
যেখানে প্রকৃত খ্রিস্টাে চাচচ  
আজ? 

 

18 প্রমাণগুলি দ্বার, এবং িক্ষণ বনাম লমথ্যা লিস্টান লির্জ া সত্য লিলিত্ করার. 

 

প্লাস 7 প্রমাণগুলি দ্বার, এবং িক্ষণ স্বল্পাগ্রহী িীর্জ া শনাক্ত করতত্ সহায়ত্া করার. 
 

 

 

লিশু বতিলিতিন যি, ত্াাঁর লির্জ া অবযাহত্ থ্াকতব 

(মলথ্ 16:18) 



যিখাতন প্রকৃত্ লিস্টান িািজ  আর্? 

 

18 প্রমাণগুলি দ্বার, এবং িক্ষণ বনাম লমথ্যা লিস্টান লির্জ া সত্য লিলিত্ করার. 

 

প্লাস 7 প্রমাণগুলি দ্বার, এবং িক্ষণ স্বল্পাগ্রহী িীর্জ া শনাক্ত করতত্ সহায়ত্া করার. 
 

বব লথ্তয়ি লিএইিলি দ্বারা 
 

ত্থ্য এখাতন ইংতরলর্ ভাষা উিকরণ যথ্তক অনুবাদ করা হতয়তি িত্টা সম্ভব অতনক 
(মলথ্ 24:14 যি াঁিাতনার; 28:. 19-20 িলদও অনুবাদক সঠিকভাতব অনুবাদ করতত্ 
সত্কজ ত্া অবিম্বন করা হয়, যিতহতু্ ত্ারা সাধারণত্ ঈশ্বতরর অবযাহত্ িাতিজ র সদসয 
নয়, বুঝতত্. যি যসখাতন লকিু ত্থ্য ভুি বযাখযা হতত্ িাতর লকিু সঠিক বতি মতন না 
কতর অথ্বা ত্া স্পষ্ট নয়, মূি ইংতরলর্ উৎস যখাাঁর্ করুন, এ www.ccog.org. 
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প্রচ্ছদ: লিশুর প্রকৃত্ লির্জ া লির্জ া বুরূর্ বা বযবহাতরর অতবলিস্ক্স আতি িান? র্তয়স 
লথ্তয়ি ওতয়স্টলমনস্টার অযালব বযত্ীত্, িা িাবলিক যিাতমইতন লিি দ্বারা সমি 
 তটাগুলি. 

 

েীশু বনেনেে কবনে তাাঁে খ্রিজচ া খ্রবরুনে জয়োভ কেনত পােনব ো. আপখ্রে খ্রক 
জানেে যেখানে যে খ্রিজচ া আজ? 

 

তুখ্রি খ্রক খ্রেখ্রিত? আপখ্রে একটি বাস্তব "কতচ াে" খৃস্টাে হনত ইচ্ছকু এবং যকবে 
একটি যরাতাই হয় ো? আপখ্রে সতয খ্রিস্টাে খ্রিজচ া সম্পনকচ  সতয হযানেে কেনত 
পানে? 

 

একটি যোট এবং কাখ্রেিাখ্রেপ্ত গ্রুপ যসো আজ সতয খ্রিস্টাে খ্রিজচ া প্রখ্রতখ্রেখ্রিত্ব কেনত 
পানে? 

 

http://www.ccog.org/


আপখ্রে "সিস্ত পয়ো খ্রবতখ্রেত জেয একবাে খ্রবশ্বানসে জেয আন্তখ্রেকভানব 
তকচ খ্রবতকচ " কেনত ইচ্ছকু হনত হনব অথবা আপখ্রে একটি জাে পেন্দ কনেে? আপখ্রে 
আপোে আনবি উপে ভেসা কো উখ্রচত বা ঈশ্বনেে শব্দ খ্রসোন্ত খ্রেনত? 

 

আপখ্রে সখ্রতযই বাইনবনেে িােদণ্ড খ্রবশ্বাস স্থাপে কেনব? আপখ্রে জানেে ো 
প্রিাণাখ্রদ, েক্ষণ, এবং সংনকত সোক্ত করুে ঈশ্বনেে সতয এবং অবযাহত চাচচ  খ্রচখ্রিত 
ো? 

 
 
 
 
 

সখু্রচপত্র 

 
1. ো চাচচ  অবযাহত থাকনব?      
 

2. েক্ষণ সতয খ্রিজচ া শোক্ত 

 

3. খ্রেউ যটস্টানিন্ট সিনয় কী ঘনটখ্রেে? 

 

4. ঈশ্বনেে যকাে চাচচ  সবনচনয় খ্রবশ্বস্ত হয়? 

 

5. সতয খ্রিজচ া খ্রচখ্রিতকেনণে প্রিাণগুখ্রে প্রাদাে, ও স্বাক্ষে 
সংখ্রক্ষপ্তসাে 

 

CCOG ওনয়বসাইট এবং আনো তথয 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. ো চাচচ  অবযাহত থাকনব? 
 
িীজচ া হাজাে হাজাে এবং যকাটি যকাটি িােুনেে 

 

প্রধান মত্বাদ িাথ্জকয িীতষ্টর িািজ  অংশ বতি দালব কতর যি দতির সতে হার্ার 
হার্ার আতি. ত্াাঁতদর অতনতকই গুরুতের র্িদ্বযািী ঐকয লবষতয় কথ্া হয়. দইু যকাটি 
মানুতষর যসই লির্জ ার অংশ বতি ধারণা করা হতচ্ছ. একটি বৃহদায়ত্ন লির্জ া সত্য 
লিস্টান লির্জ া আতি লক? 

 

এক সত্য, িলম্ভত্, লকন্তু সত্য, িলদও অলধকাংশ মানুষ অনুমান করা সব দালব কতরন 
যি, িীষ্টান িীর্জ া বাইতবি যথ্তক ত্াতদর লবশ্বাস ও মত্বাদ যিতত্ মতন, বািবত্া হি যি 
প্রায় সমি মণ্ডিীতত্ লিস্টান বতি দালব কতর যি প্রায়ই অ বাইতবিসংক্রান্ত এবং উির 
লনভজ র কতর হয় ত্াতদর লবশ্বাতসর র্নয যি ত্তলিক ঐলত্হয! 

 

প্রায় যকউ বাইতবি যথ্তক িূণজ সত্য যশখান যি প্রায়ই ত্াতদর সান্ত্বনাকারী ঐলত্হয, 
সংসৃ্কলত্, এবং / অথ্বা সমাতর্র িলরিন্থী হতব. 
 

আিলন সলত্যই সত্য লিস্টান লির্জ া লিলিত্ করতত্ িালর? 

 

যসখাতন সহর্ প্রমাণালদ আিলন লমথ্যা লির্জ ার বািা সাহািয করতত্ িান? তু্লম ঐ 
লনদশজনাবিী, িক্ষণ, এবং সংতকত্ সনাক্ত করুন আলবষ্কার আিনার মন ও হৃদয় যখািার 
র্নয ইচ্ছকু হন, ত্াহতি উত্তর প্রকাশ করা হতব এবং আিলন বুঝতত্ িারতবন যকন এটা 
র্ানা যিখাতন সত্য লিস্টান লির্জ া আর্ সমাতিািনামূিক হয় এবং যকন আমরা করতত্ 
িাড় থ্াকা আবশযক ঈশ্বতরর িলরকল্পনা এই সমতয় কার্. 

 

আলবষ্কার বাইতবি লক লশক্ষা যদয় এবং লনতর্র র্নয খুাঁতর্ যবর করতত্. ঈশ্বতরর সত্য 
িািজ  আিনার িাত্রা স্বািত্ম. 

 

খ্রেশু খ্রশখ্রখনয়খ্রেনেে যে তাাঁে চাচচ  অবযাহত থাকনব 

 

িীশু যি ত্াাঁর লির্জ া এই িুতির যশষ িিজন্ত অবযাহত্ থ্াকতব লশলখতয়লিতিন: 



 

... আলম আমার লির্জ া লনমজাণ করা হতব, এবং িাত্াতির ওির র্য়িাভ করতত্ 
িারতব না. (মলথ্ 16:18, লনউ রার্া যর্মস সংস্করণ সবজত্র িলদ না অনযথ্ায় 
সুিলরলিত্) 

 

... আলম আমার লির্জ া লনমজাণ করা হতব, এবং অতধাভুবন এর ওির র্য়িাভ 
করতত্ িারতব না. (মলথ্ 16:18, লনউ আতমলরকান বাইতবি, কযাথ্লিক লবশি 
মালকজ ন িুক্তরাতে সতেিন দ্বারা আউট করা) 

 

   "সমি কতৃ্জ িক্ষ স্বতিজ ও িৃলথ্বীতত্ আমার যদওয়া হতয়তি. ত্াই সকি র্ালত্র 
মানুষতক আমার লশষয কর লিত্ার নাতম, িুত্র ও িলবত্র আত্মা ত্াতদর বাপ্তাইর্, 

ত্াতদর 20 লশক্ষাদান আলম সকিই আতি িািন করা আিলন আতদশ লদতিন এবং 
যদখ, আলম সবসময় এমনলক বয়স যশতষ যত্ামার সতে আলি, ". (মলথ্ 28: 18- 

20) 
 
 

মৃতু্য (িাত্াি / অতধাভুবন) লকংবা সময় (এই িুতির যশষ) সত্য লিস্টান লির্জ া 
লবরুতে র্য়িাভ করতব. লিশুর লশক্ষাগুতিা প্রমাণ কতর যি, যসখাতন একটি গ্রুি (বা 
একালধক গ্রুি) যি সমগ্র িাতিজ র িুি সবজত্র সত্য লির্জ া িঠন করতত্ হতব. সমগ্র লবশ্ব 
র্তুড় িাতদরতক লিত্া কি করতব (যিাহন 6:44): এই লির্জ া িীশু যয় সব আজ্ঞা (19-

20 মযাথ্ু 28) যশখাতনা হতব. 
 

লিশুও আিাম, সত্য খৃস্টান লির্জ ার ইলত্হাস সম্পতকজ  যশখাতনা. লত্লন বাত্জ া লত্লন 
প্রলত্ভাস বই এর 2 এবং 3 অধযায়গুতিাতত্ িাতিজ  লদতয়লিতিন এই কতরলন. 

 

বাইতবি, ধমীয় যিখাগুলি এবং ধমজলনরতিক্ষ ইলত্হাস যদখাতত্ িাতরন ত্াহতি লক প্রথ্ম 
সাহালব এবং লবশ্বি যিাস্ট সাহালব লির্জ া লবশ্বাস, যি সত্য লির্জ া র্নয শুধুমাত্র বািব 
প্রাথ্ী, লির্জ া বয়স সবজত্র, িারা ঐ একই লশক্ষা ও িিজ া রাখা হতব (CF . লিহূদা 3). 

 

যিতহতু্ লির্জ া বয়স যশষ হয়লন, যিমন ঈসা এখতনা ল তর আতসন লন, সত্য লির্জ া 
উিলিত্ থ্াকা আবশযক. লকন্তু যিখাতন? 

 

সত্য যি অতনক ধমজত্যািী হতয়তি, যসখাতন সলত্যই 21 শত্তকর মতধয িীতষ্টর সত্য লির্জ া 
র্নয মাত্র দুটি সম্ভাবনার হয় সতেও: এটা হয় এক বা একালধক িীর্জ া একটি অত্যন্ত 



যগ্রতকা-যরামান প্রভালবত্ গ্রুি, অথ্বা এটি একটি লির্জ া বা লির্জ ার গ্রুি যথ্তক লকিু 
অনযানয, আতরা সলত্যই সাহালব ও বাইতবি, উৎস (cf. কািাম 2, 3, ও 17). 

 

আমাতদর মতধয িারা ঈমানদার বাইতবি, যসখাতন অনয যকান লবকল্প আতি. সত্য লির্জ া 
র্নয শুধুমাত্র বািব প্রাথ্ী (গুলি) এক বা একালধক গ্রুি িারা আর্ও একই লশক্ষা 
ও অভযাস আতি যিমন প্রথ্ম সাহালব লির্জ া আসতি কতরলন হতব. 
 

বাইনবে সব খ্রকেু পেীক্ষা কেনত যশখায় 

 

অতনক সাবধাতন লবতবিনা করা হয় না লক লির্জ া ত্ারা িলরিিজা. অতনক র্িদ্বযািী 
এবং আন্তঃধমীয় র্নত্ার যি সকি ধতমজর একই র্ায়িা হতত্ দাবী লবশ্বাস কলর. ত্া 
সতেও, লিশু লশলখতয়লিতিন যি লবিৃত্ িেলত্র ( "সহর্ িথ্") ধ্বংতসর িতথ্ লিি 
এবং মাত্র কতয়ক প্রাথ্ীতদর এই বয়স (মলথ্ 7: 13-14, KJV) মতধয সরাসলর এবং 
সংকীণজ িথ্ খুাঁতর্ যিতত্ িাই. 
 

আিলন প্রমাণ লকনা বা না আিনার লির্জ া একটি সত্য খৃস্টান এক লবরক্ত করা 
উলিত্? 

 

অলধকাংশ মানুষ গ্রহণ িাই যহাক না যকন প্রভাবশািী ধমজ ত্াতদর িলরবার বা িানীয় 
সংসৃ্কলত্র গ্রহণ. ত্তব, যকউ ত্াতদর র্ীবদ্দশায় িলরবত্জ ন করতত্ হতব. লকিু িলরবত্জ ন 
আতবি, সুলবধার র্নয লকিু, এবং মত্বাদ লকিু উির লভলত্ত কতর করা হয়. লকিু একটি 
লির্জ া যিখাতন ত্ারা সবতিতয় স্বাচ্ছন্দ্য যবাধ বািাই. অনযরা এক ত্ার ননকটয, িুব এবং 
/ অথ্বা অনযানয সামালর্ক যপ্রাগ্রাম উির লভলত্ত কতর লনতত্, বা কারণ একরকম এটা 
কযালরয়ার আিাম িাতর. 

 

যত্ামার লক করা উলিত্? 

 

দতূ্ িি লিতখলিতিন (যথ্তক যপ্রাতটস্টযান্ট ও কযাথ্লিক লনউ যটস্টাতমন্ট অনুবাদ িৃহীত্ 
অনুিায়ী): 

 

 সব লকিু িরীক্ষা কর ধর, িা ভাি হয়. (1 লথ্ষিনীকীয় 5:21, ক্জ্ভ) 

 

লকন্তু সব লকিু প্রমাণ; ধর, িা ভাি হয়. (1 লথ্ষিনীকীয় 5:21, দযু়ায়-যহজ ইম্স 
বাইতবি-দ্রব) 



 

এই র্িতত্র লনশ্চয়ত্া না হতব, লকন্তু আিনার মতনর িুননজবীকরণ দ্বারা 
রুিান্তলরত্ করা, আিলন প্রমাণ করতত্ িাতর যি ঈশ্বতরর যি ভাি এবং 
গ্রহণতিািয ও লসে লক. (যরামীয় 12: 2, ন্ক্ক্জ্ভ) 

 

এই র্িতত্র লনশ্চয়ত্া যদয় লন | লকন্তু আিনার মতনর নবীনত্া মতধয সংস্কার 
করা, আিলন প্রমাণ করতত্ িাতর যি ভাি, এবং গ্রহণতিািয, এবং ঈশ্বতরর লসে 
ইচ্ছার লক. (যরামীয় 12: 2, দ্রব) 

 

আিলন প্রমালণত্ হতয়তি, যিখাতন প্রকৃত্ লিস্টান লির্জ া আর্? আিলন লক মতন কতরন 
আিলন থ্াকতত্ িাতর, ত্াহতি আিলন সলত্যই মানদণ্ড যি বাইতবি বযবহার বযবহার 
কতরতিন? 

 

েখে চাচচ  শুরু কেনেে? 

 
যিখাতন লির্জ া আর্ একটি ভাি ধারণা যিতত্, এটা যদখতত্ যিখাতন এটা শুরু একটি 
ভাি ধারণা হতব. মলথ্ 16:18 লিশু বতিলিতিন লত্লন "এই লশিা উির" ত্াাঁর লির্জ া 
লনমজাণ করতব (লনতর্র অথ্জ, যপ্রলরত্ 4: 10-11; 1 কলরন্থীয় 10: 4) এবং িলবত্র আত্মা 
(তিাহন 16 িাঠাতত্ হতব: 7; cf. র্ন 14:26). কখন শুরু হয়লন? 

 
এটা শুরু হয় িঞ্চাশ-লদন ির লত্লন িুনরুলিত্ হতয়লিতিন. 

 
লিস্টান লির্জ া যিতন্টকস্ট ি লদন শুরু হয়. 31 লিস্টাব্দ, িা িলবত্র আত্মা িাঠাতনা 
হতয়তি. িক্ষয করুন কীভাতব ঈশ্বতরর িািজ  শুরু যপ্রলরত্ লকত্াতবর লদ্বত্ীয় অধযায় যথ্তক 
লনতনাক্ত: 

 
িখন যিতন্টকস্ট লদন সম্পূণজরূতি আসা লিি, ত্ারা এক র্ায়িায় লমতি এক সতে 
সব লিি ...  ত্াাঁরা িলবত্র আত্মায় িূণজ হতিন আর লভন্ন ভাষায় কথ্া বিতত্ 
িািতিন যিমন আত্মা ত্াতদর বািন লদতয়তিন. (যপ্রলরত্ 2: 1,4) 

 
ত্খন লিত্র ঐ এিাতরা র্ন যপ্রলরতত্র সতে উতঠ দাাঁলড়তয় ত্ার কন্ঠ উিালিত্ 
এবং ত্াাঁতদর বিতিন, 

 



"লিহূলদয়ার িুরুষতদর আর িাাঁরা যর্রুশাতিতমর, এই আিলন িলরলিত্ করা িাক, 

এবং আমার কথ্াগুতিাতত্ মতনাতিাি ...  ইস্রাতয়তির িুরুষতদর, একথ্া শুনুন; 

নাসরত্ীয় িীশুর একটি মযান অতি লকক দ্বারা আিলন ঈশ্বতরর দ্বারা সত্যালয়ত্, 

লবস্মতয়র এবং লনদশজন িা আল্লাহ্ যত্ামাতদর মতধয ত্াাঁর মাধযতম কতরলন, আিলন 
এই ঘটনাগুলি র্াতনন - ত্াাঁরই লনধজালরত্ উতদ্দশয এবং ঈশ্বতরর দূরদশজন দ্বারা 
লবত্রণ করা হতচ্ছ, আিলন, অনািার হাতত্ যনয়া কু্রশলবে, এবং হত্যা 
করতত্;  িাতক ঈশ্বর আলম তু্তি দাাঁড় কলরতয়লি, মৃতু্যর িন্ত্রনা মুক্ত হতি, কারণ 
এটা সম্ভব লিি না যি লত্লন এটা দ্বারা অনুলিত্ হতব ... 

 

"অত্এব সব ইস্রাতয়িীয় লনলশ্চত্ভাতব যর্তন রাখ যি, আল্লাহ এই িীশু, িাতক 
তু্লম কু্রশলবে উভয় প্রভু ও িীষ্ট উভয়ই কতরতিন.’ 
 
যিাতকরা এই কথ্া শুতন হৃদয় কাটা হতয়তি, আর লত্লন লিত্রতক ও অনযানয 
যপ্রলরত্তদর বিি, "ভাইতয়রা, আমরা লক করব?" 

 
ত্খন লিত্র ত্াাঁতদর বিতিন, 

 

"মন ল রাও, এবং যত্ামরা প্রতত্যতক িাি যমািতনর র্নয িীশু িীতষ্টর 
নাতম বাপ্তাইলর্ত্ হও; এবং আিলন িলবত্র আত্মা দান গ্রহণ 
করতব 39 প্রলত্শ্রুলত্ আিনাতক এবং আিনার সন্তানতদর র্নয, এবং সব 
যথ্তক িারা দূর যথ্তক আমাতদর প্রভু ঈশ্বরতক িাকতব লহসাতব অতনক 
আতি.” 

 
আতরা অতনক কথ্া লদতয় লত্লন যখািাখুলিই ত্াতদর উত্সাহ লদতিন 
বিতিন, 41 িাাঁরা লিত্তরর কথ্া গ্রহণ বাপ্তাইলর্ত্ হতয়লিি "এই লবিথ্িামী প্রর্তের 
কাি যথ্তক রক্ষাকতরতিন."; আর যসই লদন প্রায় লত্ন হার্ার আত্মার ত্াতদর 
যিাি করা হয় লন. 42 ত্ারা যপ্রলরত্তদর লশক্ষা গ্রহণ বনু্ধত্া মতধয অলবিলিত্ভাতব 
অবযাহত্, রুটি ভাোসহ মতধয, এবং নামাতর্র মতধয ... 47 ঈশ্বতরর প্রশংসা করতত্ 
করতত্ এবং সকতিই হতচ্ছ. ত্খন প্রভু লির্জ া নদনলন্দ্ন িারা উোর করা হতয়তি 
যিাি করা হতয়তি. (যপ্রলরত্ 2:14, 22-24, 36-42, 47) 

 
ঈশ্বর নদনলন্দ্ন লির্জ ায় যিাি করা হতয়লিি. িক্ষয করুন এটা িারা ত্ওবা ও 
বাপ্তাইলর্ত্ লিি. সুত্রাং, শুধুমাত্র িারা করতত্ িাতর উভয় সত্য লিস্টান লির্জ ায় যিাি 



করা হয় লন. িক্ষয করুন যি, লবশ্বি যপ্রলরত্তদর লশক্ষায় অবযাহত্. এই সংতকত্ সনাক্ত 
সাহািয করতত্ িাতরন সত্য লির্জ া এবং ঐ যি লনিক িীতষ্টর িািজ  বতি দাবী মতধয 
িাথ্জকয বুঝতত্ িারা. 

 
চাচচ  খ্রক? 

 
লনউ যটস্টাতমন্ট শব্দ লহসাতব "লির্জ া" অনুবাদ লগ্রক শব্দ "এতক্জেলসয়া," িার অথ্জ লহসাতব 
বণজান্তলরত্ যথ্তক আতস বাইতবি এও লশক্ষা যদয় যি, লির্জ া িীতষ্টর যদহ প্রলত্লনলধে 
"একটি যিতক সমাতবশ.": 

 
আর লত্লন শরীর, লির্জ া, শুরুতত্, মৃত্তদর মধয যথ্তক প্রথ্ম লিলন সমি লকিু 
লত্লন প্রীলমতনন্স থ্াকতত্ িাতর প্রধান. (কিসীয় 1:18) 

 

... িীষ্ট, ত্াাঁর শরীর অনুতরাতধই িা লির্জ া (কিসীয় 1:24) র্নয 
 
সুত্রাং, সত্য লির্জ া র্নয আমাতদর উতদ্দশয, আমরা লবশ্বি মুলমনতদর একটি শরীতরর যি 
লবশ্বাস ও িীশু ও ত্াাঁর মূি যপ্রলরত্তদর লশক্ষা সতেই খুাঁর্তিন. লির্জ া একটি "আধযালত্মক 
ঘর" (1 লিত্র 2: 5), এবং এক শারীলরক সংিা বা ইলত্হাস র্তুড় কতিজাতরশন মতধয 
সীমাবে থ্াকতব না. 

 
একটি সতয খৃস্টাে খ্রক? 

 
একর্ন প্রকৃত্ লিস্টান লিলন িীশুর কাতি কি গ্রহণ কতরতিন, সঠিকভাতব বদলিতয় 
বালপ্তস্ম হতয়তি, এবং আসতি ঈশ্বতরর িলবত্র আত্মা (তপ্রলরত্ 2:38) িৃহীত্ হয়. অবশযই, 

অতনক িারা লিস্টান সত্য নয় যি দালব. 

 
যনাটিশ এিাড়াও দতূ্ িি লিতখতিন যি একটি খৃস্টান ঈশ্বতরর আত্মা ত্াতদর মতধয 
বাস এবং ত্ারা না িারা তু্িনায় র্ীবন লনতয় লবলভন্ন ধরতনর যনতৃ্ে করতব হতয়তি: 

 
লকন্তু আিলন িলদ আল্লাহর আত্মা যত্ামাতদর মতধয বাস, রক্তমাংতস িড়া বরং 
আত্মা দ্বারা না হয়. এখন যকউ িলদ িীতষ্টর আত্মা যনই, লত্লন ত্াাঁর. 10 নয় আর 
িীষ্ট িলদ যত্ামাতদর মতধয বাস কতরন, শরীর িাতির কারতণ মারা যিতি, লকন্তু 
আত্মা কারণ ধালমজকত্া. 11 র্ীবন হয় লকন্তু িলদ ত্াাঁর আত্মা িারা উিালিত্ 



আিলন মৃত্ বাস যথ্তক িীশু, লিলন মৃত্তদর মধয যথ্তক িীতষ্টর উিালিত্ লত্লন 
ত্াাঁর আত্মা িারা যত্ামাতদর মতধয বাস মাধযতম আিনার যদহতক সঞ্জীলবত্ 
করতবন. 

 
ত্াই ভাই ও যবাতনরা, আমরা ঋণ গ্রলহত্া হয় - মাংস, মাংস অনুিায়ী বাস 
না 13 িলদ আিলন মাংস মরতব অনুিায়ী মলরলন. লকন্তু িলদ আত্মা দ্বারা আিলন 
যদতহর মন্দ্ হত্যা র্ীলবত্ থ্াকতব. 14 ঈশ্বতরর আত্মা দ্বারা িালিত্ হয় লহসাতব 
অতনক র্নয, এই ঈশ্বতরর সন্তান. (যরামীয় 8: 9-14) 

 
িারা সলত্যই ঈশ্বতরর আত্মা আতি না ত্াাঁর যকউ হয়. 

 
িীষ্টান ভািবাসা ও যপ্রম যদখাতত্, লকন্তু লবতশ্বর দ্বারা কিলিত্ না করা হয়: 

 
ত্াতদর লবিতদ অনাথ্ ও লবধবাতদর যদখার র্নয, এবং লনতর্তক িৃলথ্বীর যথ্তক 
যিািহীন রাখতত্ হতব: ঈশ্বর ও লিত্ার সামতন লবশুে ও লবমি ধমজ 
হি. (িাতকাব 1:27) 

 
যপ্রলরত্ লিত্র লিতখলিতিন: 

 
আিলন ত্াই লপ্রয় বনু্ধরা, যিতহতু্ আিলন এই র্ানতত্ িূতবজই, সত্কজ  থ্াকুন-যিন 
আিনার কাতি আিনার লনতর্র দঢৃ়ত্া যথ্তক িড়া, দষু্ট যিাকতদর ভুতির দতূর 
যনতৃ্তে হতচ্ছ; 18লকন্তু অনুগ্রহ ও আমাতদর প্রভু ও ত্রাণকত্জ া িীশু িীষ্ট সম্পতকজ  
জ্ঞান বৃলে. ত্াাঁর প্রশংসা উভয় এখন এবং লিরকাতির র্নয. আতমন. (2 লিত্র 3: 

17-18) 

 
আধযালত্মক বৃলের মাধযতম এক র্ীবতন িলরবত্জ ন একটি বািব লিস্টান হওয়ার একটি 
গুরুেিূণজ অংশ. এিাড়াও, সত্য লিস্টানরা উিিলি কতর যি প্রকৃত্ লবশ্বাস 'সবজত্র লবরুতে 
উচ্চালরত্ "হতয়তি (তপ্রলরত্ 28:22), ত্ার যনত্াতদর কাি যথ্তক অলভশাি সাতিতক্ষ 
হতয়তি অনযানয ধমীয় কারণ ত্াতদর লশক্ষা ও লশক্ষা (তপ্রলরত্ 4' কতৃ্জ িক্ষ ': 1-21; 6: 9-

14), এবং যি বািব লিস্টানরা লনতর্তদর লনিীড়ন সাতিতক্ষ হতত্ হতব (তিাহন 15:20). 

 
যদরী িািজ  ঈশ্বতরর প্রিারক লদবার অিালত্জ য়ান লিতখলিতিন: 

 



এটি একটি সতয খৃস্টাে হনত সাহস োনি! 
 
প্রািীনকাতির ভাববাদীতদর সাহস লিি. ঈশ্বর িখন প্রলত্শ্রুত্ ভূলম প্রতবশ করতত্ 
িুে শুরু করতত্ লিতহাশূয় বিতিন, লত্লন বিতিন, "শলক্তশািী এবং সাহসী হও 
'(যর্াশ 1: 6.). 

 
যপ্রলরত্তদর কাতি সাহস যিাতকরা লিতিন, লবতশষ কতর িতর ত্ারা ঈশ্বতরর িলবত্র 
আত্মা িাভ করি. এটা সহর্ ত্াতদর ক্রমািত্ হুমলক ও লনয়জাত্ন অভান্ততর 
সুসমািার প্রিার করার র্নয লিি না. বড় যিট ও সংকীণজ এক যিখার মতধয - 
ত্ারা আল্লাহ্র বাধয হতয় এবং মানুষ মাননা মতধয লনবজািন করতত্ হতয়লিি. ত্ারা 
কতৃ্জ িতক্ষর দ্বারা বিা হতয়লিি, "আমরা কতঠারভাতব এই নাতম যশখান না 
আিনাতক িার্জ , এখতনা এখাতন যত্ামাতদর লশক্ষায় যর্রুশাতিম মালত্তয় তু্তিি 
এবং আিলন আমাতদর ওির মানুতষর রক্ত আনতত্ মনি করা" (তপ্রলরত্ 5:28, 

আরএসলভ). উত্তর লিত্র ও অনযানয যপ্রলরত্তদর লদতয়তিন লবশ্বাস ও সাহতসর 
এক লিি: (আয়াত্ 29) "আমরা বরং িুরুতষর যিতয় ঈশ্বতরর বাধয করা 
উলিত্". 

 
আিলন যি যকান একলদন বুঝতত্ িালর না িারা যত্ামাতদর ওির লনিজাত্ন একই 
উত্তর লদতত্ িাতরন? 

 
ইব্রীয় 11 সাধারণভাতব লবশ্বাস অধযাতয় লহসাতব িলরলিত্ হয়. এবং লবশ্বাস এটা 
আতি সম্পতকজ  কথ্া বিা. সমি যিাক ত্াতত্ লবশ্বাস দ্বারা বসবাস উতল্লখ কতরতি, 

লকন্তু যি অতনক সাহস প্রতয়ার্ন. (সুসমািার, র্ানুয়ারী, 1981) 

 
সত্য লিস্টান লির্জ া, যপ্রলরত্ 2 যিতন্টকস্ট যিতহতু্ অলিে হতয়তি যিমন ঈসা বতিলিি 
(মলথ্ 16:18; প্রলত্ভাস 2 & 3). 

 
ত্বুও, যকবি সত্য লিস্টান লির্জ া যখাাঁর্ার িতথ্ষ্ট নয়. এিাড়া বযলক্তিত্ভাতব একটি সত্য 
লিস্টান হতত্ হতব: 

 
লকন্তু শতব্দর হতত্ই শুধুমাত্র যরাত্াতদর না, লনতর্তদর যধাাঁকাবার্ হতত্. (িাতকাব 
1:22) 

 



লকন্তু প্রথ্ম আল্লাহ ও ত্াাঁর ধালমজকত্ার রাতর্য যনওয়া, এবং এই সব 
যত্ামালদিতক যদওয়া হইতব. (মলথ্ 6:33) 

 
সত্য লিস্টানরা ঈশ্বতরর আত্মা, অনুশীিন যপ্রম আতি সাহসী, এবং ঈশ্বতরর রাতর্যর র্নয 
দীঘজ হয়. সত্য লিস্টান লির্জ া এবং (লিহূদা 3) মূি লবশ্বাতসর অনযানয লদক যশখান 
িিতত্ থ্াতক. 

 

2. স্বাক্ষে সতয খ্রিজচ া শোক্ত 

 
এখন যদখা িাতচ্ছ যি, যি সত্য লির্জ া িালিতয় যিতত্ হতব, এবং মূি লবশ্বাস রাখা, আমরা 
এখন লকিু লনলদজষ্ট িক্ষণ, কারণ র্ানার, এবং যি ত্েগুতিার সাহািয সত্য লির্জ া লিলিত্ 
ত্াকান হতব. 

 
সতয-ঈশ্বনেে শব্দ পখ্রবত্রীকৃত 

 
িীশু বিতিন লনদশজন যি িৃথ্ক্ সত্য লিস্টানতদর যসট লিি যি, ত্ারা সত্যতক 
িলবত্রীকৃত্ হতয়তি: 

 
ত্ারা এই র্িতত্র নয়, ঠিক যিমন আলম যত্ামার সতত্য দ্বারা. 17 িলবত্র 
ত্াতদর র্িতত্র নই. যত্ামার বাকযই সত্যস্বরূি. 18 তু্লম যিমন আমাতক র্িতত্ 
িাঠিতয়ি, আলমও ত্াতদর যত্মলন র্িতত্র. 19 মতধয যপ্ররণ কতরলি এবং ত্াতদর 
র্নযই আলম যত্ামাতক আমার লনতর্র লনিুক্ত কতরলি, যয়ন ত্ারাও সতত্যর দ্বারা 
িলবত্রীকৃত্ হতত্ িাতর. (যিাহন 17: 16-19) 

 
র্াি অতনক সত্য লিস্টান লির্জ া িাথ্জকয একটি বািব লক লকভাতব সংঘটিত্ লির্জ া 
সলত্যই ঈশ্বতরর শব্দ হয়. সবজালধক িারা িীতষ্টর মুক্তকতে লির্জ ার যি লকিু বা যি ত্তলিক 
এবং অনযানয উত্স যি ঈশ্বতরর শব্দ সতে দ্বন্দ্ব যথ্তক ত্াতদর মত্বাদ অতনক যিতত্ 
অংশ. লমথ্যা নম্রত্া সতে মানব-উদ্ভাবন ধতমজর প্রকৃত্ আধযালত্মক মান (কিসীয় 2:23) 

নও. 

 
লকিু ত্াতদর আতবি লনভজ র করার একটি উিিুক্ত লির্জ া লনধজারণ করতত্ িিন্দ্ িলদও, 

ঈশ্বতরর শব্দ যসট একটি লভন্ন মান-ঈশ্বতরর: 



 
যত্ামার সমি অন্তর লদতয় িািনকত্জ ার উির ভরসা কতর, আর আিনার লনতর্র 
যবাঝার উির না িলবজহীন; 6. আিনার সব উিাতয় ত্াাঁতক স্বীকার, এবং লত্লন 
আিনার িাথ্ লনতদজশ করতব 7 আিনার লনতর্র যিাতখ জ্ঞানী হতত্ লদতয়া 
না; িািনকত্জ াতক ভয় কতর এবং মন্দ্ যথ্তক প্রিান. (লহতত্ািতদশ 3: 5-7) 

 
এমন একর্ন িলবজত্ হৃদতয়র যস ঝিড়া সৃলষ্ট কতরন, লকন্তু িারা িািনকত্জ ার 
উির ভরসা কতর লত্লন স ি হতয়লিতিন হতব. 26 িারা লনর্ হৃদয়তক উির 
ভরসা কতর লত্লন যবাকা, লকন্তু যি যকহ লবজ্ঞত্ার িদিারনা লবত্রণ করা 
হতব. (লহতত্ািতদশ 28: 25-26) 

 
এটা ঈশ্বতরর শব্দ যি মানুতষর আধযালত্মক সম্পূণজ (3 টিতমালথ্ 16-17 2) করতত্ িাতরন 
যথ্তক লনধজালরত্ বািব সত্য. 

 
এিাড়াও িক্ষয করুন লননলিলখত্: 

 
প্রভুর বাত্জ া র্নয সঠিক, এবং ত্ার কার্ সত্য মতধয সম্পন্ন করা হয়. (সাম 33: 

4) 

 

"আলম, প্রভু, নযায়তবাধতক ভািবালস ... আলম সতত্য ত্াতদর কার্ িলরিািনা 
করতব, আর ত্াতদর র্নয একটা লিরিায়ী বযবিা িািন করব. (লিশাইয় 61: 8) 

 
ঈশ্বতরর কার্ সত্য মতধয সম্পন্ন করা হয়, এবং লির্জ া যনতৃ্িানীয় লিতস্টর অধীতন যি 
কার্ সত্য ত্া করতিন করা আবশযক. 

 
ঈশ্বতরর মন্ত্রীতদর "সতত্যর শব্দ" (Cf. 2 কলরন্থীয় 6: 4-7) দ্বারা প্রশংসা করা হয়, 

িুরুষতদর ঐলত্হয অলধলিত্ র্নয না যি শাস্ত্র (Cf. মাকজ  7 সতে দ্বন্দ্ব: 6-8; মলথ্ 15: 3-

9 ). সলত্যই লবশ্বি লিস্টান লির্জ া মত্বাদ র্নয ঐলত্তহযর উিতর আল্লাহ্র কািাম রাতখ. 

 
লিত্র ও অনযানয যপ্রলরত্তদর কতরলন, লবশ্বি খৃস্টান লির্জ ার যনত্াতদর সত্য প্রিার 
করার র্নয এমন লক িখন এটি সরকালর বা ধমীয় কতৃ্জ িক্ষ (তপ্রলরত্ 5:27-32) সতে 
অর্নলপ্রয় হয় ইচ্ছকু হতত্ হতব. 

 



চানচচ ে বাইনবনেে োি খ্রক? 

 
সত্য লিস্টান লির্জ ায় একটি সুরুক নাম. 

 
লনউ যটস্টাতমন্ট সত্য িাতিজ র উদীয়মান বাইতবতির নাম সাধারণত্ 'ঈশ্বতরর িািজ  
"অনুবাদ করা হয় (তপ্রলরত্ 20:28; 1 কলরন্থীয় 1: 2; 10:32; 11: 16,22; 15: 9; 2 

কলরন্থীয় 1 : 1; িািাত্ীয় 1:13; 1 লথ্ষিনীকীয় 2:14; 2 লথ্ষিনীকীয় 1: 4; 1 ত্ীমলথ্য় 3: 

5,15). 

 
িলদও অতনতক মতন কতরন যি "কযাথ্লিক িািজ " আসি নাম লিি, এটা লববৃত্ করা 
উলিত্ যি প্রথ্মবার শব্দটি "কযাথ্লিক িািজ " বযবহার করা হতয়তি যরাতম উতল্লখ 
করলিতিন না লবশ্বাস করা হয়. এটা সু্মণজা ঈশ্বতরর িািজ  আলন্তয়লখিার ইগ্নালত্যু়স দ্বারা 
একটি লিঠি বযবহৃত্ হয়. (ম্য্র্তনঅন্স করতত্ ইগ্নালত্য়ুস 'যিটার, ি 120 লি.): লত্লন 
লবতশষভাতব এটা "িািজ  িা সু্মণজা হয়, এলশয়ার ঈশ্বতরর 
িািজ  ... যথ্তক" সতম্বাধন. ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  (CCOG) মত্ গ্রুি সু্মণজা ঈশ্বতরর িাতিজ র 
সন্তান হয়. এবং যগ্রতকা-যরামান লির্জ ার অসদৃশ, আমরা একই লনিারিবজ, লবরামবাতর, 

সহস্রাতব্দর, সাবজতভ ম কতৃ্জ তের, ইত্যালদ যি ত্ার প্রাথ্লমক যনত্াতদর লিি এর সাতথ্ 
সম্পলকজ ত্ লশক্ষা রাখা. 

 
খৃস্টান ইলত্হাস র্তুড়, সত্য লির্জ া স্বাভালবকভাতব অলভবযলক্ত "ঈশ্বতরর িািজ " একটি 
সংস্করণ বযবহার করা হতয়তি (অথ্বা "িীষ্টমণ্ডিী," যরামীয় 16:16 cf.) িলদও প্রায়ই 
(এটা লদতয় অনয শব্দ cf. 1 কলরন্থীয় 1: 2; 1 ত্ীমলথ্য় 3:15). লকন্তু ঈশ্বতরর আত্মা, না 
একটি নাম, প্রকৃত্ মানদণ্ড (1 লিত্র 2: 5). 

 
অত্এব, লনিক িান নাম হতচ্ছ অিত্যা একটি প্রমাণ হয় না. এখতনা ঠিক নাম হতচ্ছ 
না একটি লদসু্কয়ালিল্য়ং  যাক্টর হতত্ থ্াতক হতব: 

 
আলম র্ালন তু্লম লক করি. যদখ, আলম যত্ামার সামতন একটি যখািা দরর্া যসট 
আতি, এবং যকউ ত্া বন্ধ করতত্ িাতর না; আিলন একটি সামানয শলক্ত আতি, 

আমার শব্দ রাখা হতয়তি, আর আমার নাম অস্বীকার কর লন আতি 9 প্রকৃত্িতক্ষ 
আলম শয়ত্াতনর দতির যিাক, িারা বতি ত্ারা ইহুদী এবং না হয় যসই করতত্ 
হতব, লকন্তু লমথ্যা -. আলম ত্াতদর আসা করতত্ হতব এবং আিনার িাতয়র সামতন 



এবাদত্ কর এবং যর্তন লনতয়তিন যি, যত্ামাতদর ভািতবতসলি. (প্রকালশত্ বাকয 3: 

8-9) 

 
িীশু বতিতিন সত্য লিস্টান লির্জ া ত্াাঁর নাম অস্বীকার কতর না, 'আধযালত্মক' ইহুদীতদর 
আি নত্লর করা হয়, একটি সামানয শলক্ত আতি, এবং িীতষ্টর শব্দ রাতখ. লকন্তু িক্ষয 
করা লিশুও স্পষ্ট লিি যি, যি যকউ যকউ লবশ্বি বতি দালব কতর না হতব. 

 
যকে োি "ঈশ্বনেে অবযাহত চাচচ "? 

 
লবতশ্বর লির্জ ার লকিু িািজ  র্নয বাইতবতির নাম সম্পতকজ  সত্য মত্বাদ লবন্দ্ু আলবষৃ্কত্ 
হতয়তি. লকিু এই নাতমর অন্তত্ অংশ গ্রহণ কতরতি, এবং লনতর্তদর কি "িািজ  ঈশ্বতরর." 

 
িাইতহাক, এটা বুঝতত্ িালর যি একটি নাম অথ্জ বহন করা অনুলমত্ হয় গুরুেিূণজ. িলদ 
লবলভন্ন এই র্িতত্র 'ঈশ্বতরর িীর্জ া "ত্াতদর শাসক লহতসতব ঈশ্বতরর স্বীকৃলত্ যনই, 

সম্পূণজরূতি ত্াাঁর বা ত্াাঁর শব্দ লবষয়বস্তু নয়, ত্াাঁর প্রলত্িািক যনই, এবং ত্ারির এই - 

অনযানয গুরুেিূণজ প্রমাণালদ অতনক আতি না , এমনলক নাম বাইতবি কাতর্ িািাতনা 
রাখার িলদও, ত্ারা ঈশ্বতরর সত্য িািজ  অংশ নয়. 

 
এই বাইতবি যি, এই ধরতনর মানুষ লমথ্যাবাদী িারা "শয়ত্ান এর লসনািতির" অংশ 
(প্রকালশত্ বাকয 3:10) িাশািালশ লমথ্যা মন্ত্রীতদর সম্পতকজ  িারা লনতর্তদর "ধালমজকত্া 
যসবক" রূিান্তলরত্ প্রদলশজত্ লহসাতব কি সত্কজ বাণী সতে সামঞ্জসযিূণজ (2 কলরন্থীয় 11: 

14-15). 

 
যি বতিন, হতচ্ছ িালথ্জব প্রলত্িাতনর একটি সংখযা সত্য িাতিজ র নাম দালব কারণ - শুধু 
"প্রত লস্ক্সং" লিস্টান িক্ষ িক্ষ যিমন অনযায়ত্ লিশু লিস্ট (মলথ্ 7: 21-23) এর নাম 
দালব যরতখি - অনুিলিত্ এই িৃলথ্বীতত্ ঈশ্বতরর বযবসা িলরিািনার উতদ্দতশয, ঈশ্বতরর 
সত্য িাতিজ র এই য র্ িািন, আমরা যিমন, যকবি, "িািজ  ঈশ্বতরর." লহসাতব িাওয়া িায় 
যি লিি না, যসইসাতথ্ এটি লনিমবে করতত্ িালরলন শুরু যথ্তক লির্জ ায় আমাতদর 
সংতিাি যদন (তপ্রলরত্ 2), আমরা শব্দটি "ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ ." যবতি 

 
আন্তখ্রেকভানব তকচ খ্রবতকচ  এবং িুক্ত খ্রবশ্বাস 

 



একটি অত্যন্ত গুরুেিূণজ লনদশজন সত্য লিস্টান লির্জ া মূি লবশ্বাস যি, যপ্রলরত্রা লবত্রণ 
করা হয় আতি. 

 
িক্ষয করুন একটি সমসযা যি রসূি র্িু িাওয়া এবং লত্লন লক এটা সম্পতকজ  লক 
করতত্ লবশ্বি লিস্টানতদর বতিলিতিন: 

 
লপ্রয় বনু্ধরা, আলম িখন খুব আিলন আমাতদর সাধারণ িলরত্রাতণর লবষতয় লিখতত্ 
িলররমী লিি, আলম এটা প্রতয়ার্নীয় আিনাতক লিখতত্ সাহস লবশ্বাস িা সব 
িয়িা লবত্লরত্.4 লনলদজষ্ট িুরুষতদরও র্নয একবার লিি র্নয আন্তলরকভাতব 
ত্কজ লবত্কজ  অিলক্ষত্ মতধয আতি িাওয়া , িারা দীঘজ আতি এই লনন্দ্া অধালমজক 
যিাতকরা িারা অশ্লীিত্া মতধয আমাতদর ঈশ্বতরর অনুগ্রতহ ল লরতয় যনয় এবং 
শুধুমাত্র প্রভু আমাতদর ঈশ্বর ও প্রভু িীশু িীতষ্টর অস্বীকার র্নয আউট লিলিত্ 
করা হতয়লিি. (লিহূদা 3-4) 

 
লিহূদা সম্পতকজ  দইু গ্রুি বতিন. িারা মূি লবশ্বাস যি সব িয়িা লবত্লরত্ র্নয একবার 
লিি ত্কজ  করতব, এবং িারা এটা অসাধু উিাতয় িলরবত্জ ন করার যিষ্টা করা 
হতয়তি. সত্য লিস্টান লির্জ া উোর লবশ্বাস রতয়তি. একটি লবশ্বাস যি অলবরত্-এখতনা 
সবতিতয় িারা 21 শত্তকর মতধয িীতষ্টর মুক্তকতে সলত্যই র্ালন না লক মূি লিস্টান 
আসতি লবশ্বাস ও িিজ া (এিাড়াও আমাতদর লবনামূতিয িুলিকা, ঈশ্বতরর িািজ  অবযাহত্ 
ইলত্হাস যদখুন). 

 
যি একটি িলবত্র লবশ্বাস, ঈশ্বতরর ভািবাসা িািন এবং স্বীয় রহমত্ লদতক ত্ালকতয়: 

 
লকন্তু আিলন, দলয়ত্, আিনার সবতিতয় িলবত্র লবশ্বাতসর ওির যিাঁতথ্ যত্াি, িলবত্র 
আত্মা প্রাথ্জনা, 21 লনতর্তদর ঈশ্বতরর যপ্রতম অনন্ত র্ীবতনর র্নয আমাতদর প্রভু িীশু 
িীতষ্টর দয়া িাতভর অতিক্ষায় রাখা. (লিহূদা 20-21) 

 
বাইতবি যদখায় যি, সত্য মন্ত্রীতদর শব্দ সত্য বাইতবতির মত্বাদ প্রিার করার র্নয 
এবং নধিজয ধারণ, না িলরবত্জ ন, হয়: 

 
বাকয প্রিার! ঋতু্ এবং ঋতু্ আউট প্রস্তুত্ হতত্. সন্তুষ্ট, িাাঁটা, উত্সালহত্ করা, সব 
নধিজয এবং লশক্ষণ 3 সমতয়র র্নয লনতয় আসতব িখন ত্ারা সুি ও স্বাভালবক 



মত্বাদ সহয করা হতব না, লকন্তু ত্াতদর লনর্স্ব ইচ্ছা অনুিায়ী, কারণ ত্ারা 
িুিকালন কান আতি, ত্ারা লনতর্তদর লশক্ষকতদর র্নয আনব |. 4 এবং ত্ারা 
ত্াতদর কান িািু হতব সত্য যথ্তক দতূর, এবং িল্প. 5 সতর িাতব, লকন্তু আিলন 
সবলকিুর মতধয লবলনদ্র হতত্, দঃুখ-কষ্ট সহয কলর, একটি ধমজপ্রিারক কার্ করতত্, 

আিনার মন্ত্রণািয় যমটান. (2 টিতমালথ্ 4: 2-5) 

 
খৃস্টান লির্জ ার যম লিক ত্েগুতিার লকিু ইব্রীয় 6 িাওয়া িায়: 1-3. অনুতশািনা, িুতের 
অলভজ্ঞত্া, সহ হাত্ রাখার িলরিূণজত্া লদতক িাওয়া মৃত্, এবং অনন্ত রায় িুনরুিান 
যসই মত্বাদ যপ্রলরতত্রা ও প্রাথ্লমক লিস্টানতদর মূিত্ ত্ারা 
এখন ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  দ্বারা যশখাতনা হয় দ্বারা যশখাতনা হয়. 

 
িক্ষয করুন লকিু িীশু লির্জ ার ল িাতিিল য়া অংশ সম্পতকজ  যশখাতনা: 

 

... যথ্তক ... ল িাতিিল য়া ... 8 লির্জ া ... আিলন একটি সামানয শলক্ত, আমার শব্দ 
রাখা হতয়তি, আর আমার নাম অস্বীকার কতরন লন ... 11 যশান, আলম লশলির 
আসলি! ধর সুদঢৃ়ভাতব আিলন লক আতি, যি যকউ আিনার মুকুট লনতত্ 
িাতর. (প্রকালশত্ বাকয 3: 7,8,11) 

 
িীশু লশক্ষাদান করা হয় যি এক বাইতবতির সত্য রাখা উলিত্ এবং লনতর্তদর অনযতদর 
িারা ঈশ্বতরর শব্দ একই অেীকার লিি না লবভ্রান্ত করার অনুমলত্ যদয় না. ঈশ্বতরর 
সত্য িািজ  বাইতবতির সত্য দঢৃ়ভাতব আাঁকতড় ধতর, না লির্জ া কাউলন্সিগুলি যি সত্য 
লবশ্বাস লবরুতে যিতত্ গ্রহণ, লকংবা কারণ িুরুতষর কার্ যথ্তক লনরুৎসালহত্ করা 
হয়. 21 শত্তকর মতধয, এটা সত্য লিস্টান লির্জ া যি এই যরি আতি ল িাতিিল য়া অংশ 
অবলশষ্টাংতশর (তদখুন লকিু লকিু লববরণ 4 অধযায়) হয়. 

 
িক্ষয করুন দূত্ র্ন যথ্তক লকিু: 

 
িা শুরুতত্, িা আমরা শুতনলি, র্ীবতনর ওয়ািজ  লবষতয় িা আমরা আমাতদর 
যিাখ, িা আমরা যদতখলি, এবং আমাতদর হাতত্ যদতখলি ঘাাঁটা যথ্তক লিি -
 2 র্ীবন প্রকালশত্ হতয়লিি, আমরা ত্া যদতখলি আর সাক্ষয লদই, আর যত্ামাতদর 
র্নয লিতেয়ার যি অনন্ত র্ীবন িা লিত্া লিি এবং আমাতদর কাতি প্রকালশত্ 
হতয়লিি - িা 3 আমরা যদখিাম ও রবণ করিাম আমরা আিনাতক বতি লদতয়লি 
যি, আিনার কাতি আমাতদর সহভািী হও যি; এবং সলত্যই আমাতদর এই 



সহভািীত্া ঈশ্বর লিত্া ও ত্াাঁর িুত্র িীশু িীতষ্টর. 4 এই লর্লনস আমরা যত্ামাতদর 
লিখলি যি আিনার আনন্দ্ িূণজ হতত্ িাতর ত্াতদর সাতথ্ রতয়তিন. (1 যিাহন 1: 1-4) 

 
িক্ষয করুন র্ন বতিন যি লত্লন যশখাতনা লত্লন লক প্রথ্ম যথ্তকই লশতখলি.  সলত্য 
কথ্াটা বদিাতব না লিি. 

 
দতূ্ র্ন যমতন িিতত্, িালিতয় যিতত্, িীতষ্টর মত্বাদ যশখাতনা: 

 
যকহ সীমা অলত্ক্রম করতব এবং িীতষ্টর মত্বাদ বরদাি না ঈশ্বর যনই. িারা 
িীতষ্টর মত্বাদ মানতি লত্লন উভয় লিত্া এবং িুত্র. (2 যিাহন 9) 

 
এক যি ত্েগুতিার বাইতবি নবিরীত্য সতে এটা িলরবত্জ ন না কতর যি মত্বাদ 
মানতি. 

 
দতূ্ র্ন এিাড়াও লবশ্বি এবং িারা লবশ্বি বতি দালব করা মতধয িাথ্জকয সম্পতকজ  
লরতিাটজ : 

 
লপ্রয় সন্তানরা, র্িতত্র যশষ সময়; এবং লহসাতব আিলন যি িীষ্টশত্রু শুতনলি 
আসতি, এমনলক এখন অতনক অলন্তলিি্স এতসলি, িার দ্বারা আমরা র্ালন যি, এটা 
যশষ সময় 19ত্ারা আমাতদর কাি যথ্তক িতি যিি, লকন্তু ত্ারা আমাতদর 
লিি না. িলদ ত্ারা আমাতদর লিি, ত্ারা আমাতদর সতেই থ্াকত্; লকন্তু ত্ারা 
বাইতর লিতয় যি ত্ারা স্পষ্ট যবাঝা যিতত্ িাতর, যি ত্াতদর যকউ আমাতদর 
লিি. (1 যিাহন 2: 18-19) 

 
িক্ষ করুন যি, রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম যিাহন লিতখলিতিন যি, িারা লবশ্বি 
লিি ত্াাঁর লশক্ষা ও িিজ া সহিাত্রী হতত্া, লকন্তু ঐ যি লিি অলন্তলিি্স যসই অনুশীিতন 
অলবরত্ হতব. 

 
িলদও মূি লিস্টধতমজর অতনক িিজ া যগ্রতকা-যরামান হালরতয় হতয়তি, সম্ভবত্ এটা এখাতন 
কথ্ার মাঝখাতন করা উলিত্ িিজ া এবং দতূ্ র্ন লশক্ষাগুতিা যথ্তক প্রািীনত্ম নলথ্ভুক্ত 
িলরবত্জ তনর এক ত্ালরখ এবং লনিারিতবজর িািন করতত্ হতয়তি যি .  এই িলরবত্জ ন যি 



লবলভন্ন যগ্রতকা-যরামান লির্জ ার ত্াড়াত্ালড় 2 য় শত্তকর সূিনা কতরন এবং লবত্কজ  
(ইউতসলবয়াতসর 'িািজ  ইলত্হাস, বইতয়র িঞ্চম অধযায় 23-24) সৃষ্ট. 

 
ত্ারা িীশু, দতূ্ র্ন, এবং অনযানয লবলভন্ন লবশ্বি লির্জ া যনত্াতদর ঐলত্হালসকভাতব 
কতরলন লনশান 14 ম লনিারিবজ িািন করতত্ (িারা 14 ত্ম অস্বীকার বাল্ক একটি রলববার 
সুযইি)অস্বীকার কতর. ত্াড়াত্ালড় 2 য় শত্াব্দীর ঈশ্বতরর িািজ  লবশি সু্মণজা এর িলিকািজ 
লসোতন্ত আতসন যি "অতনক" "লমথ্যা মত্বাদ" লিি এবং লত্লন অসারে / অখাদয 
(িলিকািজ এরল লিিীয় লিঠি) লহসাতব ত্াতদর ঈমাতনর সাতথ্ আরও উতল্লখ করা হতয়তি. 

 
প্রথ্ম 3 য় শত্াব্দীর যগ্রতকা-যরামান অতনক লক ঈশ্বতরর িািজ  লবশি আলন্তয়লখিার 
যসরালিওন একটি "লমথ্যা যর্াট" (তসরালিওন এর িতত্রর কালরকাস এবং িলন্তকাস 

যথ্তক) লহসাতব উতল্লখ করা লবকলশত্. 

 
িলদও যগ্রতকা-যরামান লির্জ ার দালব উভয় িলিকািজ এবং ত্াতদর লনর্স্ব লহসাতব 
যসরালিওন (এবং যসরালিওন  দশৃযত্ অলবশ্বি যগ্রতকা-যরামান যনত্াতদর আলন্তয়লখয়াতত্ই 
িিালভলষক্ত হন), বািবত্া, যি ত্ারা (এবং ত্ারা লনখুাঁত্ভাতব ইত্্িলসয়ালিকালল্ল সতে 
িুক্ত যসই) িািজ  ঈশ্বতরর অনুলিত্ হয় এবং যগ্রতকা-যরামান ত্েগুতিার. 

 
িলদও অলবশ্বি িীর্জ া দ্বারা অতনক অনযানয িলরবত্জ ন লিি, িলণ্ডত্তদর সাধারণত্ একমত্ 
যি দূত্ র্ন 14 ম লনিারিবজ. অত্এব, এই এক মত্বাদ একটি উিায় সহতর্ িারা 
ধমজগ্রন্থ যশানার, িারা দতূ্ র্ন িিজ া ও ত্ার সেীতদর মতধয অলবরত্ করতত্ বযথ্জ যথ্তক 
বিতত্ হয়. রলববার যথ্তক িলরবলত্জ ত্ লনিারিতবজর ত্ালরখ সাবজর্নীনভাতব ঘটািাম 
িখন যি ত্তলিক সম্রাট কনস্টান্টটাইন িতর লবষয়টি বাধয হতয় ওতঠ. কনস্টান্টটাইন 
একটি বািব লিস্টান লিি না. এমনলক িখন লত্লন যকাতনা নাতমমাত্র লিস্টান লবশ্বাতসর 
মতধয বালপ্তস্ম হয়লন, লত্লন লনতর্ একর্ন যি লবশি যঘালষত্ এবং রলববার লনিারিতবজর 
ইসুয বাধয 325 লিস্টাতব্দ লনলিয়া কাউলন্সি িূড়ান্ত করা হতি কনস্টান্টটাইন মৃতু্যর 
কবতরর একটি অংশুমািী টাইি সমালহত্ করা হয় . িারা বাইতবতির অনুশীিন প্রলত্ 
লবশ্বি থ্াকা যিতয়লিি ত্াতক বা ত্ার িালরষদবতিজর লনতদজ তশর কথ্া শুনতত্ িাইি 
না. লত্লন অতনক লনলিয়া ির হত্যা কতরতি. 

 

ইলত্হাস র্তুড় আতি, দটুি যম লিক গ্রুি, এক যি মূি লবশ্বাস অনুলিত্ হতয়তি িখন 
অনযানয প্রধান এক যি দালব করা লকন্তু না. 



 

লক 'সাহালব উত্তরালধকার' সম্পতকজ ? 3 য় শত্াব্দীর শুরুর লদতক, ত্ারির যরামান-সমথ্জনকারী 
তু্লিয়ান দইু গ্রুি (ম্য্র্তনঅন্স ও যরামানতদর) যপ্রলরতত্রা বন্ধন দালব (তু্লিয়ান 
এরিাইবার লি যপ্রলিপ্তীয়তন যহতরলত্করুম. অধযায় 32) লিতখতি, লকন্তু এর মতধয শুধুমাত্র 
একটি লিি এবং রতয়তি লবশ্বি ও অনযানয লিি না. এক গ্রুি অনয (দূত্ র্ন 
িলিকািজ করতত্ থ্রাতসঅস ইত্যালদ মাধযতম) ত্া সু্মণজা যথ্তক দালব যরাম যথ্তক 
উত্তরালধকার দালব, এবং. 

 

িত্দুর যপ্রলরত্তদর উত্তরালধকার িায়, ত্া উিিলি করার র্নয সত্য িািজ  থ্াকার 
কালদজনাল্স একটি কতির্ বা একটি প্রািীন যরাতমর প্রধান িার্ক লবদযািতয়র িাত্র বা 
লশক্ষক অলক্ষমুস সম্পতকজ  বাইতবতি যকাতনা লনতদজশনা যনই গুরুেিূণজ হতত্ িাতর. িারা 
উভয় যি ত্তলিকত্া অবলশষ্টাংশ হয়. কযাথ্লিক এনসাইতোলিলিয়া অনুসাতর, লশতরানাম প্রািীন 
যরাতমর প্রধান িার্ক লবদযািতয়র িাত্র বা লশক্ষক মালসমাসতক যদরী 4 থ্জ শত্াব্দী িিজন্ত 
যরামান লবশতির দ্বারা িৃহীত্ হয় লন, যিতহতু্ কালদজনাল্স কতির্ আনুিালনকভাতব 
11 ত্ম শত্াব্দী িিজন্ত িঠন করা হয়লন. যরাতমর এখন ত্ার শীষজ যনত্া লনবজািন করতত্ না 
যকবি মূি ঈমাতনর অংশ লিি না. 

 

বাইতবি যদখায় িলদও যি ঈশ্বর একটি শীষজ মানুতষর যনত্া মাধযতম কার্ করার যঝাাঁক 
হয়, ত্াহতি এই যনত্া এক িারা যত্ি মালখতয় হতয়তি (; 1 ত্ীমলথ্য় 4:14; 5:22; 2 
কলরলন্থয়ান্স 1:21 2 টিতমালথ্ 1: 6) এবং িারা  ি যি যনতৃ্ে প্রদশজন (1-7 1 ত্ীমলথ্য় 
3 15-20 মলথ্ 7) যদখায়. সম্ভবত্ এটা উতল্লখ করা উলিত্ যি এটা যি প্রথ্ম 
সমসামলয়ক যরকিজ  এটি মূি যপ্রলরত্তদর যথ্তক সরাসলর ধারাবালহকত্া লিি মাধযতম 
প্রমাণ করতত্ িাতরন ঈশ্বতরর একমাত্র সত্য িািজ . এমনলক যর্তরাম িক্ষনীয় যি দতূ্ র্ন 
(যর্তরাম এর লি লভলরস ইলু্ললস্ত্রবুস. অধযায় 17) এর িলিকািজ বৃত্. যগ্রতকা-যরামীয় লিত্র 
ও লিনাস এবং সহনশীি সম্পতকজ  ত্াতদর িরস্পরলবতরাধী প্রলত্তবদন সম্পতকজ  ত্াতদর 
দালবর র্নয যদরী 'যি রালণক' ওির লনভজ র কতর থ্াতক, প্লাস ত্েগুতিার িলরবলত্জ ত্ 
হতয়তি. সাহালব ধারাবালহকত্া ও মূি খৃস্টান লির্জ ার লবশ্বাস সম্বতন্ধ অতনক অলধক 
লববরতণর র্নয আমাতদর লবনামূতিয িুলিকা,ঈশ্বতরর িািজ  অবযাহত্ ইলত্হাস মতধয অন্তভুজ ক্ত 
করা হয়. 



 

িািজ  ঈশ্বতরর দূত্ র্ন সময় যথ্তক বাইতবি র্ালনতত্ন 

 

িা খৃস্টান যনত্া বাইতবি এর সব বই সময় যথ্তক লনউ যটস্টাতমন্ট এর সবজতশষ বই 
যিখা হতয়লিি র্ানত্? 

 

আচ্ছা, যি কথ্াটি দূত্ র্ন হতব. যনই শুধু লত্লন লবশ্বাস করা হয় মূি এর সবজতশষ 
মরতত্ হতয়তি, লত্লন বাইতবতির যশষ কতয়কটি বই সহ প্রলত্ভাস বুক (: 9-19 কািাম 
1) লিলখত্ হতয়তি বতি মতন করা হয়. 

 

িলদও মূি যপ্রলরত্তদর এখনও র্ীলবত্ লিি ত্ারা ত্থ্য যি, লিস্টানরা বযলক্তিত্ভাতব 
এবং লিলখত্ ভাতব অবলহত্ করা প্রতয়ার্ন প্রদান করতত্ িাতর. লকন্তু িক্ষয করা যি 
অলভপ্রায় (Cf. লিশাইয় 8:16) লিি যি বাইতবি িতথ্ষ্ট হতচ্ছ যশষ হতব লিস্টানতদর 
আধযালত্মকভাতব সম্পূণজ করার র্নয: 

  

সব বাইতবি ঈশ্বতরর অনুতপ্ররণা যদওয়া হয়, এবং িাভর্নক মত্বাদ র্নয, 
লত্রস্কার র্নয, সংতশাধতনর র্নয, হয় ধালমজকত্া, 17 লনতদজশনা ঈশ্বতরর যিাকটি সম্পূণজ 
হতত্ িাতর, িুঙ্খানুিুঙ্খভাতব প্রতত্যক ভাতিা কাতর্র র্নয সলিত্ র্নয. (2 টিতমালথ্ 3: 

16-17) 

 

হায় না লিস্টান লির্জ া উির ধমজগ্রন্থ ত্াতদর লনকটত্ম সম্ভব সময় (Cf. লিশাইয় 8:16) 

যথ্তক র্ালন যি সলত্যই ত্ার মত্বাদ যসগুতিা? অথ্বা এটা মনুতষযালিত্-আহূত্ লির্জ া 
িলরষতদর শত্াব্দী লনতত্ লবষয়টি লবত্কজ  যিমন যগ্রতকা-যরামান লির্জ ার করতত্ন? 

 

ঐলত্হালসক প্রমাণ ও সমসযা 



 

যসখাতন যি বিতিন যি দতূ্ র্ন ত্ার নাতম িলিকািজ লশষয (এিাড়াও সু্মণজা এর 
িলিকািজ নাতম িলরলিত্) যপ্ররণ করা "নীলত্" হযালরস টুকরা লহসাতব িলরলিত্ একটি 
প্রািীন দলিি.িলিকািজ একর্ন ইহুদী লিতিন না (ত্ার নাম লগ্রক হয়), এবং সম্ভবত্ 
লদ্বত্ীয় শত্াব্দীতত্ ঈশ্বতরর সত্য িািজ  সবতিতয় প্রভাবশািী লবধমী লিি. লত্লন সম্ভবত্ 
135 লিস্টাব্দ দশক দতুয়ক িতর ত্ার মৃতু্য না হওয়া িিজন্ত (িখন যর্রুশাতিতম লিহূদা 
ত্ার যশষ ইহুলদ লবশি / িার্ক হালরতয়) যথ্তক সবতিতয় প্রভাবশািী সত্য খৃস্টান 
যনত্া লিি. 

 
ল লিিীয় িলিকািজ এর িত্র যকাট বা লনউ যটস্টাতমন্ট (লনউ যটস্টাতমন্ট শাস্ত্রীয় টীকা সতে 
ল লিিীয় িলিকািজ এর িত্র. অিতিাতিলত্্স, র্নু 2008 লিলনটি র্ানজাি) সব 27 বই 
উতল্লখআতি. ত্ার ভাই ওনীলষম, সালদ্দজ এর লমলিত্ (িলিকািজ একটি উত্তরালধকারী) 
করার র্নয একটি লিঠিতত্ সরাসলর এবং িতরাক্ষভাতব ওল্ড যটস্টাতমন্ট 
যি ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  আমরাএখনও বযবহার 39 বই প্রদশজন করা হয়. এবং লমলিত্  
ত্ালিকায় ত্থ্াকলথ্ত্ যদউতত্রকানলনকাি বই যি যরামান এবং ইস্টানজ অথ্জিস 
কযাথ্লিক িীর্জ া এখন বযবহার যকান অন্তভুজ ক্ত নয়. 

 
এিাড়াও একটি আরলব নলথ্ মূিত্ িুক্তরাতের যি যর্রুর্াতিতম লবশ্বি লিস্টানতদর 
ত্াড়াত্ালড় 2 য় শত্াব্দীতত্ সব বা লনউ যটস্টাতমন্ট অংশ লিি, লকন্তু িীতষ্টর কম লবশ্বি 
যরামান-সমথ্জনকারী অধযািকতদর যনই কতরলন এবং ত্ারা অ উির লনভজ র কতর - 
ইলন্ক্স্পতরদ বই (লিতনস এস দয ইহুলদ লিস্টান প্রারলম্ভক শত্াব্দী একটি নতু্ন 
উৎস, 1966 অনুিায়ী লিস্টান). 

 

িাত্মস মতধয দূত্ র্ন এর সময় যথ্তক িািজ  ঈশ্বতরর (প্রকালশত্ বাকয 1: 9) এলশয়া 
মাইনর (প্রয়াত্ প্রথ্ম শত্ক) স্ক্ম্য্রনা (লদ্বত্ীয় শত্ক) িলিকািজ করার মাধযতম 
লকত্াব সমগ্র কযানন লিি. ত্া সতেও, যগ্রতকা-যরামান লির্জ ার শত্াব্দী ধতর বই, এবং 
ত্াতদর নতু্ন লনয়তম প্রায়ই অন্তভুজ ক্ত অ কযাতনালনকাি যবশী লবত্কজ . এটা শুধুমাত্র 
এলশয়া মাইনর ও যর্রুর্াতিতমর (ঈশ্বতরর িািজ  লকিু সহ) যসই সাতথ্ িরামশজ কতর 
যগ্রতকা-যরামীয় অবতশতষ সঠিক লনউ যটস্টাতমন্ট কযানন সতে আসা আি করতত্ 
যিতরলি িতর লিি. 

 
সত্য লিস্টান লির্জ া ত্ার লনকটত্ম প্রথ্ম যথ্তকই সমগ্র কযানন র্ালন না? 



 
সংস্কাতরর যপ্রাতটস্টযান্ট, িারা যরাতমর মাধযতম এতসতি, 16 ম শত্াব্দী, িা হয় িখন ত্ারা 
শুরু না হওয়া িিজন্ত ত্াতদর ধমীয় অনুশাসন অনুসাতর িূড়ান্ত করা হয়লন, যিমন ত্ারা 
লবলভন্ন যরামান লিস্ট সামতন লনভজ রশীি লিি. ত্ািাড়াও যরাতমর িািজ  
সম্পূণজরূতি যিন্ট 16 ম শত্াব্দী কাউলন্সি িিজন্ত ত্ার কযানন িূড়ান্ত হয়লন. ঐ বইগুলির যিন্ট 
কাউলন্সি িৃহীত্ ওল্ড যটস্টাতমন্ট এর বই যি ধরতনর যর্তরাম (ত্াতদর লির্জ ার একর্ন 
িাক্তার), ত্াতদর প্রথ্ম যনত্া, সত্য শাস্ত্র হতত্ লবতবিনা করা হয়লন অন্তভুজ ক্ত. আমরাও 
বত্জ মান যপ্রাতটস্টযান্ট লকংবা ঈশ্বতরর সত্য িািজ  আমাতদর মতধয িারা ত্াতদরতক লকত্াব 
লহতসতব গ্রহণ না. 

 
আতরা ত্তথ্যর র্নয, ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  যথ্তক বাইতবি সংবাদ ভলবষযদ্বাণী িলত্রকা প্রকালশত্ 
ধমজগ্রন্থ লসোবিা উির আতরা লবিালরত্ বযাখযা 2013 সাতি দইু ত্থ্যসমৃে প্রবন্ধ. যসই 
িলত্রকা www.ccog.org ওতয়বসাইতট িাওয়া িাতব, সালহত্য টযাব বাটন অধীতন. 

 
সত্য লির্জ া সাবজতভ ম কতৃ্জ ে সম্পতকজ  সত্য র্াতন 

 
সত্য লিস্টান লির্জ া সবসময় লিত্া, িুত্র ও িলবত্র আত্মাতত্ লবশ্বাস কতরতি. প্রাথ্লমক 
লিস্টানরা বুঝতত্ যিতরলিতিন যি, বাইতবি লিত্ার লশক্ষা (তিমন যিাহন 6:27; কিসীয় 
2: 2) এবং িুত্র (তিমন যিাহন 20: 28-29; কিসীয় 2: 2) লিি ঐশ্বলরক মানুষ (কিসীয় 
2: 9) এবং িলবত্র যি আত্মা ঈশ্বতরর িরাক্রম যি লিত্া (তিমন মলথ্ 10:20) এবং িুত্র 
(ল লিিীয় 1:19) যথ্তক আতস লিি. 

 

( 9 কিসীয় 2 যরামীয় 1:20) আত্মা এর যিসজন্ক্হুদ সংক্রান্ত 381 লিস্টাতব্দ যগ্রতকা-যরামীয় 
আনুিালনকভাতব সাবজতভ ম কতৃ্জ তের একটি লভন্ন দশৃয গ্রহণ কতর. িলদও লকিু যগ্রতকা-
যরামীয় আত্মার "তিসজন্ক্হুদ" এ লবশ্বাস করার আতি, সংখযািলরি অন্তত্ যসই 
"ইস্ট," কযাথ্লিক এনসাইতোলিলিয়া অনুসাতর, যি না লিলনটি, এমনলক কতয়ক দশক আতি 
যমতন যননলন. এই মত্বাদ িলরবত্জ ন যি যগ্রতকা-যরামান িলরিাংশ গ্রহণ লিি. লিলনটি 
মত্বাদ এিাড়াও িীড়ক সম্রাট র্িহিী (িারা মূিত্ যরামান সাম্রাতর্যর লবশ্বাতসর 
লহসাতব ত্ারির সংতশালধত্ যগ্রতকা-যরামান ঈমান লিতখ লদতয়তিন) যথ্তক একটি 
রার্কীয়  রমান দ্বারা র্ালর করা হতয়লিি. 

 
সত্য লির্জ া লশক্ষা যদয় না অনািার-এটা ঈশ্বতরর আইন বহাি 

 

http://www.ccog.org/


ওল্ড যটস্টাতমতন্ট, এটা যিখা হতয়লিি যি, ঈশ্বতরর আইন না যদতখ ত্াাঁতক ও লবশ্বি 
(লদ্বত্ীয় লববরণ 6: 1-8) মতধয একটি লনদশজন হতব. লকিু যপ্রাতটস্টযান্ট যনত্াতদর যশখান 
িলদও যি দশটি আতদতশর দতূর সতে সম্পন্ন করা হয়, এই িীশু, ত্াাঁর যপ্রলরত্তদর, লকংবা 
প্রাথ্লমক লিস্টানতদর অবিান লিি না. 

 
িীশু সত্কজ  যি 'আিািা' (আিািা) শত্রু (মলথ্ 13: 37-40) দ্বারা ভাইতদর মতধয যরািণ 
করা হতব. লিশু লশলখতয়লিতিন যি অলবশ্বি "তসই িাি" (মলথ্ 13:41) অনুশীিন করতব, 

লকন্তু িতর লনমূজি করা (মলথ্ 13:42). িক্ষয করুন যি অনয লকিু লিশু লশলখতয়লিতিন: 

 

"সবাই িাাঁরা আমাতক বতিতিন, 'প্রভু, প্রভু' স্বিজরাতর্য প্রতবশ করতব, লকন্তু লত্লন স্বতিজ 
লিলন আমার লিত্ার ইচ্ছা িািন কতর. 22 যসই লদন অতনতক, 'প্রভু, প্রভু আমাতক 
বিতব, আমরা আতি আিনার নাতম না ভাববাণী আিনার নাতম ভূত্তদর ত্াড়াই, 

এবং আিনার নাতম আমরা লক অতনক অতি লকক কার্ সম্পন্ন '23 ত্ারির আলম 
ত্াতদর যঘাষণা করা হতব' আলম আিলন কখতনাই র্ানত্াম;?!, আমার কাি যথ্তক 
আিলন যক অনািার অনুশীিন ' (মলথ্ 7: 21-23) 

 
লিশু স্পষ্টভাতব যি অতনক ত্াাঁতক "প্রভু" কি করতব এবং এমনলক ত্াাঁর নাতম 
অতি লকক লিিকায়জ আতি বতি দালব কতর অধযািনা, লকন্তু লত্লন িলরণাতম িারা ত্া-ই 
করতিন, লকন্তু "অনািার" িিজ া প্রিান বিতত্ হতব যি হয়. সুত্রাং, লনভুজ ি ভলবষযদ্বাণী 
ভূত্টি এতক্ষালকজ স্ক্ম্স, লনতর্তদর, িক্ষণ লহসাতব অ লবশ্বি গ্রুি ত্াতদর মাতঝ মাতঝ আতি 
য াকাস করতত্ হয় না. 

 
দতূ্ িি লরতিাটজ  যি "তসই িাি-রহসয" ইলত্মতধয ত্ার লদতনর শুরু হতয়লিি (2 

লথ্ষিনীকীয় 2: 7) এবং যি মানুষ ত্াতদর না রমানীর কারতণ যিতত্ "খালি শতব্দর 
সতে" প্রত্ালরত্ না করা উলিত্ (ইল ষীয় 5: 6). যি "রহসয" যগ্রতকা-যরামান উদ্ভালসত্ 
হয় িখন এটা ঈশ্বতরর আইনগুতিা অতনক লদক যথ্তক আতস (ত্ারা ত্াতদর িারিাতশ 
কারণ). 

 
ঈশ্বতরর সত্য িািজ  ঈশ্বতরর আইন (তিাহন 5 :1-3 1) লির রাতখন. এটা যি ঈশ্বর, িলত্ 
আইতন লনধজারণ কতর িলদ অনুিামীরাও মানবত্ার আনতত্ হতব অতনক ভাি সহ প্রিুর 
মেি ও উৎিাদনশীি িূণজ র্ীবন, লশক্ষা. 

 



ঈশ্বতরর সত্য িািজ  যঘাষণা কতর যি, ঈশ্বতরর আইন দতূর না করা হয়, লকন্তু "অত্এব 
শীষজ মলহমায়" হতয়তি এবং "সোলনত্" (ঈশা 42:21) নত্লর ও লিশু লিস্ট (মলথ্ 5: 

17-48) দ্বারা প্রসালরত্. 

 
ঈশ্বতরর সত্য িািজ  যশখায় বাইতবি লক লশক্ষা যদয়: 

 
যত্ামার বাকয আমার িরতণর প্রদীি, আমার িতথ্র আতিাক. (সাম 119: 105) 

 
আমার লর্হ্বা যত্ামার শতব্দর কথ্া বিতব, সমি যত্ামার আজ্ঞা ধালমজকত্া 
হয়. (সাম 119: 172) 

 
সত্য লির্জ া যশখায় ঈশ্বতরর দশ আজ্ঞা আইন মানবর্ালত্র র্নয ত্াাঁর সবতিতয় বড় 
উিহার এক এবং যি ত্াাঁর আতদতশর ধালমজকত্া হয়. ত্াতদর রাখা ভািবাসা প্রলত্ লিত্ 
কতর. "এই আতদতশর উতদ্দশয যপ্রম" (1 ত্ীমলথ্য় 1: 5). 

 
যগ্রতকা-যরামান লির্জ ার লকিু লবশ্বাস করা কঠিন যি, িুেলপ্রয় "লিস্টান" ত্াতদর 
গ্রহণতিািযত্া এবং অনযানয অনািার ত্েগুতিার মাধযতম দালব, ত্ারা আতি, প্রািীনকাতির 
 রীশীরা (মলথ্ 15: 3-9) মত্, ঈশ্বতরর আইন প্রায় কারণিত্ িিজ া ও ঐলত্হয এটি 
লবিরীত্ হয় ত্া অনুতমাদন কতর. 

 
আিলন বালপ্তস্মদাত্া যয়াহন (িূক 3:14) এবং ঈসা (তিাহন 18:36) এই িুতি িুেলপ্রয় 
অংশগ্রহণ লবরুতে যশখাতনা. সকি বািব িলণ্ডত্তদর বুঝতত্ িালর যি প্রাথ্লমক 
লিস্টানতদর র্ািলত্ক িুেলবগ্রহ অংশগ্রহতণর না. যিমন সালদ্দজ এর লহসাতব ঈশ্বতরর 
যনত্াতদর িািজ  লবরুতে লিতখতিন, িখন আলন্তয়লখিার লথ্ওল িাস লবরুতে লিস্টান 
এমনলক সলহংস ক্রীড়া িিজতবক্ষক লিতখলিতিন. ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  এখনও িুেলপ্রয় 
অংশগ্রহণ এবং এই বয়তস ইচ্ছাকৃত্ভাতব লহংসাত্মক ক্রীড়া িিজতবক্ষক লবরুতে যশখায়. 

 
িলদও সামলরক অংশগ্রহণ, যরামান লবশি ও সন্ত দ্বারা 3 য় শত্তকর লহসাতব যদরী ত্ার 
মৃতু্যর একটি শত্াব্দীর মতধয যিমন লনলন্দ্ত্ হয়, যগ্রতকা-যরামান লির্জ ার এই িতয়ন্ট 
িলরবত্জ ন. িতর ত্ারা এত্দরূ লিতয়লিিাম লহসাতব িারা ধমীয় কু্রতসতির িুেরত্ মতধয 
িড়াই হতব 1095 লিস্টাতব্দ যিাি আরবান লদ্বত্ীয় লনয়ম অধীন "িাি যমািতনর" 
অ ার. 



 
িীশু বিতিন, "ঈশ্বর আত্মা, িাাঁরা ত্াাঁর উিাসনা কতর ত্াতদরতক আত্মায় ও সতত্য 
উিাসনা করতত্ হতব" (তিাহন 4:24). ত্া সতেও, যগ্রতকা-যরামীয় লবলভন্ন মূলত্জ  এবং 
আইকন ত্ারা রো বযবহাতরর অনুতমাদন কতর. দশটি আতদতশর (িাত্রািুিক 20: 4-6) 

লহসাতব 2 য় শত্াব্দীতত্ সালদ্দজ এর কতরলন এবং দতূ্ র্ন (1 যিাহন 5:21) যি সত্কজ  
কতর লদতয়তিন. 

 
িলদও ইব্রীয়তদর বুক লনলশ্চত্ কতর যি সপ্তম লদতনর লবরামবাতর লিস্টানতদর র্নয 
 রি করা হতয়তি (ইব্রীয় 4: 1-9), অলধকাংশ িারা ত্ার িারিাতশ আতি িীষ্টধমজ 
কারণ মুক্তকতে. 

 
দতূ্ িি সত্কজ  যি, শয়ত্াতনর মন্ত্রীতদর িাতু্রীর সাতথ্ লনতর্তদর "ধালমজকত্া যসবক" 
রূিান্তলরত্ প্রদলশজত্ হতব (2 কলরন্থীয় 11: 14-15). 

 
িার্কীয় ইলত্হাস, এবং বাইতবি যথ্তক, যদখায় যি, িারা ত্া-ই করতিন অতনক 
যধাাঁকাবার্ সা িয লিি. 

 
সত্য লির্জ া হুমলক প্রদশজন কতরলিি, লকন্তু কখনও লনগ্রহকারী 
 
িীশু এবং দূত্ িি যশখাতনা যি, সত্য লিস্টানতদর অত্যািার করা হতব (মলথ্ 5: 10-

12; 10:23; 2 টিতমালথ্ 3:12). িলদও এটা সত্য যি যগ্রতকা-যরামান লির্জ া ত্াতদর ইলত্হাতস 
লনিীড়ন সেুখীন, ত্ারা যি সত্য লিস্টান লির্জ া যথ্তক িৃথ্ক ত্ারা প্রায়ই শারীলরক 
অত্যািারীরা লিি. 

 
ইলত্হাস র্তুড় ঈশ্বতরর প্রকৃত্ িীর্জ া অ িুেলপ্রয় শারীলরক অত্যািারীরা কখতনা 
আতয়ার্ন করা হতয়তি (িলদও ধমজতদ্রাহীত্া এবং ধমজভ্রষ্ট িারা ত্াতদর অংশ 
বতি দালব থ্াকতত্ িাতর). 

 
বাইতবি লশক্ষা যদয় যি, "রহসয বযালবিতনর যগ্রট" (প্রকালশত্ বাকয 17: 4-5) শহীদ 
িয়িা রক্ত মাত্াি লিি িার  তি এটি কারণ সাহািয কতরতি. বাইতবি লশক্ষা যদয় যি, 

সাত্- লভলত্তক "রহসয বযালবিতনর যগ্রট" অিলবত্র যর্াট যি ঈশ্বতরর লনন্দ্া কতর এ লবশ্ব 
র্াহাতনর 'সরকাতরর সাতথ্ লবর্লড়ত্ লিি (Cf. কািাম 17: 1-9,18; 18: 1-10). 



 
র্ািলত্ক যরামান এবং অনযানয যনত্াতদর সতে আিস কারতণ যগ্রতকা-যরামান লির্জ ার 
না শুধুমাত্র ইলত্হাস র্তুড় লবলভন্ন অথ্জননলত্ক লনিীড়ন বািবায়ন, ত্ারাও সত্য 
লিস্টানরা লিশু ও ত্াাঁর মূি অনুিামীতদর লহসাতব একই িেলত্ রাখার র্নয লনহত্ 
যিমন লবরামবার (তপ্রলরত্ িািন কতরলিি, লিি 13: 13-15; 18: 4; ইব্রীয় 4: 9), অশুলি 
মাংস এড়াতনা, এবং 14 ত্ম লদতন লনিারিতবজর যমষ িািন. 

 
যপ্রাতটস্টযান্ট 'সংস্কারক' এিাড়াও লিি মানুষ লনহত্ িারা লশশু বালপ্ততস্মর অ 
বাইতবিসংক্রান্ত অনুশীিন লবতরালধত্া. 

 
যগ্রতকা-যরামান, যিমন সাবজতভ ম কতৃ্জ ে সম্পতকজ  সত্য লহতসতব মূি বাইতবতির ত্েগুতিার 
অলধলিত্ বাইতবতির িলবত্র লদন িািন, মূলত্জ  / আইকন / ক্রস গ্রহণ করতত্ অস্বীকার 
িীষ্টানতদরতক লনয়জাত্ন যগ্রতকা-যরামান িাদরীবিজ এর যি ত্তলিক যিাষাক িুতক, যরাম যশষ 
প্রলত্লনলধে লবতবিনা বযালবিতনর - ঈশ্বতরর রাতর্য অধযািনা অ বাইতবিসংক্রান্ত িুতক 
'সযাক্রাতমন্ট,' ও লিশু লিতস্টর হার্ার বিতরর রার্তের লশক্ষাদান. 

 
এইটি িক্ষয করতত্ যসখাতন আসতি যগ্রতকা-যরামান 'বযলক্তিত্ ভলবষযদ্বানী' লশখাতত্ 
যগ্রতকা-যরামীয় যশষ বার আবার এই কার্ করতত্ হতব যি সুদ হতত্ িাতর. 

 
ঈশ্বতরর সত্য িািজ  দীঘজ িারা ঈশ্বতরর যসবা করতিন বতি দালব কতরন দ্বারা ত্ালড়ত্ 
হতয়তি. 2-4: িীশু যিাহন 16 র্ন এ বযািাতর সত্কজ  কতর লদতয়তিন. 

 
বালহযক সার্তিাশাক এবং যিহারা 

 
িািজ  ঐলত্হালসকতদর বুঝতত্ িালর যি মূি িাদরীবিজ (িলরিারকতদর / প্রািীনতদর / 
মন্ত্রী / যপ্রস্্বততত্সজ / লবশি / অধযক্ষ) এখন যরামান এবং ইস্টানজ অথ্জিস কযাথ্লিক 
িাদরীবিজ দ্বারা বযবহৃত্ মত্ অননয শনাক্ত িাতমজন্টস টাইি িলরধান করা হয়লন. 

 
মূি খৃস্টান যনত্াতদর স্বাভালবক মানুতষর মত্ িলরলহত্. িীশু, র্িুাস (মাকজ  14: 43-46) 

দ্বারা লনলদজষ্ট করা হতয়লিি যিমন লত্লন অনযতদর যিতয় খুব লভন্নভাতব িরা লিি 
না. এক একটি খৃস্টান যনত্া উিিুক্তভাতব ইলস্ত্র করা আশা করতব িখন (Cf. মলথ্ 22: 



11-14), প্রথ্ম লদতক যনত্াতদর খুব লভন্নভাতব র্নসাধারতণর কাি যথ্তক ইলস্ত্র করা 
হয়লন. 

 
যগ্রতকা-যরামান িাদরীবিজ প্রায়ই যিাশাক যি ধরতনর অংশুমািী িার্ক িরতত্ন 
িতরন. যিাষাক এই ধরতনর যরামান এবং ইস্টানজ অথ্জিস দ্বারা িৃহীত্ হয় লন যি িিজন্ত 
না ত্ারা 4 থ্জ শত্তক যি ত্তলিক সম্রাট কনস্টযালন্টন দ্বারা প্রভালবত্ হতয়লিি (লিলন লমথ্রাস 
অনুসারী একর্ন সাধক লিতিন এবং এমনলক ত্ার কলথ্ত্ রূিান্তর ির মুদ্রায় লমথ্রাস 

'িলবটি করা). 

 
লক যপ্রাতটস্টযান্ট মন্ত্রীতদর সম্পতকজ ? আচ্ছা, লকিু, অযাংলিকান (ইংিযাতন্ডর িািজ ) অতনক 
ভাতিা, যগ্রতকা-যরামীয় লহসাতব সাতর্র একই ধরতনর িতরন না. 

 
এবং অনযতদর? আচ্ছা, সাদা কিার যি অতনক মন্ত্রী িতরন বাইতবি যথ্তক আতস 
লন. িলদও আধুলনক লবিরীত্ সাদা মণ্ডি 19 ত্ম শত্াব্দীতত্ উদ্ভালবত্ হতয়তি লরতিাটজ  
করা হতয়লিি, এটা দালব করা হতয়তি যি, সূিজ-িুতরালহতত্রা ত্াাঁতদর লকিু সংস্করণ অন্তত্ 
িত্টা ল তর 1000 লিস্টিূবজ িরতত্ন 

 
ঈশ্বতরর মণ্ডিীতত্ মন্ত্রণািয় যগ্রতকা-যরামীয় না অতনক ভাতিা িার্কসংক্রান্ত মণ্ডি িতরন 
না. 

 
লক লির্জ া ভবন সম্পতকজ ? 

 
এটা মতন হতচ্ছ যি প্রথ্ম লবতশষভাতব লনমজাণ লিস্টান লির্জ া ভবতনর যর্রুর্াতিতম 70s 

লিস্টাতব্দ এখাতন ধংস ইহুলদ মলন্দ্র যথ্তক ইট আউট লনলমজত্ হতয়লিি একটি 4 থ্জ ত্া 
শত্াব্দীর যমার্াইক উিিািনা: 

 



 

লিরূশাতিতমর িলশ্চম লহতি ঈশ্বতরর িািজ  নামক যমিাটন স্বিজ 
 
উিতর ভবতনর 1 ম শত্াব্দীতত্ লনমজাণ করা হতয়তি এবং সমতয় ইহুলদ সমার্-িৃতহ অনুরূি 
ত্ালকতয় লবশ্বাস করা হয়. (: 8 লদ্বত্ীয় লববরণ 22), লকন্তু এটা কু্রস অতবলিস্ক্স, বা িীতপ্লস 
ধারন কতর না এটা লনরািত্তার র্নয িযারাতিট লিি. 

 
ক্রস অন্তত্ 150 বির র্নয যগ্রতকা-যরামান িৃহীত্ হয়লন লিশু িুনরুলিত্ হওয়ার 
ির. িদ প্রায়ই যিমন 'ক্রস' এবং 'কু্রশকাতঠ লবে কতর হত্যা' লনউ যটস্টাতমন্ট 
লমস্ত্রান্ক্লাতত্দ আসতি 'যমরু' এবং 'লবে,' িথ্াক্রতম, মূি লগ্রক অথ্জ. 

 

িীতপ্লস, অতবলিস্ক্স মত্, একটি প্রত্ীক লহতসতব যি ত্তলিক সূিজ যদবত্া র্নয একটি প্রত্ীক 
লিি. একর্ন লিস্টান ভবন যিমন লিি যিাি করা হতচ্ছ ঈশ্বতরর যিাতকরা (: 29-32 

cf. লদ্বত্ীয় লববরণ 12) র্নয অনুিিুক্ত হতব. সলত্যই ঈশ্বতরর িািজ  ঐ ভবন এ ধরতনর 
লিি িািন না. 

 
একই এিাড়াও যগ্রতকা-যরামান লির্জ া ভবনগুলির বযবহাতরর সত্য.  অশুভ প্র ুল্লত্া লির্জ া 
যথ্তক দতূর ভীলত্ যথ্তক র্ানান হয়. 12 ত্ম শত্াব্দীর মতধয কযাথ্লিক সন্ত বানজািজ  যিমন 
মূলত্জ িূর্া ত্াতদর লবরুতে কথ্া বিার র্নয লবখযাত্ লিি, এখতনা অতনক লবখযাত্ ভবন 
(নটরতিম কযাথ্লিক কযালথ্ড্রাি মত্) ত্াতদর উির আতি. 

 
উিাসনার উিিুক্তভাতব সুসলিত্ িান র্নয একটি িান থ্াকতত্ িাতর না িলদও 
(তিমন 1 রার্াবলি 6), যসখাতন একটি কাল্পলনক িল্প আলম এখাতন বিতত্ 



িাই. "ইলন্ডয়ানা যর্ান্স" িায়ািলব এক, লবলভন্ন মানুষ কাি খুাঁর্তিন যসটা যি িীশু 
অলভিুক্ত ত্ার যশষ লনিারিতবজর (Cf. িুক 22:20) সময় আউট িান করতিন. একটি 
দতৃশয অতনক কাি সতে একটি যটলবি যদলখতয়তি. এটা র্নিতণর লবলভন্ন কিাি এতস 
যিষ্টা যদলখতয়তিন ভুি কাি-যিমন লসতনমা অনুিায়ী, ভুি কাি লনবজািন কতর এবং সতে 
এটি মৃতু্য যিতড় শুরু. যনতৃ্ে িলরত্র, ইলন্ডয়ানা যর্ান্স, কাি, উভয় সুসলিত্ এবং যপ্লইন 
লনবজািন এইর্নয িতর, একটি বযয়বহুি এক প্রকাশমান কুড়ান শুরু. এরির লত্লন এর 
প্রভাব লকিু বলণজত্ "িীশু একটি িুত্ার লিি এবং ত্াাঁর লশষযরা যর্তিতদর লিি. যকান 
উিায় লত্লন একটি যিাল্ডকাি লিি যনই. "সুত্রাং, ইলন্ডয়ানা যর্ান্স বযয়বহুি কাি 
দমন করা. এরির লত্লন লসতনমা অনুিায়ী প্রসে খুাঁর্তিন কাি, িা িান যিয়ািার মত্ 
লিি বািাই করা, এবং বসবাস. 

 
আমার প্রধান কথ্া? 

 
িলদও ইলন্ডয়ানা যর্ান্স িল্প কথ্াসালহত্য, বািব র্ীবতন, লকিু যিাক ইত্যালদ ভবন বাইতর 
যিহারা, যটলিলভশন উিিািনা, যিাষাক, উভয় িুরাত্ন ও নতু্ন লনয়ম উির অত্যলধক 
যর্ার যদওয়া িািন কতর, আল্লাহ ত্া স্পষ্ট যি লত্লন বালহযক, ত্দনুিায়ী  য়সািা কতর 
না যত্াতি মানুতষর মত্ যিহারা না (1 শমূতয়ি 16: 7; মলথ্ 7: 21-23, 23: 27-28). লত্লন 
একটি লবতশষ ভাি লস্পকার (2 কলরন্থীয় 10:10) লিি না: দূত্ িি এটা স্পষ্ট যি, 

িলদও লত্লন ঈশ্বতরর দ্বারা লনবজালিত্ হতয়তি (10-18 যপ্রলরত্ 9) নত্লর. এবং লিরলময় 
(লিরলময় 1: 6): একই মূসা (10-14 িাত্রািুিক 4) এর সত্য লিি. িি, মূসা ও লিরলময় 
সব ভাি ত্াতদর যিখাতিলখর র্নয িলরলিত্ হয়. 

 
লিস্টান নযায়ত্ সত্য (2 টিতমালথ্ 2:15) এর শব্দ ভাি করার র্নয উৎসালহত্ করা 
এবং (তিাহন 5:39) শাস্ত্রসেত্ মানদণ্ড উির লনভজ র কতর, িা ঈশ্বতরর মানদণ্ড (Cf. 2 
টিতমালথ্ 3:16), এবং না যিহারা বাইতর (2 কলরন্থীয় হয় 10: 7-11), িখন ত্া লনধজারণ 
করতত্ িারা সত্য লনখুাঁত্ভাতব ভাষী এবং িা হয় প্রয়াস সত্য লিস্টান লির্জ া. 

 
সত্য লির্জ া প্রিার ঈশ্বতরর রাতর্যর সত্য িসতিি 

 
িীশু ঈশ্বতরর রাতর্যর সুসমািার প্রিার করতত্ িািতিন; 

 



িীশু িািীতি এতিন, ঈশ্বর, 15 রাতর্যর সুসমািার প্রিার করতত্ িািতিন আর 
বিতিন, 'সময় এতস যিতি; ঈশ্বতরর রার্য সলন্নকট: অনুত্প্ত যত্ামরা, এবং িসতিি 
লবশ্বাস কলর.(মাকজ  1: 14-15, KJV) 

 
িীশু রার্ে িসতিি লবশ্বাস করতত্ ত্াাঁর অনুসারীতদর প্রত্যালশত্. লত্লন দৃষ্টাতন্তর মাধযতম 
এটা সম্পতকজ  বকৃ্তত্া (তিমন মলথ্ 13: 3-50; মাকজ  4: 2-12; িূক 13: 20-21) লহসাতব 
অতনক এই িুতি ঈশ্বতরর রাতর্যর রহসয (মাকজ  4 বুঝতত্ প্রস্তুত্ লিি না: 11; মলথ্ 13: 

10-11). 

 
লিশু লশলখতয়লিতিন যি, ত্াাঁর অনুসারীরা রার্ে িসতিি ইশতত্হার িাশািালশ সতে 
র্লড়ত্ করা হতব: 

 
আর রাতর্যর এই সুসমািার সমি র্ালত্র কাতি ত্া সাক্ষযরূতি সমি লবতশ্বর 
প্রিালরত্ হতব, আর ত্ারিরই উিলিত্ হতব. (মলথ্ 24:14) 

 
সুত্রাং িান এবং সমি র্ালত্র মানুষতক আমার লশষয কর; লিত্ার নাতম, িুত্র 
ও িলবত্র আত্মা, 20 ত্াতদর লশক্ষা লদতত্ িা িা আলম যত্ামায় হুকুম আতি িািন 
করতত্ বাপ্তাইর্;আর যদখ, আলম আিনার সাতথ্ সবসময়, এমনলক বয়স যশতষ 
আলি. (মলথ্ 28: 19-20) 

 
সাক্ষী লহতসতব লবতশ্বর কাতি ঈশ্বতরর রাতর্যর সুসমািার প্রিার করা মাতন হি যি 
আমরা রার্ে বাত্জ া লদতয় সমি র্ালত্তক যি াঁিাতত্ হয়. আর িারা যি ঈশ্বর আহ্বান 
(তিাহন 6:44) প্রলত্লক্রয়া হতত্ িাতর, আমরা ত্ারির সব যি লিশু আতদশ যশখান 
করার র্নয আপ্রাণ যিষ্টা. 

 
ত্াাঁর িুনরুিাতনর ির, লিশু ঈশ্বতরর রাতর্যর লবষতয় ত্াাঁর লশষযতদর লশলখতয়লিতিন: 

 
এর্নয লত্লন লনতর্র অতনক অবযথ্জ প্রমাণালদ দ্বারা ত্াাঁর দঃুখকষ্ট, িলল্লশ লদন 
সময় এবং ঈশ্বতরর রাতর্যর লবষতয় নানা কথ্া বতিলিতিন ত্াতদর যদখা হওয়ার 
ির র্ীলবত্ যদখাতিন. (যপ্রলরত্ 1: 3) 

 
যপ্রলরত্তদর িতর প্রিালরত্ ঈশ্বতরর রাতর্যর আসতি লবশ্ব সরকাতরর একই বাত্জ া (তিমন 
যপ্রলরত্ 19: 8) যি, এখনও ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  আতি. স্বিজরাতর্যর সুসমািার প্রিার করতত্ 



অত্ীতত্ লনিীড়ন এতনতিন এবং (অতনক শাস্ত্রানুসাতর মলথ্ 24 আসতি লনিীড়ন লিিার 
হতব: 9-14; মাকজ  13: 10-13; cf. িূক 21: 12-19; দালনতয়ি 11: 28-35). 
 

সত্য এবং মূি িসতিি বাত্জ া এক আর্ যথ্তক লশক্ষা িাভ করতত্ হয়:  

 

আলম লবস্ময়তবাধ কতর যি, আিলন ত্াই ত্াাঁর কাি যথ্তক শীঘ্রই িারা িীতষ্টর 
অনুগ্রহ যত্ামাতদর বিা িরাঙ্মুখ হয় একটি লবলভন্ন িসতিি, 7 িা অনয নয়; লকন্তু 
লকিু যিাক যত্ামাতদর কষ্ট হয় এবং িীতষ্টর সুসমািার লবকৃত্ করতত্ 
িান. 8 লকন্তু এমনলক িলদ আমরা, বা যকান স্বিজদতূ্, লক আমরা যত্ামাতদর কাতি 
প্রিার করা হতয়তি আশা কলর আিলন যকান সুসমািার প্রিার কলর, ত্াতক 
অলভশপ্ত করা. 9 আমরা আলম এখন, বাণীতত্ বা আল্লাহর র্নয আতিই বতিলি, ত্াই 
এখন আলম আবার বিলি, যকউ িলদ লক যিতয়লি আশা কলর আিলন যকান 
সুসমািার প্রিার করতিন, 10 লদন ত্াতক অলভশপ্ত করা.? অথ্বা আলম মানুষতক খুশী 
করতত্ িাইি? িলদ আলম এখতনা িুরুতষর খুশী, আলম িীতষ্টর দাস হতব 
না. (িািাত্ীয় 1: 6-10) 

 

অতনক রাতর্যর সুসমািার বাত্জ া যশখান হতব না যিমন অতনক ঐলত্হয এবং িুরুষতদর 
িিন্দ্ যথ্তক িৃথ্ক. লিশু িৃলথ্বীতত্ শাসন করার আবার আসতি (Cf. িূক 19:; মলথ্ 
6:10; 11-12 কািাম 5: 9-10; 20: 4-6) ও (ত্াাঁর িয়িা র্নয িুরস্কার আনতত্ হতব 
লিশাইয় 40 : 10; 62:11). 

 

দঃুতখর লবষয় হি, অধযািনা লক িীশু রাতর্যর সুসমািার সম্পতকজ  যশখাতনা িলরবতত্জ , 
অতনক িলরবতত্জ  প্রধানত্ িীশুর বযলক্ত ত্াতদর সংস্করণ সম্বতন্ধ লশক্ষা (আতরা যদখুন 
আমাতদর লবনামূতিয িুলিকা ঈশ্বতরর রাতর্যর সুসমািার). লকিু ভুি ধারণা যি প্রিার 
আন্তর্জ ালত্ক সহতিালিত্া শালন্ত ও িৃলথ্বীতত্ সমৃলে লনতয় আসতব. 

 

উিরন্তু, অতনক 'এর একটি সংস্করণ িািু করার মানুষ কহন হয় যমলর'-যি খুব একটা 
লমথ্যা িসতিি (: 6-9 িািাত্ীয় 1) হয়. বাইতবি ঈশ্বতরর ওির লনভজ র করতত্ যশখায় 



(তিাতয়ি 2:13; 26:20 আ্ত্স), এবং লির্জ া ইলত্হাস যি প্রাথ্লমক লিস্টানতদর র্নয িািু 
করা হয়লন লকংবা লিশুর মাত্া মলরয়ম (এিাড়াও লবনামূতিয িুলিকা, ধারাবালহক 
ইলত্হাস যদখতত্ রো আমাতদর যদখায় ঈশ্বতরর িািজ ). 

 

সত্য লির্জ া বড় হওয়ার কথ্া লিি? 

 

যরামান কযাথ্লিক িািজ  লিস্টান বতি দালব বন্ধন সতে বৃহত্তম লির্জ া.  িলদও কখনও 
কখনও লনতর্তক িড়ুন "ঈশ্বতরর িািজ ," ত্ার আকার প্রমাণ যি এটা ঈশ্বতরর সত্য িািজ  
হয়? 

 

বা একটি যিাট গ্রুি এবং / অথ্বা অতিক্ষাকৃত্ যিাট দতির সংগ্রহ আসতি সত্য 
লির্জ া ধারাবালহকত্া হতত্ িাতর? 

 

21 শত্তকর মতধয, লিশুর প্রকৃত্ লির্জ া লবতশ্বর দ্বারা ঘৃলণত্ হতব বা হতত্ একটি প্রধান 
যপ্লয়ার অত্যন্ত র্িতত্র রার্ননলত্ক দতৃশয র্লড়ত্? 

 

আচ্ছা, লিশু ও যপ্রলরত্তদর যশখাতনা যি সত্য লির্জ া যিাট হতব: 

 

ভয় যকাতরা না, সামানয িাি, কারণ যত্ামাতদর লিত্া আনতন্দ্র সাতথ্ই যসই রার্য 
যত্ামাতদর যদতবন হয়. (িূক 12:32) 

 

লিশাইয় লিৎকার লবষতয় ইসরাইি: "িলদও িলদ ইস্রাতয়িীতদর সংখযা সমুদ্র 
ত্ীতরর বািুকণার মত্, অংশই উোর িাতব 28 যস কার্ যশষ করব এবং এটা 
নযাতয় কমাইয়া, কারণ প্রভু একটি করতত্ হতব. িৃলথ্বীর উির সংলক্ষপ্ত কার্ 
(তরামীয় 9: 27-28). 



 

এমনলক অত্এব, এই বত্জ মান সমতয় যসখাতন অনুগ্রতহ মতনানীত্ অনুিায়ী একটি 
অবতশষ হয়. (যরামীয় 11: 5) 

 

িীশু লবতশষভাতব লশলখতয়লিতিন যি শুধুমাত্র একটি কতয়ক এই িুতি অনন্ত র্ীবতনর িথ্ 
খুাঁতর্ যিতত্ িাই যিমন সবতিতয় প্রশি িথ্ যি ধ্বংস বাতড় যিতত্ হতব (মলথ্ 7: 13-

14; 20:16).লত্লন লশলখতয়লিতিন যি অতনক য াকার যিষ্টা করতব, লকন্তু ত্া খুাঁতর্ (িূক 
13:24). 

 

মুলমনতদর একটি খুব যিাট শরীর সত্য এবং সবতিতয় লবশ্বি লির্জ া হতত্ িারত্াম, 

ত্াহতি ত্া এই অতথ্জ যি ঈশ্বর প্রধানত্ লির্জ া িুতি অতিক্ষাকৃত্ কতয়ক মাধযতম কার্ 
হয় না করতত্ িাতর? সবজালধক িীষ্টানতদর দশৃযত্ যি আসতি সতন্দ্হ. 

 

ভলবষযদ্বাণী অনুিায়ী, অতনক উতিলক্ষত্ হতয়তি লকভাতব ঈশ্বতরর কার্ (সখলরয় 4: 6-9; 

যিাহন 6:44) এবং "কু্ষদ্র লর্লনস লদন তু্চ্ছ" (সখলরয় 4:10). 

 

সত্য লির্জ া এক শহতর থ্াকতত্া? 

 

সত্য লিস্টান লির্জ া প্রধান কািজািয় যিমন যরাম বা কনস্টালন্টতনািি যিমন এক শহতর 
থ্াকা লিি? একালধক িক্ষ িক্ষ ত্াই মতন কলর বতি মতন হতচ্ছ. 

 

ত্া সতেও, দতূ্ িি অনুিায়ী, যি অসম্ভব লিি. িক্ষয করুন লত্লন িা লিতখতিন (এক 
যপ্রাতটস্টযান্ট ও লকত্াব দুটি কযাথ্লিক অনুবাতদর লনতি যদখাতনা হতয়তি): 

 



এখাতন আমরা যকান অবযাহত্ শহর আতি, লকন্তু আমরা আসা এক িাইতত্. (ইব্রীয় 
13:14, ন্ক্ক্জ্ভ) 

 

র্নয আমরা এখাতন না আতি একটি িায়ী শহর: লকন্তু আমরা িা আসা হয় 
(ইব্রীয় 13:14, এনটি) িাইতত্. 

 

যসখাতন আমাতদর এখাতন যকান িায়ী শহর যনই; আমরা এক িা এখতনা করা 
হয় র্নয অতিক্ষা করতি. (ইব্রীয় 13:14, লনউ ভারসন, নর্ব). 

 

এটা স্পষ্ট যি িি লশক্ষাদান করা হয় যি যসখাতন লিস্টানতদর র্নয একটি িায়ী শহর 
হতব না, শহর িা আসা িিজন্ত (প্রকালশত্ বাকয 21 এর "নতু্ন যর্রুর্াতিম": 
2). এভাতব যি ি লশক্ষাদান করা হয় যি যরাম সহ যকান মানুতষর শহর, লবশ্বাসীতদর 
র্নয একটি িায়ী সদর দপ্তর 'শহর হতত্ িাতর. 

 

লনউ যটস্টাতমন্ট অনুিায়ী, সত্য মত্বাদ (1 ত্ীমলথ্য় 4:16; 2 টিতমালথ্ 3: 14-16; 

িািাত্ীয় 2: 5; কিসীয় 1: 21-23; লিহূদা 3; যপ্রলরত্ 14: 21-22) এবং ভ্রাতৃ্তপ্রম 
(ল িাতিিল য়া মূি লগ্রক ভাষায়, ইব্রীয় 13: 1), না একটি যভ িলিক অবিান, অবযাহত্ 
রাখার র্নয অনুলমত্ হয়. ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  মূি সাহালব ত্েগুতিার সতে অবযাহত্ 
এবং ল িাতিিল য়া যপ্রম অনুশীিন করতত্ কতঠার িলররম কতরতি. 

 

আমাতদর লক িীশু অবিান লবষতয় লির্জ ার ভলবষযৎ যনতৃ্ে যশখাতনা এ আরও ত্াকান:  

 

এবং আিলন আমার নাতমর র্নয সকতির কাতি ঘৃণার িাত্র হতব, লকন্তু যয় যশষ 
উদযম কলরতব, যস রক্ষা িাতব 23 িখন ত্ারা এক শহতর যত্ামাতদর ওির লনয়জাত্ন 
করতব, অনয অঞ্চতি িালিতয়. (মলথ্ 10: 22-23, দ্রব) . 

 



আিলন সাবজর্নীনভাতব আমার নাম প্রিুক্ত ঘৃণা করা হতব; লকন্তু যি যকউ যশষ 
মর্বুত্ সংরক্ষণ করা হতব 23 িলদ ত্ারা এক শহতর যত্ামাতদর ওির লনয়জাত্ন 
করতব, িরবত্ী আরয় লনতত্. এবং ত্ারা িলদ যত্ামাতদর ওির লনয়জাত্ন, অনয 
আরয় লনতত্. সত্য আলম যত্ামাতদর সলত্য বিলি, আিলন িুতত্রর সামতন ইস্রাতয়তির 
শহতর রাউতন্ড িতি যিতি না হতব মানুষ আতস. (মলথ্ 10: 22-23, নর্ব) 

 

লিস্টান নধিজযধারণ কতরতি এবং লবশ্বাতস অটি আতি. িীশু ত্খনও আতস লন এবং িা 
লকিু লিস্টান যসখাতন ল লিলিতন হতয়তি যি যভ িলিক অঞ্চতির সব শহতরর মধয 
ধাওয়া হতয়তি যথ্তক িীশু এই লববৃত্ (কু্রতসতির সাহািয কতরতি এই লনলশ্চত্). অত্: 
ির, িীশু স্পষ্টত্ যসই যি ল লিলিন এিাকায় যবশী শহরগুতিাতত্ উতল্লখ 
লিি. (“ইস্রাতয়তির শহতর" দ্বারা এই ইস্রাতয়ি িলরবারতিািীর যি যর্মস 1 প্রলত্ লিন্নলভন্ন 
হতয় রতয়তি:. 1 এবং না শুধুমাত্র এিাকায় সাধারণভাতব লিস্টান আরয় গ্রহণ করার 
র্নয ইসরাইি বা ল লিলিন নামক ঐ) 

 

অত্এব, লক িীশু এবং দতূ্ িি যশখাতনা উির লভলত্ত কতর, িীর্জ া িারা িাতস 2,000 
বির িারা না সত্য লিস্টান লির্জ া র্নয যপ্রলরত্তদর উত্তরালধকার সতে একটি িায়ী 
শহর দালব. ত্া সতেও, ইলত্হাস যদখায় যি যিতহতু্ ঈশ্বতরর সত্য িািজ  প্রধান কািজািয় 
যর্রুর্াতিতম মূিত্ যথ্তক শত্াব্দী র্তুড় িলরবলত্জ ত্ হতয়তি (তপ্রলরত্ 2) আলন্তয়লখয়ায় 
(তপ্রলরত্ 11:26) ইল তষ সু্মণজা ইউতরাি (লবলভন্ন শহর) লবলভন্ন অবিানগুলি মতধয 
সম্ভবত্ করা উত্তর আতমলরকা, এই একটি লনদশজন এই যি, যিমন ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  
(িা বত্জ মাতন কযালিত ালনজয়ার িাাঁি শহর অঞ্চতি লভলত্ত কতর) লহসাতব একটি গ্রুি সত্য 
লিস্টান লির্জ া হতত্ িাতর. 

 

সুত্রাং, একটি "িায়ী শহর" এই অভাব এিাড়াও একটি 'প্রমাণ' যি ত্থ্াকলথ্ত্ 'সাহালব 
যদতখন ঐ লির্জ ার িারা যরাম, আলন্তয়লখয়ায় যর্রুর্াতিম, আতিকর্ালিয়া, কনস্টালন্টতনািি, 

এবং অনযত্র বহু শত্াব্দীর ধারাবালহকত্া দালব ঘটিতয়তি. 

 



সম্ভবত্ এটা উতল্লখ করা উলিত্ যি, বাইতবি লবতশষভাতব 'মহান শহর' যি সাত্ 
িাহাতড়র উিতর বতস (প্রকালশত্ বাকয 17: 9, 18) লনন্দ্া কতর. যরাম ও কনস্টালন্টতনািি 
'সাত্ লহতল্লদ' শহর হতত্ যিখাতন যিমন িাাঁি শহর কযালিত ালনজয়া অঞ্চতি নয় বতি মতন 
করা হয়. 

 

লবরামবাতর িািন লশলখতয়লিতিন এবং ক্রমািত্ লিি 

 

িলদও যবলশর ভাি িারা রলববার মত্ লিস্টান আইন মুক্তকতে লিস্টানতদর র্নয 
লবরাতমর লদন, যি দাাঁড়াতত্ই বাইতবি যশখাতনা হয়. রলববার, লনতর্ই, যি ত্তলিক সরকালর 
কতৃ্জ িক্ষ ও যি ত্তলিক অংশুমািী িূর্া সতে আতিাস মাধযতম লিস্টান র্িতত্ প্রতবশ.  

 

ওল্ড যটস্টাতমন্ট লশক্ষা যদয় যি, সপ্তম লদতনর লবরামবাতর আল্লাহ ও ত্াাঁর যিাকতদর 
(িাত্রািুিক 31: 13-18) মতধয একটি লনদশজন লিি. 

 

লকন্তু লক লনউ যটস্টাতমতন্টর খবর? লনউ যটস্টাতমন্ট িলরষ্কারভাতব যদখায় ঈসা (িূক 
4:16, 21; 6: 6; 13:10) যি যসইসাতথ্ যপ্রলরতত্রা ও লবশ্বি (তপ্রলরত্ 13: 13-15, 42-44; 

17: 1-4; 18 : 4; ইব্রীয় 4: 9-11) সপ্তম লদতনর লবরামবাতর (িা ইংতরলর্ কযাতিন্ডার 
শলনবার বিা হয় রাখা). 

 

িলদও লকিু বিতত্ যি িূর্া এই লদন িলরবত্জ ন করা হতয়তি এবং লিস্টানতদর র্নয 
থ্াকা অলভতপ্রত্ লিি না, ত্া িক্ষয লনউ যটস্টাতমন্ট লনতর্ই আসতি (এক যপ্রাতটস্টযান্ট 
এবং লনতি যদখাতনা দুটি যরামান কযাথ্লিক অনুবাতদর সতে) লশক্ষা: 

 

, লিলন ঈশ্বতরর লবরাতম প্রতবশ কতর যি যকউ 10 ত্ার লনতর্র কার্ যথ্তক, ঈশ্বতরর 
কাি যথ্তক ত্ার 11 যিমনটা আমাতদর, ত্াই, যি লবরাতমর র্নয িথ্াসাধয যিষ্টা 
করািাক; যসখাতন থ্াতক ত্তব, একটি ঈশ্বতরর যিাকতদর র্নয লবরামবার-



বালক. িাতত্ যকউ ত্াতদর (: 9-11, ভারসন ইব্রীয় 4) অবাধযত্ার িুরাতনা দৃষ্টান্ত 
অনুসরণ কতর িলত্ত্হতব. 

 

এখনও করা, ত্াই সপ্তম লদতন ঈশ্বতরর যিাতকতদর র্নয আিনার কার্ িতর 
লবরাম, সংরলক্ষত্ নয় লবরাম, লবরাতমর িাতন প্রতবশ করতত্ 10 যথ্তক হয় যিমন 
আল্লাহ ত্ার িতর কতরলন. 11 আসুন, ত্ারির এলিতয় যপ্রস এই িাতন প্রতবশ করা 
িাক লবরাতমর, অথ্বা আিলন লকিু অস্বীকৃলত্র এই উদাহরতণ কলি লবশ্বাস 
করতত্ এবং হালরতয় যিতত্ িাতর(ইব্রীয় 4: 9-11). 

 

. অত্এব ঈশ্বতরর যিাকতদর র্নয একটি যিতড় যদওয়া হয় 10 যস র্নয যি ত্ার 
লবরাতম প্রতবশ, একই এিাড়াও ত্াাঁর লনতর্র কার্ যশষ কতর, লবরান্ত লহসাতব 
ঈশ্বতরর কাি যথ্তক ত্ার 11 কতরলন ত্াই আসুন দ্রুত্ কামনা কতর লবরাতম প্রতবশ 
করতত্ দাও. কাতরার িাতি সলন্দ্গ্ধত্া দষৃ্টান্ত িলত্ত্ (ইব্রীয় 4: 9-11, যম লিক ও 
সত্য নতু্ন বির এর যটস্টাতমন্ট 1582). 

 

ইলত্হাস যথ্তক র্ানা িায় যি লবরামবার িািন রার্কীয় কতৃ্জ িক্ষ এবং িুরুষতদর 
কাউলন্সি দ্বারা সতেও ইলত্হাস র্তুড় রাখা হতয়লিি. এলশয়া মাইনর, আলিকা, ইউতরাি 
এবং এলশয়া যথ্তক যর্রুর্াতিতম আসি লির্জ া যথ্তক লবরামবার িািন লবিার প্রথ্ম 
শত্ালব্দতত্ লবরামবার িািন শত্ক র্তুড় ঘতটতি আতি বতি নলথ্ভুক্ত এবং িতর 1600 

সাতির তু্িনায় িলশ্চম যিািাতধজর এতসলিতিন. 

 

(: 4 যশা এই লবরাম সপ্তম লদতনর সতে সম্পকজ িুক্ত ইব্রীয় 4) শুধু একটি লির্জ া যি 
21 যশ শত্াব্দী িিজন্ত লবরামবার িািন অবযাহত্ লনউ যটস্টাতমন্ট অনুিায়ী ঈশ্বতরর 
যিাকতদর র্নয সত্য লির্জ া হতত্ িাতর. 

 

এর একটি কারন আর্তক অতনতক বুঝতত্ িারলি না যি লক িলবত্র বাইতবি এই 
সম্পতকজ  লশক্ষা যদয় যি, লনলদজষ্ট অনুবাদক ইচ্ছাকৃত্ভাতব লগ্রক 
শব্দ sabbatismos (ςαββατισμóς) ইব্রীয় 4 িাওয়া  আতি: 9. যপ্রাতটস্টযান্ট ক্জ্ভ এবং 



ন্ক্ক্জ্ভ এটা ভুি অনুবাদ করা লনউ যটস্টাতমন্ট এর িলরবলত্জ ত্ সংস্করণ, 

এিাড়াও  সংস্করণ (18ম শত্াব্দীতত্ িলরবত্জ ন) নাতম িলরলিত্ মতত্া. লত্নর্নই যিমন শব্দ 
ভুি অনুবাদ করা 'বাকী' একটি লভন্ন লগ্রক শব্দ (katapausin লহসাতব বণজান্তলরত্), লনউ 
যটস্টাতমন্ট 'বালক' লহতসতব অনুবাদ আতি, যিতহতু্. Sabbatismos িলরষ্কারভাতব 'লবরামবাতর-
বালক' এবং সৎ িলণ্ডত্তদর যি সব করাতবন যবাঝায়. কারণ এর, অলধকাংশ আর্ বুঝতত্ 
িারলি না যি, সপ্তম লদতনর লবরামবাতর লবতশষভাতব লনউ যটস্টাতমন্ট লিস্টানতদর র্নয 
এ লনতদজশ যদয়া হয়. 

 

িলবত্র লদন এবং িলরত্রাতণর ঈশ্বতরর িলরকল্পনা 

 

আলদিুিক 1:14, ঈশ্বর বতি যি, লত্লন লনলদজষ্ট আতিা নত্রী (সূিজ ও িাাঁতদর মত্) িলবত্র 
লদন / ধমীয় উৎসব (ঈশ্বতরর বাকয অনুবাদ), এখতনা কতয়ক িারা িীশু 
দালব লনশানলদলহ ত্াতদররাখা. 

 

ঈশ্বতরর এবং িলবত্র সভা সব যিবীয় িুিক 23 য় অধযাতয় বাইতবি মতধয ত্ালিকাভুক্ত 
করা হয়. ত্ারা সপ্তম লদতন লবরামবাতর লনিারিবজ, রুটি, যিতন্টকস্ট, লশংিা ল স্ট, 

প্রায়লশ্চতত্তর লদতনর, কুাঁ তড়-ঈতদর সমতয়র, যশষ লদবতসর হয়. িলদও অতনক আধুলনক 
লশল্পীরা ত্াতদর কি করতব "ইহুলদ," এটা সত্য যি িীশু ত্াাঁর লশষযতদর, এবং ত্াতদর 
প্রাথ্লমক লবশ্বি অনুিামীতদর ত্াতদর রাখা হয়. এভাতব ত্ারা ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  ঐ 
দ্বারা রাখা হয়. এই বাইতবতির িলবত্র লদন প্রথ্ম এবং লদ্বত্ীয় িীশুর আসতি এবং 
সাহাতিযর প্রদশজনী িলরত্রাতণর ঈশ্বতরর িলরকল্পনা লদতক ইশারা করুন. 

 

অতনক আধুলনক লশল্পীরা উিিলি করতত্ প্রাথ্লমক লিস্টানতদর প্রত্যালশত্ যি লবলস্মত্ 
হতব প্রায় সব র্ীলবত্ যক উোর এবং ঈশ্বতরর অনন্ত রাতর্য অংশ হতত্ হতব. এমনলক 
প্রথ্ম যগ্রতকা-যরামান যিমন লিওন এর, আতিকর্ালিয়া ওলরতর্ন, এ যগ্রিলর, এবং লমিান 
অযামতব্রাস যিমন সমথ্জকতদর যি মত্বাদ অন্তত্ অংশ যশখাতনা. 

 



কারণ লিি যি এই মত্বাদ 'হালরতয়' অংশ কম এবং যগ্রতকা-যরামান কম সঠিকভাতব, 

বাইতবতির িলবত্র লদন রাখতত্ হতব, লবতশষ কতর িতর ত্ারা 2 য় শত্াব্দীতত্ লনিারিতবজর 
িলরবত্জ নলিি. প্রায় সব িলবত্র লদন যিাাঁড়া লবশি র্ন, সম্রাট র্িহিী (িারা 
লনিারিতবজর বাইতবিসংক্রান্ত ত্ালরখ রাখা অবযাহত্ সাহস করতব মৃতু্যদণ্ড যঘাষণা), 

যসইসাতথ্ যদরী 4থ্জ শত্াব্দীর িায়লদতকয়া কাউলন্সি কতরলন দ্বারা লনন্দ্া করা 
হতয়তি . যিমন লববৃলত্, যসইসাতথ্ অত্যািার, যি শত্াব্দীতত্ আতির যি ত্তলিক সম্রাট 
কনস্টযালন্টন দ্বারা, "আসুন ত্ারির র্ঘনয ইহুলদ লভড় সতে সাধারণ লকিুই আতি," 

একটি ভূলমকা িািন কতর. 

 

িলরত্রাতণর িলরকল্পনার জ্ঞান হারাতনা র্নয আতরকটি কারণ 5 ম ও 
6 ি শত্তক  লনন্দ্া লিি. ওলরতর্ন অতনক সংক্রান্ত ত্রুটিগুলি লিি িখন (ত্ার িলরত্রাতণর 
সমতঝাত্া এমনলক), লত্লন সংরক্ষণ করা বা এই বয়তস আর শুধরাতনা দুষ্ট র্তনয 
িলরত্রাতণর র্নয একটি সুতিাি ত্ার লশক্ষায় অন্তভুজ ক্ত. িন্ত্রণাতভাি যরামান কযাথ্লিক 
মত্বাদ একটি অ বাইতবতির লবকল্প একদা ির লনলন্দ্ত্ হয় (িলদও ইস্টানজ অথ্জিস 
এবং যপ্রাতটস্টযান্ট িন্ত্রণাতভাি গ্রহণ করা হয়লন) লহতসতব গ্রহণ করা হতয়তি বতি মতন 
হয়. 

 

প্রথ্ািত্ভাতব, যরাতমর িািজ  এবং যপ্রাতটস্টযান্ট িািজ  যশখান যি এখন একমাত্র মুলক্তর লদন 
যসলদতকই ঝুাঁ তকতি কতরতিন এবং যি সব এই বয়তস সংরলক্ষত্ (িাত্াি / র্াহান্নাতমর 
লিরকাি দগ্ধ করতব না িলদও বত্জ মান র্িদ্বযািী এবং আন্তঃধমীয় আতন্দ্ািন এই 
িতিতি িলরবত্জ ন). ইস্টানজ অথ্জিস দীঘজ যি সম্পতকজ  সতন্দ্হ লিি, এবং লববৃত্ কতরতিন 
ঈশ্বর সাদা লসংহাসন রায় (Cf. উদ্ঘাটন 20: 11-13) এর সমতয় মানবত্ার বালক 
অতনক বাাঁিাতত্ লর্, লকন্তু লবশ্বাস কতর না ( িত্ লকিু এবং িত্ ঘটনা. লস 1979 

লমশনালর লি তিট # E95h িলবত্র যপ্রাতটকশন রালশয়ান অথ্জিস িািজ . িস 
এতঞ্জতিস). লনলশ্চত্ভাতব অথ্জিস অভাব র্নয কারণ অংশ যি ত্ারা সলত্যই বাইতবতির 
িলবত্র লদন রাখা না লকংবা ত্ারা প্রকৃত্ অথ্জ লিস্টানতদর র্নয আতি ত্ারা যবাতঝও 
না হয়. মানবত্ার র্নয ঈশ্বতরর িলবত্র লদন সাহাতিযর িলব ঈশ্বতরর িলরকল্পনা. 

 



আমরা ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  িীশু ত্াাঁর লশষযতদর, এবং যিমন ঈশ্বতরর যনত্াতদর লবধমী-
এিাকায় িািজ  সু্মণজা সালদ্দজ এর এর িলিকািজ রাখা লহসাতব ত্াতদর লবশ্বি অনুসারীতদর 
সমান বাইতবতির িলবত্র লদন রাখা. 

 

বাইতবতির িলবত্র লদন িািন ঈশ্বতরর িলরত্রাণ এবং যরয়ালত্ সত্য িলরকল্পনার সত্য 
লিস্টানতদর কথ্া মতন কলরতয় যদয়. ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  বুঝতত্ লকভাতব িলবত্র লদন 
প্রলত্টি িলরত্রাতণর ঈশ্বতরর িলরকল্পনা লদতয় লিাঁট (এিাড়াও আমাতদর লবনামূতিয 
িুলিকা আিলন ঈশ্বতরর িলবত্র লদন বা নদত্যালদসংক্রান্ত িুটির মানয করা উলিত্? যদখুন) 

 

বাইতবি িলরষ্কারভাতব লশক্ষা যদয় যি, িীশু িীষ্ট লনিারিতবজর যমষ লিি আমাতদর র্নয 
বলি এবং খালমরলবহীন রুটি (1 কলরন্থীয় 5: 7-8) সতে যি উত্সব িািন করতত্ যি 
আমরা হয়.খালমরলবহীন রুটির সাহাতিয িলব লদন যি আমরা আমাতদর র্ীবন যথ্তক 
িাি ও ভণ্ডালম করা করার র্নয আপ্রাণ যিষ্টা করা (Cf. মলথ্ 16: 6-12; 23:28). 

 

এমনলক যগ্রতকা-যরামান লির্জ ার লিনতত্ যি যিতন্টকস্ট, এিাড়াও সপ্তাতহর উত্সব 
(তিবীয় িুিক 23: 15-16) লহতসতব উতল্লখ করা ওল্ড যটস্টাতমন্ট এবং  িতক লদতন 
(নম্বর 28:26), লিস্টান ত্াৎিিজ লিি. লিস্টান  িতক হতচ্ছ ধারণা লনউ যটস্টাতমন্ট 
(িাতকাব 1:18) মতধয লনলশ্চত্ করা হয়. প্রািীন ইস্রাতয়তি, যসখাতন বসন্ত একটি যিাট 
 সি এবং িত্ন একটি বড়  সি লিি. লরং িলবত্র লদবস যিতন্টকস্ট, িখন 
সঠিকভাতব যবাঝা িায়, সাহািয কতর িলব যি ঈশ্বর শুধুমাত্র িলরত্রাতণর র্নয আহ্বান 
করা হয় লকিু এখন (তিাহন 6:44; 1 কলরন্থীয় 1:26; যরামীয় 11:15) একটি বড়  সি 
িতর আসতি (তিাহন 7: 37- 38). 

 

সাধারণভাতব, যগ্রতকা-যরামান লির্জ ার বাইতবতির িলবত্র লদন যি িত্ন ঘটতব না 
করা. িলদ ত্ারা কতরলন, ত্ারা ভাি বুঝতত্ িাতর যি লশংিা িলব ল স্ট ঈশ্বতরর িৃলথ্বী 
ও প্রলত্ভাস অধযায় 8 ও 9 এবং 11 এর সাত্টি তূ্রী মাধযতম িীশু িীতষ্টর আিমন 
আসতি হিতক্ষি: 15-19. যগ্রতকা-যরামান লির্জ ার সাধারণত্ একমত্ িলদও আপ্তবাকয 



যভরী ঐ লবষয়গুলি (লকিু রূিক লহতসতব এই লশঙা যদখুন) সতে লক আতি যি, ত্ারা 
লশংিা বাইতবতির উত্সব িািন করার যকাতনা কারণ যদখতত্. 

 

িরবত্ী িত্ন িলবত্র লদতন প্রায়লশ্চত্ত লদবস. , যিতহতু্ লিস্টানরা এই িািি দতূর 
সহস্রাতব্দর সময় িলব সময় িাঠাতনার িখন শয়ত্ানতক আবে হতব যদতখলি: ওল্ড 
যটস্টাতমতন্ট, এই লদন একটি অনুিান যিখাতন িািি প্রান্ততর (1-10 যিবীয় িুিক 16) 

িাঠাতনা হতয়লিি অন্তভুজ ক্ত অত্ি িহ্বতর একটি হার্ার বির (প্রকালশত্ বাকয 20: 1-

4). এর অথ্জ এই যি লত্লন যি সমতয় প্রিুি এবং প্রত্ারণা করতত্ িারতব না. 

 

কুাঁ তড় ল স্ট, আধযালত্মক ও বস্তুিত্ প্রািুিজ যি, লিশু লিতস্টর হার্ার বিতরর রার্তের 
সময় ঘটতব, িখন মানুষ ঈশ্বতরর আইন রাখব লিলত্রত্ শয়ত্াতনর প্রত্ারণা (প্রকালশত্ 
বাকয 20: 1-6) িাড়া. এই লক এখন একটি লবতশ্বর শয়ত্ান দ্বারা প্রত্ালরত্ ঘটতি 
লবিরীতত্ হয় (প্রকালশত্ বাকয 12: 9). সযাটালনক প্রত্ারণা যকন অলধকাংশ িারা 
লিস্টান মুক্তকতে লমথ্যা মন্ত্রী (: 14-15 2 কলরন্থীয় 11) দ্বারা লবভ্রান্ত করা হতয়তি অংশ. 

 

বাইতবতির িলবত্র লদতনর যশষ (তিবীয় িুিক 23: 36B) প্রায়শই িািজ  ঈশ্বর সাতকজ ি 
লহতসতব িত্ মহালদবতসর উতল্লখ করা হয়. িক্ষয করুন লক িীশু ত্া যশখাতনা: 

 

যশষ লদতন, িতবজর যি যসই লদন িীশু উতঠ দাাঁলড়তয় যিাঁ লিতয় বিতিন, 'িলদ যকউ 
লিিাসাত্জ  িলদ যস আমার কাতি এতস িান করুক. 38 িারা আমাতক লবশ্বাস কতর, 

যিমন বাইতবি ত্ার হৃদয় যথ্তক, বতিতিন লত্লন র্ীবন্ত র্তির নদী বইতব. 
' (যিাহন 7: 37-38) 

 

এটা সব িারা িলরত্রাতণর র্নয একটি সুতিাি না লিি সলত্যই যি সুতিাি থ্াকতব, এবং 
প্রায় সব যি প্রিাব গ্রহণ করতব িত্ মহালদবতসর লসলে সতে হয়. 

 



প্রায় সব মানুষতদর িারা কখনও বসবাস সংরক্ষণ করা হতব! 

 

বাইতবতির সত্য যি, ঈশ্বতরর ভািবাসার কারণ, লিশু সমি র্নয মরতত্ এতসতি: 

 

ঈশ্বর মানুষতক এত্ ভািবাসতিন যি, ত্াাঁর একমাত্র িুত্রতক লিত্া, যি লবশ্বাস 
িািন কতর যস লবনষ্ট লকন্তু অনন্ত র্ীবন িায়. 17 না একটি ঈশ্বর মানুষতক যদাষী 
প্রমাণ কলরবার র্নয র্িতত্ ত্াাঁর িুত্র িাঠানলন র্নয প্রাণ লদতয়লিতিন, লকন্তু যি 
ত্াাঁর মধয লদতয় লবতশ্বর প্রত্াি সংরক্ষণ করা. (যিাহন 3: 16-17) 

 

সুত্রাং যপ্রমময় ঈশ্বর একটি আতিলক্ষক কতয়ক বা লবতশ্বর র্নয মরতত্ ত্াাঁর িুত্র 
িাঠাতত্ হয়লন? 

 

যপ্রাতটস্টযান্ট, িারা প্রায়ই উেৃত্ যিাহন 3:16, যশখান যি লবতশ্বর সংরলক্ষত্ হতত্ িাতর লকন্তু 
যি িলরিাংশ িারা কখনও বসবাস আিাতব লিরকাি যভাি করতব না. যি িলরত্রাতণর 
িলরকল্পনা ধরণ লিলন ঈশ্বতরর সবজজ্ঞ এবং যপ্রম সতে আসা িিজন্ত করা হয় 
যি? বাইতবি ধারণা যি সবাই এখন সংরক্ষণ করা িাতব সমথ্জন কতর? িলদ ত্া না হয়, 

যি যমিা হয়? 

 

ঈশ্বর সব বুলেমান যিতহতু্ হয় এবং সব ক্ষমত্াশািী এবং যপ্রম (1 যিাহন 4: 8,16), 

ঈশ্বর সবতিতয় নদবলনলদজষ্ট যিত্ িারা কখনও শাশ্বত্ িন্ত্রণা যথ্তক যবাঁতি আলি! 

 

না. 

 

অবশযই আল্লাহ িতথ্ষ্ট জ্ঞানী একটি িলরকল্পনা যি আসতি কার্ আতি.  

 



যরামীয় 9: 14-15 িদ বতি: 

 

"ত্াহতি আমরা লক বিব? অত্এব, আল্লাহর সাতথ্ অনযায় আতি? অবশযই 
না! 15 প্রভু যমালশতক বিতিন," আলম রহমত্ িাতক ইচ্ছা আলম অনুগ্রহ করতবন 
উির থ্াকতব, আর আলম িাতক করুণা করতবন উির মমত্া করতবন.” 

 

আমরা র্ালন ঈশ্বর এই বয়তস িলরত্রাতণর র্নয ওল্ড যটস্টাতমন্ট ইস্রাতয়তির অংশ 
মতনানীত্ কতরলি এবং কতয়ক, িলদ থ্াতক, অনযতদর. ত্াহতি যি সব হতত্ হতব, লকভাতব 
যি যপ্রম হয়? 

 

বাইতবি লশক্ষা যদয় যি, অতনক ইচ্ছাকৃত্ভাতব এই বয়স (তিাহন 12: 37-40) অন্ধ 
হতয়তি. (16-18 লিশাইয় 42 cf. র্ন 9:41) িারা এই বয়তস অন্ধ লিি এখতনা একটি 
সুতিাি আতি.এিাড়াও িক্ষয করুন: 

 

আলম আবার এই মানুতষর মতধয একটি অলবশ্বাসয কার্ করতত্ হতব 
... 24 এইগুলি আত্মার ভুি বুঝতত্ িারতব, আর িারা অলভতিাি মত্বাদ 
লশখব. (লিশাইয় 29: 14,24) 

 

যসখাতন ঈশ্বর (তরামীয় 2:11) সতে যকান িক্ষিালত্ে যনই. যসখাতন যিমন "সমি 
িৃলথ্বীর প্রান্ত আমাতদর ঈশ্বতরর িলরত্রাণ যদখতত্ িাতব" (ঈশা 52:10) সব র্নয একটি 
সুতিাি থ্াকতব. 

 

(যপ্রলরত্ 4:12) আকাতশর নীতি শুধুমাত্র এক নাম িা দ্বারা সংরক্ষণ করা িাতব 
মানুতষর আতি এবং যি িীশু িীতষ্টর (তপ্রলরত্ 4:10) হয়. যিতহতু্ মানবত্ার সবতিতয় 
লিশু সম্বতন্ধ সত্য, এবং "সকি যিাতক ঈশ্বতরর িলরত্রাণ যদখতত্ িাতব" কখতনাই 
যশাতননলন (িূক 3: 6), যসখাতন সব িলরত্রাতণর সাধা র্নয একটি সুতিাি থ্াকতব 
(লিশাইয় 52:10, 56: 1) - এই বয়স বা বয়তস এতস (cf. মলথ্ 12: 31-32; িূক 13: 29- 



30). এই ভলবষযতত্ বয়স (তিমন সমতয় সত্য লিস্টানরা প্রলত্ভাস 20 প্রলত্ প্রথ্ম 
িুনরুিাতনর সময় উিালিত্ হয়: 5-6) লদ্বত্ীয় িুনরুিাতনর ির আতস এবং সাদা 
লসংহাসন লবিাতরর সময় (প্রকালশত্ বাকয 20: 11-12) অন্তভুজ ক্ত করা হতয়তি. লিশাইয় 
(লিশাইয় 65:20), যসইসাতথ্ যরামান এবং যিাাঁড়া কযাথ্লিক সন্ত, লশলখতয়লিতিন যি এই 
লনলদজষ্ট বয়স আসা প্রায় একশত্ বির দীঘজ হতব. 

 

লনউ যটস্টাতমন্ট যদখায় যি দূত্ িি বাইতবতির িলবত্র লদন িালিত্ (তিমন 18:21 

যপ্রলরত্, 20: 6,16, 27: 9; 1 কলরন্থীয় 5: 7-8). িি বাইতবিসংক্রান্ত ধমজানুিান (: 20-23 1 

কলরন্থীয় 10) সতে যি ত্তলিক িিজ া একলত্রত্ লনলন্দ্ত্. যি ি ত্াাঁর র্ীবতনর যশতষর লদতক 
বতিন যি লত্লন সব িিজ া ইহুদীতদর রাখা প্রতয়ার্ন রাখা (তপ্রলরত্ 28: 17-19). যি সব 
িলবত্র যিবীয় িুিক 23 ত্ালিকাভুক্ত লদন অন্তভুজ ক্ত করা হতত্া. 

 

একটি লনয়ম লহসাতব, যগ্রতকা-যরামান লির্জ ার যপ্রলরত্ যি তির উিতদতশর অনুসরণ কতরা 
না ত্াাঁতক অনুকরণ লহতসতব লত্লন িীষ্ট (1 কলরন্থীয় 11: 1) অনুকরণ, এবং ত্ারা সব 
বাইতবতির িলবত্র লদন রাখা না. 

 

িলরবতত্জ , যগ্রতকা-যরামান লির্জ ার লবলভন্ন যি ত্তলিক যদব-যদবীর (সযাটানজ, িযান, ইিার, 

িায়ানা,  র্ানুস, ইত্যালদ) "তরিা্কাতিদ" বালহযক সার্তিাশাক সতে লিস্টান বতি দালব 
করা অনুিত্ লদন রাখা যঝাাঁক. ইলত্হাতসর ঘটনা যি প্রথ্ম সত্য লিস্টানতদর প্রমাণ 
লক্রসমাস, রলববার, ভযাতিন্টাইন্স, ইস্টার, মলরয়তমর অলভক্রমণ, ইত্যালদ রাখা হয়লন 

 

যি ত্তলিকত্া সতে সত্য লিস্টান লির্জ া আতিাষ করতব? িলদ ত্া না হয়, যকন অলধকাংশ 
মতন কতরন যি, গ্রুি সত্য প্রলত্লনলধে লিস্টান না? ত্থ্াকলথ্ত্ লিস্টান গ্রুি লক িীশু 
এবং অযািতস্টি কতরলন িিজ া অনুসরণ করতব? 

 

অবশযই না যগ্রতকা-যরামান-যপ্রাতটস্টযান্ট যবশী. ত্ািাড়াও যিমন িরবত্ী লদতনর সাধুতদর 
িীশু িীতষ্টর (িারা বাইতবি অলত্লরক্ত বই যিাি কতরতিন), ধতমজ দীলক্ষত্ এর িািজ  



(িারা দাবী কতর ত্ারা সংস্কার িূবজ লসোন্ত এখতনা যপ্রাতটস্টযান্ট সতে মত্লবতরাধী 
মত্বাদ অতনক ভাি), মশীহ ইহুদী লহসাতব অনযানয গ্রুি (িারা িীশু মাকজ  7 লনন্দ্া 
অনুরূি যিাক ঐলত্তহযর যশখান: 6-13), এবং লিতহাবার সালক্ষরা (লিলন িীতষ্টর ঈশ্বরে 
অস্বীকার). 

 

এটা শুধুমাত্র ঈশ্বতরর সাবাত্ালরয়ান িািজ  গ্রুি যি িলবত্র লদন রাখা যি নযায়ত্ এই 
সমতয় মূি লবশ্বাতসর র্নয ত্কজ লবত্কজ  এবং সম্ভবত্ লবতবিনা করা "ল িাতদলিয়ান 
লিস্টানতদর 'দালব করা শুরু করতত্ িারতবন না. 

 

যরলসি্স এবং র্িদ্বযািী এবং আিাতিািয মুভতমন্টস অবযবহািজ 

 

21 শত্তকর মতধয অতনক ধমীয় ও রার্ননলত্ক যনত্াতদর র্িদ্বযািী এবং আন্তঃধমীয় 
আতন্দ্ািন প্রিার করা হয়. র্িদ্বযািী আতন্দ্ািন লবতবিনা সব লি রত তস্ক্সদ যি লিস্টান 
ধতমজর ঈশ্বতরর দৃলষ্টতত্ সমান যিষ্টা, এখতনা বাইতবি সম্পতকজ  লমথ্যা মন্ত্রী (2 কলরন্থীয় 
11: 14-15) সত্কজ  কতর এবং লমথ্যা "রহসয বযালবিনীয়" লবশ্বাস যি লবতশ্বর রার্ননলত্ক 
যনত্াতদর র্লড়ত্ (প্রকালশত্ বাকয 17 : 1-9). ঈসা (িূক 12:51) এই িুতি আন্তর্জ ালত্ক 
ঐকয, লকন্তু লবতভদ আনার আলসলন. লিস্টান ভাববাণী বিতত্ বালবি যথ্তক িালিতয় 
যিতত্ হয় (; 6-7; সখলরয় 2 প্রকালশত্ কািাম 18: 4) এবং লবতশ্বর দ্বারা যিািহীন করা 
(িাতকাব 1:27). 

 

আতরা এবং আতরা যনত্ারাও প্রিার করা হয়, এই একটি আন্তধমীয় ঐকয, িা মূিত্ 
িতরাক্ষভাতব যি সব ধমজই ঈশ্বতরর দৃলষ্টতত্ সমান যিষ্টা সহ. এই একটি িাহা লমথ্যা 
লহসাতব এটা শুধুমাত্র িীশুর নাতম যি যকাতনা সংরক্ষণ করা িাতব (: 10-12 যপ্রলরত্ 
4) মাধযতম হয়. (লিরলময় 48:10) অলভশপ্ত লত্লন লিলন প্রভুর প্রত্ারণা 
কার্ করতিন: ঐতকযর উতদ্দতশয ত্েগুতিার \ ইত্যালদ শঠ এবং ভুি. 

 



র্িদ্বযািী / আিাতিািয ধমীয় ঐকয প্রিার যসই উিিলি করতত্ উভয় িুরাত্ন 
ও নতু্ন লনয়ম লশক্ষা যদয় যি, যি লবশ্বাতসর সত্য ঐকয িিজন্ত িতর িীশু য রৎ 
ঘটতব না বতি মতন হতচ্ছ না: 

 

আমরা সব, একটি লনখুাঁত্ মানুষ, িীতষ্টর িূণজত্া আকাতরর িলরমাণ লবশ্বাস 
একত্ায় ও ঈশ্বতরর িুতত্রর জ্ঞান এতসতি িিজন্ত. (ইল ষীয় 4:13) 

 

"মতনর সুতখ িান িাইতত্, যহ লসতয়ান কনযা! যদখ, আলম আসলি এবং আলম 
যত্ামাতদর মতধয বাস করতব," সদাপ্রভু বিতিন. 11 "অতনক যদশ যসই লদন প্রভু 
যিািদান কলরতত্ হইতব, এবং ত্ারা আমার যিাক হতয় িাতব. আর আলম 
যত্ামাতদর মতধয বাস করতব ত্খন যত্ামরা র্ানতব যয় সবজশলক্তমান প্রভু 
যত্ামাতদর আমায় িাঠিতয়তিন 12 প্রভু িলবত্র ভূলম ত্াাঁর উত্তরালধকার লহতসতব 
লিহূদার দখি যনব এবং আবার যর্রুর্াতিম লনবজািন করতব (সখলরয় 2...: 10-

12) 

 
িক্ষয করুন যসখাতন এক সত্য লবশ্বাস: 

 

যদহ এক ও আত্মা এক, ঠিক যিমন আিলন আিনার সকিতক এক প্রত্যাশার 
র্নয আহ্বান করা হয়; 5 প্রভু, এক লবশ্বাস ও এক বালপ্তস্ম; 6 এক ঈশ্বর এবং 
সকতির লিত্া, লিলন সকতির ওিতর কতৃ্জ ে সবজত্র, এবং আিলন সব. (ইল ষীয় 4: 

4-6) 

 

যি বযলক্ত লবশ্বাতসর লবষয় ঈশ্বতরর সত্য িািজ  লিস্টান লবশ্বাতসর, না লকিু আতিাস, 

আিাতিািয, র্িদ্বযািী, বযালবিনীয় র্িালখিুলড় (প্রকালশত্ বাকয 17) যি িীশু ধ্বংস হতব 
(Cf. কািাম 19) হয়. 

 

িত্দুর সত্য লিস্টান ঐকয, বাইতবি যদখায় যি, িীশুর আয় িিজন্ত ঈশ্বতরর িািজ  (Cf. 

কািাম 2 & 3) মতধয লবতভদ হতত্ হতব. 



 

ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  আমরা লবশ্বাস কতরন যি যসখাতন সব মাতঝ আন্তলরক সম্পকজ  িত্টা 
সম্ভব (Cf. যরামীয় 12:18), যিমন ত্ার মাতন এই নয় যি আমরা ঈশ্বতরর সত্য িািজ  
সমতূ্িয লহতসতব সকি ধতমজর লবতবিনা, সত্য হওয়া উলিত্ লিস্টান লবশ্বাতসর. আমরা 
লিশুর উদাহরণ অনুসরণ কতর এবং িারা যিতয় বাইতবি ঐলত্হয উির আতরা লনভজ র 
অস্বীকার করতব (মাকজ  7: 9-13). 

 

স্বাক্ষর, প্রমাণগুলি এবং প্রাদান 

 

সংতক্ষতি বিা িায়, এখাতন িক্ষণ, প্রমাণালদ, এবং সংতকত্ সনাক্ত করুন যি সাহািয এটা 
যিমন সত্য লিস্টান লির্জ া লিলিত্ একটি ত্ালিকা প্রদশজন করা হয়: 

 

1. িুরুষতদর ঐলত্হয উিতর আল্লাহ্র কািাম রাতখ এবং অত্: ির যিাি কতরলন 
যি ত্েগুতিার বাইতবি (Cf. মলথ্ 15: 3- 9) লবতরালধত্া করা হয়. 

 

2. বাইতবতির নাম "ঈশ্বতরর িািজ " বযবহার (তপ্রলরত্ উদাঃ 20:28; 1 ত্ীমলথ্য় 3: 

5). 

 

3. মূি লবশ্বাস (লিহূদা 3) র্নয আন্তলরকভাতব ত্কজ , এমনলক ত্াড়নার হুমলক 
অধীতন (তপ্রলরত্ যিমন 5: 27-32). 

 

4. সবজত্র ইলত্হাস ত্ার বাইতবতির মত্বাদ যিস (Cf. 1 যিাহন 2: 6). 

( মলথ্ 26:18 5 যিবীয় িুিক 23) 5. লনশান 14 ত্ম লদতন লনিারিতবজর যমষ রাতখ. 

 



6. যর্তনতি িা বই দূত্ র্ন এর সময় যিতহতু্ বাইতবি এর অংশ লিি (Cf. 2 

টিতমালথ্ 3: 16-17; প্রকালশত্ বাকয 1: 9-19; 22: 18-19; লিশাইয় 8:16). 

 

7. সাবজতভ ম কতৃ্জ ে সম্পতকজ  সত্য লশক্ষা (তরামীয় 1:20; কিসীয় 2: 2,9). 

 

8. লশক্ষা এবং আল্লাহর যপ্রমময় আইন রাতখ (1 যিাহন 2: 4). 

 

9. এই লবতশ্বর র্ািলত্ক িুেলবগ্রহ অংশগ্রহতণর লবতরালধত্া কতর (তিাহন 18:36; 

িূক 3:14). 

 

10. ত্ালড়ত্ হতয়তি, লকন্তু কখনও শারীলরক লনগ্রহকারী (তিাহন 15: 20-21; 

18:36 cf.). 

 

11. িার্কীয় যিাষাক বা ভবন (: 29-30 cf. লদ্বত্ীয় লববরণ 12) িদ 
যি ত্তলিকত্া বালহযক সার্তিাশাক গ্রহণ কতরনলন. 

 

12. (19-20 28 মলথ্ 24:14) রার্য িূণজ িসতিি প্রিার. 

 

13. একটি 'কু্ষদ্র যমষিাতির' (; যরামীয় 11 িূক 12:32: 5; cf. প্রকালশত্ বাকয 14: 

1-9) আতি. 

 

14. একালধক যনতৃ্ে শহর (ইব্রীয় 13:14) এবং প্রলত্ভাস অধযায় 2 & 3 সাত্ 
িীর্জ া মাধযতম ত্ার শারীলরক অবিান যিস. 

 

15. বাইতবতির শলনবাতরর লনদশজন রতয়তি (িাত্রািুিক 31:13; ইব্রীয় 4: 9). 



যিমন িলবত্র লদন মাধযতম অলিত্ 16. িীশু িীতষ্টর মাধযতম িলরত্রাতণর ঈশ্বতরর 
িলরকল্পনা যবাতঝ (1 কলরন্থীয় 5: 7-8; যর্মস 1:18) 

 

17. যি ত্তলিক িুটির (: 20-22 1 কলরন্থীয় 10) িিজতবক্ষণ লবরুতে লশক্ষা. 

 

18 যশষ সময় র্িদ্বযািী বযালবিতনর লদতয় সালরবে না (প্রকালশত্ বাকয 13: 4-

10; 18: 4) 

 

শুধু ঈশ্বতরর গ্রুতির একটি সাবাত্ালরয়ান িািজ  এই সব মানদণ্ড িূরণ কতর. যগ্রতকা- 
যরামান লির্জ ার আল্লাহ বা ঈশ্বতরর িলরকল্পনা বুঝতত্ িারলি না লকংবা ত্ারা সত্য 
লিস্টান লির্জ া প্রলত্লনলধে কতরন. 

 

3. খ্রেউ যটস্টানিন্ট সিনয় কী ঘনটখ্রেে? 

 

মতধয এই যখািার অনুতচ্ছদ এবং মতধয বতন্ধর অনুতচ্ছদ িাড়া এই অধযাতয় ঈশ্বর যিখক 
িাঃ হারমান প্রয়াত্ সাতবক িািজ  দ্বারা লিলখত্ হয় এবং 1985 সাতি িঃ প্রকালশত্ হয় 
লক সত্য লিস্টান লির্জ ায় ঘতটতি ত্ার লনতত্ যদয় লনউ যটস্টাতমন্ট বার এবং অলবশ্বি 
িীর্জ া প্রায়ই উেৃত্ উিান. 

 

িীষ্ট বতিতিন, "আলম আমার লির্জ া লনমজাণ করা হতব" (মলথ্ 16:18). এক িািজ , প্রিার 
করার ও ত্াাঁর সুসমািাতরর প্রকাশ করতত্ কলমশন িাভ - - খুব বাত্জ া লত্লন 
ঈশ্বতরর কাি যথ্তক আনা - সমি লবতশ্বর র্নয লত্লন এটি লনমজাণ কতরলিতিন. 

 

লকন্তু আমরা আর্ লক খুাঁতর্ যিতয়তিা? লভন্ন এবং লদ্বমত্ যিাষণ করার িীর্জ া শত্ শত্, 

সব িুরুষতদর দ্বারা প্রলত্লিত্, প্রলত্টি সত্য যশখান, এখতনা এবং অনযানযতদর সাতথ্ 
লদ্বমত্ যিাষণ করার. 



 

ভলবষযদ্বাণী িািজ  

 

িলদও যবলশর ভাি মানুষ আর্ যি অনুমান সত্য িািজ  দ্রুত্ লিি বড় বাড়া, একটি 
শলক্তশািী প্রলত্িাতন িলরণত্ করার র্নয, লবতশ্বর শলক্তশািী প্রভাব, এই একটি উন্নত্ত্র 
লবশ্ব নত্লর লবতশ্বর সভযত্ার লিরকারী প্রভাব হতয়, আসতি িীষ্ট ত্াাঁর িািজ  প্রলত্িা উক্ত 
উতদ্দতশয. ত্াাঁর এক িািজ  র্নয ত্ার িূড়ান্ত প্রাথ্জনায় লিশু প্রাথ্জনা কতরলিতিন: 

 

. "আলম ত্াতদর র্নয প্রাথ্জনা আলম লবতশ্বর র্নয প্রাথ্জনা না ... িলবত্র লিত্া, ত্ারা এক 
লহসাতব আমরা ... আলম ত্াতদর যত্ামার লশক্ষা লদতয়লি হতত্ িাতর যি আিনার নাতমর 
মধয লদতয় তু্লম আমায় িাতদর লদতয়ি রাখা, আর লবতশ্বর ত্াতদর ঘৃণা কতরতি, কারণ 
ত্ারা এই র্িতত্র নয়, ঠিক যিমন আলম এ র্িতত্র নই. আলম প্রাথ্জনা কলর না, িাতত্ 
আিলন ত্াতদরতক দুলনয়ার মধয যথ্তক গ্রহণ করা উলিত্, লকন্তু ত্াতদর মন্দ্ শলক্তর হাত্ 
যথ্তক রক্ষা কর উলিত্. ত্ারা নও দলুনয়া, ঠিক যিমন আলম এ র্িতত্র নই "(তিাহন 
17: 9-16). 

 

িীতষ্টর র্নয দূত্ িা এই িৃলথ্বীর র্নয লবতদশী হয় - এখতনা লবতশ্বর কখনই হতচ্ছ 
ত্াাঁর িািজ  িাতদর িালথ্জব র্ীবতন আিন্তুক বা লবতদশী লহতসতব বণজনা করা হয়.  

 

লবলক্ষপ্ত - ঈশ্বতরর এই সত্য িািজ  ত্ালড়ত্ হতত্ লিি. "িলদ ত্ারা আমাতক ত্ালড়ত্ ত্ারা 
যত্ামাতদরও লনয়জাত্ন করতব," িীশু ত্াাঁর লশষযতদর (তিাহন 15:20) বতিন. "িারা িীষ্ট 
িীশুতত্ ধালমজক বাস লনিীড়ন ক্ষলত্গ্রি হতব ইচ্ছা" (২ য় টিতমালথ্ 3:12). 

 

রাতত্ িীশু কু্রতশ যদবার র্নয িাকড়াও কতরন, ত্খন লত্লন বিতিন, 'শাতস্ত্র যিখা আতি:' 

আলম যমষিািকতক আঘাত্ করব এবং যমতষরা িারলদতক িলড়তয় িড়তব "(মাকজ  
14:27). িতর লত্লন িািক, কু্রতশ লবে করা হতয়লিি, "যমষ" - ত্াাঁর িািজ  - লবলক্ষপ্ত 
হতয় লিি. 



 

এর আতি একই সন্ধযায় যি, লিশু বতিলিতিন ত্াাঁর লশষযতদর, 'তু্লম িলড়তয় িড়তব 
"(তিাহন 16:32). 

 

এই লনিীড়ন এবং লবলক্ষপ্ত যিাড়ার লদতক শুরু হয়. যনাটিশ যপ্রলরত্ 8: 1: ". যি সময় 
একটি মহান লনিীড়ন মণ্ডিী যর্রুশাতিতম লিিাম লবরুতে উঠিয়া এ; এবং ত্ারা সব 
লিহূলদয়া ও শমলরয়া অঞ্চতি িলড়তয় লিটিতয় লিি, যপ্রলরত্রা িাড়া" 

 

যকাথ্াও যকাতনা ভলবষযদ্বাণী যি এক সত্য িািজ  মহান ও শলক্তশািী হওয়া উলিত্, এই 
লবতশ্বর প্রভাব হয়. বরং, লিশু ত্া "কু্ষদ্র যমষিাি" (িূক 12:32) বিা হয়. তু্চ্ছ, ত্ালড়ত্, 

লবতশ্বর দ্বারা লবলক্ষপ্ত - লবশ্ব যথ্তক আিাদা ... 

 

আিলন যি িাতিজ র ইলত্হাস অতনক িড়া আতি না. এমনলক ঐলত্হালসকরা যিখাতন সত্য 
িািজ  র্নয যিহারা িলরলিত্ না - কারণ ত্ারা র্াতন না সত্য িািজ  লক. 

 

ব্রি সংখযািলরি প্রত্ালরত্ 

 

অনযলদতক, লবতশ্বর সব ভলবষযদ্বানী ধমজত্যাি, প্রবঞ্চনা এবং লবভার্ন ভলবষযদ্বাণী 
কতরলিতিন. 

 

মহান প্রবঞ্চনা - আমাতদর লদতন এখন শুধু এলিতয় মহাতেতশর মতধয িীশু খুব প্রথ্ম 
ঘটনা লবতশ্বর উির আসা ভলবষযদ্বাণী কতরলিতিন. 

 



"সাবধান!" লত্লন বতিন, "যি যকাতনা বযলক্ত িলদ যত্ামাতক প্রত্ারণা অতনক আমার 
নাম লনতয় এতস বিতব, লর্জ্ঞাসা, আলমই লত্লন 'এবং অতনক যিাকতক ঠকাতব." (মলথ্ 
24: 4-5, অনুতমালদত্ সংস্করণ). 

 

সাবধাতন িক্ষয করুন: এটি কতয়ক িারা প্রত্ালরত্ করা লিি, লকন্তু অতনক লিি 
না. এটা কতয়ক িারা সত্য লিস্টান হতয় লিি! 

 

িীশু এই একই অবিায় অলিত্ িখন লত্লন বতিন: "ওয়াইি যিট এবং লবিৃত্ ভাতব 
যি ধ্বংতসর িতথ্ লনতয় িায়, এবং অতনক িারা এটা দ্বারা যিতত্ আতি কারণ সংকীণজ 
যিট এবং কঠিন িথ্ িা র্ীবন িতথ্ লনতয় িায়, এবং. কতয়ক িারা এটি খুাঁতর্ (মলথ্ 
7: 13-14) আতি ". 

 

এটাই লবতশ্বর লবশ্বাস নয়, ত্াই না? সম্ভবত্ যি আিলন লক শুতনতিন এবং অনুমান 
করতত্ এতসলি নয়. লকন্তু এটা লক িীতষ্টর বতিন. লকভাতব লক ঠতক িালথ্জব হতয় যিতি! 

 

শয়ত্ান এই র্িতত্র যদবত্া লহতসতব বাইতবতি অলিত্ হয়. লত্লন একটি শয়ত্ান লহসাতব 
প্রদলশজত্ হতব, লকন্তু একটি যদবত্া লহতসতব - আতিার একটি যদবদূত্ লহসাতব. আর 
কািাম 12: 9, আিলন িড়তত্ "শয়ত্ান, িারা সমগ্র লবতশ্বর." 

 

হযাাঁ, অতনক লিশুর নাতম আসতব, যি িীশু িীতষ্টর - হযাাঁ, লবতশ্বর িীতষ্টর সুসমািার প্রিার 
কতরলিতিন. এবং এখতনা, এটা বুতঝই, লবতশ্বর যধাাঁকাবার্. 

 

যপ্রলরত্রা র্ানত্ কী ঘটতব 

 



যপ্রলরত্রা িীশু িীতষ্টর স্বভূলমকায়, সরাসলর লনতদজশ লবশ্বাস যি ত্াতদর মন্ত্রণািতয়র ঘলনি 
ঘটতত্ শুরু হতব যথ্তক প্রিাতনর সম্পতকজ  িািজ  সত্কজ . 

 

সতব মাত্র 20 বির িীশু, যপ্রলরত্ যি তির কু্রশকাতঠ লবে কতর হত্যা করার ির ত্ার 
প্রথ্ম অনুপ্রালণত্ অক্ষর এক, লিস্টান লমথ্যা প্রিার দ্বারা বা যপ্রলরত্তদর যথ্তক করা 
লমথ্যা লিঠির প্রত্ালরত্ হতত্ না সত্কজ : "তকউ যকাতনা উিাতয় যত্ামাতদর প্রত্ালরত্ না 
কতর ; যসলদন [মানুতষর লবষয়গুতিাতত্ ঈশ্বতরর হিতক্ষতির সময়, িখন িীশু িীতষ্টর 
র্ালত্তক শাসন ল তর আসতত্ হতব] আসতব না িলদ না দতূর িত্নশীি প্রথ্ম আতস 
"র্নয (২ লথ্ষিনীকীয় 2: 3). 

 

যপ্রলরত্ 20: 29-30, অইহুদী লশক্ষতকর বযাখযা লকভাতব ধমজত্যাি শুরু হতব. লত্লন ত্াতদর 
িানীয় মণ্ডিীতত্ উির ত্াতদর দালয়ে লবষতয় একটি িূড়ান্ত বাত্জ া লবলি ইল তষ 
প্রািীনতদর িাতিজ র (মন্ত্রীতদর) সংিৃহীত্. "র্নয," যি ি বিতিন, 'আলম র্ালন, আলম িতি 
যিতি অসভয যনকতড়র যত্ামাতদর মতধয আসতব, িাি র্ীলবত্ রাখত্ না. এিাড়াও 
যত্ামাতদরই মধয যথ্তক যিাক উঠিতব, লবিথ্িামী লকিু বিতত্. " যকন? "লনতর্তদর িতর 
লশষযরা আাঁকতত্." লনতর্তদর র্নয একটি বযলক্তিত্ লননলিলখত্ না া. নতু্ন মূতিযর আরম্ভ 
করার র্নয! 

 

আিলন এই দটুি আয়াত্ িূণজ ত্াৎিিজ ধরতত্ না? প্রািীন অথ্বা িলরিারক লবতশষত্, 

কারণ অলবিতম্ব িতর িি ইল তষ যিতড় লদতত্ন, যসখাতন িানীয় লির্জ ার মণ্ডিীর মতধয 
আসতব লমথ্যা মন্ত্রী, যমতষর যনকতড়, িীষ্টানতদর একটি লশকার করতত্ র্তড়া 
হতয়লিতিন. ত্খন মণ্ডিী মণ্ডিীতত্ যসই প্রািীনরা ইলত্মতধয যথ্তক এমনলক লকিু লিশুর 
মত্বাদ অলধকার যকতড় লনতত্ লনতর্তদর র্নয একটি লননলিলখত্ অতভদয হতব.  

 

ধমজপ্রিারক টিতমালথ্তক যি ি "সন্তুষ্ট, িাাঁটা, উত্সালহত্ করা, সব নধিজয এবং লশক্ষার সতে 
সমতয়র র্নয আসতব িখন ত্ারা সুি ও স্বাভালবক মত্বাদ সহয করা হতব না, লকন্তু 
ত্াতদর লনর্স্ব ইচ্ছা অনুিায়ী." ত্াতক লনতদজশ - লক ত্ারা মতন রাখতবন না অনুিলিত্ 
- "... ত্ারা লনতর্তদর লশক্ষকতদর র্নয িাাঁই হতব" - মন্ত্রী িারা প্রিার করতব ত্ারা 



লক শুনতত্ িাই উত্সালহত্ - "এবং ত্ারা সত্য যথ্তক দতূর ত্াতদর কান িািু হতব, 

এবং িল্প যথ্তক সতর যিতত্" (২ য় টিতমালথ্ 4: 2 -4). এই যপ্রলরত্তদর ও সুসমািাতরর 
প্রিারক এর লদন লিি. এমন অতনতক প্রথ্ম লদতক িািজ  িানীয় মণ্ডিীতত্ প্রায় দইু 
প্রর্তের ির, শব্দ মত্বাদ সহয না, কারণ ত্ারা সলত্যই অনুত্প্ত না লিি এবং ত্াই 
িলবত্র আত্মা িাইলন. ত্ারা টাকা অনুতরাতধ র্নয, িারা িল্প প্রিার কতর ত্াতদর ইচ্ছাতক 
খুশী - অস্পষ্টত্া এবং সূিজ িূর্ার প্রতরািনামূিক উিকথ্া যি যরামান সাম্রার্য লিি. 

 

যি ি িখন উেী র্েগ্রহণকারী লথ্ষিনীকীয় ত্ার লদ্বত্ীয় লিঠি লিতখলিতিন, লত্লন 
ত্াতদর "অনযায় এর রহসয" সম্পতকজ  লনতদজশ লদতয়তিন, যিন "ত্াড়নায় ইলত্মতধয কার্" 
(২ য় লথ্ষিনীকীয় 2: 7, এলভ). যনাটিশ: অনািার লশক্ষা যি তির লদতনর কার্ 
লিি. যরামান লবতশ্বর রহসয ধতমজর যি িুরাত্ন সূিজ বন্দ্ক রহসয যথ্তক িক্ষিালত্ে সতে 
ভরা লিি. 

 

ত্াাঁতদর অতনতকই িীশুর নাতম ত্াতদর বযলক্তরই অনুসরণ বৃলে সহ যদখা িায়.  

 

লিহূদা ত্ার লিঠিতত্ উিতদশ যি প্রলত্ খৃস্টান "লবশ্বাতস িা সব িয়িা লবত্লরত্ র্নয 
একবার লিি র্নয আন্তলরকভাতব ত্কজ  কতর অন্তভুজ ক্ত করা লিি. কারণ এমন লকিু 
যিাক অিলক্ষত্, িারা দীঘজ আতি এই লনন্দ্া র্নয আউট লিলিত্ করা হতয়লিি, অধালমজক 
যিাতকরা মতধয আতি িারা মতধয আমাতদর ঈশ্বতরর অনুগ্রতহ ল লরতয় যনয় এবং শুধুমাত্র 
প্রভু আমাতদর ঈশ্বর ও প্রভু িীশু িীতষ্টর অস্বীকার .... এই কামুক বযলক্ত, িারা লবতভদ 
সৃলষ্ট, আত্মা "(লিহূদা 3-4, 19) হতচ্ছ না. ত্ারা আতক্ষি, না অনুত্াি যশখাতনা. 

 

র্িু এইসব প্রিারক লবশ্বাসীতদর শরীর যথ্তক ত্াতদর অনুসারীতদর িৃথ্ক বতিতিন.  

 

সময় যয়াহন ত্াাঁর িতত্র লিতখলিতিন, লত্লন এই দ:ু লখত্ যনাট িারা অিলক্ষত্ প্রথ্ম প্রায় 
অন্তভুজ ক্ত করা লিি: "ত্ারা আউট আমাতদর কাি যথ্তক িতি যিি, লকন্তু ত্ারা 
আমাতদর যিাক লিি না, কারণ ত্ারা িলদ আমাতদর দতির লিি, ত্ারা থ্াকত্ আমাতদর 



সাতথ্; লকন্তু ত্ারা বাইতর লিতয় যি ত্ারা স্পষ্ট যবাঝা যিতত্ িাতর, যি ত্াতদর যকউ 
আমাতদর লিি "(আলম র্ন 2:19). 

 

িলদও এই অতনক ভ্রামক, যিতক সত্য িািজ  ত্যাি, ত্াতদর িতর লশষযরা অিন, ত্াতদর 
লননলিলখত্ কতয়ক শত্াব্দী যবলশ িায়ী হয়লন. 

 

যসখাতন লিি, ত্তব, একটি এমনলক আতরা লবিিনক ধমজত্যাি যি সত্য িািজ  অনুপ্রলবষ্ট. 

 

সত্য লিস্টানরা যর্ারিূবজক আউট 

 

লিটার লির্জ ার যি অতনকতক িথ্ভ্রষ্ট হতব সত্কজ . যসখাতন লিস্টানতদর মতধয ভণ্ড 
লশক্ষকরা ধমজতদ্রাহীত্া আনতত্ হতত্া, "এবং অতনক ত্াতদর ধ্বংসাত্মক িথ্ অনুসরণ 
করতব, কারণ িাতদর সতত্যর িথ্ সম্বতন্ধ লবরূি মন্তবয করা হতব" (২ য় লিত্র 2: 2). 

 

িি এর লিঠি যিতয় উদ্দীষ্ট (: 15-16 -২ লিত্র 3) আতরকটি অথ্জ লদতত্ িাক 
হয়. লকন্তু িানীয় মণ্ডিী িাব এবং ত্াতদর লনর্স্ব অংশগুতিা লবরিন, যিমন অনযতদর 
প্রথ্তম কার্ লিি িলরবতত্জ , এই লমথ্যা প্রিারক মণ্ডিীর মতধয রতয় যিতি এবং খুব 
শীঘ্রই সত্য লিস্টানতদর লবত্ালড়ত্ করতত্ িািতিন. 

 

যপ্রলরত্ যিাহন িায় করা লিঠিতত্ আমরা িলড়:. "আলম লির্জ ায় লিতখতিন, লকন্তু, ত্াতদর 
মতধয যক আতি ভািবাতস গ্রহণ না কতর, আমাতদর অত্এব, িলদ আলম আলস, আলম ত্ার 
কাতর্র স্মরণ করতব িা যস কতর, দলূষত্ শতব্দর সতে আমাতদর লবরুতে র্ল্প. আর ত্া 
লনতয় সন্তুষ্ট না, যস লনতর্ও ভাইতদর গ্রহণ না কতর, এবং িারা ত্াতদর লির্জ ার লনবজািণ 
করতত্ ইচ্ছকু, বারণ কতরন "(তৃ্ত্ীয় র্ন 9-10). 

 



সত্য লিস্টান িারা একা সত্য িািজ  িঠিত্, দশৃযমান, সংিঠিত্ মণ্ডিী যথ্তক যবর করা 
হলচ্ছি! 

 

এই লবলক্ষপ্ত িাতদর র্ন বিতিন, "এভাতব িৃলথ্বীতত্ আমাতদর র্াতন না" লিি (আলম 
যিাহন 3: 1). 

 

নাম খৃস্টান যনত্াতদর িারা আল্লাহর িাতিজ র সহকালরত্া মতধয দ্বারা দতূর বহন করা 
হলচ্ছি, িানীয় মণ্ডিী দখি কতর, িীতষ্টর নাতম, িলদ এটা িীতষ্টর িসতিি লিি ত্াতদর 
লমথ্যা লশক্ষার 'লননলিলখত্ মতধয অতনক প্রত্ালরত্. (এইি যকন এত্ যবলশ অতির. 
সুসমািার িলত্রকা, যম 1985) 

 

সত্য িীষ্টান ও অনযরাও িারা সলত্যকাতরর লবশ্বি লিি না মতধয লবলচ্ছন্নত্ার সাতথ্ 
র্লড়ত্ আতরা র্ানার র্নয, আমাতদর লবনামূতিয িুলিকা যদখতত্ "ঈশ্বতরর িাতিজ র 
অবযাহত্ ইলত্হাস." 

 

4. ঈশ্বনেে যকাে চাচচ  সবনচনয় খ্রবশ্বস্ত হয়? 

 

যিতহতু্ ঈশ্বর িািজ  সত্য লিস্টান লির্জ া, যিমন সব গ্রুি একই হয়? যসখাতন ঈশ্বতরর িািজ  
(সহ এমনলক, যরাতমর িািজ ) দালব করা দতির যস্কার এবং ত্াতদর মতধয অতনক ভাি 
ঈশ্বতরর িাতিজ র অবলশষ্টাংতশর প্রলত্লনলধে করার দালব. 

 

আিলন িা এক লসোন্ত সম্পতকজ  লকভাতব যিতত্ হতব? যসখাতন প্রমাণগুলি দ্বার, এবং িক্ষণ 
আিনাতক সাহািয করতত্ এতসতিন? 

 

অবশযই আতি. 



 

আর িখন আল্লাহ মানুতষর (তিাহন 6:44) কি, লত্লন ত্াতদর িিন্দ্ করতত্ ক্ষমত্া 
যদয়. আর ঈশ্বতরর িান িািজ  লনবজািন খুবই গুরুেিূণজ. এইটি এমন লকিু লবষয় যি 
আলম অলভজ্ঞত্া যথ্তক লশতখলি. 

 

লকিু বযাকগ্রাউন্ড 

 

আমার লকতশার বয়তসর যশতষর লদতক, আলম বুঝতত্ যিতরলিিাম যি, সত্য িািজ  সত্য নাম 
"ঈশ্বতরর িািজ " যসইসাতথ্ অনযানয, সংতকত্ সনাক্ত করুন, এবং এই িুলিকায় িক্ষণ 
কতয়ক লিি. আমার বাবা 'ঘর যথ্তক যবর িিন্ত কতয়ক সপ্তাতহর মতধয, আলম একটি 
ফ্লায়ার যি একটি "ঈশ্বতরর িািজ " যসবা যি একটি শলনবার অনুলিত্ হয় অবিান 
ত্ালিকাভুক্ত যদখতত্ ঘতটতি. 

 

সুত্রাং, যি লবরামবার আলম উিলিত্ লিতিন আলম লক লবশ্বাস ঈশ্বতরর যসবা একটি 
সত্য িািজ  হতব. িলরবতত্জ , সম্পতকজ  সম্ভবত্ 100 ত্ম সময় ির িার্ক বতিন, "লিশু" লনরথ্জক 
(অথ্জহীন) িুনরাবৃলত্ত, আলম বুঝতত্ যিতরলি এই সম্ভবত্ হতত্ িাতর না যি, আল্লাহ এর 
বাইতবি এবং সত্য িািজ  (Cf. মলথ্ 6: 7), ত্াই আলম লিতয়লিিাম আউট যসবার. 

 

ত্ারির যথ্তক, আলম বুঝতত্ যিতরলি এটা বনু্ধত্া এবং সমথ্জন করার র্নয সঠিক 
"ঈশ্বতরর িািজ " বািাই গুরুেিূণজ লিি যি. 

 

অধযায় 2 & প্রলত্ভাস 3 িীর্জ া লবষয় সম্পতকজ  আতরা যশখার ির, আলমও িিজবলসত্ 
ঈশ্বতরর সবতিতয় সঠিক িািজ  ল িাতিিল য়ার ঈশ্বতরর িািজ  যি কািাম 3 আতিািনা করা 
বাাঁধা সৃলষ্ট করতব: 7-13. 

 

ল িাতদলিয়ান লড্রমস এবং লবশ্বাস 



 

লবলভন্ন ধমীয় বযলক্তবিজ অবিাতন যি িীর্জ া প্রলত্ভাস প্রথ্ম লত্নটি অধযাতয় উতল্লখ করা 
শুধুমাত্র বািব িীর্জ া, লকন্তু য রত্ দূত্ র্ন এর সময় যথ্তক সাত্ সত্য িািজ  ইলত্হাস 
'িুতির' এর একটি রূিতরখা প্রলত্লনলধে কতরতি মাওবাদীরা িীশু. সবতিতয়, যশতষ ঐ 
লির্জ ার লবশ্বি লিশুর কথ্াগুতিা অনুিায়ী, ল িাতিিল য়া অংশ লিি. 

 

ল িাতিিল য়া িুি (ইলত্হাতসর ওির অলধক লববরতণর র্নয, দয়া কতর লবনামূতিয 
িুলিকা ঈশ্বতরর িাতিজ র অবযাহত্ ইলত্হাস যদখতত্ র্নয) লকিু দ্বারা লবশ্বাস করা হয় প্রয়াত্ 
হাবজাটজ  িলিউ আমজস্ট্রং মানুতষর যনতৃ্তে 1933 সাতি শুরু হতয়তি এবং যি ত্ার প্রধানত্া 
কািাকালি যশষ বাইতবি অনুসাতর 1986 সাতি ত্ার মৃতু্যর সময়, ত্তব, যি 
ল িাতিিল য়া লির্জ া এখনও প্রতয়ার্ন একটি অবতশষ লির্জ া বয়স যশষ িিজন্ত অলিে 
(cf. ইব্রীয় 13: 1; প্রকালশত্ বাকয 3: 10-11). 

 

ঈশ্বতরর যরলিও িািজ  (িতর িা ঈশ্বতরর লবশ্ববযািী িািজ  নামকরণ করা হয়) এবং 
ঈশ্বতরর িাতিজ র ল িাতিিল য়া িুতির সূিনা িঠতনর একটি দইু ভাতি লবভক্ত যঘাষণা 
স্বপ্ন হাবজাটজ  আমজস্ট্রং লবশ্বাস যি, আল্লাহ ত্ার স্ত্রী লদতয়তিন এবং যি অলিত্ হতয়লিি 
িরবত্ীকাতি লনলশ্চত্ করা হয় (হাবজাটজ  িলিউ আমজস্ট্রং, 1973, িৃ. 187,193-

194 এর আত্মর্ীবনী). লত্লন লবশ্বাস করতত্ন লত্লন িূণজ লক যি স্বপ্ন (আমজস্ট্রং এইি. 
আমার ভাই ও যবাতনরা এবং সহকমীর লিঠি, 28 নতভম্বর, 1956) প্রথ্ম অংশ হতব. 

 

একইভাতব, ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  িঠতনর স্বপ্ন (বব লথ্তয়ি দুটি এবং অনয য লসিা াই 
ল স যিআনা করার) যি িরবত্ীকাতি লনলশ্চত্ করা হতয়তি অলিত্ হতয়লিি. আমরা 
যিামা আমজস্ট্রং যঘাষণার স্বতপ্নর লদ্বত্ীয় অংশ িূরতণ. অনয যকাতনা সত্য দন্তিুক্ত গ্রুি, 

দন্তিুক্ত িারা দাবী কতরতিন ল িাতিিল য়ার অংশ অবলশষ্টাংতশর যনতৃ্ে দালব কতর 
থ্াতক যি স্বপ্ন যপ্রলরত্ 2 প্রলত্ যশষকাতি আত্মা একটি উিহার হতত্ প্রলত্শ্রুত্ সতেও: 
(র্নয 17-18 . লবিালরত্, ঈশ্বতরর িািজ ) ধারাবালহক ইলত্হাস যদখতত্ অতনক িায়লদতকয়াি 
প্রািীন সদ্দকূীতদর মত্ কার্ কতর এবং যমতন যনতব না যি, আল্লাহ লকভাতব কার্ কতর 
(মাকজ  12: 23-32). 

 



ত্ার অতক্টাবর 1979 যপ্লইন িুথ্ যখত্াবধারী ঈশ্বতরর সত্য িািজ  7 

লনদশজনাবিী লনবতন্ধ প্রয়াত্ হাবজাটজ  িলিউ আমজস্ট্রং সাত্ প্রমাণালদ যি লত্লন মতন করতত্ন 
ঈশ্বতরর প্রকৃত্ িাতিজ র ল িাতিিল য়া অংশ হতব ত্ালিকাভুক্ত. এতদর মতধয বুলেমান / 
লশক্ষণ 1) যক এবং ঈশ্বর ?, 2) আল্লাহ ও িলবত্র সৃলষ্ট এবং সৎকমজশীিতদর কযাতরক্টার 
সরকার লক, 3) যক এবং লক মযান?, 4) সত্য ইস্রাতয়ি, 5) এটা ঠিক যি ইলঞ্জি সম্পতকজ  6) 

এবং যকন িািজ ?, এবং ঈশ্বতরর রাতর্যর রার্তের লশক্ষার 7) অগ্রালধকার. লত্লন মতন 
কতরন যি, ত্ারির, ঈশ্বতরর লবশ্ববযািী িািজ  ঐ সব 
লিি. আমরা ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  লহসাতব ভাি. 

 

লবতশষভাতব যসই আমরা যশখান সম্পলকজ ত্: 

 

1) দশৃয যি প্রাথ্লমক লিস্টানতদর সাবজতভ ম কতৃ্জ তের উির লিি, 

 

2) ঈশ্বতরর সরকার (লিত্া লহতসতব কতৃ্জ িক্ষ সতবজাচ্চ ও ত্াাঁর যপ্রমময় আইন 
অধীতন িলরিািনা) এবং ধালমজক িলরত্র উন্নয়নশীি ত্ার িক্ষয (তরামীয় সতে 
হায়ারারলককাি 5: 4; মলথ্ 5:48) ত্াাঁর মন্ত্রণািয় (ইল ষীয় 4 যথ্তক মত্বাদ 
সহায়ত্ায়: 11-16), 

 

3) আল্লাহ ইচ্ছাকৃত্ভাতব সৃলষ্ট মানুতষর শারীলরক (আলদিুিক 2: যি ঈশ্বর 
(ইল ষীয় 3 িলরবাতর 45-48): 7) আর যি লত্লন আহ্বান (তিাহন 6:44) 

আধযালত্মক (1 কলরন্থীয় 15 হতত্ িাতর 14-19) , 

 

4) আধুলনক ইস্রাতয়ি িলরিয় এবং লকভাতব যি ভলবষযদ্বাণী (Cf. আলদিুিক 48, 

49 এর সাতথ্ সম্পকজ ; 1 রার্াবলি 12: 19-20; িাতকাব 1: 1; লিরলময় 30: 7; 

িযালনতয়ি 11:39), 

 

5) রার্য িীতষ্টর সুসমািার (মাকজ  1: 14-15; যপ্রলরত্ 1: 1-3), 



 

6) লির্জ া ঈশ্বর (মলথ্ 24:14 কার্ নয় যি; 28: 19-20; যিাহন 6:29; প্রকালশত্ 
বাকয 3: 7-13; 1 কলরন্থীয় 12: 1-31; 16: 9; 2 কলরলন্থয়ান্স 6: 14-18; ইল ষীয় 5: 

25-32) সতত্য (িীত্সংলহত্া 33: 4; লিশাইয় 61: 8; যিাহন 17:17; 2 টিতমালথ্ 
2:15), 

 

7) একটি সাক্ষী লহতসতব লবতশ্বর কাতি স্বিজরাতর্যর লবষতয় সুসমািার প্রিার (মলথ্ 
24:14) এবং শীঘ্রই আসতি সহস্রাতব্দর (প্রকালশত্ বাকয 20 সঠিক অগ্রালধকার: 
4), সময় লশষযতদর যি সব লর্লনষ লিশু আতদশ অধযািনা (মলথ্ 28:19 -20). 

 

দ্রষ্টবয: ির হাবজাটজ  আমজস্ট্রং এর মৃতু্যর ির ত্াাঁর মানব উত্তরালধকারী ধমজত্যাি প্রতবশ 
এবং ঈশ্বর মত্বাতদর অননয িাতিজ র সবতিতয় বর্জ ন কতরন. সত্য লির্জ া লহসাতব অতনক 
বাম যি সংিঠন এবং অতনক অনযানয প্রলত্িাতনর যথ্তক িঠন করা হতয়তি 
ক্রমািত্. ধমজত্যাি লনউ যটস্টাতমন্ট বার (তিমন 1 র্ন 2: 18-19) যথ্তক ঘতটতি এবং 
যকন এক কারতণ সত্য লিস্টান লির্জ া ইলত্হাস কঠিন হতত্ িাতর. 

 

অতনক দতির িািজ  যনত্ারা যি অলধকাংশ অথ্বা ঐ সাত্ িতয়ন্ট সব দালব আতি, প্রায় 
সব সলত্যই হাবজাটজ  আমজস্ট্রং এর িতয়ন্ট 2, 6 এবং 7 অনুশীিন করতত্ বযথ্জ হতয়তি, এবং 
অনযতদর লকিু ভুি বুতঝতি. অন্তত্ একটি গ্রুি যি এটা 6 & উিতর 7 একটি যনত্া, 
জ্ঞাত্সাতর এবং ইচ্ছাকৃত্ভাতব লবশ্বাস, উিকরণ এটা মত্বাদ ত্রুটি সত্য লিি না 
অন্তভুজ ক্ত র্ানত্ যি যঘাষণা কতরতিন. যি সেলত্ একটি লমথ্যা বাত্জ া িলড়তয় যদখায় যি 
ত্ারা ঈশ্বর-ঈশ্বর কাতর্র কার্ িূড়ান্ত িিজাতয় যনতৃ্ে যনই িীত্সংলহত্া 33 প্রলত্ সতত্য 
সম্পন্ন করা আবশযক: 4.সদাপ্রভু বিতিন, "আলম সতত্য ত্াতদর কার্ িলরিািনা করতব" 
(লিশাইয় 61: 8), এবং িারা যর্তনশুতন প্রকাশ এবং মত্বাদ ত্রুটি স্পষ্টত্ প্রভুর লদক 
গ্রহণ করা হয় না লবত্রণ. 

 

অতনক অনযানয দতির িাড় িতয়ন্ট 6 ও 7 ত্া সতেও, এখাতন এমন লকিু লবষয় িা 
হাবজাটজ  িলিউ আমজস্ট্রং 6 িতয়ন্ট এবং লবন্দ্ু 7 অংশলবতশতষ সম্পলকজ ত্ লিতখতিন: 



 

মযাথ্ু 28: 19-20, ঈশ্বতরর আতদশ করা হয় 1) িান এবং প্রিার িসতিি (মাকজ  
এর সংস্করণ, িীশু, মাকজ  16:15) একই শব্দ সতে তু্িনা; 2) লকন্তু িারা ত্ওবা 
কতর লবশ্বাস িািন কতর লিষ্টধতমজ দীলক্ষত্ করা; ত্ারিতর, 3) ত্াতদর 
আজ্ঞা "(হাবজাটজ  িলিউ আমজস্ট্রং এর আত্মর্ীবনী, িৃ. 523) িািন করতত্ যশখান. 

 

িািজ  উতদ্দশয, 1) দলুনয়ায় আল্লাহর রার্য আসতি প্রিার এবং 2) িাি খাওয়াতনা. 

"নসকতত্" - "িৃথ্ক খৃস্টান," িারা িীতষ্টর মাধযতমই যিতয় অনয যকান উিাতয় 
এবং ত্ার লির্জ া মাধযতম ত্ার উিায় রাতর্য প্রতবশ আতরাহণ করতত্ িায় - 
প্রলশক্ষতণর লিতস্টর িেলত্তত্ প্রলশলক্ষত্ করা হতচ্ছ না, শাসন এবং িীতষ্টর সতে 
রার্ে ত্াাঁর রাতর্য! (বয়তসর রহসয p.270). 

 

হাবজাটজ  আমজস্ট্রং এিাড়াও যশখাতনা "িণতিািাতিাতির র্নয আধুলনক সুতিাি-সুলবধা 
সম্বলিত্ - লপ্রলন্টং যপ্রস, যরলিও, যটলিলভশন, এমনলক যটলিত ান িার দ্বারা এক লমলনট 
বা ত্ার কম বযািার লবতশ্বর যকান অংতশ অনয যি াঁিাতত্ িাতর - িিজন্ত আতরা যবলশ 
মানুতষর কাতি যি াঁিতত্ িাতর লমলিত্ প্রথ্ম শত্াব্দীতত্ যপ্রলরত্তদর "সব 
যিতয় (ঈশ্বতরর সত্য িািজ  7 প্রমাণগুলি িাটজ  6. যপ্লইন িুথ্, আিস্ট 1979). 

 

আমরা ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  লপ্রলন্টং যপ্রস, যরলিও, ইউটিউব যটলিলভশন, যটলিত ান সহ 
িণতিািাতিাতির র্নয 21 শত্তক িেলত্ বযবহার করা হয়, এবং অবশযই ইন্টারতনট, িা এমনলক 
িণতিািাতিাতির যি হাবজাটজ  আমজস্ট্রং বযবহৃত্  রম তু্িনায় দ্রুত্ত্র হতত্ িাতর  আমরা 
রার্ে িসতিি সতে একালধক িক্ষ িক্ষ যি াঁতিতিন এবং যঘাষণা এবং ভলবষযদ্বাণীিূণজ 
সত্য িীশু বিতিন যি মানদণ্ড মলথ্ 7 লমথ্যা যথ্তক সত্য র্ানতত্ হতব হতব ধরণ আতি 
আতি: 15-18. 

 

মত্বাদ সত্য লনলরতখ, হাবজাটজ  আমজস্ট্রং লিতখলিতিন, বির 
1933 (বয়তসর, 1985 এর রহসয) "কমিতক্ষ 18 যম লিক এবং অিলরহািজ সত্য যথ্তক সত্য 



লির্জ া িুনরুোর করা হতয়তি".সকতি "িুনরুোর সত্যগুতিা" ঈশ্বতরর অবযাহত্ িাতিজ র 
লবশ্বাস অল লসয়াি যস্টটতমন্ট (www.ccog.org অনিাইতন িাওয়া িায়) হয়. যি সবতিতয় 
র্নয মামিার গ্রুি যনত্ারা একবার িুরাত্ন লবশ্ববযািী িািজ  ঈশ্বতরর অংশ লিি (িলদ 
না সব) নয়. উিরন্তু, অলধকাংশ িারা দাবী কতর লবশ্বাস িািন কতর ত্াতদর এমনলক 
ত্ালিকা প্রয়াত্ হাবজাটজ  িলিউ আমজস্ট্রং আসতি লদতয়তিন বযবহার করতবন 
না (ল িাতিিল য়া িািজ  িুতির ত্ার ধতমজািতদশ যখত্াবধারী লমশন, লিতসম্বর 17, 1983 

প্রদত্ত যদখুন), লকন্তু এর িলরবতত্জ  িতর প্রস্তুত্ একটি ত্ালিকা উির লনভজ র কতর একর্ন 
যনত্া যি ঐ লশক্ষাগুতিা শক্তভাতব ধারণ করা হয়লন ত্াাঁর মৃতু্যর (ঈশ্বর এই 18 

সত্যগুতিা িুনরুোর: আিলন ত্াতদর র্নয কৃত্জ্ঞ হয় লবশ্ববযািী সংবাদ, আিস্ট 25, 

1986). 

 

িীশু ল িাতিিল য়ার "ধর যত্ামার িা আতি, যি যকউ আিনার মুকুট লনতত্ িাতর 
'যথ্তক সাবধান (প্রকালশত্ বাকয 3:11), এবং এই আিাত্দলৃষ্টতত্ মত্বাদ সত্য যি, ঈশ্বর 
িাতিজ র ল িাতিিল য়া অংশ িুনরুোর করা হতয়তি অন্তভুজ ক্ত করা হতব. বাইতবতি সাবধান 
কতর যি, িারা মুলমনতদর সত্য যথ্তক "স্বদিত্যাি" হতব হতব বতি মতন হতচ্ছ এবং িখন 
যি অত্ীতত্ ঘতটতি, এটা আবার ভলবষযৎ (Cf. দালনতয়ি 11 ঘটতব: 30-35; 1 ত্ীমলথ্য় 
4: 1 ). এমন যকউ যকউ একবার ল িাতিিল য়ার বতি দালব করা হয় যি লশক্ষার 
শক্তভাতব অনুলিত্ হয়লন. 

 

একবার িুরাত্ন লবশ্ববযািী িািজ  ঈশ্বতরর অংশ ত্াতদর সত্য শীষজ অগ্রালধকার (মলথ্ 
24:14; 28:19) লহতসতব লবতশ্বর কাতি ঈশ্বতরর রাতর্যর িাবলিক যঘাষণা িািন লন 
যনত্াতদর সতে সবতিতয় গ্রুি, সম্পূণজরূতি সব বুঝতত্ িারলি না িুনরুোর সত্য এবং 
সত্য িতথ্ষ্ট মূিযবান লন; অত্: ির ত্ারা যদলখতয়তি যি, ত্ারা লক "ল িাতিিল য়া 
আঙরাখা" (তনতৃ্ে কতৃ্জ ে) বিা হতয়তি অলধকারী না হয়. 14-17: বতিন মিার সতে 
গ্রুি এিাড়াও উদ্ঘাটন 12 এর "নারী" দ্বারা প্রলত্লনলধে করা হয়. 

 

লহব্রুতদর লকত্াব লশক্ষা যদয়: 

 



ভ্রাতৃ্তপ্রম অলবরত্. (ইব্রীয় 13: 1) 

 

যকন যি মানুষ কতর যত্াি এখাতন? কারণ শব্দ লহসাতব "ভ্রাতৃ্তপ্রম" অনুবাদ 
শব্দ ল িাতিিল য়া. ল িাতিিল য়া অবযাহত্ রাখার র্নয, এমনলক এই স্বল্পাগ্রহী সময় 
মতধয, যসইসাতথ্ আল্লাহর িািজ  ইলত্হাস র্তুড় (একটি লিগ্রী) উিলিত্ 
হতত্ লিতিন লগ্রক সংস্করণ. ল িাতিিল য়ার িভীরভাতব িত্নশীি সম্প্রদায়. ল িাতিিল য়ার 
দলরদ্র এবং িত্ন লনতত্ হয়. 

 

িক্ষয করুন সলত্যই লবশ্বি লির্জ া যি দূত্ িি সম্পতকজ  লিতখলিতিন দটুি নবলশষ্টয:  

 

... ঈশ্বর, িা র্ীবন্ত ঈশ্বতরর সতত্যর িম্ভ ও িি মণ্ডিী মলন্দ্তর. (1 ত্ীমলথ্য় 3:15) 

 

উিিািন লনতর্তক ঈশ্বর, একটি কমী িারা িলিত্ হতত্ নযায়ত্ সত্য বাকয 
লবভার্ক প্রতয়ার্ন যনই অনুতমাদন িলররমী হতত্. (2 টিতমালথ্ 2:15) 

 

লবশ্বি ল িাতিিল য়া অবলশষ্টাংতশর, প্রলত্ভাস 12 "নারী": 14-16, গ্রুি যি সবসময় 
নযায়ত্ ভাি (উিিলি) সত্য কথ্া কতঠার িলররম কতর এবং সতত্যর িম্ভ ও িি 
হয়. কারণ যি আলম আমার িূতবজ িািজ  ঈশ্বতরর সংিঠন ত্যাি করতত্ হতয়লিি যি, ত্ারা 
বারবার প্রলত্শ্রুলত্ ভে এবং, জ্ঞাত্সাতর এবং ইচ্ছাকৃত্ভাতব, মুলদ্রত্ ত্থ্য ত্ারা র্ানত্ 
যয় (সত্য লিি না িাঠাতত্ অবযাহত্ হয় cf. লিরলময় 48:10 িীত্সংলহত্া 33: 4 

িীত্সংলহত্া 101: 6-7; লিশাইয় 61: 8) িা অনযানয িাতন লবিালরত্ (তিমন 
www.cogwriter.com ). অত্এব, এই আমাতক প্রতরালিত্ কতর যি, ত্ারা আর ভাি 
ঈশ্বতরর িাতিজ র ল িাতিিল য়া অবলশষ্টাংতশর প্রলত্লনলধে করতত্ িাতর এবং ঈশ্বতরর 
দ্বারা বযবহৃত্ হতত্ িাতর না (Cf. লিশাইয় 61: 8; িীত্সংলহত্া 101: 7) সংসাধন প্রতিষ্টার 
যনতৃ্ে মলথ্ 24:14 ইত্যালদ যকন এটা প্রতয়ার্ন লিি ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  িঠতনর র্নয যি. 

 

http://www.cogwriter.com/


িত্দুর সতত্যর িম্ভ ও িি িায়, ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  আতরা িভীরত্ার এবং অনয 
যকান ঈশ্বতরর িািজ  গ্রুি তু্িনায় ত্াড়াত্ালড় িািজ  ঈশ্বতরর ইলত্হাস সম্পতকজ  লবিালরত্ 
রতয়তি. আমরা িীশু িীতষ্টর যপ্রলরত্ ও ভাববাদীতদর (ইল ষীয় 2:20) এর লভলত্ত উির 
লনলমজত্ হয়. আমরা লক লিশুর প্রাথ্লমক অনুসারীরা অনয যকান ঈশ্বতরর িািজ  গ্রুি 
যিতয় যশখাতনা আতরা যশখান.আমরা িীশু আমাতদর ধতমজািতদতশর হুকুম যশখান 
িতড়লিতিন আতি এবং লমলিয়াতত্ (Cf. মলথ্ 28: 19-20). আমরা দলরদ্র আমাতদর আয় 
(িািাত্ীয় 2:10) এর একটি উতল্লখতিািয িলরমাণ িাই. উিরন্তু, আমাতদর ভলবষযদ্বাণীিূণজ 
বযাখযা আতরা িভীরত্ার মতধয হয়, এবং, আতরা বাইতবিসংক্রান্ত ঈশ্বতরর গ্রুি (Cf. 2 

লিত্র 1:19) এর অনয যকান িলরলিত্ িািজ  যিতয়. 

 

লক ভলবষযদ্বাণী সম্পতকজ ? 

 

ভলবষযদ্বাণী গুরুেিূণজ? 

 

অবশযই. 

 

প্রথ্ম যরকিজ  ধতমজািতদশ, িা একটি অতি লকক ঘটনা (তপ্রলরত্ 2: 1-11) িতর যপ্রলরত্ 
লিত্র বাাঁধা বাইতবতির ভলবষযদ্বাণী (তপ্রলরত্ 2: 14-40) লদতয় খবর ঘটনা. আংলশকভাতব 
কারণ মানুষ যি ঘটনা লিটার আতিািনা সতিত্ন লিি, অতনক মতনাতিাি এবং হার্ার 
হার্ার (তপ্রলরত্ 2:41) ধমজান্তলরত্ করা হয়. 

 

অতি লকক নতু্ন লনয়তম অনয যরকিজ  এর সবতিতয় িদমিজদায় করা হয়লন িলদও, 

লস্পকার (: 22-31 যপ্রলরত্ যিমনঃ 17) ভলবষযদ্বাণী এবং বাইতবি এর অনযানয অংতশ 
ঘটনা লিাঁট ভাি ত্াতদর দশজকতদর কাতি যি াঁিাতনার যিষ্টা কতরলিতিন. 

 



এটা উিিলি করা যি প্রথ্ম বাত্জ া যি লিলিবে হয় যি, লিশুর প্রিালরত্ এবং যশষ 
বাত্জ া িীশু লদতয়তিন (মাকজ  1:14 মতধয রার্ে িসতিি) (প্রলত্ভাস বই) 
ভলবষযদ্বাণীিূণজ লিি গুরুেিূণজ হতত্ িাতর. লবলভন্ন বাত্জ া যি লত্লন লদতয়তিন (তিমন মলথ্ 
24, িুক 21) আসন্ন ঘটনা বাাঁধা লিি. 

 

ভলবষযদ্বাণী মুলমনতদর র্তনয এক লনদশজন হয়: 

 

এভাতব লর্হবা, লবশ্বাসীতদর র্নয লকন্তু অলবশ্বাসীতদর র্নয যকান লনদশজন হয় 
িখন ভলবষযদ্বাণী সত্য প্রত্যাখযানকারী ত্াতদর র্নয নয়, বরং লবশ্বাসীতদর র্নয 
লনলশ্চত্ই িলরিূণজ লনদশজন রতয়তি. (1 কলরন্থীয় 14:22, ইংতরলর্ স্টযান্ডািজ  বাইতবি) 

 

অত্এব লর্হবা প্রকৃষ্ট লনদশজন রতয়তি, িারা লবশ্বাস িািন কতর না লকন্তু 
কাত রতদর র্নয হয়; লকন্তু ভাববাণী অলবশ্বাসীতদর র্নয লকন্তু িারা লবশ্বাস 
িািন কতর না (1 কলরন্থীয় 14:2) 

 

বাইতবি যদখায় যসখাতন লর্হবা (1 যরর অবযাহত্ িািজ  অনযতদর যি ভরাট সাহািয. লকন্তু 
যি নবী, িার মতধয সঠিকভাতবকলরন্থীয় 12:28) লবলভন্ন ধরতনর হতত্ হতব, এবং আমাতদর 
যস্বচ্ছাতসবক অনুবাদক ও ঈশ্ব ভলবষযদ্বাণী বযাখযা, মুলমনতদর র্নয একটি লনদশজন হতত্ 
অনুলমত্ হয় িক্ষয. আমরা ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  বুঝতত্ এবং অনযানয দন্তিুক্ত গ্রুি যিতয় 
ভলবষযদ্বাণীর ভাি অতনক লদক বযাখযা করতবন. 

 

এর মাতন লক এই যি ভলবষযদ্বাণী সত্য িাতিজ র সবতিতয় গুরুেিূণজ নবলশষ্ট হি? না, 
ভািবাসা (: 1.8 cf. 1 কলরন্থীয় 13). 

 



ত্া সতেও, যপ্রম সাধনা বাইতবতি ভলবষযদ্বাণী লদতয় বাাঁধা হয় (1 কলরন্থীয় 14: 1). 9-12: 

সলত্যই সত্য ভািবাসা হতচ্ছ িাতদর লকিু ভলবষযদ্বাণী কতরলিতিন ঘটনা যথ্তক 2 

লথ্ষিনীকীয় 2 অনুিায়ী আাঁি করা হতব. 

 

আর্, বযািক সামালর্ক িলরবত্জ তনর িান গ্রহণ করা হয়. ত্াাঁতদর অতনতকই বাইতবি 
ভলবষযদ্বাণী করা হয়. িলদও মতধয সম্ভবত্ এক-িতু্থ্জাংশ সমগ্র বাইতবি এর এক-
তৃ্ত্ীয়াংশ ভলবষযদ্বাণীিূণজ হয়, সবতিতয় গ্রুি যকবি বাইতবতি লবলভন্ন গুরুেিূণজ 
ভলবষযদ্বানী সম্পতকজ  যি সত্য বুঝতত্ িারলি না - কী ভলবষযদ্বাণী যিগুতিা লিশু যশষ 
ত্াাঁর অনুসারীতদর প্রলত্ আহ্বান র্ানান বুঝতত্ (তিমন মলথ্ 24:15; মাকজ  13:14). 

 

লকিু বাইতবি িাতরন িাড় লবশ্বাস কলর বা ভলবষযদ্বাণী উতিক্ষা করার দালব 
সতেও. লকন্তু যি সত্য লিস্টানতদর র্নয যকস করা অনুলমত্ হয় না: 

 

"িুমুর িাতির লদতক যদখ, এবং সব িাি. 30 িখন ত্ারা ইলত্মতধয উদীয়মান হয়, 

আিলন যদখতত্ এবং যি গ্রীতে লনতর্তদর র্ান এখন কািাকালি. 31 ত্াই 
আিলন হয়, িখন আিলন এই সব ঘটতত্ যদখতি, র্াতনন যত্া ঈশ্বতরর রার্য যি 
কািাকালি. 32 স্বত্ঃলসে কথ্া যি, আলম যত্ামাতদর বিলি, এই কাতির যিাি করতব 
িিজন্ত সবলকিুর সঞ্চালিত্. 33আকাশ ও িৃলথ্বীর যিাি িাতব, লকন্তু আমার কথ্া 
যকান যিাি হতব. 

 

"লকন্তু যত্ামরা সত্কজ  যথ্তকা, িাতি যত্ামাতদর হৃদয়, মত্তত্া ভারগ্রি করা, এবং 
এই র্ীবতনর বর্ায় রাতখ, এবং যসলদন অপ্রত্যালশত্ভাতব যত্ামাতদর উির 
আসতব.35 এটা সব িারা মুতখ বাস উির একটি  াাঁদ লহসাতব আসতব িুতরা 
িৃলথ্বী. 36 ওয়াি ত্াই, এবং সব সময় প্রাথ্জনা এই সব লর্লনস যি িাস, 

মানবিুত্রতক সামতন দাাঁড় আসতব অবযাহলত্ যয়ািয করতত্ িাতর. " (িূক 21: 29-

36) 

 



িক্ষয করুন লিশু লশলখতয়লিতিন যি, যি, ত্াাঁর অনুসারীরা সবসময় ঘটনা এবং ত্াাঁর 
লরটানজ এর সাতথ্ সম্পলকজ ত্ ভলবষযদ্বানী মতনাতিাি লদতত্ হতব. িীশু বারবার র্িতত্র 
ঘটনাগুতিা যি যিমন মযাথ্ু 24:42, 25:13 যিমন অনযানয ধমজগ্রতন্থর মতধয িলরিূণজ হতব 
র্নয ঘলড় ত্াাঁর অনুসারীতদর বতিলিতিন; মাকজ  13: 9,33,34,35,37, এবং উদ্ঘাটন 3: 

3. িীশু ত্াাঁর অনুিামীতদর ঘলড় আশা. 

 

লিশুও লশক্ষা লদতয়লিতিন যি, িলবত্র আত্মা, "সতত্যর আত্মা," ভলবষযদ্বাণীিূণজ যবশী সহ সব 
সত্য, বুঝতত্ লবশ্বি সাহািয করতব: 

 

আলম এখনও অতনক লকিু আিনাতক বিার আতি, লকন্তু এখন যত্ামরা যসগুতিা 
সহয করতত্ িাতর না. িাইতহাক, িখন ... সতত্যর আত্মা, এতসতি, {এটা} সকি 
সতত্যর মতধয যত্ামাতদর িলরিালিত্ করতবন; ... আিলন লকিু আসতত্ 
বিতব. (যিাহন 16: 12-13) 

 

িলবত্র আত্মা হতচ্ছ এবং সঠিকভাতব িলবত্র আত্মার দ্বারা িলরিালিত্ হতচ্ছ আমাতদর 
ভলবষযদ্বাণী বুঝতত্ সাহািয কতর. 

 

বাইতবতি এও: 

 

আত্মা লমটাতনা না. ভলবষযদ্বানী অবজ্ঞা করতবন না. (1 লথ্ষিনীকীয়5: 19-20) 

 

ঈশ্বর দতির লবলভন্ন িািজ  িারা সহ, এখতনা অতনক লবশ্বাস করতত্ যি, ঈশ্বতরর আত্মা 
বত্জ মাতন এখন ভলবষযদ্বাণীমূিকভাতব কার্ করতি বতি মতন হতচ্ছ না. অতনতক 
বাইতবতির ভলবষযদ্বানী অবজ্ঞা এবং, প্রায়ই যঝাাঁক, ত্াতদর িথ্ািথ্ বযাখযা (গুলি). 

 



বত্জ মাতন এই িৃলথ্বীতত্, ঈশ্বর ত্াাঁর লবশ্বি ও সত্য বান্দ্াতদরতক বতি লদন িারা 
সঠিকভাতব যশষ সময় ভলবষযদ্বাণীিূণজ সত্কজ বাত্জ া িা এখন যবর হবার প্রতয়ার্ন 
যঘাষণা করা হয়. 

 

বাইতবি লশক্ষা যদয়: 

 

লনশ্চয় প্রভু ঈশ্বর িলদ না লত্লন নবীতদর ত্াাঁর দাসতদর কাতি যিািন, লকিুই 
না. 8 লসংহ ির্জ ন কতরতি! যক না ভয় করতব? প্রভু ঈশ্বর উচ্চালরত্ হতয়তি! যক 
লকন্তু ভাববাণী করতত্ িাতর? (আতমাষ 3: 7-8). 

 

ত্া সতেও, যসইসতে ভাববাদী লনউ যটস্টাতমন্ট লশক্ষা (তিমন যপ্রলরত্ 2: 17-20; ইল ষীয় 
4:11; 1 কলরন্থীয় 14), অলধকাংশ 21 শত্তক ঈশ্বর দতির িািজ  লবশ্বাস কতর না যসখাতন 
বত্জ মাতন যকাতনা নবীতদর খারািভাতব হয় এবং ত্ারা যি যশষ সময় বাইতবতির 
ভলবষযদ্বাণীর কী উিাদান ভুি যবাতঝ. 

 

উিরন্তু, ঈশ্বর দতির িাতিজ র সব লকন্তু এক িারা গ্রহণ কতর যি, ঈশ্বর অন্তত্ এক 
ভাববাদী আর্ (CCOG এক বযলত্ক্রম নয়), কল্পনানুসাতর ভলবষযদ্বাণীিূণজ বযলক্ত লিলন 
িলরষ্কারভাতব ভলবষযদ্বাণীিূণজ এবং মত্বাদ ত্রুটি যশখাতনা হতয়তি শুতনলি, অত্: ির 
ত্ারা / হয় ভণ্ড ভাববাদী. 

 

ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  লিিার 

 

িারা ল িাতিিল য়ার সবতিতয় লবশ্বি অবলশষ্টাংতশর অংশ হতত্ ইচ্ছকু একটি ঈশ্বতরর 
িািজ  গ্রুি যি হতত্ িায়: 

 



1. ত্ার উিতর অগ্রালধকার (;: 19-20 28 মলথ্ 24:14) সাক্ষী লহতসতব স্বিজরাতর্যর 
লবষতয় সুসমািার প্রিার কতর. 

 

2. দলরদ্র ভাইতদর (িািাত্ীয় 2:10), লবধবা ও অনাথ্তদর (িাতকাব 1:27), 

লবতশষ কতর আলিকা ও এলশয়ার মত্ দলরদ্র অঞ্চতি সহ সমথ্জন. 

 

3. সলত্য বাইতবতির শাসন (1 কলরন্থীয় 12:28) িিজ া, মলথ্ 18 সহ: 15-17. 

 

4.  19-20; প্রকালশত্ বাকয 3:; 13:35; িূক 4:18; 14:13; মলথ্ 24:14 28 16-20: 

যঘাষণা, মত্বাদ, ভলবষযদ্বাণীিূণজ এবং যপ্রমময়  ি লিশু (তিাহন 7 আতি : 7-

13). 

 

5. কলমটি িারা মতন কতরন যি ত্ারা িািজ  দতূর িতড় না (1 ত্ীমলথ্য় 4: 1). 

 

6. স্বপ্ন গ্রহণ, যশষকাতি (: 17-18 যপ্রলরত্ 2) সহ আধযালত্মক উিহার আতি. 

 

7. কািাম 2 & 3 লির্জ াগুতিার ঐলত্হালসক এবং বত্জ মান ভূলমকা যবাতঝ. 

 

8. বযাখযা এবং বাইতবতির ভলবষযদ্বাণী িতথ্ষ্ট ভাি (তিমন দালনতয়ি 11: 29-45; 

মলথ্ 24) বুঝতত্ িখন র্ানতত্ িালিতয় যিতত্ (মলথ্ 24: 15-20; প্রলত্ভাস 3:10, 

12: 14-16) যগ্রট দদুজশা িূতবজ (মলথ্ 24:21). 

 

এক গ্রুি যসরা ঈশ্বতরর িািজ  (প্রকালশত্ বাকয 3: 7-13) ল িাতিিল য়া অংশ 
অবলশষ্টাংতশর প্রলত্লনলধে কতর 21 শত্তকর মতধয ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ . 

 



িীশু িায়লদতকয়াি সত্কজ  ত্ারা একটি ঈষদষু্ণ কার্ আতি এবং ত্ওবা বা িলরণলত্ 
(প্রকালশত্ বাকয 3: 14-22) মুতখামুলখ করতত্ হতব যি. ভলবষযদ্বাণীিূণজ লদতক, বািবত্া যি 
স্বল্পাগ্রহী িীর্জ া ভলবষযদ্বাণীিূণজ ভুিতবাঝাবুলঝর লবলভন্ন আতি. 

 

যিতহতু্ িায়লদতকয়াি যশষকাতি লিস্টান বাল্ক প্রলত্লনলধে (ত্ারা সপ্তম লির্জ া বা 
আপ্তবাকয 1-3 মতধয লির্জ ার গ্রুি প্রলত্লনলধে), যসখাতন যি ত্ারা লক 
ভলবষযদ্বাণীমূিকভাতব ঘটতি সব যদখতত্ িাতবন না হতব এবং লক সলত্যই হতব যগ্রট 
দদুজশা শুরু হতত্. 

 

, স্বল্পাগ্রহী সংিঠন ঈশ্বতরর িািজ  অংশ হতত্ প্রদলশজত্ মতধয ভলবষযদ্বাণীিূণজ অবিাতনর 
অনুলিত্ হয় িা ত্াতদর যর্তন িখন যগ্রট দদুজশা শুরু করা যথ্তক লবরত্ হতব লবলভন্ন 
আতি. 

 

যসই ভুি দলৃষ্টভলের আঠার নীতি ত্ালিকাভুক্ত করা হয়: 

 

1. অতনক স্বল্পাগ্রহী গ্রুি আনুিালনকভাতব লশক্ষা যদয় না এবং / অথ্বা িািজ  
প্রলত্ভাস অধযায় 2 & 3, িলদও ত্ারা কখতনা কখতনা প্রলত্ভাস িীর্জ া সম্পতকজ  
যশখান িীর্জ া এর সাতথ্ সম্পলকজ ত্ িুতির ধারণা লবশ্বাস কতর না. অতনক (অত্ীত্ 
/ ঐলত্হালসক) ঐ লির্জ ার দশৃয আতরা লনতত্, আসতি অতনক ত্াতদর লববৃলত্ 
ভলবষযতত্ ভলবষযদ্বাণীিূণজ িািজি আতি লিি সতেও (তিমন উদ্ঘাটন 1:19; 2:22; 

3: 3; 3:10) . কারণ লবলভন্ন দি এই লনলদজষ্ট ভলবষযদ্বাণীিূণজ লদক লশক্ষা যদয় না, 
অতনক ত্াতদর লনর্স্ব সমসযা যদখতত্ না এবং যগ্রট দদুজশা মধয লদতয় যিতত্ হতব. 

 

2. স্বল্পাগ্রহী গ্রুি লবশ্বাস কতর না যি, রাতর্যর সুসমািার এখতনা মলথ্ 24:14 প্রলত্ 
একটি সাক্ষী লহতসতব লবতশ্বর কাতি প্রিার করতত্ হতব, সলত্যই করতত্ িালর না 
যি একটি উচ্চ অগ্রালধকার, এবং / অথ্বা একটি িেলত্তত্ িা প্রমান ত্াই না 
ত্ারা সতত্যর র্নয অিিজাপ্ত যপ্রম আতি (cf. লিরলময় 48:10; িীত্সংলহত্া 33: 4), 

িাতত্ ত্ারা না লকংবা বািব কার্ যনতৃ্ে. যিমন শুধুমাত্র ল িাতিিল য়ার 



লবিাতরর যি সমগ্র লবতশ্বর উির আলসতব ঘন্টা যথ্তক রক্ষা করা ওয়াদা করা, 
িায়লদতকয়াি বুঝতত্ হতব িখন মলথ্ 24:14 অথ্বা িখন মলথ্ 24:15 প্রলত্ 
িালিতয় যিতত্ িূণজ হয়. 

 

3. একটি বযািকভাতব অনুলিত্ স্বল্পাগ্রহী দৃশয লশক্ষার যি যগ্রট দদুজশা িিজন্ত উত্তর 
লক NG িযালনতয়ি 11:40 দলক্ষণ রার্া আক্রমণ শুরু করতত্ িাতর না. এই দশৃয 
সত্য উতিক্ষা কতর যি যগ্রট দদুজশা র্যাকব এর সমসযা (লিরলময় 30: 7) এর 
সময় অন্তভুজ ক্ত যথ্তক, এটা মালকজ ন িুক্তরাে ও িুক্তরার্য আক্রমণ যিতয় মত্ ত্ার 
অযাংতিা-সযাসন লমত্র (Cf. িযালনতয়ি 11:39) লদতয় শুরু. দতির যকউ যকউ এই 
অনুক্রলমক ত্রুটির যিতি থ্ালক, কারণ এটি একবার প্রয়াত্ হাবজাটজ  িলিউ 
আমজস্ট্রং, 1979 দ্বারা ত্ার দৃশয িলরবত্জ ন (টাইম আমারা আলি, এখন. িার্ক 
যর্নাতরতির প্রলত্তবদন যভাি. 1, 15 নং দ্বারা অনুলিত্ হয়, নতভম্বর 20, 

1979). যিতহতু্ উত্তর রার্া দালনতয়িতক 11:39 শলক্তশািী দিুজ (মালকজ ন িুক্তরাে, 

কানািা, ইত্যালদ) িারা লনষ্কাশন করা হতব, িযালনতয়ি 11:40 দলক্ষণ রার্া 
আক্রমণ করার িূতবজ, িারা এই দশৃয যথ্তক রাখা হতব না র্ালন িখন যগ্রট দুদজশা 
িিজন্ত িতর এটা শুরু হতয়তি শুরু হতব. 

 

4. লবলভন্ন িায়লদতকয়াি লবশ্বাস কলর যি প্রলত্ভাস 17 মতধয ক্ষমত্ার িূড়ান্ত 
কনল িাতরশন: 12-13 আবশযক ঠিক দশ বা এিাতরা বত্জ মাতন সংজ্ঞালয়ত্ 
র্ালত্র সমন্বতয় িঠিত্. এই যি র্নয লগ্রক িদ 'র্ালত্র' ঐ িযাতসর্ নয় এবং 
িযাতসর্ দইু ভলবষযতত্ একটি সময় কহন সহ অতনক কারতণর র্নয 
ত্রুটিিূণজ. িুনিজঠিত্ রার্যগুতিার সবসময় িূতবজ সীমানার মতধয থ্াকতত্ না এবং 
যি ভলবষযতত্ যক্ষতত্র হতত্ িাতর. িলদও ইউতরািীয় ইউলনয়ন, বত্জ মাতন 28 র্ন 
সদসয এবং অতনক সম্ভাবয সদসযতদর িা, ভাি লর্দ যি িূড়ান্ত কনল িাতরশন 
দশ বা এিাতরা র্ালত্র থ্াকতত্ হতব লকিু সদসয যদশগুলির (িুক্তরার্য মত্), 

হারাতত্ িাতরন বাইতবি সতে সেলত্িূণজ নয়. উিরন্তু, দন্তিুক্ত ল িাতিিল য়া অংশ 
ঐলত্হালসক অবিাতন (হাবজাটজ  আমজস্ট্রং অধীতন) অন্তত্ এক ির্ন নলথ্ 
(তপ্লইন িুথ্, সুসমািার প্রিার কলর, আিামীকাি লবশ্ব, িুলিকা, সহকমীর লিঠি, 

বাইতবি লিঠিিতত্রর যকাসজ) যি দশ িঠিত্ িাতর যশখাতনা দশ র্ালত্র এবং / 
অথ্বা যদশগুলির যিািী (তিমন একক র্ালত্র উতটালদতক) এর. িত্ক্ষণ সংখযা 
যি হ্রাস করা, িারা িাতরন দশ বা এিাতরা র্ালত্র হতচ্ছ র্ন্তু কনল িাতরশতনর 



উির লর্দ সম্ভবত্ বুঝতত্ িারলি না করতব যগ্রট দদুজশা, িত্ক্ষণ না ত্ারা যি 
দশৃয অনুত্প্ত শুরু হতয়তি. 

 

5. যবশ স্বল্পাগ্রহী গ্রুি িলরষ্কারভাতব িযালনতয়ি 9:27, িযালনতয়ি 11:31 মলথ্ 
24:15 লিশুর শব্দ (ত্ারা লবশ্বাস করতত্ িযালনতয়ি 9:27 িীষ্ট দ্বারা িূণজ লিি 
যঝাাঁক) লদতয় যবাঁতধ লদ্বত্ীয়াতধজ িার ভুি যবাতঝ. িারা এই িযাতসর্ ভুি বুঝা কী 
ঘটতি ত্া একটি সঠিক প্রাক সত্কজ বাত্জ া আতি করতব না সম্ভবত্ র্াতনন িখন 
যগ্রট দদুজশা শুরু হতব. 

 

6. এক বা একালধক গ্রুি এিাড়াও লশক্ষা যদয় যি, যগ্রট দদুজশা িরবত্ী বির বা 
ত্াই লদতয় শুরু করতত্ িাতরন. যিমন যগ্রট দুদজশা িযালনতয়ি 9:27 এর 'শালন্ত 
িুলক্ত' ির প্রায় 3 িণমাধযতম বির িিজন্ত শুরু না সঠিকভাতব লনলশ্চত্ করা 
হতয়তি (এবং এই এখনও ঘতটলন), এটা যগ্রট দদুজশা 2019 িূতবজ শুরু করা সম্ভব 
নয়. যিতহতু্ িুলক্ত সবতিতয় বির িত্ন লনলশ্চত্ করা হতব সম্ভবত্ (cf. যিবীয় 
িুিক 23:24; 1 কলরন্থীয় 15:52), এমনলক 2019 সম্ভবত্ খুব ত্াড়াত্ালড় হয়. 

 

7. লকিু গ্রুি িযালনতয়ি 12 1335, 1290, এবং 1260 লদন ভ্রান্ত বযাখযা যশখান বা 
যি (অলধকাংশ দন্তিুক্ত গ্রুি) এর অংশ অনয সমসযা আতি ত্ারা বুঝতব না 
িখন যগ্রট দদুজশা শুরু হতব. 

 

8. যবলশরভাি স্বল্পাগ্রহী গ্রুি হবকূ্কক 2 বুঝতত্ বযথ্জ: 2-8 এবং সঠিকভাতব মালকজ ন 
িুক্তরাে ও িুক্তরাতর্য আউট সত্কজ বাত্জ া যিতয় না হয়. একদি ত্া লশলখতয়লিতিন, 

লকন্তু বন্ধ বযাক কতরলন কারণ লক অভযন্তরীণ রার্নীলত্ ও ত্ার ক্রমবধজমান 
যনত্াতদর এক হতত্ প্রদলশজত্ হতব. ইউ এস এ ঋণ ক্রমবধজমান 'টাইম যবামা' লকিু 
উতল্লখ করা প্রতয়ার্ন যি হয় এবং হবকূ্কক 2: 2-8 িতয়ন্ট আউট বাইতবিসংক্রান্ত 
হুমলক যি এই ভলে. এটা প্রিার করা উলিত্ এবং CCOG আমরা ত্া 
করতিন. অতনতকই বুঝতত্ িালর না যি হবকূ্কক 2: 6 যগ্রট দদুজশা শুরুর সতে 
সম্পকজ িুক্ত, এবং যয়াতষত র িলরবারতিািীর ঋণী বংশধরতদর লবরুতে আক্রমতণর 
র্নয অনযত্ম কারণ. 



 

9. সবজালধক স্বল্পাগ্রহী গ্রুি লবলভন্ন 'ইলিয়াস ধমজতদ্রাহীত্া.' আতি এই কারতণ, ত্ারা 
িূড়ান্ত ইলিয়াস সনাক্ত করতত্ সক্ষম হতব না. যকউ যকউ মতন কতর লত্লন হাবজাটজ  
আমজস্ট্রং হতয়তি যি, আসতি লত্লন 16 র্ানুয়ালর, 1986 সাি যথ্তক মৃতু্যর ির 
ত্াতক সতেও এবং যি মৃতু্যর িূড়ান্ত ইলিয়াস সম্পতকজ  ত্ার যিখা অনুিায়ী ত্াতক 
অতিািয (বয়তসর রহসয. 1985, িৃ. 349). যকউ যকউ মতন কতর যি হয় যসখাতন 
যকান এিীয় এতস বা যি লত্লন িািজ  এবং একটি িৃথ্ক, িা মাকজ  9 লবষয় লিশুর 
লশক্ষা িলরিন্থী হয়: 12-13. 

 

10. অতনক স্বল্পাগ্রহী গ্রুি লবলভন্নমুখী অত্যািার (এবং অনযানয লবষতয়) বুঝতত্ 
না িযালনতয়ি 7:25, 11 আসা করা উলিত্: 30-39, মলথ্ 24: 9- 22, এবং উদ্ঘাটন 
12: 14-17.িখন লনিীড়ন ভাববাণী ত্রে প্রাথ্লমকভাতব ল িাতিিল য়ার 
প্রাথ্লমকভাতব (এবং ত্াতদর না) লহট িায়লদতকয়াি প্রমাণ লহতসতব এই লনিীড়ন 
না যদখতত্ হতব যি যগ্রট দদুজশা শুরু করতত্ হয়. ঈশ্বতরর িুরাতনা যরলিও িািজ  
(লমথ্যা গুরুভাই যথ্তক সাবধান যদখতত্ সুসমািার, র্ানুয়ারী 1960!) লবতশষভাতব 
প্রতয়াি দালনতয়ি 11 এর িীড়ক ধমজগ্রন্থ: যশষ সময় ল িাতদলিয়ান লির্জ ায় 32-

35 যিমন বত্জ মান CCOG কতর. 

 

11. স্বল্পাগ্রহী দতির সংখযা লশক্ষা যদয় না (লক উদ্ঘাটন 12 সতেও: 14-16 

যশখায়) িালিতয় যিতত্ লনরািত্তা একটি শারীলরক র্ায়িা যনই. সুত্রাং, যি দশৃয 
ধারণ যসই এক মাত্র যগ্রট দদুজশা শুরুর িূতবজ লদতক িালিতয় যিতত্ আনত্ করা 
হতব না. 

 

12. সবজালধক 'স্বাধীন' িায়লদতকয়াি লবশ্বাস কতর না যি, ত্ারা সময় 'একসতে 
র্তড়া' করার িূতবজ লক স লনয়তকও 2 সতেও িালিতয় যিতত্ িাতর: 1-3 

যশখায়. অত্: ির, এটা িখন একটি গ্রুি ত্ারা অংশ নয় সম্ভবত্ ত্ারা একসতে 
িালিতয় লবিথ্িামী হতব না শুধু যগ্রট দদুজশা (Cf. উদ্ঘাটন 12: 14-17) শুরুর 
িূতবজ নয়. 

 



13 কমিতক্ষ এক স্বল্পাগ্রহী গ্রুি ভ্রান্তভাতব লবশ্বাস কতর যি, দালনতয়ি 11:31 এর 
লনর্জ নত্া এর কদিজত্া ঘতট ির উত্তর রার্া দালনতয়িতক 11:40 দলক্ষণ রার্া 
আক্রমণ. যিতহতু্ এই যি ভাতব ঘটতব না, িারা যি অবিাতন রাখা বুঝতত্ হতব 
িখন যগ্রট দদুজশা শুরু হতব (Cf. মলথ্ 24: 15,21). 

 

14. অতনক স্বল্পাগ্রহী গ্রুি লশক্ষা যদয় যি, িারা ঈশ্বতরর মলন্দ্র (2 লথ্ষিনীকীয় 
2: 3-4) অি িাতির মানুষ িীষ্টশত্রু / লমথ্যা নবী, না সািতরর র্ন্তু. ত্া সতেও, 

সািতরর এই র্ন্তু, উত্তর িূড়ান্ত রার্া (: 35-36 িযালনতয়ি 11) হয়. ত্াই, িখন 
এই ঘটনা ঘতট, িারা ভুি অবিাতন রাখা ত্ার ভলবষযদ্বাণীিূণজ িািজি বুঝতত্ 
হতব. 'নরকবাস িুত্র' িলরিয় যশষ বার বুঝতত্ গুরুেিূণজ. 

 

15. কতয়ক স্বল্পাগ্রহী গ্রুি লশক্ষা যদয় যি, যর্রুর্াতিতম ইহুলদ মলন্দ্র িীশু আয় 
সামতন িুনরায় লবল্ড করা হতব. িলদও এই দূরবত্ী সম্ভব এটা প্রতয়ার্ন হয় না 
(নতু্ন লনয়তম "ঈশ্বতরর মলন্দ্র" একর্ন লিস্টান, না আধুলনক ইহুলদ, অবিান 
করতত্ হতয়তি). যিতহতু্ এই যিমন কতয়ক কখতনা যশখান ঘটতব না, িারা যি 
অবিাতন রাখা বুঝতত্ হতব িখন যগ্রট দদুজশা শুরু হতব. 

 

16 কমিতক্ষ এক স্বল্পাগ্রহী গ্রুি লশক্ষা যদয় যি, প্রলত্ভাস 17:12 দশ রার্া লহতসতব 
প্রাথ্লমকভাতব ইউতরািীয় ক্ষমত্া হতচ্ছ উতটালদতক লবতশ্বর প্রায় দশ অঞ্চতির 
ভারপ্রাপ্ত হতত্ হয়. এই উির যিাাঁ অথ্জ হতব যি, এই ধরতনর একটি গ্রুি সম্ভবত্ 
বুঝতত্ না িাতর িখন যগ্রট দুদজশা শুরু হতব. 

 

17 কমিতক্ষ এক স্বল্পাগ্রহী গ্রুি লশক্ষা যদয় যি, প্রলত্ভাস 13 র্ন্তু: 1-10 একটি 
ইউতরািীয় নয়. যিতহতু্ র্ন্তু ক্ষমত্া ইউতরাি (Cf. দালনতয়ি 9: 26-27) উঠা হতব, 

িারা এই বুঝতত্ না বুঝতত্ িারলি না হতব িখন যগ্রট দদুজশা শুরু করতত্ হয়. 

 

18 কমিতক্ষ এক বা বৃহত্তর স্বল্পাগ্রহী দতির দুই লশক্ষা যদয় যি, যগ্রট দদুজশা 
শুরুতত্ সংক্রান্ত দালনতয়ি 11 ক্রমানুসাতর প্রথ্ম যশ্লাক িযালনতয়ি 11:40 



হয়. িলরবতত্জ  ত্ারা যশখাতনা উলিত্ যি এটা িযালনতয়ি 11:39, িা িযালনতয়ি 
11:31, িা ইয়াকুবও এর লবিতদর সময় শুরুর সতে সামঞ্জসযিূণজ ির হি লদতয় 
শুরু (লিরলময় 30: 7). িারা িযালনতয়ি 11:40 অবিাতন রাখা বুঝতত্ হতব িখন 
যগ্রট দদুজশা শুরু হতব. 

 

এবং আতরা অতনক আতি. ত্া সতেও, এটা শুধুমাত্র উিতর িতয়ন্ট এক বা একালধক ভুি 
যবাঝাবুলঝ িাতি বুঝতত্ িারলি না িখন যগ্রট দদুজশা শুরু হতব. শুধু ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  
হতয়তি এসব লবষতয় সব "নযায়ত্ সত্য বাকয লবভার্ক" (2 টিতমালথ্ 2:15). 

 

দ:ু লখত্ বািবত্া, যি অলধকাংশ ঈশ্বতরর িািজ  গ্রুি যিতহতু্ ত্ারা সলত্যই না হয় (িাই 
যহাক না যকন সতেও ত্ারা করতত্ িাতর দালব), ভলবষযদ্বাণীিূণজ ক্রম এবং দালনতয়ি 
11 লববরণটি বুঝতত্ িারলি না বা লকভাতব ত্ারা লক িীশু যিমন মযাথ্ু িাতন যশখাতনা 
সতে লিাঁট এই এবং অনযানয ভলবষযদ্বাণীিূণজ ভুিতবাঝাবুলঝর কারতণ 24. ঐ গ্রুি বুঝতত্ 
িারলি না হতব িখন ত্ারা মলথ্ 24 লিশুর লনতদজশাবিী প্রলত্  াকব: 15-20 এবং অত্: 
ির আসতি যগ্রট দদুজশা (মলথ্ 24 যথ্তক রক্ষা করা িাতব না: 21-22 ). 

 

এই শব্দ লনরথ্জক এবং আমাতদর িক্ষ যথ্তক দলিজত্ িাতি, আমাতক বিা হতয়তি যি 
অনযানয দতির মতধয ঈশ্বতরর যনত্াতদর দীঘজলদতনর উচ্চ িিজাতয়র িািজ  লবতশষভাতব 
আমাতক (বব লথ্তয়ি) ত্াতদর িতয়ন্ট প্রলত্টি বতিলি লক 
আমরা ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  উির লশক্ষা যদয় যি, লদন এই িতয়ন্ট, ঐ যি লক ত্াতদর লনর্স্ব 
গ্রুি যশখান যথ্তক এমনলক িৃথ্ক সহ, সঠিক.লকন্তু এর র্নয 'সাংিঠলনক' (এবং সলত্যই 
বাইতবতির না) কারণ, ত্াতদর দতির প্রকাতশয ত্াতদর লশক্ষা যদয় না. 

 

লিশু সাবধান 'মহাতেতশর থ্াকতব যিমন এই সময় িিজন্ত লবতশ্বর শুরুতত্ যথ্তক হতয়তি 
না, আর কখনও হয় লন হইতব "(মলথ্ 24:21). ত্খন িীশু ত্া যথ্তক লিস্টান সুরক্ষা 
(: 7-10 কািাম 3) প্রলত্শ্রুত্. অনযানয লিস্টান যি একই প্রলত্শ্রুলত্ গ্রহণ করি না. 

 



িারা একটি আতিাস মন্ত্রণািয় অত্যলধক লনভজ র (লিলহতষ্কি 34: 7-10) ত্াতদর 
ভলবষযদ্বাণী যি শাস্ত্র অনুিায়ী সলত্যই নয় যশখান উিিলে করতত্ হতব যি অধযায় 2 

& 3 আপ্তবাকয এবং 21 িূক মতধয লিশুর শব্দ অনুিায়ী, শুধুমাত্র অতিক্ষাকৃত্ কতয়ক 
লিস্টান লবিাতরর ঘন্টা যি সমগ্র লবতশ্বর (: 14-17 cf. কািাম 12) আসতব যথ্তক রক্ষা 
করা হতব. িারা িলরিিজায় সলত্যই লবশ্বি শুনতত্ হতব না যি ভািয (: 11-16 cf. 

ইল ষীয় 4) ভাি করতব. 

 

আমরা আল্লাহ এর অবযাহত্ িািজ : 

 

"এিাড়াও ভলবষযদ্বাণী একটি লনলশ্চত্ শব্দ আতি; লকতসর যত্ামরা যি যত্ামরা 
লিন্তা-ভাবনা, একটি হািকা যি একটি অন্ধকার র্ায়িায় উজ্জ্বি কাতি যিমন, 

লদন যভার িিজন্ত, এবং লদতনর ত্ারকা আিনার র্ািতি "(2 লিটার 1:19, KJV) 

না. 

 

এিাড়া যর্ার করা উলিত্ যি, বাইতবি এিাড়াও স্বত্ন্ত্র িারা মতন কতরন যি ত্ারা 
রক্ষা করা হতব না ঈশ্বর িাতিজ র যশষ সময় অবলশষ্টাংতশর অংশ হতত্ িাতর না আতরা 
সত্কজ  কতর (Cf. স লনয়তকও 2: 1-3). লনউ যটস্টাতমন্ট স্পষ্ট যি, লিস্টানরা সলত্যই 
একটি লির্জ ার অংশ হওয়া উলিত্ (ইল ষীয় 4: 11-16; cf. 1 কলরন্থীয় 4:17; 10: 32-33) 

আমরা যশষ কািাকালি যিতত্ - যিমন (ইব্রীয় 10:24 -25; cf. স লনয়তকও 2: 1-3). 

 

িত্ক্ষণ স্বল্পাগ্রহী গ্রুি এবং / অথ্বা বযলক্ত ত্ওবা িীশু উদ্ঘাটন 3:19 মতধয ত্াতদর 
যর্ারাতিা িরামশজ লহতসতব, ত্ারা সম্ভবত্ র্াতনন না হতব িখন যগ্রট দদুজশা শুরু হতব 
(মলথ্ 24:21) লকংবা যি শুরুর িূতবজ িালিতয় র্ালন (মলথ্ 24:15 -20). 

 

দন্তিুক্ত গ্রুি যি ত্াতদর ভলবষযদ্বাণীিূণজ মত্ামত্ অতনক লদক র্নয বাইতবি উিতর 
(লকনা সাম্প্রলত্ক বা িুতরাতনা) লর্লনতষর িাটািালট ঐলত্হয উির লনভজ র খুব যদলর 
র্ানতত্ িালর যি ত্ারা "ভাববাণী লনলশ্চত্ শব্দ" আতি না িালচ্ছ (2 লিটার 1:19, 

KJV) . 



 

িীশু িায়লদতকয়াি বতিলিতিন যি, ত্ারা (প্রকালশত্ বাকয 3: 17-19) অতনক যক্ষতত্র 
িলরবত্জ ন করা প্রতয়ার্ন, লকন্তু লত্লন লশলখতয়লিতিন যি যিতহতু্ ত্ারা মতন হয়লন ত্ারা 
প্রতয়ার্ন, যি ত্ারা যি কারতণ ভুিতত্ হতব (প্রকালশত্ বাকয 3: 14-16) . 

 

এিাড়া আরও ভলবষযদ্বাণীিূণজ এবং অনযানয িাথ্জকয অনযানয দন্তিুক্ত গ্রুি বাইতবি 
যথ্তক আতি যি এই িুলিকার মতধয িতি যিতি না হয়. বািবত্া যি কার্ িূড়ান্ত িিজাতয় 
িাতন যর্ার, িিজাপ্ত উচ্চ লবষতয় বাইতবি অলধলিত্ যপ্রম অনুশীিনকারী, সলত্যই অধযািনা 
সব যি িীশু যশখাতনা, এবং এক ঈশ্বতরর আত্মা একটি িবি অংশ র্নয অলভলষক্ত 
সহতর্ই (স্মরণ কলরতয় যদয় আি-ইয়াসা, 2 লকংস 2: 9-13) CCOG শীষজিানীয় মানুতষর 
যনত্া লহতসতব লিতিন, দন্তিুক্ত গ্রুি যি ভলবষযদ্বাণীিূণজ সত্কজ বাত্জ া উতিক্ষা ত্াতদর 
লবিতদর মুতখ ত্াই করতিন. 

 

িলদও লকিু িাড় ভলবষযদ্বাণীর গুরুে, ত্া িক্ষয করা দূত্ িি যশখাতনা: 

 

আর এই যি এখন এটি উচ্চ সময় ঘুম যথ্তক যর্তি ওঠার হয় না, সময় 
বুলেমান; এখন আমাতদর িলরত্রাণ যিতয় িখন আমরা প্রথ্ম লবশ্বাস 
সলন্নকট. 12 রাত্ িিজন্ত বযয় করা হয়, লদন ঘলনতয় এতসতি. অত্এব তু্লম 
আমাতদরতক অন্ধকার কার্ বন্ধ লনতক্ষি করা িাক, এবং আমাতদর আতিার বমজ 
উির করা িাক. 13 আমাতদর ঠিকমতত্া হাাঁটতত্, লদতন যিমন, হুতল্লাড় এবং 
মাত্িালম যনই, অশ্লীিত্া এবং লররংসা মতধয না, ঝিড়া-লববাদ ও ঈষজায় না 
িাক. 14 লকন্তু প্রভু িীশু িীষ্টতক িলরধান কলর এবং ত্ার যখয়াি-খুশীর সংসাধন 
মাংতসর র্নয যকান িাতথ্য় সাতথ্ লনতয় নাও. (যরামীয় 13: 11-14) 

 

আমরা অতনক যশষ এখন কািাকালি তু্িনায় িখন িি যি লিতখতি নও? যি ি 
যশখাতনা যি, সত্য লিস্টানরা অনযতদর িারা প্রায় র্ালননা িখন িীশু ল তর আসতব মত্ 
হতত্ িায় লন (1 লথ্ষিনীকীয় 5: 4). 



 

যপ্রলরত্ লিত্র লিতখলিতিন: 

 

অত্এব, যিতহতু্ এই সব লর্লনষ দ্রবীভূত্ হতব, বযলক্ত লক প্রকার আিলন িলবত্র 
আিরণ ও ধালমজকত্া, 12 করা উলিত্ খুাঁর্তিন ঈশ্বতরর যসই লদতনর আিমতনর লদতক 
ধাবমান, কারণ িা আসমান দ্রবীভূত্ হতব, আগুন হতচ্ছ, এবং উিাদাতনর ত্প্ত 
উত্তাতি িতি িাতব? 13 লকন্তু আমরা, ত্াাঁর প্রলত্শ্রুলত্ অনুসাতর, নতু্ন আকাশমণ্ডি 
ও এক নতু্ন িৃলথ্বীর িা নযায়িরায়ণত্া র্নয যিহারা. (2 লিত্র 3: 11-13) 

 

সঠিকভাতব ভলবষযদ্বাণীিূণজ ঘটনা মনতিাি না শুধুমাত্র সাহািয কতর এক ঈসা (িূক 
21:36;) র্নয প্রস্তুত্ হতত্, লকন্তু লিস্টানতদর যিতত্ িতথ্ষ্ট ত্াতদর র্ীবন িরীক্ষা করার 
র্নয িলরবত্জ ন করার র্নয একটি লিন্তাশীি বযায়াম হতত্ যদয়ার উতদ্দতশয করা হতচ্ছ 
লহসাতব ত্ারা উলিত্ (Cf. যরামীয় 13 : 11-14; 2 লিত্র 3: 10-13). যিমন সঠিকভাতব 
বাইতবি ভাববাণী আতিাতক বযাখযা আিলন লবতশ্বর ঘটনা যদখতি না করা উলিত্? 

 

লবলভন্ন স্বল্পাগ্রহী গ্রুি সঠিকভাতব যশষ সময় ভলবষযদ্বাণী বুঝতত্ িারলি না, এবং যি 
িখন ত্ারা উলিত্ (Cf. মলথ্ 24: 15-21; প্রলত্ভাস 12: 14-17) িালিতয় না ত্াতদর 
সদসযতদর অবদান রাখতত্ হতব. 

 

িায়লদতকয়াি সম্পতকজ  যগ্রট দদুজশা ভুি ধারণা, এটা যথ্তক সুরক্ষা অেীকার কতরতিন হয় 
না, এবং (সালদ্দজ যসই সতে বরাবর, এবং দশৃযত্ প্রলত্ভাস 2:22 প্রলত্ থ্ুয়াত্ীরা লকিু) 
হতব যগ্রট দদুজশা য াকা এবং মৃতু্যর অধীন থ্াকতত্ হতব এবং লনিীড়ন (দালনতয়ি 7: 

25b; উদ্ঘাটন 12:17). 

 

িারা সলত্যই কী যশষ সময় বাইতবতির ভলবষযদ্বানী বুঝতত্ িারলি না লবভ্রান্ত হতবন 
না. 



 

অতনতকই লবশ্বাস কতরন বতি দালব দন্তিুক্ত দতির যস্কার মত্ 
হি যি ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  মতন িলদও, ভলবষযদ্বাণীিূণজ বািবত্া যি আমরা অননয 
হয়. আমরা ল িাতিিল য়া আঙরাখা (প্রকালশত্ বাকয 3: 7-13; 2 লকংস 2:13) 

যভািদখি এবং সলত্যই সত্য (1 ত্ীমলথ্য় 3:15) র্নয দাাঁড়াতনা. িখন মলথ্ 24:14 

িলরিূণজত্ার লদতক কার্: আমরা কার্ (4 িা িীত্সংলহত্া 33 প্রলত্ সত্য মতধয সম্পন্ন 
করা আবশযক) িূড়ান্ত িিজাতয় যনতৃ্ে লদতচ্ছন. 

 

5.  সতয খ্রিজচ া খ্রচখ্রিতকেনণে প্রিাণগুখ্রে প্রাদাে, ও 
স্বাক্ষে সংখ্রক্ষপ্তসাে 

 

আবার, এখাতন একটি ত্ালিকা 18 প্রমাণালদ, িক্ষণ, এবং সংতকত্ সনাক্ত করুন িা প্রকট 
যি সত্য লিস্টান লির্জ া ঈশ্বতরর সত্য িািজ  হতত্ হতব. 

 

1. িুরুষতদর ঐলত্হয উিতর আল্লাহ্র কািাম রাতখ এবং অত্: ির যিাি কতরলন 
যি ত্েগুতিার বাইতবি (Cf. মলথ্ 15: 3-9) লবতরালধত্া করা হয়. 

 

2. বাইতবতির নাম "ঈশ্বতরর িািজ " (তপ্রলরত্ উদাঃ 20:28) বযবহার কতর. 

 

3. মূি লবশ্বাস (লিহূদা 3) র্নয আন্তলরকভাতব ত্কজ , এমনলক ত্াড়নার হুমলক 
অধীতন (তপ্রলরত্ যিমন 5: 27-32). 

 

4. সবজত্র ইলত্হাস ত্ার বাইতবতির মত্বাদ যিস (Cf. 1 যিাহন 2: 6). 

 

5.  ( মলথ্ 26:18 5 যিবীয় িুিক 23)  লনশান 14 ত্ম লদতন লনিারিতবজর যমষ রাতখ. 



 

6. যর্তনতি িা বই দূত্ র্ন cf. সময় যথ্তক বাইতবি এর অংশ লিি 2 টিতমালথ্ 
3: 16-17; প্রকালশত্ বাকয 1: 9-19; 22: 18-19). 

 

7. সাবজতভ ম কতৃ্জ ে সম্পতকজ  সত্য লশক্ষা (তরামীয় 1:20; কিসীয় 2: 9). 

 

8. লশক্ষা এবং আল্লাহর যপ্রমময় আইন রাতখ (1 যিাহন 2: 4). 

 

9. এই লবতশ্বর র্ািলত্ক িুেলবগ্রহ অংশগ্রহতণর লবতরালধত্া কতর (তিাহন 18:36; 

িূক 3:14). 

 

10. ত্ালড়ত্ হতয়তি, লকন্তু না লনগ্রহকারী (তিাহন 15: 20-21). 

 

11. িার্কীয় যিাষাক বা ভবন (: 29-30 cf. লদ্বত্ীয় লববরণ 12) িদ 
যি ত্তলিকত্া বালহযক সার্তিাশাক গ্রহণ কতরনলন. 

 

12. িূণজ িসতিি (;: 19-20 28 মলথ্ 24:14) প্রিার কতরন. 

 

13. একটি 'কু্ষদ্র যমষিাতির' (; যরামীয় 11:15; িূক 12:32 cf. প্রকালশত্ বাকয 14: 

1-9) আতি. 

 

14. একালধক যনতৃ্ে শহর (ইব্রীয় 13:14) এবং কািাম 2 & 3 সাত্ িীর্জ া মাধযতম 
ত্ার শারীলরক অবিান যিস. 

 



15. বাইতবতির শলনবাতরর লনদশজন রতয়তি (িাত্রািুিক 31:13; ইব্রীয় 4: 9). 

 

16. যিমন িলবত্র লদন মাধযতম অলিত্  িীশু িীতষ্টর মাধযতম িলরত্রাতণর ঈশ্বতরর 
িলরকল্পনা যবাতঝ (1 কলরন্থীয় 5: 7-8; যর্মস 1:18) 

 

17. যি ত্তলিক িুটির (: 20-22 1 কলরন্থীয় 10) িিজতবক্ষণ লবরুতে লশক্ষা. 

 

18 যশষ সময় র্িদ্বযািী বযালবিতনর লদতয় সালরবে না (প্রকালশত্ বাকয 13: 4-

10; 18: 4). 

 

শুধু একটি ঈশ্বতরর িািজ  গ্রুি ঐ সমি মানদণ্ড িূরণ করতত্. সত্য লিস্টান লির্জ া 
বাইতবি লবশ্বাস, ঈশ্বর লবশ্বাস, ঈশ্বতরর প্রকৃলত্ ও িলরকল্পনা বুঝতত্, এবং ঈশ্বতরর কার্ 
কতর. এই সলত্যই যগ্রতকা-যরামান লির্জ ার র্নয এবং বন্ধ-কান্ড না বিা যিতত্ িাতর. 

 

িািজ  ঈশ্বতরর, লিশু লিতস্টর প্রকৃত্ কতৃ্জ তের অধীতন মানুতষর ধারণকারী, লনখুাঁত্ 
নয়. যসখাতন লনউ যটস্টাতমন্ট লির্জ ার সমসযা (অধযায় 3 যদখুন) এবং যসইসাতথ্ মতধয 
ঈশ্বতরর িািজ  (প্রকালশত্ বাকয 2-3) সব সময় যখিতিও লিতিন. 

 

বাইতবি স্পষ্ট যি যসখাতন আল্লাহ ও যশষ সমতয় িীষ্ট ঈশ্বর দতির অ িাতিজ র লবলভন্ন 
িািজ  হতব. 

 

লিশুর কথ্া অনুসাতর, যশষকাতি ঈশ্বতরর িীর্জ া িারা লভন্ন নবলশষ্টয প্রদশজন করা হতব. , 

(প্রকালশত্ বাকয 3: 1-6), যসইসাতথ্ লবলভন্ন িায়লদতকয়াি (প্রকালশত্ বাকয 3: 14-22): 

িীশু িারা  (18-29 কািাম 2) র্নয সমাতিািনা ও হতয়তি. অত্: ির, ঐ যরণীগুলির 
দতির যকান িারা সলত্যই সবতিতয় লবশ্বি লিস্টান লির্জ া অংশ হতত্ িান র্নয আদশজ 
হতব বতি মতন হতচ্ছ না. 



 

যশষকাতি, ঈশ্বতরর একমাত্র িািজ  িীশু প্রশংসা ও লনন্দ্া কতর না যি, "একটু শলক্ত," 

ল িাতিিল য়া িািজ  (: 7-13 কািাম 3) সতে এক. এই িারা িাতত্ অনযরা যি ত্ারা 
আহত্ অনুভূলত্ ত্াতদর মুকুট খরি করার অনুমলত্ যদয় না (প্রকালশত্ বাকয 3:11) 

দ্বারা লবকু্ষি হয় না, লকন্তু এর িলরবতত্জ  ত্ারা ঈশ্বতরর কার্ সমথ্জন করতব. 

 

সুত্রাং, িারা িান ঈশ্বর গ্রুি যি একটি িািজ  সতে হতত্ িায় ল িাতিিল য়ার সবতিতয় 
লবশ্বি অবলশষ্টাংতশর অংশ হতত্: 

 

1. ত্ার উিতর অগ্রালধকার (;: 19-20 28 মলথ্ 24:14) সাক্ষী লহতসতব স্বিজরাতর্যর 
লবষতয় সুসমািার প্রিার কতর. 

 

2. দলরদ্র ভাইতদর (িািাত্ীয় 2:10), লবধবা ও অনাথ্তদর (িাতকাব 1:27), 

লবতশষ কতর আলিকা ও এলশয়ার মত্ র্ায়িায় সহ সমথ্জন. 

 

3. সলত্য বাইতবতির শাসন (1 কলরন্থীয় 12:28) িিজ া, মলথ্ 18 সহ: 15-17. 

 

4. 19-20; প্রকালশত্ বাকয 3:; 13:35; িূক 4:18; 14:13; মলথ্ 24:14 28 16-20: 

যঘাষণা, মত্বাদ, ভলবষযদ্বাণীিূণজ এবং যপ্রমময়  ি লিশু (তিাহন 7 আতি : 7-

13). 

 

5. কলমটি িারা মতন কতরন যি ত্ারা িািজ  দতূর িতড় না (1 ত্ীমলথ্য় 4: 1). 

 

6. স্বপ্ন গ্রহণ, যশষকাতি (: 17-18 যপ্রলরত্ 2) সহ আধযালত্মক উিহার আতি. 

 



7. কািাম 2 & 3 লির্জ াগুতিার ঐলত্হালসক এবং বত্জ মান ভূলমকা যবাতঝ. 

 

8. বযাখযা এবং বাইতবতির ভলবষযদ্বাণী িতথ্ষ্ট ভাি (তিমন দালনতয়ি 11: 29-45; 

মলথ্ 24) বুঝতত্ িখন র্ানতত্ িালিতয় যিতত্ (মলথ্ 24: 15-20; প্রলত্ভাস 3:10, 

12: 14-16) যগ্রট দদুজশা িূতবজ (মলথ্ 24:21). 

 

এক গ্রুি যসরা ঈশ্বতরর িািজ  (প্রকালশত্ বাকয 3: 7-13) ল িাতিিল য়া অংশ 
অবলশষ্টাংতশর প্রলত্লনলধে কতর 21 শত্তকর মতধয ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ . 

 

ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  শুধুমাত্র সংিঠিত্ লির্জ া আমরা আনুিালনকভাতব সতবজািলর কতর 
সতিত্ন হয়. যর্ারাতিা কারণ হতত্ আমাতদর অংশ নয় যি আমরা িলরিূণজ করতত্ িান, 

লকন্তু আমরা বাইতবি এবং লবশ্বাস ও লিশুর প্রাথ্লমক অনুসারীতদর িিজ া অনুিায়ী 
লশক্ষা যদয় যি. 

 

সবজালধক িীর্জ া লকিু সত্য আতি, লকন্তু অনয যকউ "সতত্যর িম্ভ ও িি" উিলিত্ হতত্ 
িাতর (1 ত্ীমলথ্য় 3:15). শয়ত্ান, এই বয়স (2 কলরন্থীয় 4: 4) ঈশ্বর, না শয়ত্ান 
লহসাতব, প্রদলশজত্ হতব, লকন্তু অতনক (2 কলরন্থীয় 11: 13-14) আতিার একটি যদবদূত্ 
লহসাতব. িীশু অতনক ত্াাঁর নাতম আসতব বতিন, যি লত্লন িীতষ্টর লিি - এবং এখতনা, 
এটা বুতঝই, সমগ্র লবতশ্বর (মলথ্ 24: 4-5) যধাাঁকাবার্. 

 

সুত্রাং, এখন আিলন লক র্াতনন যি প্রমাণালদ, সংতকত্ সনাক্ত করুন, এবং িক্ষণ, আিলন 
প্রািীনকাতির এবং িারা মত্ হতত্ িাতচ্ছ হয় "সব প্রস্তুলত্ বাকয গ্রহণ, প্রলত্লদন শাতস্ত্রর 
মতধয অনুসন্ধান আউট লকনা এসব কথ্া লক সলত্য লিি এটি. অত্এব, আিলন ত্াতদরতক 
অতনক লবশ্বাস "(তপ্রলরত্ 17: 11-12)? 

 

িক্ষয করুন বাইতবি লক বতি: 



 

... নম্রত্া সতে বসাতনা শব্দ, িা আিনার আত্মার সংরক্ষণ করতত্ সক্ষম হয় 
গ্রহণ. ., 24 লত্লন লনতর্ যদতখন র্নয রাতখ; লকন্তু শতব্দর হতত্ই শুধুমাত্র যরাত্াতদর না 
হতত্, লনতর্তদর যধাাঁকাবার্ 23 িলদ যকউ শতব্দর কতর লদতয়লি রবণ ও না একটি 
কত্জ ার র্নয, যস এমন একর্ন যিাতকর আয়নায় ত্ার প্রাকৃলত্ক মুখ লনরীক্ষক 
মত্ হি দতূর, এবং অলবিতম্ব লত্লন লক ধরতনর যিাক লিি. 25 আর যি বযলক্ত 
স্বাধীনত্া লনখুাঁত্ আইতন িলরণত্ হতচ্ছ এবং এটা িিতত্ থ্াতক, এবং একটি ভুতিা 
রবণকারী নয় লকন্তু কার্ আর ত্ার িািনকারী এই এক লত্লন কী সুখী হতব 
. (িাতকাব 1: 21-25) 

 

আিলন আিলন শুধুমাত্র করা উলিত্ এবং ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  সমথ্জন বা হতত্ লদতয়লি 
রবণ, লনতর্তক যধাাঁকাবার্ উিিলি কী করতবন? 

 

যিমন আমরা একটি সাক্ষী (মলথ্ 24:14) যসইসাতথ্ যশখায় সব িীশু আতদশ (: 19-

20 মযাথ্ু 28) লহসাতব লবতশ্বর কাতি স্বিজরাতর্যর লবষতয় সুসমািার প্রিার করার র্নয 
অলবরত্ আিলন িান ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  সমথ্জন করতবন না? 

 

আপখ্রে সখ্রতযই সতয খ্রিস্টাে খ্রিজচ া অংশ হনত প্রস্তুত? 

 

ঈশ্বনেে চাচচ  অবযাহত 

 

1036 িলিউ গ্রযান্ড এলভলনউ, যগ্রাভার লবি, কযালিত ালনজয়া, 93433 মালকজ ন: ঈশ্বতরর অবযাহত্ 
িাতিজ র মালকজ ন অল তস অবলিত্. 

 



আমরা সমথ্জকতদর সব লবশ্বর্তুড়, এবং সব মহাতদতশর মতধয (সব মহাতদশ, এন্টাকজ টিকা িাড়া) 
আতি. 

 

ঈশ্বে ওনয়বসাইট তথয অবযাহত চাচচ  

 

CCOG.ORG. ঈশ্বতরর অবযাহত্ িািজ  র্নয প্রধান ওতয়বসাইতট  

CCOG.ASIA এলশয়ান যরনীর ওতয়বসাইট, একালধক এলশয়ান ভাষার সতে. 

CCOG.IN ভারত্-যরনীর ওতয়বসাইট, লকিু ভারত্ীয় ভাষার সাতথ্. 

CCOG.EU ইউতরািীয় যরনীর ওতয়বসাইট, একালধক ইউতরািীয় ভাষায়. 

CCOG.NZ ওতয়বসাইট লনউলর্িযান্ড প্রলত্ িক্ষয. 

CCOGCANADA.CA ওতয়বসাইট কানািা প্রলত্ িক্ষয. 

CDLIDD.ES এই সমূ্পণজভাতব যস্পনীয় ভাষা ওতয়বসাইট. 

PNIND.PH ল লিিাইন যরনীর ওতয়বসাইট, লকিু ত্ািািি সতে. 

 

যরলিও এন্ড  ইউটুতব লভলিও িযাতনি 

BIBLENEWSPROPHECY.NET বাইতবি সংবাদ ভলবষযদ্বাণী অনিাইন যরলিও. 

Bible Prophecy News িযাতনি. ইউটিউব যসমজতনতত্তস. 

CCOGAfrica িযাতনি. আলিকা যথ্তক ইউটুতব লভলিও বাত্জ া. 

CDLIDDsermones িযাতনি. স্পযালনশ ইউটিউব সংবাতদর. 

ContinuingCOG িযাতনি. ইউটুতব লভলিও সংবাতদর. 

 



সংবাদ ও ইখ্রতহাস ওনয়বসাইটসিূহ 

 

CHURCHHISTORYBOOK.COM িািজ  ইলত্হাস ওতয়বসাইট. 

COGWRITER.COM খবর, ইলত্হাস, এবং ভলবষযদ্বাণী ওতয়বসাইট. 

 

যসখাতন যরামান কযাথ্লিক, ইস্টানজ অথ্জিস, যপ্রাতটস্টযান্ট, শীষজ লিতহাবার সালক্ষ, ঈশ্বতরর 
লিস্টান িািজ , এবং অনযতদর িারা লবশ্বাস িািন কতর ত্ারা যি, বা অন্তত্ অংশ, সত্য 
লিস্টান লির্জ া আতি. 

 

গ্রুি এবং য তিালশি হার্ার হার্ার লিস্টান লকিু সংতিাি দাবী আতি. 21 শত্তক, িা 
গ্রুি সবতিতয় লবশ্বি? 

 

বাইতবি, লির্জ া ইলত্হাস এবং লির্জ া  ি সম্বতন্ধ লনলদজষ্ট লকিু লবষয় সহ (মলথ্ 7: 16-

20) এই উত্তর লদতত্ সাহািয করতত্ প্রমাণগুলি দ্বার, এবং িক্ষণ রতয়তি. এই বইটি 
ইলত্হাতসর ত্থ্য এই সম্পতকজ  সহায়ক ত্থ্য প্রদান সতে ধমজগ্রন্থ সংতিাি কতর. 

 

প্রলত্ভাস বই এর লদ্বত্ীয় ও তৃ্ত্ীয় অধযায় সাত্ িীর্জ া র্নয িীশু িীতষ্টর কাি যথ্তক 
বাত্জ া ধারণ কতর. অতনতক লবশ্বাস কতরন যি এই লির্জ ার (িীশু িীতষ্টর আিমন িিজন্ত 
যপ্রলরত্ 2 যিতন্টকস্ট লদন যথ্তক) সমগ্র িাতিজ র িুি সবজত্র লির্জ া প্রলত্লনলধে. 
 
 



 
প্রািীন ল িাতিিল য়ার অবলশষ্টাংশ 

 

21 শত্তক, সবতিতয় লিশুর কথ্াগুতিা অনুিায়ী লবশ্বি ঈশ্বতরর িািজ  (: 7-13 কািাম 
3) ল িাতিিল য়া অংশ অবলশষ্টাংতশর হতব. 

 

যক সত্য খৃস্টান লির্জ ার ল িাতিিল য়া অংশ সবতিতয় লবশ্বি অবলশষ্টাংতশর প্রলত্লনলধে 
কতর? 

 

আিলন প্রািীনকাতির যবলরয়ানস মত্ হতত্ ইচ্ছকু হন, ত্াহতি (যপ্রলরত্ 17: 10-12) িলদ 
যত্ামরা সত্যবাদী একটি ঈশ্বতরর অনুপ্রালণত্ যপ্রম আতি এবং সলত্যই বাইতবি লবশ্বাস 
কলর, আিলন খুাঁতর্ যবর করতত্ িাতরন. (: কািাম 3 22-25: 7-13 যর্মস 1) আিলন 
একটি িািনকারী এবং না শুধু শতব্দর একটি যরাত্ার হতত্ ইচ্ছকু হন, ত্াহতি আিলন 
সম্ভবত্ ল িাতিিল য়ার লবশ্বি একটি সুখী অংশ হতত্ িাতর. 

 


