী কিরে। একটট বাইয়বল যোগ্াে কিা উচ্চ অ্গ্রারধকাি করুন এবং যসটটয়ক পেুন োয়ত আপনাি নতয ন
রবশ্বাস বৃচ্ছদ্ধ পায়। আরম রক রনউ যটস্টায়মি রেয়য় শুরু কিা সুপারিি কিয়ত পারি, িয়য়তা িােরমকিায়ব
েয়ন যফাকাস কিা, তািপি রিরিয়লিন পো। িাপচাি রকয়ট আমায়েি অ্য়নক রিয়সাস িয়য়য়ে
ব
ো আপনায়ক
এই পয়ে সািােয কিয়বা।
এখন, একেন রিস্টান শুধুমাত্র ঈশ্বয়িি রবষয়য় োয়নন না। তািা সচ্ছক্রয়িায়ব ঈশ্বয়িি েনয বাুঁয়চন এবং
ঈশ্বয়িি েনয আত্মোন কয়িন এবং ঈশ্বয়িি েনয সাক্ষী িন এবং, েরে িয়য়ােন িয়, তায়েি েীবন ঈশ্বয়িি
েনয িিীে িয়য় রবরেয়য় যেন। আরম আপনায়ক এটট োনায়ত খুবই েুুঃরখত, রকন্তু বাইয়বল িরবষযৎবাণী
কয়িয়ে যে রিয়স্টি অ্নুগ্ামীিা রনোরতত
ব
িয়বন, এবং অ্য়নয়ক মািা োয়বন। আপনাি ময়নি যকায়ন, িয়য়তা
আপরন ইরতময়ধয এই বাকযগুরলি সায়ে একটট িয়য়ি অ্নুিূরত যবাধ কিয়েন। আপরন ঈশ্বয়িি রবচায়িি
যেউয়য়ি পি যেউয়য়ি সাক্ষী োকয়বন ো আপরন যে রবপয়েি ময়ধয িয়য়য়েন রনচ্ছশ্চত কয়ি। সাত বেয়িি

েুেবিাি সময়য়, রবয়শ্বি েনসংখযাি অ্য়ধক
ব মািা োয়ব এবং পৃরেবী রবধ্বস্ত িয়য় োয়ব। অ্য়নক অ্রতিাকৃরতক
রচি যেখা োয়ব ো আপনায়ক যবয়ে রনয়ত বাধয কিয়ব। েীশু রিস্টয়ক যবয়ে রনন, অ্যারিক্রাইস্টয়ক নয়।
সতযয়ক যবয়ে রনন। েন্তুি (রবস্ট) রচি গ্রিণ কিয়বন না এবং অ্য়লৌরকক রচি দ্বািা িতারিত িয়বন না ো
আপনাি রবচািবুচ্ছদ্ধি অ্নুিূরতয়ক অ্রিিূ ত কিাি েনয ততিী কিা িয়য়য়ে এবং ো ঈশ্বয়িি বায়কযি রবপিীয়ত
িয়য়য়ে।
সমস্ত রবশ্ব অ্য়নক অ্সাধািণ চ্ছেরনয়সি সাক্ষী িয়ব। খুব সতকব িন। েীশু রিয়স্টি সায়ে আপনাি সম্পয়কবি
মাধযয়ম েীবন যবয়ে রনন োয়ত েরে আপরন অ্নািাি বা মিামািী বা েুদ্ধ বা রনপীেয়ন মািা োন, আপরন
আমায়েি সায়ে স্বয়গ্ োকয়বন।
ব
এটট সিে িয়ব না, রকন্তু এটট ো আপনায়ক কিাি েনয সংকল্প কিয়ত িয়ব।
রিয়স্টি কায়ে আত্মসমপনব কিা িল একমাত্র গুরুত্বপূণ বকাে ো আপরন কিয়ত পায়িন। এটট এমন রকেয
নয় ো গ্যারি আি আরম আপনাি েনয কিয়ত পারি। রিয় বন্ধু, আপনায়ক আপনাি সমস্ত হৃেয়, মচ্ছস্তস্ক, এবং
আত্মা রেয়য় ঈশ্বিয়ক খুে
ুঁ য়ত িয়ব এবং এখন আপনায়ক তাি কায়ে আসয়ত িয়ব। পরিয়িয়ষ, েীশুি সায়ে
সম্পয়কব িয়বি করুন এটট যেয়ন যে এইটযকু আপনাি যেয়ক আিা কিা িয়। আপনায়ক রনখুত
ুঁ িয়ত িয়ব
না। আমিা যকউ নই। বস্তুত, ঈশ্বি োয়নন আপরন রপরেয়য় পেয়বন এবং যিাুঁচট খায়বন, িয়য়তা অ্য়নকবাি।
রকন্তু েখন আপরন পয়ি োয়বন, আপনায়ক উয়ঠ োুঁোবাি েনয এবং আবাি যচিা কিাি েনযঅ্ঙ্গীকািবদ্ধ
োকয়ত িয়ব। একেন যখয়লায়াে যিয়স যেৌয়ে, একেন বােনাোি গ্ান বাোন। এবং একেন রিস্টান
পালনকতবাি েনয বাুঁয়চন। এখন, আরম এটট গ্যারিয়ক রেচ্ছে, রেরন আপনায়ক একেন রিস্টান িবাি একটট
সিে রতন-ধায়পি িােনাি
ব ময়ধয রেয়য় রনয়য় োয়বন।
গ্যারি:
ধনযবাে, স্কট। ঈশ্বি, তাি করুনায়, একেন রিস্টান িবাি িচ্ছক্রয়ায়ক অ্সাধািণ সিে কয়িয়েন। এটট শুরু
িয় রবনীত সন্তায়নি মত রবশ্বাস রেয়য়। অ্য়নয়ক বয়লন এটট এরবরস-এি মত সিে। তািয়ল আরম মুচ্ছক্তি
এরবরস রেয়য় শুরু করি। এরবরস এয়ক্রারনয়মি এ িয়লা স্বীকাি কিা (এিরমট). আপনায়ক স্বীকাি কিয়ত িয়ব
যে আপরন একেন পাপী এবং আপনাি ঈশ্বয়িি ক্ষমা িয়য়ােন। আপনায়ক েত িায়লা সম্ভব ঈশ্বয়িি কায়ে
আপনাি পাপ যময়ন রনয়ত িয়ব। িােনা
ব করুন এবং েীশুয়ক বলুন এটট ময়ন িাখয়ত রকিায়ব আপরন িয়ত
পায়িন রন ঈশ্বি আপনায়ক ো িয়ত বয়লয়েন। স্বীকাি করুন এবং যময়ন রনন যে আপরন একেন পাপী এবং
ঈশ্বয়িি অ্বাধয িয়য়য়েন, আপনাি তররুটট যময়ন রনন। স্বীকাি করুন আপনাি একেন িক্ষাকতবা িয়য়ােন।
রকন্তু োনুন যে, আমিা সবাই পাপী। আমিা সবাই িযল কয়িরে। এই পৃরেবীয়ত সব মানুয়ষি ঈশ্বয়িি ক্ষমা
িয়য়ােন। িয়তযক বযচ্ছক্তি একেন িক্ষাকতবা িয়য়ােন। তাি েনযই েীশু এয়সরেয়লন। যিামানসর 3:23
রলয়খয়েন যে, "আমিা সবাই ঈশ্বয়িি মরিমাি সাময়ন যোট িয়য় োই।" রকন্তু েন 3:16 যলয়খন যে, "ঈশ্বি এই
রবশ্বয়ক এয়তা িায়লাবায়সন যে রতরন তাি একমাত্র পুত্র, েীশুয়ক, রেয়য় যেন, এবং যেয়কউ তায়ক রবশ্বাস কয়িন
ধ্বংস িয়বন না, বিং িাশ্বত বা অ্নন্ত েীবন পায়বন।"
এটট সুন্দি সরতয। এয়ক রবশ্বাস করুন। এবং এটট আমায়েি এয়ক্রারনয়মি রদ্বতীয় অ্ক্ষয়ি রনয়য় োয়। রব
যবাঝায় রবশ্বাস (রবরলফ). আমায়েি রবশ্বাস কিয়ত িয়ব যে েীশু ঈশ্বয়িি একমাত্র সন্তান। বাইয়বল টঠক যেমন
বয়লয়ে, "আমায়েি রবশ্বাস কিয়ত িয়ব যে রতরন পৃরেবীয়ত এয়সরেয়লন, যে রতরন একেন কুমািীি গ্য়িব
েয়ন্মরেয়লন, যে রতরন একটট পাপিীন েীবন োপন কয়িরেয়লন, যে রতরন ক্রয়স রগ্য়য়রেয়লন এবং যে রতরন
মৃতযয যেয়ক তৃতীয় রেয়ন উয়ঠরেয়লন।" আমায়েি রবশ্বাস কিয়ত িয়ব যে েীশু আমায়েি ক্ষমা কিয়ত পািয়বন
োয়ত আমিা ঈশ্বয়িি সাময়ন রনয়েব াষ িয়য় োুঁোয়ত পারি এবং অ্নন্ত েীবন লাি কিয়ত পারি। এটট
আপনায়ক আপনাি সমস্ত হৃেয় এবং মচ্ছস্তক রেয়য় রবশ্বাস কিয়ত িয়ব টঠক যেমন আরম এবং স্কট অ্য়নক
েিক ধয়ি রবশ্বাস কয়ি এয়সরে। এোোও, আমায়েি রবশ্বাস কিয়ত িয়ব যে বাইয়বল সতয, যে েীশু 2000 বেি
আয়গ্ পৃরেবীয়ত এয়সরেয়লন, এবং সম্প্ররত রতরন যময়ঘি িায়েয এয়সরেয়লন তাি রবশ্বাসী অ্নুগ্ামীয়েি
িাপচায়ি ধিাি েনয। আপরন সম্প্ররত এই ঘটনা সাক্ষ কয়িয়েন। আপরন োয়নন যে বাইয়বল সতয, এবং যে
বাইয়বল িরবষযৎবাণী আমায়েিয়ক সটঠকিায়ব োনায় িরবষযয়ত রক আসয়ত চয়লয়ে।
আমায়েি এোোও এটটও রবশ্বাস কিয়ত িয়ব যে েীশু সাত-বেয়িি অ্তযাচায়িি সময়য়ি পয়ি আবাি আসয়েন

এবং যসই সময় রতরন পৃরেবীয়ত ইরিয়লি িােয়ত্বি সমারপ্ত ঘটায়বন। আি রস মায়ন িয়লা িরতশ্রুরত
(করমটয়মি). রিয়স্টি অ্নুগ্ামীয়েি শুধু েীশুয়ত রবশ্বাস কিয়ল চলয়ব না। আমায়েি েীশুি েনয যবুঁয়চ োকাি
েনয অ্ঙ্গীকাি কিয়ত িয়ব। চ্ছক্রস্টানয়েি তায়েি সময়, তায়েি উপিাি, তায়েি অ্ে, ব তায়েি িয়চিা,
এয়কবায়ি সবরকেয েীশু রিয়স্টি যসবায় অ্ঙ্গীকািবদ্ধ কিয়ত িয়ব। এইিায়ব আপরন িায়লািায়ব যিষ
কয়িন। রিস্টানিা রিয়স্টি েনয বাুঁয়চন এবং রনয়েয়েি েনয নয়। রিস্টানয়েি অ্বিযই আলাো বা নতয ন
লক্ষয এবং অ্গ্রারধকাি এবং আয়বগ্ রনয়য় একটট নতয ন পয়ে চলবাি িরতশ্রুরত রেয়ত িয়ব ো তায়েি েীশুি
েনয রনয়েয়েি েীবন অ্ঙ্গীকািবদ্ধ কিাি আয়গ্ রেল। আপনায়ক অ্বিযই বুঝয়ত িয়ব যে েখন আপরন
রিস্টয়ক গ্রিণ কয়িন, পরবত্র আত্মা আপনাি ময়ধয অ্বস্থান কিয়বন এবং অ্রতিাকৃতিায়ব আপনায়ক
সািােয কিয়বন। েখন আপরন একেন রিস্টান িন, আপরন বেয়ল োন। বাইয়বল বয়ল আপরন "আত্মা যেয়ক
পুনেবন্ম পান।" আপরন িয়য় োন একটট "নতয ন সৃটি।"
আপনাি ময়ধয োকা এবং আপনায়ক পেরনয়েব ি কিা আত্মাি সায়ে, আপরন একটট পুননবীকিণ
ব
এবং আয়িা
সুস্থ হৃেয় ও মন অ্নুিব কিয়ত োয়কন। এগুরল ঈশ্বয়িি রনুঃিতব এবং মুয়খািিীন উপিাি। আপরন যসগুরল
উপােবন কিয়ত পায়িন না। তাি রবশ্বাসীয়েি, ঈশ্বি এগুরল রনুঃশুয়ে রেয়য় যেন। ফলস্বরূপ, আপরন শুচ্ছদ্ধয়ত
বৃচ্ছদ্ধ পান, োি মায়ন িল আপরন একটট নতয ন, আলাো, িায়লা এবং আিও পরবত্র েীবন োপন কিাি েনয
বৃচ্ছদ্ধ পান এবং আলাো িয়য় োন। একেন িকৃত িরতশ্রুরতবদ্ধ রিস্টান পুয়িায়না পে রবয়িারধতা কয়িন এবং
এরেয়য় োন। পুিাতন েীবয়নি উপাোন ো েীশু রিস্টয়ক সন্মান কয়ি না বারতল কয়ি রেয়ত িয়ব। একেন
রিয়স্টি িকৃত অ্নুগ্ামী তায়েি সবয়চয়য় যসিা কমটট
ব কিাি েনয যিখা এবং উন্নত িওয়া এবং তাি েনয
বাুঁচাি েনয অ্ঙ্গীকািবদ্ধ িয়। এখন, েরে আপরন এখনই েীশুয়ক রবশ্বাস কিাি েনয একটট অ্ঙ্গীকাি কিয়ত
চান এবং তাি ক্ষমািীল স্পি পান
ব
এবং একটট নতয ন এবং তাি সায়ে এবং তাি েনয িায়লা েীবন োপয়নি
েনয অ্ঙ্গীকাি কিয়ত চান, তািয়ল এখনই আমাি সায়ে িােনা
ব কয়ি আপনাি রসদ্ধান্ত আনুষ্ঠারনক করুন।
যোয়ি িােনা
ব করুন। আপনাি হৃেয় রেয়য় িােনা
ব করুন। একটট আন্তরিক হৃেয় রেয়য় িােনা
ব করুন। আরম
ো বলরে তা আপরন পুনিাবৃরত্ত কিয়ত পায়িন, বা আপরন আপনাি রনয়েি িাষায় িােনা
ব কিয়ত পায়িন েখন
আত্মা আপনাি পেরনয়েব ি কিয়ব।
একটট রনখুত
ুঁ িােনা
ব রনখুত
ুঁ িয়েি সম্পয়কব নয়। এটট পালনকতবাি সাময়ন আপনাি হৃেয় উপুে কয়ি যেবাি
রবষয়। যতা, েরেও আপনায়ক এই একই িয়ে িােনা
ব কিয়ত িয়ব না, আরম আপনায়ক উৎসারিত করি আমাি
সায়ে িােনা
ব কিাি েনয। স্কট এবং আরম আপনায়ক সবয়চয়য় গুরুত্বপূণ পিবতী
ব
ধায়প সািােয কিয়ত চাই।
সুতিাং, একসায়ে িােনা
ব কিা োক। ঈশ্বি, আরম স্বীকাি কিরে যে আরম িযল কয়িরে। আরম স্বীকাি কিরে
যে আমাি আপনায়ক িয়য়ােন। ঈশ্বি, েয়া কয়ি আমায়ক ক্ষমা কয়ি রেন। আরম েীশুয়ক রবশ্বাস করি।
আরম রবশ্বাস করি রতরন আমাি ত্রাণকতবা এবং পালনকতবা। আরম রবশ্বাস করি েীশু এয়সরেয়লন এবং মৃতযয
যেয়ক উয়ঠরেয়লন। আরম ক্ষমা এবং িাশ্বত েীবয়নি আপনাি উপিাি যপয়ত চাই। িিয, আমায়ক সািােয
ূ ব যেয়ক
করুন, আমাি েীবন আপনাি েনয অ্ঙ্গীকাি কিাি েনয। িিয, আমায়ক সািােয করুন, এই মুিত
আপনাি েনয যবুঁয়চ োকাি েনয। আয়মন। েরে আপরন এই িােনা
ব আন্তরিকিায়ব িকাি কয়িয়েন, তয়ব
আপরন োনয়ত পায়িন যে ঈশ্বি আপনায়ক ক্ষমা কয়ি রেয়য়য়েন এবং আপনায়ক িাশ্বত েীবয়নি উপিাি
রেয়য়য়েন। বাইয়বল বয়ল, "আরম যতামায়ক এই চ্ছেরনসগুরল রলয়খ রেচ্ছে োয়ত তয রম ঈশ্বয়িি পুয়ত্রি নাম রবশ্বাস
কি যে তয রম োনয়ত পায়িা যে যতামাি িাশ্বত েীবন িয়য়য়ে।" এটট িেম েন 5:13 যেয়ক যনওয়া।
রিয়স্ট আপনাি নতয ন েীবয়নি েনয অ্রিনন্দন। আপরন এখন নতয ন পয়ে িয়য়য়েন। আপরন িাপচাি রমস
কয়িয়েন, রকন্তু আপনায়ক একটট রদ্বতীয় সুয়োগ্ যেওয়া িয়য়য়ে। যসটটয়ক কায়ে লাগ্ান। ইরতিায়সি এই
সরন্ধক্ষয়ণ, আপরন এক নতয ন এবং অ্রবশ্বাসয রমিয়ন যেয়ত চয়লয়েন। িাপচাি পিবতী েরুরি বাতবাি তৃতীয়
অ্ংয়ি রিক করুন এবং স্কট ও আরম রকেয িাবনা যিয়াি কিয়বা ো আপনায়ক োনয়ত এবং কিয়ত িয়ব।
আমিা সংরক্ষপ্তিায়ব যিয়াি কিয়বা রকয়সি েনয আপনায়ক ততিী িয়ত িয়ব এবং রকিায়ব 24 বা তাি মত
রগ্গ্াবাইয়টি চ্ছেরনস িাউনয়লাি কিয়ত িয়ব ো আপনায়ক রিয়স্টি সায়ে বৃচ্ছদ্ধ িয়ত সািােয কিয়ব। আমিা
চাই আপরন োনুন রকিায়ব আপনাি নতয ন রবশ্বায়সি সায়ে বে িওয়া োয়। আমিা আপনায়ক োনায়ত চাই

রক আসয়ত চয়লয়ে এবং রকিায়ব এই গুরুতি যিষ রেনগুরলয়ত যবুঁয়চ োকা োয়।

অংশ 3 এর 3
স্কট:
টঠক আয়ে বন্ধুিা, এটট আমায়েি িাপচাি পিবতী েরুরি বাতবাি রতন নবি অ্ংয়িি তৃতীয় অ্ংি। িাপচাি
িয়য় যগ্য়ে। রিস্ট এয়সয়েন এবং তাি রনয়েয়েিয়ক ধয়ি রনয়য়য়েন। যে সময়য় আপনািা এখন আয়েন
বাইয়বল তায়ক েুেবিাি সময় বয়ল। এটট একটট অ্রবশ্বাসী েগ্য়তি ওপি ঈশ্বয়িি যক্রায়ধি একটট িয়ানক
পতন। এই সময়য় একটট সাধািণ ফলাফয়লি সয়ঙ্গ েুইটট যফাকাল পয়য়ি আয়ে, ঈশ্বি এই রবন্দু পেন্ত
ব
রনয়েয়ক আটয়ক যিয়খরেয়লন, রকন্তু এই েগ্ৎ একটট টটরপং পয়য়য়িি ফময়ত
ব যপৌৌঁয়েয়ে। ঈশ্বি তাি
রনয়িাধক সুিক্ষা সরিয়য় রনয়য়য়েন। বাইয়বল োনায় যে ঈশ্বি পৃরেবীয়ক আয়গ্ও রবচাি কয়িয়েন। বনযা এবং
যসায়িাম এবং যগ্ায়মািাি িল আয়গ্ি উোিিণ। এই েুেবিাি েুইটট উয়েিয িয়য়য়ে। িেমত, বাইয়বল বয়ল
যে ঈশ্বি সািা রবয়শ্বি সমস্ত পাপীয়েি িাচ্ছস্ত যেয়বন। এবং রদ্বতীয়ত, রতরন ইিযরেয়েি েীশু রিয়স্টি, এক এবং
একমাত্র মরসিাি, মাধযয়ম োতীয় পরিত্রায়ণ আনয়বন। উিয় সমান্তিাল পে, যেিয়েি ময়ধয রেয়য় পাপীয়েি
রবচাি এবং ইেিায়য়য়ল ইিযরেয়েি োতীয় পরিত্রান, মানুষয়েি ওপি তায়েি েীশু রিয়স্টি িয়য়ােনীয়তা
যবাঝাবাি েনয িচে চাপ িয়য়াগ্ কিয়ত কিা িয়ব।
এটট সাধািণ ফলাফল যেটট আরম উয়েযখ কয়িরেলাম। পরিত্রান শুধু একটট রিশুি-মতন িােনাি
ব
েূয়ি
িয়য়য়ে, এবং তবুও, েুুঃখেনকিায়ব, অ্য়নয়ক তায়েি গ্ব, ব অ্জ্ঞতা এবং স্ব-রবভ্রয়ম যসটট িরতিত কিয়বন।
যতামাি রবষয়য় যেন যসটট না বলা িয়। েুেবিাি সময়কায়লি যিয়ষ অ্যারিক্রাইস্ট ইেিায়য়ল িায়েি সায়ে
একটট িারন্তচযচ্ছক্ত সাক্ষি কিাি 30-রেয়নি মায়সি সাত বেি, বা 2,520 রেন পয়ি েীশু আবাি আসয়বন। এটট
রিয়স্টি রদ্বতীয় আগ্মন ো িত িত বেি ধয়ি মানুষয়েি িীত কল্পনা ধয়ি যিয়খয়ে। আপনায়ক ততিী োকয়ত
িয়ব। আরম িােনা
ব করি যে আপরন আপনাি েনয ঈশ্বয়িি উয়েয়িযি কায়ে আপনাি েীবন সমপনব কিাি
েনয রিয়স্টি েনয অ্ঙ্গীকাি কিাি আধযাচ্ছত্মক রসদ্ধান্ত চূ োন্ত কয়িয়েন এবং তাি েনয আপনাি েীবয়নি
বারক অ্ংি বযবিাি কিয়ত িয়চি িয়য়য়েন। েরে আপরন কয়ি োয়কন, তািয়ল আপরন োনয়ত পায়িন যে
স্বয়গ্িব যেবেূতিা আনন্দ কিয়ে। ঈশ্বি আপনাি েনয অ্য়পক্ষা কিয়ে। েীশু আপনাি েনয এয়সয়েন,
আপনাি েনয যবুঁয়চয়েন, আপনাি েনয মািা যগ্য়েন, আি এই মুিয়ূ তব আপনায়ক বযবিাি কিয়ত চান।
িযাুঁ, আপনায়ক বযবিাি কিয়ত কািণ সমস্ত পুনেবন্মিাপ্ত রিয়স্টি অ্নুগ্ামীিা িাপচায়িি মুিয়ূ তব যনওয়া
িয়য়রেয়লন। আে পৃরেবীয়ত অ্য়নয়ক বারক যনই োিা সতয োয়নন, রকন্তু যসটট দ্রুত বেয়ল োয়ব। সািা রবয়শ্ব
লক্ষ লক্ষ যলাক োকয়বন োিা রবশ্বাস, অ্নুয়িাচনা এবং েীশুয়ত রবশ্বায়স আসয়বন এবং তািফয়ল উদ্ধাি িয়য়
োয়বন। বাইয়বল বয়ল েুেবিাি সময়য় উদ্ধাি িওয়া মানুষয়েি সংখযা অ্য়নক যবরি িয়ব। গ্যারি আি আরম
েৃঢ়িায়ব রবশ্বাস করি যে ঈশ্বি অ্নযয়েি সায়ে সতয যিয়াি কিাি মাধযয়ম আপনায়ক বযবিাি কিয়ত চান।
এটট িয়য়তা আপনাি কায়ে সুস্পি, রকন্তু যতমন অ্য়নয়ক যনই োিা োয়নন যে বাইয়বল সতয, এবং যে
বাইয়বয়লি িরবষযৎবাণী িাপচায়িি কো এবং েুেবিাি সময়কায়লি ঘটনাগুরল আয়গ্ যেয়কই বয়লরেয়লা।
এমন অ্য়নয়ক যনই োিা োয়নন রকিায়ব উদ্ধাি যপয়ত পায়িন। এমন অ্য়নয়ক যনই োিা োয়নন রক আসয়ত
চয়লয়ে। এই মুিয়ূ তব, মানুষিা িীত এবং রবভ্রান্ত। অ্য়নয়কি িশ্ন আয়ে। আপনাি কায়ে উত্তি িয়য়য়ে, এবং
যসগুরল ঈশ্বয়িি কো, পরবত্র বাইয়বয়লি ওপি রিরত্ত কয়ি িয়য়য়ে।
আপরন একটট অ্সাধািণ পরিমান োনয়বন এবং আপনাি এবং অ্নযয়েি িয়য়য়ে এমন িশ্নগুরলি
অ্য়নকগুরলি উত্তি োনয়বন। যসগুরল বাইয়বয়ল িয়য়য়ে। সুতিাং, একেন যসবক এবং পালনকতবাি সাক্ষী
িবাি েনয, এটট বতবমায়ন আপনাি রমিন। আপরন উয়েিয এবং ইোি একটট েীবন কাটায়ত পািয়বন।
আপনাি েনয যে সময় বারক িয়য়য়ে যসই সময়য়ক আপরন সন্মান কিয়ত পািয়বন। আপরন েখন সািয়সি
মাধযয়ম এবং আত্মতযাগ্ কয়ি েতটা সম্ভব অ্নযয়েি সায়ে যিয়াি কয়িন আপরন তত উন্নরত কিয়বন।
আপরন, আমাি বন্ধু, সাক্ষী িয়ত এবং যসবা কিয়ত উদ্ধাি কিা িয়য়য়েন। আপরন এখন েত যবরি সম্ভব

মানুষয়ক রবশ্বায়স আনাি েনয ঈশ্বয়িি রমিয়নি িেম সারিয়ত িয়য়য়েন। যকায়না িযল কিয়বন না, সাময়ন
এখন মিাকারবযক েুয়দ্ধি সারি িয়য়য়ে। গ্যারি এি পয়ি আপনায়ক বাইয়বয়লি িরবষযৎবাণী রবষয়য় বলয়বন
এবং রকিায়ব আমিা োনলাম যে আমায়েি আপনাি এই রেনগুরলয়ত রবয়শ্ব রক িয়ত চয়লয়ে যসই তয়েযি
চারিোি রবষয়য় ততিী িয়ত িয়ব। গ্যারি।
গ্যারি:
আই অ্যাম এ ওয়াচমযান রমরনরি েল িাপচায়িি পূবানু
ব মান কিয়ত সফল িয়য়রেল কািণ বাইয়বয়লি
িরবষযৎবাণী উয়েখ কয়িরেল যে যসই ঘটনা ঘটয়ত চয়লয়ে। বাইয়বয়লি এক তৃতীয়াংি িরবষযৎবাণীি
ধিয়ণি। বাইয়বয়ল 1,000 টটিও যবরি িরবষযৎবাণী িয়য়য়ে এবং 900 টটিও যবরি ইরতময়ধয টঠক যেিায়ব বলা
িয়য়য়ে যসইিায়ব পূণ ব িয়য় যগ্য়ে। বারকগুরল এখয়না িওয়া বারক িয়য়য়ে। সফল িরবষযৎবাণীি েনয
বাইয়বয়লি যিকিব 100% সটঠকতাপূণ।ব যকায়না বাইয়বয়লি িরবষযৎবাণী িযল বয়ল িমারণত িয় রন, েরেও িত
িত বেি ধয়ি অ্য়নকগুরল সয়োয়ি যচিা কিা িয়য়য়ে। পূণ িওয়া
ব
বাইয়বয়লি িরবষযৎবাণী ঈশ্বয়িি কোি
অ্খণ্ডতা োচাই কয়ি। এই রবষয় যে িাপচাি িয়য়য়ে এটটয়ক রনচ্ছশ্চত কয়ি এবং আরম দ্বযেবাকয
ব
োো এটট
বলয়ত পারি যে বাইয়বয়লি িরবষযৎবাণী ো িয়ত চয়লয়ে বয়লয়ে টঠক তাই ঘটয়ব ো বলা িয়য়য়ে রিরিয়লিন,
মযােু, িযারনয়য়ল, এয়েরকয়য়ল, োকারিয়া, ইসাইয়াি এবং আয়িা অ্নযয়েি বইয়ত। আপনাি েনয আমায়েি
হৃেয় এখন বযরেত িয়। রক আিা কিা উরচত তাি রবষয়য় আমায়ক একটট সািাংি কিয়ত রেন।
এই েগ্ৎ একটট পরিবতবন এবং েুেবিাি একটট অ্িূ তপূব সময়য়ি
ব
অ্রিজ্ঞতা কিয়ত োয়ে। একেন নতয ন
এবং িয়ানক রবশ্বয়নতা রেরন সময়য় অ্যারিক্রাইস্ট রিসায়ব পরিরচত িয়বন, রতরন ক্ষমতায় আসয়বন এবং তাি
সায়ে নতয ন রবশ্ব অ্েনীরত,
ব
ধম ব এবং সামরিক বযবস্থা আসয়ব। পরিয়িয়ষ, এই সব তাি রনয়ন্ত্রয়ণ োকয়ব।
অ্যারিক্রাইস্ট পৃরেবীয়ত সাত বেয়িি েনয িােত্ব কিয়ব। এটট পৃরেবীি োনা সবয়চয়য় কটঠন, সবয়চয়য়
অ্তযাচািী সাত বেি িয়ব। আপরন সম্ভবত বযচ্ছক্তগ্তিায়ব িয়ঙ্কি এবং িয়ানক বায়ে কায়েি সাক্ষী িয়বন।
েুেবিাি সময়কাল রিসায়ব রচরিত এই সময়কাল িায়লা বনাম ময়ন্দি একটট মিাকারবযক েুয়দ্ধি দ্বািা রচরিত
িয়ব। পৃরেবী গ্রয়িি যকাটট যকাটট আত্মাি িাশ্বত রনয়রত পািাি োয়ন োকয়ব। েুটট চ্ছেরনস একয়োয়গ্ ঘটয়ব।
অ্যারিক্রাইস্ট রবয়শ্বি সমসযাি আপাতেৃটিয়ত েিনীয়
ব সমাধায়নি সায়ে ক্ষমতায় আসয়ব। অ্রতিাকৃত রকন্তু
মন্দ অ্ন্তেৃবটি এবং ক্ষমতাি সয়ঙ্গ অ্রিত, রতরন একেন রিততষী এবং উজ্জ্বল মানুষ, একেন িিাবিালী এবং
সিোত যনতা িয়ত িেরিতব িয়বন।
রকন্তু সময়য়ি সায়ে সায়ে রতরন রনয়েয়ক সবয়চয়য় মন্দ মানুষ রিসায়ব যেখয়বন। োিা তাি যনতৃত্ব িরতয়িাধ
কিয়বন বা বাইয়বয়লি একমাত্র িকৃত ঈশ্বয়িি পূো কিাি সািস যেখয়বন, তািা গুরুতিিায়ব রনপীরেত
িয়বন। তাি িােয়ত্বি সায়ে রতন বেয়িি ময়ধয, োিা তাি রবয়িারধতা কয়িন তায়েিয়ক রবচ্ছেন্ন, কয়য়ে, এবং
িতযা কিাি একটট অ্ল-আউট যচিা কিা িয়ব। এই রনপীেন, এবং েুদ্ধ এবং আরেক
ব কি ো এই
অ্যারিক্রাইস্ট আনয়বন, যকাটট যকাটট মানুয়ষি মৃতযযি কািণ িয়ব। বাইয়বল রলখয়ে যে রবয়শ্বি েনসংখযাি
িায় অ্য়ধক
ব েুইটট রবিাল যেউয়ত মািা োয়ব। অ্যারিক্রাইস্ট িয়লন মানুয়ষি রূপ ধিা ইরিল এবং তাি ময়ধয
োকা যকায়না িায়লা রকেয আসয়ল েগ্ৎয়ক যধাুঁকা যেবাি েনয িয়য়য়ে। একই সময়য়, অ্যারিক্রাইস্ট েখন
ক্ষমতায় আসয়ব, ঈশ্বি, সংয়কত, ওয়াোস, ব নবী এবং যেবেূতয়েি মাধযয়ম বাতবাি একটট রসরিয়ে, উেীপনা
পাটঠয়য়য়ে এবং এমনরক েুেবিাি মাধযয়ম, এই চ্ছেরনসগুরলি এবং আিও অ্য়নক রকেযি মাধযয়ম েগ্ৎয়ক
োনায়ত চাইয়বন যে বাইয়বল সতয এবং পরিত্রান শুধু পাওয়া োয় যকবলমাত্র েীশুয়ত রবশ্বাস কয়ি। আোি
বা বুদ্ধ বা রিন্দু িগ্বানয়েি ময়ধয নয়। মানবতাবাে, িেুচ্ছক্ত বা এআই-এি ময়ধয নয়।
পরিত্রান শুধু সম্ভব ঈশ্বয়িি মরিমায় েীশু রিয়স্টি ময়ধয রবশ্বায়সি মাধযয়ম। এটট এখন অ্নযয়েি েনয যতামাি
বাতবা। এটট আপনাি রমিন, আপরন েত যোয়ি পায়িন, েতক্ষণ পায়িন, েতেনয়ক পায়িন যিয়াি কয়ি যে
পরিত্রান শুধু পাওয়া োয় েীশু রিয়স্টি ময়ধয আপনাি রবশ্বাস স্থাপন কয়ি। েুেবিাি ময়ধয, েুদ্ধ, খিা, রবষাক্ত
েল, িূ রমকম্প, রনপীেন, অ্সিয গ্িম এবং অ্স্বািারবক অ্ন্ধকাি োকয়ব। রকন্তু এোোও োকয়ব
পরিত্রায়নি েনয অ্য়নয়কি েীশুি িরত রবশ্বায়স অ্সাধািণ পরিবতবন। অ্য়নয়ক পালনকতবাি িরত রবশ্বায়স
রফিয়বন এবং একটট নতয ন আোিগ্রাউে চাচব েন্ম যনয়ব। এটট সম্ভব যে যিয়ষি রেয়নি চাচব অ্য়নক রেক

যেয়ক িােরমক রিস্টান চায়চব ি অ্নুরূপ িয়ব ো যিামান সিকায়িি দ্বািা মািাত্বকিায়ব রনপীরেত িয়য়রেয়লা।
আপরন রক োয়নন যে 100 যেয়ক 400 রিস্টায়েি ময়ধয িায় কুরে লক্ষ রিস্টানয়েি তায়েি রবশ্বায়সি েনয িতযা
কিা িয়য়রেয়লা? এটট একটট রবস্ময়কি সংখযা, রবয়িষ কয়ি যসই সময়য়ি েনসংখযাি যবস মাোয় যিয়খ।
েুুঃখেনকিায়ব, েুেবিাি সময়য় েখন আপরন যবুঁয়চ োকয়বন এবং অ্যারিক্রাইস্ট রবশ্বাসীয়েি যে রনপীেন
কিয়ব তা আিও খািাপ িয়ব। যেয়িতয আমিা আপনাি েনয রচন্তা করি, আমিা এখন আপনাি সায়ে একটট
কটঠন সতয যিয়াি কিরে। আপনািা যে সমসযাি সম্মুখীন িয়বন তাি সুগ্াি যকাট কিবাি েনয োস্ট যকায়না
উপায় যনই। আপনাি একমাত্র আিা িয়লা েীশু রিয়স্টি িরত একটট গ্িীি স্থায়ী রবশ্বাস। এটট িওয়াি কো
নয় যে রতরন আপনায়ক আগ্ত েুেবিা যেয়ক মুক্ত কয়ি িাখয়বন, রকন্তু রতরন আপনাি সায়ে োুঁোয়বন এবং
িচ্ছক্ত যেয়বন এবং িারন্ত যেয়বন েখন আপরন তায়েি মুয়খামুরখ িয়বন। এই সতয যেয়ক সািস রনন যে অ্য়নক
িতােী েুয়ে আপনাি আয়গ্ আিও অ্য়নক সািসী রিস্টানিা রগ্য়য়য়েন। তািা যেরখয়য়য়েন যে এমনরক
কয়িি ময়ধযও রবশ্বায়স অ্চল োকা এবং িিযি সাক্ষী িওয়া সম্ভব, এমনরক েরে এি েনয তায়েি েীবন রেয়ত
িয় তািয়লও। আপরন িেম িয়বন না এবং আপরন একা িয়বন না। অ্য়নযিা ময়ন্দি রবরুয়দ্ধ োুঁরেয়য়য়েন
এবং আপরনও তা পািয়বন। রিয় বন্ধু, আপনাি মত নতয ন রবশ্বাসীি সাক্ষীি মাধযয়ম, সািা পৃরেবীি লক্ষ লক্ষ
যলাক এই সাত বেয়িি েুেবিাি সময়য় ঈশ্বয়িি িরত রবশ্বায়স আসয়বন।
আপরন এই েুরনয়াি ইরতিায়স ধমিচায়িি
ব
একটট অ্নযতম যেি সময়য়ি ময়ধয িয়য়য়েন। রবশ্বাস করুন যে
আপনাি একটট িূ রমকা িয়য়য়ে। আপরন এই যিষ রেয়ন িিযি একেন েৃঢ় এবং রবশ্বাসী সাক্ষী িয়য় একটট
মিান রিিাইিায়লি একটট অ্ংি িয়ত পািয়বন। এটট সিে িয়ব না, রকন্তু োিা আপনাি আয়গ্ রগ্য়য়য়েন
একটট উোিিণ স্থাপন কয়িয়েন, এবং োিা িায়লািায়ব যিষ কিয়বন একটট োরুন পুিস্কাি পায়বন।
ইরতিায়সি এই সময়য় ো িয়য়ােন তা িয়লা একেন ওয়াচমযান। ওয়াচমযান িেটট একটট বাইয়বয়লি িে।
একেন ওয়াচমযান িয়লন োরুন সািস এবং েৃঢ় রবশ্বাসেুক্ত একেন মানুষ। একেন ওয়াচমযান িয়লন
রমরলটারিি যস্পিাল যফায়সিব মত। ওয়াচমযানিা দ্রুত যিয়াি কিাি, দ্রুত আত্মতযাগ্ কিাি এবং দ্রুত কায়ে
যলয়গ্ োবাি যিাএরিি, িয়িীন মানুষ। ওয়াচমযানিা ঈশ্বয়ি অ্তীয়ত রক কয়িয়েন োনাি েনয অ্ধযয়ন
কয়িন এবং তািা যিয়াি কিয়বন ঈশ্বি িরবষযয়ত রক কিয়ত চয়লয়েন। ওয়াচমযানয়েি অ্নযয়েি আধযাচ্ছত্মক
কলযায়ণি েনয একটট উয়দ্বগ্ িয়য়য়ে। তািা নেি িায়খন এবং তািা সতকব কয়িন। তািা অ্ন্ধকায়ি উজ্বল
আয়লাি মত জ্বয়লন, িিয এবং মানবোরতি মুচ্ছক্তি েনয তাি পরিকল্পনা যেখবাি েনয অ্নযয়েি সািােয
কয়িন।
িযাুঁ, আপরন এই যিষ রেনগুরলয়ত ঈশ্বয়িি কায়ে একটট গুরুত্বপূণ িূ
ব রমকা পালন কিয়ত পায়িন। বন্ধু, আরম
আপনায়ক চযায়লে করি িিযয়ক শুধু রবশ্বাস না কিয়ত, বিং িিযি একেন ওয়াচমযান িয়য় িিযি েনয সরতয
যবুঁয়চ োকয়ত। রবশ্বায়সি সায়ে োনাি এবং উন্নরত কিয়ত সািােয কিবাি েনয, আই অ্যাম এ ওয়াচমযান
রমরনরি রি মযায়টরিয়ায়লি একটট লাইয়েরি ততিী কয়িয়ে ো আপরন িাউনয়লাি কিয়ত পায়িন। এয়ক বয়ল
িাপচাি রকট। স্কট আি আরম রবশ্বাস করি যে এই িাপচাি রকয়ট বই এবং নরে এবং রিক্ষণীয় রিরিও একটট
মূলযবান সম্পয়েি িরতরনরধত্ব কয়ি আপরন োি সুয়োগ্ রনয়ত চাইয়বন। ময়ন িাখয়বন, রবশ্বস্ত রবশ্বাসীিা োিা
বাইয়বল রিক্ষক এবং োেক রিসায়ব কাে কয়িন, োয়েি একটট িকৃত বিণ-এয়গ্ইন অ্রিজ্ঞতা আয়ে,
ওয়য়ল, তািা িাপচায়ি গ্ৃিীত িয়য়রেয়লন। িকৃত চাচব চয়ল যগ্য়ে। সুতিাং, এখয়নি েনয, েখন ঈশ্বি পিবতী
িেয়ন্মি রমরনরি রলিািয়েি লালন কিয়েন, আমিা আপনায়ক উৎসারিত করি এই মযায়টরিয়ায়ল যবরি
মাত্রায় ঝু ুঁ য়ক পেবাি েনয। তািা আপনায়ক রক সতয োনয়ত সািােয কিয়ব, তািা আপনায়ক রক আসয়ত
চয়লয়ে, এবং ো আসয়ত চয়লয়ে তাি েনয রকিায়ব ততিী িয়ত িয়ব োনয়ত সািােয কিয়ব।
তািা আপনায়ক বাইয়বল বুঝয়ত এবং বাইয়বয়লি আধযাচ্ছত্মক সতয যিয়াি কিয়ত এবং যিখায়ত ততিী িবাি
েনয সািােয কিয়ব। এবাি আরম বাতবাটট স্কয়টি কায়ে আবাি পাটঠয়য় যেই, যে বযাখযা কিয়ব রকিায়ব িাপচাি
রকয়টি এই সম্পে অ্যাকয়সস, িাউনয়লাি এবং বযবিাি কিা োয়।
স্কট:

রিয় বন্ধুিা, েরে আপনািা রিস্টয়ক অ্নুসিণ কিাি এবং আপনায়েি বারক েীবন তাি িরত সমপনব কিাি
রসদ্ধান্ত রনয়য় োয়কন তয়ব আপনায়েি িাই এবং যবান বয়ল িাকয়বা। এটট এখন আমাি যিয়াি কিাি সময়
রকিায়ব অ্সাধািণ গ্িীিতাি উপাোন অ্যাকয়সস কিা োয় ো গ্যারি এবং আরম এবং আই অ্যাম এ ওয়াচমযান
রমরনরি েল আপনায়েি েনয ততিী কয়িরে। এটট যসখায়ন যেখায়ন আমিা, আপনাি সতীে িাই
ব
এবং যবায়নিা
োিা আপনাি আয়গ্ রগ্য়য়য়েন, আপনায়ক বযাটন রেচ্ছে। rapturekit.org ওয়য়বসাইয়ট, আপরন একটট সম্পূণ ব
যসট ফাইল এবং যফাল্ডাি িাউনয়লাি কয়ি আপনাি রনয়েি িাপচাি রকট বানাবাি একটট রবকল্প পায়বন।
এখায়ন চ্ছিনিট আয়ে যস্টপ-বাই-যস্টপ রনয়েব িাবলীি সায়ে এবং অ্য়নক রিরিও টটউয়টারিয়াল িয়য়য়ে ো
আপরন সিায়ক ময়ন কিয়ত পায়িন। এটট অ্য়নক তেয িয়য়য়ে তাই তধে ধরুন,
ব
েরে এটট আপনাি রকেয সময়,
িয়য়তা অ্য়নক ঘিা লায়গ্। গ্যারি এবং আরম কল্পনা করি যে আমিা েখন কো বলরে তখন আিও অ্য়নয়ক
যসগুরল িাউনয়লাি কিয়ে, তাই এগুরল স্বািারবয়কি যচয়য় ধীয়ি িয়ত পায়ি। তধে ব ধরুন এবং িাল যেয়ে
যেয়বন না।
েরে িাউনয়লাি বাধা যপয়ত োয়ক, এরগ্য়য় চলুন এবং আবাি যচিা করুন। আপনায়ক টটয়ক োকয়ত িয়ব।
আপনাি উয়েিয িয়লা আমিা আয়গ্ যেগুরল ততিী কয়িরে যসই রতনটট িাউনয়লাি সাইয়টি একটটি রলংক
খুয়ুঁ ে পাওয়া, box.com, dropbox.com, বা sync.com, এবং আপরন ো পায়িন যসই সব রকেয িাউনয়লাি কয়ি
যনওয়া। এই সম্পেগুরলি ময়ধয েুটট রিরিও যিয়েনয়টিন িয়য়য়ে ো িাপচায়িি সময় ো িয়য়য়ে তাি েনয।
বাইয়বয়লি একারধক রপরিএফ িাসনব িয়য়য়ে োয়ত আপনাি সবসময় পোি েনয একটট োয়ক। আমায়েি
কায়ে রবরিন্ন রবষয় েুয়ে রপরিএফ ইবুক িয়য়য়ে, োি ময়ধয িয়য়য়ে েীশুি গ্ল্প, ো এোোও অ্নযয়েি যিখাবাি
েনয বাইয়বল স্টারি রিসায়ব বযবিাি কিা যেয়ত পায়ি। একটট সায়ে-পাুঁচ-ঘিা েীঘ যিয়েনয়টিন
ব
িয়য়য়ে 14
টট রবরিন্ন রবষয় কিাি কয়ি ো িয়য়য়ে "েুেবিাি সাধুয়েি রক োনয়ত িয়ব ো আপনায়ক রক আসয়ে তাি
মুয়খামুরখ িয়ত সািােয কিয়ব।" আমিা রবয়িষজ্ঞ োেকয়েি যেয়ক অ্য়নক ধয়মাপয়েি
ব
সংগ্রি কয়িরে, রকেয
অ্রিও ফিমযায়ট এবং রকেয রিরিওয়ত, আপনায়ক রনয়েি েনয যিখাি েনয এবং অ্নযয়েি কায়ে বাইয়বয়লি
সতয িচাি কিাি েনয।
এখায়ন ইরতময়ধয খুব যবরি কিাি কিাি েনয আয়ে, সব রমরলয়য় িায় 25 রগ্গ্াবাইট তেয। আপনায়ক উৎসাি
যেওয়া িয়য়য়ে এই সম্পেগুরলয়ক আপনাি রপরস বা মযায়ক িাউনয়লাি কিাি েনয এবং একটট 32 রগ্গ্াবাইট
ইউএসরব ড্রাইয়ি করপ কিাি েনয, েত ঘনঘন আপরন পািয়বন, েতক্ষণ আপরন পািয়বন। েখন আপরন
কাউয়ক যেয়খন রেরন এই গ্সয়পয়লি বাতবা যিানাি এবং ঈশ্বয়িি বায়কযি এই আশ্চে ব সতয খুয়ুঁ ে পাওয়াি
িয়য়ােয়ন িয়য়য়েন, তািয়ল আপরন তায়েিয়ক িয় একটট ইউএসরব ড্রাইি রেয়য় রেয়ত পায়িন, বা আিও
িায়লা, তায়েি কম্পম্পউটাি বা েয়ন্ত্র এটট করপ কয়ি রেয়ত পায়িন এবং আসলটট রনয়েি কায়ে িায়খন োয়ত
আপরন এটট অ্নযয়েি, োয়েি আপনাি সায়ে যেখা িয়ে, রেয়ত পায়িন। যিকয়িবি েনয, আপরন এটট
রবনামূয়লয েতবাি খুরি কিয়ত পায়িন। আমিা আপনায়ক এটট কিাি েনয েৃঢ়িায়ব উৎসাি যেই। এই
িাপচাি রকট রিয়সায়সিব উপাোনগুরল েরেয়য় রেন। এটট এখন আপনাি রমিন। আরম আমাি অ্ংি যিষ
কিয়ত চাই এই বয়ল যে আরম আপনাি সায়ে িীঘ্রই একরেন যেখা কিয়ত ইেযক। যসটট একটট োরুন
রিইউরনয়ন িয়ব তায়েি সায়ে োিা আপনাি আয়গ্ মৃতযয বা িাপচায়ি যগ্য়েন।
েরে আপনাি স্বামী/স্ত্রী বা সন্তান োয়ক োিা িাপচায়ি যনওয়া িয়য়য়ে, শুধু োনুন যে তািা আমায়েি সায়ে স্বয়গ্ ব
রনিাপে আয়ে, এবং আপরন তায়েি িীঘ্রই আবাি যেখয়বন। রকন্তু এটট গুরুত্বপূণ যে
ব আপরন আপনাি যফইে,
রবশ্বাস এবং আস্থা েীশুয়ত িায়খন। আপনাি রসদ্ধান্ত রনয়ত যেরি কিয়বন না কািণ সমস্ত গ্রয়ি এয়তা যলাক
মািা োয়ে, আপরন িয়য়তা মৃতযযয়ক আসয়ত যেখয়বন না। আপনাি িাশ্বত িরবষযৎ এই ঝু ুঁ রকয়ত না িাখাই
যেয়। আপনায়ক সতকব কিা িয়য়য়ে। আি তাি যেয়ক বে, গ্যারি আি আরম আপনায়ক িিযি ময়ধয
িায়লাবারস এবং আপনায়ক আমায়েি সায়ে স্বয়গ্ বযেখয়ত চাই। আরম একটট অ্রন্তম সতকববাতবা রেয়য় যিষ
কিরে। এটট খুব গুরুত্বপূণ িয়ব
ব
যে েন্তুি (রবস্ট) রচি এরেয়য় োওয়া এবং িায়লািায়ব সমাপ্ত িওয়াি েনয
যচিা কিা। আপরন িয়য়তা িাপচাি রমস কয়িয়েন এবং এটট আপনাি েনয খুব কটঠন িয়ব, রকন্তু এটট যবরি
যেরি িয়য় োয় রন। এই রবষয়গুরলি ওপি আিও চ্ছেরনস িাপচাি রকয়ট িাউনয়লাি রলংক এবং সম্পয়ে কিাি
কিা িয়য়য়ে। গ্িম্পস্পি। আপরন যেন এই মিসুয়ম সাফলয লাি কয়িন।

গ্যারি:
রিয়স্টি িাই এবং যবায়নিা, আরম আপনায়েি েৃঢ় িয়ত উৎসাি রেয়ত চাই। অ্য়নক রকেয যিখাি এবং কিাি
আয়ে, রকন্তু ঈশ্বি সািােয কিয়বন। আপরন যিাুঁচট যখয়ত পায়িন, রকন্তু ঈশ্বি দ্রুত ক্ষমা কয়ি যেয়বন এবং
আপনায়ক এরগ্য়য় চলয়ত সািােয কিয়বন। মূল কোটট িয়লা তায়ক রবশ্বাস কিা এবং িাল না যেয়ে যেওয়া।
িয়তান রফসরফস কিয়ত পায়ি, "এই কাে আপনাি পয়ক্ষ খুব কটঠন," বা "এটট যেয়ে যেওয়াি সময়," বা,
"তয রম যোগ্য নও।" একেন রময়েযবােীি কো শুনয়বন না। এটট োনয়বন ঈশ্বি আপনায়ক িায়লাবায়সন।
রতরন আপনায়ক এই যিষ মুিয়ূ তবি সুয়োগ্ রেয়য়য়েন রিয়সট কিা এবং তাি েনয বাুঁচাি েনয। ময়ন িাখুন,
োিা তাি েনয িায়লািায়ব যবুঁয়চয়েন এবং তাি েনয িায়লািায়ব যিষ কয়িয়েন তাি যেয়ক যবরি পায়বন ো
অ্নযিা কল্পনাও কিয়ত পায়িন না। রবশ্বাসী িন। েৃঢ় িন। স্কট এবং আরম এবং আমায়েি স্ত্রীিা এবং আই
অ্যাম এ ওয়াচমযান রমরনরি েল আপনায়ক িীঘ্রই যেখয়ত পাওয়াি আিা করি। ঈশ্বি আপনাি মঙ্গল করুন।

