
ঈশ্বরেে োরযেে সুসমাচাে 
এটা সমাধান! 

ত ামো কি যান না তে, কেশু বরেকিরেন পেযন্ত ঈশ্বরেে োরযে এিটি সাক্ষী কিরসরব কবরশ্বে িারি 
প্রচাে িো িয় তেষ না আসর  পারে? 

 
"তনির়ে বাঘ এবং তমষোবি সরে বাস িেরব ... 9  াো আঘা  না সব আমাে পকবত্র পবয  

ধ্বংস, পৃকিবীে প্রভুে জ্ঞান পকেপূর্য িইরব যরেে সমুদ্র িভাে কিসারব িইরব না" (কেোইয় 
11: 6-9) 
 

বব কিরয়ে কপএইচকি 
ঈশ্বরেে োরযেে সুসমাচাে 

এটা সমাধান! 

  

বব কিরয়ে কপএইচকি দ্বাো 
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তিন  াে সমসো না সমাধান মনুষেযাক  পারেন? 



আপকন কি যারনন তে, প্রিম এবং তেষ পরয়ন্ট বাইরবে তেখায় েীশু ঈশ্বরেে োরযেে সুসমাচাে উকদ্বগ্ন সম্পরিয  
প্রচাকে ? 

আপকন কি যারনন তে, ঈশ্বরেে োযে তপ্রকে রেে তযাে এবং তসই প্রিম তে  ারেে অনুসৃ  কিে? 

ঈশ্বরেে োরযে কেশুে বেকি আরি কি? ঈশ্বে েীশু োরযে এখন আমারেে মরধে  াাঁে যীবন িয়? ঈশ্বরেে োযে 
ভকবষের  প্রিৃ  োযত্ব কিিু টাইপ আরি কি? আপকন কবশ্বাস িেরব বাইরবে কি কেক্ষা তেয়? 

এিটি োযে িী? শুধু ঈশ্বরেে োযে িী? বাইরবে কি কেক্ষা তেয়? তগা়োে কেরি কিস্টান কগযয া িী তেখারো 
কবশ্ববাসীরি? 

ত ামো কি যান না তে তেষ পেযন্ত ঈশ্বরেে োরযে এিটি সাক্ষী কিরসরব কবরশ্বে িারি প্রচাে িো িয় না 
আসর  পারে? 

প্রচ্ছরেে উপে  রটাগ্র্ার  তমষোবি এিটি তনির়ে সরে োকয়  কিসারব িাপারনা ও গ্র্াক ক্স সেুারোকপ  তেখায়. কপিরনে 
মোরট আরোিকচত্র তযরুযারেরম মূে ঈশ্বরেে চাচয  ভবন িঃ বব কিরয়ে দ্বাো 2013 সারে গৃিী  অংে.  

 

সুকচপত্র 

 

1. মানব াে সমাধান আরি? 

2. কি েীশু সুসমাচাে প্রচাে িয়কন? 

3. ঈশ্বরেে োযে ওল্ড তটস্টারমন্ট নারম পকেকচ  কিে? 

4. অোপরস্টে োরযেে সুসমাচাে কেকখরয়কিরেন? 

5. কনউ তটস্টারমন্ট বাইরে তসাসয ঈশ্বরেে োরযে তেখারনা. 

6. তগ্র্রিা-তোমান কগযয াে তেখান োরযেে গুরুত্বপূর্য, কিন্তু... 

7. তিন ঈশ্বরেে োযে? 

তোগারোরগে  িে 

 

1. মানবতার সমাধান আছে? 

ববছের অছনক সমসযার মুছিামুবি হছত হছব. 



অছনছক কু্ষধাতত . অছনছক বনপীব়িত হয়. অছনছক দাবরছযযর মুছিামুবি. বহু জাবত গুরুতর ঋণ রছয়ছে. অজাত 
ববশী সহ বশশু, অপবযবহার মুছিামুবি. ওষুধ-প্রবতছরাধী বরাছের অছনক ডাক্তার বযস্ত. বমজর বশল্প শহর 
বায়ু িুব সুস্থ হছত দবূষত আছে. বববিন্ন রাজনীবতববদ যদু্ধ শাসান. সন্ত্রাসী হামলার ঘটনাছকই রািা. 

ববে বনতৃবৃন্দ সমসযার মানবতার সমু্মিীন ঠিক করছত পারছব? 

অছনছক তাই মছন কবর. 

নতুন ইউবনিাসতাল এছজন্ডা 

25 বসছেম্বর, 2015 উপর, িযাটিকান এর বপাপ ফ্রাবিস দ্বারা মূল িাষছণর পর, জাবতসংঘ (ইউএন) এর 193 

জাবতর বক মূলত ন ুন ইউকনভাসযাে এরযন্ডা আিযাবয়ত করা হছয়বেল "17 সাসছটইছনবল বডছিলপছমন্ট 
বোলস" বাস্তবায়ন বিাট. এিাছন জাবতসংছঘর 17 বোল হয়: 

লক্ষয 1. তার সকল প্রকার সবতত্র মছধয বশষ দাবরযয 

লক্ষয 2. বশষ কু্ষধা, িাদয বনরাপত্তা এবং উন্নত পবুি অজত ন এবং বটকসই কৃবষ উন্নীত 

লক্ষয 3. সুস্থ জীবন বনবিত করা এবং প্রচার সব বয়ছসর সবার জনয মঙ্গল 

লক্ষয 4. সছমত ও নযায়সঙ্গত মাছনর বশক্ষা বনবিত করা এবং সবার জনয জীবনবযাপী বশিার 
সুছযাে উন্নীত 

লক্ষয 5. বজন্ডার সমতা অজত ন করা এবং সব নারী ও বমছয়বশশুছদর ক্ষমতায়ন 

লক্ষয 6. প্রাপযতা এবং জল বটকসই বযবস্থাপনা এবং সব জনয সযাবনছটশন বনবিত করা 

লক্ষয 7. সব জনয, সাশ্রয়ী বনিত রছযােয, বটকসই ও আধুবনক শবক্ত এছেস বনবিতকরণ 

লক্ষয 8. প্রবক্তা উন্নীত করা, অন্তিুত বক্তমূলক এবং বটকসই অথনততনবতক প্রবৃবদ্ধ, পণূত ও উৎপাদনশীল 
কমতসংস্থাছনর এবং সব জনয শালীন কাজ 

বোল 9. ববল্ড প্রাণবন্ত পবরকাঠাছমা, অন্তিুত বক্তমূলক এবং বটকসই বশল্পায়ন এবং পাবলত নতুনত্ব 
প্রচার 

লক্ষয 10. মছধয এবং বদছশর মছধয ববষময কমাছত 

লক্ষয 11. করুন শহর ও জনবসবত, সছমত বনরাপদ, প্রাণবন্ত এবং বটকসই 

লক্ষয 12. বটকসই িরচ এবং উৎপাদন বনদশতন বনবিতকরণ 

বোল 13 জলবায়ু পবরবতত ন ও তার প্রিাব বমাকাছবলায় জরুরী পদছক্ষপ বনন 

লক্ষয 14. সংরক্ষণ এবং পবরছবশবান্ধব সমুয, সমুয ও বটকসই উন্নয়ছনর জনয সামুবযক সম্পদ 
বযবহার 

বোল 15, রক্ষা পনুরুদ্ধার এবং স্থলজ বাস্তুতন্ত্র বটকসই বযবহার উন্নীত করা, পবরছবশবান্ধব অরণয, 
যুদ্ধ মরুকরণ এবং স্থবেত পবরচালনা এবং িূবম অবক্ষয় ববপরীত ও জীবতববচত্রয ক্ষয় স্থবেত 



বোল 16, বটকসই উন্নয়ছনর জনয শাবন্তপণূত ও সছমত সমাছজ প্রচার সব জনয নযায়ববচার অযাছেস 
প্রদান এবং সব স্তছর, কাযতকর জবাববদবহমূলক ও সছমত প্রবতষ্ঠান বনমতাণ 

বোল 17 বাস্তবায়ছনর মাধযম শবক্তশালী ও বটকসই উন্নয়ছনর জনয বববেক অংশীদাবরছত্বর 
পনুরুজ্জীববত 

এই অযাছজন্ডা সম্পণূতরূছপ 2030 দ্বারা বাস্তবাবয়ত করা অনুবমত হয় এবং তটিসই উন্নয়রনে যনে 2030 

এরযন্ডা বলা হয়. এটা বনয়ন্ত্রণ, বশক্ষা, এবং আন্তজত াবতক ও আস্থাছযােয সহছযাবেতার মাধযছম মানবতার 
সমু্মিীন অসুি সমাধান করার লছক্ষয কাজ কছর. যবদও তার উছেশয অছনক িাছলা হয়, তার পদ্ধবত ও 
লছক্ষযর বকেু মন্দ (Cf. আবদপসু্তক 3: 4). এই অযাছজন্ডা, এো়িাও, বপাপ ফ্রাবিছসর োউো  

েকে এনসাইক্লীকালটিছত সছঙ্গ সামঞ্জসযপণূত. 

"নতুন ইউবনিাসতাল এছজন্ডা" "নতুন কযাথনবলক এছজন্ডা 'নামক করা বযছত পাছর বযমন শব্দ" ববেজনীন 
"অথনত" সাবতজনীন. "ছপাপ ফ্রাবিস ন ুন ইউকনভাসযাে এরযন্ডা গ্রহণ নামক" আশার একটি গুরুত্বপণূত বনদশতন. " 

বপাপ ফ্রাবিস এো়িাও আন্তজত াবতক চুবক্ত ২১ নামক বডছসম্বর 2015 (আনুষ্ঠাবনকিাছব যেবায়ু পকেব য ন 
কবষয়ি যাক সংরঘে তেমওয়ািয  িনরভনেন েেসমূি 21 িন ারেন্স বিতাবধারী), এবং পরামশত জাবত 
"সাবধাছন এবেছয় রাস্তা অনসুরণ করছত প্রশংবসত, এবং সংহবত একটি সদা বধতমান জ্ঞাছন . " 

বকউ োস দবূষত বায়ু চায় যবদও, কু্ষধাতত  যান, দবরয হছত, ববপন্ন হছত, ইতযাবদ, এই আন্তজত াবতক সংহবত 
মানবতার সমু্মিীন সমসযার সমাধান হছব? 

জাবতসংছঘর ট্র্যাক বরকডত  

জাবতসংঘ েঠিত এবং 24 অছটাবর 1945 সাছল প্রবতবষ্ঠত হয়, বদ্বতীয় ববেযুছদ্ধর পর, যাছত অনয ধরছনর 
সংঘাত প্রবতছরাধ এবং ববে শাবন্ত বজায় রািার বচিা করছত পাছর. তার প্রবতষ্ঠাতা এ, জাবতসংছঘর 51 

সদসয রাছের বেল;এিন আছে 193. 

বসিাছন জাবতসংছঘর বযছহতু ববেজছু়ি দ্বন্দ্ব েঠিত, শত শত হছয়ছে যবদ না হাজার হাজার, বকন্তু আমরা 
এিছনা তৃতীয় ববেযুছদ্ধর বহসাছব বণতনা পাছর বক বেল হছব. 

বকউ বকউ মছন কছর জাবতসংছঘর মছতা আন্তজত াবতক সহছযাবেতা দাবব, আন্তঃধমীয় ও জেদ্বযাপী এছজন্ডা 
টাইপ বপাপ ফ্রাবিস এবং অছনক অনযানয ধমীয় বনতাছদর শাবন্ত ও সমৃবদ্ধ আনছত হছব প্রচার করার বচিা 
করছেন, সছঙ্গ বমবলত হয়. 

তছব জাবতসংছঘর জনয ট্র্যাক বরকডত  এই কাজ করছত িাল হছয়ছে না.  জাবতসংঘ বথনছক অসংিয সশস্ত্র 
সংঘাত েঠিত ো়িাও, একাবধক লক্ষ লক্ষ, কু্ষধাতত  উদ্বাস্তু, এবং / অথনবা বনদারুণিাছব দবরয. 

এক দশছকর বববশ সময় আছে, জাবতসংঘ সিস্রাব্দ উন্নয়ন েক্ষে বাস্তবায়ন করা পত্রপছুপাদ্গম. এটা এমনবক 
জাবতসংঘ বনছজই অনযুায়ী আট "উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা," বেল বকন্তু এই সফল হয়বন. সুতরাং, 2015 সাছল, তার 
তথনাকবথনত "17 সাসছটইছনবল বডছিলপছমন্ট বোলস" েৃহীত হয়. বকেু আশাবাদী. বকেু একটা আজগুবব 
কল্পনা ববছবচনা. 

যতদরু কল্পরাজয যায়, 6 বম, 2016 উপর, বপাপ ফ্রাবিস বতবন একটি মানববক ইউছরাপীয় কল্পরাজয স্বছেও 
িাবববন বয তার বেজত ার সাহাযয করছত পাছর বয মহাছদশ সাধা বছলন. তা সছেও, বপাছপর স্বে শযযাতযাে 
একটি দঃুস্বে (Cf. কালাম 18) হছত হছব. 



বকেু সহছযাবেতা এবং সাফলয, বকন্তু হছত পাছর ... 

তমকেয়াম ওরয়বস্টাে এে অকভধান রাছজযর বয কল্পরাজয হয় "একটি কাল্পবনক জায়ো যা সরকার, আইন, 

এবং সামাবজক অবস্থার বনিুুঁত হয়." 

বাইছবল বশক্ষা বদয় বয, মানবতার বনজস্ব তার সমসযার সমাধান করছত পারছব না: 

23 বহ মাবুদ, আবম জাবন মানুছষর পথন বনছজর নয়; এটা মানুষ, বযবন তার বনছজর পাছয়র ধাপ 
বনছদত শ করাও নয়. (বযরবময় 10:23, NKJV সবতত্র অনযথনায় বনছদত বশত) 

বাইছবল বশক্ষা বদয় বয, আন্তজত াবতক সহছযাবেতা বযথনত হছব: 

16 ধ্বংস ও দবুবতপাক তাছদর উপায় আছে; 17 শাবন্তর পথন তারা জানল না 18 তাছদর বচাছির সামছন 
ঈেছরর বকান িয় বনই.. (বরামীয় 3: 16-18) 

তা সছেও, অছনক মানুছষর একটি আজগুবব সমাছজর তাছদর দশৃয বদছক কাজ করছে এবং এমনবক কিনও 
কিনও ধমত জব়িত করার বচিা করুন. বকন্তু প্রায় বকউই এক সতয ঈেছরর পথন অনুসরণ করছত ইচ্ছকু. 

এটা বয বসিাছন জাবতসংঘ বা িযাটিকান এর লছক্ষযর বকান বদছক বকান উন্নবত হছব না. বকেু, এবং 
বসইসাছথন বকেু বাধাগুছলা আছস হছব. 

বাস্তববক, এবং সম্ভবত বযাপক সংঘাছতর পর, আন্তজত াবতক শাবন্ত চুবক্ত একটি টাইপ করছত সম্মত হছব এবং 
বনবিত (দাবনছয়ল 9:27). যিন এটা অছনক বমথনযািাছব ববোস করা কঠিন বয মানবতা আরও শাবন্তপণূত ও 
আজগুবব সমাজ সম্পছকত  আনয়ন করা হছব ব াুঁক হছব. 

(: 9-12 2 বথনষলনীকীয় 2) অছনছক এই ধরছনর আন্তজত াবতক 'আজগুবব উন্নবত' (Cf. বযবহছেল 13:10) এবং 
বসইসাছথন বববিন্ন বচহ্ন ও আিযত কাজ কছর বযবস্থা বনয়া হছব. বকন্তু বাইছবল বযমন শাবন্ত আসছব না বশষ 
(দাবনছয়ল 9:27; 11: 31-44) বছলন, বনতারা বক দাবব করছত পাছর সছেও (1 বথনষলনীকীয় 5: 3; বযশাইয় 59: 

8). 

তাহছল মানবতা সবতযই কল্পরাজয সম্পছকত  আনার একদম অসমথনত হয়, কল্পরাজয বকান প্রকার সম্ভব? 

হযাুঁ. 

2. বক েসছপল যীশু এই বছল প্রচার কছরবেছলন? 
বাইরবে তে এিটি আযগুকব সমারয, ঈশ্বরেে োযে বো তেখায় মানব সেিােগুরো (োকনরয়ে 2:44; প্রিা 
11:15; 19: 1-21) প্রক স্থাপন িেরব. 
েীশু  াাঁে পাবকেি মন্ত্রর্ােয় শুরু িরেন,  খন ক কন ঈেছরর রাছজযর সুসমাচার সম্বরে প্রচাে 
শুরু িরে. এখারন কি মািয  কেরপাটয : 

14 ইয়াকিয়া িাোগারে োখা িরয়কিে, েীশু গােীরে এরেন ". সময় এরস তগরি, এবং ঈশ্বরেে োযে 
সকন্নিট মন ক োও, এবং গসরপে কবশ্বাস িরে" ঈশ্বে, 15 োরযেে সুসমাচাে প্রচাে িের  োগরেন 
এবং বেরেন, (মািয  1: 14-15). 

তময়াে গসরপে, কগ্র্ি েব্দ এউঅরগগকেওন কিসারব বর্যান্তকে  তিরি আরস, এবং "ভাে বা য া" বা "ভাে খবে." 
কনউ তটস্টারমন্ট, ইংরেকয েব্দ "োরযেে," ঈশ্বরেে োরযে এে সারি সম্পকিয  , NKJV প্রায় 149 বাে উরেখ িো 



িয় এে মারন িে এবং েুয়ায় তিয ইম্স বাইরবে মরধে 151. এটা কগ্র্ি েব্দ বাকসরেয়া ো কনয়ম বা েয়োেটি 
অন্তযয গৎ উরেখ কিসারব বর্যান্তকে  তিরি আরস. 
কিউমোন োযেগুরোে পাোপাকে ঈশ্বরেে োরযে, এিযন োযা (প্রিাকে  বািে 17:14),  াো এিটি তভৌগকেি 
এোিা আবের্ (প্রিাকে  বািে 11:15),  াাঁো রুেস (: 3-4; 30: কেোইয় 2 9) আরি, এবং  াো আরি 
প্রযারেে (েূি 13:29). 
এখারন েীশু তিরি প্রিম পাবকেি কেক্ষা মোি ুতেিিয  তে: 

23  খন েীশু সব সম্পরিয  গােীে কগরয়  ারেে সমায-গৃরি কেক্ষা কের  সুসমাচাে (মকি 4:23) 

প্রচাে. 
মোিু এিা়োও তেিিয : 

35  খন েীশু তসই অঞ্চরেে সমি নগে ও গ্র্ারম গ্র্ারম ঘুরে ইহুেীরেে সমায-গৃরি কেক্ষা কের  োযে 
(মকি 9:35) সুসমাচাে প্রচাে. 

কনউ তটস্টারমন্ট তেখায় তে, কেশু কচেিাে োযত্ব িেরব: 
33 ক কন োরিারবে বংরেে তোিরেে ওপরে কচেিাে োযত্ব িেরবন,  াাঁে োযরত্বে িখনও তেষ (েিূ 
1:33) ির  িরব. 

লূক বরকডত  বয উছেশয বয যীশু পাঠাছনা হছয়ছে ঈেছরর রাছজযর ববষয় প্রচার করার বেল  া েক্ষে 
কেশু বশবিছয়বেছলন. 

43 েীশু  াাঁরেে বেরেন, "আকম, অনোনে েিরেও বের  ঈশ্বরেে োরযেে কবষয় প্রচাে িের  িরব, 

িােন এই উরেরেে আকম তপ্রকে  িরয়কি" (েূি 4:43). 
আপকন কি িখরনা শুরনরিন তে প্রচাকে ? আপকন কি বুঝর  পাকে তে পাঠারনা িরচ্ছ যনে কেশুে উরেেে 
ঈশ্বরেে োরযেে কবষয় প্রচাে িের  কিরেন? 
েূি এিা়োও তেিিয  তে েীশু কগরয় বেং ঈশ্বরেে োরযেে কবষয় প্রচাে িয়কন: 

10 তপ্রকে ো েখন  াো ক রে এরসরি,  াাঁে সমি কবষয় ো  াো সম্পন্ন যানারেন. . অ ঃপে ক কন 
 ারেে গ্র্ির্ িরেন এবং েিে ববৎসসো নামি এিাত্ম াে এিটি কনযয ন স্থারন কগরয় এিারন্ত সোইয়া 
কগরয়কিোম 11তোরিো এই ঘটনা যানর  তপরে  াাঁরি অনুসের্ িেে এবং ক কন  ারেে প্রাকি এবং 
ঈশ্বরেে োরযেে কবষরয়  ারেে সরে িিা বরেকিরেন (েিূ 9: 10-11). 

কেশু কেকখরয়কিরেন তে, ঈশ্বরেে োযে োো  াাঁরি অনুসের্ িেরব েীষয অগ্র্াকধিাে িওয়া উকচ : 
33 কিন্তু প্রিরম আোি ও  াাঁে নোয়পোয়র্ া (মকি 6:33) োরযেে কবষরয় সরচষ্ট. 
. 31 কিন্তু ঈশ্বরেে োরযেে কবষরয় সরচষ্ট, এবং এই সব ত ামাকেগরি তেওয়া িইরব 32 ভয় তিারো না, 
সামানে পাে,  া ত ামাে োযে (েূি 12: 31-32) কের  আপনাে কপ াে ভাে পকের াষ. 

কিস্টান প্রিম তচষ্টা ঈশ্বরেে োরযে িয়.  াো কিরস্টে কিসারব বাস  ারেে োইভ িরব এবং  াাঁে কেটানয এবং 
োযে উনু্মখ দ্বাো এই  ারেে েীষয অগ্র্াকধিাে ব েীে দ্বাো এই িায.  া সরেও, অকধিাংে োো িীরষ্টে 
মুিিরে, না শুধুমাত্র প্রিম ঈশ্বরেে োরযে,  াো এমনকি যাকন না এটা কি চাইকি না. অরনরি কমিোভারব 
কবশ্বাস িকে তে পাকিযব োযনীক র  যক়ে  িরচ্ছ কি ঈশ্বে কিস্টানরেে িাি তিরি আো িো িয়. ঈশ্বরেে 
োযত্ব বুঝর  না িরে,  াো এখন তেমন  াো উকচ  অিবা তবারঝ তিন মানব াে এ  কদ্বধাকি  বাস না. 



তনাটিে তে োযত্ব এিটু পাে তেওয়া িরব (Cf. তোমীয় 11: 5). এটা নম্র া োরগ স ে সামানে এিপাে অংে 
ির  ইচ্ছিু ির . 
ঈেছরর রাছজয এিছনা পবৃথনবীছত প্রবতবষ্ঠত হছয়ছে 
কেশু কেকখরয়কিরেন তে,  াাঁে অনুসােীো োযত্ব আসাে যনে প্রািযনা িো উকচ , অ : পে  াো ইক মরধে 
এটি না তভাগেখে: 

9 তি আমারেে স্বরগযে কপ া, পকবত্র বরে মানে ত ামাে নাম ির . 10 ত ামাে োযে আসিু. আপনাে 
(: 9-10 মকি 6) বেবিাে িো িরব. 

েীশু ঈশ্বরেে োরযেে কবষয় প্রচাে িের   াাঁে কেষেরেে পাঠারনা আউট: 
1 এেপে েীশু  াাঁে বারোযন তপ্রকে রি তিরি  াাঁরেে সব েিরমে ভূ   া়োবাে ক্ষম া ও ি ৃয ত্ব 
কেরয়রিন, এবং তোগ কনোময় 2 ক কন  ারেে িারি ঈশ্বরেে োরযেে (েূি 9: 1-2) প্রচাে পাঠারনা.. 

কেশু কেকখরয়কিরেন তে,  াাঁে উপকস্থক  এিা, োযে কিে না তেমন োযে পৃকিবীে  ােপে প্রক কি  িো িয় 
কন: 

28 কিন্তু আকম েকে ঈশ্বরেে আত্মাে েকির  ভূ রেে  া়োই, কনশ্চয় 'ঈশ্বরেে োযে ত ামারেে িারি 
এরস তগরি (মকি 12:28). 

স ে োযত্ব ভকবষের . এটি মািয  প্রেেযনী তিরি এই আয়া  তেমন এখন এখারন তনই: 
47 আে ত ামাে তচাখ েকে পাপ িোে িাের্ িারি,  রব  া তিরি কিিুই তির়ে. আপকন বেং 
চকু্ষদ্বয়, কনরক্ষপ িো িরব ... (মািয  9:47) িািাে তচরয়, এি তচাখ কনরয় ঈশ্বরেে োরযে প্ররবে িো 
ত ামাে পরক্ষ ভাে. 
23 েীশু চােপারে  াকিরয়  াাঁে কেষেরেে বেরেন, "ি  িঠিন োো ঈশ্বরেে োরযে প্ররবে িো ধন-
সম্পে আরি িয়!" 24 কেরষেো  াাঁে িিা শুরন অবাি িরেন. কিন্তু েীশু আবাে  ারেে প্ররেে উত্তরে 
বেরেন, "কেশু, ি  িঠিন োো ধন-সম্পরেে ওপে কনভয ে ঈশ্বরেে োরযে প্ররবে িের ! 25 এটি সিয 
এিটি উরটে অিী তচরয় বেং সরুচে কিদ্র কেরয় োওয়াে যনে যনে নয় ঈশ্বরেে োরযে (: 23-25 
মািয  10) কেখুন ". 
25 কনশ্চয় আকম ত ামারেে বেকি, আকম আে তসকেন পেযন্ত দ্রাক্ষােস পান িেরব েখন আকম ঈশ্বরেে 
োরযে ন ুন দ্রাক্ষােস পান "(মািয  14:25). 
43 অকেমাকিয়াে এিযন কবকেষ্ট পকেষরেে সেসে, কেকন ঈশ্বরেে োরযেে যনে অরপক্ষা িেকিরেন, আসরি 
এবং সািস ... গ্র্ির্ তযারস  (মািয  15:43). 

কেশু কেকখরয়কিরেন তে, োরযে এখন পাকিযব যগর ে অংে নয়: 
36 এে উত্তরে েীশু বেরেন, 'আমাে োযে এই যগর ে নয় েকে আমাে োযে, আমাে বান্দারেেরি, 

ে়োই িরব, োর  আকম কেিূেীরেে উদ্ধাে িো োরব না এই যগর ে ি , কিন্তু এখন আমাে োযে 
না এখারন তিরি িয়. "(রোিন 18: 36). 

কেশু কেকখরয়কিরেন তে, োযে পে ক কন আবাে আরস আসা এবং তে ক কন  াে োযা ির  িরব: 
31 "মানবপুত্র  াাঁে মকিমায় আসরবন, এবং  াাঁে সারি স্বগযেূ রেব  খন ক কন  াাঁে মকিমামকি  
কসংিাসরন বসরব. 32 সমি যাক   াাঁে সামরন যর়ো িরব, এবং ক কন  ারেে অনে এি তিরি পৃিি 
িরব, তেমন এিযন তমষপােি িাগে তিরি  াে তভ়ো ভাগ িো িয়. 33 ক কন  াাঁে িানকেরি 



তভ়োরেে িরব, কিন্তু বাম তিরি িাগে. 34  খন োযা  াাঁে িান কেরিে তোিরেে বেরবন, 'আসুন, 

আপকন আমাে কপ াে আেীবযাে , োযত্ব কবরশ্বে (: 31-34 মোিু 25) এে কভকত্ত তিরি আপনাে যনে 
প্রস্তু  উত্তোকধিােী. 

তেরি ু ঈশ্বরেে োযে এখারন নয়, আমো এিটি বািব িল্পোযে পেযন্ত পরে এটা প্রক কি  িরয়রি না তেখর  
িরব. িাের্ অকধিাংে ঈশ্বরেে োযত্ব বুঝর  পােকি না,  াো বুঝর   াে তপ্রমময় সেিাে িায বেিয িয়. 
বক যীশু বছলছে রাজয অনুিূবত বকমন বেল? 
েীশু কি ঈশ্বরেে কিংিম ম  কিিু বোখো প্রোন: 

26 েীশু বেরেন, 'ঈশ্বরেে োযে এমন তেন এিযন তোি যকমর  বীয িক়েরয় উকচ , 27 এবং োর ে 
তবোয় কনদ্রা ও কেরন ওঠা উকচ , এবং বীয অঙু্ককে  এবং বা়ো উকচ , তস কনরয কিভারব যাকন 
না. 28 কনরয পৃকিবী  েন  সে: প্রিরম অঙু্কে,  ােপে মািা, পে মািাে মরধে পূর্য েসে 29 কিন্তু েখন 
েসে কেরপনস, অকবেরম্ব ক কন িারি োগাে িাের্  সে িাটাে সময় এরসরি "(মািয  4:. 26- 29). 
18  ােপে ক কন বেরেন, "ত ামাে কি িরয়রি ঈশ্বরেে োযে এবং আকম কি এটা  ুেনা িেব 19 এিটি 
সকেষা, ো এিযন তোি কনরয়  াে বাগারন োখা ভারো িয়;? এবং  া বৃকদ্ধ পায় এবং এিটি ব়ে 
গাি িরয় ওরঠ, এবং বা াস  াে িােপাোয় তনরস্টি পাকখ. "20 ক কন আেও বেরেন, 'আকম ঈশ্বরেে 
োরযে কিরসে সরে  ুেনা িেব? 21 খাকমে, ো এিযন স্ত্রীরোি  া কনরয় এবং খাবাে ক নটি পেরক্ষপ 
েুকিরয়রিন পেযন্ত এটা সব খাকমে িয় ভারো িয় "(েিূ 13: 18-21). 

এই েৃষ্টারন্তে মাধেরম সুপাকেে তে, প্রিরম, ঈশ্বরেে োরযে তবে তিাট িয়,  রব ব়ে িরয় োরব. 
েূি তেিিয : 

29  াো উত্তে ও েকক্ষর্ তিরি পূবয ও পকশ্চম তিরি অরনরি আসরব, এবং ঈশ্বে (েিূ 13:29) োরযে 
বসরব. 

সু োং, ঈশ্বরেে োরযে সব সাো কবশ্ব তিরি মানুষ িািরব. এটা িেরবন না, োো ইস্রারয়েীয় পূবযপুরুষগর্ 
আরি সীকম  িরব. মানুষ এই োরযে বকসরবন. 
লূক 17 এবং রাছজযর 
েূি 17: 20-21 কিিু তপরলযরক্ষস. কিন্তু তে চাওয়াে আরগ, কবজ্ঞকি তে মানুষ আসরে ঈশ্বরেে োরযে তখর  িরব: 

15 "ধনে োো ঈশ্বরেে োরযে রুটি খারব তস!" (েূি 14:15). 
তেরি ু মানষু িরব (ভকবষের ) ঈশ্বরেে োরযে খাওয়া, এটা শুধ ুকিিু  ারেে অন্তরে সোইয়া এখন তসট, েূি 
17:21 এে কমস্ত্রাগলা ীয়নস / ভ্রাকন্ত ো অনেিায় সুপাকেে সরেও নয়. 
েূি 17 তমার রটে অনুবাে: 20-21 সািােে িো উকচ  কিিু বুরঝ তেখ 

20  েীেীো েখন ঈশ্বরেে োযত্ব আসরি তসটিে দ্বাো কযজ্ঞাসা িো িরচ্ছ, ক কন  ারেে বেরেন 
কিসারব আপকন এটা তচারখ ধো আো, "ঈশ্বরেে োযত্ব আসরি না; 21 তিউ বেরব, 'এখারন এটা' বা 'আরি 
এটা িয়, 'এে যনে ঈশ্বরেে োযত্ব ত ামারেে মরধে এখন িয়. " (েূি 17: 20-21, তমার রটে) 

েক্ষে িরুন তে, কেশু অপকেবক য  , যাগক ি, এবং কুটিে  েীেীরেে িারি বেকিরেন. েীশু " ারেে বেরেন," - 

এটা  েীেীো োো েীশু প্রে কযজ্ঞাসা কিে.  াো  াাঁরি স্বীিাে িরেন কন. 
 াো চাচয  কিে? না! 



েীশু এিটি কগযয া েীঘ্রই সংগঠি  িো কবষরয় িিা িয় কন.  ািা়োও ক কন মন বা হৃেয় অনুভূক  সম্পরিয  
িিা বো িরয়কিে. 
েীশু  াাঁে োযরত্বে িিা!  েীেীো এিটি কগযয া সম্পরিয   াাঁরি কযজ্ঞাসা িো িয় কন.  াো তিান কনউ 
তটস্টারমন্ট কগযয া েীঘ্রই শুরু িরব এে কিিুই যান  না.  াো চমত্িাে অনুভূক  এিটি টাইপ সম্পরিয  
কযজ্ঞাসা িো িয় কন. 
এি মরন ঈশ্বরেে োরযে কগযয া - েকে ঈশ্বরেে োযে কিে "মরধে"  েীেীো -  েীেীো মরধে চাচয  
কিে? অবেেই না! 
এ ধেরনে কসদ্ধান্ত বেং িাসেিে এটা িয় না? কিিু তপ্রারটস্টোন্ট অনুবারেে েুি 17:21 অংে অনুবাে িোে 
সময় কিসারব আপকন মরধে "ঈশ্বরেে োযে িে 'ঈশ্বরেে োযে ত ামারেে মরধে" (NKJV / KJV), এমনকি 
িোিকেি কনউ ভােসন সঠিিভারব তে অিয "." 
েীশু মধে  েীেীরেে মরধে, মরধে কিে এি. এখন,  েীেীো মরন  াো ঈশ্বরেে োরযে একগরয় োগকিে. কিন্তু 
 াো এটা অরনরিই ভুে বরুঝ ভারবন. েীশু বোখো িরেরিন তে এটা শুধুমাত্র ইহুেীরেে যনে এিটি স্থানীয়, বা 
সীমাবদ্ধ োযে িরব না, তেমন  াো মরন িেরো (কিংবা কিিু তেমন এিটি কগযয া এখন কবশ্বাস). ঈশ্বরেে 
োযে কনিি অরনি মানব ও েৃেেমান োযেগুরোে মানুষ বা োন পারে বা তেখর , এবং বরে, "এই তে, 

এখারন" এি িরব না; অিবা "রে োযে, ওখারন." 
েীশু, তসই োরযেে োযা ির  যন্মগ্র্ির্ িরেন তেমন ক কন স্পষ্টভারব পীো  (রোিন 18: 36-37) বরেন. বুঝুন 
তে বাইরবে অেেবেে পে "োযা" এবং "োযে" বেবিাে (রেমন োকনরয়ে 7: 17-18,23). ঈশ্বরেে োরযেে 
ভাবী োযা িরেন,  খন তসখারন  েীেীো পারে োাঁক়েরয়. কিন্তু  াো  ারেে োযা (রোিন 19:21) কিসারব 
 াাঁরি কচনর  পাের ন না. ক কন ত েৎ েখন, যগ   াাঁরি প্র োখোন িেরব (প্রিা 19:19). 
েীশুে ওপে বর্যনা িের  েিূ 17 পেব ী আয়া সমরূি তগরেন,  াাঁে কদ্ব ীয় আসরি, েখন ঈশ্বরেে োরযে 
সমি পৃকিবী (এই অধোরয়ে যনে সুসংগক  তমার রটে অবোি ) োসন িেরব: 

22 েীশু  াাঁে কেষেরেে ক কন বরেন, "কেন আসরব আপকন েীঘয এবং েীঘয কনেিযি মানবপরুত্রে এমনকি 
এিকেন আরি িরব েখন. 23 পুরুষরেে বেরব, 'তেখুন, এখারন তস!' 'তেখুন, তসখারন তস!' কিন্তু বাইরে 
তের  না বা বায তে অনে আিারেে এি কেি তিরি সৃ্মক চাের্ায় ম ,  ারেে পে চাোরনাে 
যনে 24,  াই মানবপুত্র  াাঁে কনরযে কেরন িরব. 25 কিন্তু ক কন প্রিম মিান েরুভয াগ সিে িের  িরব এবং 
প্র োখোন ব য মান প্রযরন্মে (েিূ 17: 22-25, তমার রটে). 

, 27-31 পুরো কবশ্ব োসন আসরি  াাঁে কদ্ব ীয় বর্যনা: েীশু শুধু মকি 24 তেমন বায ঝেিাকন উরেখ. েীশু 
িিা বেরিন না তে  াাঁে মানুষ  াাঁরি তেখর  েখন তস ত েৎ পােরব না. তোরিো  ারেে োযা কিরসরব 
স্বীিৃক  তেরব না এবং  াাঁে কবরুরদ্ধ েুদ্ধ িের  পাকে (প্রিাকে  বািে 19:19)! অরনরি েীশু িীষ্টেত্রু 
প্রক কনকধত্ব মরন িরব. 
েীশু না বেকিরেন তে, ঈশ্বরেে োযে তসই মরধে কিে  েীেীো-ক কন  ারেেরি অনেত্র বরেরিন তে  াো 
 ারেে ভিাকম (মকি 23: 13-14) এে িাের্ োরযে ির  োওয়া িয় না.  ািা়োও েীশু বেকিরেন তে চাচয  
োযে িরব. 
ধাকমযিরেে পুনরুত্থারনে সময় ম  - ঈশ্বরেে োরযে কিিু মানুরষে এিকেন প্ররবে িের  সক্ষম িব!  া 
সরেও, এমনকি ইব্রািীম ও অনোনে তগািীে না এখরনা আরি (: 13-40 cf. ইব্রীয় 11) িয়. 



কেষেো যান  তে ঈশ্বরেে োরযে  ারেে মরধে কিে না বেকিগ ভারব  ােপে, এবং এটি কনম্নকেকখ , ো েিু 
17:21 পরে এরসকিরেন কিসারব প্রেকেয  কিে, তেখায়: 

11  াাঁো েখন এসব িিা শুরন, তস অনে েষৃ্টান্ত কেরেন, িাের্ ক কন তযরুোরেরমে িািািাকি একগরয় 
তগরে এবং িাের্  াাঁো মরন ঈশ্বরেে োরযে অকবেরম্ব প্রেকেয  িরব (েিূ 19:11). 

রাজয িববষযছত পবরোরিাছব বেল 
আপকন কিভারব বের  পারেন োযে সকন্নিট? তে প্রে অোরেকসং অংে কিরসরব কেশু  াকেিাভুি ভকবষেদ্বার্ীপূর্য 
ঘটনা (েূি 21: 8-28) এবং  ােপে কেকখরয়কিরেন: 

িুমুে গারিে কেরি 29 তেখ, এবং সব গাি. 30 েখন  াো ইক মরধে উেীয়মান িয়, আপকন তেখর  এবং 
তে গ্র্ীরে কনরযরেে যান এখন িািািাকি. 31  াই ত ামোও যিন আপবন এই সব ঘটছত বদিছল, 

জাছনন বতা ঈেছরর রাজয বয কাোকাবে (েূি 21: 29-31). 
েীশু  াাঁে তোিরেে তচরয়কিরেন ভকবষেদ্বার্ীপূর্য ঘটনা অনুসের্ িের  েখন যানর  োযে আসরব. েীশু 
অনেত্র (;: 33-37 মািয  13 েূি 21:36) ঘক়ে এবং ভকবষেদ্বার্ীপূর্য ঘটনা অবধান  াাঁে তোিরেে 
বরেকিরেন. কেশুে িিাগুরো সরেও, অরনি িা়ে ভকবষেদ্বার্ীমূেিভারব সংেুি কবরশ্বে ঘটনা পেযরবক্ষি. 
েূি 22 & 23, েীশু আবাে তেকখরয়রিন তে ঈশ্বরেে োরযে এমন কিিু কবষয় ো ভকবষের  পরূ্য িরব েখন 
ক কন তেখারনা কিে: 

15 "ঐিাকন্তি আিাঙ্ক্ষা কনরয় আকম আরগ আকম তভারগ ত ামারেে সরে এই কনিােপরবযে তভায তখর  
ইচ্ছা িরেকি; 16 আকম ত ামারেে সক ে বেকি, আকম আে  া ভক্ষর্ িেরব ে ক্ষর্ না ঈশ্বরেে োরযে 
এে প্রিৃ  উরেেে পূর্য িয়." 17  ােপে ক কন তপয়াো কনরয় ঈশ্বেরি ধনেবাে কেরেন, আে বেরেন, "এই 
নাও, কনরযরেে মরধে এটা ভাগ িরে; 18 আকম ত ামারেে সক ে বেকি, আকম দ্রাক্ষােস পান িেব না 
ে ক্ষর্ না ঈশ্বরেে োরযে আরস" (েূি 22: 15-18). 
39 কিন্তু  াোই যারেম তি  ারি কনন্দা িো িরয়কিে সরে কু্ররে তেওয়া িরয়কিে এি এবং ক কন 
বরেন, "আপনাো মেীরিে িয়  রব কনরযরি েক্ষা এবং আমারেেও সংেক্ষর্ িরুন." 40  াে সেী 
 ারি ধমি কেরয় ক কন  াাঁরি বেরেন, "আপকন এমনকি না িয় আোিরি ভয় িরে? এখারন আপকন 
োকি কেরয়  ারি. 41 আমো নোেেভারব  াই, িাের্ আমো তোগে, আমো ো িরেকি, কিন্তু কিিুই মন্দ 
এই এি িায িরেরি অনুোয়ী তোকধ  িয় এবং. "42  খন েীশু েীশু বেরেন," তলইন ইংরেকয মরধে 
39-43, আোমাইি: তি আমাে পােনি য া, আমারি েিূ 23 স্মের্ িে, েখন আপকন আপনাে োরযেে 
মরধে আরস "43 কিন্তু েীশু  ারি বেরেন," আরমন, আকম ত ামারেে বেকি, তে আয আপনারি যান্নার  
আমাে সরে িািরব. "(. ) 

ঈশ্বরেে োরযে ে   া়ো াক়ে েীশু কনি  িয় কিসারব উভয় মািয  ও েুি আমারেেরি তেখার  আকসকন: 
43 অকেমাকিয়াে এিযন কবকেষ্ট পকেষরেে সেসে, কেকন ঈশ্বরেে োরযেে যনে অরপক্ষা িেকিরেন, আসরি 
এবং সািস ... গ্র্ির্ তযারস  (মািয  15:43). 
51 ক কন আকেরমকিয়াে, ইহুেীরেে এিটি েিে, কেকন কনরযরি ঈশ্বরেে োরযেে যনে অরপক্ষা িেকিরেন 
(েূি 23:51) তিরি কিে. 

েক্ষ িরুন তে, এটা পুনরুত্থান তে এি যন তেিিয  কিসারব ঈশ্বরেে োরযে আবাে যন্ম িরব পরে: 
3 এে উত্তরে েীশু  াাঁরি বেরেন, "কনশ্চয় আকম ত ামারেে বেকি, েকে তিান তোি আবাে যন্ম িয়, 

ক কন ঈশ্বরেে োযে তেখর  পারব না." 4 নীিেীম  াাঁরি বেরেন, "তিমন িরে এিযন মানুষ যন্ম 



ির  পারে েখন তস বরু়ো িরয় োরচ্ছন? 3: ক কন  াে মারয়ে গভয  মরধে এিটি কদ্ব ীয় সময় প্ররবে 
িের  পারেন এবং যন্মগ্র্ির্ িো "5 েীশু  াাঁরি বেরেন," কনশ্চয় আকম ত ামারেে সক ে বেকি, েকে 
তিান তোি যে ও আত্মা তিরি না যন্মায়,  রব তস ঈশ্বরেে (রোিন 3 োরযে ঢুির  পারে না -5). 

কবরবচনা িরুন তে কেশু পুনরুকত্থ  িওয়াে পে, ক কন আবাে ঈশ্বরেে োরযেে কবষরয় তেখারনা: 
3 ক কন অরনি দ্বাো  াাঁে েুঃখিষ্ট পে কনরযে যীকব  তেখারেন 
অবেিয প্রমার্গুকে চকেে কেন সময়  ারেে তেখা এবং (রপ্রকে  1: 3) ঈশ্বরেে োরযেে কবষরয় নানা 
িিা বরেকিরেন. 

প্রথনম ও বশষ সংবাছদর বয যীশু বদছয়ছে ঈেছরর রাছজযর ববষছয় বেল! যীশু রসূল বয, রাজয সম্বছন্ধ বশক্ষা 
বদওয়ার জনয বহছসছব এছসবেছলন. 
কেশুও েূ  যন ঈশ্বরেে িাযাে বিরেে োযে তে পৃকিবীর  িরব সম্পরিয  কেখর  কিে. েক্ষে িরুন কি ক কন 
যন োইট কিে: 

4 আকম োো েীশু  ারেে সাক্ষে যনে এবং ঈশ্বে, কেকন যন্তু বা  াে উপাসনা না কিে বার্ী 
প্রচারেে যনে োরেে কেেরেে িো িরয়রি, এবং  ারেে িপারে বা িার   াে িাপ তনয় কন আত্মাে 
তেরখকি. আে  াো সিরে পুনযীকব  িরয় তসই িাযাে বিে ধরে িীরষ্টে সরে োযত্ব িেে 
(প্রিাকে  বািে 20: 4). 

প্রািকমি কিস্টানো কেকখরয়কিরেন তে ঈশ্বরেে িাযাে বিরেে োযে পৃকিবীর  ির  িরব এবং কবরশ্বে বাইরবে 
তেখায় (Cf. প্রক ভাস 5:10, 11:15) সেিাে প্রক স্থাপন িেরব. 
তিন, েকে ঈশ্বরেে োরযে এ  গুরুত্বপূর্য, সবরচরয় এটা সম্পরিয  খবু তোনকন? 
েীশু এটা এিটা েিসে নামি আংকেিভারব িাের্: 

11  খন েীশু  াাঁরেে বেরেন, "আপকন এটা ঈশ্বরেে োরযেে েিসে যানর  তেওো িরয়রি; কিন্তু এে 
বাইরে োাঁো আরিন, সব কিিুই েষৃ্টারন্তে (মািয  4:11) আসা. 

আরযা আোিে সক েিাে োযত্ব সবরচরয় এিটি েিসে. 
কবরবচনা িরুন, এিা়োও, কেশু বরেকিরেন তে, তে তেষ (বয়স) (েীঘ্রই) আসরব পরে োযত্ব গসরপে সাক্ষী 
কিরসরব কবরশ্বে সমি প্রচাে িো: 

14 আে োরযেে এই সুসমাচাে সমি যাক ে িারি  া সাক্ষেরূরপ সমি কবরশ্বে প্রচাকে  িরব, আে 
 ােপেই (মকি 24:14) আসরব. 

ঈেছরর রাছজযর সুসমাচার প্রচার গুরুত্বপণূত এবং এই বশষ বার সম্পন্ন করা হয়. এটি একটি "িাছলা বাতত া" 
বহসাছব এটি বক রাজতনবতক বনতাছদর বশিাছব সছেও মানববক দিুত ােয প্রকৃত আশা, উপলব্ধ করা হয়. 
আপবন বযশুর কথনাগুছলা ববছবচনা কছর এটা স্পি হওয়া উবচত প্রকৃত বিস্টান বেজত া এিন রাজত্ব বয 
সুসমাচার প্রচার করা উবচত. এই চাচত  জনয তার শীষত অগ্রাবধকার হওয়া উবচত. আে এই সঠিিভারব িায 
িোে যনে, এিাকধি ভাষায় বেবিাে িো উকচ  নয়. 
এই িে ঈশ্বরেে অবোি  চাচয  িের  িরঠাে পকেশ্রম িরে কি. আে তস যনেই এই পুকিিা প্রর েি তস্কাে 
অনুকে  িরয়রি. 
যীশু সবছচছয় বশিাছনা তাুঁর পথন গ্রহণ করছব না: 

 



13 "সংিীর্য তগট দ্বাো কেখুন; বোপি যনে তগট এবং কবিৃ  ভারব তে ধ্বংরসে পরি কনরয় োয়, এবং 
অরনি োো এটা দ্বাো তের  তসখারন 14 িাের্ সংিীর্য তগট এবং িঠিন পি ো যীবন পরি কনরয় 
োয়, এবং. িরয়ি োো এটি খুাঁরয আরি (মকি 7: 13-14). 

ঈশ্বরেে োরযেে সুসমাচাে যীবন বার়ে! 
এটা মরন োখরবন, েকেও অকধিাংে িীষ্টানরেে ধাের্া তে, কিরস্টে তযাে ঈশ্বরেে োরযেে সসুমাচাে প্রচাে কিে 
অজ্ঞা  মরন, ধমযকনেরপক্ষ ধমীয় বেকিবগয ও ঐক িাকসিরেে প্রায়ই বরুঝকি তে এই কি বাইরবে আসরে কেক্ষা 
তেয় সেু ির  পারে. 
 া সরেও, েীশু, ঈশ্বরেে োযে (: 2,60 েূি 9) এে গসরপে তেখান  াাঁে কেষেরেে প্র োকে . 
ভকবষের  োযে ঈশ্বরেে আইন উপে কভকত্ত িরে িো িরব, িাের্, এটা োকন্ত এবং আনব সমৃকদ্ধ এবং এই 
বয়রস ঐ আইন মাননা (:; ইক ষীয় 2:15 165 গী সংকি া 119) প্রিৃ  োকন্ত বার়ে. 
আে োরযেে এই সুসমাচাে ওল্ড তটস্টারমন্ট ধমযগ্র্ন্থ পকেকচ  কিে. 

3. বকংডম ওল্ড বটস্টাছমন্ট নাছম পবরবচত বেল? 

কেশুে প্রিম এবং সবযরেষ তেিিয  ধরমযাপরেে ঈশ্বরেে োরযেে সুসমাচাে প্রচাে যক়ে  (মািয  1: 14-15; 

তপ্রকে  1: 3). 
ঈশ্বরেে োরযে কিিু তে কেশুে সময় ইহুেীরেে সম্পরিয  তেমন  ারেে ধমযগ্র্ন্থ, ো আমো এখন ওল্ড তটস্টারমন্ট 
িে উরেখ িো িরয়রি কিিু যানা উকচ  নয়. 

ডযাবনছয়ল রাজয সম্বছন্ধ বশবিছয়বেছলন 
ভাববােী োকনরয়ে কেরখকিরেন: 

40 তেরি ু টুিো মরধে তোিা কবেক  এবং সবকিিু ভােরো চ ুিয োযে তেৌিবত্ েৃঢ় িইরব; এবং তোিা 
তে, তে োযত্ব টুিো মরধে কবেক  এবং সব অনেরেে তপষ 41 তেরি ু আপকন  ুট এবং পারয়ে আেেু 
তেরখকি িরব, কুরমারেে মাটিে আংকেিভারব এবং তোিাে আংকেিভারব, োযে কবভি িইরব ম . এখরনা 
তোিাে েকি এটা িাকিরব, আপকন তোিা কসোকমি িাোমাটি কেরয়. 42 কমকেরয় তেরখকি ঠিি তেমন আে 
পারয়ে আেেু তোিাে আংকেিভারব এবং মৃন্ময় আংকেিভারব কিে,  াই োযে এিাংে েৃঢ় ও এিাংে 
ভেেু িইরব. 43 আপকন তোিা কসোকমি িাোমাটি কেরয় কমকেরয় তেরখকি,  াো পুরুরষে বীয সরে 
কমকশ্র  িো িরব; কিন্তু  াো এরি অপরেে কেরি তমরন চরে না িরব, তোিা মাটিে 44 আে এই োযাো 
স্বগয এিটি োযে িখনও ধ্বংস িব না স্থাপন িেরব আোহ্র কেরনে মরধে কমকশ্র  না ঠিি 
তেমন. এবং োরযেে অনোনে সম্প্রোয়রি িািরব না; এটা ত েরব এবং ঐ সিে োযে গ্র্াস, এবং এটা 
কচেস্থায়ী িইরব (িোকনরয়ে 2: 40-44). 
18 কিন্তু পেরমশ্বরেে পয়ো োযত্ব পারব এবং োযত্ব কচে রে তভাগেখে, এমনকি েরুগ েুরগ. 
' (োকনরয়ে 7:18). 
21 "আকম পেযরবক্ষি কিে; এবং এিই কেঙা পয়ো কবরুরদ্ধ েুদ্ধ িো িয়, এবং কেরনে বৃদ্ধ পেযন্ত 
 ারেে কবরুরদ্ধ প্রচকে , 22 এরসকিরেন, এবং এিটি োয় পেরমশ্বরেে পয়ো পরক্ষ ব কে িো িরয়কিে, 

এবং সময় যনে এরসকিরেন . পয়ো োযে তভাগেখে (োকনরয়ে 7: 21-22) 
িোকনরয়ে তিরি আমো যানর  পাকে তে সময় েখন ঈশ্বরেে োযে এই যগর ে োযেগুরোরি ধ্বংস িরব 
আসরব এবং কচেিাে িািরব. আমো যানর  পাকে তে, পয়ো এই োযত্ব প্রাকিে মরধে  ারেে অংে িািরব. 



োকনরয়রেে ভকবষেদ্বার্ীগুরো অরনরিই অংে 21 ে রিে মরধে আমারেে যরনে. 
েক্ষে িরুন কনউ তটস্টারমন্ট তিরি কিিু পোরসয: 

12 "েেটা কেং  ুকম তেরখি েে োযারেে োো এখনও োযে পায় কন, কিন্তু  াো তসই পশুে সরে 
োযা কিরসরব এি ঘন্টাে যনে ি ৃয ত্ব োভ. 13 এই এি মরনে িয়, এবং  াো পশু  ারেে ক্ষম া ও 
ি ৃয ত্ব কের  িরব . 14  াো তমষোবরিে সরে েুদ্ধ িের  িরব, এবং তমষোবি  ারেে পোকয  িেরব 
িাের্ ক কন প্রভুরেে ও োযারেে োযা প্রক পােি, আে োাঁো  াাঁে সাকন্নরধে আরি, বো িয় মরনানী  
এবং কবশ্বি ". (প্রিাকে  বািে 17: 12-14) 

 াই, আমো উভয় পুো ন ও ন ুন কনয়ম তেখর  ধাের্া তে তসখারন েে অংরেে সরে এবং তে আোি  া 
ধ্বংস িরে তেরবন এবং  াাঁে োযত্ব স্থাপন িো িরব তেষ সময় পাকিযব োযত্ব িরব. 

বযশাইয় রাজয সম্বছন্ধ বশবিছয়বেছলন 
ঈশ্বে কেোইয় ঈশ্বে, িাযাে বিরেে োযরত্বে সিস্রারব্দে নারম পকেকচ , এই ভারব োরযেে প্রিম অংে সম্পরিয  
কেখর  অনুপ্রাকর্ : 

1 আরি ইয়াকসে তস্টম তিরি এিটি েি তবে িরয় আসরব,  খন এিটি োখা  াে কেি়ে আউট 
িত্তয়া িইরব. 2 প্রভুে আত্মা  াাঁেই উপে িািরব জ্ঞান এবং বুকদ্ধ, পিকনরেযে আত্মা বােিটিরি আত্মা 
জ্ঞান এবং পােনি য াে ভরয়. 
3  াাঁে আনরন্দ প্রভুে ভরয় নয়, এবং ক কন  াে তচাখ,  েনুোয়ী  য়সাো িরে না িকেরব,  ািাে 
তোনাে কভকত্তর  কসদ্ধান্ত; 4 কিন্তু 
নোয়পোয়র্ া সরে ক কন েকেদ্ররেে কবচাে, আে পৃকিবীে নম্র যনে ইনসার ে সারি কসদ্ধান্ত প্রোন 
িকেরব; ক কন  াাঁে মুখ কিপ কেরয় পৃকিবীরি আঘা  িেরব আে  াাঁে তিামরেে ক কন েুষ্ট ি ো 
িেরব. 5 ধাকমযি া  াাঁে তিামরে তবল্ট িইরব, আে  াাঁে তিামরেে তবল্ট আে কবশ্বি া. 
গাভী এবং এিটা তিাট্ট কেশু  ারেে চোরব 7 এবং ভােুি এিসরে োকন্তর  বাস িেরব; 6 "তনির়ে 
তমষোবি সরে বাস িেরব, কচ াবাঘ কনরচ িাগরেে বাচ্চা, বািুে এবং  রুর্ কসংি এবং এিসরে 
ষাাঁ়ে সরে োইরব.  ারেে অল্পবয়কসো এিসরে েয়ন িকেরব; কসংি গরুে ম  খ়ে খারব | 8 কেশুরি 
তগাকু্ষো এে গ য  দ্বাো পােন িেরব, আে বুরিে েধু িা়োরনা কেশু ভাইপাে এে গর য ে মরধে  াে 
িা  োখরব 9  াো আঘা  না সব ধ্বংস িেরব না.. আমাে পকবত্র পবয , পৃকিবী প্রভুে জ্ঞান পকেপূর্য 
িইরব যরেে সমদু্র িভাে কিসারব. 
10 "তসই কেন তযকস, তি মানুষ িোে যনে এিটি বোনাে কিসারব োাঁ়োর  িরব এিটি রুট িািরব |. 

অইহুেীরেে  াাঁে তখাাঁযব,  াাঁে কবশ্রারমে স্থান তগৌেবময় িইরব" (কেোইয় 11: 1-10) 
িাের্ আকম প্রিম অংে বা ঈশ্বরেে োরযেে প্রিম পেযায় কিরসরব এই িিা উরেখ িরেরিন তে এই এিটি 
সময় তেখারন এটা োেীকেি িরব িয় (বৎসে সময় েখন পকবত্র েিে, ন ুন কেরূোরেরমে স্বগয তিরি তনরম 
আরস, প্রক ভাস 21) িাযাে বিে ধরে স্থায়ী িরব. কেোইয় এই ত য েখন ক কন সরে অবোি  োেীকেি কেি 
কনকশ্চ : 

11 তসই কেন পাস প্রভু  াাঁে িা  আবাে  াাঁে তোিরেে আকসকেয়া ও কমেে তিরি তবাঁরচ েরয়রি, 

পািেস এবং কূে তিরি এেম কেকনেরেে তিরি তবাঁরচ িািা তোিরেে পুনরুদ্ধাে িের , িামা এবং 
কদ্ব ীয় সময় তসট আসরব | সমুরদ্রে. 



12 ক কন যাক রেে যনে এিটা বোনাে 13 তসট িো িরব, এবং ইস্রারয়রেে তেে োরগ বাধে এিকত্র  
িেরবন, এবং এিসারি যর়ো িো, পৃকিবীে চাে তিারন কেিূো তিরি কবচ্ছকুে . এিা়োও ইেকয়রমে 
কিংসা  োগ িেরব,  খন কেিূোে কবপক্ষ িইরব কবকিন্ন িো; ইেকয়ম কেিূোে কিংসা িেরব না,  খন 
কেিূো িয়োকন িেরব না ইেকয়ম 14 কিন্তু  াো পকশ্চম কেরি ক কেকিনীরেে িাাঁরধ কনরচ উর়ে 
িেরব. এিসারি  াো পূবযরেরেে তোিরেে েুট িইরব;  াো ইরোম ও তমায়াব উপে  ারেে িা  
োখরব; আে অরমারনে তোিরেে  ারেে আনুগ ে িে 15 প্রভু এিেম কমেে সাগরেে কযহ্বা ধ্বংস 
িরব.  াাঁে অরেৌকিি বা াস কেরয় ক কন নেীে উপে  াে মুকষ্ট না়েরব, আে সা  স্ট্রীরম োকগরয়, আে 
মানুরষে শুষ্ক নাে-বাোন পাে িো. 16  াাঁে তোরিরেে তি আকসকেয়া তিরি তির়ে তেওয়া িরব যনে 
এিটি িাইওরয় িািরব, তেরি ু এটা ইসোইরেে যনে কিে তেকেন তস যন্মগ্র্ির্ িরে কমসে তেে তিরি 
কনরয় এরসরিন. (কেোইয় 11: 11-16) 

কেোইয় কেখর  অনুপ্রাকর্  িরয়কিরেন: 
2 এখন এটা ভকবষের  প্রভুে মকন্দরেে পবয রি সিে পবযর ে উপরে প্রক কি  িইরব, আে পািা়ে 
উপরে উন্ন  িো িরব পাস িের  আসরব; আে সমি যাক  বইরব 3 অরনরি এরস বেরব, "আসরব 
এবং আমারেে প্রভুে পািার়ে উরঠ োই োরিারবে ঈশ্বরেে উপাসনাগৃরি উঠি. ক কন আমারেেরি  াাঁে 
োিা তেখারব, আে আমো  াাঁে পরি চোর ো িেরব "বসছয়ান বথনছক ববর কছর আইন, এবং 
তযরুযারেম তিরি প্রভুে বািে যাইছব 4ক কন যাক রেে মরধে  াে  য়সাো িরে তেরবা, আে অরনি 
তোরিে..;  াো তিাঁ রট সা  আেেুসমূি মরধে লব্োরেস মরধে  ারেে ঝগ়ো, আে  ারেে বেযা 
বীট িইরব;. এক জাবত অনয জাবতর ববরুছদ্ধ তছলায়ার উঠাছব না, তারা আর যুদ্ধ বশিছত 
হছব ... 11 মানুরষে উতু্তে তসৌন্দেয অবনকম  িরব, মানুরষে গরবযে িইরব ন  প্রভু এিা কেন উন্ন  িো 
িরব. (কেোইয় 2: 2-4,11) 

সু োং, এটা পৃকিবীে োকন্তে আযগুকব সময় ির  িরব. পকেরেরষ, এই েীশু ক্ষম াসীন সরে কচেিাে 
িািরব. কবকভন্ন ধমযগ্র্ন্থ উপে কভকত্ত িরে (গী সংকি া 90: 4; 92: 1; কেোইয় 2:11; তিারেয় 6: 2), ইহুকে গ্র্রন্থ 
এই 1000 বিে (: প্রবচন মিাসভাে ে াে 97 বোকবেনীয় গ্র্রন্থ) স্থায়ী িয় তেখায়. 
কেোইয় কনম্নকেকখ  কেখর  অনুপ্রাকর্  িরয়কিরেন: 

6 আমারেে িারি এিটি কেশু যন্মগ্র্ির্ িোে পেই এটা আমারেে যরনে এিটি পুত্র তেওয়া িয়; এবং 
সেিাে  াাঁে িাাঁরধে উপে ির  িরব. আে  াাঁে নাম ওয়ান্ডাে ুে, িাউরন্সেে বো িরব, সবযেকিমান 
ঈশ্বে, কচেস্থায়ী কপ া, োকন্তে োযকুমাে. 7  াাঁে সেিাে ও োকন্তে বৃকদ্ধে োযূ়রেে কসংিাসন ও  াাঁে 
োরযেে উপরে তিান তেষ িরব না, এটি েৃঙ্খো ও প্রক িা িো এটা োয় এবং তে সময় তিরি 
একগরয় কবচােপক , এমনকি সব সময় প্ররবে িরুন সরে. সবযক্ষম াে অকধিােী সোপ্রভুে আগ্র্িই এই 
সঞ্চােন িো িরব. (কেোইয় 9: 6-7) 

েক্ষে িরুন ইোইয়া বরেরিন তে, েীশুই এরস সেিারেে সরে োযে প্রক কি  িরব. েকেও অরনি োো িীরষ্টে 
মুিিরে প্রক  বিে এই উত্তের্ উদৃ্ধ  িেকি, কবরেষ িরে কিরসম্বরে,  াো উরপক্ষা িের  পারে, এটা স ে তে 
েীশু যন্ম িরব তচরয় আরো ভাববার্ী িয় না. বাইরবে তেখায় তে, ঈশ্বরেে োযে প্রযারেে উপে আইন এিটি 
সেিাে েরয়রি, এবং েীশু  াে তবকে ির  িরব তে. কেোইয়, োকনরয়ে ও অনেরেে এটা ভকবষেদ্বার্ী 
িরেকিরেন. 
ঈশ্বরেে োযে ঐ আইন উপে কভকত্ত িরে োকস  িরব; ঈশ্বরেে আইন তপ্রম (রোিন 15:10 37-40 মোিু 22) 

এে উপায়. অ : পে ঈশ্বরেে োযে, ি  কবরশ্বে এটি তেখর  সরেও, তপ্রম উপে কভকত্ত িরে িো িরব. 



সাম এবং আছরা 
এটা তে ঈশ্বে আসরি োযে সম্বরে কেখর  অনুপ্রাকর্  োকনরয়ে ও কেোইয় ঠিি কিে না. 

এছজবকছয়ল ইস্রাছয়ল (না শুধু ইহুদীছদর) যারা বগ্রট দদুত শা সময় েব়িছয়-বেটিছয় বেল হাজার বেছরর 
রাজত্ব সমছবত হছব পবরবারছোষ্ঠীর যাুঁরা বলিছত অনুপ্রাবণত হছয়বেছলন: 

17 অতএব বলছব, 'প্রিু আমার সদাপ্রিু বছলন: "আবম জাবতছদর মধয বথনছক বতামাছদরছক সমছবত 
বদশ বযিাছন আপবন বববক্ষপ্ত হছয়ছে বথনছক বতামাছদরছক সমছবত করা হছব, এবং আবম বতামাছদর 
ইস্রাছয়ছল বদছব.' '18 তিন তারা বসিাছন বযছত হছব, এবং তারা বসিান বথনছক তার সব জঘনয এবং 
তার সব জঘনয বকছ়ি বনব. 19 অতঃপর আবম তাছদরছক এক হৃদয় বদব, আর আবম তাছদর মছধয 
নতুন আত্মা করা হছব, এবং তাছদর মাংস পাথনছরর হৃদয় বনছত, এবং তাছদর একটি হৃদয় বদব 
মাংস, 20 বয তারা আমার বববধসমুহ পদব্রছজ ভ্রমণ এবং আমার আদালছতর রায় রািা এবং বসগুবল 

মানয পাছর; এবং তারা আমার বলাক হছব এবং আবম তাছদর ঈের হব. 21 বকন্তু যাছদর অন্তর তাছদর 
জঘনয এবং তাছদর িয়ঙ্কর কাছজর জনয বিয়াল-িুশীর অনুসরণ জনয বযমন, আবম তাছদর 
বনছজছদর মাথনার উপর তাছদর কাছজর প্রবতফল বদব, " 
প্রিু আমার সদাপ্রিু বছলন. (বযবহছেল 11: 17-21) 

ইস্রারয়ে পকেবােরগািীে বংেধে আে চােকেরি িক়েরয় প়েরব, কিন্তু ঈশ্বরেে কবকধ মানে ও ঘৃনে কযকনস 
(রেবীয় পুিি 11; কদ্ব ীয় কববের্ 14) খাওয়া বে িের  িরব. 
েক্ষে িরুন ঈশ্বরেে োরযেে কবষরয় সাম কনম্নকেকখ : 

27 পৃকিবীে সব প্রান্ত স্মের্ িেরব এবং প্রভু িারয োগান, এবং সিে যাক ে মানুষরি আমাে 
পকেবােরি আপকন সামরন উপাসনা িেরব. 28 োযে েিয  িয়, এবং ক কন যাক ে ওপে ি ৃয ত্ব 
িেরিন. (সাম 22: 27-28) 
6 ত ামাে কসংিাসন, তি ঈশ্বে, েুরগ েরুগ িয়; ধাকমযি া এিটি কবচারেে মাধেরম  ুকম ত ামাে োযে 
োসন িেরব. (সাম 45: 6) 
10 ত ামাে সব িায আপকন প্রেংসা িেরব, তি আমাে পােনি য া, আে ত ামাে পয়ো  ুকম আেীবযাে 
িেরব. 11  াো ত ামাে োযে মকিমাে িিা বেরব এবং ত ামারেে েকিে আোপ, 12 তোিরেে  াাঁে 
মিৎ িারযে যনে পকেকচ  িের , আে  াাঁে োযত্ব প্র ারপে মকিমা. 13 আপনাে োযে িরব কচেস্থায়ী, 
আে ত ামাে োযত্ব বংরেে পে বংে ধরে স্থায়ী. (গী সংকি া 145: 10-13) 

ওল্ড বটস্টাছমন্ট বববিন্ন বলিকছদর এো়িাও রাজয বদক সম্পছকত  বলছিছেন (উদাঃ এছজবকছয়ল 20:33; 

ওববদয় 21; মীিা 4: 7). 
সুতরাং, যিন যীশু ঈেছরর রাছজযর সুসমাচার বশক্ষা বদছত লােছলন, তাুঁর আশু বশ্রাতা বমৌবলক ধারণার 
সছঙ্গ বকেু ঘবনষ্ঠতা বেল. 
4. অযাপছস্টল রাছজযর সুসমাচার বশবিছয়বেছলন? 



যবদও েসছপল মত অছনক কাজ শুধু যীশুর বযবক্ত সম্পছকত  িাল িবর, বাস্তবতা বয বযশুর অনুসারীরা 

ঈেছরর রাছজযর সুসমাচার বশিাছনা. বয বাতত া বপছয়বে বয যীশু এছনবেছলন. 
পল ঈেছরর রাছজয বশবিছয়বেছলন 
েূ  পে ঈশ্বে ও েীশু কিংিম সম্পরিয  কেরখরিন: 

8 ক কন সমায-গৃরি তগরেন এবং ক ন মাস েুকিসি যনে কনভীিভারব িিা বেরেন এবং বুকঝরয় 
ঈশ্বরেে োরযেে কবষরয় (রপ্রকে  19: 8). 
25 আে আকম, এখন আকম যাকন তে আপকন সব, োরেে মরধে আকম ঈশ্বে (রপ্রকে  20:25) োরযেে 
সুসমাচাে চরে তগরি. 
23 অ ঃপে েখন  াো  াাঁে এিটি কেন কনেুি িরেকিরেন, অরনি  াে বাসায়  াাঁে িারি এে, োে 
িারি ক কন বোখো ভাবগম্ভীে াে ঈশ্বরেে োরযেে সাক্ষে,  ারেে বুকঝরয় সিাে তিরি সেো পেযন্ত 
উভয় তমাকেে আইন ও নবী ঈসাে কবষরয়. ... 31 ঈেছরর রাছজযর সুসমাচার এবং যা বকেু সব 
আত্মকবশ্বারসে সরে প্রিু যীশু িীছির ববষছয় কেক্ষা বদছতন এবং তিউ  াাঁরি প্রচারে বাধা কে  এি 
(রপ্রকে  28: 23,31). 

েক্ষ িরুন তে, ঈশ্বরেে োযে শুধু েীশু সম্পরিয  (েকেও ক কন এটি এিটি প্রধান অংে) না িয়, তেমন পে 
এিা়োও আোোভারব কি ক কন ঈশ্বরেে োরযেে কবষরয় প়োরনা তিরি েীশু সম্পরিয  তেখারনা. 
তপৌে এটা ঈশ্বরেে সুসমাচাে বো িয়, কিন্তু তে এখনও ঈশ্বরেে োরযেে সুসমাচাে কিে: 

9 ... আমো আপনারি ঈশ্বরেে ... 12 এে গসরপে তে আপকন আোি ত ামারেেরি  াাঁে কনরযে োরযে 
ও মকিমায় প্ররবে িে তোগে পায়চাকে িো িরব প্রচাকে . (1 কিষেনীিীয় 2: 9,12) 

তপৌে িীরষ্টে (রোমীয় 1:16) এে গসরপে বো. েীশুে "ভাে বা য া", বা য া তে ক কন তেখারনা. 
কবরবচনা িরুন তে এটা তিবে েীশু িীরষ্টে বেকি সম্পরিয  বা শুধ ু বেকিগ  পকেত্রারর্ে সম্পরিয  এিটি 
গসরপে কিে না. তপৌে বেরেন িীরষ্টে সুসমাচাে েীশু,  াাঁে কেটানয, এবং ঈশ্বরেে োয় মাননা অন্তভুয ি: 

6 ... ঈশ্বে তেে কেরয় তোধ িের  োো িষ্ট আপকন, 7 এবং আপকন োো আমারেে সারি অকস্থে বাকি 
েখন প্রভু েীশু  াাঁে পোক্রমোেী স্বগযেূ রেে, 8 আগুন োো ঈশ্বেরি যারন না তিরি প্রক রোধ গ্র্ির্ 
যাজ্বেেমান সরে স্বগয তিরি উদূ্ভ  িয় কের , আে োো আমারেে প্রভু েীশু িীরষ্টে সুসমাচারেে 
আনুগ ে িেরবন না উপে. 9 এই অনন্ত ধ্বংস সরে প্রভুে িাি তিরি এবং  াাঁে ক্ষম াে মকিমা 
তিরি েকি  িইরবন, 10 েখন তস আরস, তসই কেন, তে মকিমাকি  ির   াাঁে পয়ো এবং, সব মুকমন 
প্রেংকস  িরব িাের্ ত ামারেে মরধে আমারেে সাক্ষে কবশ্বাস িো িয় (2 কিষেনীিীয় 1: 6-10). 

কনউ তটস্টারমন্ট তেখায় তে োরযেে কিিু তে আমো পারব না তে আমো এখন সমূ্পর্যরূরপ এটা তভাগেখে: 
28 আমো এিটি োযে ো ধু  িো োরব না (ইব্রীয় 12:28) গ্র্ির্ িো িয়. 

আমো উপেকি িের  পারেন এবং এখন ঈশ্বরেে োরযেে অংে িরচ্ছ সানরন্দ, কিন্তু সমূ্পর্যরূরপ এটা ইক মরধে 
প্রক রবেন িরেরিা. 
পে কবরেষভারব কনকশ্চ  তে এি সমূ্পর্যরূরপ এিটি নশ্বে মানুষ কিরসরব ঈশ্বরেে োরযে প্ররবে িরে না তেমন 
পুনরুত্থারনে পে ঘরট: 

50 আকম এটাই বের  চাই, আমাে ভাই ও তবারনো, আমারেে েি মাংস ঈশ্বরেে োরযেে অকধিােী 
ির  পারে না; অনিয সৃকষ্ট উত্তোকধিােী অক্ষয় াে িরে 51 তোন, আকম ত ামারেে এি কনগূঢ় ে বকে. 



আমো সিরে মেব না িকেরব, কিন্তু আমো সব এি মিূুর য ে মরধে চারগগে - 52 িইরব, তচারখে পেরি, 

তেষ  ূেী বাযরব.  ূেী বাযরব,  ার  মৃর ো সিরে অক্ষয় িরয় উঠরব, আে আমো সিরে রূপান্তকে  
িব (1 িকেন্থীয় 15: 50-52). 
1 আকম ত ামারেে ঈশ্বে ও প্রভু েীশু িীরষ্টে, কেকন যীকব  ও  াাঁে প্রিােমান এবং  াাঁে োযত্ব 
মৃ রেে কবচাে িরব চাযয  (2 টিরমাকি 4: 1). 

পে না শুধুমাত্র কেকখরয়কিরেন তে, কিন্তু তে েীশু কপ া ঈশ্বরেে িার  োযে প্রোন িো িরব: 
20 কিন্তু এখন িীষ্ট তেরি ু মানুরষে দ্বাো যনে মৃ ুে তিরি পুনরুকত্থ  িরয়রিন, এবং পকের্  িরয়রি 
তসই প্রিম োো ঘুকমরয় আরি. 21 মৃ ুে এরসরি, মোন দ্বাো কিসারব আেম সিরেে মৃ ুে িয় মৃ রেে 
পুনরুত্থান. 22এরসকিরেন, ত মকন  েরি, এেপে োো িীরষ্টে িয়  াাঁে পুনরুত্থারনে সমরয় িীষ্ট 24  ােপে, 

তেষ আরস েখন ক কন কপ া ঈশ্বে োযে কব ের্ েখন ক কন এিটি োরখ: িীরষ্টে মরধে সব যীকব  
িো িইরব 23  রব  াে মরধে প্রক টি এি.. সব কনয়ম এবং সিে ি ৃয পক্ষ এবং ক্ষম া. 25 তস োযত্ব 
আবেেি পেযন্ত ক কন  াাঁে পারয়ে নীরচ সমি েত্রুরি িরেরিন তেষ. (1 িকেন্থীয় 15: 20-25). 

তপৌে কেকখরয়কিরেন তে অধাকমযি (হুকুম তব্রিাে) ঈশ্বরেে োরযেে অকধিােী িরব না: 
9 ত ামো যান তে, অধাকমযি ঈশ্বরেে োরযে অকধিাে পাইরব না না? িােও দ্বাো প্র াকে  িইও 
না. োিাো বেকভচােী বা প্রক মাপূযােী, কিংবা োো বেকভচাে, কিংবা সমিামীরেে, কিংবা 
সেকমর স, 10 কিংবা তচাে, আে তোভী,  ািাো কিংবা তেকভরেসয, কিংবা এরষ্ াক য ওরনসয ঈশ্বে (: 9-10 

1 িকেন্থীয় 6) োরযেে অকধিােী িরব. 
19 এখন মাংরসে িােযে, স্পষ্ট িয়, ো িয়: বেকভচাে, বেকভচাে, অশুকচ া, অশ্লীে া, 20 মূক য পূযা, যাে,ু ঘৃর্া, 
কববাে, ঈষযা, তক্রাধ এে ঔতু্বিত যস, স্বািযপে উচ্চািাঙ্ক্ষা, সংঘষয, ধমযরদ্রািী া, 21 তদ্বষ, নেি ো, মা োকম, 

তেকভরেসয, এবং ম ; ো আকম পূরবযই ত ামারেেরি বেকি, ঠিি তেমন আকম এিা়োও, অ ীর  ত ামারেে 
আরগই বরেকি, োো এই েিম অনুেীেন ঈশ্বে (গাো ীয় 5: 19-21) োরযেে অকধিােী ির  িরব. 
5 এই ত ামো কনরযোই যান, তে তিান বেকভচােী, অশুকচ বেকি, কিংবা তোভী মানুষ, োো এিযন 
মুেরেরিে িয়, তে তিান স্থান পারব 
িীষ্ট ঈশ্বরেে োরযেে (ইক ষীয় 5: 5). 

ঈশ্বে মান এবং োর   াে োরযে ঢুির  পারব পাপ তিরি  াওবা োবী. েূ  পে স িয  কিিু কেখার  িরব 
না তে: 

6 আকম কবস্ময়রবাধ িরে তে, ত ামো  াাঁরি োো িীরষ্টে অনুগ্র্ি আিূ  তিরি এ   া়ো াক়ে মুখ 
ক কেরয় কনরচ্ছ এিটি কবকভন্ন গসরপে, 7 ো অনে নয়; কিন্তু কিিু তোি ত ামারেে িষ্ট িয় এবং িীরষ্টে 
সুসমাচাে কবিৃ  িের  চান. 8 কিন্তু এমনকি েকে আমো, বা তিান স্বগযেূ , কি আমো ত ামারেে 
িারি প্রচাে িো িরয়রি আো িকে আপকন তিান সুসমাচাে প্রচাে িকে,  ারি অকভেি 
িো. 9 আমো আরগই বরেকি,  াই এখন আকম আবাে বেকি, তিউ েকে কি তপরয়কি আো িকে 
আপকন তিান সুসমাচাে প্রচাে িেরিন,  ারি অকভেি তিাক্. (গাো ীয় 1: 6-9) 
3 কিন্তু আমাে ভয় িরচ্ছ, এিেিম পারি, সাপ  াে েঠ া দ্বাো প্র াকে  িবা তেমন, তসইেিম 
ত ামারেে মন িীরষ্টে সরে কমকে  িয় তে তিরি ক্ষক গ্র্ি ির  পারে. 4 েকে োো আরস আে এি 
েীশুরি োরি আমো প্রচাে িকে কন প্রচাে যনে, অিবা েকে আপকন গ্র্ির্ এিটি কভন্ন আত্মা ো 
আপকন পান কন, অিবা এিটি কভন্ন গসরপে ো আপকন গৃিী  িয় কন - আপকন ভাে এটি সরে আপ 
োখা ির  পারে! (2 িকেন্থীয় 11: 3-4) 



"অনোনে" এবং "কভন্ন," আসরে কমিো, গসরপে িী কিে? 
কমিো গসরপে কবকভন্ন অংরে কবভি. 
সাধাের্ভারব, কমিো গসরপে কবশ্বাস স্থাপন িোে ঈশ্বে মানে িো এবং সক েই  াাঁে পি তিরি স ে বাস 
যানা ঈশ্বে (: 21-23 cf. মকি 7) োকব েখন আপ্রার্ তচষ্টা িের  িরব না িয়. এটা স্বািযপেভারব ওকেরয়রন্টি 
ির  িারি. 
সপয প্র াকে  ইভ প্রায় 6000 বিে আরগ এিটি কমিো গসরপে যনে প়ো (আকেপুিি 3) -এবং মানুরষে 
কবশ্বাস আরি তে  াো আোিে তচরয় ভাে যারনন এবং কনরযরেে যনে ভাে এবং মন্দ কসদ্ধান্ত কনর  
িরব. িোাঁ, েীশু এরস পরে,  াে নাম প্রায়ই কবকভন্ন কমিো সংেুি কিে গসরপরেে-এবং এই অবোি  িরয়রি এবং 
চূ়োন্ত িীষ্টেত্রু সময় মরধে অবোি  িািরব. 
এখন তপ্রকে  তপৌরেে সময় ক রে, কমিো গসরপে মূে  স ে ও ত্রুটিে এিটি জ্ঞানবােী / কমকস্টি কমশ্রর্ 
কিে. আধোকত্মি মূে  কবশ্বাস িো িয় তে কবরেষ জ্ঞান কি পকেত্রারর্ে সি আধোকত্মি অন্তেৃয কষ্ট, সাধা প্ররয়াযন 
কিে. আধোকত্মি কবশ্বাস িের  তে কি মাংস িরেকন তিান কবরেষ পকের্ক  কিে এবং  াো সিম কেরনে 
কবশ্রামবারে ম  কবষয়গুরোর  ঈশ্বরেে মাননা কবরোকধ া িরেন তসকেরিই ঝুাঁ রিরি. এই ধেরনে এিটি কমিো 
তন া সাইমন পােী পরুোকি , োো েূ  কপটাে স িয  িরে (: 18-21 তপ্রকে  8) কিে. 

বকন্তু এটা সহজ নয় 
কনউ তটস্টারমন্ট তেখায় তে ক কেপ ঈশ্বরেে োযে কেকখরয়কিরেন: 

5  খন ক কেপ েমকেয়া েিরে কগরয় তসখারন ক কন িীরষ্টে সুসমাচাে প্রচাে িেরেন. ... 12  াো ক কেপ 
কবশ্বাস ক কন ঈশ্বরেে োরযেে কবষরয় প্রচাকে  ... (রপ্রকে  8: 5,12). 

কিন্তু কেশু, তপৌে এবং কেষেরেে কেক্ষা কেরয়কিরেন তে ঈশ্বরেে োরযে প্ররবে িো সিয নয়: 
24 েীশু েখন তেখরেন তে, ক কন খুব েুঃখ িে,  খন ক কন বেরেন, "ি  িঠিন োো ঈশ্বে! 25 োরযে 
ঢুিবাে সিরয যনে এিটি উট এিটি তচরয় এিটি সরুচে কিদ্র কেরয় োওয়াে যনে ধন-সম্পে আরি 
িয় ধনীে পরক্ষ ঈশ্বরেে োরযে প্ররবে িের . " 
26 আে োো শুরনরিন বো, " ািরে তি নাযা  তপর  পারে?" 
27 কিন্তু েীশু বেরেন, 'ো কিিু মানুরষে অসাধে নয় ঈশ্বরেে পরক্ষ  া সম্ভব. " (েূি 18: 24-27) 
অরনি তেরেে 22 "আমো মধে কেরয় নয় োরযে প্ররবে 
ঈশ্বে "(রপ্রকে  14:22). 
3 আমো ত ামারেে যনে সবযো ঈশ্বেরি ধনেবাে কেরয় ভাইরেে, তেমন মানানসই িয়, িাের্ আপনাে 
কবশ্বাস অক েয় বৃকদ্ধ আবদ্ধ িয়, এবং ত ামারেে সিরেে প্রক  এি তপ্রম এরি অপরেে কেরি 
চাকেকেরি িক়েরয় আরি, 4,োর  আমো কনরযরেেরি কগযয াগুরোে মরধে অিংিাে আপনাে সব অ োচাে 
এবং কত্রবুো ীয়নস আপনাে বধেয এবং কবশ্বাস তে আপকন সিে, 5 যনে ঈশ্বে ো ঈশ্বরেে নোয়কবচারেে 
স্পষ্ট প্রমার্, আপকন ঈশ্বরেে োরযে, োে যনে আপকন এ  িষ্টরভাগ তয়াগে ির  পারে তে; 6 তেরি ু এটা 
ঈশ্বরেে সরে এিটি ধাকমযি কযকনস তেে োো িষ্ট আপকন, 7 এবং আপকন কের  োো আমারেে সারি 
অকস্থে বাকি আরি েখন প্রভু েীশু  াাঁে পোক্রমোেী স্বগযেূ রেে সরে কনরয় স্বগয তিরি উদূ্ভ  িয়, (: 

3-7 2 কিষেনীিীয় 1) সরে শুধা. 



িাের্ অসুকবধা, শুধুমাত্র কিিু এখন বো িরচ্ছ এবং মরনানী  এই বয়রস এটা অংে ির  (মকি 22: 1-14; 

তোিন 6:44; ইব্রীয় 6: 4-6). অনেো পরে বো িরব তেমন বাইরবে তেখায় তে, োো "োো আত্মা মরধে পি 
ভ্রি িরয় তগে বুঝর  পােরব, আে োো অকভরোগ ম বাে কেখব" (ঈো 29:24). 

বপটার বকংডম বশবিছয়বেছলন 
েূ  কপটাে কেকখরয়কিরেন তে োযত্ব কচেস্থায়ী কিে, এবং তে ঈশ্বরেে সুসমাচাে সেরে প্রক পাকে  িো 
আবেেি বা োয় তসখারন িরব: 

 াই এিটি প্ররবেদ্বাে প্রচুে পকেমারর্ আমারেে প্রভু ও ত্রার্ি য া েীশু িীরষ্টে অনন্ত োরযে প্ররবে 
আপনারি সেবোি িো িরব 11 10  াই ভাই ও তবারনো, এমনকি আরো পকেশ্রমী আপনাে িে এবং 
কনবযাচন কনকশ্চ  িোে যনে, েকে আপকন এসব িেকি আপকন পেস্খেন িরব না িরব (2 কপটাে 1: 

10-11). 
17 সমরয়ে যনে ঈশ্বরেে গৃরি কবচাে শুরু িোে যনে এরসরি; এবং েকে আমারেে সরে শুরু িয়,  া 
োো ঈশ্বরেে সুসমাচাে আনুগ ে িেরবন না তেষ িরব? (1 কপ ে 4:17). 

বাইছবল এবং রাছজযর েত বই 
বাইরবে কেক্ষা তেয় তে, "ঈশ্বে তপ্রম" (1 তোিন 4: 8,16) এবং েীশু ঈশ্বরেে (রোিন 1: 1,14) ঈশ্বরেে 
সময়টার  োরযেে এিযন োযা কেকন তপ্রম িয় এবং োে আইন তপ্রম সমিযন িািরব, ঘৃর্া না (cf. উদ্ঘাটন 
22: 14-15). 
বাইরবরেে তেষ বইটি কবরেষভারব ঈশ্বরেে কিংিম সম্পরিয  আরোচনা িো িরয়রি. 

15 এেপে সিম স্বগযেূ   ূেী বাযারেন: এেপে স্বরগয তযারে তযারে বরে উঠে, "এই কবরশ্বে সাম্রারযেে 
আমারেে প্রভুে ও  াাঁে িীরষ্টে োযেরি পকের্  িরয়রি, এবং ক কন েুরগ েুরগ োযত্ব 
িেরব!" (প্রিাকে  বািে 11:15). 

েীশু োরযে োযত্ব িেরব! আে বাইরবে  াে কেরোনাম েুটি প্রিাে: 
16  খন েীশু  াাঁে তপাোরি ও উরুর  িরয়রি এি নাম তেখা আরি: 'োযারেে ও প্রভুরেে প্রভু 
(প্রিাকে  বািে 19:16) োযা. 

কিন্তু েীশু শুধুমাত্র এি োো োযত্ব িেরব? েক্ষে িরুন প্রক ভাস তিরি এই উত্তের্: 
4 পরে আকম িরয়িটি কসংিাসন তেখোম; আে  ারেে উপে বসরেন এবং োয়  ারেে প্রক শ্রুক বদ্ধ 
কিে.  ােপে আকম োো েীশু  ারেে সাক্ষে যনে এবং ঈশ্বে, কেকন যন্তু বা  াে উপাসনা না কিে 
বার্ী প্রচারেে যনে োরেে কেেরেে িো িরয়রি, এবং  ারেে িপারে বা িার   াে িাপ তনয় কন 
আত্মাে তেরখকি. আে  াো সিরে পুনযীকব  িরয় তসই িাযাে বিে ধরে িীরষ্টে সরে োযত্ব 
িেে. . . 6 ধনে ও পকবত্র ক কনই প্রিম পুনরুত্থান অংেগ্র্ির্ িরেরিন. তেমন কদ্ব ীয় মৃ ুেে উপে 
ত ামাে তিান ক্ষম া (: 4,6 িাোম 20) েরয়রি, কিন্তু  াো ঈশ্বরেে এবং িীরষ্টে পরুোকি রেে িইরব, 

এবং এিটি িাযাে বিে  াাঁে সরে োযত্ব িেরব. 
স ে কিস্টানো িাযাে বিে ধরে িীরষ্টে সরে োযত্ব পুনরুকত্থ  িো িরব! িাের্ োযত্ব কচেিাে িািরব 
(প্রিাকে  বািে 11:15), কিন্তু তে োযরত্বে উরেখ শুধুমাত্র এি িাযাে বিে. এই িােরন আকম োযে-, 

োেীকেি সুেীঘযিােীন, ত য কিরসরব চূ়োন্ত, আরো আধোকত্মি, ত য উরল্টাকেরি প্রিম পেযায় কিরসরব আরগ উরেখ 
িো িয়. 



িরয়ি ঘটনা ঈশ্বরেে োরযেে িাযাে বিরেে এবং চূ়োন্ত পরবয আরয়াকয  মরধে ঘটমান কিসারব প্রক ভাস বই 
 াকেিাভুি িো িয়: 

7 এখন েখন িাযাে বিরেে তময়াে তেষ িরয়রি, েয় ান  াে িাোগাে 8 তিরি প্রিাে িো িরব এবং 
সব যাক , পৃকিবীে চাে তিারর্ েরয়রি প্র াের্া িের  তবে িরয় োব, ইয়াযযু ও মাযযু,  ারেে 
এিসরে েুদ্ধ যর়ো িো, োে সংখো কিসারব সমুরদ্রে বাকে. ... 11  খন আকম এিটি মিান সাো 
কসংিাসন এবং কেকন  াে উপরে বসরেন, োে মুখ পৃকিবী ও আিাে তিরি পাকেরয় তেরখকি. এবং 
তসখারন  ারেে যনে. 12 তিান অকিত্ব েইে আে আকম তেখোম, মৃ  তিাট ও ব়ে, ঈশ্বরেে সামরন 
োাঁক়েরয়, এবং বই তখাো িরয়রি. এবং আেও এিটি গ্র্ন্থ তখাো িয়, ো যীবন কি ারব তনই. এবং মৃ  
 ারেে িৃ িময অনুোয়ী গর্ে িো িয়. ো কিিু বই তেখা িরয়কিে, 13সমুদ্র মৃ  োো এটা কিে 
তির়ে কেে, এবং মৃ ুে ও পা াে মৃ  োো  ারেে মরধে কিে িার   ুরে কেরেন. এবং  াো  াে 
িায অনুসারে কবচাে িে, প্রক টি এি. 14  খন মৃ ুে ও পা াে আগুরনে হ্ররে িুাঁ র়ে ত ো িে. এই 
কদ্ব ীয় মৃ ুে (: 7-8, 11-15 িাোম 20) 15 এবং তে তিউ এ যীবন বই তেখা পাওয়া সম্ভব নয় 
আগুরনে হ্ররে িুাঁ র়ে ত ো িে.. 

প্রক ভাস বই তেখায় তে তসখারন এিটি পেব ী পেযারয় তে িাযাে বিে োযত্ব িোে পে এবং কদ্ব ীয় 
মৃ ুেে পে আরস ির  িরব: 

1 আকম প্রিম স্বগয এিটি ন ুন স্বগয ও ন ুন পৃকিবী তেখোম, ও প্রিম পৃকিবী েূরে পাে 
িরেরি. তসখারন এিা়োও আে সমুদ্র কিে. 2  খন আকম তয়ািন, পকবত্র েিে, ন ুন তযরুোরেম, তেখরেন 
ঈশ্বরেে িাি তিরি স্বগয তিরি তনরম আসরি, এিটি নববধূ  াে স্বামী. 3 যনে সুরোকভ  কিসারব প্রস্তু  
এবং আকম আিাে তিরি তযারে বের  শুনোম, " ঐ তেখ, ঈশ্বরেে পকবত্র  াাঁবুে পুরুষরেে সারি িয়, 

এবং ক কন  ারেে সারি বাস িো িরব, এবং  াো  াাঁে তোি িরব ঈশ্বে কনরয  ারেে সরে ির  
িরব এবং  ারেে ঈশ্বে িব 4 ক কন  ারেে তচাখ তিরি প্রক  টিয়াে কনকশ্চহ্ন িো িরব;.. তসখারন 
িািরব তিান মৃ ুে, কিংবা েুঃখ, িান্না. তসখারন আে তিান িষ্ট িািরব সারবি কযকনষ চরে আসরি. 
" (প্রিাকে  বািে 21: 1-4) 

1 পছর বতবন আমাছক জীবন জছলর একটি ববশুদ্ধ নদী বদিাছলন স্ফটিছকর মছতা স্বচ্ছ, ঈেছরর বসংহাসন 
বথনছক এবং বমষশাবছকর অগ্রসর. 2 তার রাস্তার মা িাছন, এবং নদীর উিয় পাশ, জীবনবৃছক্ষর বেল, বাছরা 
ফল ববুঁধ, প্রবতটি োে প্রবত মাছস নতুন নতুন ফল. োছের পাতা, জাবতর বনরাময়. 3 জনয বেল আর 
অবিশাপ থনাবকছব, বকন্তু ঈের ও বমষশাবছকর বসংহাসন এটা থনাবকছব, এবং তাুঁর বান্দাছদর তাুঁর বসবা 
করছব. 4 তারা তাুঁর শ্রীমুি দশতন করছব এবং তাুঁর নাম তাছদর কপাছল বলিা থনাকছব 5 বসিাছন রাবত্র 
থনাবকছব:. তারা বকান বাবত বা সূছযতর আছলা প্রছয়াজন কারণ প্রিু ঈের তাছদর আছলা বদয়. আর তারা 
যুছে যুছে রাজত্ব করছব. (প্রকাবশত বাকয 22: 1-5) 

 

েক্ষ িরুন তে, এই োযত্ব, ো িাযাে বিে পরে, আোিে বান্দারেে অন্তভুয ি এবং কচেিারেে যনে স্থায়ী 
িয়. পকবত্র নগেী, স্বরগযে প্রস্তু  িো িরয়রি, আিাে িা়েরব এবং পৃকিবীর  তনরম আসরব. এই ঈশ্বরেে োরযেে 
চূ়োন্ত পরবযে সূচনা িয়. আে তিান িষ্ট বা েরুভয াগ সময়! 
কবনম্র পৃকিবীে (মকি 5: 5) উত্তোকধিােী িরব এবং সবকিিুে (েিরসোদ্ঘাটন 21: 7). পকবত্র েিে ো িািরব, 

সি পৃকিবী, ভাে িরব িাের্ ঈশ্বরেে পি বািবায়ন িো িরব. বুঝর  পাকে তে: 
 াাঁে সেিাে ও োকন্ত বৃকদ্ধ 7 তসখারন িখনও তেষ িরব না (কেোইয় 9: 7). 



স্পষ্ট  প্রবৃকদ্ধে ঈশ্বরেে োরযেে চূ়োন্ত পেযারয়ে পে সব ঈশ্বরেে সেিাে তমরন চেব তেমন শুরু িরয়রি 
িরব. 
এই সবরচরয় তগৌেবময় সময় ির  িরব: 

9 কিন্তু োরস্ত্র তয়মন তেখা আরি: “তচারখ তেরখকন, আে িান তোনকন, তোিটি ো কিিু ঈশ্বেরি োো 
ভােবারস,  ারেে যনে প্রস্তু  তেরখরিন হৃেয় প্ররবে িরেরি" 10 কিন্তু ঈশ্বে  াাঁে আত্মাে মাধেরম 
আমারেে িারি প্রিাে িরেরিন ( 1 িকেন্থীয় 2: 9-10). 

এটা ভােবাসা, আনন্দ, এবং অনন্ত সান্ত্বনাে এিটি সময়. এটি এিটি চমত্িাে সময় িরব! 
না না আপকন এটি আপনাে অংে আরি চান? 

5. বনউ বটস্টাছমন্ট বাইছর বসাসত বশিাছনা  
ঈেছরর রাজয 
বিছস্টর প্রাথনবমক অধযাপক মছন কছরন বয, তারা আল্লাহর একটি আক্ষবরক রাছজযর সুসমাচার প্রচার 
করার কথনা বেল বক? 
হযাুঁ. 
বিে আরগ, এিটি বিৃ া নিয িোরোোইনা কবশ্বকবেোেরয়ে অধোপি বাটয  এহ্রতমান দ্বাো প্রেত্ত, ক কন বাে বাে, 

এবং সঠিিভারব বের  তগরে, তযাে কেরয় বরেন, অসেৃে সবরচরয় আযরি কিস্টানরেে প্রর ক্সং, েীশু ও  াাঁে 
প্রািকমি অনুসােীরেে ঈশ্বরেে োযে তঘাষর্া. েকেও িঃ এহ্রতমান এে িীষ্টধময সামকগ্র্ি তবাঝাে 
ঈশ্বরেে অবোি  চারচয ে তে তিরি বোপি পািযিে, আমো এিম  িরব তে, োযত্ব গসরপে কি েীশু কনরযরি 
তঘাষর্া এবং  াাঁে অনুসােীরেে ওপে ঈমান এরনকিরেন. আমো সম  িরব অরনি কিস্টান োকব িরেন, আয 
না এইটা বযুর  পােরসা. 

পরুান সংরবক্ষত বপাস্ট-বনউ বটস্টাছমন্ট বলিা ও ধছমতাপছদশ 
.. ঈশ্বরেে োরযে কি "প্রাচীন ম সমূ্পর্য কিস্টান ধরমযাপরেে তে তবাঁরচ তগরি" (রিামস তমগাওয়াট প্রাচীন 
কিস্টান ধরমযাপরেে অোরপাকস্টকেি বাবাো বরে োকব িো িয় এিটি উরেখরোগে অংে কিে: কগ্র্ি গ্র্রন্থ এবং 
ইংরেকয অনুবাে, 2nd ইকি তবিাে বই, গ্র্োন্ড নেীপ্রপা , 2004, পৃ. 102). এই প্রাচীন কিস্টান ধরমযাপরেে এটা 
সম্পরিয  এই কববৃক  েরয়রি: 

5: 5  ািা়ো আপকন যারনন, ভাই, মাংরসে কবরশ্বে আমারেে িািাে অিযিীন এবং অকন ে তে, কিন্তু 
িীরষ্টে প্রক শ্রুক  মিান ও কবস্ময়িে িে: োযে আসরি এবং যীবন অনন্ত কবশ্রাম. 

উপরোি কববৃক  তেখায় তে োযত্ব এখন নয়, কিন্তু আসা এবং অনন্ত ির  িরব. উপেন্তু, এই প্রাচীন ধরমযাপরেে 
বরেন: 

6: 9 এখন েকে এসব এমন ধাকমযি তোরিো  ারেে কনরযে সৎিময মাধেম,  ারেে কেশুরেে বাাঁচার  
দ্বাো, সক্ষম না িয়, কি কনশ্চয় া আমো েকে আমারেে বাকিরস্মে কবশুদ্ধ ও কবমে তখো  ঈশ্বরেে 
োরযে প্ররবে িোে আরি? তি-ই বা আমারেে উকিে, িরব েকে আমো পকবত্র এবং সৎিময সম্পােন 
িরে আরি পাওয়া োয়কন িরয়রি 9: 6 তসইযনে এস আমো পেস্পেরি ভােবাকস, তে আমো সব ঈশ্বরেে 
োরযে প্ররবে িরুি. 11: অ এব 7,েকে আমো যাকন কি ঈশ্বরেে েৃকষ্টর  সঠিি নয়, আমো  াে োযত্ব 
কেখুন এবং প্রক শ্রুক  ো পারবন "িান তোরন কন কিংবা তচারখও তেরখ না তচারখও তেরখ না মানুরষে 
হৃেয় িাল্পকনি." 



12: আমাে কপ াে োরযে আকসরব 6 ক কন বরেন: 1 আমারেে তপ্রম ও ধাকমযি ায় ঈশ্বরেে োরযেে ঘন্টা 
অরপক্ষায়,  াই ঘন্টা, তেরি ু আমো ঈশ্বরেে প্রিােমান কেন না তযরন তনয়া োি 12.. 

উপরে কববৃক  তেন সঠিি যীবন তে তপ্রম প্ররয়াযন িয়, তে আমো এখনও ঈশ্বরেে োরযে প্ররবে িরেন কন, 

এবং এটি কেন পরে িয় ঈশ্বরেে প্রিােমান-অিযাৎ েীশু আবাে ত েৎ পরে. এটা কপ াে োরযে এবং োরযেে 
শুধু েীশু নয়. 
এটা তে প্রাচীন ম েৃেে  কিস্টান ধরমযাপরেে তে ঈশ্বে তবাঁরচ িািাে অনুমক  তেওয়া িরয়রি ঈশ্বরেে এিই 
োরযেে কেক্ষা মযাে তে কনউ তটস্টারমন্ট তেখায় এবং ঈশ্বরেে অবোি  চাচয  এখন কেক্ষা (এটা সম্ভব এটা 
ঈশ্বরেে এিটি প্রিৃ  চাচয  তিরি ির  পারে তে, কিন্তু কগ্র্ি আমাে সীকম  জ্ঞান আমাে এিটি েি িরয় 
উঠরব তঘাষর্া িের ) ক্ষম া সীকম . 

বদ্বতীয় শতাব্দীর বেজত া বনতাছদর এবং রাছজযর সুসমাচার 
 খন তভাে 2 য় ে রি পাকপয়াস তয়ািরনে িরে কেরয়কি শ্রবর্ ও পকেিাপয এিটি বেু এবং তোমান 
িোিকেিরেে দ্বাো এিটি সন্ত কিরসরব কবরবচনা িো, িাযাে বিরেে োযত্ব কেকখরয়রিন উরেখ িো 
উকচ . ইউরসকবয়ারসে কেকপবদ্ধ িরেন তে পাকপয়াস কেকখরয়কিরেন: 

... তসখারন মৃ , েখন িীরষ্টে বেকিগ  োযরত্বে এই পৃকিবীর  এমন প্রক িা িো িরব তিরি 
পুনরুত্থারনে পে এিটি সিস্রারব্দে িরব. (পাকপয়াস, ষি টুিো. আেও তেখুন ইউরসকবয়ারসে, চাচয  
ইক িাস, বইরয়ে 3, XXXIX, 12) 

পাকপয়াস কেকখরয়কিরেন তে এই মিান প্রাচুেয এিটি সময় িরব: 

তসইভারবই, [ক কন বরেন,] তে গরমে এিটি োনা উৎপন্ন িেরব েে 
িাযাে িান, আে প্রর েরি িান েে িাযাে েসে িরব, এবং তে েসে পকেষ্কাে, কবশুদ্ধ, কমকি মেো েে 
পাউন্ড উত্পাে িরব; এবং তে আরপে, এবং বীয, এবং ঘাস অনুরূপ অনুপার  উৎপন্ন িেরব; এবং তে 
সব প্রার্ী,  ােপে শুধুমাত্র পৃকিবীে প্ররোযনাে খাওয়ারনা, োকন্তকপ্রয় এবং সরুেো িরয় োরব এবং 
মানুরষে কনখুাঁ  বেীভূ  ির . "[সাক্ষে পাকপয়াস, এিটি প্রাচীন বেকিে এিযন তশ্রা াে কিে কেকখ  
এই কবষয়গুরোর  বিন িো িয় যন এবং পকেিাপয এিটি বেু,  াে বই চ ুিয মরধে; যনে পাাঁচটি 
বই  ারি দ্বাো গঠি  িয় ...] (পাকপয়াস-টািো চ ুিয) 

তপারস্ট-কনউ তটস্টারমন্ট পত্র িকেন্থীয়রেে প্রক  বরে: 
42: 1-3 অোপরস্টে প্রভু েীশু িীরষ্টে িাি তিরি আমারেে যনে ইকিে গ্র্ির্ িো িয়; িীষ্ট েীশু 
ঈশ্বরেে িাি তিরি পাঠারনা িরয়রি. আকম  খন িীষ্ট ঈশ্বরেে িাি তিরি এরসরি, এবং িীরষ্টে িাি 
তিরি িয়. উভয়  াই কনেুি অনুক্ররম ঈশ্বরেে ইচ্ছায় এরসকিরেন.  াই েরয় এিটি চাযয  তপরয়রিন, 

এবং সমূ্পর্যরূরপ আমারেে প্রভু েীশু িীরষ্টে পুনরুত্থান মাধেরম আশ্বি িরয়রি এবং পকবত্র আত্মায় পূর্য 
আশ্বাস কেরয় ঈশ্বরেে েব্দ কনকশ্চ ,  াো সুসংবাে কনরয় তবকেরয় তগরেন তে ঈশ্বরেে োযে না আসা 
উকচ . 

সু্মর্যা এে পকেিাপয এিটি প্রািকমি খৃস্টান তন া, কেকন যন কেষে কিরেন, মূে তপ্রকে রেে গ  মো. পকেিাপয 
গ. 120-135 কিস্টাব্দ কেকখরয়কিরেন: 

ধনে েকেদ্র, আে তে নোয়পোয়র্ া 'অনুরোরধ যনে  াক়ে  িই,  ািারেেই যনে ঈশ্বরেে 
োযে. (পকেিাপয. ক কেপীয়, ২ য় অধোয় কচঠি. পূবয- কনরসরন কপ া তিরি, ভকেউম 1 তেমন 
আরেিযান্ডাে েবাটয স ও তযমস তিানাল্ডসন দ্বাো সম্পাকে . আরমকেিান সংস্কের্, 1885) 



যানা,  ােপে, তে "ঈশ্বে অবিকস  িয় না," আমো  াাঁে আরেরেে এবং মকিমা ... এটা ভাে তে 
 াো প্রবৃকত্তে তে যগর  িািরি তিরি তিরট তেয়া িরব িে তোগে পেব্ররয ভ্রমর্ িো উকচ , "তেরি ু 
কবরুরদ্ধ তে কেেংসা আত্মা; "এবং" োিাো বেকভচােী বা তমরয়েী, কিংবা মানব সিেরি কেরয় অবেেই 
কনরযরেে, ঈশ্বরেে োরযেে অকধিােী িরব না, "আে োো কিিু অসে  এবং অরোভন না. (ঐ, পঞ্চম 
অধোয়) 
আমারেে  খন ভী -সন্ত্রি অবস্থায়  াাঁে এবাে  িে এবং সব কনিা কেরয় োি, তয়মন ক কন 
আমারেেরি এ কনরেযেই কেরয়রিন, এবং োো আমারেে িারি সুসমাচাে প্রচাে, এবং নবীো পূরবযই 
তঘাষর্া পােনি য াে আসামাত্রই. (ঐ, অধোয় ষি) 

ন ুন কনয়রম অনেরেে মর া পকেিাপয কেকখরয়কিরেন তে ধাকমযি, না আরেে তব্রিাে, ঈশ্বরেে োরযেে 
উত্তোকধিােী িইরব. 
কনম্নকেকখ  এিা়োও পকেিাপয দ্বাো তেখারনা িরয়রি বরে োকব িো িরয়রি: 

এবং কনম্নকেকখ  কবশ্রামবারে ক কন বরেন; 'ত ামো আমাে উত্সাি ঈশ্বরেে কপ্রয় সন্তান শুনুন. আকম 
আপকন েখন কবেপ উপকস্থ  কিরেন, এবং এখন আবাে আকম উত্সাকি  িো আপকন সব ভদ্রভারব 
ও তোগে াে সকি  প্রভু ... ওয়াচ ত ামো পরি তিরট তের , এবং আবাে ত ামো প্রস্তু  িও, ত ামারেে 
অন্তরে ভােগ্র্ি িো, ন ুন আরেে তপ্রম অনে কেরি এি  াাঁে আকবভয াব িঠাৎ দ্রু  বায, অকগ্ন দ্বাো 
মিান োয়, োশ্ব  যীবন,  াাঁে অমে োযে কিসারব উকদ্ভন্ন কবষরয়. আে আোি ত ামারেে িারযে 
তেখারনা িরচ্ছ সবটা সিেই যারনন, েখন ত ামো অনুপ্রাকর্  োস্ত্র অনুসোন, ত ামারেে অন্তরে পকবত্র 
আত্মা িেম কেরয় খুো তে আজ্ঞা আপকন অনপরনয় বেোি িের  পারে. ' (পকেিাপয োই  অধোয় 
24. তযকব োইট ুট, অোরপাকস্টকেি বাবাো, তভাে. 3.2, 1889, পৃ. 488-506) 

সাকেয এে কমকে , োো ঈশ্বে তন া, গ এে এিটি চাচয  কিে. 170 কিস্টাব্দ, কেকখরয়কিরেন: 
প্রিৃ পরক্ষ ন ুন সুসমাচাে বয়সী যাকে, কবকধ-বেবস্থা উভয় এিসরে কনগয  কসরয়ান এবং তযরুযারেম 
তিরি; এবং আরেে অনুগ্র্ি যাকে, এবং সমাি পর্ে টাইপ, এবং পুরত্রে মরধে তমষোবি, এবং এিটি 
মানুরষে মরধে তভ়ো, এবং ঈশ্বে মনুষেরি ... 
কিন্তু গসরপে আইন এবং  াে বোখোে ওরঠ 
কসকদ্ধ, েখন কগযয া সর েে আ়ে  ওরঠ ... 
এই এি োো আমারেে োসত্ব তিরি মুকিে আরো প্ররবে যীবরন এিটি অনন্ত োরযে  ুরে, অেিাে 
তিরি, মৃ ুে তিরি, বস্বেোসন তিরি িয়. (কমকে  কনিােপরবযে উপে ধরমযাপরেে 7,40 আয়া , এরুক্ষ 
তিরি 68 অনুবােি: অনোইন ধময ে যানযাে 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

সু োং, ঈশ্বরেে োরযে কিিু অনন্ত, এবং না তিবে ব য মান কিস্টান বা িোিকেি চাচয  কিরসরব পকেকচ  এবং 
ঈশ্বরেে আইন অন্তভুয ি িো িয়. 
আরেিটি মধে তেেী কদ্ব ীয় ে াব্দীর  তেখা মানুষ এরষ্িাত্য স োরযেে তেখুন: 

 াই তিউ আপনারি আে ভান িো কিংবা কপিন তচিাো, কিন্তু তস্বচ্ছায় ঈশ্বরেে োরযেে সসুমাচাে 
পদ্ধক ে োি. (তোমান, সিনেীে. স্বীিৃক , বইরয়ে এক্স অধোয় XLV. পূবয- কনরসরন কপ া তিরি উদৃ্ধ , 

ভকেউম 8 আরেিযান্ডাে েবাটয স ও তযমস তিানাল্ডসন দ্বাো সম্পাকে . আরমকেিান সংস্কের্, 1886) 



উপেন্তু, েখন এটি কিে েৃেে  না এি দ্বাো স ে কগযয া তেখা, মধে কদ্ব ীয় ে াব্দীর  তেখা িয মা 
পােি েবাটয স ও তিানাল্ডসন অকভবেকি "ঈশ্বরেে োরযে" বেবিাে তচৌে বাে দ্বাো অনুবাে তখ াবধােী. 
স ে কিস্টানো, এবং এমনকি অরনি শুধুমাত্র প্রর ক্সং িীষ্ট, কদ্ব ীয় ে াব্দীর  ঈশ্বরেে োরযেে কবষরয় কিিু 
যানর ন. 
এমনকি িোিকেি এবং ইস্টানয অিযিক্স সন্ত ঈরেরনউস তবাঝা তে পুনরুত্থারনে পে, কিস্টান ঈশ্বরেে োরযে 
প্ররবে িেরব. েক্ষে িরুন ক কন ো কেরখরিন, গ. 180 কি: 

তেমন োো কবশ্বাস স্থাপন িরেরি, তেরি ু  ারেে ক্রমাগ  পকবত্র আত্মা, োো েুরদ্ধে অকভজ্ঞ া  াাঁরি 
তেওয়া িরয়কিে মানরি মরধে, এবং, কেকসভাে দ্বাো অপকেবক য   োখা িয় েকে তস কমিোরোপ িরে ও 
পকবত্র া ও নোয়পোয়র্ া এবং সবরেে পেচােনা োষ্ট্র. এই আত্মা যনে  ারেেরি এিটা পুনরুত্থান 
তে কবশ্বাস স্থাপন িরে, েেীে আবাে আত্মা গ্র্ির্, এবং এটি সরে বোবে, পকবত্র আত্মাে েকির , আপ 
উকত্থ  িওয়াে এবং ঈশ্বরেে োরযে প্ররবে িো িরয়রি. ... মোিকমোন: (ঈরেরনউস, তসন্ট, কেওন কবেপ 
আরমযকনয়ান তিরি অকময ারগ েকবনসন অোরপাকস্টকেি ধমযপ্রচারেে কবরক্ষাভ অধোয় 42. ওরয়েস, 

তসামােরসট, অ 1879 কিস্টান জ্ঞান প্রচাে কনউইয়িয  তসাসাইটি  ে প্রিাকে  দ্বাো অনুবাকে  কসও, 

1920). 
বদ্বতীয় ও তৃতীয় শতছক সমসযা 
 াে বোপি গ্র্ির্রোগে া সরেও, কদ্ব ীয় ে াব্দীর , কবরোধী আইন ধময োগী তন া মাকচয ওন নারম 
তগাোপ. মাকচয ওন ঈশ্বরেে আইন, কবশ্রামবারে, এবং ঈশ্বরেে আক্ষকেি োরযেে কবরুরদ্ধ তেখারনা. েকেও ক কন 
পকেিাপয এবং অনেরেে দ্বাো কবরোধী কিরেন, ক কন তবে কিিু সমরয়ে যনে তোরমে চাচয  সরে তোগারোগ কিে 
এবং তসখারন প্রভাব আরি িেরো. 
কদ্ব ীয় ও  ৃ ীয় ে রি আরেগকেিতস িরয় আরেিযাকিয়া (কমেে) প্রক কি  িয়. অরনি আরেগকেিতস আসরি 
োযে ম বাে কবরোকধ া. েক্ষে িরুন তসই আরেগকেিতস কিিু সম্পরিয  কেরপাটয : 

িারয়াকনসাস আরেিযাকিয়ায় এিটি আেযা এবং ধনী তপৌত্তকেি পকেবারেে যন্মগ্র্ির্ িরেন, এবং 
 ারেে েেযন কেক্ষাোভ িরেন. ক কন তপৌত্তকেি কবেোেয়  োগ ওকেরযন, োরি ক কন আরেিযাকিয়াে 
িার রচক িাে সু্কে োকয়রত্ব স ে এিটি পু কে পকের্  ... 
সিনেীে, ওকেরযন, এবং জ্ঞানবােী সু্কে  ারেে িল্পনাপ্রসূ  এবং রূপি বোখো দ্বাো পকবত্র ওোরিে 
 েগুরোে অনিয সৃকষ্ট িের  প্রয়াসী িরয়রি ...  াো কনরযরেে যনে নাম প্রাি "আরেগকেিতস." তনপস 

প্রিারেে আরেগকেিতস েুদ্ধরূপী, এবং বযায় োখা তে তসখারন িীরষ্টে োযত্ব িরব পৃকিবীর … 
িারয়াকনসাস তনপস অনুসােীরেে সরে  িয  িরে  াে এিাউন্ট দ্বাো ... "এই ধেরনে কিিু এিটা 
োষ্ট্র কিরসরব এখন ঈশ্বরেে োরযে কবেেমান." এই িে ঈশ্বরেে োযে কগযয াে ব য মান অবস্থায় 
কবেেমান প্রিম উরেখ পাওয়া োয় ... 
 ারেে পিভ্রষ্ট া ধমি কেরয় তেখারনা তে স্বগয োরযে রূপি নয়, কিন্তু অনন্ত যীবন োন পুনরুত্থারন 
আমারেে পােনি য াে আক্ষকেি আসরি োযে ... 
 াই োযে েখন ব য মান অবস্থায় এরস ধাের্া ভাবা িরয়কিে এবং কমেরে আরেগকেিতস এে জ্ঞানবােী 
সু্করে প্রসব কিস্টাব্দ 200 250, সাম্রাযে কবেরপে সামরন এিটি পূর্য ে াব্দীে কসংিাসরনে েখেিােীরেে 
কিসারব গর্ে িো তের  এরসকিরেন ... 
তেরমন্ট ঈশ্বরেে প্রিৃ  মানকসি জ্ঞান এিটি োষ্ট্র কিরসরব ঈশ্বরেে োরযেে ধাের্া. ওকেরযন এটা 
পত্রপুরপাদ্গম তেমন এিটি আধোকত্মি অিয োরস্ত্রে তলইন কচঠি েুকিরয় তেরখকিরেন. (ওয়ািয , তিনকে 



িানা োরযেে সুসমাচাে: এই পৃকিবী এি োযে; প্রক  ইিিারে না, কিন্তু স্বগীয় তেে পুনরুত্থান মৃ  
তিরি এবং অে কিংস েরষ্ ান দ্বাো প্রিাকে  ক্ষক পূের্ কনরয় আসা, তেরম্সন & িারফ কিরগগে, 

1870, পৃ. 124-125) 
সু োং, কবেপ ঈশ্বরেে োরযেে সুসমাচাে তেখারনা েখন, আরেগকেিতস এিটি কমিো, িম আক্ষকেি, এটা তবাঝাে 
সরে আসা আপ িের  তচষ্টা িরে. কিরয়োপকেস কবেপ অপকেনাকেস এিই সময় সম্পরিয  আরেগকেিতস ত্রুটি 
েুদ্ধ িোে তচষ্টা িরে. সক েই ঈশ্বরেে চাচয  তসই ইক িাস যরু়ে ঈশ্বরেে আক্ষকেি োরযেে সর েে যনে 
োাঁক়েরয়. 

হাবতাটত  ডবিউ আমতস্ট্রং, রাছজযর সুসমাচার বশবিছয়বেছলন প্লাস 
20 ম ে াব্দীর  প্রয়া  িাবযাটয  িকিউ আমযস্ট্রং কেরখকিরেন: 

িাের্  াো িীরষ্টে গসরপে প্র োখো . . . কবরশ্বে  াে যায়গায় অনে কিিু স্থানচুে  িো 
কিে. মানুরষে হৃেরয় এিটা চমৎিাে অনুভূক  - -  াো এিটি যাে উদ্ভাকব  কিে  াই আমো 
ঈশ্বরেে োরযে তেমন কনিি এিটি চমত্িাে ধুয়া উচ্চাকে  শুরনকি! এিটি গগনচােী, অবািব কিিুই 
সমারন সঙু্ককচ  িরে আসকি? অনেো ভুে আরি তে "কগযয া" োযে. . . ভাববােী োকনরয়ে, কেকন 
কিস্টপূবয 600 বিে তবাঁরচ কিরেন, যানর ন তে ঈশ্বরেে োরযে এিটি বািব োযত্ব কিে - এিটি 
সেিাে পৃকিবীর  আক্ষকেি তোিরেে ওপে োসন. . . 
এখারন . . . কি ঈশ্বরেে োযে ঈশ্বরেে বোখো: "এবং এই োযারেে ... কেরন" - এটা এখারন, েে 
পারয়ে আেেু এে িিা বেরিন তোিা ও ভেেু মৃন্ময় অংে অংে. এই, োকনরয়ে 7, এবং উদ্ঘাটন 13 

ও 17 কেরয় ভকবষেদ্বার্ী সংরোগ দ্বাো, ইউরোরপে ন ুন মাকিয ন িয় তে এখন কবেচন তিরি উরেখ 
িো িয়. . . আপনাে খুব তচারখে সামরন! পুোরনা তোমান সাম্রাযে পুনঃপ্রচেন িেরব: প্রক ভাস 
17:12 তলইন কবিাকে  এটি েে োযা বা োযেগুরোে (8 তেভারেন্ড 17) এিটি ইউকনয়ন িইরব 
কনকময  িয়. . . 
িীষ্ট েখন আরস, ক কন োযাকধোয তেমন আসরি, পুরো পৃকিবী (রেভারেন্ড 19: 11-16) োসি; এবং 
 াে কিংিম -- আোিে সাবযরভৌম ি ৃয রত্বে -- িোকনরয়ে, এই সব যাগক ি োযেগুরোরি গ্র্াস 
িয়. প্রক ভাস 11:15 এটি েুিোরষ্ট্রে এই িিায়: "এই কবরশ্বে সাম্রারযেে আমারেে প্রভু 
তেেগুকেও পকের্  িয়,  াাঁে িীরষ্টে এবং: এবং ক কন কচেিারেে যনে োযত্ব িেরব"! এই ত া ঈশ্বরেে 
োযে. িোাঁ, এবং এমনকি মাকিয ন েুিোষ্ট্র এবং কব্রটিে যাক ে - এটা ব য মান সেিারেে তেষ 
িয়. সমগ্র্ পৃকিবীে ওপে প্রভু েীশু িীষ্ট,  ােপে োযাে োযা এে - সেিাে -  াো  ােপে 
োযেগুরোে িরয় োরব. এই সমূ্পর্যরূরপ তলইন তে ঈশ্বরেে োযে আক্ষকেি সেিাে কনকময  িয়. তয়মন 
িোেিীয়াে সাম্রারযেে এিটি োযে কিে - এমনকি তেমন তোমান সাম্রারযেে এিটি োযে কিে - 
 াই ঈশ্বরেে োযে সেিাে. এটা পৃকিবীে অনে যাক ো সেিাে ধরে কনর  িয়. এিটি োসি - 
েীশু িীষ্ট, এিযন োযা ির  যন্মগ্র্ির্ িরেন! . . . 
এিই কেশু কিস্ট তি তবকে 1,900 বিে আরগ পািা়ে এবং পকবত্র ভূকম উপ েিাও এবং 
তযরুোরেরমে োিাগুকের  কগরয়কিোম আবাে আসরি. ক কন বরেন, ক কন আবাে আসরবন. পরে ক কন 
কু্ররে তেওয়া িরয়কিে, ঈশ্বে ক ন কেন ও ক ন ো  পরে মৃ  তিরি  ারি উত্থাকপ  (. মকি 12:40; 

2:32 তপ্রকে ; আকম িকে 15: 3-4.). ক কন ঈশ্বরেে কসংিাসরনে আরোিন. ইউকনভাসয সেিারেে সেে 
(ইব্রীয় 1 9-11: তপ্রকে  1 3; 8: 1; 10:12; প্রিা 3:21). 



"েূে তেে" - ক কন েৃষ্টান্ত, োো আোিে আেরেে কগরয়কিোম "অকভযা " সমি যাক গুকেে 
োযারেে োযা কিরসরব িো, এবং  ােপে পৃকিবীর  ক রে োওয়াে যনে (েূি 19: 12-27 ). 
আবাে, ক কন পেযন্ত "সব কিিু পুনঃস্থাপন বাে" স্বরগযে (রপ্রকে  3: 19-21). ক্ষক পূের্ সারবি োষ্ট্র বা 
ে য সারপরক্ষ পুনরূদ্ধাে মারন. এই তক্ষরত্র, পৃকিবীর  ঈশ্বরেে সেিারেে পুনরূদ্ধাে, এবং এইভারব, কবরশ্বে 
োকন্ত ও আযগুকব অবস্থাে পুনরূদ্ধাে. 
ব য মান কবরশ্বে অোকন্ত, তবর়ে উঠা েদু্ধ ও কববাে কবরশ্বে সমসো এ  ব়ে তে, েকে না আোহ্ 
অন্তোে তিান নেমাংস বাাঁকচরয় িরব (মকি. 24:22) চূ়োন্ত পেযায় িরব.  াে খুব েীষযকবনু্দ েখন 
কবেম্ব এই গ্র্ি তিরি সব যীবন কবনােি স্থাকপ  িরব এ, েীশু িীরষ্টে আসর  িরব. এই সময় ক কন 
ঐশ্বকেি ঈশ্বে কিরসরব আসরি. ক কন সব েকি এবং মিাকবরশ্বে ক্ষম াসীন সৃকষ্টি য াে মকিমায় 
আসরিন. (মকি 24:30; 25:31) ক কন "োযাে োযা ও প্রভুরেে প্রভু" আসরি (রেভারেন্ড 19:16), 

কবরশ্বে সুপাে সেিাে প্রক িা এবং সব যাক রেে "কনয়ম তোিাে েি কেরয় িের  "(প্রিা 19:15; 

12: 5). . . 
িীি অনবিছপ্রত? 
কিন্তু িরব আনরন্দে সরে মানব াে কচত্িাে, এবং  ারি প্রমত্ত পেমানন্দ ও উেীপনারি স্বাগ  
যানাই - এমনকি ঐক িেগ  কিস্টান কগযয াগুরোে িরব? 
 াো  া িেরব না!  াো কবশ্বাস স্থাপন িেরব না তিননা েয় ান কমিো মন্ত্রী (২ িকে. 11: 13-

15)  ারেেরি প্র াকে  িরেরি, তে ক কন িীষ্টেত্রু িয়. কগযয া ও যাক ে োগ  াাঁে পুনরুত্থারনে সমরয় 
(11:18 সরে তেভারেন্ড 11:15) ির  িরব, এবং সামকেি বাকিনী আসরে  ারি ধ্বংস িোে যনে 
সংগ্র্াম (রেভারেন্ড 17:14) প্ররচষ্টা িো িরব! 
যাক  তযরুযারেরম (রযচ 14: 1-2) এ বাত্তত রেেন্ট সরে, আগামী কবশ্বেুরদ্ধে  ৃ ীয় চেম পকের্ক মূেি 
েুদ্ধ কনেুি িো িরব এবং  ােপে িীরষ্টে আসর  িরব. অক প্রািৃ  ক্ষম া সারে ক কন তে  াাঁে 
কবরুরদ্ধ েুদ্ধ (আয়া  3) "ঐ যাক ে কবরুরদ্ধ েুদ্ধ" িরব. ক কন সমূ্পর্যই  ারেে পোকয  িেরব 
(প্রিা 17:14)! তযরুযারেরমে পূবয এিটি খুব কিয়েূে " াাঁে পারয়ে বয ুন পবয মাোয় তসই কেন 
টিরি িািরব," (তযচ 14: 4.). (আমযস্ট্রং এইচ. বয়রসে েিসে 1984) 

বাইরবে তঘাষর্া িরে তে েীশু ক রে আসরব এবং ক কন কয র  িরব, এখরনা অরনি সংগ্র্াম িের  িরব 
 াাঁে কবরুরদ্ধ (প্রিাকে  বািে 19:19). অরনরি োকব িেরব (বাইরবরেে ভকবষেদ্বার্ীে ভুে তবাঝাবুকঝ উপে 
কভকত্ত িরে, কিন্তু আংকেিভারব ভি ভাববােী এবং অধোত্মবাে এে িাের্) তে ক রে েীশু চূ়োন্ত িীষ্টেত্রু 
িয়! 
কনম্নকেকখ  িাবযাটয  আমযস্ট্রং তিরি িয়: 

স ে ধময - ঈশ্বরেে স ে ঈশ্বরেে ভােবাসা পকবত্র আত্মা দ্বাো সরে ক্ষম াপ্রাি ... ঈশ্বে ও কেশু 
কিস্ট বুকদ্ধমান আনন্দ অকনবযচনীয় - স ে বুকদ্ধমান - এবং ঈশ্বরেে ঐশ্বকেি ভারোবাসাে উষ্ণ া 
... 
ঈশ্বরেে স ে চারচয ে কেক্ষাে তিবে পকবত্র বাইরবে "প্রর েি েব্দ দ্বাো যীকব " এে  াোই ... 
তপ্রম ঈশ্বরেে পি - পুরুষ "কের " পরি "রপর " পি তিরি ক কেরয় আনরব. 
এিটি ন ুন সভে া এখন খপ্পে পৃকিবী িাটরব! (ঐ) 



ন ুন সভে া ঈশ্বরেে োযে ত ামারেেই.  তে ন ুন সভে া আসা এবং তপ্রম উপে কভকত্ত িরে িো িয়  া 
তে োযত্ব েীশু ও  াাঁে অনুসােীরেে কেক্ষা কেরয়কিরেন স ে গসরপে সব সম্পরিয  এিটি প্রধান অংে. আে 
কিিু তে আমো ঈশ্বরেে অবোি  চাচয  পাোপাকে প্রচাে িয়. 
িাবযাটয  আমযস্ট্রং উপেকি িরেন তে েীশু তে মানবসমায কেক্ষা কের  োগরেন, 
এমনকি েখন এটি মরন  া পােন িের  চায়, তপ্ররমে পি 'কের  উপায়' যীবরনে প্র োখোন িরেরি. প্রায় 
তিউ সঠিিভারব কি েীশু অধোপনা কিে  াৎপেয উপেকি বরে মরন িয়. 
যীশুর মধয বদছয় নাজাত েসছপল অংশ 
এখন তিউ তিউ এই পর়েরিন পেযন্ত সম্ভব  পকেত্রারর্ কেশুে মৃ ুে ও ভূকমিা সম্পরিয  আশ্চেয. িোাঁ, তে গসরপে 
তে কনউ তটস্টারমন্ট এবং িাবযাটয  িকিউ আমযস্ট্রং উভয় সম্পরিয  কেরখকিরেন অংে. 
কনউ তটস্টারমন্ট তেখায় গসরপে েীশুর  পকেত্রারর্ে অন্তভুযি িো িরয়রি: 

16 আকম যনে, িীরষ্টে গসরপে েকি  নই এটা কগ্র্ি (রোমীয় 1:16) যনে প্রর েরিে যনে পকেত্রারর্ে 
ঈশ্বরেে েকি োো কবশ্বাস িরেন, ইহুকে যনে প্রিম এবং যনে. 
4 অ এব োো িক়েরয় কিটিরয় কিে েব্দ ধমযপ্রচাে সবযত্র কগরয়কিোম. 5  খন ক কেপ েমকেয়া েিরে 
কগরয় তসখারন ক কন িীরষ্টে সুসমাচাে প্রচাে িেরেন. ... 12 কিন্তু েখন  াো ক কেপ কবশ্বাস ক কন 
ঈশ্বরেে োযে ও েীশু িীরষ্টে নারম কবষরয় প্রচাকে , উভয় পুরুষরেে এবং মকিোরেে বাকিস্ম 
কনকচ্ছে. ... 25 অ ঃপে েখন  াো সাক্ষে কেরয় ও প্রভুে বা য া প্রচাে িরে  াো প্রভুে এি েূ  
তযরুোরেরম ক রে োবাে পরি  াাঁো েমকেয়াে কবকভন্ন গ্র্ারম সুসমাচাে প্রচাে. 26 ক কেপ তস্পাি 
... 40 ক কেপ এ পাওয়া োয়কন. মধে কেরয়, তস সব নগরে সুসমাচাে প্রচাে পেযন্ত ক কন বিসকেয়া েিরে 
এরেন. (তপ্রকে  8: 4,5,12,25,26,40) 
18 ক কন  াাঁরেে েীশু এবং পুনরুত্থান প্রচাকে . (তপ্রকে  17:18) 
30  খন তপৌে  াাঁে কনরযে ভা়ো বাক়ের  পরুো েুই বিে বসবাস িের  োগরেন, আে োাঁো  াাঁে 
িারি এরেন, 31 ঈেছরর রাছজযর সুসমাচার এবং যা বকেু সব আস্থা, তিউ  াাঁরি প্রচারে বাধা কে  
সরে প্রিু যীশু িীছির ববষছয় বশক্ষা বদছত তপরয়কি. (তপ্রকে  28: 30-31) 

েক্ষে িরুন তে, প্রচাে েীশু এবং োরযেে অন্তভুয ি. েুঃরখে কবষয় তে, ঈশ্বরেে োরযেে সুসমাচাে এিটি সঠিি 
তবাঝাে তগ্র্রিা-তোমান কগযয াে কেক্ষাগুরো তিরি অনুপকস্থ  ির  িারি. 
আসরে, আমারেে তে োযত্ব অংে িরয় সািােে িোে যনে, আোি মানুরষে পিন্দ 
অরনি ক কন েীশু আমারেে যনে মৃ ুেবের্ িের  (রোিন 3: 16-17) পাঠিরয়ি. 

রাছজযর সুসমাচার বক ববে চাবহদার বকন্তু হয়, ... 
কিন্তু ধমীয় তবেী সি অরনি কবশ্ব তন ৃবৃন্দ, কবশ্বাস িরেন তে এটা আন্তযয াক ি মানকবি সিরোকগ াে তে 
োকন্ত ও সমৃকদ্ধ আনর  িরব, এবং না ঈশ্বরেে োরযে িরব.  াাঁো েখন কিিু সময়গ  স ে া িািরব,  াো না 
শুধুমাত্র স ে িরব না,  ারেে মানকবি প্ররচষ্টা পকের্ারম অক ক্রমিৃ  কবনু্দে সািারেে যীবন অকস্থক েীে 
িের  িরব েীশু  াাঁে োযত্ব স্থাপরনে যনে ক রে না েকে িের  পৃকিবী গ্র্ি আনর  িরব. এই এিটি কমিো 
গসরপে. 

যগর ে অরনরি এিসরে 21 ে রিে মরধে এিটি ন ুন কবশ্ব বেবস্থা িো এিটি আধা ধমীয় বোকবেনীয় 
আন্তযয াক ি পকেিল্পনা িো িোে তচষ্টা িেরিন. এইটি এমন কিিু কবষয় তে ঈশ্বরেে অবোি  চাচয  এে শুরু 



তিরি কনন্দা ও সমারোচনা িো চাকেরয় োওয়াে পকেিল্পনা িরেরি. তেরি ু েয় ান প্রায় 6000 বিে আরগ 
(আকেপুিি 3)  াে গসরপে এিটি সংস্কের্ যনে প়ো ইভ প্র াকে , মানুরষে প্রক  কবশ্বাস স্থাপন িরেকি 
োর   াো ঈশ্বরেে তচরয় ভাে কি  ারেে এবং কবরশ্বে ভাে িের  িরব যাকন. 

বাইরবে অনুসারে, এটি ইউরোরপে এিটি সামকেি তন া সংকমশ্রর্ কনর  িরব (উত্তে োযা তিরি এিা়োও 
উদ্ঘাটন 13 কবস্ট নামি: 1-10) এিটি ধমীয় তন া (কমিো নবী বো সি, নারমও চূ়োন্ত িীষ্টেত্রু এবং 
িাোম 13 েুই কেংওয়াো যন্তু: তোম তিরি 11-17) (প্রিাকে  বািে 17: 9,18) এিটি 'বোকবেনীয়' আনর  
(প্রিাকে  বািে 17 & 18) ওয়াল্ডয  অিয াে. েকেও মনুষেযাক  িীরষ্টে আগমন এবং  াাঁে োযত্ব প্রক িাে 
েেিাে, কবরশ্বে অরনি এই বা য াটি অবধান িো িরব না 21 ে রিে- াো েয় ারনে কমিো গসরপে কবকভন্ন সংস্কের্ 
কবশ্বাস িের  চের  িািরব. কিন্তু কবরশ্বে এিটি সাক্ষে গ্র্ির্ িেরব. 

মরন িরে তেখুন তে, কেশু কেকখরয়কিরেন: 
14 আে োরযেে এই সুসমাচাে সমি যাক ে িারি  া সাক্ষেরূরপ সমি কবরশ্বে প্রচাকে  িরব, আে 
 ােপেই উপকস্থ  িরব. (মকি 24:14) 

েক্ষে িরুন তে, োরযেে সুসমাচাে সাক্ষী কিরসরব কবরশ্বে তপৌাঁিার  িরব,  ােপেই উপকস্থ  িরব. 

এই যনে তবে িরয়িটি িাের্ আরি. 

এি তে ঈশ্বে মিারেরেে শুরু (ো মকি 24:21 এ শুরু িোে যনে তেখারনা িয়) সামরন স ে গসরপে 
শুনর  কবরশ্বে চায়. অ : পে গসরপে বা য া উভয় এিযন সাক্ষী এবং এিটি স িয বার্ী (Cf. এরযকিরয়ে 3; 

আরমাষ 3: 7). 

আরেিটি তে বা য াে সােিিা ক্রমবধযমান যন্তু, উত্তে ক্ষম া োযা ম াম  কবপেী  িরব, কমিো নবী, চূ়োন্ত 
িীষ্টেত্রু সরে বোবে িয়.  াো মূে  মানরুষে প্ররচষ্টাে মাধেরম োকন্ত প্রক জ্ঞা িেরব, কিন্তু  া তেষ (মকি 
24:14) এবং ধ্বংরসে পরি কনরয় োরব (Cf. 1 কিষেনীিীয় 5: 3). 

েক্ষর্ ও কমিো  ারেে সরে েুি কবস্মরয়ে িাের্ পকেবর য  গসরপে বা য া (2 কিষেনীিীয় 2: 9), কবরশ্বে 
সবরচরয় কমিো (9-12 2 কিষেনীিীয় 2) কবশ্বাস িের  পিন্দ িেরবন. িাের্ তোমান িোিকেি, ইস্টানয অিযিক্স 
েুিােীয়, এবং অনেরেে দ্বাো ঈশ্বরেে সুেীঘযিােীন োরযেে অপ্রিৃ  এে অরনি ভুেভারব োকব িরে তে, 

ঈশ্বরেে োরযেে িাযাে বিরেে সুসমাচারেে বা য া কমিো িীষ্টেত্রু সরে েুি গসরপে. 

কবশ্বি কিস্টান (প্রিাকে  বািে 3: 7-13) োযে িাযাে বিরেে সুসমাচাে প্রচাে তসইসারি কবরশ্বে কি কনকেযষ্ট 
পাকিযব তন ারেে (পশু ও ভি ভাববােীরেে সি) পেযন্ত ির  িরব িিন িরব. 

 াো কবরশ্বে বা য া িিন তে যন্তু, উত্তে ক্ষম া োযা, কমিো নবী সরে বোবে, চূ়োন্ত িীষ্টেত্রু, পকের্ারম ধ্বংস 
িরব ( ারেে কমত্ররেে কিিু সি) সমিযন িেরব মাকিয ন েুিোষ্ট্র ও েুিোযে ইে-যাক ে িানািা, অরস্ট্রকেয়া 
ও কনউকযেোন্ড (োকনরয়ে 11:39) এবং তে  াো খুব েীঘ্রই  ােপরে এিটি আেকব / ইসোমী 
িনর িারেেন (োকনরয়ে 11: 40-43) ধ্বংস িরব, ভু রেে েন্ত্র কিসারব  াংেন (প্রিাকে  বািে 16: 13-14), 

এবং তেষ পেযন্ত  াাঁে কেটানয উপে েীশু িীরষ্টে েদু্ধ িরব (প্রিাকে  বািে 16:14; 19: 19-20). কবশ্বি 
ক োরিেক য়াে (প্রিাকে  বািে 3: 7-13) তঘাষর্া িো িরব তে িাযাে বিরেে োযত্ব েীঘ্রই আসরি িরব. এই 
সম্ভাবনা অরনি কমকিয়া িাভারেয এবং উৎপন্ন মকি 24:14 পকেপূর্য াে সিায়ি ভূকমিা পােন িেরব. 

'কমিো গসরপে' তঘাষর্া কবশ্বরন াে (সম্ভব  কিিু 'ন ুন' এিটি আরপাস তপাপ োো িোিকেি এিটি 
 ময োকব িেরব সি ইউরোরপে েীষয তন াে টাইপ) না ম  তে- াো কবরশ্বে কি যানর  চান না িেরব 
 াো সক েই িরব না (এবং এমনকি কনরযরেে প্রিম কবশ্বাস স্থাপন িরে না পারে, cf. কেোইয় 10: 5-7).  াো 
এবং / অিবা  ারেে সমিযিোও সম্ভব  কমিোভারব তেখারবন তে কবশ্বি ক োরিেক য়াে এিটি আসরি 



িীষ্টেত্রু এিটি ম বাে (কমরেনাকেয়াকনস্ম) িরব. োই তিাি না তিন (: 29-35; প্রক ভাস 12: োকনরয়ে 11 13-

15) িরন্দম্না ীয়নস তে  াো এবং / অিবা  ারেে অনুসােীরেে ক োরেকিয়ান কবশ্বি 
এবং ঈশ্বরেে অবোি  চাচয  কেরি িের  কনপী়েন কিগাে িরব. এই তেষ-তগ্র্ট েুেযো শুরুে কেরি পকেচাকে  
িেরব (মকি 24:21; িোকনরয়ে 11:39; cf. মকি 24: 14-15; িোকনরয়ে 11:31) তসইসারি কবশ্বি ক োরিেক য়া 
যনে সুেক্ষা এিটি সময় কিস্টান (প্রিাকে  বািে 3:10; 12: 14-16). 

কনয়ন্ত্রর্ আরি পশু ও ভি ভাববােীরেে বে, অিযসনক ি িোিরমে, েক্ষর্, কমিো কবস্মরয়ে, ি ো, এবং অনোনে 
চারপে (14; িোকনরয়ে 7:25 2 কিষেনীিীয় 2 9-10 16 10-17 িাোম 13) তচষ্টা িেরব . কিস্টান কযজ্ঞাসা 
িেরব: 

10 "আে ি িাে, তি প্রভু, পকবত্র ও স ে, ে ক্ষর্ না আপকন কবচাে আে োো পৃকিবীর  বাস উপে 
আমারেে েি উসুে?" (প্রিাকে  বািে 6:10) 

েুগ েুগ ধরে, ঈশ্বরেে তোরিো কবস্মরয়ে উরদ্রি, "ি ক্ষর্ েীশু আয় পেযন্ত িরব?" 

 

আমো কেন বা ঘন্টা যাকন না েকেও, আমো েীশু অরনি ধমযগ্র্রন্থে উপে কভকত্ত িরে 21 ে রিে মরধে ক রে 
োওয়াে (এবং ঈশ্বরেে িাযাে বিরেে োযে প্রক িা) আো (রেমন মকি 24: 4-34; গী সংকি া 90: 4; 

তিারেয় 6: 2; েূি 21: 7-36; ইব্রীয় 1: 1-2; 4: 4,11; 2 কপ ে 3: 3-8; 1 কিষেনীিীয় 5: 4), কিিু অংে ো আমো 
এখন তেখর  পরূ্য িরচ্ছ. 
েীশু িিরক্ষপ না িরে,  ািরে কবরশ্বে সব যীবন ধ্বংস িরে িরব: 

 ােপে তসখারন তেমন এই সময় পেযন্ত কবরশ্বে শুরুর  তিরি িরয়রি না মিারেরেে িরব 21, আে 
িখনও িয় কন িইরব 22 েকে না তসই কেরনে সংখো িকমরয় িো িয়,  রব তিান প্রার্ই েক্ষা 
তপ . কিন্তু  াাঁে মরনানী  তোিরেে যনে ক কন তসই কেরনে সংখো িকমরয় িো িরব. (মকি 24: 21-

22) 
29 অকবেরম্ব ঐ কেন িরষ্টে তেরষ সূেয অেিাে িরয় োরব, চাাঁে আে আরো তেরব না;  াোগুরো 
আিাে তিরি খরস প়েরব আে আিােমিরে মিা আরো়েরনে সৃকষ্ট িরব িরব. 30  খন মানবপরুত্রে 
সাইন স্বরগয প্রেকেয  িরব, এবং  ােপে পৃকিবীে সিে তগািী কবোপ িেরব, এবং  াো মানবপুত্ররি 
তেখর  িরব ক্ষম া এবং মিান মকিমা. 31 িরয় আিারেে তমরঘ িরে আসর  ক কনই কেঙা এিটি মিান 
েব্দ সরে  াাঁে স্বগযেূ রেে পাঠিরয় তেরবন, এবং  াাঁো আিারেে এি প্রান্ত তিরি, চাে কেি তিরি  াাঁে 
মরনানী  তোিরেে যর়ো িেরবন. (মকি 24: 29-31) 

ঈশ্বরেে োরযে কি কবরশ্বে প্ররয়াযন. 

রাছজযর জনয রােদতূছদর 
কিংিরম আপনাে ভূকমিা িী? 
ঠিি এখন, আপকন এিটি বািব কিস্টান, আপকন এটা যনে এিটি োষ্ট্রেূ  ির  িয়. েক্ষে িরুন কি েূ  পে 
কেরখরিন: 

20  ােপে, আমো িীরষ্টে যনে েূ , িয় তেন ঈশ্বে আমারেে মাধেরম প্রক বােী িয়: আমো িীরষ্টে 
পরক্ষ আপনারি অনুরোধ িেকি, ত ামো ঈশ্বরেে সারি কমকে  িও. (2 িকেন্থীয় 5:20) 



14 সু োং েি িরয় োাঁ়োও, সর েে সারি আপনাে তিামে তবাঁরধ োখাে, নোয়পোয়র্ া, 15 বুিপাটা 
পকেধান োখাে এবং সুসমাচারেে োকন্তে প্রস্তুক  সরে আপনাে  ুট নাে-বাোন োখাে 16 সরবযাপকে, 

কবশ্বারসে ঢাে, ো কেরয় আপকন িের  সক্ষম িরব গ্র্ির্ পাপাত্মাে সব অকগ্নসেৃে িাটয  
তনভান 17 পকেত্রারর্ে কেেস্ত্রার্ ও পকবত্র আত্মাে, অিযাত্ ঈশ্বরেে  রোয়াে কনর ;. সব প্রািযনা ও কমনক  
আত্মা সরে সবসময় প্রািযনা 18, এই তেষ সরে কবকনদ্র িরচ্ছ সব- 19 এবং আমাে যনে সব অধেবসায় ও 
কবনক , তে বাচন আমারি তেওয়া তের  পারে, তে আকম আমাে মুখ খুের  পারে কনভয রয় 
সুসমাচাে, 20, োে যনে আকম েৃঙ্খরে েূ  নই েিসে পকেকচ  িো; এটা তে আকম িিা বের  তেওয়া 
উকচ , কনভয রয় িিা বের  পারে. (ইক ষীয় 6: 14-20) 

কি এিটি োষ্ট্রেূ  তমকেয়াম-ওরয়বস্টাে কনম্নকেকখ  সংজ্ঞা েরয়রি? 
1: এিটি সেিােী েূ ; ববছশষত: সরবযাচ্চ পরে এিটি কূটসনক ি এরযন্ট  াে কনযস্ব সেিাে বা 
সাবযরভৌম এে আবাকসি প্রক কনকধ কিরসরব এিটি কবরেেী সেিাে বা সাবযরভৌম স্বীিৃ  বা এিটি 
কবরেষ এবং প্রায়ই অস্থায়ী কূটসনক ি অোসাইনরমরন্টে যনে কনেুি 

2 একটি: এিযন অনুরমাকে  প্রক কনকধ বা েূ  

আপকন এিটি বািব কিস্টান িন,  ািরে আপকন এিটি সেিােী েূ , িীরষ্টে যনে িয়! েক্ষে িরুন কি 
তপ্রকে  কপ ে কেরখকিরেন: 

9 কিন্তু আপকন এিটি মরনানী  মানবরগািী, োযিীয় োযিবগয, পকবত্র যাক ,  াাঁে কনরযে কবরেষ 
তোি, তে ত ামারেেরি  াাঁে অপূবয আরোয় কনরয় োো অেিাে তিরি তিরি  াাঁে প্রেংসা িরে গান 
গাইরব িয়; 10 োো এিবাে মানুষ না এিটা কিে কিন্তু এখন িয় ঈশ্বরেে মানুষ, োো িরুর্া কিে 
না কিন্তু এখন ত ামো  াাঁে িরুর্া তপরয়ি. (1 কপ ে 2: 9-10) 

কিস্টান কিরসরব, আমো এিটি পকবত্র যাক  অংে ির  িয়. 
ো যাক  এখন পকবত্র? 
ওরয়ে, অবেেই এই তেেগুকেও তিউই কবশ্ব কিন্তু  াো তেষ পেযন্ত কিরস্টে োযে (প্রিাকে  বািে 11:15) অংে 
ির  িরব. এটা ঈশ্বরেে যাক , তে পকবত্র, সাম্রাযে  াাঁেই. 
েূ  কিরসরব আমো সাধাের্  এই পৃকিবীে আে সব যাক ে প্র েক্ষ োযনীক র  যক়ে  না. কিন্তু আমো 
এখন যীবন ঈশ্বরেে পি বাস িের  িয়. এমনটি িরে, আমো ভাে কেখর  তিন ঈশ্বরেে পি, সবরচরয় ভাে 
িয়, োর   াাঁে োযত্ব আমো োযা ও োযি ির  িরব এবং পৃকিবীর  িীরষ্টে সরে োযত্ব িের  পারেন: 

 াাঁেই িারি 5 আমারেে ভােরবরস  াাঁে কনরযে মরধে আমারেে পাপ তিরি তধৌ  োো 
েি, 6 ও  াাঁে কপ া ঈশ্বে আমারেে োযা ও োযি িরেরিন,  াাঁে েুরগ েুরগ তগৌেব ও ি ৃয ত্ব 
ির . আরমন. (প্রিাকে  বািে 1: 5-6) 
10 আমারেে োযাো ও আমারেে ঈশ্বরেে োযি িরেি; আে আমো পৃকিবীর  োযত্ব িেরব. (প্রিাকে  
বািে 5:10) 

তে এি ভকবষেৎ েৃকষ্টভকে োো  ােপে মে ঈশ্বরেে পিগুরো িয় কেক্ষাোন িরব: 
19 তোিরেে এ কসরয়ারন বাস িেরব |  ুকম আে িাাঁেরব. ক কন আপনাে িান্নাে েরব্দ আপনারি খুব 
সেয় ির  িরব; েখন ক কন  া না তোরন,  রব ক কন ত ামারেে িারি সা়ো তেব. 20 েকেও প্রভু 
ত ামারেে েুরেযাগময় রুটি ও েুঃখ-িরষ্টে যে, আে তেয়  বুও আপনাে কেক্ষি এিটি তিার্াে মরধে 



সোরনা িরব না, কিন্তু আপনাে তচাখ আপনাে কেক্ষি তেখর  পারব. 21 আপনাে িান পশ্চাৎ েব্দ 
শুনরব, বেে, 'এই পি, তসই পরি চেব, "েখনই আপকন িান িা  বা েখনই আপকন বাম কেরি তমা়ে 
ঘুকেরয়. (কেোইয় 30: 19-21) 

েকেও তে িাযাে বিরেে োযত্ব যনে এিটি ভকবষেদ্বার্ী, এই বয়রস কিস্টান তেখান প্রস্তু  িো প্ররয়াযন িয়: 
12 ... এই সময় আপকন কেক্ষি িওয়া উকচ  (ইব্রীয় 5:12) দ্বাো 
15 কিন্তু ত ামারেে অন্তরে প্রভু ঈশ্বে পকবত্র এবং োওোে প্রর েি মানুষরি আপকন আোে িাের্ 
নম্র া আে ভয় (1 কপ ে 3:15, KJV) সরে ত ামারেে মরধে তে চায়  ারি উত্তে কের  িরব. 

বাইরবে তেখায় আরো কবশ্বি কিস্টানরেে অরনি িরব, ঠিি তগ্র্ট েুেযো শুরুে আরগ, অরনি কনরেযে িরে: 
33 আে োো বুঝর  অরনি কেক্ষা কেরবন ঐ (োকনরয়ে 11:33) 

সু োং, কেক্ষা, েিম  ও জ্ঞান (2 কপটাে 3:18) ক্রমবধযমান, কিিু এখন আমো িায িো উকচ  নয়. ঈশ্বরেে 
োরযে আপনাে ভূকমিা অংে কেক্ষা কের  সক্ষম িরব িয়. এবং আরো কবশ্বি, (প্রিাকে  বািে 3: 7-13) যনে, 
কিস্টান, এই গুরুত্বপূর্য সুসমাচারেে সাক্ষী িাযাে বিরেে োযত্ব (Cf. মকি 24:14) শুরুে পূরবয সমিযন অন্তভুয ি 
িো িরব. 
পরে ঈশ্বরেে োযে প্রক কি  িয়, ঈশ্বরেে মানুষ ক্ষক গ্র্ি গ্র্ি পুনঃস্থাপন সািােে িোে যনে বেবিাে িো 
িরব: 

12 ত ামারেে বয়সী ধ্বংসস্থানগুরোে বানারব তিরি োো;  
আপকন অরনি প্রযরন্মে  াউরন্ডেন অবস্থায় উকত্থ  িেব; এবং আপকন তব়ো তমোম  বো িরব, 

োিায় বা়েীগুকে ব েী িরে |. (কেোইয় 58:12) 

সু োং, ঈশ্বরেে তোিরেে এই েরুগ আোিে পরি বসবাস পকেকচ  তোরিরেে েিে (ও অনেত্র) পুনঃস্থাপরনে 
এই সমরয় বাস িোে যনে িায িের  িরব. কবরশ্বে সক েই এিটি ভাে যায়গা িরব. আমো িীরষ্টে যনে 
েূ  এখন উকচ  নয়, োর  আমো  াাঁে োযত্ব মরধে পকেরবেন িো োরব না. 

এটা ঠিক বয েসছপল বাতত া রূপান্তছর িূবমকা রািা হয় 

েীশু বরেরিন, "ত ামো েকে আমাে বারিে তমরন চের  িারি,  ািরে আপকন আমাে কেষে ইচ্ছাধীন 32 

ত ামো স েরি যানরব, আে তসই স ে ত ামারেে স্বাধীন িেরব." (রোিন 8: 31-32). সুসমাচারেে সম্বরে 
স ে যানা .! এবং ঈশ্বরেে োরযে প্রিৃ  সমাধান: ঈশ্বরেে োযে এই যগর ে কমিো আো িরচ্ছ আটরি 
তিরি মুি আমো কনভয রয় এিটি পকেিল্পনা িায িরে-ঈশ্বরেে পকেিল্পনা সমিযন িের  পারে না েয় ান 
সমগ্র্ কবরশ্বে (9 প্রিাকে  িাোম 12) িেনা িরেরি. আমো যনে োাঁ়োরনা এবং স ে (cf. তোিন 18:37) 

 েকবে িোে প্ররয়াযন. 

গসরপে বা য া বেকিগ  পকেত্রারর্ে সম্পরিয  তবেী. ঈশ্বরেে োরযেে সুসমাচাে এই বয়রস এি রুপান্তে িো 
উকচ : 

2 এই যগর ে কনশ্চয় া িািরব না, কিন্তু দ্বাো রুপান্তকে  িো 

আপনাে মরনে পুননযবীিের্, আপকন প্রমার্ িের  পারে তে ঈশ্বরেে তে ভাে এবং গ্র্ির্রোগে ও কসদ্ধ 
কি. (তোমীয় 12: 2) 

স ে কিস্টানো ঈশ্বে এবং অনেরেে পকেরবেন রুপান্তকে  িো িয়: 



22 তগাোম, সিেই ত ামারেে মকনবরেে মানে মাংস অনুোয়ী, সরে না, মানুষরি খুেী িের , কিন্তু 
হৃেরয়ে আন্তকেি া, ঈশ্বেরি ভয়. 23 আে ত ামো ো কিিু িে, প্রভু কিরসরব মানুষরি নয় 
িায়মরনাবারিে িকে, 24 বুকদ্ধমান তে পােনি য াে পক্ষ তিরি ত ামারেে উত্তোকধিাে এে প্রক োন 
পারব না; আপনাে যনে প্রভু েীশু িীরষ্টে তসবা. (িেসীয় 3: 22-24) 

28 অ এব, তেরি ু আমো এিটি োযে ো ধু  িো োরব না পারচ্ছন, আমারেে িরুর্া, ো দ্বাো 
আমো শ্রদ্ধা ও ভীক ে সরে গ্র্ির্রোগেভারব ঈশ্বরেে উপাসনা িেব োর . (ইব্রীয় 12:28) 

স ে কিস্টানো যগৎ তিরি কভন্নভারব বাস. আমো কবরশ্বে কি ভােমন্দ যনে উপরে ঈশ্বরেে মানগুরো 
গ্র্ির্. শুধু কবশ্বাস (ইব্রীয় 10:38) দ্বাো বাস তেমন এই েুরগ আোিে পরি তবাঁরচ িািাে কবশ্বাস োরগ. কিস্টান 
কবরশ্বে  াো বসবাস িের ন তিরি এ  আোো কিরসরব কবরবচনা িো ির া, তে  ারেে যীবরনে তমাি কনউ 
তটস্টারমন্ট কিসারব "পি" উরেখ িো িরয়রি (9 তপ্রকে : 2; 19: 9; 24: 14,22). কবরশ্বে স্বািযপেভারব বসবাস, 

েয় ারনে তোে অধীরন, কি "রিইন পি" (কেিূো 11) বো িরয়রি. 

ঈশ্বরেে োরযেে সুসমাচাে নোয়পোয়র্ া, আনন্দ ও োকন্ত (রোমীয় 14:17) এিটি বা য া. ভকবষেদ্বার্ীপূর্য েব্দ, 

সঠিিভারব তবাঝা োয়, সান্ত্বনািােী িয় (Cf. 1 িকেন্থীয় 14: 3; 1 কিষেনীিীয় 4:18), কবরেষ  কিসারব আমো 
কবরশ্বে টুিো টুিো ঘক়ে (Cf. েূি 21: 8-36). যীবরনে প্রিৃ  কিস্টান উপায় আধোকত্মি প্রাচুেয এবং 
োেীকেি তোয়া (: 29-30 মািয  10) বার়ে. এ িােরর্ োো এটা বাস িরে কবরশ্বে ঈশ্বরেে োরযে েেিাে 
অংে. কিস্টানো ঈশ্বরেে োরযেে েূ . 

কিস্টানরেে েকেও আমো এিটি য়েযগৎ (: 5-8 তোমীয় 8) বাস, আধোকত্মি, োেীকেি আমারেে আো 
িো. আমো (িেসীয় 1:23) "গসরপে আো" আরি. এইটি এমন কিিু কবষয় তে প্রািকমি কিস্টানো বুঝর  
তপরেকিরেন তে, অরনি োো আয েীশু মুিিরে সক েই তবারঝ না িয়. 

6. বগ্রছকা-বরামান বেজত ার বশিান রাছজযর গুরুত্বপূণত, বকন্তু ... 
বগ্রছকা-বরামান বেজত ার ববোস কবর বয তারা ঈেছরর রাছজযর বদক বশিান, বকন্তু সমসযা সবতযই বু ছত বক 

এটা সবতযই হয় উোিের্স্বরূপ, িোিকেি এনসাইরোকপকিয়া এই োযে সম্পরিয  কেক্ষা তেয় না.: 
কিরস্টে ...  াাঁে কেক্ষাে এই োরযেে আকবভয াব,  াে কবকভন্ন কেি,  াে সুকনকেযষ্ট অিয, উপায় োে 
মাধেরম এটা সাকধ  িো িয় প্রক টি পেযারয়,  াে উপরেেগুকেরি প্রধান ম গঠন এ টাই তে  াাঁে 
কিসরিাসয "গসরপে বো িয় োযে ঈশ্বরেে োযে "" ...  াো তেমন চারচয ে বের  োগরেন 
"িরনযে, আকম, 13; আকম কিষে, ২, 12. অপি, আকম, 6, 9. কভ, 10, ই োকে ... এটা তে কিভাইন প্রক িান 
কিসারব চাচয  ... মারন (ঈশ্বরেে তপাপ এইচ োযে. িোিকেি এনসাইরোকপকিয়া, ভকেউম অষ্টম. 
1910). 

উপরে "িরনযে তযাোে েকেও, আকম, 13; আকম কিষে, ২, 12. অপি, আকম, 6, 9. কভ, 10, "েকে আপকন  ারেে 
সোন িেরব, আপকন না ঐ সমি আয়ার ে এি সম্পরিয  চাচত  ঈশ্বরেে োযে িরচ্ছ কিিু বের  তে পারবন.  াো 
তেখান মুকমনরেে ঈশ্বরেে োরযেে অংে ির  িরব বা এটা কেশুে োযত্ব িরে. বাইরবে সাবধান িরে তে, 

অরনি গসরপে এিটি অস ে এি (গাো ীয় 1: 6-9) পকেব য ন বা অনে তিান কেরি নযে তেরবন. েুঃরখে 
কবষয় িে, কবকভন্ন তবেী তে িায িরেরিন. 
কেশু কেকখরয়কিরেন, "আকমই পি, স ে আে যীবন. তিউই আমারি িা়ো কপ াে আরস "(রোিন 14: 6). কপটাে 
তেখারনা, " ািা়োও তিান তোি এমনও েরয়রি, োে মাধেরম আমো সংেক্ষর্ িো আবেেি মরধে েত্ত 



আিারেে নীরচ অনে তিান নাম তনই তিারনা অনে কনিাে তনই," (তপ্রকে  4:12). কপটাে ইহুেীরেে িারি কগরয় 
বেে সংেকক্ষ  িো (রপ্রকে  2:38) কবশ্বাস  ওবা এবং েীশু গ্র্ির্ িের  সব িাির  িরব. 
এই কবপেীর , তপাপ োকন্সস তেখারনা িরয়রি তে, নাকিিো, েীশু িা়ো, সৎিময সম্পােন দ্বাো সংেক্ষর্ িো 
োরব! ক কন কেক্ষা তেয় তে, ইহুেীো েীশুরি গ্র্ির্ িা়ো বাাঁচারনা তের  পারে! উপেন্তু, ক কন এবং কিিু 
তগ্র্রিা-তোমান কবরবচনা 'তমকে' এিটি অ বাইরবরেে সংস্কের্ গসরপে এিটি িী তসইসারি যগদ্বোপী এবং 
আন্তঃধমীয় ঐিে এিটি চাকব তে মরন িরচ্ছ. েুঃরখে কবষয় তে,  াো এবং অনেরেে েীশু এবং ঈশ্বরেে োরযেে 
স ে গসরপে গুরুত্ব বুঝর  পােকি না. অরনি ভি গসরপরেে প্রচাে িো িয়. 
অরনি েৃকষ্টেকি দ্বাো পেব্ররয ভ্রমর্ এবং কবরশ্বে কবশ্বাস িের  চান. কনউ তটস্টারমন্ট কেক্ষা তেয় তে, কিস্টানো 
উপরে তচিাো আরি: 

2 উপরে কযকনষ আপনাে মন তসট, পৃকিবীর  কবষরয় নয়. (িেসীয় 3: 2) 
7 আমো কবশ্বারসে দ্বাো চকে, বাইরেে েৃরেেে দ্বাো নয় যনে. (2 িকেন্থীয় 5: 7) 

 া সরেও, তপাপ পায়াস XI মূে   াে কগযয াে  াে েৃকষ্টেকি দ্বাো পেব্ররয ভ্রমর্ িের  কেকখরয়কিরেন: 
... িোিকেি চাচয  ... পৃকিবীর  িীরষ্টে োযত্ব আোিেই. (পায়াস এে বহুস্থারন তপ্রকে  কুয়াস কপ্রমাস 
তেমন ক্ররমে, কপ েে তিকভে এে চূ়োন্ত েরুদ্ধ উোহৃ . উত্তম পোমেয প্রিােনা, 2002, পৃ. 73). 

িািকেকিরি 101 ওরয়বসাইরট োকব, "ঈশ্বরেে োযে  াাঁে চাচয   ময, কপটাে ... িোিকেি চাচয  তন ৃরত্ব 33 কিস্টারব্দ 
ঈসা মসীরিে মধে কেরয় পৃকিবীর  প্রক কি  িয়." কিন্তু ঈশ্বরেে িাযাে বিরেে োযে এখনও এখারন না এটা 
তোম চাচয , কিন্তু এটি পৃকিবীর  িািরব. 
চাচয  তোম  াই অক মাত্রায় তেখায় এিটি েীঘ্রই আসরি ঈশ্বরেে পাকিযব িাযাে বিরেে োযে এটা মূে  
শুধুমাত্র "িীষ্টেত্রু ম বাে" িোিকেি চাচয  অক কসয়াে প্ররোত্তে মরধে  াকেিাভুি িো িয় তে কবরুরদ্ধ: 

676 িীষ্টেত্রু এে িেচা ুকে ইক মরধে পৃকিবীে প্রক টি সময় োকব ইক িাস মরধে উপেকি িো িয় 
আিৃক  কনর  শুরু িরে মেীি ো কিিু প্র োো শুধুমাত্র আ োয় মাধেরম ইক িারসে আও াে 
বাইরে উপেকি িো োরব.চাচয  নারম আসা োরযেে এই কবিৃ িের্ এমনকি পকেবক য   রূপ ... 
প্র োখোন িরেরি (এে প্ররোত্তে িোিকেি চাচয . অনুরমােন িো োরব     তযারস  অঙ্কবাচি. 

িািরি, এনওয়াই 1995, পৃ. 194) 
েুঃরখে কবষয় তে, োো এে সরে এিম  তেষ ঈশ্বরেে োরযেে সুসমাচাে এে তঘাষর্া কেরয় প্রধান সমসো 
িািরব. কিিু প্রচাে বেকিরেে কবরুরদ্ধ ভয়ানি পেরক্ষপ কনর  িরব (োকনরয়ে 7:25; 11: 30-36). 
কিন্তু, আপনাে মরন ির  পারে, োো মুিিরে সব িো িরব না েীশুরি প্রভু কিসারব োরযে ির ? না,  াো 
িরব না. েক্ষে িরুন কি েীশু বরেরিন: 

21 " 'োাঁো আমারি বরে,' প্রভু, প্রভু 'স্বগযোরযে প্ররবে িেরব, কিন্তু তস বেকি এমন স্বরগয আমাে কপ াে 
ইচ্ছা. 22 তসই কেন অরনরি,' প্রভু, প্রভু আমারি বেরব, আরি আমো আপনাে নারম ভাববার্ী বকেকন, 

আপনাে নারম ভূ রেে  া়োই, এবং আপনাে নারম আমো কি অরনি অরেৌকিি িায 
সম্পন্ন '23  ােপে আকম  ারেে তঘাষর্া িো িরব' আকম আপকন িখরনাই যান াম;?!, আমাে িাি 
তিরি আপকন তি অনাচাে অনুেীেন ' (মকি 7: 21-23) 

েূ  পে "অনাচাে েিসে" েক্ষনীয় "ইক মরধে িমযরক্ষরত্র" কিে (2 কিষেনীিীয় 2: 7)  াে সময়. এই অনাচাে 
কিিু তে বাইরবে তেষ বাে তে "েিসে বোকবেরনে তগ্র্ট" (: 3-5 িাোম 17) বো িয় কবরুরদ্ধ স িয  িরে 
এে সারি সম্পকিয   িো িয়. 



"তসই পাপ-েিসে" িীষ্টানরেে সরে সম্পিয েুি োো কবশ্বাস িরে তে  াো ঈশ্বরেে েে আজ্ঞা আইন, ই োকে 
োখা এবং / অিবা তসখারন এটি অরনি গ্র্ির্রোগে বেক ক্রম আরি এবং / অিবা তসখারন আরক্ষপ কবেক  
গ্র্ির্রোগে  ময আরি ঈশ্বরেে প্ররয়াযন িরব না আইন,  াই েখন  াো মরন িরে তে, ঈশ্বরেে আইন এিটি 
 ময আরি,  াো কিস্টান এিটি  ময তে েীশু বা  াাঁে তপ্রকে  কিরসরব ববধ কচনর  িরব পােন িো িয় না. 
তগ্র্রিা-তোমীয়  েীেীো োো ঈশ্বরেে আজ্ঞা েঙ্ঘন ম , কিন্তু োকব  ারেে ঐক িে ব কে এই গ্র্ির্রোগে-
েীশু কনন্দা তে পদ্ধক ে (মকি 15: 3-9)! কেোইয় স িয  তে মানুষ ঈশ্বরেে  াাঁে আইন কবরুরদ্ধ কবরদ্রািী 
িওয়াে োকব িরে (কেোইয় 30: 9). এই অনাচাে কবরদ্রারিে কিিু আমো, েুঃকখ ভারব, এই কেরন এই তেখর  
িয়. 
আরেিটি "েিসে" তোম চাচয  কবশ্বাস িের  িরব তে  াে েুদ্ধকপ্রয় যগদ্বোপী এবং আন্তঃধমীয় এরযন্ডা োকন্ত 
এবং পৃকিবীর  ঈশ্বরেে োরযেে এিটি অ বাইরবরেে সংস্কের্ ির  িরব বরে মরন িরচ্ছ তে উপকস্থ  ির  
পারে. বাইরবে এিটি আসরি যগদ্বোপী ঐিে ো ইচ্ছা তেখায় কবরুরদ্ধ স িয  িরে, িরয়ি বিরেে যনে, স ে 
ির  (রনাট: ন ুন ভােসন, এিটি িোিকেি-অনুরমাকে  অনুবাে, তেখারনা িয়): 

4  াো োগন সামরন তসযো িাের্ ক কন যন্তু  াে ি ৃয ত্ব োন িরেকিরেন; এবং  াো কনরযরেে 
পশুে সামরন কসযো িেরেন, 'পশুে সরে তি  ুেনা িের  পারেন? তি এটা কবরুরদ্ধ েদু্ধ 
িের  '5 যন্তু মুখ  াে এবং কনন্দা ও চকেে-েুই মারসে যনে সকক্রয় ির  অনুমক  প্রোন িো 
িয়; 6 এবং এটা  াে নাম,  াে স্বগীয়  াাঁবু কবরুরদ্ধ ঈশ্বরেে কবরুরদ্ধ  াে কনন্দা প্র োেী, এবং োো 
আশ্রয় িয় . তসখারন 7 পয়ো কবরুরদ্ধ েুদ্ধ িো এবং  ারেে যয় িোে যনে অনুমক  প্রোন িো 
িয়, এবং প্রর েি যাক  তবকে ক্ষম া তেওয়া, মানুষ, ভাষা ও যাক ে 8 এবং পৃকিবীে সিে মানুষ এটা 
তে িয়, সবাই োে নাম তেখা িয় কন এবাে  িেরব কনরচ যীবরনে বকেে তমষোবরিে বইরয় যগ  
সৃকষ্টে পে তিরি 9 িাউরি োো শুনর  পারেন, শুনর  োি:. 10 বকন্দ িো োো;  েবাকে দ্বাো ি ো 
িোে  েবাকে দ্বাো ি ো যরনে. এ িােরর্ পয়ো অধেবসায় এবং কবশ্বাস িাির  িরব.(প্রিাকে  
বািে 13: 4-10, NJB) 

বাইরবে তেষ সময় বোকবেরনে ঐিে কবরুরদ্ধ স িয  িরে: 
সা যন স্বগযেূ  তে কিে সা টি বাটি 1 এিযন আমারি িিা বের  কগরয় বেরেন, 'এখারন এরস আকম 
আপকন মিান পক  া োো কসংিাসরন অকধকি  পারে প্রচুে যরেে 2 োরেে সারি পৃকিবীে কবকভন্ন 
তেরেে োযাো িয় োকি তেখারব কনরযরেে তবেোবৃকত্তে আরি, এবং োো পৃকিবীে সব যনসংখো  াে 
বেকভচাে এে ওয়াইন সরে মা াে িরেরি. '3 ক কন এিটি মরুভূকমর  আত্মায় আমারি গ্র্ির্, এবং 
তসখারন আকম এিটি নােীরি োে েংরয়ে যন্তু ো সা টা মািা আে েেটা কেং কিে অশ্বচােনা 
তেরখকি এবং এটা সবযারে কেকখ  ধমযিীন কেরোনাম কিে 4 নােী তবগুরন ও োে েংরয়ে পো কিে 
এবং স্বর্য এবং এবং মরুিা সরে, এবং ক কন এিটি স্বর্য  াে পক  াবৃকত্ত যঘনে অশ্লীে া ভো মরেে 
পাত্র অকধকি  কিে;. 5 তার কপাছল বলিা বেল নাম, একটি রহসযপণূত নাম: '. মহতী বাববল, সব 
পবততা এবং পবৃথনবীর সমস্ত বনাংরা চচত া মা' 6 আকম তেখোম তে, ক কন মা াে কিে, পয়ো েি তখরয় 
মা াে, এবং েিীেরেে েি েীশু; এবং েখন আকম  ারি তেরখ আকম সমূ্পর্যরূরপ কমকস্ট াইি 
কিে. (প্রিাকে  বািে 17: 1-6, NJB) 
9 'এই কূটনীক  যনে আহ্বান যানারনা িরয়রি. সাত মাথনা সাত পাহা়ি, োে ওপে ঐ নােী 
বরস আছে. . . 18 নােী ত ামারি তেরখকিোম ব়ি শহর ো পৃকিবীে সমি োসিরেে ওপে ি ৃয ত্ব েরয়রি. 
' (প্রিাকে  বািে 17: 9,18, NJB) 



1 এেপে আকম আরেিটি তেবেূ   াাঁে তেওয়া মিাপোক্রান্ত সরে, স্বগয তিরি তনরম আসর  
তেখোম; পৃকিবীর   াাঁে মকিমায় উজ্জ্বে িরয় তেখা কেে. 2  াে িন্ঠ ক কন কচৎিাে িরে েীরষয, 
"বাকবরেে প ন িরয়রি, মহতীবাকবে, প ন িরয়রি এবং েয় ানরেে আধাে েিরমে অশুকচ আত্মাে 
এবং ময়ো, ঘৃকর্  পাকখ যনে এিটি বাসাবাক়ে িরয় তগরি. 3 সিে যাক ে  াে পক  াবৃকত্ত মকেো 
গভীে তখরয়ি; পৃকিবীে প্রর েিটি োযা  াে সরে কনরযরি তবেোবৃকত্তে িরেরিন এবং প্রক টি বকর্ি 
 াে োম্পটে মাধেরম সমৃদ্ধ যন্মায় 'অনে এিটি িন্ঠ 4 স্বগয তিরি বিবে োরখন. আকম এটা 
বেকি, ' াে বথনছক বববরছয় এছসা, আমার বলাকছদর, দছূর, যাছত আপবন তার অপরাছধর মছধয িাে 
কছর না এবং একই মহামারী বহন করছত শুরনকি. 5 এে পাপ আিাে পেযন্ত তপৌাঁরি তগরিন, এবং 
ঈশ্বরেে মন  াে অপোধ িরয়রি :  াে আচের্ কিসারব ক কন অনেরেে কচকিত্সা িরয়রি 6তস পকেমার্ 
কদ্বগুর্ তস প্রোন িো িরব.. ক কন  াে কনরযে কমশ্রর্ এিটি তোিে েকিোেী িাপ আরি. 7  াে 
এবং আনন্দ-উত্সরবে প্রর েিটা এি এিটা েন্ত্রর্া বা কনোরুর্ মানকসি েন্ত্রর্াে দ্বাো কমরেরি িো 
িয়. আকম োর্ী কিসারব, তস মরন িরে কসংিাসরন অকধকি  আকি; আকম তিান কবধবা এবং তোরিে 8 তে 
যনে িখনই যানর  িরব, এি কেরন, মিামােী  াে উপে পক   িরব. তোগ এবং তোি ও 
েুকভয ক্ষ. ক কন মাটির  পুক়েরয় ত ো িরব. প্রভু ঈশ্বে কেকন  াে কনন্দা িরেরি '9' তসখারন তোি িরব 
এবং পৃকিবীে োযারেে োো কনরযরেে  াে সরে তবেোবৃকত্তে এবং  াে সরে আনন্দ-উত্সরবে 
অনুকি  িরয়রি  াে যনে িাাঁেরিন মিােকিোেী..  াো তধাাঁয়া তস তপা়ো তেমন, (: 1-9, NJB িাোম 
18) তেখুন 

যািাকেয়া, বাইরবে এিটি আসরি বাকবরেে কবরুরদ্ধ স িয  িরে এবং তেখায় তে সঠিি ঐিে পেযন্ত পরে েীশু 
ত েৎ ঘটরব না: 

10 তেখ! সাবধান! উত্তরেে তেে তিরি পোয়ন - প্রভু - যনে আকম স্বগয চ ুকেযরি আপনারি কবকক্ষি 
আরি - সোপ্রভু এই িিা বেকি 11 তেখ. আপনাে পাোবাে কসরয়ান, এিন বযাববলন্তকনযা সছঙ্গ 
বসবাস িো! 
12 প্রভু সবযেকিমান এই বরে, তেরি ু উজ্জ্বে ে িকমেন, যাক , আপকন েুট 'তে আপকন স্পেয আমাে 
তচারখে মকর্ স্পেয সম্পরিয . 13 তেখুন, আকম  ারেে উপে আমাে িা  তোোরব এবং  াো োরি ঐ 
দ্বাো েটু িো িরব  াো িরয়রি. '  ােপে আপকন, যানরব তে, প্রভু সবযেকিমান আমারি 
পাঠিরয়রিন 14 কসং, আনন্দ কসরয়ান িনো এখন আকম ত ামারেে মরধে বাস িের  - তঘাষর্া! 15 তসকেন 
অরনি যাক রি সোপ্রভু রূপান্তকে  িরব আকসর কি যনে. িোাঁ,  াো  াে মানষু ির  িরব, এবং  াো 
ত ামারেে মরধে বাস িেরব.  খন ত ামো যানরব তে, সোপ্রভু সবযেকিমান আমারি ত ামারেে িারি 
পাঠারনা িরয়রি! 16 প্রভু কেিূো, পকবত্র ভূকম  াে অংে েখে কনর  িরব, এবং আবাে তযরুযারেরম  াে 
পিন্দ িো. (সখকেয় 2: 10-16, NJB; KJV / NKJV সংস্কের্ আয়া  সখকেয় 2 কিরসরব  াকেিাভুি িো 
িয় তে েক্ষে িরুন: 6-12) 

যগদ্বোপী এবং আন্তঃধমীয় আরন্দােন তে যাক সংঘ, ভোটিিান, অরনি তপ্রারটস্টান্ট, এবং ইস্টানয অিযিক্স 
তন ারেে প্রচাে িো িয় পকেষ্কােভারব বাইরবে দ্বাো কনন্দা িো িয় এবং উৎসাকি  িো উকচ  নয়. েীশু 
 াাঁরি অনুসের্ িের  পারেন (: 4-5 মকি 24) "অরনি িো" িরব োকব তবেী স িয . 1-2 (োো েীশু নয়) 
এবং প্রিাকে  বািে 17 অধোরয় গকর্িা: অরনি উদ্ঘাটন 6 "সাো অশ্বারোিী" এে সারি সম্পকিয   িো িয়. 
যািাকেয়া মর া েূ  পে এিা়োও কেকখরয়কিরেন তে কবশ্বারসে স ে ঐিে পেযন্ত পরে েীশু ত েৎ ঘটরব না: 

13 পেযন্ত আমো সব কবশ্বাস ও ঈশ্বরেে পরুত্রে জ্ঞান এি া তপৌাঁিারনাে এবং কনখুাঁ  মানুষ কনরযই 
 াে কনরযে িীরষ্টে পূর্য াে সরে সমূ্পর্যরূরপ পকেপক্ক গঠন. (ইক ষীয় 4:13, NJB) 



োো কবশ্বাস স্থাপন িরে কেশুে আগমন িোে পরূবয এই ঐিে আরস পিভ্রষ্ট ায় পক   আরি. আসরে, েখন 
েীশু ত েৎ, ক কন যাক ে তে  াাঁে কবরুরদ্ধ ে়েরব ঐিে ধ্বংস িের  িরব: 

11:15 পরে সিম স্বগযেূ   ূেী বাযারেন এবং িে স্বরগয কচৎিাে তোনা োয়কন, িকেং, 'যগর ে ওপে 
োসন আমারেে পােনি য া ও  াাঁে িীরষ্টে োরযে পকের্  িরয়রি, এবং ক কন কচেিারেে যনে োযত্ব 
িেরব.' 16চকিেযন প্রাচীন, ঈশ্বরেে উপকস্থক র  কসংিাসরন, তসযো ও  ারেে প্রর েরিে িপারে এই 
িিাগুরো বোে মাধেরম ঈশ্বরেে 17 বন্দি কেরয় মাটির  স্পেয 'আমো ত ামারেে যনে িৃ জ্ঞ া প্রিাে, 

সবযেকিমান প্রভু ঈশ্বে, ক কনই কেকন কিরেন অকভমানী যনে, ক কন আপনাে মিান ক্ষম া এবং 
আপনাে োযরত্বে প্রােরম্ভ. 18 যাক ে গরযয  উরঠকিে এবং এখন সময় ত ামারেে োকিই এরসরি, এবং 
যনে মৃ  কবচাে িো িরব, এবং আপনাে বান্দারেে যনে ভাববােীরেে পুিরি পয়ো যনে এবং োো 
আপনাে নাম ভয় িরে, তিাট ও ব়ে এিইভারব, পুেসৃ্ক  িো িরব. সময় োো পৃকিবীর  ধ্বংস 
িেরি ধ্বংস িের  এরসরি. ' (প্রিাকে  বািে 11: 15-18, NJB) 
19: 6 এবং আকম শুরনকি কি, উত্তে 'শ্বরেে েরোিী য নমূেি সেী কবরেষ কবপুে কভ়ে আওয়ায, সমুরদ্রে 
েব্দ বা বজ্রধ্বকন এে মিান গযয ন ম  ির  োকচ্ছরেন! প্রভু আমারেে ঈশ্বে সবযেকিমান োযরত্বে 
শুরু িরয়রি; . . . 19 ােপে আকম যন্তু, পৃকিবীে সমি োযাো  ারেে সমি তসনাবাকিনী কনরয় তেরখকি, 

োইিাে ও  াে বাকিনী. 20 েুদ্ধ িোে যনে এিত্র িে কিন্তু যন্তু ভি ভাববােীে োো পশুে পরক্ষ 
অরেৌকিি িায িরেকিরেন সরে বন্দী কিে, এিসরে এবং  ারেে দ্বাো োো পশুে িাপ এবং োো 
 াে মূক য ে পূযা িরেন সরে ব্রোকন্ডং স্বীিাে িরেকিে প্র াকে  িরেকিে. এই েটুি সাে াে 
তপা়োরনাে অকগ্নসেৃে হ্রে মরধে যীকব  কনরক্ষপ িো িরয়রি. 21 বাকি োইিাে, ো  াে মুখ তিরি তবে 
িরয় আসাে  েবাকে দ্বাো ি ো িো িরয়রি, আে সমি পাকখ কনরযরেে উপে মাংরসে আবের্. . . 20: 

4  খন আকম িরয়িটি কসংিাসন, তেখারন  াো  ারেে আসন গ্র্ির্ িেরেন, এবং  ারেে উপে েকি 
োয় কের  ভূকষ  িো িয় তেরখকি. আকম সব আত্মাে কেকন কেশুে যনে এবং ঈশ্বরেে বা য া প্রচাে 
িেরেন সাক্ষী িািাে যনে োরেে কেেরেে িো িরয়কিে তেরখকি, োাঁো তসই পশুরি বা  াে মূক য ে 
পূযা িের  অস্বীিাে এবং  ারেে িপারে বা িার  গ্র্ির্ িেরব না;  াো যীবন এরসকিরেন, এবং 
এিটি িাযাে বিরেে যনে িীরষ্টে সরে োযত্ব িেে. (প্রিাকে  বািে 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 

েক্ষে িরুন েীশু কবরশ্বে বসনেবাকিনী  াাঁে কবরুরদ্ধ ঐিেবদ্ধ ধ্বংস িের  িরব তে.  ােপে ক কন এবং পয়ো 
োযত্ব িেরব. তে েখন তসখারন কবশ্বারসে সঠিি ঐিে িরব. 
েুঃরখে কবষয় তে, অরনি, কমিো মন্ত্রীো তে ভাে, কিন্তু িয় না শুনর  তেমন েূ  পে স িয  (2 িকেন্থীয় 11: 

14-15) িরব. 
েীশুে কবরুরদ্ধ আরো সক েই বাইরবে এবং ঈশ্বরেে োরযেে সুসমাচাে বুঝরব েকে িম েুদ্ধ িেরব. 

7. বকন ঈেছরর রাজয? 
মানুরষে কচন্তা িের  আমো  াই স্মাটয  পিন্দ িরেও, তসখারন আমারেে তবাঝাে সীমা আরি, এখরনা ঈশ্বরেে 
"রিান সীমা তনই" (গী সংকি া 147: 5). 
এযনেই এটা ঈশ্বরেে িিরক্ষপ কনর  এই গ্র্রিে ঠিি িের  িয়. 
েকেও অরনি ঈশ্বরে কবশ্বাস িরেন, মানুরষে গকেিাংে বাস কিরসরব ক কন সক েই কনরেযে অকনচ্ছিু. েক্ষে িরুন 
কনম্নকেকখ : 



8 ক কন ত ামারেে তেকখরয়রিন ওরি মানুষ, কি ভারো; আে কি প্রভু ত ামারেে প্ররয়াযন তনই কিন্তু 
নোেেভারব িের , েয়া ভারোবাসরব এবং ত ামারেে ঈশ্বে সরে নম্রভারব? (মীখা 6: 8) 

ঈশ্বরেে সরে নম্রভারব নয় কিিু মানবযাক ে প্রিৃ ই িের  োযী িরয়রি. আেম এবং ইভ (আকেপুিি 3: 1-6) 

এে সময় তিরি, মানুরষে  াাঁে আরেরেে (: 3-17 োত্রাপুিি 20) সরেও, কনরযরেে এবং  ারেে অগ্র্াকধিাে, 

ঈশ্বরেে উপরে কনভয ে িোে যনে চয়ন িরেরিন. 
কির াপরেে বইরয়ে কেক্ষা তেয়: 

5 ত ামাে সমি অন্তে কেরয় পােনি য াে উপে ভেসা িরে, আে আপনাে কনরযে তবাঝাে উপে না 
চকবযিীন; 6. আপনাে সব উপারয়  াাঁরি স্বীিাে, এবং ক কন আপনাে পাি কনরেযে িেরব 7 আপনাে কনরযে 
তচারখ জ্ঞানী তিারো না; পােনি য ারি ভয় িরে এবং মন্দ তিরি প্রস্থান. (কির াপরেে 3: 5-7) 

 বুও, অকধিাংে মানুষ সক েই  ারেে সমি অন্তঃিেরর্ ঈশ্বরে কবশ্বাস বা  ারেে পারয়ে ধাপ কনরেযে  াাঁেই 
যনে অরপক্ষা িেরব না. অরনরি বরে  াো কি আোি চায় কি িের  িরব, কিন্তু  া না. মানব াে েয় ান 
দ্বাো প্র াকে  িরয়রি (প্রিাকে  বািে 12: 9) এবং কবশ্ব অকভোষ এবং 'যীবরনে গবয' (1 তোিন 2:16) যনে 
পক   িরয়রি. 
অ এব, অরনি,  ারেে কনযস্ব ধমীয় ঐক িে এবং ধমযকনেরপক্ষ সেিাে কনরয় আসা িরয়রি িাের্  াো মরন 
িরে  াো ভাে যারনন. োইরিাি,  াো (Cf. কেেকময় 10:23) না কিংবা সবরচরয় সক েিারেে  ওবা িেরব. 
এযনেই মানব াে ঈশ্বরেে োযে (: 21-22 cf. মকি 24) প্ররয়াযন িয়. 
ঈেছরর পথন রাইট 
এবং ঈশ্বে স্বািযপে নয়: স ে তে ঈশ্বে তপ্রম (8,16 1 তোিন 4) িয়. (:; তযমস 2 29-31: 8-11 মািয  12) 

ঈশ্বরেে আইনগুরো আমারেে ঈশ্বে ও প্রক রবেীে প্রক  তপ্রম তেখার . কবরশ্বে উপারয় স্বািযপে এবং মৃ ুের  
তেষ িয় (রোমীয় 8: 6). 
েক্ষে িরুন তে, বাইরবে তেখায় বািব কিস্টান আজ্ঞা পােন: 

1 তে কবশ্বাস স্থাপন িো িয় তে, কেশু কিস্ট ঈশ্বরেে সন্তান, এবং সবাই তি  াাঁে কেকন যন্ম ভােবারস 
োো  াাঁে সন্তানরেে. 2 এযনেই আমো যাকন তয় আমো ঈশ্বরেে সন্তানরেে ভােবাকস  ারি ভােবারস, 

েখন আমো ঈশ্বেরি ভােবাকস এবং  াাঁে আরেরেে োখা . 3 এই যনে ঈশ্বরেে ভােবাসা িয় তে 
আমো  াাঁে আরেরেে োখা. আে  াাঁে আজ্ঞা সিে েিুযি নয়. (1 তোিন 5: 1-3) 

ঈশ্বরেে সিে (: 172 গী সংকি া 119) "আজ্ঞা ধাকমযি া িয়".  াে উপায় কবশুদ্ধ (1  ীমকিয় 1:15) 

িয়. েুঃরখে কবষয় তে, অরনি "রসই পাপ" এে কবকভন্ন  ময গ্র্ির্ িরেরি এবং বুঝর  পােকি না তে, কেশু 
আইন বা নবীরেে ধ্বংস িের  আকসকন, কিন্তু  ারেে (মকি 5:17) সংসাধন,  ারেে প্রিৃ  অিয বোখো এবং 
কি অরনি ওপারে সম্প্রসােরর্ তভরবকিোম (রেমন মকি 5: 21-27). কেশু কেকখরয়কিরেন তে, (মকি 5:19) "তে 
তিি আরি এবং  ারেে কেক্ষা, ক কন স্বগযোরযে মিান বরে গনে িরব" (পে 'ঈশ্বরেে োযে' এবং 'স্বগয-োযে' 
কবকনরময়). 
বাইরবে কেক্ষা িমযকবিীন কবশ্বাসও মৃ  (োরিাব 2:17). অরনি োকব েীশু অনুসের্, কিন্তু সক েই  াাঁে কেক্ষা 
(মকি 7: 21-23) কবশ্বাস স্থাপন িেরব না এবং  াাঁরি অনুিের্ িো িরব না কিসারব  াো উকচ  (Cf. 1 

িকেন্থীয় 11: 1).(তোমীয় 3:23) এবং সব পাপ িরেকি (4, KJV 1 তোিন 3) "কসন আইন অধময িয়". োইরিাি, 

বাইরবে তেখায় তে, িরুর্া োয় উপে কবযয় োভ িেরব (োরিাব 2:13) কিসারব আোি সব যনে পকেিল্পনা 
েরয়রি (Cf. েূি 3: 6). 



কিউমোন সমাধান, পৃিক্ ঈশ্বরেে পি তিরি, িায িেরব না. িাযাে বিরেে োযত্ব, কেশু (প্রিাকে  বািে 
19:15) "তেৌি েি" সরে োসন িেরব, এবং ভাে বোপা তেমন মানুষ আোিে পরি বাস িেরব. পবৃথনবীর 
সকল সমসযার অবস্তত্ব কারণ এই জেছতর সমাছজ আল্লাহ ও তাুঁর আইন মানয করছত অস্বীকার . ইক িাস 
প্রেেযনী মানব া সমারযে সমসোে সমাধারন সক্ষম নয়: 

6 আমারেে কচন্তা েকে তেি ির  মৃ ুে, কিন্তু আধোকত্মি সংস্কােমুি ির  যনে যীবন ও োকন্ত িাের্ 
যাগক ি মন ঈশ্বরেে কবরুরদ্ধ েত্রু া িয় 7. যনে এটা ঈশ্বরেে আইন সারপরক্ষ অ এব, োো মাংস 
ঈশ্বেরি সন্তুষ্ট িের  পারে না িয়, কিংবা অসমিয. 8. (তোমীয় 8: 6-8) 

কিস্টানরেে আধোকত্মি উপে ত ািাস িো িয়, আে ঈশ্বরেে আত্মা তেওয়া িয় এই বয়স (রোমীয় 8: 9)  াই 
না আমারেে বেকিগ  েুবযে া সরেও: 

26 আপকন আপনাে িকেং, ভাইরেে তেখর , তে মাংস অনুোয়ী অরনি জ্ঞানী না, না কি অরনি 
অরেৌকিি, না অরনি আেযা, বো িয়. 27 কিন্তু ঈশ্বে েিা জ্ঞানী ত েবাে যগর ে মূখয কবষয় তবরি 
কনরয়রিন, এবং ঈশ্বে যগর ে েুবযে কবষয় মরনানী  েিা তেবাে যনে ো কিিু মিৎ িয় িো; 28 এবং 
কবরশ্বে তবস কিিু এবং ো কিিু িয়  ুচ্ছ ঈশ্বে মরনানী  িরেরিন, আে ো কিিু িয় না, কিিুই 
িের  কযকনসগুকে তে আনর  29 তে তিান প্রার্ই উকচ   াাঁে উপকস্থক র  মকিমা. 30 কিন্তু  াাঁরি কনরয় 
আপকন িীষ্ট েীশুে, োো আমারেে যনে ঈশ্বে-নোয়পোয়র্ া ও পকবত্র ায় তিরি জ্ঞান িরয় ওরঠ 
এবং - 31 তে, োরস্ত্র তয়মন তেখা আরি, "তে বেকি তগৌেব, কেন আরি তস প্রভুর ই গবয. " (1 িকেন্থীয় 1: 

26-31) 
কিস্টানো ঈশ্বরেে পকেিল্পনা গবয িের  িয়! আমো এখন তসই কবশ্বারসে দ্বাো পেব্ররয ভ্রমর্ (2 িকেন্থীয় 5: 

7), উপরে খুাঁযকি (িেসীয় 3: 2) কবশ্বারস (ইব্রীয় 11: 6). আমো ঈশ্বরেে আজ্ঞাগুরো (প্রিাকে  বািে 22:14) 

োখাে যনে সুখী িরব. 
বাইরবে বরে তে, কিস্টানো কেশুে সরে োসন িেরব, কিন্তু আপকন বুঝর  এে মারন িে তে বািব কিস্টান 
আসরে েিে োসন িেরব না? কেশু কেকখরয়কিরেন: 

12 "এিযন োয-িমযচােীে যনে েূে তেরে কগরয় কনরযে যনে এিটা োযে গ্র্ির্ িোে ক রে আসাে 
যনে. 13  াই ক কন  াাঁে োসরেে, েেটা তমািে  ারেে উদ্ধাে েে তিরি বেরেন, 'বেবসা কি আকম না 
আসা পেযন্ত.' 14কিন্তু  াাঁে প্রযাো  ারি ঘৃর্া, এবং  াে পে এিটি প্রক কনকধেে পাঠাে, 'আমো এই 
তোিটা আমারেে উপে োযত্ব িের  িরব না.' 
তে েখন ক কন ক রে আরসন, োযপে 15 " াই এটা কিে,  ােপে ক কন এই োসগর্ ক কন টািা 
কেরয়কিরেন  ারেে সিেরি তিরি পাঠারেন িকের  আজ্ঞা, তে ক কন তেখর  চাইরেন কিভারব 
প্রর েি মানুরষে তেমন অরনি োভ িরেরি 16 প্রিম যন এরস বেে, আরসন 17  খন েীশু  ারি 
বেরেন, 'তবে িরেি, ভাে োস বরেন.' হুযেু, আপনাে এি তমািে খাটিরয় েে তমািে োভ িরয়রি. 
'; িাের্ আপকন এিটি খুব অল্প কবষরয় কবশ্বি কিে েেটি েিরেে উপে ি ৃয ত্ব আরি. '18 আে 
কদ্ব ীয়টি িরচ্ছ, এরস বেে,' হুযেু, আপনাে এি তমািে খাটিরয় পাাঁচ তমািে োভ িরয়রি. '19 অনুরূপভারব 
ক কন  ারি বেরেন,'  ুকম পাাঁচটি েিরেে োসনভাে তেওো িরব. ' (েূি 19: 12-19) 

সামানে আপকন এখন আরি উপে কবশ্বি ির . কিস্টানরেে এিটি বািব োরযে বািব েিে উপে োযত্ব 
িোে সুরোগ িািরব. কেশু বরেকিরেন, (প্রিাকে  বািে 22:12) "আমাে পুেস্কাে সম্পরিয  সারি  াে িায 
অনুসারে প্রর েরি কের  িয়,". (; প্রক ভাস 17:14 তোিন 6:44) োো সক েই  াে আিবারন সা়ো যনে: 



ঈশ্বরেে এিটি পকেিল্পনা (ইরয়াব 14:15) এবং এিটি যায়গা (2 যন 14) িরয়রি. ঈশ্বরেে োরযে বািব যনে 
িয় এবং আপকন এটি এিটি অংে ির  পারে! 
2016 এে শুরুর , সারয়ন্স যানযাে েীষযি তে ইকে  কেরয়কিরেন তে, িৃকত্রম বুকদ্ধমত্তা এবং কভ়ে উৎপােি 'েুষ্ট 
সমসো' মুরখামুকখ মানব াে সমাধান িের  পারে "যন াে েকি" এিটি কনবে কিে.  া সরেও, কনবে বুঝর  
কি পাপাচাে কিে, এিা এটা কিভারব সমাধান িো োি বেিয. 
সিরোকগ া, আোি বে ী  স ে পরি তিরি, তেমন 21 ে রিে মরধে বেিয েিপ্রাি কিরসরব কপকিরয় পরে মিালাবন 
কিে েখন মানব া িট্টরগাে এে বেিয টাওয়াে (: 1-9 আকেপুিি 11) গর়ে  ুের  সিরোকগ া িয়. 
কবরশ্বে সমসো, মধেপ্রারচেে ম  যায়গায় (প্র োকে  সময়গ  োভ সরেও, তেমন োকনরয়ে 9: 27; 1 কিষেনীিীয় 
5: 3), দ্বাো সমাধান িো িরব মানুরষে-আমো ঈশ্বরেে োযে (রোমীয় 14 এে োকন্ত প্ররয়াযন: 17). 
আন্তযয াক ি সন্ত্রাসবারেে সমসো, প্র োকে  োভ সরেও, মীমাংকস  িরব না (Cf. কেকিরষ্কে 21:12) যাক সংরঘে 
প্র াকে  দ্বাো (Cf. িাোম 12: 9) -আমো আনন্দ এবং ঈশ্বরেে োরযেে সান্ত্বনাে প্ররয়াযন. 
পকেরবরেে সমসো, আন্তযয াক ি সিরোকগ াে মাধেরম সমাধান িো িরব না তেমন কবরশ্বে তেেগুকেে সািােে 
িেরব পৃকিবী ধ্বংস (প্রিাকে  বািে 11:18), কিন্তু  াো ঈশ্বরেে োযে দ্বাো সমাধান িো িরব. 
তেৌন অমেত্ব, গভয পা , এবং মানব েেীরেে কবকক্র সমসো 
অংে েুিোরষ্ট্রে দ্বাো মীমাংকস  িরব না, কিন্তু ঈশ্বরেে োযে দ্বাো. 
বোপি ঋর্ আরি েুিোষ্ট্র, েুিোযে, এবং অনোনে অরনি যাক ে আন্তযয াক ি মাধেরম সমাধান িো োরব না, 
কিন্তু তেষ পেযন্ত (িবকূ্কি 2 প্রক  ধ্বংরসে পে: 6-8) ঈশ্বরেে োযে দ্বাো. 
অজ্ঞ া ও ভুে কেক্ষা ইউনাইরটি সমাধান িো িরব তনেনস-আমো ঈশ্বরেে োযে প্ররয়াযন. ধমীয় কববাে 
সক েই তিান যগদ্বোপী-আস্থারোগে বাইরবরেে স ে েীশু তিরি েূরে সোইয়া পকেত্রারর্ে সম  আরন্দােন দ্বাো 
সমাধান িো িরব. পাপ কবরশ্বে সমসো এবং তে যনে, আমো কেশুে বকেোরনে এবং ঈশ্বরেে োরযে ত োে 
প্ররয়াযন. 
িাোে কবষয় তযরনটিিাকে-পকেবক য   অগযাকনযম সম্ভাবে  সে িােরর্ ো েুকভয রক্ষে ঝুাঁ কির  কবরশ্বে অংরে 
স্থাপন িো িয় দ্বাো সমাধান িো িরব বেিয া-আমো ঈশ্বরেে োযে প্ররয়াযন. 
আধুকনি কচকিৎসা কবজ্ঞারনে সব উত্তে মানুরষে যনে স্বাস্থে-আমো ঈশ্বরেে োযে প্ররয়াযন তনই. 
আকেিা, একেয়া ও অনেত্র অংরে বোপি োকেদ্রে, েখন তেষ সময় 'বাকবরেে' (Cf. িাোম 18: 1-19) তিরি এিটি 
সময় যনে উপিাে োভ, এে সমসো সমাধান িো িরব না োকেদ্রেমুি আমো ঈশ্বরেে োযে প্ররয়াযন. 
ঈশ্বরেে োরযেে িাযাে বিরেে ত য এিটি আক্ষকেি োযত্ব তে পৃকিবীর  এমন প্রক িা িো িরব. এটা 
ঈশ্বরেে তপ্রমময় আইন ও তন া কিরসরব এিটি তপ্রমময় ঈশ্বরেে ওপে কভকত্ত িরে িো িরব. পয়ো এিটি 
িাযাে বিে ধরে িীরষ্টে সরে োযত্ব িরব (প্রিাকে  বািে 5:10; 20: 4-6). এই োযে সক েই ঈশ্বরেে চাচয  ঐ 
অন্তভুয ি িো িরব, কিন্তু তিান োস্ত্র বরে তে, ঈশ্বরেে োযে আসরে চাচয  (িোিকেি বা অনেিায়) িয়. চাচয  
তোরমে িাযাে বিরেে কেক্ষাে কবরোকধ া িরেকন, এবং পরে  া আরো তযারে বাইরবে এে গসরপে বা য া 
কবরোকধ া িরে আমো তেষ িািািাকি তপর  িরব. এই সম্ভব  ো মকি 24:14 সংসাধন সািােে িের  পারে 
গুরুত্বপূর্য কমকিয়া িভারেয পারবন. 
 াে চূ়োন্ত পেযারয়, ঈশ্বরেে োযে "ন ুন তযরুোরেম, স্বগয ির  ঈশ্বরেে িাি তিরি তনরম আসরি" অন্তভুয ি 
িো িরব (েিরসোদ্ঘাটন 21: 2) এবং  াে বৃকদ্ধে তসখারন িখনও তেষ িরব না. তিান আরো অধাকমযি া 
আে িািরব না, 



েুঃখ, আে মৃ ুে. 
প্রচাে এবং ঈশ্বরেে োরযেে সুসমাচাে বুঝর  বাইরবে এে এিটি গুরুত্বপূর্য কবষয়বস্তু. ওল্ড তটস্টারমন্ট তেখি 
সম্পরিয  তেখারনা. কেশু, তপৌে এবং যন এটি সম্পরিয  তেখারনা. 
প্রাচীন ম কক্রকশ্চয়ান 'ধরমযাপরেে কনউ তটস্টারমন্ট এটা সম্পরিয  তেখারনা বাইরে তবাঁরচ িািাে যনে. প্রিম কেরি 
কদ্ব ীয় ে াব্দীে খৃস্টান তন ারেে, পকেিাপয এবং ম , এটা সম্পরিয  তেখারনা. আমো এ অবোি  ঈশ্বরেে চাচয  
আয  া তেখান. 
পুনোহ্বান তে ঈশ্বরেে োরযে প্রিম কবষয় বাইরবে তেখায় তে, কেশু সম্পরিয  প্রচাকে  িয়. এটা কিে কি ক কন 
পরে সম্পরিয  প্রচাকে  পুনরুত্থান এবং এটা কিিু কিস্টান প্রিম তনওয়া উকচ  নয়. 
গসরপে কেশুে যীবন ও মৃ ুে সম্পরিয  না শুধুমাত্র িয়. গসরপে তযাে তে েীশু ও  াাঁে অনুসােীরেে কেক্ষা 
কেরয়কিরেন ঈশ্বরেে োযে আসরি কিে. োযত্ব গসরপে িীরষ্টে মাধেরম পকেত্রারর্ে েরয়রি, কিন্তু মানব 
সেিােগুরোে তেষ কেক্ষা তেওয়াে অন্তভুয ি (প্রিাকে  বািে 11: 5). 
মরন োখরবন তে, কেশু কেকখরয়কিরেন তে, তেষ পেযন্ত পে োযত্ব গসরপে সমি যাক  (মকি 24:14) িোে যনে 
এিটি সাক্ষী কিরসরব কবরশ্বে িারি প্রচাে িো িরয়রি আসর  চাইে না. এবং তে প্রচাে এখন ঘটরি. 
ভাে খবে িে ঈেছরর রাজয সমসযার মানবতার সমু্মিীন সমাধান .  া সরেও, অকধিাংে না এটা সমিযন 
িোে যনে, না এটা শুনর , না এটা স ে কবশ্বাস িের  চাই. ঈশ্বরেে োযে, তেখারন "এই কবরশ্বে বকিয়া 
োইর রি" োশ্ব  (মকি 6:13) (1 িকেন্থীয় 7:31). 
ঈশ্বরেে োরযেে স ে সুসমাচাে প্রচাে কিিু তে আমো িে অবোি  ঈশ্বরেে চাচয  সম্পরিয  গুরু ে. ঈশ্বরেে 
োযে (মকি 24:14) সি: আমো সব কিিু ো বাইরবে কেক্ষা তেয় (19-20 মোিু 28) কেক্ষা িোে যনে 
আপ্রার্ তচষ্টা. আমো তে োযে যনে অরপক্ষা িোে সময়, আমো কেখর  এবং ঈশ্বরেে পি এবং আোম 
অনেরেে োো স ে কবশ্বাস িের  চান অনুসের্ িের  িরব. 
আপকন ঈশ্বরেে আসরি োরযেে সুসমাচাে প্রচাে সমিযন িো উকচ  নয়? আপকন ঈশ্বরেে োরযেে সুসমাচাে 
কবশ্বাস স্থাপন িেরব? 

 

ঈশ্বরেে চাচয  অবোি  
 

ঈশ্বরেে অবোি  চারচয ে মাকিয ন িােযােরয় অবকস্থ : 1036 িকিউ গ্র্োন্ড একভকনউ, 

তগ্র্াভাে কবচ, িোকের াকনযয়া, 93433 মাকিয ন. 
 

ঈশ্বে (CCOG) ওরয়বসাইট অবোি  চাচয  
 

CCOG.ASIA এই সাইটটি একেয়া ত ািাস এবং এিাকধি এেীয় ভাষায় কবকভন্ন প্রবে, 

তসইসারি ইংরেকযর  কিিু আইরটম েরয়রি. 
CCOG.IN এই ওরয়বসাইট ভাে ীয় ঐক রিেে তসই কেরি েক্ষে িরে িো িয়. এটা 
ইংরেকয ভাষা এবং কবকভন্ন ভাে ীয় ভাষায় উপিের্ েরয়রি. 



CCOG.EU এই ওরয়বসাইট ইউরোপ কেরি েক্ষে িরে িো িয়. এটি এিাকধি 
ইউরোপীয় ভাষায় উপিের্ েরয়রি. 
CCOG.NZ এই ওরয়বসাইট কব্রটিে অব ীর্য পটভূকম সরে কনউকযেোন্ড এবং অনেরেে 
প্রক  েক্ষে িে. 
CCOG.ORG এই ঈশ্বরেে অবোি  চারচয ে প্রধান ওরয়বসাইট. এটা সব মিারেরেে মানুষ 
িায িরে. এটা কনবে, কেঙ্ক, এবং কভকিও ধাের্ িরে. 
CCOGCANADA.CA এই ওরয়বসাইট িানািায়  ারেে প্রক  েক্ষে িে. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. এই িে ঈশ্বরেে অবোি  চাচয  যনে 
তস্পনীয় ভাষা ওরয়বসাইট. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. এই িে ঈশ্বরেে অবোি  চারচয ে ক কেপাইন 
ওরয়বসাইট. এটা ইংরেকয এবং  াগােগ  িে েরয়রি. 
 

সংবাে ও ইক িাস ওরয়বসাইটসমূি 
 

COGWRITER.COM এই ওরয়বসাইটটিরি এিটি প্রধান তঘাষর্া টুে ও সংবাে, ম বাে, 

ঐক িাকসি প্রবে, কভকিও, এবং ভকবষেদ্বার্ীপূর্য আপরিট িরয়রি. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM এই কনবে এবং কগযয াে ইক িারসে  িে কেরয় 
ওরয়বসাইট স্মের্ িোে যনে এিটি সিয. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET এই এিটি অনোইন তেকিও ওরয়বসাইট সংবাে ও 
বাইরবরে উকেকখ  কবষয় যরু়ে. 
 

তসমযনস এন্ড তসমযরনরত্তস যনে ইউটুরব কভকিও চোরনে 
 

BibleNewsProphecy চোরনে. CCOG তসমযরনরত্ত কভকিও. 
CCOGAfrica চোরনে. আকেিান ভাষায় CCOG বা য া. 
CDLIDDSermones চোরনে. স্পোকনে ভাষায় CCOG বা য া. 
ContinuingCOG চোরনে. CCOG কভকিও সংবারেে.  
 
 
 
িকবে িরয়ি অবকেষ্ট ইরটে নীরচ তেখায় (লাস কিিু পরে তোগ) তযরুযারেরম এিটি ভবরনে 
মারঝ মারঝ তসনারলে নারম পকেকচ , কিন্তু ভাে কেরূোরেরমে পকশ্চম কিরে ঈশ্বরেে চাচয  (ব য মারন 
তমগাটন কসরয়ান বো িয়) কিসারব বর্যনা: 
 



 
 
এই সম্ভব  প্রাচীন ম বািব কিস্টান কগযয া ভবরনে সাইরটে িরয়রি বরে ধাের্া িো িরচ্ছ. এিটি 
কবকল্ডং তে কেশুে 'ঈশ্বরেে োরযেে সুসমাচাে' প্রচাে িো ি . এই তযরুযারেরম এিটি ভবন তে 
ঈশ্বরেে োরযেে সুসমাচাে তেখারনা কিে. 
 
 
এই কারছণ আমরা, অছশষ ো়িা ঈেরছক ধনযবাদ কারণ ... আপবন আমার িাই ও 
ববাছনরা, 
ঈেছরর েীজত া যা বযহূবদয়ার িীি যীশুছত আছে অনসুারী হছয় ওছঠ. 
(1 বথনষলনীকীয় 2: 13-14) 
 
ববোস যা একবার জনয সব পয়লা ববতবরত বেল জনয আন্তবরকিাছব তকত ববতকত . 
(বযহূদা 3) 
 
বতবন (যীশু) তাছদর বলছলন, "আবম অনয শহরগুবলছত ঈেছরর রাছজযর ববষয় প্রচার 
করছত হছব 
এো়িাও, কারণ এই উছেছশয আবম বপ্রবরত হছয়বে. "(লকূ 4:43) 
 
বকন্তু ঈেছরর রাছজযর ববষছয় সছচি এবং এই সব বজবনস [ে] আপবন বযাে করা হইছব. িয় 
বকাছরা না, সামানয পাল, কারণ বতামাছদর বপতা আনছন্দর সাছথনই বসই রাজয বতামাছদর 
বদছবন হয়. (লকূ 12: 31-32) 
 
আর রাছজযর এই সুসমাচার কাছে তা সাক্ষযরূছপ সমস্ত ববছের প্রচার করা যাইছব 
সমস্ত জাবত, আর তারপরই উপবস্থত হছব. (মবথন 24:14) 
 


	1. মানবতার সমাধান আছে?
	বিশ্বের অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে.
	অনেকে ক্ষুধার্ত. অনেকে নিপীড়িত হয়. অনেকে দারিদ্র্যের মুখোমুখি. বহু জাতি গুরুতর ঋণ রয়েছে. অজাত বেশী সহ শিশু, অপব্যবহার মুখোমুখি. ওষুধ-প্রতিরোধী রোগের অনেক ডাক্তার ব্যস্ত. মেজর শিল্প শহর বায়ু খুব সুস্থ হতে দূষিত আছে. বিভিন্ন রাজনীতিবিদ যুদ্ধ শাসান. ...
	বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সমস্যার মানবতার সম্মুখীন ঠিক করতে পারবে?
	অনেকে তাই মনে করি.
	নতুন ইউনিভার্সাল এজেন্ডা
	25 সেপ্টেম্বর, 2015 উপর, ভ্যাটিকান এর পোপ ফ্রান্সিস দ্বারা মূল ভাষণের পর, জাতিসংঘ (ইউএন) এর 193 জাতির কি মূলত নতুন ইউনিভার্সাল এজেন্ডা আখ্যায়িত করা হয়েছিল "17 সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস" বাস্তবায়ন ভোট. এখানে জাতিসংঘের 17 গোল হয়:
	লক্ষ্য 1. তার সকল প্রকার সর্বত্র মধ্যে শেষ দারিদ্র্য
	লক্ষ্য 2. শেষ ক্ষুধা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং উন্নত পুষ্টি অর্জন এবং টেকসই কৃষি উন্নীত
	লক্ষ্য 3. সুস্থ জীবন নিশ্চিত করা এবং প্রচার সব বয়সের সবার জন্য মঙ্গল
	লক্ষ্য 4. সমেত ও ন্যায়সঙ্গত মানের শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য জীবনব্যাপী শেখার সুযোগ উন্নীত
	লক্ষ্য 5. জেন্ডার সমতা অর্জন করা এবং সব নারী ও মেয়েশিশুদের ক্ষমতায়ন
	লক্ষ্য 6. প্রাপ্যতা এবং জল টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং সব জন্য স্যানিটেশন নিশ্চিত করা
	লক্ষ্য 7. সব জন্য, সাশ্রয়ী নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক শক্তি এক্সেস নিশ্চিতকরণ
	লক্ষ্য 8. প্রবক্তা উন্নীত করা, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের এবং সব জন্য শালীন কাজ
	গোল 9. বিল্ড প্রাণবন্ত পরিকাঠামো, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই শিল্পায়ন এবং পালিত নতুনত্ব প্রচার
	লক্ষ্য 10. মধ্যে এবং দেশের মধ্যে বৈষম্য কমাতে
	লক্ষ্য 11. করুন শহর ও জনবসতি, সমেত নিরাপদ, প্রাণবন্ত এবং টেকসই
	লক্ষ্য 12. টেকসই খরচ এবং উৎপাদন নিদর্শন নিশ্চিতকরণ
	গোল 13 জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাব মোকাবেলায় জরুরী পদক্ষেপ নিন
	লক্ষ্য 14. সংরক্ষণ এবং পরিবেশবান্ধব সমুদ্র, সমুদ্র ও টেকসই উন্নয়নের জন্য সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবহার
	গোল 15, রক্ষা পুনরুদ্ধার এবং স্থলজ বাস্তুতন্ত্র টেকসই ব্যবহার উন্নীত করা, পরিবেশবান্ধব অরণ্য, যুদ্ধ মরুকরণ এবং স্থগিত পরিচালনা এবং ভূমি অবক্ষয় বিপরীত ও জীববৈচিত্র্য ক্ষয় স্থগিত
	গোল 16, টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও সমেত সমাজে প্রচার সব জন্য ন্যায়বিচার অ্যাক্সেস প্রদান এবং সব স্তরে, কার্যকর জবাবদিহিমূলক ও সমেত প্রতিষ্ঠান নির্মাণ
	গোল 17 বাস্তবায়নের মাধ্যম শক্তিশালী ও টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের পুনরুজ্জীবিত
	এই অ্যাজেন্ডা সম্পূর্ণরূপে 2030 দ্বারা বাস্তবায়িত করা অনুমিত হয় এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য 2030 এজেন্ডা বলা হয়. এটা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা, এবং আন্তর্জাতিক ও আস্থাযোগ্য সহযোগিতার মাধ্যমে মানবতার সম্মুখীন অসুখ সমাধান করার লক্ষ্যে কাজ করে. যদিও তার উদ্দেশ্...
	"নতুন ইউনিভার্সাল এজেন্ডা" "নতুন ক্যাথলিক এজেন্ডা 'নামক করা যেতে পারে যেমন শব্দ" বিশ্বজনীন "অর্থ" সার্বজনীন. "পোপ ফ্রান্সিস নতুন ইউনিভার্সাল এজেন্ডা গ্রহণ নামক" আশার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন. "
	পোপ ফ্রান্সিস এছাড়াও আন্তর্জাতিক চুক্তি ২১ নামক ডিসেম্বর 2015 (আনুষ্ঠানিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন দলসমূহ 21 কনফারেন্স খেতাবধারী), এবং পরামর্শ জাতি "সাবধানে এগিয়ে রাস্তা অনুসরণ করতে প্রশংসিত, এবং সংহতি একটি সদা বর্ধ...
	কেউ শ্বাস দূষিত বায়ু চায় যদিও, ক্ষুধার্ত যান, দরিদ্র হতে, বিপন্ন হতে, ইত্যাদি, এই আন্তর্জাতিক সংহতি মানবতার সম্মুখীন সমস্যার সমাধান হবে?
	জাতিসংঘের ট্র্যাক রেকর্ড
	জাতিসংঘ গঠিত এবং 24 অক্টোবর 1945 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, যাতে অন্য ধরনের সংঘাত প্রতিরোধ এবং বিশ্ব শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করতে পারে. তার প্রতিষ্ঠাতা এ, জাতিসংঘের 51 সদস্য রাষ্ট্রের ছিল;এখন আছে 193.
	সেখানে জাতিসংঘের যেহেতু বিশ্বজুড়ে দ্বন্দ্ব গঠিত, শত শত হয়েছে যদি না হাজার হাজার, কিন্তু আমরা এখনো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হিসাবে বর্ণনা পারে কি ছিল হবে.
	কেউ কেউ মনে করে জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দাবি, আন্তঃধর্মীয় ও জগদ্ব্যাপী এজেন্ডা টাইপ পোপ ফ্রান্সিস এবং অনেক অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের শান্তি ও সমৃদ্ধি আনতে হবে প্রচার করার চেষ্টা করছেন, সঙ্গে মিলিত হয়.
	তবে জাতিসংঘের জন্য ট্র্যাক রেকর্ড এই কাজ করতে ভাল হয়েছে না. জাতিসংঘ থেকে অসংখ্য সশস্ত্র সংঘাত গঠিত ছাড়াও, একাধিক লক্ষ লক্ষ, ক্ষুধার্ত উদ্বাস্তু, এবং / অথবা নিদারুণভাবে দরিদ্র.
	এক দশকের বেশি সময় আগে, জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা পত্রপুষ্পোদ্গম. এটা এমনকি জাতিসংঘ নিজেই অনুযায়ী আট "উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা," ছিল কিন্তু এই সফল হয়নি. সুতরাং, 2015 সালে, তার তথাকথিত "17 সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস" গৃহীত হয়. কিছ...
	যতদুর কল্পরাজ্য যায়, 6 মে, 2016 উপর, পোপ ফ্রান্সিস তিনি একটি মানবিক ইউরোপীয় কল্পরাজ্য স্বপ্নেও ভাবিনি যে তার গির্জার সাহায্য করতে পারে যে মহাদেশ সাধা বলেন. তা সত্ত্বেও, পোপের স্বপ্ন শয্যাত্যাগ একটি দুঃস্বপ্ন (Cf. কালাম 18) হতে হবে.
	কিছু সহযোগিতা এবং সাফল্য, কিন্তু হতে পারে ...
	মেরিয়াম ওয়েবস্টার এর অভিধান রাজ্যের যে কল্পরাজ্য হয় "একটি কাল্পনিক জায়গা যা সরকার, আইন, এবং সামাজিক অবস্থার নিখুঁত হয়."
	বাইবেল শিক্ষা দেয় যে, মানবতার নিজস্ব তার সমস্যার সমাধান করতে পারবে না:
	23 হে মাবুদ, আমি জানি মানুষের পথ নিজের নয়; এটা মানুষ, যিনি তার নিজের পায়ের ধাপ নির্দেশ করাও নয়. (যিরমিয় 10:23, NKJV সর্বত্র অন্যথায় নির্দেশিত)
	বাইবেল শিক্ষা দেয় যে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ব্যর্থ হবে:
	16 ধ্বংস ও দুর্বিপাক তাদের উপায় আছে; 17 শান্তির পথ তারা জানল না 18 তাদের চোখের সামনে ঈশ্বরের কোন ভয় নেই.. (রোমীয় 3: 16-18)
	তা সত্ত্বেও, অনেক মানুষের একটি আজগুবি সমাজের তাদের দৃশ্য দিকে কাজ করছে এবং এমনকি কখনও কখনও ধর্ম জড়িত করার চেষ্টা করুন. কিন্তু প্রায় কেউই এক সত্য ঈশ্বরের পথ অনুসরণ করতে ইচ্ছুক.
	এটা যে সেখানে জাতিসংঘ বা ভ্যাটিকান এর লক্ষ্যের কোন দিকে কোন উন্নতি হবে না. কিছু, এবং সেইসাথে কিছু বাধাগুলো আসে হবে.
	বাস্তবিক, এবং সম্ভবত ব্যাপক সংঘাতের পর, আন্তর্জাতিক শান্তি চুক্তি একটি টাইপ করতে সম্মত হবে এবং নিশ্চিত (দানিয়েল 9:27). যখন এটা অনেক মিথ্যাভাবে বিশ্বাস করা কঠিন যে মানবতা আরও শান্তিপূর্ণ ও আজগুবি সমাজ সম্পর্কে আনয়ন করা হবে ঝোঁক হবে.
	(: 9-12 2 থিষলনীকীয় 2) অনেকে এই ধরনের আন্তর্জাতিক 'আজগুবি উন্নতি' (Cf. যিহিষ্কেল 13:10) এবং সেইসাথে বিভিন্ন চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ করে ব্যবস্থা নেয়া হবে. কিন্তু বাইবেল যেমন শান্তি আসবে না শেষ (দানিয়েল 9:27; 11: 31-44) বলেন, নেতারা কি দাবি করতে পারে সত...
	তাহলে মানবতা সত্যিই কল্পরাজ্য সম্পর্কে আনার একদম অসমর্থ হয়, কল্পরাজ্য কোন প্রকার সম্ভব?
	হ্যাঁ.
	2. কি গসপেল যীশু এই বলে প্রচার করেছিলেন?
	যীশু সবচেয়ে শেখানো তাঁর পথ গ্রহণ করবে না:
	3. কিংডম ওল্ড টেস্টামেন্ট নামে পরিচিত ছিল?
	ড্যানিয়েল রাজ্য সম্বন্ধে শিখিয়েছিলেন
	যিশাইয় রাজ্য সম্বন্ধে শিখিয়েছিলেন
	এজেকিয়েল ইস্রায়েল (না শুধু ইহুদীদের) যারা গ্রেট দুর্দশা সময় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল হাজার বছরের রাজত্ব সমবেত হবে পরিবারগোষ্ঠীর যাঁরা লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন:
	17 অতএব বলবে, 'প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন: "আমি জাতিদের মধ্য থেকে তোমাদেরকে সমবেত দেশ যেখানে আপনি বিক্ষিপ্ত হয়েছে থেকে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে, এবং আমি তোমাদের ইস্রায়েলে দেবে.' '18 তখন তারা সেখানে যেতে হবে, এবং তারা সেখান থেকে তার সব জঘন্য এবং তার সব ...
	প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন. (যিহিষ্কেল 11: 17-21)
	ওল্ড টেস্টামেন্ট বিভিন্ন লেখকদের এছাড়াও রাজ্য দিক সম্পর্কে লিখেছেন (উদাঃ এজেকিয়েল 20:33; ওবদিয় 21; মীখা 4: 7).
	সুতরাং, যখন যীশু ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার শিক্ষা দিতে লাগলেন, তাঁর আশু শ্রোতা মৌলিক ধারণার সঙ্গে কিছু ঘনিষ্ঠতা ছিল.
	4. অ্যাপস্টেল রাজ্যের সুসমাচার শিখিয়েছিলেন?
	যদিও গসপেল মত অনেক কাজ শুধু যীশুর ব্যক্তি সম্পর্কে ভাল খবর, বাস্তবতা যে যিশুর অনুসারীরা ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার শেখানো. যে বার্তা পেয়েছি যে যীশু এনেছিলেন.
	পল ঈশ্বরের রাজ্যে শিখিয়েছিলেন
	কিন্তু এটা সহজ নয়
	পিটার কিংডম শিখিয়েছিলেন
	বাইবেল এবং রাজ্যের গত বই
	1 পরে তিনি আমাকে জীবন জলের একটি বিশুদ্ধ নদী দেখালেন স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, ঈশ্বরের সিংহাসন থেকে এবং মেষশাবকের অগ্রসর. 2 তার রাস্তার মাঝখানে, এবং নদীর উভয় পাশ, জীবনবৃক্ষের ছিল, বারো ফল বিঁধ, প্রতিটি গাছ প্রতি মাসে নতুন নতুন ফল. গাছের পাতা, জাতির নিরাময়...
	5. নিউ টেস্টামেন্ট বাইরে সোর্স শেখানো  ঈশ্বরের রাজ্য
	খ্রিস্টের প্রাথমিক অধ্যাপক মনে করেন যে, তারা আল্লাহর একটি আক্ষরিক রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করার কথা ছিল কি?
	হ্যাঁ. (1)
	পুরান সংরক্ষিত পোস্ট-নিউ টেস্টামেন্ট লেখা ও ধর্মোপদেশ
	দ্বিতীয় শতাব্দীর গির্জা নেতাদের এবং রাজ্যের সুসমাচার
	দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে সমস্যা
	হার্বার্ট ডব্লিউ আর্মস্ট্রং, রাজ্যের সুসমাচার শিখিয়েছিলেন প্লাস
	রাজ্যের সুসমাচার কি বিশ্ব চাহিদার কিন্তু হয়, ...
	যুগ যুগ ধরে, ঈশ্বরের লোকেরা বিস্ময়ের উদ্রেক, "কতক্ষণ যীশু আয় পর্যন্ত হবে?"
	রাজ্যের জন্য রাষ্ট্রদূতদের
	1: একটি সরকারী দূত; বিশেষত: সর্বোচ্চ পদে একটি কূটনৈতিক এজেন্ট তার নিজস্ব সরকার বা সার্বভৌম এর আবাসিক প্রতিনিধি হিসেবে একটি বিদেশী সরকার বা সার্বভৌম স্বীকৃত বা একটি বিশেষ এবং প্রায়ই অস্থায়ী কূটনৈতিক অ্যাসাইনমেন্টের জন্য নিযুক্ত
	2 একটি: একজন অনুমোদিত প্রতিনিধি বা দূত
	6. গ্রেকো-রোমান গির্জার শেখান রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ...
	গ্রেকো-রোমান গির্জার বিশ্বাস করি যে তারা ঈশ্বরের রাজ্যের দিক শেখান, কিন্তু সমস্যা সত্যিই বুঝতে কি এটা সত্যিই হয় উদাহরণস্বরূপ, ক্যাথলিক এনসাইক্লোপিডিয়া এই রাজ্য সম্পর্কে শিক্ষা দেয় না.:
	7. কেন ঈশ্বরের রাজ্য?
	আপনি ঈশ্বরের আসছে রাজ্যের সুসমাচার প্রচার সমর্থন করা উচিত নয়? আপনি ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার বিশ্বাস স্থাপন করবে?

