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দ্য শ্বরেে োরযযে 

সুসমাচাে 
এে সমাধান! 

আপনন নি বুঝরে পপরেরেন পে েীশু শ্বরেে োযয সাক্ষ্য 

নিসারব নবরশ্বে প্রচাে না িো পে যন্ত নেশু পেষ বরে আসরে 

পারেন না? 

 
"পনির়ে পে়োে বাচ্চাটিে সারে বাস িেরব ... োো আমাে 

সমস্ত পনবত্র পব যরে পিান ক্ষ্নে িেরব না এবং ধ্বংস িেরব না, 

িােণ পৃনেবী প্রেু জ্ঞারনে দ্বাো পনেপূণ য িরব এবং সমুদ্র যরে 

আবেণ প রি োিরব” "(নেোইয় ১১: 6,৯) 

 
দ্বাো 
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বব নেে, নপএইচনি 

দ্য শ্বরেে োরযযে 

সুসমাচাে 
এে সমাধান! 

 

নেরেরেন বব নেে, নপএইচনি। 

কপিরাইট নাজ 2016/2017/2018/2019 নাজাররন বই দ্বারা। সংস্করণ 

1.4.বুকরেট একটট পনখরচায় .শ্বর এবং উত্তরসূরীরের অপবরত চারচের জনয 

উত্িাপেত হরয়পিে। 1036 ডাব্েু। গ্র্যান্ড অযাপিপনউ, গ্গ্র্ািার পবচ, 

কযাপের াপন েয়া, 93433, মাপকেন যুক্তরারের আইএসপবএন: 978-1-940482-

09-5। 

পিন মানবযানে োে সমসযাগুনে সমাধান িেরে পারে না? 

আপনন নি যারনন পে বাইরবে েীশু শ্বরেে োরযযে সুসমাচাে 

সম্পরিয উনদ্বগ্ন সা মেীরিে নবষরয় প্রচাে িরেনেরেন বাইরবে 

আপনন নি যারনন পে পদ্বো শ্বরেে োযযটি পপ্রনেেরদ্ে এবং প্রেরম 

োরদ্ে অনুসেণিােীরদ্ে পযাে নেে? 

পদ্বো শ্বরেে নিংিম নি নেশুে বযক্তি? পদ্বো শ্বরেে োযত্ব নি 

এেন আমারদ্ে মরধয োাঁে যীবনোপন িেরে? পদ্বো শ্বরেে 

নিংিম নি েনবষযরেে আসে োযরত্বে পিানও ধেরণে? বাইরবে ো 

নেক্ষ্া পদ্য় ো নি আপনন নবশ্বাস িেরবন? 

এিটি োযত্ব নি? শুধু পদ্বো শ্বরেে োযত্ব নি? বাইরবে িী নেক্ষ্া 

পদ্য়? প্রােনমি নিস্টান নিযযা িী নেক্ষ্া নদ্ে? 
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আপনন নি বুঝরে পপরেরেন পে পদ্বো শ্বরেে োযয সাক্ষ্য নিসারব 

নবরশ্বে প্রচাে িো না িওয়া পে যন্ত পেষ আসরে পারে না? 

সামরনর প্রচ্ছরে িপবরত গ্েখারনা হরয়রি গ্য একটট গ্িডা একটট গ্নকরডর সারে 

শুরয় আরি গ্যমনটট বাডোইন পপ্রপটং এবং গ্র্াপ ক্স রচনা করররিন। গ্িিরনর 

প্রচ্ছরে িপবটট গ্জরুজারেরমর আসে চাচে অব গরডর অংশ যা ডক্টর বব পেরয়ে 

২০১৩ সারে গ্তারেন।  

 

সুনচপত্র 
 

১. মানবোে নি সমাধান েরয়রে? 

২. নেশু পিান সুসমাচাে প্রচাে িরেনেরেন? 

৩. পদ্বো শ্বরেে োযয নি ওল্ড পিস্টারমরে যানা 

নেে? 

৪. পপ্রনেেো নি সুসমাচাে প্রচাে িরেনেরেন? 

োরযযে? 

৫. ননউ পিস্টারমরেে বাইরেে উে্স প়োরনা িরয়রে 

.শ্বরেে োযত্ব। 

নিরিা-পোমান িীযযা নেক্ষ্া পদ্য় পে োযযটি 

গুরুত্বপূণ য, েরব ... 

পিন. পিন ?শ্বরেে োযত্ব?     

পোিারোরিে েেয  
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দ্রষ্টবয: এই বইটি এমন এিযরনে ইংরেযী সংস্কেণ পেরি অনুবাদ্, 

নেনন শ্বরেে িনেননউটিং চারচযে সদ্সয নন, সুেোং নিেু 

অনেবযক্তিটি মূেে পুরোপুনে প্রিাে িেরে পারে না, েরব আো 

িো োয় এটি ননিরিই োিরব। ইংরেক্তয সংস্কেণটি অনোইরন 

www.ccog.org এ উপেব্ধ  

 

 

 

১. মানবতার পক সমাধান ররয়রি? 

পবশ্ব অরনক সমসযার মুরখামুপখ। 

অরনক গ্োক কু্ষধাতে। অরনক মানষু পনিীপডত গ্কান বহু মানুষ োপররযযর 

মুরখামুপখ জাপতর বহু জাপত গুরুতর ঋণ গ্ণ িরডরি অনাগত পশশু সহ 

পশশুরা পনয োতরনর পশকার হয় কম্বে ড্রাগ প্রপতররাধী গ্রাগ অরনকগুপে 

ডাক্তাররক উরদ্বগ করর। গ্বপশরিাগ পশল্প শহরগুপেরত স্বাস্থ্যকর হরত বায় ু

খুব েপূষত আরি পবপিন্ন রাজনীপতপবে যুরের হুমপক গ্েন। সন্ত্রাসবােী 

হামো চেরত োরক। 

পবশ্বরনতা পক মানবতার সম্মুখীন সমসযার সমাধান কররত িাররবন? 

অরনরকই তাই িারবন। 

নেুন ইউননোস যাে এরযন্ডা 

25 গ্সরেম্বর, 2015, িযাটটকারনর গ্িাি ফ্রান্সিরসর মূে গ্নারটর বক্তৃতার 

িরর, জাপতসংরের (ইউএন) 193 টট গ্েশগুপে প্ররয়ারগর িরক্ষ গ্িাট 

পেরয়রি “17 কখনও কখনও নতুন ইউপনিাস োে এরজন্ডা পহসারব 

আখযাপয়ত হওয়ার গ্টকসই উন্নয়ন েক্ষযগুপে যান এখারন জাপতসংরের 17 

টট েক্ষয ররয়রি: 

েক্ষয 1. সব েত্র সব েত্র তার োপররযযর অবসান েটান 



5 
 

েক্ষয 2. অনাহার এবং খােয সুরক্ষা এবং উন্নত িুটি অজেন এবং গ্টকসই 

কৃপষরক উন্নীত করা 

েক্ষয 3. স্বাস্থ্যকর জীবন পনন্সিত করা এবং সকে বয়রসর জনয সবার জনয 

মঙ্গে প্রচার করা 

েক্ষয 4. অন্তিুেন্সক্তমূেক এবং নযায়সঙ্গত মারনর পশক্ষার পনিয়তা এবং 

সকরের জনয আজীবন পশক্ষার সুরযাগগুপে প্রচার করা 

েক্ষয 5. পেঙ্গ সমতা অজেন এবং সমস্ত মপহো ও গ্মরয়পশশুরক ক্ষমতায়ন 

করুন 

েক্ষয 6. সকরের জনয জে এবং সযাপনরটশন এর প্রািযতা এবং গ্টকসই 

বযবস্থ্ািনা পনন্সিত করা 

েক্ষয 7. সকরের জনয সাশ্রয়ী, পনিেররযাগয, গ্টকসই এবং আধুপনক শন্সক্তর 

অযারক্সস পনন্সিত করুন 

েক্ষয 8. গ্টকসই, অন্তিুেন্সক্তমূেক এবং গ্টকসই অে েননপতক প্রবৃন্সে, িূণ ে 

এবং উত্িােনশীে কম েসংস্থ্ান এবং সবার জনয শােীন কারজর প্রচার 

করুন 

 েক্ষয 9. পস্থ্পতশীে অবকাঠারমা পনম োণ, অন্তিুেন্সক্তমূেক এবং গ্টকসই 

পশল্পায়রনর প্রচার এবং উদ্ভাবন উদ্ভাবন 

েক্ষয 10. গ্েরশর মরধয এবং গ্েরশর মরধয অসমতা হ্রাস করুন 

েক্ষয ১১. নগর ও মানব বসপতরক অন্তিুেন্সক্তমূেক, পনরািে, পস্থ্পতস্থ্ািক 

এবং গ্টকসই করুন 

েক্ষয 12. গ্টকসই খরচ এবং উত্িােন পনেশ েন পনন্সিত করুন 

েক্ষয 13. জেবায়ু িপরবতেন এবং এর প্রিাবগুপে গ্মাকারবোয় জরুপর 

িেরক্ষি পনন 

েক্ষয 14. গ্টকসই উন্নয়রনর জনয মহাসাগর, সমুয এবং সমুয সম্পে 

সংরক্ষণ এবং গ্টকসইিারব বযবহার করুন 
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েক্ষয 15. স্থ্েজগরতর বাস্তুতরন্ত্রর গ্টকসই বযবহাররক সুরপক্ষত, িুনরুোর 

ও প্রচার করা, অরণয িপরচােনা, স্থ্ায়ীিারব মরুিূপম িপরচােনা, এবং 

স্থ্পবরতা এবং পবিরীত স্থ্ে অবক্ষয় এবং জীবনবপচত্রয ক্ষয় বন্ধ করা 

েক্ষয 16. গ্টকসই উন্নয়রনর জনয শাপন্তিূণ ে ও অন্তিুেন্সক্তমূেক সমারজর 

প্রচার, সকরের জনয নযায়পবচাররর অযারক্সস প্রোন এবং কায েকর, 

জবাবপেপহ এবং অন্তিুেন্সক্তমূেক প্রপতষ্ঠান সকে স্তরর গরড গ্তাো 

েক্ষয 17. গ্টকসই উন্নয়রনর জনয ববপশ্বক অংশীোপররের প্ররয়ারগর 

মাধযমগুপেরক শন্সক্তশােীকরণ এবং িুনরুজ্জীপবত করুন 

এই এরজন্ডাটট ২০৩০ সারের মরধয িুররািুপর বাস্তবাপয়ত হওয়ার কো এবং 

এটটরক গ্টকসই পবকারশর জনয ২০৩০ এর এরজন্ডাও বো হয়। এর েক্ষয, 

পনয়ন্ত্রণ, পশক্ষা এবং আন্তজোপতক এবং আন্তঃসত্ত্বা সহরযাপগতার মাধযরম 

মানবতার মুরখামুপখ অসুস্থ্তাগুপে সমাধান করা। যপেও এর অরনকগুপে 

উরেশয িাে, এর করয়কটট িেপত এবং েক্ষযগুপে খারাি (পসএ । 

গ্জরনপসস 3: 5)। এই এরজন্ডাটটও, গ্িাি ফ্রান্সিরসর েুডারটা পস 

এনসাইপিকােটটর সারে সামঞ্জসযিূণ ে। 

"নতুন ইউপনিাস োে এরজন্ডা" "কযােপেক" শরের অে ে "সব েজনীন" পহসারব 

"পনউ কযােপেক এরজন্ডা" বো গ্যরত িারর গ্িাি ফ্রান্সিস এই গ্র্হণরক 

গ্ডরকপিরেন 

নতুন ইউপনিাস োে এরজন্ডা "আশার গুরুেিূণ ে েক্ষণ"। 

জাপতসংরের চুন্সক্তর অনুসরণ পহসারব, ২০১৫ সারের পডরসম্বরর িযাপররস 

একটট সিা হরয়পিে (আনুষ্ঠাপনকিারব জেবায়ু িপরবতেন সম্পপকেত 

জাপতসংরের গ্ফ্রমওয়াকে কনরিনশরনর িক্ষ গ্েরক েেগুপের 21 তম 

সরম্মেন পশররানাম)। গ্িাি ফ্রান্সিসও এই আন্তজোপতক চুন্সক্তর প্রশংসা 

কররপিরেন এবং গ্েশগুপেরক িরামশ ে পেরয়রিন "সাবধানতার সারে 

এপগরয় চোর রাস্তাটট অনুসরণ করুন, এবং ক্রমবধ েমান সংহপত গ্বারধর 

সারে।" 
 

পবরশ্বর প্রায় সমস্ত জাপত িযাপরস চুন্সক্তরত সম্মত হরয়পিে, যার পনপেেি 

িপররবশগত েক্ষয এবং আপে েক প্রপতশ্রুপত পিে। (তারিরর মাপকেন 

গ্প্রপসরডট বারাক ওবামা ২০১ 2016 সারে মাপকেন যুক্তরােরক এটট করার 

জনয একটট নপেরত স্বাক্ষর কররপিরেন, তরব ২০১ 2017 সারে মাপকেন 

গ্প্রপসরডট গ্ডানাল্ড ট্রাম্প বরেপিরেন গ্য আরমপরকা যুক্তরাে িযাপররসর 

চুন্সক্তরত সম্মত হরব না। এটট আন্তজোপতক গ্ক্ষারির কারণ এবং মাপকেনরক 

আোো কররত সহায়তা করররি) ইউররাি এবং পবরশ্বর অনযানয অংশ 
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গ্েরক)) গ্িাি ফ্রান্সিস িরর বরেপিরেন মানবতা যপে জেবায়ুর সারে 

সম্পপকেত তার িপরবতেন না করর তরব "নীরচ গ্নরম যারব"। 
 

েপূষত বায়ুরত শ্বাস পনরত, কু্ষধাতে হওয়া, েপরয হওয়া, পবিেগ্র্স্থ্ হওয়া 

ইতযাপেরত গ্কউ চায় না, এমন পক, জাপতসংরের 2030 কম েসূপচর েক্ষয এবং 

/ অেবা িযাপররসর চুন্সক্ত মানবতার মুরখামুপখ সমসযার সমাধান কররব পক? 
 

যানেসংরেে ট্র্যাি পেিিয 

পদ্বতীয় পবশ্বযুরের িরর ১৯৪45 সারের ২৪ অরক্টাবর জাপতসংে গঠন ও 

প্রপতটষ্ঠত হরয়পিে, যারত এ জাতীয় আররকটট সংোত গ্রাধ কররত এবং 

পবরশ্ব শাপন্তর প্রচাররর গ্চিা করা যায়। প্রপতষ্ঠার সময়, জাপতসংরের ৫১ 

সেসয রাে পিে; এখন 193 আরি। 

জাপতসংে গঠরনর ির গ্েরক পবশ্বজরুড করয়ক হাজার, না হরেও হাজার 

হাজার সংোত ররয়রি, পকন্তু তৃতীয় পবশ্বযেু পহসারব বণ েনা করা আমারের 

এখনও হয়পন। 

গ্কউ গ্কউ পবশ্বাস কররন গ্য জাপতসংরের মরতা আন্তজোপতক সহরযাপগতা 

গ্িাি ফ্রান্সিস এবং অনযানয অরনক ধমীয় গ্নতারের প্রচাররর গ্য প্ররচিা 

চাোরচ্ছ, তার সারে শাপন্ত ও সমনৃ্সে এরন গ্েরব বরে ধম োন্তপরত ও পবশ্বজনীন 

এরজন্ডার প্রকাররর সারে একন্সত্রত হরয়রি। 

তরব এটট করার জনয জাপতসংরের ট্রযাক গ্রকডেটট িাে হয়পন। জাপতসংে 

গঠরনর ির গ্েরক অসংখয সশস্ত্র সংোরতর িাশািাপশ একাপধক পমপেয়ন 

কু্ষধাতে, শরণােী এবং / বা মপরয়া েপরয। 

এক েশক আরগ, জাপতসংে তার সহস্রাে উন্নয়ন েক্ষয বাস্তবায়রনর 

েরক্ষয অগ্র্সর হরয়পিে। এটটর আটটট "উন্নয়ন েক্ষয" পিে, পকন্তু এটট 

স ে হয়পন, এমনপক ইউএন পনরজই অনযুায়ী। সুতরাং, 2015 সারে, এর 

তোকপেত "17 গ্টকসই উন্নয়ন েক্ষযগুপে" গৃহীত হরয়পিে পকিু 

আশাবােী। গ্কউ গ্কউ এটটরক ইউরটাপিয়ান  যাটাপস বরে মরন কররন। 

ইউরটাপিয়া যতেরূ যায়, গ্ম, ২০১ উির গ্ত গ্িাি ফ্রান্সিস বরেপিরেন গ্য 

পতপন একটট মানপবক ইউররািীয় ইউরটাপিয়ারক স্বপ্ন গ্েরখপিরেন গ্য তাাঁর 
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পগজো এই মহারেশটট অজেরন সহায়তা কররত িারর। তবুও, গ্িারির স্বপ্নটট 

একটট েুঃস্বপ্ন হরয় উঠরব (পসএ  প্রকাপশত বাকী 18)। 

নিেু সিরোনিো এবং সাফেয িরে পারে, নিন্তু… 

গ্মপরয়াম ওরয়স্টার এর অপিধারন বো হরয়রি গ্য ইউরটাপিয়া হ'ে একটট 

কাল্পপনক জায়গা গ্যখারন সরকার, আইন এবং সামান্সজক িপরপস্থ্পত পনখুাঁত 

”" বাইরবে পশক্ষা গ্েয় গ্য মানবতা পনরজর সমসযাগুপে পনরজই সমাধান 

কররত িারর না: 

23 গ্হ সোপ্রিু, আপম জাপন মানুরষর িে পনরজর মরধয গ্নই; মানুরষর 

পনরজর িেরক্ষরির পেরক িপরচাপেত করার িরক্ষ হা াঁটাচো করর না। 

(পযরপময় 10:23, জরুড অনযোয় পনরেেপশত না হরে) 

বাইরবে পশক্ষা গ্েয় গ্য আন্তজোপতক সহরযাপগতা বযে ে হরব: 

16 ধ্বংস ও েুেেশা তারের িরে; 17 তারা শাপন্তর িে জারন না। 18 তারের 

গ্চারখর সামরন গ্েবতা শ্বররর িয় গ্নই। (গ্রামীয় 3: 16-18) 

তবুও, অরনক মানুষ একটট ইউরটাপিয়ান সমাজ সম্পরকে তারের 

েৃটিিপঙ্গর পেরক কাজ কররি এবং এমনপক কখনও কখনও ধম েরক জপডত 

করার গ্চিা করর। তরব প্রায় গ্কউই সপতযকাররর শ্বররর িে অনুসরণ 

কররত রান্সজ নয়। এটট এমন নয় গ্য ইউনাইরটড গ্নশনস বা িযাটটকারনর 

েক্ষযগুপের জনয গ্কানও অগ্র্গপত হরব না। পকিু (এবং অরনক েক্ষয িাে) 

িাশািাপশ পকিু পবঘ্ন েটরব। 

প্রকৃতিরক্ষ, এবং সম্ভবত পবশাে সংোরতর িরর, এক ধররণর আন্তজোপতক 

শাপন্ত চুন্সক্তরত সম্মপত জানারনা হরব এবং পনন্সিত হরব (ডযাপনরয়ে ৯:২:27)। 

এটট যখন হয়, তখন অরনরক পমেযািারব পবশ্বাস কররব গ্য মানবতা আরও 

শাপন্তিূণ ে এবং ইউরটািীয় সমাজ পনরয় আসরব। 

অরনকরক এই জাতীয় আন্তজোপতক 'ইউরটাপিয়ান অগ্র্গপত' (পসএ । 

ইন্সজপকরয়ে 13:10) িাশািাপশ পবপিন্ন েক্ষণ ও আিয ের দ্বারা গ্র্হণ করা 

হরব (২ গ্েসারোনীকীয় ২: ৯-১২)। তরব বাইরবে বরে গ্য গ্নতারা গ্য োপব 

কররত িারর তা সরত্ত্বও (ডযাপনরয়ে ৯:২;; ১১: ৩১-৪৪) স্থ্ায়ী হরব না (১ 

পেষেনীকীয় ৫: ৩; পযশাইয় ৫৯: ৮)। 
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পযশু (পস । জন 15: 5; মযােু 24: 21-22) বারে মানবতা এই 'বতেমারনর মন্দ 

যুরগ' ইউরটাপিয়া আনরত িারর এই ধারণাটট পমেযা সুসমাচার (গাোতীয় 1: 

3-10)। 

একাকী মানবতা যপে সতযই ইউরটাপিয়া আনরত অক্ষম হয় তরব পক 

গ্কানও ধররণর ইউরটাপিয়া সম্ভব? 

হযা াঁ। 

গ্েবতা শ্বররর রাজয এই গ্র্হটটরক এবং িরর, সমস্ত অনন্তকােরক 

চমত্কারিারব আরও উন্নত কররব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২. নেশু পিান সুসমাচাে প্রচাে িরেনেরেন? 
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বাইরবে পশক্ষা গ্েয় গ্য পহসারব শ্বররর পকংডম নারম িপরপচত একটট 

ইউরটাপিয়ান সমাজ মানব সরকাররক প্রপতস্থ্ািন কররব (ডযাপনরয়ে 

২:৪৪; প্রকাপশত বাকয ১১:১৫; ১৯: ১-২১) 

যীশু যখন তাাঁর জনসিা শুরু কররপিরেন, তখন পতপন প্রচার শুরু 

কররপিরেন দ্য শ্বরেে োরযযে সুসমাচাে। মাকে এখারন পররিাটে 

করররিন: 

14 জনরক কারাগারর বন্দী করার িরর যীশু গােীরে এরস গ্েবতা শ্বররর রারজযর সসুমাচার 

প্রচার কররত োগরেন, 15 পতপন বেরেন, 'সময় গ্শষ হরয় গ্গরি, আর গ্েবতা শ্বররর রাজয 

আসন্ন। অনুরশাচনা করুন এবং সসুমাচারর পবশ্বাস করুন "(মাকে 1: 14-15)। 

গসরিে শেটট গ্র্ীক শে গ্েরক ইউনরজপেওন পহসারব অনূপেত হরয়রি, এবং এর অে ে 

"িাে বাত ো" বা "সসুংবাে" গ্েবতা এবং ডুরয় পররহমস বাইরবরে 151। এটট গ্র্ীক শে গ্েরক 

এরসরি বযযাপসপেয়া পহসারব অনূপেত যা রয়যােটটর পনয়ম বা রাজযরক গ্বাঝায়। 

মানব রাজযগুপের িাশািাপশ গ্েবতা শ্বররর রারজযরও রাজা ররয়রি (প্রকাপশত বাকয 

১:14:१:14), তারা একটট গ্িৌগপেক অঞ্চে জরুড ররয়রি (প্রকাপশত বাকয ১১:১৫), তারের 

পবপধ ররয়রি (পযশাইয় ২: ৩-৪; ৩০: ৯) এবং তারের ররয়রি পবষয়গুপে (েূক 13:29)। 

যীশুর কাি গ্েরক এখারন সব েসাধাররণর প্রেম পশক্ষা যা মযাপেউ গ্রকডে করররি: 

23 আর যীশু সমস্ত গােীে েরুর েুরর তারের সমাজ-গরৃহ পশক্ষা পেরয় গ্রর রারজযর সুসমাচার 

প্রচার কররেন মযাে ু

মযাপেউ গ্রকডেও করররিন: 

35 তখন যীশু সমস্ত শহরর ও গ্র্ারম েুরর েুরর তারের সমাজ-গরৃহ পশক্ষা পেরয় রাজয শ্বররর 

রারজযর সুসমাচার প্রচার কররেন (মপে 9: 35)। 
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নতুন পনয়রম গ্েখারনা হরয়রি গ্য যীশু পচরকাে রাজে কররবন: 

33 এবং পতপন যারকারবর বংরশর উিরর পচরকাে রাজে কররবন, এবং তা াঁর রাজরের গ্কান 

গ্শষ হরব না (েূক ১:৩৩)। 

েূক গ্রকডে করররিন গ্য পযশুরক গ্য উরেরশয গ্প্ররণ করা হরয়পিে তা 

গ্েবতা শ্বররর রারজযর প্রচার করা। পযশু যা পশপখরয়রিন তা েক্ষয করুন: 

৪৩. পতপন তারের বেরেন, “আমারক অবশযই অনযানয শহররও গ্েবতা 

শ্বররর রারজযর পবষরয় প্রচার কররত হরব, কারণ এই উরেরশযই আমারক 

গ্প্ররণ করা হরয়রি” (েূক ৪:৪৩)। 

আিপন পক কখনও তা শুরনরিন? আিপন পক কখনও বুঝরত গ্িররপিরেন 

গ্য গ্প্রপরত হওয়ার জনয পযশুর উরেশয গ্েবতা শ্বররর রারজযর প্রচার করা 

পিে? 

েূক আরও গ্রকডে করররিন গ্য যীশু পগরয় গ্েবতা শ্বররর রারজযর প্রচার 

কররপিরেন: 

10 গ্প্রপররতরা প রর এরস তাাঁর কাজগুপে তাাঁরক বেরেন। িরর পতপন তাাঁরের 

পনরয় পগরয় একারন্ত ববতনসো নারম এক পনজেন জায়গায় গ্গরেন। 11 

গ্োরকরা যখন এটট জানে, তখন তারা তাাঁর পিিরন পিিরন গ্গে; এবং 

পতপন গ্সগুপে গ্র্হণ কররেন এবং তারের সারে এর শ্বররর রারজযর পবষরয় 

কো বেরেন (েূক 9: 10-11)। 

পযশু পশপখরয়পিরেন গ্য তার শ্বররর রাজযটট তারের অনুসরণ করা উপচত 

তারের িরক্ষ সরব োচ্চ অগ্র্াপধকার হওয়া উপচত: 

33 তরব প্রেরম গ্েবতা শ্বররর রাজয এবং তাাঁর ধাপম েকতার সন্ধান করুন 

(মপে 6:33)। 

31 পকন্তু গ্েবতা শ্বররর রারজযর সন্ধান করুন, এবং এই সমস্ত ন্সজপনস 

আিনার সারে যুক্ত করা হরব। 32 “গ্িাট গ্িাট িারের গ্োকরের িয় 
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গ্কাররা না, কারণ গ্তামারক রাজয গ্েওয়া গ্তামার পিতার িাে কাজ (েূক 

12: 31-32)। 

পিস্টানরা এজাহার শ্বররর রারজযর প্রেম সন্ধান কররত হরব। পিস্ট তারের 

গ্বাঁরচ োকরত এবং তাাঁর প্রতযাবতেন ও রাজরের প্রতযাশায় গ্বাঁরচ োকার 

মাধযরম তারা এটটরক তারের সরব োচ্চ অগ্র্াপধকার বতপর করর। তবুও, যারা 

পিস্টরক োবী কররন, তারা গ্কবে প্রেরম গ্েবতা শ্বররর রারজযর সন্ধান 

কররন না, তারা এটট জারনন না। অরনরক এও পমেযািারব পবশ্বাস করর গ্য 

িাপে েব রাজনীপতরত জপডত হওয়াই পিস্টান শ্বর পিস্টানরের কাি গ্েরক 

প্রতযাশা কররন। গ্েবতা শ্বররর রাজে বুঝরত না গ্িরর তারা তা করর না 

তারের উপচত পহসারব এখনই বা াঁচুন বা গ্কন মানবতা এত ত্রুটটযুক্ত তা 

বুঝরত িাররন। 

আরও গ্খয়াে করুন গ্য রাজযটট একটট সামানয িােরক গ্েওয়া হরব 

(পসএ । গ্রামীয় 11: 5) সপতযকাররর গ্িাট িারের অংশ হরত ইচু্ছক হরত 

নম্রতার প্ররয়াজন। 

পদ্বো শ্বরেে োযত্ব পৃনেবীরে এেনও প্রনেটিে িয়নন 

পযশু পশপখরয়পিরেন গ্য তাাঁর অনুসারীরের রাজয আসার জনয প্রাে েনা করা 

উপচত, তাই তারা ইপতমরধয এটট অপধকার করর না: 

9 স্বরগ ে আমারের পিতা, গ্তামার নাম িপবত্র গ্হাক। 10 গ্তামার রাজে 

আসুক। আিনার করা হরব (মযােু 6: 9-10) 

যীশু তাাঁর পশষযরের গ্েবতা শ্বররর রারজযর প্রচার করার জনয গ্প্ররণ 

কররপিরেন: 

1 িরর পতপন তাাঁর বাররাজন পশষযরক গ্ডরক সমস্ত িূতরের উিরর ক্ষমতা ও 

কতৃেে পেরয়পিরেন ও গ্রাগ পনরামরয়র জনয কররপিরেন। 2 পতপন গ্েবতা 

শ্বররর রারজযর প্রচার কররত তারের িাটঠরয়পিরেন (েূক 9: 1-2) 
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যীশু পশপখরয়পিরেন গ্য তাাঁর উিপস্থ্পত একাই রাজে পিে না, কারণ 

িৃপেবীরত রাজে প্রপতটষ্ঠত হয়পন, গ্সই কাররণই পতপন তাাঁর কারজই িূতরের 

তাপডরয় গ্েনপন পতপন তা কররপিরেন: 

28 তরব আপম যপে গ্েবতা শ্বররর আত্মার দ্বারা িূতরের তাপডরয় পেই তরব 

অবশযই গ্েবতা শ্বররর রাজয আিনার উিরর এরস িরডরি (মপে 12:28)। 

সপতযকাররর রাজয িপবষযরত — বা মাকে এখারন গ্যমন গ্েখায় গ্তমন তা 

এখারন গ্নই: 

47 এবং যপে আিনার গ্চাখ আিনারক িাি করর গ্তারে তরব তা গ্বর করর 

পেন। আিনার িরক্ষ েু'গ্চাখ োকার গ্চরয় বরং এক গ্চাখ পেরয় এর শ্বররর 

রারজয প্ররবশ করা িাে। (মাকে 9:47)। 

23 যীশু চারপেরক তাপকরয় তাাঁর পশষযরের বেরেন, “ধনী গ্োকরের িরক্ষ 

গ্েবতা শ্বররর রারজয প্ররবশ করা কত কটঠন!” 24 তাাঁর এই কো শুরন 

পশষযরা আিয ে হরয় গ্গরেন। পযশু জবাব পেরেন !!!!,! "বাচ্চারের! পরক ! 

25 ধনী গ্োরকর গ্েবতা শ্বররর রারজয প্ররবরশর গ্চরয় উরটর িরক্ষ সূরচর 

গ্চারখ যাওয়া সহজ "(মাকে 10: 23-25)। 

25 অবশযই, আপম আিনারক বেপি, গ্েবতা শ্বররর রারজয আপম নতুন 

যাক্ষারস িান করার িরর গ্সপেন িয েন্ত আপম আর যাক্ষােতার  ে িান 

করব না ("(মাকে 14:25)। 

৪৩ আপরমাপেয়ার গ্জারস , একজন পবপশি কাউন্সিে সেসয, পযপন পনরজ 

গ্েবতাশ্বররর রারজযর জনয অরিক্ষা কররপিরেন, এরস সাহস পনরয়পিরেন 

... (মাকে ১৫:৪৩)। 

যীশু পশপখরয়পিরেন গ্য পকংডম এখন এই বতেমান পবরশ্বর অংশ নয়: 

36 যীশু বেরেন, 'আমার রাজে এই জগরতর নয়। আমার রাজে যপে এই 

জগরতর হত তরব আমার োরসরা েডাই করত, যারত আমারক ইহুেীরের 

হারত তুরে গ্েওয়া হত না; তরব এখন আমার রাজয এখান গ্েরক আরস পন 

”(জন 18:36)। 
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যীশু পশপখরয়পিরেন গ্য রাজযটট তাাঁর রাজা পহসারব প রর আসার িরর 

আসরব: 

31 “মানবিুত্র যখন তাাঁর মপহমারত আসরবন এবং তাাঁর সরঙ্গ সমস্ত িপবত্র 

স্বগ েেতূ আসরবন, তখন পতপন তাাঁর মপহমাপিত পসংহাসরন বরস োকরবন। 32 

সমস্ত জাপত তাাঁর সামরন জরডা হরব এবং রাখাে গ্যমন িাগে গ্েরক তার 

গ্িডা িাগ করর গ্েয় গ্তমপন পতপন তারের এরক অরনযর গ্েরক আোো 

কররবন। 33 পতপন গ্মষরক তাাঁর ডানপেরক রাখরবন, পকন্তু িাগেগুপে 

বামপেরক রাখরব। 34 তখন রাজা তাাঁর ডানপেরক যারা বেরবন, 'এস, 

গ্তামরা আমার পিতার আশীব োে োি কর, জগরতর সূচনা গ্েরকই 

গ্তামারের জনয প্রস্তুত রাজরের উত্তরাপধকার কর (মযােু 25: 31-34)। 

গ্যরহতু গ্েবতাশ্বররর পকংডম এখারন গ্নই তাই আমরা এটটর প্রপতষ্ঠা না 

হওয়া িয েন্ত আসে ইউরটাপিয়া গ্েখরত িাব না। কারণ গ্বপশরিাগ গ্েবতা 

শ্বররর রাজে বুঝরত িারর না, তারা তাাঁর গ্প্রমময় সরকার কীিারব কাজ 

করর তা বুঝরত বযে ে হয়। 

শ্বররর রাজয "অইহুেীরের িূণ েতা না আসা িয েন্ত আসরব না" (গ্রামান 

১১:২৫) - এবং এখনও তা েরটপন। 

নেশু নি বরেনেরেন োযযটি পিমন নেে? 

পযশু গ্েবতা শ্বররর রাজয গ্কমন তা সম্পরকে পকিু বযাখযা প্রোন 

কররপিরেন: 

26 যীশু বেরেন, গ্েবতা শ্বররর রাজয গ্যন মানুরষর জপমরত বীজ িপডরয় 

গ্েয় 27 28 কারণ িৃপেবী পনরজ গ্েরকই  সে গ্েয় প্রেম প্রেরম  েক, 

তারিরর মাো, তারিরর মাোয় িূণ ে শসয। 29 তরব যখন শসয িাকা হয় 

তখন সরঙ্গ সরঙ্গ গ্স কাপসরে .ুুপকরয় গ্েয়, কারণ  সে এরসরি ”" (মাকে 4: 

26-29)। 

18 তখন পতপন বেরেন, “গ্েবতা শ্বররর রাজয গ্কমন? আপম এর সারে পক 

তুেনা করব? 19 এটট সপরষার বীরজর মরতা, যা একজন গ্োক তার বাগারন 

গ্ররখপিে; এটট বড হরয় বড গাি হরয় উঠে এবং বাতারসর িাপখরা এর 
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ডাোয় বাসা গ্বাঁরধপিে 20 '20 আবার পতপন বেরেন,' আপম গ্েরক শ্বররর 

রারজযর তুেনা কারক করব? 21 এটট খাপমররর মরতা, যা এক মপহো পতনটট 

খাবারর গ্খরয় গ্ রেপিে যতক্ষণ না এটট সমস্ত খাপমযকু্ত হয় "(েূক 13: 18-

21)। 

এই নীপতগিে রূিক কাপহনীগুপে সূপচত করর, প্রেরম, গ্েবতা শ্বররর 

পকংডমটট গ্বশ গ্িাট, তরব বড হরব। 

েুকও গ্রকডে করররিন: 

29 তারা িূব ে ও িন্সিম গ্েরক উত্তর এবং েপক্ষণ গ্েরক আসরব এবং গ্েবতা 

শ্বররর রারজয বরস োকরব (েূক ১৩:২৯)। 

সুতরাং, গ্েবতা শ্বররর রারজযর পবশ্বজরুড গ্োক োকরব। এটট গ্কবে 

ইস্রারয়রের বংশধর বা পনপেেি জাপতরগাষ্ঠীগুপের মরধয সীমাবে োকরব না। 

চারিারশর গ্োরকরা এই রারজয বরস োকরব। 

েুি 17 এবং নিংিম 

েুক 17: 20-21 পকিু পবভ্রান্ত। তরব তা গ্িৌৌঁিারনার আরগ েক্ষয করুন গ্য 

গ্োরকরা আসরে শ্বররর রারজয খারব: 

15 “ধনয পতপন, পযপন গ্েবতা শ্বররর রারজয রুটট খাইরবন!” (েূক ১৪:১৫) 

গ্যরহতু গ্োরকরা (িপবষযরত)গ্েবতা শ্বররর পকংডরম খারব তাই েূক 17:21 

এর িুে বযাখযা / িুে গ্বাঝাবুন্সঝ সরত্ত্বও এটট এখন তারের হৃেরয় গ্কবে 

আোো পকিু নয়। 

েুক 17: 20-21 এর গ্মা যাট অনুবাে পকিু বুঝরত সাহাযয কররত িারর: 

20 গ্েবতা শ্বররর রাজয যখন  রীশীরের ন্সজজ্ঞাসা করা হরয়পিে, তখন 

পতপন তারের জবাব পেরেন, 'গ্তামরা েৃটিশন্সক্ত শ্বররর রাজে আসরব না 

আিপন ২১ গ্কউ গ্কউ বেরব না, 'এটট এখারন' বা 'এটট ররয়রি,' কারণ 
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গ্েবতা শ্বররর রাজয এখন গ্তামারের মরধয ররয়রি ”'(েূক ১ 17: ২০-২১, 

গ্মা যাট; এনএএসপব এবং ইএসপি অনুবােগুপেও গ্েখনু) 

গ্খয়াে করুন গ্য পযশু রূিান্তপরত, শারীপরক এবং মুনাপ ক  রীশীরের 

সারে কো বেপিরেন। পযশু "তারের উত্তর পেরয়পিরেন," - এই  রীশীরা 

যীশুরক প্রশ্ন কররপিরেন। তারা তাাঁরক পচনরত অস্বীকার কররপিে। 

তারা পক পিরস্ট পিে? না! 

যীশু শীঘ্রই সংগটঠত হওয়ার জনয গ্কানও পগজোর পবষরয়ও কো বেপিরেন 

না। পতপন মরন বা হৃেয় মরধয অনুিূপত সম্পরকে কো বেপিরেন না। 

যীশু তাাঁর রাজ সম্পরকে কো বেপিরেন!  রীশীরা তাাঁরক গ্কান পগজোর 

পবষরয় ন্সজজ্ঞাসা করপিে না। তারা পশগপগরই নতুন গ্টস্টারমরটর চারচের 

শুরু করার পকিুই পকিুই জানত না। তারা একধররণর সুন্দর অনুিূপত 

সম্পরকে ন্সজজ্ঞাসা করপিে না। 

যপে গ্কউ মরন করর গ্য গ্েবতা শ্বররর রাজযই িীি - এবং গ্েবতাশ্বররর 

রাজয  রীশীরের "পিতরর" পিে - তরব  রীশীরের মরধয পক পিস্ট পিে? 

অবশযই না! 

এ জাতীয় উিসংহারটট বরং হাসযকর নয় তাই না? পকিু গ্প্রারটস্টযাট 

অনুবাে েূক ১:21:২১ এর অংশরক "গ্রর রাজযটট" আিনার মরধয 

"(এনরকরজপি / গ্করজপি) পহসারব অনুবাে কররেও কযােপেক পনউ 

গ্জরুসারেম বাইরবে সটঠকিারব অনুবাে করর গ্য" গ্েবতা শ্বররর রাজয 

গ্তামারের মরধয ররয়রি। " 

 রীশীরের মরধয যীশু পিরেন একজন। এখন,  রীশীরা গ্িরবপিে গ্য তারা 

গ্েবতা শ্বররর রারজযর অরিক্ষায় ররয়রি। তরব তারা এটট িুে বুরঝপিে। 

পযশু বযাখযা কররপিরেন গ্য এটট গ্কবে ইহুপেরের জনয স্থ্ানীয় বা সীমাবে 

পকংডম হরব না, কারণ তারা মরন করর (গ্যমন গ্কউ গ্কউ পবশ্বাস করর না 

এমন পগজোও)। শ্বররর রাজয গ্কবেমাত্র এমন অরনক মানব ও েৃশযমান 

রারজযর মরধয একটট হরব না যা গ্োরকরের গ্েখায় বা গ্েখরত িারর এবং 

বরে, "এটট এখারন, এখারন"; বা "ওখারনই পকংডম।" 
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যীশু পনরজই গ্সই রারজযর পকং পহসারব জন্মগ্র্হণ কররপিরেন, গ্যমন পতপন 

িীোতরক স্পিিারব বরেপিরেন (জন 18: 36-37)। বুঝরত িাররন গ্য 

বাইরবে "বােশাহ" এবং "পকংডম" শেটট পবপনময়রযাগযিারব বযবহার করর 

(উোঃ ডযাপনরয়ে 7: 17-18,23)। িপবষযরতর এর শ্বররর রাজরের রাজা 

তখন এবং গ্সখারন পিরেন,  রীশীরের িারশ ো াঁপডরয়। পকন্তু তারা তাাঁরক 

তারের রাজা পহসারব পচনরত িারত না (জন 19:21)। পতপন যখন প রর 

আসরবন, পবশ্ব তাাঁরক প্রতযাখযান কররব (প্রকাপশত বাকয ১৯: ১৯)। 

পযশু তাাঁর পদ্বতীয় আগমনরক বণ েনা কররত েূক 17-এর পনম্নপেপখত 

আয়াতগুপেরত পগরয়পিরেন, যখন গ্েবতা শ্বররর রাজয সমস্ত িৃপেবী শাসন 

কররব (এই অধযারয় ধারাবাপহকতার জনয গ্মা যাটরক পেরয় চাপেরয় যারব): 

22 যীশু তাাঁর পশষযরের বেরেন, 'এমন পেন আসরব যখন গ্তামরা 

মানবিুরত্রর একপেরনর জনযও েীে োয়ু এবং েীে েস্থ্ায়ী হরব। 23 গ্োরকরা 

বেরব, 'গ্েখুন, পতপন এখারন আরিন!' 'গ্েখুন, পতপন আরিন!' 24 পকন্তু 

আকারশর একপেক গ্েরক অনযপেরক বজ্র পবেুযরতর মরতা মনুষযিুত্র 

পনরজর পেরনই আসরবন। 25 তরব তারক অবশযই প্রেরম প্রচণ্ড যন্ত্রণা সহয 

কররত হরব এবং বতেমান প্রজন্ম তারক অস্বীকার কররব। (েূক 17: 22-25, 

ম যাট) 

পযশু মযাে ু 24: 27-31 গ্ত গ্যমন পবেুযৎ চমকারনার পবষরয় উরেখ 

কররপিরেন, িুররা িৃপেবীরত তাাঁর পদ্বতীয় আসার বণ েনা পেরয়পিরেন। যীশু 

বেরিন না গ্য তাাঁর গ্োরকরা যখন গ্স প রর আসরব তখন তাাঁরক গ্েখরত 

িারব না। 

গ্োরকরা তাাঁরক তাাঁর পকং পহসারব স্বীকৃপত গ্েরব না (প্রকাপশত 11:15) এবং 

তাাঁর পবরুরে েডাই কররব (প্রকাপশত বাকয 19:19)! অরনরক িাবরবন গ্য 

পযশু পিস্টপবররাধীরের প্রপতপনপধে করররিন। পযশু বেপিরেন না গ্য গ্েবতা 

শ্বররর রাজয গ্সই  রীশীরের মরধয পিে — পতপন তারের অনযত্র বরেপিরেন 

গ্য তারা তারের িন্ডাপমর কাররণ রারজয যারব না (মপে ২৩: ১৩-১৪)। না 

পযশু বেপিরেন না গ্য চাচেই রাজয হরব  

গ্েবতা শ্বররর রাজয এমন এক ন্সজপনস যা মানষু একপেন প্ররবশ কররত 

সক্ষম হরত িারর - নযায়পবচারীরের িুনরুত্থারনর মরতা! তবুও, এমনপক 
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আব্রাহাম এবং অনযানয পিতৃকুরেরা এখনও গ্সখারন গ্নই (পসএ । ইব্রীয় 

11: 13-40)। 

পশষযরা জানরতন গ্য গ্েবতা শ্বররর রাজযটট তখন বযন্সক্তগতিারব তারের 

মরধয পিে না এবং এটট পনম্নপেপখত পহসারব প্রেপশ েত হরয়পিে, যা েূক 17:21 

এর িরর এরসপিে, গ্েখায়: 

11 তারা যখন এই কোগুপে শুনে তখন পতপন আর একটট েৃিান্তটট বেরেন, 

কারণ পতপন গ্জরুশারেরমর পনকরটই পিরেন এবং তারা গ্িরবপিরেন গ্য গ্েবতা 

শ্বররর রাজযটট অপবেরম্ব উিপস্থ্ত হরব (েকূ 19:11)। 

নিংিম েনবষযরে স্পষ্ট নেে 

পকংডম কািাকাপি োকরে আিপন কীিারব বেরত িাররন? এই প্রশ্নটট 

সরম্বাধরনর অংশ পহসারব, পযশু িপবষযদ্বাণীমূেক েটনাগুপে তাপেকািুক্ত 

কররপিরেন (েূক ২১: ৮-২৮) এবং িরর পশপখরয়পিরেন: 

29 ডুমুর গাি এবং সমস্ত গারির পেরক তাকাও। 30 যখন তারা ইপতমরধয 

উেীয়মান হরচ্ছ, আিপন পনরজরাই গ্েখরবন এবং গ্র্ীরের সময় পনকরটই 

ররয়রি। 31 তাই আিপনও, আপনন েেন এই ক্তযননসগুনে েিরে 

পদ্েরেন, েেন পযরন োেুন পে শ্বরেে োযযটি ননিরিই েরয়রে 

(েুি 21: 29-31)। 

যীশু তাাঁর গ্োরকরের িপবষযদ্বাণীমূেক েটনাগুপে অনুসরণ করর রাজয 

কখন আসরব তা জানরত গ্চরয়পিরেন। যীশু অনয গ্কাোও তাাঁর গ্োকরের 

িপবষযদ্বাণীমূেক েটনাগুপে গ্েখার এবং মরনারযাগ গ্েওয়ার জনয 

বরেপিরেন (েূক 21:36; মাকে 13: 33-37)। পযশুর কো সরত্ত্বও, অরনরক 

িপবষযদ্বাণীিূণ েিারব পেন্সিত পবশ্ব ইরিটগুপে গ্েখার গ্ক্ষরত্র িাড িান। 

েূক 22 এবং 23-এ, পযশু আবার গ্েপখরয়পিরেন গ্য গ্েবতা শ্বররর রাজয 

এমন একটট পবষয় যা িপবষযরত যখন পতপন পশপখরয়পিরেন তখন তা িূণ ে 

হরব: 
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15 “েুরিোরগর আরগ আপম গ্তামারের কারি এই পনস্তারিরব ের গ্িাজ গ্খরত 

চাইপিোম; 16 আপম গ্তামারের বেপি, যতক্ষণ না গ্েবতা শ্বররর রারজয এটট 

িূণ ে হয় ততক্ষণ আপম আর এখান গ্েরক আর খাব না ” 18 আপম গ্তামারের 

বেপি, গ্েবতা শ্বররর রাজয না আসা িয েন্ত আপম যাক্ষােতার  ে িান 

করব না ”(েূক 22: 15-18)। 

39 পকন্তু যীশুরক ক্রুরশ গ্েওয়া হরয়পিে গ্সই েুষ্কমীরের মরধয একজন 

তাাঁর পনন্দা করপিে এবং বরেপিে, 'আিপন যপে মশীহ হন তরব পনরজরক 

বা াঁচান এবং আমারেরও বা াঁচান 40' 40 তখন তাাঁর সহচর তারক ধমক পেরয় 

বেরেন, 'তুপম পক না? এর শ্বররর িয়? কারণ গ্তামরাও তাাঁর সরঙ্গ গ্োষী 

হরয়ি। ৪১ আর আমরা নযায়সঙ্গতিারবই বরেপি, কারণ আমরা গ্যাগয, 

কারণ আমরা যা কররপি তার  েস্বরূি আমারের প্রপতোন গ্েওয়া হরয়রি, 

পকন্তু এইর দ্বারা পকিুই মন্দ হয় পন 42 42 পতপন যীশুরক বেরেন, “আমার 

প্রিু, আিপন যখন প্ররবশ কররবন তখনই আমারক স্মরণ করুন আিনার 

রাজয। ”43 পকন্তু যীশু তারক বেরেন,“ আরমন, আপম গ্তামায় বেপি, আজ 

তুপম আমার সারে জান্নারত োকরব ”” (েূক ২৩: ৩৯-৪৩, সরে ইংররন্সজরত 

আরামাইক) 

মাকে এবং েূক উিয়ই আমারের গ্েপখরয়পিরেন গ্যরহতু যীশুরক হতযা 

করার সারে সারে গ্েবতা শ্বররর রাজয আরসপন: 

43 আপরমাপেয়ার গ্জারস , একজন পবপশি কাউন্সিে সেসয, পযপন পনরজ 

গ্েবতা শ্বররর রারজযর অরিক্ষায় পিরেন, এরস সাহস গ্িরয়পিরেন ... (মাকে 

15:43)। 

পতপন ইহুপেরের শহর আপরমাপেয়া গ্েরক এরসপিরেন, পতপন পনরজও গ্েবতা 

শ্বররর রারজযর অরিক্ষায় পিরেন (েূক ২৩:৫১)। 

িুনরুত্থারনর িরর (১ কপরন্থীয় ১৫: ৫০-৫৫) পিস্টানরা গ্েবতা শ্বররর 

পকংডরম প্ররবরশর জনয িুনরায় জন্মগ্র্হণ কররব, জন গ্রকডে অনুসারর: 

3 যীশু তারক বেরেন, 'আপম সপতযই বেপি, গ্কউ যপে আবার জন্ম না গ্নয় 

তরব গ্স গ্েবতা শ্বররর রাজয গ্েখরত িারব না?' 4 নাইরকারডমাস তাাঁরক 

বেরেন, “একজন মানুষ বৃে হরয় গ্গরে কীিারব তার জন্ম হরত িারর? 
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পতপন পক পদ্বতীয়বার মারয়র গরিে প্ররবশ করর জন্ম পনরত িাররন? ”5 যীশু 

বেরেন,“ আপম আিনারক সপতযই বেপি, গ্কউ যপে জে ও আত্মার দ্বারা 

জন্ম না গ্নয় তরব পতপন ,শ্বররর রারজয প্ররবশ কররত িাররবন না (গ্যাহন 3: 

3- 5)। 

গ্কবেমাত্র শ্বররর গ্োরকরা শ্বররর চূডান্ত-সহস্রাে পকংডম গ্েখরত িারব। 

এখন েয়া করর আরও বুঝরত িাররন গ্য পযশু িুনরুন্সত্থত হওয়ার িরর 

পতপন আবার গ্েবতা শ্বররর রাজয সম্পরকে পশক্ষা পেরয়পিরেন: 

3 পতপন বহু েুগ েত প্রমাণ দ্বারা তাাঁর করির িররও পনরজরক জীপবত 

গ্ররখপিরেন, চপেশ পেরনর সময় তারের দ্বারা গ্েখা হরয়পিে এবং 

গ্েবতাশ্বররর রারজযর সারে সম্পপকেত পবষয়গুপের কো বরেপিরেন 

(গ্প্রপরত 1: 3)। 

নেশু প্রেম এবং পেষ উপরদ্েগুনে পদ্বো শ্বরেে োরযযে নবষরয় 

িরেনেরেন! েীশু পসই োযয সম্পরিয নেক্ষ্া পদ্ওয়াে যনয দ্েূ িরয় 

এরসনেরেন। 

পযশু গ্প্রপরত জন িৃপেবীরত শ্বররর হাজার বিররর পকংডম সম্পরকে 

পেরখপিরেন। জন তাাঁর কী পেরখপিরেন তা েক্ষয করুন: 

4 আপম যীশু সা মশীরহর সাক্ষয ও জনয শ্বররর বারকযর জনয যারা তারের 

পশররেে করর তারের প্রাণরক গ্েরখপি, যারা জন্তু বা তাাঁর প্রপতমারক িূজা 

করর পন এবং তারের কিারে বা তারের হারতর পচহ্ন িায় পন। এবং তারা 

হাজার বির ধরর পিরস্টর সারে গ্বাঁরচ পিে এবং রাজে কররপিে (প্রকাপশত 

বাকী 20: 4) 

প্রেম পেরকর পিস্টানরা পশপখরয়পিে গ্য গ্েবতা শ্বররর হাজার বিররর 

পকংডম িৃপেবীরত োকরব এবং পবরশ্বর সরকাররক প্রপতস্থ্ািন কররব গ্যমন 

বাইরবে পশক্ষা গ্েয় (পসএ  প্রকাপশত বাকয 5:10, 11:15)। 

গ্েবতা শ্বররর রাজযটট যপে এত গুরুেিূণ ে হয় তরব গ্কন এটট সম্পরকে খুব 

গ্বপশ পকিু গ্শারনপন? 
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আংপশক কারণ যীশু এটটরক একটট রহসয বরেরিন: 

11 তখন যীশু তাাঁরের বেরেন, গ্েবতা শ্বররর রারজযর রহসয জানার জনযই 

গ্তামারের গ্েওয়া হরয়রি; তরব যারা বাইরর আরিন তারের কারি সমস্ত 

পকিুই েৃিান্তরর আরস (মাকে ৪:১১)। 

আজও গ্েবতা শ্বররর সতয পকংডম গ্বপশরিারগর কারি একটট রহসয যা 

হয় শ্বররর িপরকল্পনার মরতাই ররয়রি (আমারের পবনামূরেয বইটটও 

অনোইরন www.ccog.org এ গ্েখুন পশররানাম: আেযাশন্সক্ত শ্বররর 

িপরকল্পনার রহসয গ্কন কররপিে শ্বর পকিু বতপর কররপিরেন? শ্বর 

আিনারক গ্কন বতপর কররপিরেন? ?)। 

এও পবরবচনা করুন, গ্য পযশু বরেপিরেন গ্য গ্শষ (যুরগর) শীঘ্রই আসরব 

(রারজযর সুসমাচারটট পবশ্বস পহসারব পবশ্বজরুড প্রচার করা হরব): 

14 এবং রারজযর এই সুসমাচার সমস্ত জাপতর জনয সাক্ষী পহসারব সমস্ত 

িৃপেবীরত প্রচার করা হরব, এবং তারিরর গ্শষ হরব (মপে 24:14)। 

গ্েবতা শ্বররর পকংডরমর সুসমাচার প্রচার করা গুরুেিূণ ে এবং এটট 

সম্পােনরযাগয এই পেষ সমরয়। রাজননপতক গ্নতৃবৃন্দ যা পকিু গ্শখারত 

িাররন তা সরত্ত্বও এটট মানবতার েেুেশাগুপেরত আসে আশা গ্েয় বরে এটট 

একটট "িাে বাতো"। 

আপনন েনদ্ েীশুে িো নবরবচনা িরেন, েরব স্পষ্ট িওয়া উনচে 

সেয নিস্টান নিযযাে এেন োরযযে পসই সুসমাচাে প্রচাে িো 

উনচে। এটি চারচযে পরক্ষ্ সরব যাচ্চ অিানধিাে িওয়া উনচে। এবং 

এটট সটঠকিারব করার জনয, একাপধক িাষাগুপে বযবহার করা উপচত তার 

এটট শ্বররর ক্রমাগত চাচে করার গ্চিা করর। আর এই কাররণই এই 

িুন্সস্তকাটট বহু িাষায় অনুবাে করা হরয়রি। 

যীশু সবরচরয় পশপখরয়পিরেন তাাঁর উিায় গ্র্হণ কররবন না: 

13 “সরু েরজা পেরয় প্ররবশ কর; কারণ েরজা প্রশস্ত এবং পবস্তৃত িেটট 

ধ্বংরসর পেরক পনরয় যায়, এবং এর দ্বারা প্ররবশকারী অরনরকই আরিন। ১৪ 
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কারণ েরজাটট সরু এবং জীবনযাত্রার িরে িপরচাপেত িেই মুশপকে। 

(মযােু:: ১৩-১৪) 

গ্েবতা শ্বররর রারজযর সুসমাচার জীবরনর পেরক িপরচাপেত করর! 

এটট েক্ষণীয় পবষয় হরত িারর গ্য যপেও পিরস্টর গ্জার গ্েবতা শ্বররর 

রারজযর সুসমাচার প্রচার করার পবষরয় পিরস্টর গ্জার গ্েওয়া ধারণাটট 

সম্পরকে অবজ্ঞাত মরন হরেও, ধম েপনররিক্ষ ধম েতত্ত্বপবে এবং 

ইপতহাসপবেরা প্রায়শই বুঝরত গ্িররপিরেন গ্য বাইরবে আসরে এটাই 

পশক্ষা গ্েয়। 

তবুও, পযশু পনরজই তাাঁর পশষযরের গ্েবতা শ্বররর রারজযর সুসমাচার পশপখরয় 

গ্েওয়ার প্রতযাশা কররপিরেন (েূক 9: 2,60)। গ্যরহতু িপবষযরতর রাজে 

উির শ্বররর আইনগুপের উির পিপত্ত করর বতপর হরব, এটট শাপন্ত এবং 

সমনৃ্সে এরন গ্েরব — এবং এই যুরগ এই আইনগুপে মানয করা সতয শাপন্তর 

পেরক িপরচাপেত করর (গীতসংপহতা ১১৯: ১ :৫; ইপ ষীয় ২:১৫)। 

এবং রারজযর এই সুসংবােটট ওল্ড গ্টস্টারমট ধম েগ্র্ন্থগুপেরত জানা পিে। 

৩. নিংিম নি ওল্ড পিস্টারমরে পনেনচে নেে? 

যীশুর প্রেম এবং গ্শষ গ্রকডে করা খুতবা গ্েবতা শ্বররর রারজযর সুসমাচার 

প্রচাররর সারে জপডত (মাকে 1: 14-15; গ্প্রপরত 1: 3)। 

গ্েবতা শ্বররর রাজে এমন একটট পবষয় যা যীশুর সমরয় ইহুপেরা তারের 

ধম েগ্র্রন্থ গ্যমন উরেখ করা হরয়পিে গ্স সম্পরকে পকিু জানা উপচত পিে, 

যারক আমরা এখন ওল্ড গ্টস্টারমট বপে। 

িযাননরয়ে নিংিম সম্পরিয নেনেরয়রেন 

নবী ডযাপনরয়ে পেরখপিরেন: 

40 আর চতুে ে রাজযটট গ্োহার মরতা শন্সক্তশােী হরব টুকরা এবং গ্োহার 

মরতা যা গ্িরে যায়, গ্সই রাজয টুকররা টুকররা হরয় অনয সমস্তরক পিরষ 
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গ্ েরব। 41 আিপন িা এবং িারয়র আঙু্গেগুপে গ্েখরত গ্িরেন, পকিুটা 

কুরমাররর কাোমাটট এবং পকিুটা গ্োহার রাজয িাগ হরব; তবুও গ্োহার 

শন্সক্ত এরত োকরব, গ্যমন আিপন গ্েরখরিন গ্োহা পসরাপমক মাটটর সারে 

পমপশ্রত। 42 িারয়র আঙু্গেগুপে গ্যমন গ্োহার এবং আংপশক কাোমাটটর 

পিে, তাই রাজযটট আংপশক শন্সক্তশােী এবং আংপশক িঙু্গর হরব। 43 

আিপন গ্যমন পসরাপমক মাটটর সারে গ্োহা পমপশ্রত গ্েরখরিন, তারা 

মানুরষর বংরশর সারে পমরশ যারব; গ্োহা গ্যমন মাটটর সারে পমরশ না 

গ্তমপন তারা এরক অিররর সারে গ্মরন চেরব না। 44 এই রাজারের সমরয় 

স্বরগ ের গ্েবতা শ্বর এমন এক রাজয স্থ্ািন কররবন যা কখনও ধ্বংস হরব 

না; আর রাজয অনয গ্োরকর হারত গ্িরড গ্েওয়া হরব না; এটট টুকররা 

টুকররা টুকররা টুকররা টুকররা টুকররা টুকররা টুকররা টুকররা টুকররা 

টুকররা টুকররা টুকররা টুকররা টুকররা টুকররা টুকররা টুকররা টুকররা 

টুকররা টুকররা হরয় যারব এবং তা পচরকাে স্থ্ায়ী হরব (ডযাপনরয়ে 2: 40-44) 

18 পকন্তু িররমশ্বররর সাধুরা রাজয গ্র্হণ কররবন এবং পচরকারের জনয, 

এমনপক পচরকাে এবং পচরকারের জনয রাজে অপধকার কররবন '' 

(ডযাপনরয়ে 7:18)। 

21 “আপম গ্েখপিোম; এবং একই পশংটট সাধুরের পবরুরে যেু চাপেরয় 

তারের পবরুরে েডাই চাপেরয় যান্সচ্ছে, ২২ যতক্ষণ না প্রাচীন পেরনর 

আগমন েরট এবং িররমশ্বররর সাধুরের িরক্ষ রায় হয় এবং সাধুগরণর 

রাজয অপধকার করার সময় আরস । (ডযাপনরয়ে:: ২১-২২) 

ডযাপনরয়ে গ্েরক, আমরা পশখোম গ্য সময় আসরব যখন গ্েবতা শ্বররর 

রাজয এই িৃপেবীর রাজযগুপেরক ধ্বংস কররব এবং পচরকাে স্থ্ায়ী োকরব। 

আমরা আরও পশপখ গ্য এই রাজয গ্র্হরণ সাধুরের তারের িূপমকা োকরব। 

ডযাপনরয়রের িপবষযদ্বাণীগুপের অরনকগুপে অংশ একপবংশ শতােীরত 

আমারের সমরয়র জনয। 

নতুন পনয়রমর পকিু অনুরচ্ছে গ্েখুন: 

12 “আিপন গ্য েশটট পশং গ্েরখরিন তা হরেন েশ জন রাজা যা াঁরা এখনও 

গ্কানও রাজয িান পন, তরব তারা িশুর সারে রাজার মরতা এক েটার 
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জনয ক্ষমতা গ্িরয়রিন। 13 এগুপে এক মরনর, এবং তারা জন্তুরক তারের 

শন্সক্ত ও কতৃেে গ্েরব। 14 তারা গ্মষশাবরকর পবরুরে যুে কররব এবং 

গ্মষশাবক তারের িরান্সজত কররব, কারণ পতপন প্রিুর প্রিু এবং রাজারের 

রাজা; এবং যারা তাাঁর সারে আরিন তারের ডাকা হয়, মরনানীত করা হয় 

এবং পবশ্বস্ত হয় ”'(প্রকাপশত বাকয 17: 12-14) 

সুতরাং, আমরা িুরাতন এবং নতুন গ্টস্টারমট উিয় গ্ক্ষরত্রই ধারণাটট 

গ্েখরত িাই গ্য েশটট অংশ পনরয় একটট গ্শষ সমরয়র িাপে েব রাজে হরব 

এবং গ্েবতা শ্বর এটট ধ্বংস কররবন এবং তাাঁর রাজে প্রপতষ্ঠা কররবন। 

নেোইয় োরযযে নবষরয় নেনেরয়নেরেন 

শ্বর পযশাইয়রক গ্েবতা শ্বররর রারজযর প্রেম অংশ সম্পরকে পেখরত 

অনুপ্রাপণত কররপিরেন, হাজার বিররর রাজেটট সহস্রাে পহসারব িপরপচত, 

এিারব: 

1 গ্জপসর কাণ্ড গ্েরক একটট রড গ্বর হরব এবং তার গ্গাডা গ্েরক একটট 

শাখা উঠরব। 2 সোপ্রিুর আত্মা তাাঁর উিরর োকরবন, জ্ঞান ও গ্বারধর 

আত্মা, িরামশ ে ও শন্সক্তর আত্মা, জ্ঞারনর আত্মা ও প্রিুর িয় িারবন। 

3 পতপন সোপ্রিুরক িয় কররন, আর পতপন তাাঁর গ্চারখর দ্বারা পবচার কররবন 

না, তাাঁর কারন কান পেরয় পসোন্ত গ্নরবন না; 4 পকন্তু নযায়িরায়ণতার সারে 

পতপন গরীবরের পবচার কররবন এবং নযায়পবচার কররবন 

িৃপেবীর নম্র গ্োকরের জনয; পতপন তাাঁর মুরখর েণ্ড পেরয় িৃপেবীরক আোত 

কররবন এবং তাাঁর গ্ঠা াঁরটর পনঃশ্বারস েিুরের হতযা কররবন। 5 

নযায়িরায়ণতা তাাঁর গ্কামররর গ্বল্ট এবং পবশ্বস্ততা তার গ্কামররর গ্বল্ট 

হরব। 

6 গ্নকরড বাচ্চাটট গ্মষশাবরকর সারে বাস কররব, পচতাবােটট িাগে, বািুর, 

বাচ্চা পসংহ এবং গ্মাটাতাজা করর একসারে শুরয় োকরব এবং একটট গ্িাট 

বাচ্চা তারের পনরয় যারব। 7 গরু এবং িােুক চারণ কররব; তারের 

বাচ্চাগুপে একসারে শুরয় োকরব এবং পসংহ গরুর মরতা খড খারব। 8 

নাপস েং বাচ্চা গ্কাবারার গতে পেরয় বাজরব, আর েুধ িাডারনা বাচ্চা তার 
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হাতটট সারির কুাঁ পচরত রাখরব। 9 আমার িপবত্র িব েরত তারের গ্কান ক্ষপত 

কররত বা ধ্বংস কররত হরব না, কারণ িৃপেবী সোপ্রিুর জ্ঞারন িপরিূণ ে 

হরব এবং সমুয জরে আবরণ গ্ুরক যারব। 

10 "আর গ্সই পেন গ্জপসর একটট পশকড োকরব, পযপন গ্োকরের কারি 

বযানার পহসারব ো াঁডারবন; কারণ অইহুেীরা তাাঁরক খুাঁজরব, এবং তাাঁর 

পবশ্রারমর স্থ্ানটট গ্গৌরবাপিত হরব” "(পযশাইয় 11: 1-10) 

এই শ্বররর রারজযর প্রেম অংশ বা প্রেম িব ে পহসারব আপম এটটরক উরেখ 

করার কারণটট হ'ে এটট এমন এক সময় গ্যখারন এটট শারীপরক হরব 

(িপবত্র শহর, নতুন গ্জরুজারেম স্বগ ে গ্েরক গ্নরম আসার আরগ, প্রকাশ 

21) এবং এক হাজার বির স্থ্ায়ী হরব। পযশাইয় যখন অপবরত পিরেন তখন 

এই িয োরয়র শারীপরক পেকটট পনন্সিত করররিন: 

11 গ্সই পেন প্রিু আবার তাাঁর হাত রাখরবন এবং তাাঁর গ্োকরের উোর 

করার জনয অশূর ও পমশর গ্েরক, িারত্রাস ও কূশ গ্েরক, এোম ও পশনার 

গ্েরক, হামাত ও দ্বীিগুপে গ্েরক উোর কররবন | সমুয. 

12 পতপন জাপতরের জনয একটট বযানার স্থ্ািন কররবন এবং ইস্রারয়রের 

সমস্ত গ্োকরের একন্সত্রত কররবন এবং িৃপেবীর চারটট গ্কাণ গ্েরক 

পযহেূার গ্োকরের একন্সত্রত কররবন। 13 ইফ্রপয়রমর ষ ো চরে যারব এবং 

পযহেূার শত্রুরের ধ্বংস করা হরব, ইফ্রপয়ম পযহেূার প্রপত ষ ো কররব না, 

এবং পযহেূা ইফ্রপয়মরক কি গ্েরব না। 14 পকন্তু তারা িন্সিম পেরক 

িরেিীয়রের কাাঁরধ উরঠ উরড যারব; তারা একসারে িরূব ের গ্োকরের েুট 

কররব; তারা ইরোম ও গ্মায়ারবর উিরর হাত রাখরব এবং অরম্মানীয়রা 

তারের কো গ্মরন চেরব। 15 প্রিু পমশররর সমুরযর ন্সজহ্বারক সম্পূণ েরূরি 

ধ্বংস কররবন, তাাঁর শন্সক্তশােী বাতারসর সাহারযয পতপন নেীর তীররর উির 

পেরয় তাাঁর মুটঠটট ঝাাঁপকরয় তুেরবন এবং সাতটট গ্স্রারত প্রবাপহত কররবন 

এবং মানুষরক শুকরনা জরের ওিারর গ্িৌৌঁরি গ্েরবন। 16 তাাঁর গ্োকরের 

অবপশরির জনয একটট মহাসডক োকরব, পযপন অশূর গ্েরক গ্িরড যারবন, 

ইস্রারয়রের িরক্ষ গ্যমন পিে পতপন পমসর গ্েরক গ্বর হরয় এরসপিরেন। 

(পযশাইয় 11: 11-16) 

পযশাইয় পেখরত অনুপ্রাপণত হরয়পিে: 
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2 িরবতী পেনগুপেরত প্রিুর েররর িাহাড িাহারডর চূডায় প্রপতটষ্ঠত হরব 

এবং িাহারডর ওিরর উন্সত্থত হরব এবং সমস্ত জাপত গ্সখারন প্রবাপহত হরব 

.3.3 বহু গ্োক আসরব এবং বরে, “এস, আমরা যারকারবর গ্রর মন্সন্দরর 

প্রিুর িব েরত উটঠ; পতপন তাাঁর িে আমারের পশপখরয় গ্েরবন, আমরা তাাঁর 

িরে চেব।” গ্জরুশারেম গ্েরক পসরয়ান গ্েরক পবপধ গ্বর হরব এবং প্রিুর 

বাতো হরব .4 4 পতপন পবপিন্ন জাপতর মরধয পবচার কররবন এবং বহু গ্োকরক 

পতরস্কার কররবন; তারা তারের তররায়ােরক োঙ্গে িাাঁজ কররব এবং 

তারের বশ ো গ্করট গ্েরব; জাপতর পবরুরে তররায়াে তুরে োও, আর তারা 

আর যেু পশখরব না; ... 11 মানুরষর উাঁচু গ্চহারা নীচু করা হরব, মানুরষর 

অহিাররক নত করা হরব, এবং প্রিু একাকী গ্সই পেনই উাঁচুরত উঠরবন। 

(পযশাইয় 2: 2-4,11) 

সুতরাং, এটট িৃপেবীরত শাপন্তর একটট ইউটটিীয় সময় হরব। গ্শষ িয েন্ত, 

এটট পচরকাে োকরব, পযশু রায় পেরয়পিরেন। পবপিন্ন ধম েগ্র্রন্থর পিপত্তরত 

(গীতসংপহতা 90: 4; 92: 1; পযশাইয় 2:11; গ্হারশয়া 6: 2), ইহুপে তােমুে এটট 

1000 বির স্থ্ায়ীিারব পশক্ষা গ্েয় (বযাপবেনীয় তােমুে: সানরহন্সড্রন গ্ াপেও 

97)। 

নেোইয় ননম্ননেনেে পেোে যনয অনুপ্রানণে িরয়নেে: 

6 আমারের জনয একটট িুত্রসন্তান জরন্মরি, আমারের এক িুত্র গ্েওয়া 

হয়; এবং সরকার তাাঁর কাাঁরধ োকরব। এবং তাাঁর নাম বো হরব ওয়ান্ডার ুে, 

িরামশ েোতা, িরাক্রমশােী গ্েবতাশ্বর, পচরন্তন পিতা, শাপন্তর রাজিুত্র। 

তাাঁর সরকার ও শাপন্ত বনৃ্সের গ্কান গ্শষ হরব না, োয়ূরের পসংহাসরনর 

উিরর এবং তাাঁর রারজযর উিরর, তার আরেশ গ্েওয়ার জনয এবং গ্সই 

সময় গ্েরক এমনপক পচরকারের জনয নযায়পবচার ও নযায়পবচাররর সারে 

এটট প্রপতষ্ঠা করা। সব েশন্সক্তমান প্রিুর উত্সাহটট এটট সম্পােন কররব। 

(পযশাইয় 9: 6-7) 

েক্ষ করুন গ্য পযশাইয় বরেপিরেন গ্য যীশু এরস একটট সরকার পনরয় 

একটট রাজয প্রপতষ্ঠা কররবন। যপেও অরনরক পিস্টরক এই অনুরচ্ছেটট 

উে্ধৃত করররিন, পবরশষত প্রপতবির পডরসম্বরর, তারা উরিক্ষা করার গ্ঝা াঁক 

ররয়রি গ্য এটট পযশুর জরন্মর গ্চরয় আরও গ্বপশ িপবষযদ্বাণী কররি। 

বাইরবে গ্েখায় গ্য গ্েবতা শ্বররর পকংডরমর একটট পবষয় ররয়রি যা পনরয় 
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আইন ররয়রি এবং পযশু এর উিরর োকরব। পযশাইয়, ডযাপনরয়ে এবং 

অনযানযরা এটটর িপবষযদ্বাণী কররপিে। 

এর শ্বররর আইনগুপে গ্প্ররমর উিায় (মপে 22: 37-40; জন 15:10) এবং 

শ্বররর রাজয গ্সই আইনগুপের উির পিপত্ত করর শাপসত হরব। সুতরাং 

শ্বররর পকংডম, যপেও পবরশ্বর অরনরক এটট গ্েখরিন, তা গ্প্ররমর পিপত্তরত 

বতপর হরব। 

সাম এবং আেও নিেু 

এটট গ্কবে োপনরয়ে এবং পযশাইয়ই নয় গ্য গ্েবতা শ্বর শ্বররর আসন্ন রাজয 

সম্পরকে পেখরত অনুপ্রাপণত কররপিরেন। 

পযপহরষ্কে পেখরত অনুপ্রাপণত হরয়পিরেন গ্য মহারিরশর সময় িপডরয় 

পিটটরয় োকা ইস্রারয়রের গ্গাত্রগুপে (গ্কবে ইহুপেরা নয়) সহস্র রারজয 

একন্সত্রত হরব: 

17 সুতরাং গ্তামরা বে, 'প্রিু আমার সোপ্রিু এই কো বেরিন:' আপম 

গ্তামারের পবপিন্ন জাপতর কাি গ্েরক একত্র করব, গ্য গ্েশগুপেরত িপডরয় 

পিটটরয় িরডপিে গ্সখান গ্েরক আপম গ্তামারের একত্র করব, আর আপম 

গ্তামারের ইস্রারয়রের গ্েশ গ্েব 18 '18 তারা গ্সখারন যারব, তারা গ্সখান 

গ্েরক তার েণৃয ন্সজপনস এবং তার সমস্ত েণৃার ন্সজপনস গ্করড গ্নরব | 19 

আপম তারের এক হৃেয় গ্েব এবং তারের মরধয আপম একটট নতুন আত্মা 

রাখব এবং তারের গ্েহ গ্েরক িােররর হৃেয় গ্বর করর গ্নব এবং তারের 

গ্েহরক হৃেয় গ্েব, 20 যারত তারা আমার পবপধ গ্মরন চেরত িারর এবং 

আমার পবপধগুপে িােন করর এবং তারের কর; তারা আমার গ্োক হরব 

এবং আপম তারের .শ্বর হব | 21 তরব যারের অন্তর তারের েণৃয ন্সজপনস 

এবং তারের েণৃার জনয আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করর, আপম তারের কাজ 

তারের পনরজর হারতই গ্েব, ' (এরজপকরয়ে 11: 17-21) 

ইস্রারয়রের উিজাপতর বংশধররের আর িপডরয় গ্েওয়া হরব না, তরব তারা 

শ্বররর পবপধগুপে মানরব এবং জেনয ন্সজপনস খাওয়া বন্ধ কররব (গ্েবীয় 

িুস্তক 11; পদ্বতীয় পববরণ 14) 
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পিক্ষা শ্বররর রারজযর সুসংবাে সম্পরকে গীতসংপহতাগুপেরত পনম্নপেপখতটট 

েক্ষ করুন: 

27 িৃপেবীর সমস্ত প্রান্তই প্রিুরক স্মরণ কররব এবং তাাঁর পেরক প রর যারব 

এবং সমস্ত জাপতর িপরবার গ্তামার সামরন উিাসনা কররব। 28 কারণ প্রিু 

হরেন প্রিু, পতপন সমস্ত জাপতর উিরর রাজে কররন। (সাম 22: 27-28) 

6 গ্হ গ্েবতা শ্বর, গ্তামার পসংহাসন পচরকাে এবং পচরকাে; নযায়পবচাররর 

রাজেণ্ড গ্তামার রারজযর রাজেণ্ড। (সাম 45: 6) 

1 গ্হ সোপ্রিুর উরেরশ নতুন গান গাই, সমস্ত িৃপেবী সোপ্রিুর উরেরশ 

গান কর; 2 সোপ্রিুর উরেরশ গান কর, তাাঁর নামরক আশীব োে কর; তাাঁর 

িপরত্রারণর সুসংবাে পেন পেন প্রচার কর। 3 সমস্ত জাপতর মরধয তাাঁর মপহমা 

গ্োষণা কর; (সাম 96৯: ১-৩; পসএ । ১ বংশাবপে ১ 16: ২৩-২৪) 
 

10 গ্হ সোপ্রিু, গ্তামার সমস্ত কাজ গ্তামার প্রশংসা কররব এবং গ্তামার 

সাধুগণ গ্তামারক আশীব োে কররবন। 11 তারা গ্তামার রারজযর গ্গৌরব ও 

গ্তামার শন্সক্তর কো বেরব, 12 তাাঁর বীয েময় কাজ এবং তাাঁর রারজযর 

গ্গৌরবময় মপহমা মানবিুত্ররের জানারত। 13 গ্তামার রাজে পচরস্থ্ায়ী 

রাজে, আর গ্তামার রাজে সমস্ত বংশ ধরর স্থ্ায়ী হয়। (গীতসংপহতা 145: 
10-13) 

ওল্ড গ্টস্টারমরটর পবপিন্ন গ্েখকও রারজযর পেকগুপে সম্পরকে পেরখপিরেন 

(উোঃ পযপহরষ্কে 20:33; ওবপেয় 21; মীখা 4: 7)। 

সুতরাং, পযশু যখন গ্েবতা শ্বররর রারজযর সুসমাচার পশক্ষা পেরত শুরু 

কররপিরেন, তখন তাাঁর তাত্ক্ষপণক গ্শ্রাতারা প্রােপমক ধারণাটট সম্পরকে 

পকিুটা িপরপচত পিরেন। 
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৪. পপ্রনেেো নি োরযযে সুসমাচাে নেনেরয়নেে? 

েনদ্ও সসুমাচারেে মরো অরনিগুনে িায ি'ে নেশুে বযক্তি 

সম্পরিয সসুংবাদ্, বাস্তবো ি'ে নেশুে অনুসােীো পদ্বো শ্বরেে 

োরযযে সুসমাচােটি নেনেরয়নেে। সা মেীি পসই বােযা ননরয় 

এরসনেরেন। 

পে শ্বরেে োযত্ব নেনেরয়রেন 

গ্প্রপরত গ্িৌে গ্েবতা শ্বররর এবং পযশুর পকংডম সম্পরকে পেরখরিন: 

8 এবং পতপন সমাজ-গৃরহ পগরয় গ্েবতা শ্বররর রারজযর পবষয়গুপে সম্পরকে 

তকে কররত এবং গ্বাঝারত পতন মাস ধরর সাহরসর সারে কো বরেপিরেন 

(গ্প্রপরত ১৯: ৮)। 

25 এবং সতযই, এখন আপম জাপন গ্য গ্তামরা সকরে যারের মরধয আপম 

শ্বররর রারজযর প্রচার কররত পগরয়পি (গ্প্রপরত 20:25)। 

23 িরর তাাঁরা তাাঁহারক এক পেন পস্থ্র কপররেন, বহু গ্োক তাাঁহার পনকরট 

উিপস্থ্ত হইে, যাহারক পতপন গ্েবতা শ্বররর রারজযর পবষরয় স্পিিারব ও 

সাক্ষয পেরয়পিরেন, মূসার শরীয়ত ও িাববােীরের উিয় িক্ষ হইরত সকাে 

গ্েরক সন্ধযা অবপধ তাাঁহাপেগরক প্রররাপচত কপরয়াপিরেন। … 31 গ্েবতা 

শ্বররর রারজযর বযাখযার এবং সমস্ত আত্মপবশ্বারসর সারে প্রিু যীশু িীিরক 

উরদ্বগযুক্ত পবষয়গুপে গ্শখারনা, তারক গ্কউ পনরষধ করর না (গ্প্রপরত 28: 
23,31) 31 

েক্ষয করুন গ্য গ্েবতা শ্বররর পকংডম গ্কবে পযশুর পবষরয় নয় (যপেও পতপন 

এর একটট প্রধান অংশ), গ্যমন িেও পযশুর পবষরয় শ্বররর রাজয সম্পরকে 

যা পশপখরয়পিরেন তা গ্েরক আোোিারব পশপখরয়পিরেন। 

িে এটটরক গ্েবতা শ্বররর সুসমাচারও বরেপিরেন, পকন্তু এটট এখনও 

গ্েবতাশ্বররর রারজযর সুসমাচার পিে: 
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9 ... আমরা আিনারক গ্েবতা শ্বররর সুসমাচার প্রচার কররপিোম ... 12 

আিপন শ্বররর গ্যাগয যারবন পযপন আিনারক তাাঁর পনরজর রাজে এবং 

গ্গৌরবরত গ্ডরকরিন। (1 পেষেনীকীয় 2: 9,12) 

িে এটটরক িীরির সুসমাচারও বরেপিরেন (গ্রামীয় ১:১:16)। পযশুর "িাে 

বাতো", পতপন গ্য বাতোটট পশপখরয়পিরেন।  

পবরবচনা করুন গ্য এটট গ্কবে পযশুপিরস্টর বযন্সক্ত বা বযন্সক্তগত উোর 

সম্পরকে গ্কানও সুসমাচার পিে না। গ্িৌে বরেপিরেন গ্য পিরস্টর 

সুসমাচারর যীশুরক অনুসরণ করা, তাাঁর প্রতযাবতেন, এবং রায় শ্বররর রায় 

অন্তিুেক্ত ররয়রি: 

… ... কি শ্বর যারা আিনারক কি গ্েন তারেররক পতপন শ্বররর প্রপতরশাধ 

গ্নরবন এবং শ্বর যীশুরক তাাঁর শন্সক্তশােী স্বগ েেতূরের সারে স্বগ ে গ্েরক 

অবতীণ ে করার সময় আমারের সারে যারা পবশৃঙ্খো গ্বাধ কররিন, শ্বর 

যারা জারনন না তারের প্রপতরশাধ গ্নওয়ার আগুরন এবং যারা আমারের 

প্রিু যীশু িীরির সুসমাচার গ্র্হণ করর না তারের প্রপত। 9 প্রিুর উিপস্থ্পত 

গ্েরক এবং তাাঁর শন্সক্তর গ্গৌরব গ্েরক এগুপে পচরস্থ্ায়ী ধ্বংরসর সারে শান্সস্ত 

িারব, 10 পতপন যখন আসরবন, তাাঁর সাধুগরণর মরধয মপহমাপিত হরবন এবং 

পবশ্বাসী সকরের মরধয প্রশংপসত হরবন, কারণ আমারের সাক্ষয গ্তামারের 

মরধয পবশ্বাস করা হরয়পিে (2 পেষেনীকীয় 1: 6-10)। 

পনউ গ্টস্টারমট গ্েখায় গ্য রাজযটট এমন এক ন্সজপনস যা আমরা িাব, 

এখন তা নয় গ্য আমরা এখন িুররািুপর অপধকারী: 

28 আমরা এমন একটট রাজয িান্সচ্ছ যা কাাঁিারনা যায় না (ইব্রীয় 12:28)। 

আমরা উিেপি কররত িাপর এবং এখন গ্েবতা শ্বররর রারজযর অংশ 

হওয়ার অরিক্ষায় োকরত িাপর, তরব এটট সম্পূণ েরূরি প্ররবশ করর পন। 

গ্িৌে স্পিতই পনন্সিত করররিন গ্য, একজন বযন্সক্ত একজন মানুরষর 

মরতা গ্েবতা শ্বররর রারজয িুররািপুর প্ররবশ করর না, গ্যমনটট 

িুনরুত্থারনর িরর েরট: 
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50 িাইরয়রা, আপম এখন এই কোটট বেপি, মাংস ও রক্ত  গ্েবতা শ্বররর 

রারজযর অপধকারী হরত িারর না; েুনীপতও অন্তরায় নয় উত্তরাপধকারী 51 

গ্েখুন, আপম আিনারক একটট রহসয বেপি: আমরা সকরে েুমাব না, তরব 

আমরা সবাই বেরে যাব — 52 এক মুহুরতে, এক গ্চারখর িেরক, গ্শষ পশো 

বারজ। কারণ পশো বাজরব, এবং মৃতরের অপবরচ্ছেযিারব উন্সত্থত করা 

হরব, এবং আমরা িপরবপতেত হব (১ কপরন্থীয় 15: 50-52)। 

1 তাই আপম আিনারক গ্েবতা শ্বর এবং প্রিু যীশু িীরির সামরন প্রাে েনা 

করপি, পযপন তাাঁর উিপস্থ্পতরত এবং তাাঁর রারজয জীপবত ও মৃতরের পবচার 

কররবন 2 2 তীমপেয় 4: 1) 

িে গ্কবে তা পশপখরয়পিরেন তা নয়, পকন্তু পযশু গ্েবতা শ্বররর পিতা শ্বররর 

হারত রাজযটট সরবরাহ কররবন: 

20 পকন্তু এখন িীি মতৃরের মধয গ্েরক িুনরুন্সত্থত হরয়রিন, আর যা াঁরা 

েুপমরয় িরডরিন তারের মরধয প্রেম  ে হরয় উরঠরি। 21 কারণ একজন 

মানুরষর মধয পেরয়ই মতুৃয এরসপিে, কারণ মানুরষর দ্বারা মতৃরের 

িুনরুত্থানও হরয়পিে। 22 কারণ আেরমর মরতা সকরেই মারা যায়, গ্তমপন 

িীরিও সকরেই জীপবত হরয় উঠরবন। 23 পকন্তু প্ররতযরক পনরজর পনরজর 

অনুসারর: পিস্টই প্রেম  ে। 24 তারিরর গ্শষ হয়, যখন পতপন গ্েবতা শ্বর 

পিতা গ্েরক শ্বররর কারি রাজয পবতরণ কররন, যখন পতপন সমস্ত শাসন, 

সমস্ত কতৃেে এবং ক্ষমতা গ্শষ কররন। 25 যতক্ষণ না পতপন সমস্ত 

শত্রুরের তাাঁর িারয়র নীরচ রারখন ততক্ষণ তাাঁরক রাজে কররত হরব। (1 

কপরন্থীয় 15: 20-25)। 

িে আরও পশপখরয়পিরেন গ্য অধাপম েক (আরেশ িঙ্গকারী) গ্েবতা শ্বররর 

রারজযর উত্তরাপধকারী হরব না: 

9 গ্তামরা পক জান না গ্য, অনযায়কারীরা গ্েবতা শ্বররর রারজযর অপধকার 

োি কররব না? কারও দ্বারা প্রতাপরত হইও না. বযপিচারী, না মূপতেিূজাকারী, 

বযপিচারী, সমকামী, বা গ্সারডামাইট, 10 নর গ্চার, গ্োিী, মাতাে, বা 

পবরযাহী বা চা াঁোবাজীকারীরা গ্েবতা শ্বররর রারজযর উত্তরাপধকারী হরব না (১ 

কপরন্থীয়:: ৯-১০)।  
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19 এখন মাংরসর কাজগুপে স্পি হয় গ্যগুপে হে: বযপিচার, বযপিচার, অশুেতা, অশ্লীেতা, 

20 মূপত েিজূা, জােু, েৃণা, পবতকে, গ্জ ই ষ ো, গ্ক্রারধর প্রবণতা, স্বাে েির উচ্চাকাঙ্ক্ষা, 

মতপবররাধ, উরত্তজনা, 21 পহংসা, খুন, মাতােতা, আনন্দ , এবং িিন্দ; যার পবষরয় আপম 

আিনারক আরগই বরেপি, গ্যমনটট আপম অতীরতও বরেপিোম গ্য যারা এ জাতীয় ন্সজপনস 

অনুশীেন করর তারা এর শ্বররর রারজযর অপধকারী হরব না (গাোতীয় 5: 19-21)। 

5 এর জনয আিপন জারনন, গ্কান গ্জনা, অশুপচ বযন্সক্ত বা না 

গ্োিী মানুষ, পযপন একজন মশুপরক, পতপন পিস্ট ও গ্েবতা শ্বররর রারজয গ্কানও 

উত্তরাপধকারী (এর পসয়ানস 5: 5)। 

স্টযান্ডাডে শ্বররর মান ররয়রি এবং তা াঁর রারজয প্ররবশ কররত সক্ষম হওয়ার জনয িাি গ্েরক 

অনুতপ্ত হওয়ার োপব ররয়রি। গ্প্রপরত গ্িৌে হুাঁপশয়াপর পেরয়পিরেন গ্য গ্কউ গ্কউ পশপখরয় 

গ্েরব না গ্য পযশুর সসুমাচাররর উত্তর, তরব আররকটট হ'ে: 

3 শ্বর পিতা এবং আমারের প্রিু যীশু িীরির অনুগ্র্হ ও শাপন্ত আমারের 4 পযপন আমারের 

িারির জনয পনরজরক উত্সগ ে কররপিরেন, যারত পতপন আমারের গ্েবতা শ্বর ও পিতার 

ইচ্ছা অনুসারর এই বতেমারনর মন্দ কাে গ্েরক আমারের উোর কররত িাররন 5 পচরপেরনর 

জনয. আরমন। 6 আপম আিয ে হরয়পি গ্য আিপন যীশুরক িীরির অনুগ্র্রহ আহ্বান জাপনরয় 

তা াঁর কাি গ্েরক এত তাডাতাপড আোো হরয় গ্গরিন  তরব এমন পকিু গ্োক আরিন যারা 

আিনারক কি গ্েয় এবং িীরির সসুমাচাররক পবকৃত কররত চায়। 8 তরব আমরা বা স্বরগ ের 

গ্কান স্বগ েেতূ, আমরা আিনারক যা প্রচার কররপি তার গ্চরয়ও অনয গ্কানও সসুমাচার 

প্রচার করার িররও তা াঁরক অপিশপ্ত করা উপচত। 9 গ্যমনটট আমরা আরগই বরেপি, এখন 

আপম আবার বেপি, গ্তামরা যা গ্িরয়ি তার গ্চরয় যপে গ্কউ গ্তামারের কারি অনয গ্কান 

সসুমাচার প্রচার করর তরব তারক অপিশপ্ত করা গ্হাক। (গাোতীয় 1: 3-9) 

3 পকন্তু আপম আশিা কপর, িারি গ্কানওিারবই না, গ্যমন সািটট তার বুন্সে দ্বারা হবারক 

প্রতাপরত কররপিে, তাই িীরির মরধয গ্য সরেতা ররয়রি তা গ্েরক আিনার মনগুপে 
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কেুপষত হরত িারর। 4 কারণ পযপন আরসন পতপন যপে অনয যীশুরক প্রচার কররন যা াঁরক 

আমরা প্রচার কপর পন, বা যপে আিপন গ্কানও পিন্ন আত্মা গ্িরয় োরকন যা আিপন গ্র্হণ 

কররন পন, বা অনয গ্কানও গসরিে যা আিপন গ্র্হণ কররন পন - আিপন অবশযই তা সহয 

কররত িাররন! (২ কপরন্থীয় ১১: ৩-৪) 

"অনয" এবং "আোো" আসরে পমেযা, গসরিে কী পিে? 

পমেযা সসুমাচাররর পবপিন্ন অংশ ররয়রি। 

সাধারণিারব, পমেযা সসুমাচারটট পবশ্বাস করর গ্য আিনারক গ্েবতা শ্বররর আনুগতয কররত 

হরব না এবং ররক জানার োপব করার সময় তা াঁর িরে চেরত সতযই সরচি হরত হরব (পসএ । 

মযাপেউ 7: 21-23)। এটট স্বাে োরিষী হরত োরক। 

সি েটট প্রায় 000০০০ বির িরূব ে হবারক একটট পমেযা সুসমাচাররর জনয প্রতাপরত কররপিে 

(আপেিুস্তক ৩) - এবং মানুষ পবশ্বাস করররি গ্য তারা গ্েবতা শ্বররর গ্চরয় আরও িাে 

জারনন এবং পনরজর জনয িাে এবং মন্দ সম্পরকে পসোন্ত পনরত হরব। হযা াঁ, যীশু আসার 

িরর, তা াঁর নামটট প্রায়শই পবপিন্ন পমেযা গসরিরের সারে সংযুক্ত পিে — এবং এটট অবযাহত 

ররয়রি এবং এটট চূডান্ত পিস্টধরম ের সময় িয েন্ত অবযাহত োকরব। 

গ্প্রপরত গ্িৌরের সমরয় এখন, পমেযা গসরিেটট মূেত সতয এবং ত্রুটটর জ্ঞানপস্টক / 

পমপস্টক পমশ্রণ পিে। জ্ঞানপস্টকরা মূেত পবশ্বাস কররপিরেন গ্য িপরত্রাণ সহ আধযান্সত্মক 

অন্তেৃেটি অজেন করার জনয পবরশষ জ্ঞান প্ররয়াজন। জ্ঞানপস্টকরা পবশ্বাস কররতন গ্য মাংস 

যা করররি তা গ্কানও পবরশষ  েস্বরূি নয় এবং তারা সপ্তম পেরনর পবশ্রামবাররর মরতা 

পবষরয় গ্েবতা শ্বররর বাধয হওয়ার পবররাপধতা কররপিে। এরকম একজন ভ্রান্ত গ্নতা পিরেন 

সাইমন মযাগাস, যারক গ্প্রপরত পিটার সতকে কররপিরেন (গ্প্রপরত ৮: ১৮-২১)  

েরব এটি সিয নয় 
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পনউ গ্টস্টারমট গ্েখায় গ্য প পেি গ্েবতা শ্বররর পকংডমরক 

পশপখরয়পিরেন: 

5 এরিরর প পেি শমপরয়া শহরর পগরয় তারের কারি িীরির প্রচার 

কররেন। … 12 প পেিরক পতপন পবশ্বাস শ্বররর রাজয সম্পপকেত পবষয় প্রচার 

করার সময় পবশ্বাস কররপিরেন ... (গ্প্রপরত 8: 5,12) 

পকন্তু পযশু, গ্িৌে এবং পশষযরা পশপখরয়পিরেন গ্য গ্েবতা শ্বররর রারজয 

প্ররবশ করা সহজ নয়: 

24 যীশু যখন গ্েখরেন গ্য পতপন অতযন্ত েুঃখ গ্িরয়রিন, তখন পতপন 

বেরেন, 'যারের ধন আরি তারের িরক্ষ এর শ্বররর রারজয প্ররবশ করা কত 

কটঠন! 25 কারণ ধনী গ্োরকর গ্েবতা শ্বররর রারজয প্ররবরশর গ্চরয় উরটর 

িরক্ষ সূরচর গ্চারখর মধয পেরয় যাওয়া সহজ। ' 

26 যা াঁরা তা শুরনপিে তারা বেে, 'তরব গ্ক বা াঁচরত িারর?' 

২ পতপন পকন্তু পতপন বরেপিরেন, “যা পকিু মানুরষর িরক্ষ অসম্ভব তা গ্েবতা 

শ্বররর িরক্ষ সম্ভব।” (েূক ১৮: ২৪-২7) 

22 "আমারের অবশযই অরনক সিরটর মধয পেরয় গ্েবতা শ্বররর রারজয 

প্ররবশ কররত হরব" (গ্প্রপরত 14:22)। 

3 িাইরয়রা, আমরা গ্যমন উিযুক্ত গ্তমপন আিনার জনয শ্বররক সব েো 

ধনযবাে জানারত বাধয, কারণ গ্তামারের পবশ্বাস আরও গ্বরড যায়, এবং 

গ্তামারের প্ররতযরকই এরক অিররর প্রপত িােবাসা বাপডরয় গ্তারে, 4 

আমরা পনরজরাই মণ্ডেীগুপেরত গ্তামারের পনরয় গব ে করব 4 5 গ্েবতা 

শ্বররর বধয ে ও পবশ্বারসর জনয যা গ্তামরা সহয কররি, 5 গ্েবতা শ্বররর 

নযায়পবচাররর সুস্পি প্রমাণ এটট গ্েবতা শ্বররর রারজযর জনয উিযুক্ত 

পহসারব গণয হরত িারর, যার জনয গ্তামরাও গ্িাগ করর; গ্েরক গ্যরহতু কি 

শ্বররর কারি ধাপম েক পবষয়, যারা আিনারক ঝারমো করর তারের ণ গ্শাধ 

করর, যখন প্রিু যীশু স্বগ ে গ্েরক তাাঁর শন্সক্তশােী গ্ ররশতারের সারে 

প্রকাপশত হন, তখন আমারের মরধয যারা পবশ্রাপমত হন তারা আিনারক 

পবশ্রাম পেন, (2 পেষেনীকীয় 1: 3-7 )। 
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অসুপবধার কাররণ, গ্কবে এখনই এই যুরগ গ্কবে পকিু গ্োকরক ডাকা 

হরয়রি এবং তার অংশ পহসারব গ্বরি গ্নওয়া হরচ্ছ (মপে 22: 1-14; জন 

6:44; ইব্রীয় 6: 4-6)। অনযরেরও িরর ডাকা হরব, গ্যমন বাইরবে গ্েখায় গ্য 

"যারা আত্মায় ভ্রান্ত হরয়রি তারা গ্বাঝার জনয আসরব, এবং যারা 

অপিরযাগ করররি তারা মতবাে পশখরব" (পযশাইয় ২৯:২৪)। 

নপিাে নিংিম নেনেরয়নেরেন 

গ্প্রপরত পিটার পশপখরয়পিরেন গ্য রাজে পচরন্তন পিে, এবং গ্েবতাশ্বররর 

সুসমাচারটট অবশযই যত্ন সহকারর গ্মরন চেরত হরব বা পবচার হরব: 

10 অতএব িাই ও গ্বারনরা, আিনার আহ্বান ও পনব োচনরক পনন্সিত করার 

জনয আরও পনররিক্ষ হরয় উঠুন, কারণ যপে আিপন এই কাজগুপে কররন 

তরব কখনই গ্হা াঁচট খারবন না; 11 সুতরাং আমারের প্রিু ও ত্রাণকতো যীশু 

িীরির পচরন্তন রারজয আিনারক প্রচুর প্ররবশদ্বার সরবরাহ করা হরব (২ 

পিতর 1: 10-11)। 

17 কারণ এখন েয শ্বররর েরর পবচাররর সময় শুরু হরয়রি আসা এবং যপে 

এটট প্রেরম আমারের সারে শুরু হয়, তরব শ্বররর সুসমাচার মানযকারীরের 

িপরণাম পক হরব? (1 পিটার 4:17)। 

বাইরবে এবং নিংিরমে সব যরেষ বই 

বাইরবে পশক্ষা গ্েয় গ্য " গ্েবতা শ্বর গ্প্রম" (১ জন:: ৮,১16) এবং পযশু 

হরেন গ্েবতা শ্বর (জন ১: ১,১৪) - এর শ্বররর রারজয এমন এক রাজা োকরব 

পযপন গ্প্রম এবং যার আইন গ্প্রমরক সমে েন করর, েণৃা করর না ( পসএ । 

প্রকাপশত বাকয 22: 14-15)। 

বাইরবরের গ্শষ বইটট পবরশষিারব শ্বররর রারজযর পবষরয় পবরশষিারব 

আরোচনা করররি। 

15 এরিরর সপ্তম গ্েবেতূ বারজ: এবং স্বরগ ে উচ্চস্বরর আওয়াজ উঠে, "এই 

জগরতর রাজযগুপে আমারের প্রিু এবং তাাঁর পিরস্টর রারজয িপরণত 

হরয়রি, এবং পতপন পচরকাে এবং রাজে কররবন!" (প্রকাপশত 11:15) 11 
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যীশু রারজয রাজে কররবন! এবং বাইরবে তাাঁর েুটট উিাপধ প্রকাশ করররি: 

16 এবং তাাঁর গ্িাশাক এবং তাাঁর উরুরত একটট নাম গ্েখা আরি: পকং অ  

পকং অ  পকং অ  েডেস অ  েডেস (প্রকাপশত বাকয 19:16) । 

পকন্তু সা মপসহই গ্কবে রাজে কররবন? এই উত্তরণ েক্ষয করুন: 

4 আর আপম পসংহাসন গ্েখরত গ্িোম এবং তারা তারের উিরর বরস রইে 

রায় তখন আপম তারের আত্মারা গ্েরখপি যারা গ্েরক সা মপসরহর কারি 

সাক্ষয গ্েওয়ার জনয এবং শ্বররর বারকযর জনয পশররেে করা হরয়পিে, 

যারা জন্তু বা তাাঁর প্রপতমারক উিাসনা কররপন এবং তারের কিারে বা 

তারের হারতর পচহ্ন িায় পন। আর তারা পিরস্টর সহবতী হরয়পিে এবং এক 

হাজার বির রাজে কররপিে। 6 ধনয পযপন প্রেম িুনরুত্থারন অংশ 

পনরয়রিন এ জাতীয় পদ্বতীয় মতুৃযর গ্কানও ক্ষমতা গ্নই, তরব তারা শ্বর ও 

িীরির যাজক হরব এবং তাাঁর সহস্রাপধক বির রাজে কররব (প্রকাপশত 

বাকী 20: 4,6)) 

সতয পিস্টানরা হাজার বিররর জনয পিরস্টর সারে রাজে কররত 

িুনরুন্সত্থত হরব! কারণ রাজযটট পচরকাে স্থ্ায়ী হরব (প্রকাপশত ১১:১৫), তরব 

গ্সই রাজেটট গ্কবে এক হাজার বির পিে এই কাররণই আপম রারজযর 

প্রেম িব ে — পেপ ন্সজকযাে, সহস্রাে,  াইনারের পবিরীরত পহসারব উরেখ 

কররপি, আরও আধযান্সত্মক, িয োয়। 

শ্বররর পকংডরমর সহস্রারের এবং চূডান্ত িয োরয়র মরধয েরটপিে পহসারব 

প্রকাপশত বইরয় করয়কটট েটনা তাপেকািুক্ত হরয়রি: 

7 এখন যখন হাজার বির গ্শষ হরয় গ্গরি তখন শয়তান তার কারাগার 

গ্েরক মুন্সক্ত িারব 8 এবং িৃপেবীর চার গ্কারণ গ্গাগ ও মারগারগর সমস্ত 

জাপতরক গ্ধা াঁকা পেরত গ্বপররয় িডরব, যুরের জনয তারের একন্সত্রত করার 

জনয, যারের সংখযা সমান সমুরযর বােু … 11 তখন আপম একটট েেুোন্ত 

সাো পসংহাসন এবং পযপন তার উিরর বরস পিরেন তারক গ্েখোম, যার মুখ 

গ্েরক িৃপেবী ও আকাশ িাপেরয় গ্গরি আর তারের িরক্ষ গ্কানও জায়গা 

িাওয়া যায় পন। 12 এবং আপম মৃত, গ্িাট এবং বড গ্োকরক গ্েবতা শ্বররর 

সামরন ো াঁপডরয় গ্েখোম এবং বইগুপে গ্খাো হরয়পিে। আর একটট বই 
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গ্খাো হরয়পিে, এটট হ'ে বইরয়র জীবন। বইগুপেরত পেপখত পবষয় 

অনুসারর মতৃরের তারের কাজ অনুসারর পবচার করা হত। সমুয তারের 

মরধয যারা মতৃ পিে তারের তুরে পেরয়পিে, এবং মতুৃয ও গ্হপডস তারের 

মরধয োকা মৃতরের তুরে পেরয়পিে। প্ররতযকরক তাাঁর কাজ অনুসারর পবচার 

করা হে। 14 তখন মতুৃয ও গ্হডরক আগুরনর হ্ররে গ্ রে গ্েওয়া হরয়পিে। 

এই পদ্বতীয় মতুৃয। 15 আর জীবরনর পকতারব পেপখত কাউরক িাওয়া যায়পন 

আগুরনর হ্ররে গ্ রে গ্েওয়া হরয়পিে (প্রকাপশত বাকী 20: 7-8, 11-15) 

প্রকাপশত িুস্তকটট গ্েখায় গ্য িরবতী বির হরব যা হাজার বিররর 

রাজরের িরর এবং পদ্বতীয় মতুৃযর িরর আসরব: 

1 এখন আপম এক নতুন স্বগ ে এবং একটট নতুন িৃপেবী গ্েখোম, কারণ 

প্রেম স্বগ ে এবং প্রেম িৃপেবী গৃহীত এিাডাও আর গ্কানও সমুয পিে না। 2 

তখন আপম জন জন শ্বররর কাি গ্েরক স্বগ ে গ্েরক গ্নরম আসা িপবত্র 

গ্জরুশারেমরক নতুন গ্জরুজারেম গ্েরখপি, 3 তখন আপম স্বগ ে গ্েরক 

একটট উচ্চ স্বর শুনরত গ্িোম, 'গ্েখ, গ্েবতা শ্বররর আবাসটট মানুরষর 

সারে ররয়রি পতপন পতপন তারের সরঙ্গ বাস কররবন, এবং তারা তাাঁর গ্োক 

হরব।' গ্েবতা শ্বর স্বয়ং তারের সারে োকরবন এবং তারের োকা শ্বর হরবন। 

4 এবং তারের শ্বর তারের গ্চাখ গ্েরক সমস্ত অশ্রু মুিরবন; আর কখনও 

মতুৃয, েুঃখ, কান্না োকরব না। আর গ্কানও বযো হরব না, কারণ িূরব ের 

পবষয়গুপে  

1 পতপন আমারক শ্বররর এবং গ্মষশাবরকর পসংহাসন গ্েরক প্রবাপহত 

স্ফটটরকর মরতা িপরষ্কার জীবরনর জরের শুভ্র নেী গ্েখারেন। 2 তার 

রাস্তার মাঝখারন এবং নেীর েুিারশ পিে জীবন বকৃ্ষ, যা বাররাটট  ে 

ধররপিে এবং প্রপতটট গারি প্রপত মারস  ে গ্েয়। গারির িাতা জাপতরের 

পনরামরয়র জনয পিে। 3 আর গ্কান অপিশাি গ্নই, তরব গ্সখারন গ্েবতা 

শ্বররর এবং গ্মষশাবরকর পসংহাসন োকরব এবং তাাঁর বান্দারা তাাঁর গ্সবা 

কররব। 4 তারা তাাঁর মুখ গ্েখরত িারব এবং তাাঁর কিারে তাাঁর নাম গ্েখা 

োকরব। 5 গ্সখারন গ্কানও রাত োকরব না: তারের গ্কান প্রেীি বা সূরয ের 

আরো েরকার গ্নই, কারণ প্রিু গ্েবতা শ্বর তারের আরোপকত কররন। 

তারা পচরকারের জনয রাজে কররব। (প্রকাপশত বাকয 22: 1-5) 
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েক্ষ করুন গ্য এই রাজেটট হাজার বির িরর গ্েবতা শ্বররর োসরের 

অন্তিুেক্ত করর এবং পচরকাে স্থ্ায়ী হয়। িপবত্র নগরী, যা স্বরগ ে প্রস্তুত পিে, 

স্বগ ে গ্িরড িৃপেবীরত গ্নরম আসরব। এটট গ্েবতা শ্বররর রারজযর চূডান্ত 

িরব ের শুরু। গ্কানও গ্বপশ গ্িন বা সা রেযর সময়! 

নম্ররা িৃপেবীর উত্তরাপধকারী হরব (মযাে ু৫: ৫) এবং সমস্ত পকিু (প্রকাপশত 

বাকয ২১:)) িপবত্র শহর সহ িৃপেবী আরও িাে হরব কারণ শ্বররর 

উিায়গুপে কায েকর করা হরব। বুঝরত িাপর গ্য: 

7 তাাঁর সরকাররর বৃন্সে এবং শাপন্ত বাডার িরর গ্কানও গ্শষ হরব না (পযশাইয় 
9: 7) 

স্পিতই গ্েবতা শ্বররর রারজযর চূডান্ত িব ে শুরু হওয়ার িরর বৃন্সে িারব, 

কারণ সকরেই গ্েবতা শ্বররর সরকাররর আনুগতয কররব। 

এটট সবরচরয় গ্গৌরবময় সময় হরব: 

9 পকন্তু গ্যমন গ্েখা আরি: “গ্চাখ গ্েরখপন, কারন গ্শারনপন, বা মনুরষযর 

অন্তরর প্ররবশ কররপন, গ্েবতা শ্বর যা াঁরক িােবারসন তারের জনয পকিু শ্বর 

যা প্রস্তুত করররিন” কপরন্থীয় 2: 9-10)। 

এটট গ্প্রম, আনন্দ এবং পচরস্থ্ায়ী আরারমর সময়। এটট একটট েুেোন্ত সময় 

হরব! গ্েবতা শ্বররর পকংডম একটট চমত্কারিারব আরও িাে অনন্তকাে 

বতপর কররব। আিপন পক এরত অংশ পনরত চান না? 

৫. ননউ পিস্টারমরেে বাইরেে উে্স পদ্বো শ্বরেে 

োযত্ব নেনেরয়নেে 

পিরস্টর প্রারপম্ভক অধযািকরা পক গ্িরবপিরেন গ্য তারা গ্েবতা শ্বররর 

আক্ষপরক রারজযর সুসমাচার প্রচার করার কো পিে? 

হযা াঁ। 
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বির আরগ, নে ে কযাররাোইনা পবশ্বপবেযােরয়র অধযািক বাটে এহরমারনর 

একটট বক্তৃতায় পতপন বারবার এবং সটঠকিারব গ্জার পেরয়পিরেন গ্য, 

বতেমারন গ্বপশরিাগ পবশ্বাসী পিস্টানরের পবিরীরত, পযশু এবং তাাঁর 

প্রােপমক অনুসারীরা গ্েবতা শ্বররর রারজযর গ্োষণা পেরয়পিরেন। যপেও 

ডাঃ এহরমারনর পিস্টধম ে সম্পরকে সামপগ্র্ক উিেপি েয শ্বররর অবযাহত 

চারচের গ্চরয় অরনক গ্বপশ িৃেক, আমরা একমত হব গ্য রারজযর 

সুসমাচারটট যীশু পনরজ গ্োষণা কররপিরেন এবং তাাঁর অনুসারীরা তারত 

পবশ্বাস কররপিে। আমরা আরও একমত হব গ্য আজ অরনক োবী করা 

পিস্টান তা করর না েুই গ্মরয়. 

প্রাচীনেম সংেনক্ষ্ে পপাস্ট-ননউ পিস্টারমে েচনা ও উপরদ্ে 

গ্েবতা শ্বররর রাজযটট "প্রাচীনতম সম্পূণ ে পিস্টান উিরেশ যা গ্বাঁরচ গ্গরি" 

বরে োপব করা হয় তার একটট উরেখরযাগয অংশ পিে (গ্হামস এমডপিউ 

প্রাচীন পিস্টান ধরম োিরেশ। অযারিাস্টপেক  াোরস: গ্র্ীক গ্টক্সটস এবং 

ইংরাজী অনুবাে, ২ য় সংস্করণ, গ্বকার বুকস, গ্র্যান্ড রু্যাপিডস, 2004, 

িৃষ্ঠা 102) এই প্রাচীন পিস্টান ধরম োিরেশ সম্পরকে এটট পববৃপত ররয়রি: 

5: 5 তবুও িাইরয়রা, গ্তামরা জান গ্য, আমারের গ্েরহর জগরত আমারের 

অবস্থ্ান তুচ্ছ ও ক্ষণস্থ্ায়ী, পকন্তু পিরস্টর প্রপতশ্রুপত মহৎ ও েুেোন্ত: 

উিররর পববপৃতটট গ্েখায় গ্য রাজযটট এখন নয়, তরব আসরব এবং 

অনন্তকােীন হরব। অপধকন্তু, এই প্রাচীন ধরম োিরেশটট বরে: 

6: ৯ এখন যপে এ জাতীয় ধাপম েক গ্োরকরাও তারের পনরজর ধাপম েক কাজ 

দ্বারা বাচ্চারের বা াঁচারত সক্ষম না হয়, তরব আমরা আমারের বাপপ্তস্মরক 

খা াঁটট ও িপরশুে রাখরত বযে ে হরে আমরা গাধা শ্বররর রারজয প্ররবরশর কী 

আশ্বাস িাব? অেবা আমারের িপবত্র ও সৎকরম ের সন্ধান না গ্িরে 

আমারের উপকে গ্ক হরবন? 9: 6 অতএব আসুন আমরা এরক অিররক 

িােবাপস, আমরা সকরেই শ্বররর রারজয প্ররবশ কররত িাপর .1 11: 7 

অতএব, আমরা যপে জানা শ্বররর েৃটিরত যা সটঠক তা জাপন তরব আমরা 

তাাঁর রারজয প্ররবশ করব এবং গ্সই প্রপতজ্ঞাগুপে গ্র্হণ করব যা "কান 

গ্শারনপন হরয়রি গ্চাখও গ্েখা যায় পন বা মানুরষর হৃেয় কল্পনাও করর না। ' 
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12: 1 আসুন আমরা িােবাসা শ্বররর রাজরের জনয েটার ির েটা 

অরিক্ষা কপর িােবাসা 12: 6 পতপন বরেরিন, আমার পিতার রাজে 

আসরব। 

উিররাক্ত পববৃপতগুপে গ্েখায় গ্য সটঠক জীবনযািরনর মাধযরম গ্প্ররমর 

প্ররয়াজন হয়, আমরা এখনও েয শ্বররর রারজয প্ররবশ কপর পন, এবং 

ঈশ্বররর শ্বররর উিপস্থ্পতর পেন িরর েরটপিে যীশু যীশু আবার প রর 

আসার িরর। এটট পিতার রাজে এবং রাজে গ্কবে যীশু নয়। 

এটট আকষ েণীয় গ্য পিস্টীয় ধম ে প্রচার গ্য গ্েরক শ্বর গ্বাঁরচ োকরত পেরয়রিন 

শ্বররর গ্সই একই পকংডমরক গ্শখায় যা পনউ গ্টস্টারমট গ্শখায় এবং 

শ্বররর অবযাহত চাচে এখন পশক্ষা গ্েয় (এটা সম্ভব গ্য গ্েবতা শ্বররর আসে 

চাচে হরত িারর, পকন্তু গ্র্ীক সম্পরকে আমার সীমাবে জ্ঞান আমার েৃ 

গ্োষণা করার ক্ষমতা সীপমত করর)।  

নদ্বেীয় েোব্দীে চারচযে পনেৃত্ব এবং নিংিরমে সুসমাচাে 

এটট পদ্বতীয় শতােীর গ্গাডার পেরক উরেখ করা উপচত গ্য িাপিয়াস, জন 

শ্রুপত ও গ্রামান কযােপেকরের দ্বারা সাধ ু পহসারব পবরবপচত িপেকাি োরন্ডর 

বনু্ধ, সহস্রাে রাজে পশপখরয়পিরেন। ইউপসপবয়াস গ্সই িাপিয়াসটচরক 

গ্রকডে করররি: 

... মতৃরের মধয গ্েরক িুনরুত্থারনর এক সহস্রারের সময় হরব, যখন এই 

িৃপেবীরত পিরস্টর বযন্সক্তগত শাসন প্রপতটষ্ঠত হরব। (িাপিয়ারসর খণ্ডগুপে, 

ষষ্ঠ। ইউসপবয়াস, পগজোর ইপতহাস, বই 3, XXXIX, 12 গ্েখুন) 

িাপিয়াস পশপখরয়পিরেন গ্য এটট সময় প্রচুর িপরমারণ আসরব: 

একইিারব, [পতপন বরেপিরেন] গরমর এক োনা েশটট উৎিন্ন কররব 

এক হাজার কান, এবং প্রপতটট কারনর েশ হাজার শসয োকরব, এবং প্রপতটট 

শরসযর েশ িাউন্ড িপরষ্কার, খা াঁটট, সূক্ষ্ম ময়ো িাওয়া গ্যত; এবং গ্সই 

আরিে, বীজ এবং োস একই িপরমারণ উত্িােন কররত িারর; এবং 

সমস্ত প্রাণী, গ্কবে তখনই িৃপেবীর উত্িােরন খাওয়ারনা শাপন্তময় ও 
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সুররো হরয় উঠত এবং মানুরষর পনখুাঁত বশীিূত হরয় উঠত। ”[িাপিয়াস 

নারম এক প্রাচীন বযন্সক্ত পেপখতিারব সাক্ষয পেরয়পিরেন, পযপন শ্রবণ 

কররপিরেন জন এবং িপেকারি ের এক বনু্ধ, তাাঁর বইরয়র চতুে েটটরত; িাাঁচটট 

বইরয়র জনয তাাঁর দ্বারা রপচত ...] (িযাপিয়ারসর টুকররা, চতুে ে) 

কপরন্থীয়রের কারি পনউ গ্টস্টারমরটর িরবতী গ্িারস্ট বো হরয়রি: 

42: 1-3 গ্প্রপরতরা আমারের জনয প্রিু যীশু িীরির কাি গ্েরক সুসমাচার 

গ্র্হণ কররপিরেন; যীশু িীিরক গ্েবতা শ্বররর কাি গ্েরক গ্প্ররণ করা 

হরয়পিে। সুতরাং িীি হরেন গ্েবতা শ্বররর কাি গ্েরক এবং গ্প্রপরতরা 

িীরির গ্েরক সুতরাং উিয়ই পনধ োপরত আরেরশ এর শ্বররর ইচ্ছা পনরয় 

এরসপিে।  অতএব 

স্মান োর িপেকাি ে পিরেন প্রেম পেরকর পিস্টান গ্নতা, পযপন পিরেন গ্যাহরনর 

পশষয, পতপন মারা যাওয়ার মূে গ্প্রপরতরের মরধয সব েরশষ। িপেকাি ে গ। 120-

135 এপড গ্শখারনা: 

ধনয তারা যারা গরীব, এবং যারা ধাপম েকতার জনয তাপডত হরয়রি, কারণ 

শ্বররর রাজয তারের (িপেকাি ে। প পেিীয়রের কারি পচটঠ, পদ্বতীয় অধযায়। 

অযারট-পনপকপন  াোররের কাি গ্েরক, আরেকজান্ডার রবাটেস এবং 

গ্জমস গ্ডানাল্ডসন সম্পাপেত খণ্ড 1 এ। আরমপরকান সংস্করণ, 1885) 

সুতরাং, "গ্রর উিহাস করা হয় না" তা গ্জরনও আমারের তাাঁর আরেশ ও 

গ্গৌরব অজেরনর গ্যাগয হওয়া উপচত ... কারণ এটট িাে গ্য তারেররক 

িৃপেবীরত গ্য আকাঙ্ক্ষা ররয়রি তা গ্েরক পবন্সচ্ছন্ন করা উপচত, গ্যরহতু 

“প্ররতযক কামরার পবরুরে যুে হয় আত্মা; "এবং" বযপিচাপরণী, অপিপহত, 

বা মানবজাপতর সারে পনরজরক অিবযবহারকারীরা গ্েবতা শ্বররর রারজযর 

উত্তরাপধকারী হরব না, "বা যারা গ্বমানান এবং অরযৌন্সক্তক কাজ করর তারা। 

(আইপবড, িঞ্চম অধযায়) 

আসুন আমরা তাাঁর িন্সক্ত ও শ্রোর সারে তাাঁর গ্সবা কপর, গ্যমন পতপন স্বয়ং 

আমারের আরেশ করররিন, এবং গ্য গ্প্রপরতগণ আমারের কারি সুসমাচার 

প্রচার কররপিরেন এবং গ্য নবীরা প্রিুর আগমরনর িূরব ে গ্োষণা 

কররপিরেন। (ইপবে, ষষ্ঠ অধযায়) 
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পনউ গ্টস্টারমরটর অনযরের মরতা, িপেকাি ে পশপখরয়পিরেন গ্য, ধাপম েক 

বযন্সক্তরা, আরেশ তেন্তকারীরা নয়, গ্েবতা শ্বররর রারজযর উত্তরাপধকারী 

হরব। 

নীরচও িপেকাি ে পশপখরয়পিে বরে োপব করা হরয়পিে: 

িররর পেন পবশ্রামবারর পতপন বেরেন; আমার শ্বররর পপ্রয় সন্তারনরা, 

গ্তামরা আমার উিরেশ শুরন গ্শান। পবশিরা উিপস্থ্ত োকাকােীন আপম 

আিনারক শিে কররপিোম, এবং এখন আপম আিনারক সবাইরক 

অনুররাধ করপি প্রিুর িরে সজ্জা ও সুপনপেেিিারব চোর জনয ... সতকে 

োকুন এবং আবারও প্রস্তুত োকুন, নতুন আরেশ হ'ে আিনার হৃেয় 

িারাক্রান্ত না হয় এরক অিররর প্রপত িােবাসার পবষরয়, তাাঁর আগমন 

হঠাৎ যতু বজ্রিাত, আগুরনর দ্বারা মহান রায়, অনন্ত জীবন, তাাঁর অমর 

রাজে পহসারব প্রকাপশত হরয়পিে। গ্েবতা শ্বররর কাি গ্েরক যা পকিু 

গ্শখারনা হরচ্ছ তা আিপন জারনন, যখন আিপন অনুপ্রাপণত শাস্ত্রগুপে 

অনুসন্ধান কররন, তখন আিনার অন্তরর িপবত্র আত্মার কেম পেরয় 

গ্খাোই কররন, যারত আজ্ঞাগুপে অপবন্সচ্ছন্ন োরক '' (িপেকারি ের জীবন, 

অধযায় 24. গ্জ। পব। োইট ুট, েয অযারিাস্টপেক  াোরস, খণ্ড 3.2, 1889, 

িৃষ্ঠা 488-506) 

সাপডেরসর গ্মপেরতা, পযপন পগজোর একজন গ্নতা শ্বররর গ্নতা পিরেন, পস। 

170 এপড, গ্শখারনা: 

কারণ সুসমাচারর জারীকৃত পবপধ-বযবস্থ্াটট িুরারনা, যা পসরয়ান ও 

গ্জরুজারেম গ্েরক একসরঙ্গ প্রকাপশত হরয়পিে; এবং অনুগ্র্রহ জাপর করা 

আরেশ, এবং সমাপ্ত িণযটটর ধরণ, িুরত্রর গ্মষশাবক, এবং একটট িুরুষ 

গ্মষ এবং গ্েবতা শ্বররর গ্োক ... 

পকন্তু সুসমাচার আইন এবং এর বযাখযা হরয় উঠে 

িপরিূণ েতা, যখন পগজো সরতযর িাণ্ডার হরয় উঠে ... 

এই গ্সই বযন্সক্ত পযপন আমারের োসে গ্েরক মুন্সক্তরত, অন্ধকার গ্েরক 

আরোর পেরক, মতুৃযর হাত গ্েরক জীবরন, অতযাচার গ্েরক অনন্তকারে 
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মরধয (গ্মপেরটা। িপবত্রিারব িারসািারর আয়াত। গ্করাক্স গ্েরক অনুবাে: 

অনোইন পেওেন্সজর জান োে। http://www.kerux.com/ কাগজিত্র 

/KeruxV4N1A1. কস্পমান) 

সুতরাং, গ্েবতা শ্বররর পকংডম পচরস্থ্ায়ী পকিু পহসারব িপরপচত পিে, এবং 

গ্কবে বতেমান পিস্টান বা কযােপেক চাচে নয় এবং ঈশ্বররর শ্বররর আইনরক 

অন্তিুেক্ত কররপিে। 

পদ্বতীয় শতােীর মাঝামান্সঝ আররকটট গ্েখা মানুষরক রারজযর পেরক নজর 

গ্েওয়ার জনয িরামশ ে গ্েয়: 

সুতরাং, গ্তামারের মরধয গ্কউ গ্যন আর পবন্সচ্ছন্ন না হয় বা পিিরনর পেরক 

তাকারত না িারর তরব গ্স্বচ্ছায় শ্বররর রারজযর সুসমাচাররর কারি গ্যরত 

িারর। (গ্রামান পিরমট। পরকগপনশনস, বুক এক্স, অধযায় এক্সএেপি। 

অযাট-পনপকপন  াোরস, খণ্ড ৮. এর উে্ধৃত অংশ) আরেকজান্ডার রবাটেস 

এবং গ্জমস গ্ডানাল্ডসন সম্পােনা করররিন। আরমপরকান সংস্করণ, 
1886) 

তদ্বযতীত, এটট প্রকৃত পগজোর একজরনর দ্বারা স্পিতই রচনা করা হয়পন, 

তরব পদ্বতীয়-শতােীর মাঝামান্সঝ রবাটেস ও গ্ডানাল্ডসরনর অনুবারে 

হাম োরসর গ্শ াডে পশররানারমর গ্েখাটট " রাজয শ্বররর রাজয" শেটটরক 

গ্চৌেবার বযবহার করররি। 

সতয পিস্টানরা, এমনপক পিস্টরক োবীকারী অরনরকই পদ্বতীয় শতােীরত 

গ্েবতাশ্বররর রাজয সম্পরকে পকিু জানরতন। 

এমনপক কযােপেক এবং িূব ে গ্গা াঁডা সাধক ইররপনয়াস বুঝরত গ্িররপিরেন 

গ্য িুনরুত্থারনর িরর পিস্টানরা এর শ্বররর রারজয প্ররবশ কররব। পতপন কী 

পেরখরিন তা েক্ষ করুন, গ। 180 এপড .: 

কারণ মানোররের অবস্থ্া এমন, গ্যরহতু তারের মরধয ক্রমাগত িপবত্র 

আত্মা োরক, পযপন তাাঁর দ্বারা বাপপ্তস্ম গ্র্হণ কররপিরেন, এবং গ্র্হণকারী 

তারক ধরর রারখন, যপে পতপন সতয ও িপবত্রতা ও ধাপম েকতা ও বধয ে ধরর 

চরে। এই পবশ্বাসীরের মরধয এই আত্মার িুনরুত্থান আরি, গ্েহ আবার 

http://www.kerux.com/
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আত্মারক গ্র্হণ করর এবং এর সারে িপবত্র আত্মার শন্সক্তর দ্বারা উন্সত্থত হয় 

এবং গ্েবতা শ্বররর রারজয প্ররবশ করর। (আইররপনয়াস, গ্সট, পেশরনর 

পবশি। আপম েরটজ রপবনসরনর দ্বারা আরম েপনয়ান িাষায় অনুবােকৃত পি 

পসও, 1920)। 

এপটওরকর পেওপ োস পশপখরয়পিরেন: 

আপম পকন্তু তাাঁর মঙ্গেিারবর কো উরেখ কপর; আপম যপে তাাঁরক পকংডম 

বপে তরব আপম তাাঁর গ্গৌরবটটর কো উরেখ কপর… কারণ যপে পতপন প্রেম 

গ্েরকই তাাঁরক অমর করর পেরতন তরব পতপন তাাঁরক গ্েবতা শ্বর পহসারব গরড 

তুেরতন। … তবুও পতপন অমর বা তবুও তাাঁরক মরন কররনপন, তরব আমরা 

উিরর গ্যমন বরেপি, উিরয়র িরক্ষ সক্ষম; যারত পতপন যপে শ্বররর আজ্ঞা 

িােন করর অমররের ন্সজপনরসর পেরক ঝুাঁ রকন তরব পতপন তাাঁর কাি গ্েরক 

অমরে োি কররন এবং িপরণত শ্বর হন। (পেওপ োস, টু অরটাপেকাস, 1: 
3, 2:27) 

তৃতীয় শতােীর গ্গাডার পেরক কযােপেক সাধক পহিিপেটাস পেরখপিরেন: 

আিপন স্বগ েরাজয িারবন, আিপন এই জীবরন কাটারত োকা অবস্থ্ায় 

আকারশর রাজারক জানরতন বং আিপন গ্েবতার সহচর এবং িীরির 

সহকমী হরবন, আর অপিোষ বা আরবগ দ্বারা োস না হরয় আর কখনও 

অসুখ দ্বারা পবনি হন না। কারণ আিপন শ্বর হরয় গ্গরিন: মানুষ হওয়ার 

সময় যা পকিু গ্তামরা গ্িাগ কররি, গ্সগুপে পতপন গ্তামারের পেরয়রিন 

কারণ আিপন নশ্বর িা াঁরচর মানষু পিরেন, পকন্তু শ্বররর সারে যা পকিু 

সামঞ্জসযিূণ ে তা এই ,শ্বর আিনারক োন করার প্রপতশ্রুপত পেরয়রিন, কারণ 

আিপন গ্েবরেব হরয় গ্গরি এবং অমররের জন্ম পেরয়রি। (পহিিপেটাস। 

সমস্ত উত্তরাপধকাররর খণ্ডন, বুক এক্স, অধযায় 30) 

মানুরষর জনয েক্ষয আসন্ন গ্রর পকংডরম গ্শৌপখন হওয়া। 

নদ্বেীয় এবং েৃেীয় েোব্দীরে সমসযা 

এর বযািক গ্র্হণরযাগযতা সরত্ত্বও, পদ্বতীয় শতােীরত, মাপকেয়ান নারম 

আইন-পবররাধী মুরতাে গ্নতা উরঠপিরেন। মাপকেয়ান গ্েবতা শ্বররর আইন, 
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পবশ্রামবার, এবং গ্েবতা শ্বররর আক্ষপরক রারজযর পবরুরে পশক্ষা 

পেরয়পিরেন। িপেকাি ে এবং অনযরা তারক পনন্দা কররেও গ্বশ পকিু 

সমরয়র জনয তাাঁর চাচে অ  গ্রারমর সারে গ্যাগারযাগ পিে এবং মরন হয় 

গ্সখারন গ্স প্রিাব গ্ রেপিে। 

পদ্বতীয় এবং তৃতীয় শতােীরত আরেকজান্সিয়ারত (পমশর) রূিকরা 

প্রপতটষ্ঠত হন্সচ্ছরেন। বহু রূিক আসন্ন রারজযর মতবারের পবররাপধতা 

কররপিরেন। গ্সই করয়কটট রূিক সম্পরকে প্রপতরবেনটট েক্ষয করুন: 

ডায়পনয়াপসয়াস আরেকজান্সিয়ার এক মহৎ ও ধনী গ্িৌত্তপেক িপরবারর 

জন্মগ্র্হণ কররপিরেন এবং তারের েশ েরন পশপক্ষত হরয়পিরেন। পতপন 

গ্িৌত্তপেক পবেযােয়গুপেরক অপররগরনর পশষয পহসারব িপরণত কররপিরেন, 

যারক পতপন আরেকজান্সিয়ার কযাটারচটটকাে সু্করের োপয়রে স ে 

কররপিরেন… 

পিরমট, অপররগন, এবং গ্জ্ঞাপস্টক সু্কে তারের অনুরাগী ও রূিক বযাখযার 

মাধযরম িপবত্র অরারক্সেগুপের মতবােরক েপূষত কররি… তারা পনরজরাই 

নাম অজেন কররপিে। গ্নরিাস প্রকারশয অযারেগ্র্পরস্টরের পবরুরে েডাই 

কররপিে এবং বরেপিে গ্য পিরস্টর রাজে হরব িৃপেবীরত… 

পডওপনয়াপসয়াস গ্নরিারসর অনুসারীরের সারে মতপবররাধ কররপিরেন, 

এবং তাাঁর পববররণ… “গ্েবতা শ্বররর রারজয এখনকার মরতা অবস্থ্া ররয়রি।” 

গীজোর বতেমান অবস্থ্ারতই গ্েবতা শ্বররর রাজরের এটটই প্রেম উরেখ… 

গ্নরিাস তারের ত্রুটটটট তীব্রিারব ধমক পেরয় গ্েপখরয়পিে গ্য স্বগ েরাজয 

রূিক নয়, বরং পচরকােীন জীবরন িনুরুত্থারনর গ্ক্ষরত্র আমারের প্রিুর 

আক্ষপরক রাজে ... 

সুতরাং সাম্রারজযর ধারণাটট বতেমান অবস্থ্ারতই ধারণা করা হরয়পিে এবং 

পমশররর আরেরগাপরস্টরের জ্ঞানপস্টক সু্করে 200 গ্েরক 250 পিস্টাে িয েন্ত 

প্রকাপশত হরয়পিে, সাম্রারজযর পবশিরের পসংহাসরনর েখেোর পহসারব 

গণয হওয়ার িুররা শতােী আরগ ... 
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পিরমট শ্বররর সপতযকাররর মানপসক জ্ঞারনর একটট রাজয পহসারব গ্েবতা 

শ্বররর রারজযর ধারণা কল্পনা কররপিরেন। অপররজন এটটরক শারস্ত্রর সরে 

অক্ষরর আধযান্সত্মক অে ে পহসারব েুপকরয় গ্ররখপিরেন। (ওয়াডে, গ্হনপর 

ডানা। পকংডরমর সুসমাচার: এ পকংডম নট েয ওয়াল্ডে; এই ওয়ারল্ডে নয়; 

পকন্তু মতৃরের মধয গ্েরক িুনরুত্থারনর এবং স্বগীয় গ্েরশ িুনরুত্থারনর, 

স্বগীয় গ্েরশ আসার জনয। িযাকটন, প্রকাপশত পররমন এবং 

হার েপ ংগার, 1870, িৃষ্ঠা 124-125) 

সুতরাং, পবশি গ্নরিাস যখন গ্েবতা শ্বররর রারজযর সুসমাচার 

পশপখরয়পিরেন, তখন রূিরকরা এটটর একটট পমেযা, কম আক্ষপরক, গ্বাঝার 

জনয উিপস্থ্ত হওয়ার গ্চিা কররপিরেন। পহরারিাপেসােরসার পবশি 

অযািপেনাপরস একই সমরয় রূিকরের ত্রুটটগুপের পবরুরে েডাই করার 

গ্চিা কররপিরেন। প্রকৃতিরক্ষ শ্বররর পগজোর সতযই তারা ইপতহারসর সব েো 

গ্েবতা শ্বররর আক্ষপরক পকংডরমর সরতযর িরক্ষ ো াঁপডরয়পিে। 

িােবািয  িনিউ। আম যস্ট্রং োরযযে সুসমাচাে নেনেরয়রে, প্লাস 

পবশ শতরক, প্রয়াত হারবাটে ডপিউ আম েস্ট্রং পেরখপিরেন: 

কারণ তারা পিরস্টর সুসমাচার প্রতযাখযান কররপিে। । । িৃপেবীরক তার 

জায়গায় অনয পকিু সরবরাহ কররত হরয়পিে। তারের একটট নকে 

আপবষ্কার কররত হরয়পিে! সুতরাং আমরা শুরনপি গ্েবতা শ্বররর রাজযটট 

গ্কবে একটট চমকপ্রে কেুপষত পহসারব কো বরেরি - মানুরষর হৃেরয় 

একটট েুেোন্ত অনুিূপত - এরক এরক প্রাকৃপতক, অবাস্তব পকিুই না করর! 

অনযরা িুে উিস্থ্ািনা করররি গ্য "িীি" রাজয। । । নবী ডযাপনরয়ে, পযপন 

পিরস্টর 600০০ বির আরগ গ্বাঁরচ পিরেন, পতপন জানরতন গ্য গ্েবতা শ্বররর 

রাজে একটট আসে রাজে - একটট সরকার শাসন করর 

আক্ষপরক মানষু িৃপেবীরত ... 

এখারন . । । েয শ্বররর রাজে কী তা সম্পরকে বযাখযা শ্বররর বযাখযা: "এবং এই 

রাজারের সমরয় ..." - এটট এখারন েশটট আঙু্গরের কো বেরি, গ্োহার 

একটট অংশ এবং িঙু্গর মাটটর অংশ। এটট, ডযাপনরয়ে 7, এবং প্রকাপশত 13 

এবং 17 এর সারে িপবষযদ্বাণীটট সংযুক্ত করর, এখন ইউররারির নতুন 
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ইউনাইরটড গ্স্টটসরক পনরেেশ কররি যা এখন বতপর হরচ্ছ। .. গ্তামার 

গ্চারখর সামরন! প্রকাপশত বাকয ১:12:১২ স্পি করর জাপনরয়রি গ্য এটট েশ 

রাজা বা পকংডমরসর একটট পমশ্রণ (প্রকাপশত 17: 8) িুরারনা গ্রামান 

সাম্রারজযর িুনরুন্সত্থত কররব। । । 

পিস্ট যখন আসরবন, তখন পতপন রাজারের বােশাহ হরয় আসরবন, িুররা 

িৃপেবী শাসন কররবন (গ্রিা। ১৯: ১১-১;); এবং তাাঁর পকংডম - েয শ্বররর 

পকংডম - ডযাপনরয়ে বরেপিরেন, এই সমস্ত িাপে েব রাজযগুপে পবরবচনা 

করার জনয। প্রকাপশত বাকয ১১:১৫ এগুপেরক এই কোয় বরেরি: "এই 

িৃপেবীর রাজযগুপে আমারের প্রিুর রাজে ও তাাঁর পিরস্টর হরয় উরঠরি: 

এবং পতপন পচরকারের জনয রাজে কররবন"! এটট শ্বররর রাজে। এটট 

বতেমান সরকাররর সমাপপ্ত - হযা াঁ, এমনপক আরমপরকা যুক্তরাে এবং পব্রটটশ 

গ্েশগুপেও। তারিরর তারা প্রিু যীশু িীরির রাজযগুপে - সমস্ত রারজযর 

রাজা হরয় যারব। এটট সম্পূণ েরূরি এই সতযটট স্পি করর গ্তারে গ্য 

আেযাশন্সক্ত শ্বররর পকংডম একটট আক্ষপরক সরকার। এমনপক গ্যমন 

কন্সল্ডয়ান সাম্রাজয একটট পকংডম পিে - গ্যমনটট গ্রামান সাম্রাজয একটট 

পকংডম পিে - তাই শ্বররর পকংডম একটট সরকার সরকার এটট পবরশ্বর 

নযাশনাে গিন েরমটরক গ্র্হণ করা। যীশু িীরির একজন রাজা - একজন 

পনয়পমত জন্মগ্র্হণ কররপিরেন! ... 

১,৯০০ বিরররও গ্বপশ সময় আরগ িপবত্র িূপম এবং গ্জরুজারেরমর 

রাস্তাগুপে ও উিতযকাগুপের ওিারর একই যীশু পিস্ট আবার আসরিন। 

পতপন আবার আসরবন বরেপিরেন। তাাঁরক ক্রুশপবে করার িরর, শ্বর 

তারক পতন পেন পতন রান্সত্র িরর মতৃরের মধয গ্েরক জীপবত কররপিরেন 

(মপে 12:40; গ্প্রপরত 2:32; আপম কপর। 15: 3-4)। পতপন গ্েবতাশ্বররর 

পসংহাসরন আররাহণ কররেন। মহাপবশ্ব সরকাররর সের ে তর (গ্প্রপরত 1: 

9-11; পহব্রু 1: 3; 8: 1; 10:12; প্রকাশ 3:21)। 

পতপন এই েৃিারন্তর “আপিজাতয”, পযপন পসংহাসরন পগরয়পিরেন 

--শ্বর - "েরূ গ্েশ" - সমস্ত জাপতর উিরর রাজার রাজা পহসারব রাজে 

কররপিরেন এবং তারিরর িৃপেবীরত প রর আসরবন (েূক 19: 12-27)। 
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আবার, পতপন “সমস্ত পকিুর িুনঃস্থ্ািরনর সময়” অবপধ স্বরগ ে আরিন 

(গ্প্রপরত ৩: ১৯-২১) িুনরুোররর অে ে প্রাক্তন রাে বা শরতে িুনরুোর। এই 

গ্ক্ষরত্র, িৃপেবীরত ঈশ্বররর শ্বররর সরকার িুনরুোর, এবং এইিারব, পবশ্ব 

শাপন্ত এবং ইউরটািীয় অবস্থ্ার িুনরুোর। 

বতেমান পবশ্ব অশাপন্ত, ক্রমবধ েমান যুে এবং পববাে পবশ্ববযািী এমন চূডান্ত 

িপরণপত েটরব গ্য, গ্েবতা শ্বর হস্তরক্ষি না কররে গ্কানও মানুরষর গ্েহই 

বা াঁচরব না (মপে ২৪:২২) এর চূডান্ত িয োরয় যখন গ্েপর হওয়ার  রে এই 

িৃপেবী গ্েরক সমস্ত জীবন পবরস্ফাপরত হরব, পযশু পিস্ট প রর আসরবন। 

এবার পতপন ঐশ্বপরক শ্বপরক শ্বর পহসারব আসরিন। পতপন মহাপবশ্ব শাসক 

সটৃিকতোর সমস্ত শন্সক্ত এবং গ্গৌরবরত আসরিন। (মপে ২৪:৩০; ২৫:৩১।) 

পতপন “রাজারের রাজা এবং প্রিুরের প্রিু” পহসারব আসরিন (প্রকাপশত ১৯: 

১:16), পবশ্ব সুিার-সরকার প্রপতষ্ঠা কররত এবং সমস্ত জাপতরক “গ্োহার রড 

পেরয়” শাসন কররত ”(প্রকাপশত 19:15; 12: 5) । । 

নিস্ট অরচনা? 

পকন্তু মানবতা পক আনরন্দর সারে পচৎকার কররব, এবং উগ্র্ উরদ্বগ ও 

উত্সারহ তারক স্বাগত জানারব - এমনপক পচরাচপরত পিস্টান গীজোও পক 

িাররব? 

তারা কররব না! তারা পবশ্বাস কররব, কারণ শয়তারনর পমেযা মন্ত্রীরা (২ 11 

কপরন্থ। ১১: ১৩-১৫) তারের প্রতারণা করররি, পতপনই িীিশত্রু। পগজো এবং 

জাপতগুপে তাাঁর আগমরন গ্ররগ যারব (গ্রি। ১১:১৫ সহ ১১:১৮) এবং 

সামপরক বাপহনী আসরে তারক ধ্বংস করার জনয েডাইরয়র গ্চিা কররব 

(গ্রি। ১:14:১৪)! 

গ্জরুজারেরমর যেুরক্ষরত্রর সারে জাপতগুপে আসন্ন পদ্বতীয় পবশ্বযুরের 

চূডান্ত েডাইরয় জপডত োকরব (গ্জক। 14: 1-2) এবং তারিরর পিস্ট প রর 

আসরবন। অপতপ্রাকৃত শন্সক্তরত পতপন তাাঁর পবরুরে যেুকারী “গ্সই সমস্ত 

জাপতর পবরুরে যুে” কররবন (৩ িে)। পতপন তারের িুররািপুর িরান্সজত 

কররবন (গ্রিা। ১ 17:১৪)! গ্জরুজারেরমর িূরব ের খুব অল্প েরূরে 

"বজতুরনর িব েরতর উিরর তাাঁর িা ো াঁডারব" (গ্জক। 14: 4)। (আম েস্ট্রং 

এইচডাব্েু। েয রহরসযর রহসয, 1984) 
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বাইরবে গ্োষণা করররি গ্য যীশু প রর আসরবন এবং পতপন ন্সজতরবন, 

তবুও অরনরক তাাঁর পবরুরে েডাই কররবন (প্রকাপশত বাকয ১৯: ১৯)। 

অরনরক োপব কররবন (বাইরবরের িপবষযদ্বাণী সম্পরকে িুে গ্বাঝাবুন্সঝর 

পিপত্তরত, তরব আংপশকিারব পমেযা নবী এবং রহসযবারের কাররণ) গ্য 

প্রতযাবতেনকারী যীশু চূডান্ত িীিশত্রু! 

পনম্নপেপখতটট হারবাটে আম েস্ট্রং গ্েরকও এরসরি: 

সতয ধম ে - আত্মা শ্বররর িােবাসা িপবত্র আত্মার দ্বারা প্রেত্ত ...শ্বররর 

সতযরক ... গ্েবতা শ্বর এবং পযশু পিস্টরক জানার - সতযরক জানার - এবং 

ঈশ্বররর শ্বররর ঐশ্বপরক পশক গ্প্ররমর উষ্ণতার জনয আনন্সন্দত আনন্দ! ... 

সতয শ্বররর সতয পগজোর পশক্ষা হ'ে িপবত্র বাইরবরের "প্রপতটট শে 

অনুসারর জীবনযািন" ... 

িুরুষরা "গ্িরত" - গ্েরক পেরত শ্বররর গ্প্ররমর িরে "গ্েওয়া" এর িরে প রর 

যারব। 

একটট নতুন সিযতা এখন িৃপেবীরক আাঁকরড ধররব! (ইপবড) 

নতুন সিযতা গ্েবতা শ্বররর রাজে েয সিযতা সা মপসহ ও তাাঁর অনুসারীরা 

গ্য রারজযর সতয গসরিেটট পশপখরয়পিরেন তার একটট বড অংশই হে গ্য 

নতুন সিযতার আগমন এবং গ্প্ররমর উির পিপত্ত করর গরড উঠরত হরব তা 

গ্োষণা করা। এটট এমনই একটট পবষয় যা আমরা শ্বররর প্রচপেত চচোয় 

প্রচার কপর। 

হারবাটে আম েস্ট্রং বুঝরত গ্িররপিে গ্য যীশু সা মশীহ পশপখরয়পিরেন গ্য 

মানব সমাজ, যপেও এটট মরন করর গ্য এটট মানয কররত চায়, জীবনরক 

"গ্প্ররমর িরে", িােবাসার িেটটরক প্রতযাখযান করররি। পযশু যা 

পশপখরয়পিরেন তার তাত্িয ে প্রায় গ্কউই সটঠকিারব অনুধাবন কররত 

িাররন বরে মরন হয় না। 

নেশুে মাধযরম উদ্ধাে সুসমাচারেে অঙ্গ 
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এখন যারা এ িয েন্ত িরডরিন তারা সম্ভবত পযশুর মতুৃয এবং িপরত্রারণর 

িূপমকা সম্পরকে অবাক হন। হযা াঁ, এটট পনউ গ্টস্টারমট এবং হারবাটে ডপিউ 

আম েস্ট্রং উিরয়রই সম্পরকে পেরখপিরেন 

পনউ গ্টস্টারমট গ্েখায় গ্য সুসমাচারর যীশু সা মশীরহর মাধযরম উোর 

অন্তিুেক্ত ররয়রি: 

১ জনয কারণ আপম িীরির সুসমাচাররর জনয েজ্জা িান্সচ্ছ না, কারণ এর 

শ্বররর পবশ্বাস প্ররতযরকর িরক্ষ িপরত্রাণ োি করর প্রেম 

4 এইজনয যারা িপডরয় পিটটরয় পিে তারা সব জায়গায় প্রচার কররত োগে 

শে। 5 এরিরর প পেি শমপরয়া শহরর পগরয় তারের কারি িীরির প্রচার 

কররেন। … 12 পকন্তু যখন গ্েবতা শ্বররর রাজয ও যীশু িীরির নারমর পবষরয় 

প্রচার কররত পগরয় প পেিরক পবশ্বাস কররেন, তখন িুরুষ ও মপহো 

উিরয়ই বাপপ্তস্ম পনরয়পিরেন। 25 সুতরাং তারা প্রিুর বাকয সাক্ষয পেরয় ও 

প্রচার করার িরর শমপরয়ার অরনক গ্র্ারম সুসমাচার প্রচার করর 

গ্জরুজারেরম প রর গ্গে। 26 এখন প্রিুর একজন স্বগ েেতূ প পেরির সারে 

কো বরেপিরেন ... 40 প পেিরক আরজাটারস িাওয়া গ্গে। এর মাধযরম 

(গ্প্রপরত 8: 4,5,12,25,26,40) 

18 পতপন তাাঁরের যীশু ও িুনরুত্থারনর পবষরয় প্রচার কররেন। (গ্প্রপরত 
17:18) 

30 তখন গ্িৌে িুররা েু'বির পনরজর িাডা বাপডরত োকরতন এবং তাাঁর 

কারি আসা সমস্ত গ্োকরক পতপন গ্র্হণ কররেন,31 পদ্বো শ্বরেে োরযযে 

নবষরয় প্রচাে িো এবং প্রেু েীশু িীরষ্টে নবষয়গুনেে নবষরয় নেক্ষ্া নদ্ন সমস্ত 

আত্মপবশ্বারসর সারে, গ্কউ তারক পনরষধ করর না। (গ্প্রপরত ২৮: ৩০-৩১) 

েক্ষয করুন গ্য প্রচারটটরত পযশু এবং রাজয অন্তিুেক্ত পিে। েুঃরখর পবষয়, 

গ্েবতা শ্বররর পকংডরমর সুসমাচাররর যোযে গ্বাঝািডা গ্র্ীরকা-গ্রামান 

গীজোর পশক্ষা গ্েরক অনুিপস্থ্ত অনুিপস্থ্ত 



51 
 

আসরে, আমারের গ্সই রারজযর অংশ হরত সাহাযয করার জনয, মানুরষর 

শ্বর মানুষরক এত িােবাসরতন গ্য পতপন যীশুরক আমারের জনয মররত 

িাটঠরয়পিরেন (গ্যাহন 3: 16-17) এবং তাাঁর অনুগ্র্রহ আমারের রক্ষা 

করররিন (এর পসয়ানস 2: 8)। এবং এটট সুসংবারের অংশ (গ্প্রপরত 

২০:২৪)। 

নিংিরমে সুসমাচাে ি'ে নবশ্ব ো প্ররয়াযন, নিন্তু ... 

শাপন্তর জনয কাজ করা (মযােু 5: 9) এবং িাে করা সাে েক েক্ষয (পসএ । 

গাোতীয় 6:10)। তবুও, ধমীয় বযন্সক্তরা সহ অরনক পবশ্বরনতা পবশ্বাস কররন 

গ্য এটট আন্তজোপতক মানপবক সহরযাপগতা হরব যা েযশ্বররর রাজয নয়, 

শাপন্ত এবং সমনৃ্সে বরয় আনরব। এবং যখন তারের পকিু অস্থ্ায়ী সা েয 

হরব, তারা গ্কবে স ে হরব না, তারের পকিু মানপবক প্ররচিা চূডান্তিারব 

গ্র্হ িৃপেবীরক এমন অবস্থ্ারন পনরয় আসরব গ্য, যপে পযশু তাাঁর রাজয 

প্রপতষ্ঠায় প রর না আরসন তরব তা জীবনরক অপস্থ্র করর তুেরব। গ্েবতা 

শ্বর বযতীত িৃপেবী পস্থ্র করা মানষু একটট পনরে েক এবং পমেযা গসরিে 

(গীতসংপহতা 127: 1) 

পবরশ্ব অরনরক একপবংশ শতােীরত একটট নতুন ওয়াল্ডে অডোর স্থ্ািরনর 

জনয একটট আধা-ধমীয় বযাপবেনীয় আন্তজোপতক িপরকল্পনা একন্সত্রত 

করার গ্চিা কররিন। এটট এমন একটট পবষয় যা শ্বররর ক্রমচচে প্রপতষ্ঠার 

ির গ্েরকই পনন্দা করর আসরি এবং পনন্দা চাপেরয় যাওয়ার িপরকল্পনা 

করররি। গ্যরহতু শয়তান প্রায়  বির আরগ হবারক তার সুসমাচাররর 

সংস্কররণ িডরত প্রতাপরত কররপিে (আপেিসু্তক ৩), অরনক মানষু পবশ্বাস 

করররি গ্য তারা এবং শ্বররর গ্চরয় আরও িাে জারনন গ্য কী তারের এবং 

পবশ্বরক আরও উন্নত কররব। 

বাইরবে অনুসারর, এটট ইউররারির সামপরক গ্নতার সংপমশ্রণ গ্র্হণ কররব 

(উত্তররর রাজা নারম িপরপচত, যারক প্রতযারেরশর পবস্টও বো হয়: ১৩: ১-

১০) এবং একজন ধমীয় গ্নতার (ভ্রান্ত িাববােী, যারকও ডাব্েু বো হয়) 

চূডান্ত িীিশত্রু এবং েুটট পশংযুক্ত গ্ররিরেশন 13: 11-17) সাতটট িাহাডী 

শহর গ্েরক (প্রকাপশত বাকয 17: 9,18) একটট 'বযাপবেনীয়' (প্রকাপশত বাকয 

17 এবং 18) পবশ্ব বযবস্থ্া আনার জনয। যপেও মানবজাপতর পিরস্টর 

প্রতযাবতেন এবং তাাঁর রাজে প্রপতষ্ঠার প্ররয়াজন ররয়রি, তবুও পবরশ্বর 
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অরনরকই একপবংশ শতােীরত এই বাতোর পেরক মরনারযাগ গ্েরবন না 

শয়তান তারা শয়তারনর পমেযা সুসমাচাররর পবপিন্ন সংস্করণরক পবশ্বাস 

কররত োকরব। পকন্তু পবশ্ব সাক্ষী িারব। 

যীশু পশপখরয়পিরেন গ্য স্মরণ: 

14 এবং রারজযর এই সুসমাচার সমস্ত জাপতর িরক্ষ সাক্ষয পহসারব সমস্ত 

িৃপেবীরত প্রচার করা হরব, এবং তারিরর গ্শষ হরব। (মযােু 24:14) 

েক্ষ করুন গ্য রারজযর সুসমাচার সাক্ষী পহসারব পবরশ্ব গ্িৌৌঁরি যারব, 

তারিরর গ্শষ হরব। 

এর গ্বশ করয়কটট কারণ ররয়রি। 

একটট হ'ে চায় শ্বর চান গ্য মহারিশ শুরুর আরগ িৃপেবীটট সতয 

সুসমাচারটট শুনুক (যা মযােু 24:21-এ শুরু হরয়রি)। সুতরাং, সুসমাচাররর 

বাতোটট সাক্ষী এবং একটট সতকেবাণী (পসএ । পযপহরষ্কে 3; আরমাস 3: 7)। 

এটট পযশু প রর আসার আরগ আরও পবধমী রূিান্তর েটরব (গ্রামীয় 

১১:২৫) এবং পযশু প রর আসার িূরব ে িয োপ্ত অ-পবধমী রূিান্তর (গ্রামীয় 

৯:২:27)। 

আর একটট হ'ে বাতোর সংপক্ষপ্ত পববরণ চূডান্ত পিস্টধমী পমেযা নবী, বরাবর 

উত্তর শন্সক্তর রাজা উেীয়মান পবরস্টর মতামরতর িপরিন্থী হরব। তারা মূেত 

মানুরষর প্ররচিার মাধযরম শাপন্তর প্রপতশ্রুপত গ্েরব, তরব এটট গ্শষ হরয় যারব 

(মযােু 24:14) এবং ধ্বংস (পসএ  1 পেষেনীকীয় 5: 3)। 

েক্ষণগুপে এবং তারের সারে সম্পপকেত পমেযা আিরয ের কাররণ (২ 

পেষেনীকীয় ২: ৯), পবরশ্বর গ্বপশরিাগ গ্োরকরা সুসমাচাররর বাতোর 

িপরবরতে একটট পমেযা (২ পেষেনীকীয় ২: ৯-১২) পবশ্বাস কররত গ্বরি 

গ্নরব। গ্রামান কযােপেকস, িূব ে অরে োডক্স, েুোরানস এবং অনযরের দ্বারা 

এর শ্বররর হাজার বিররর পকংডরমর অরযৌন্সক্তক পনন্দার কাররণ, অরনরক 

িুেিারব োপব কররবন গ্য গ্েবতা শ্বররর পকংডরমর সহস্রারের সুসমাচারটট 

পিরস্টর সারে যুক্ত পমেযা সুসমাচার। 
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পবশ্বস্ত প োরডেপ য়ান পিস্টানরা (প্রকাপশত বাকয ৩: -13-১৩) রারজযর 

হাজার বিররর সুসমাচার প্রচার করার িাশািাপশ পবশ্বরক পনপেেি পকিু 

িাপে েব গ্নতারের (জন্তু এবং পমেযা নবী সহ) কী হরব তা পবশ্বরক জাপনরয় 

পেরব। 

তারা পবশ্বরক এই বাতোটট জানারত সমে েন কররব গ্য জন্তু, উত্তর শন্সক্তর 

রাজা, পমেযা নবী এবং চূডান্ত িীিশত্রু সহ চূডান্তিারব মাপকেন যুক্তরাে 

এবং যুক্তরারজযর অযাংরো-জাপতসমূহরক ধ্বংস কররব (তারের পকিু 

পমত্ররের সারে) , কানাডা, অরস্ট্রপেয়া এবং পনউন্সজেযান্ড (ডযাপনরয়ে 

১১:৩৯) এবং শীঘ্রই তারা একটট আরপব / ইসোপমক কনর ডাররশন ধ্বংস 

কররব (ডযাপনরয়ে ১১: ৪০-৪৩), রাক্ষসরের যন্ত্র পহসারব কাজ কররব 

(প্রকাপশত বাকয ১ 16: ১৩-১-14), এবং তাাঁর প্রতযাবতেরনর িরর গ্শষ িয েন্ত 

যীশু িীরির পবরুরে েডাই কররব (প্রকাপশত বাকয 16: 14; 19: 19-20) 

পবশ্বস্ত প োরডেপ য়ানরা (প্রকাপশত বাকয 3: 7-13) সহস্র রাজে শীঘ্রই 

আসরব বরে গ্োষণা কররব। এটট সম্ভবত অরনকগুপে পমপডয়া কিাররজ 

বতপর কররব এবং মযােু 24:14 এর িপরিূণ েতায় অবোন রাখরব। গ্েবতা 

শ্বররর অপবরত চারচে আমরা সাপহরতযর প্রস্তুপত পনন্সচ্ছ (একাপধক িাষায়) 

ওরয়বসাইটগুপেরত যুক্ত করপি এবং 'সংপক্ষপ্ত কাজ' (পসএ । গ্রামীয় 9: 

28) প্রস্তুত করার জনয অনযানয িেরক্ষি পনন্সচ্ছ যা মপে 24: ১৪ আগরস্টর 

জনয যরেি িপরমারণ সাক্ষী পহসারব সরবরাহ করা হরয়রি। 

'পমেযা সুসমাচার' গ্োষণাকারী পবশ্ব গ্নতারা (সম্ভবত পকিু 'নতুন' টাইি 

শীষ েস্থ্ানীয় ইউররারির শীষ ে গ্নতা এবং গ্য গ্কানও কযােপেক ধরম ের োবী 

কররবন) তারা িিন্দ কররবন না — তারা চায় না গ্য তারা সতযই কী কররব 

করুন (এবং এটটরক প্রেরম পনরজরাই পবশ্বাসও কররত িাররন না, পসএ । 

পযশাইয় 10: 5-7)। তারা এবং / বা তারের সমে েকরা সম্ভবত ভ্রান্তিারব 

পশপখরয় গ্েরব গ্য পবশ্বস্ত প োরডেপ য়ানরা আসন্ন পিরস্টর চরমিন্থী 

মতবাে (সহস্রােবাে) সমে েন কররব। তারা এবং / বা তারের অনুসারীরের 

মা যাই গ্হাক না গ্কন পনন্দা করুন 

জন্তু এবং পমেযা নবী শন্সক্ত, অে েননপতক িযাকরমে, েক্ষণ, পমেযা পবস্ময়, 

হতযা এবং অনযানয চাি গ্চিা কররব (প্রকাপশত বাকয 13: 10-17; 16: 14; 

ডযাপনরয়ে 7:25; 2 পেষেনীকীয় 2: 9-10) পনয়ন্ত্রণ রাখরত । পিস্টানরা 

ন্সজজ্ঞাসা কররব: 
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10 "গ্হ প্রিু, িপবত্র ও সতয, আর কতক্ষণ আিপন পবচার কররবন না এবং 

যতক্ষণ না িৃপেবীরত বাস কররন তারের জনয আমারের ররক্তর প্রপতরশাধ 

গ্নরবন?" (প্রকাপশত বাকয :10:১০) 

যুরগ যরুগ গ্েবতা শ্বররর গ্োরকরা অবাক করর পেরয়পিে, "যীশু প রর না 

আসা িয েন্ত আর কতপেন হরব?" 

যপেও আমরা পেন বা েটা জাপন না, আমরা প্রতযাশা কপর গ্য পযশু বহু 

শারস্ত্রর পিপত্তরত একপবংশ শতােীরত প রর আসরবন (এবংরেবতা শ্বররর 

হাজার বিররর পকংডম প্রপতটষ্ঠত) (গ্যমন মযাপেউ 24: 4-34; গীতসংপহতা 

90: 4; গ্হারশয় 6: 2 ; েূক 21: 7-36; ইব্রীয় 1: 1-2; 4: 4,11; 2 পিটার 3: 3-8; 1 

পেষেনীকীয় 5: 4), যার করয়কটট অংশ এখন আমরা িপরিূণ ে হরত গ্েখপি। 

যপে যীশু হস্তরক্ষি না কররন, িৃপেবী সমস্ত জীবনরক ধ্বংস করর গ্েরব: 

21 কারণ তখন মহারিশ আসরব, গ্যমন িৃপেবীর শুরু গ্েরক আজ অবপধ 

আর কখনও হয়পন, আর কখনও হরবও না। 22 আর যপে গ্সই পেনগুপে 

সংপক্ষপ্ত না করা হত তরব গ্কান প্রাণই রক্ষা গ্িত না; তরব পনব োপচতরের 

িরক্ষ গ্সই পেনগুপে সংপক্ষপ্ত করা হরব। (মযােু 24: 21-22) 

29 গ্সই পেনগুপের সিরটর সারে সারেই সূয ে অন্ধকার হরয় যারব, এবং চা াঁে 

তার আরো গ্েরব না; আকাশ গ্েরক নক্ষত্রগুপে িডরব এবং আকারশর 

শন্সক্তগুপে কাাঁিরব। 30 তখন মানবিুরত্রর পচহ্ন স্বরগ ে প্রকাশ িারব এবং 

তারিরর িৃপেবীর সমস্ত গ্গাষ্ঠী গ্শাক কররব এবং তারা মানবিুত্ররক শন্সক্ত 

ও মপহমাপিত হরয় স্বরগ ের গ্মরের উিরর আসরত গ্েখরব। 31 এবং পতপন তাাঁর 

স্বগ েেতূরের তূরী বাজারনার একটট েুেোন্ত শে সহ গ্প্ররণ কররবন, এবং 

তারা তাাঁর বািাইকারীরক চার বাতাস গ্েরক আকারশর এক প্রান্ত গ্েরক 

অনয প্রারন্ত একত্র কররবন। (মযােু 24: 29-31) 

গ্েবতা শ্বররর পকংডম পবরশ্বর প্ররয়াজন। 

নিংিরমে পরক্ষ্ োষ্ট্রদ্েূিণ 

পকংডরম আিনার িূপমকা কী? 
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এখনই, আিপন যপে সপতযকাররর পিস্টান হন তরব আিনারক এর জনয 

একজন রােেতূ হরত হরব। গ্প্রপরত গ্িৌে যা পেরখরিন তা েক্ষয করুন: 

20 এখন আমরা িীরির িরক্ষ রােেতূ, গ্যন গ্েবতা শ্বর আমারের মাধযরম 

প্রাে েনা কররপিরেন আমরা িীরির িরক্ষ আিনারক অনরুরাধ করপি, শ্বররর 

সারে িুনপম েেন করুন। (২ কপরন্থীয় ৫:২০) 

14 কারজই সরতযর গ্কামরর গ্বাঁরধ, ধাপম েকতার বুক চাপিরয় োও, 15 এবং 

শাপন্তর সুসমাচাররর প্রস্তুপত পনরয় গ্তামার িারয় গ্হাঁরট; ১ উিরর সরব োিপর, 

পবশ্বারসর ুাে গ্র্হণ করা যার দ্বারা আিপন েুরির সমস্ত আগুরনর োগগুপে 

পনবারণ কররত সক্ষম হরবন। 17 আর উোররর পশরক এবং আত্মার 

তররায়ােটট গ্র্হণ কর, যা েয শ্বররর বাকয; 18 িপবত্র আত্মার প্রপত সব েো 

প্রাে েনা ও প্রাে েনা সহকারর সব েো প্রাে েনা কর, েযশ্বররর সন্তারনর জনয সব েো 

অধযবসায় ও প্রাে েনা সহকারর সতকে োপক — 19 এবং আমার িরক্ষ কোটট 

আমারক গ্েওয়া গ্যরত িারর, যারত আপম সাহরসর সারে মুখ খুেরত িাপর 

িপরপচত সুসমাচাররর রহসয, 20 যার জনয আপম পশকেগুপেরত একজন 

রােেতূ; যারত এটটরত আপম সাহরসর সারে কো বেরত িাপর (ইপ ষীয়: ১৪-

২০) 

রােেতূ কী? গ্মপরয়ামাম-ওরয়বস্টাররর পনম্নপেপখত সংজ্ঞা ররয়রি: 

1: একজন সরকারী েতূ; পবরশষত: সরব োচ্চ িেময োোর একজন 

কূটনীপতক এরজট পবরেশী সরকার বা সাব েরিৌমরক তার পনজস্ব সরকার বা 

সাব েরিৌরমর আবাপসক প্রপতপনপধ পহসারব স্বীকৃত বা পবরশষ এবং প্রায়শই 

অস্থ্ায়ী কূটননপতক কায েিাররর জনয পনযুক্ত হন 

2 এ: অনুরমাপেত প্রপতপনপধ বা গ্মরসঞ্জার 

আিপন যপে প্রকৃত পিস্টান হন তরব আিপন পিরস্টর িরক্ষ একজন 

সরকারী েতূ, গ্প্রপরত পিটার কী পেরখরিন তা েক্ষ করুন: 

9 পকন্তু আিপন পনব োপচত প্রজন্ম, একজন রাজকীয় যাজক, একটট িপবত্র 

জাপত, তাাঁর পনজস্ব পবরশষ গ্োক, গ্য়ন তাাঁর প্রশংসার কো প্রচার কররত 

িাররন গ্ক পযপন আিনারক অন্ধকার গ্েরক তাাঁর অিূব ে আরোরত 
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গ্ডরকপিরেন; 10 যারা একো প্রজা পিে না, পকন্তু এখন তারা এর শ্বররর 

গ্োক, যারা করুণা োি করর পন তরব এখন রহমত গ্িরয়পিে। (1 পিটার 2: 
9-10) 

পিস্টান পহসারব, আমরা একটট িপবত্র জাপতর অংশ হরত হরব। 

গ্কান জাপত এখন িপবত্র? 

টঠক আরি, অবশযই এই িৃপেবীর রাজযগুপের গ্কানওটটই নয় — তরব গ্শষ 

িয েন্ত তারা পিরস্টর রারজযর অংশ হরব (প্রকাপশত 11:15)। এটট ঈশ্বররর 

শ্বররর জাপত, তাাঁর রাজে িপবত্র। 

রােেতূ পহসারব, আমরা সাধারণত এই পবরশ্বর গ্েশগুপের প্রতযক্ষ 

রাজনীপতরত জপডত না। তরব আমারের এখন ঈশ্বররর শ্বররর জীবনযািন 

কররত হরব (www.ccog.org এ উিেি পশররানাম: পিস্টানরা: গ্েবতা শ্বররর 

রারজযর জনয রােেতূ, পিস্টান পহসারব গ্বাঁরচ োকার পবষরয় বাইরবরের 

পনরেেশাবেী গ্েখনু)। এটট করার মাধযরম আমরা গ্কন আরও িােিারব 

জানরত িাপর গ্য শ্বররর উিায়গুপে সরব োত্তম, যারত তাাঁর রারজয আমরা 

রাজা ও যাজক হরত িাপর এবং িীরির সারে িৃপেবীরত রাজে কররত িাপর: 

5 পযপন আমারের িােবারসন এবং তাাঁর পনরজর ররক্ত আমারের িাি গ্েরক 

ধুরয়রিন 6 পতপনই আমারের রাজারের শ্বর ও পিতার জনয রাজা ও যাজক 

করররিন, তাাঁর জনযই পচরকাে এবং মপহমা আরমন। (প্রকাপশত বাকয 1: 5-6) 

10 আমারের শ্বর আমারের রাজা ও যাজক করররিন; এবং আমরা িপৃেবীরত 

রাজে করব। (প্রকাপশত বাকয ৫:১০) 

এর িপবষযরতর একটট পেক হ'ে যারা মরণশীে তখন তারেররক ঈশ্বররর শ্বররর 

িরে চেরত গ্শখারনা হরব: 
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19 কারণ গ্জরুশারেরমর গ্োরকরা পসরয়ান শহরর বাস কররব এবং তুপম আর 

কাাঁেরব না | গ্স গ্তামার কান্নার আওয়াজ শুরন গ্তামার প্রপত খুব েয়া কররব, 

যখন গ্স এই কো শুনরব তখন গ্স গ্তামারক উত্তর গ্েরব | 20 যপেও প্রিু 

আিনারক পবিরের রুটট এবং েুেেশার জে গ্েন, তবুও আিনার পশক্ষকরা 

আর গ্কান গ্কাণায় প্ররবশ কররবন না, পকন্তু আিনার গ্চাখ আিনার 

পশক্ষকরের গ্েখরত িারব। 21 আিনার কান আিনার পিিরন একটট শে 

শুনরত িারব, "এটট এই িরেই চেুন িেব্ররজ ভ্রমণ " আিপন যখনই ডানপেরক 

েুররিন বা যখনই আিপন বাম পেরক েুররবন। (পযশাইয় 30: 19-21) 

যপেও এটট হাজার বিররর রাজরের একটট িপবষযদ্বাণী, এই যুরগ পিস্টানরের 

গ্শখারনার জনয প্রস্তুত হওয়া েরকার: 

12… এই সমরয়র মরধয আিনার পশক্ষক হওয়া উপচত (পহব্রু 5:12) 

15 তরব প্রিু গ্েবতা শ্বররক আিনার হৃেরয় িপবত্র করুন: এবং নম্রতা ও িীপত 

সহকারর আিনার মরধয গ্য আশা ররয়রি তার কারণ ন্সজজ্ঞাসাকারী 

প্ররতযকরক উত্তর গ্েওয়ার জনয সব েো প্রস্তুত োকুন (1 পিটার 3:15, গ্করজপি)। 

বাইরবে গ্েখায় গ্য আরও পবশ্বস্ত পিস্টানরা মহারিশ শুরুর টঠক আরগ, 

অরনকরক পনরেেশ গ্েরবন: 

33 এবং যারা গ্বারঝ তারের মরধয অরনকরক পনরেেশ গ্েরব (ডযাপনরয়ে ১১:৩৩) 

সুতরাং, গ্শখা, অনুগ্র্হ এবং জ্ঞান বৃন্সে (2 পিটার 3:18), আমারের এখন করা 

উপচত গ্েবতা শ্বররর রারজয আিনার িূপমকার অংশটট গ্শখারত সক্ষম হরবন। 
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এবং আরও পবশ্বস্ত, প োরডেপ য়ান (প্রকাপশত বাকয 3: 7-13), পিস্টানগরণর 

সহস্র সহস্র রাজে শুরুর আরগ গুরুেিূণ ে সুসমাচার সাক্ষীরক সমে েন করাও 

অন্তিুেক্ত োকরব (পসএ । মযাপেউ 24:14)। 

গ্েবতাশ্বররর পকংডম প্রপতটষ্ঠত হওয়ার িরর, এর শ্বররর গ্োরকরা ক্ষপতগ্র্স্ত 

গ্র্হটট িুনরুোরর সহায়তা কররত বযবহৃত হরব: 

12 গ্তামারের মরধয যারা িুরারনা বজেয জায়গা বতপর কররব; 

তুপম বহু প্রজরন্মর পিপত্ত স্থ্ািন কররব এবং গ্তামারক িাঙ্গার গ্মরামতকারী, 

রাস্তাগুপের িুনরুোরকারী বো হরব (পযশাইয় 58:12) 

সুতরাং, বয়স শ্বররর গ্োরকরা যারা এই যুরগ গ্েবতা শ্বররর িরে জীবনযািন 

কররপিে তারা িুনরুোররর এই সময়গুপেরত গ্োকরের শহরগুপেরত (এবং 

অনয গ্কাোও) বসবাস করা সহজ করর গ্েরব। পবশ্ব সতযই একটট িাে জায়গা 

হরব। আমারের এখন পিরস্টর জনয রােেতূ হওয়া উপচত, তাই আমরা তাাঁর 

রারজযও গ্সবা কররত িাপর। 

সেয িসরপে বােযা রূপান্তেিােী 

যীশু বরেপিরেন, “আিপন যপে আমার বাকযরক গ্মরন চরেন তরব আিপন 

সতযই আমার পশষয। 32 এবং আিপন সতযরক জানরবন, এবং সতয 

আিনারক মুক্ত কররব "(জন ৮: ৩১-৩২) গ্েবতা শ্বররর রারজযর সুসমাচার 

সম্পরকে সতয জানা আমারের এই িৃপেবীর পমেযা আশায় আটকা িডার 

হাত গ্েরক মুন্সক্ত গ্েয়। আমরা সাহরসর সারে এমন একটট িপরকল্পনারক 

সমে েন কররত িাপর যা কায েকর !শ্বররর িপরকল্পনা! শয়তান িুররা পবশ্বরক 

প্রতারণা করররি (প্রকাপশত বাকয 12: 9) এবং গ্েবতাশ্বররর পকংডমই 



59 
 

আসে সমাধান। আমারের সরতযর িরক্ষ ো াঁডারত এবং উপকে কররত হরব 

(পসএ । জন 18:37)। 

গসরিে বাতো বযন্সক্তগত নাজারতর গ্চরয় গ্বপশ। বয়স শ্বররর রারজযর 

সুসংবােটট এই যুরগ এরকর রূিান্তপরত হওয়া উপচত: 

2 এবং এই েুপনয়ায় রূিান্তপরত হরবন না, তরব পনরজর মরনর চচোয় নতুন 

রূিান্তপরত হরবন, যারত আিপন প্রমাণ কররত িাররন গ্য িাে শ্বররর গ্সই 

িাে, গ্র্হণরযাগয এবং পনখুাঁত ইচ্ছা পক। (গ্রামীয় 12: 2) 

সতয পিস্টানরা গ্েবতা শ্বর এবং অনযরের গ্সবা কররত িপরবপতেত হয়: 

22 োস-োসীগণ, গ্তামরা গ্তামারের মপনবরের মাংস অনুসারর সমস্ত পকিু 

গ্মরন চরো, িুরুরষর সন্তুটির মরতা নয়নরক্ষত্র পেরয় নয়, বরং 

আন্তপরকিারব গ্েবতা শ্বররক িয় কর। 23 এবং গ্তামরা যা কর, মনুরষযর 

নয়, সোপ্রিুর মরতা আন্তপরকিারব কর, 24 গ্জরন গ্রখ গ্য, প্রিুর কাি 

গ্েরক গ্তামরা উত্তরাপধকাররর িুরস্কার িারব; গ্তামরা প্রিু িীরির গ্সবা 

কর। (কেসীয় 3: 22-24) 

28 তাই আমরা গ্যরহতু এমন এক রাজয িান্সচ্ছ যা কাাঁিারনা যায় না, তাই 

আসুন আমরা অনুগ্র্হ কপর, যার মাধযরম আমরা শ্রো ও শ্বরীয় িয় 

সহকারর গ্েবতা শ্বররর উিাসনা কররত িাপর। (ইব্রীয় 12:28) 

সতয পিস্টানরা িৃপেবী গ্েরক আোোিারব বাস করর। আমরা সটঠক এবং 

অনযায় পকিুর জনয পবরশ্বর উিরর গ্েবতা শ্বররর মান গ্র্হণ কপর। এই যুরগ 

শ্বররর িরে গ্বাঁরচ োকার জনয পবশ্বারসর মরতা পবশ্বারসর দ্বারা পনখুাঁতিারব 

বাস করুন (ইব্রীয় 10:38)। পিস্টানরা তারের জীবনযািরনর িৃপেবী গ্েরক 

এতটাই আোো পবরবপচত হত গ্য তারের জীবনযাত্রারক নতুন পনয়রম "িে" 

পহসারব পচপহ্নত করা হরয়পিে (গ্প্রপরত ৯: ২; ১৯: ৯; ২৪: ১৪,২২) শয়তারনর 

আপধিরতযর অধীরন পবশ্ব স্বাে েিরিারব জীবনযািন করর, যারক "গ্কইরনর 

িে" বো হরয়রি (পযহেূা ১১)। 

গ্েবতা শ্বররর রারজযর সুসমাচার ধাপম েকতা, আনন্দ এবং শাপন্তর বাতো 

(গ্রামীয় ১৪:১:17)। িপবষযদ্বাণীমূেক বাকযটট, সটঠকিারব গ্বাঝা গ্গরি, 
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সান্ত্বনা পেরচ্ছ (পসএ । ১ কপরন্থীয় ১৪: ৩; ১ পেষেনীকীয় ৪:১৮), পবরশষত 

গ্যরহতু আমরা পবশ্বরক ডুরব গ্েখপি (পসএ । েূক 21: 8-36)। সপতযকাররর 

পিস্টান জীবনযািন আধযান্সত্মক প্রাচুয ে এবং শারীপরক আশীব োে পনরয় যায় 

(মাকে 10: 29-30)। এটট গ্কন এটট গ্বাঁরচ আরি তারা গ্বারঝ গ্য পবরশ্বর গ্েবতা 

শ্বররর রারজযর প্ররয়াজন। পিস্টানরা গ্েবতা শ্বররর রারজযর রােেতূ। 

পিস্টানরা আমারের আশা আধযান্সত্মক, শারীপরক নয়, যপেও আমরা একটট 

বেপহক পবরশ্ব বাস কপর (গ্রামীয় ৮: ৫-৮)। আমারের কারি "সুসমাচাররর 

আশা" ররয়রি (কেসীয় ১:২৩)। এটট এমন একটট পবষয় যা প্রােপমক 

পিস্টানরা বুঝরত গ্িররপিে গ্য যারা আজ যীশুরক পবশ্বাস করর তারা সতযই 

বুঝরত িারর না। 

 

 

নিরিা-পোমান িীযযা নেক্ষ্া পদ্য় পে োযযটি 

গুরুত্বপূণ য, নিন্তু ... 

পগ্র্রকা-গ্রামান গীজো পবশ্বাস করর গ্য তারা গ্েবতা শ্বররর রারজযর পেকগুপে 

গ্শখায়, তরব সপতযকার অরে ে এটট বুঝরত সমসযা হয়। উোহরণস্বরূি, 

কযােপেক এনসাইরিাপিপডয়া রাজয সম্পরকে এটট গ্শখায়: 

পিরস্টর… তাাঁর পশক্ষার প্রপতটট িয োরয় এই রারজযর আপবিোব, এর পবপিন্ন 

পেক, এর যোযে অে ে, গ্যিারব এটট অজেন করা যায়, তাাঁর বক্তৃতার মূে 

গঠন কররন, যারত তাাঁর বক্তৃতাটটরক বো হয় “সুসমাচার”প্ররবশিে 

রারজযর "... তারা চাচেরক" েযশ্বররর রাজয "পহসারব বেরত শুরু কররপিে; 

করন েে, আপম, 13; আপম গ্েস।, 12; অযারিাস।, আপম, 6, 9; পি, ১০, ইতযাপে 

... এর অে ে চাচেটট গ্সই পশক প্রপতষ্ঠান পহসারব ... (গ্িাি এইচ। পকংডম অ  

গড। কযােপেক এনসাইরিাপিপডয়া, খণ্ড অিম। 1910)। 

যপেও উিরররটট "করন েে, 13; আপম গ্েস।, 12; অযারিাস।, আপম, 6, 9; 10, 

”যপে আিপন এগুপে সন্ধান কররন, আিপন গ্েখরত িারবন গ্য এই 

আয়াতগুপের মরধয একটটও চাচেরক েযশ্বররর পকংডম হওয়ার পবষরয় পকিু 
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বরে না বরে তারা পবশ্বাস করর গ্য পবশ্বাসীরের শ্বররর রারজযর অংশ হরব বা 

এটট যীশুর রাজে। বাইরবে সতকে করর পেরয়রি গ্য অরনক গ্োক 

সুসমাচার িপরবতেন করর বা অরনযর পেরক প রর যারব, অসতয ((গাোতীয় 

1: 3-9)। েুঃরখর পবষয়, পবপিন্ন বযন্সক্তরা তা করররি। 

যীশু পশপখরয়পিরেন, “আপমই িে, সতয এবং জীবন। আমার মাধযরম িাডা 

পিতার কারি গ্কউ আরস না ”(জন ১৪:)) পিটার পশপখরয়পিরেন, "বা অনয 

কাররা িরক্ষও উোর গ্নই, কারণ স্বরগ ের নীরচ মানুরষর মরধয আর গ্কানও 

নাম গ্েওয়া হয়পন যার দ্বারা আমারের অবশযই উোর োি কররত হরব" 

(গ্প্রপরত ৪:১২)। পিটার ইহুপেরের বরেপিে গ্য সমস্ত গ্োকরক অবশযই 

অনুতাি করার এবং যীশু সা মপসরহর উোর োি করার জনয পবশ্বাস 

রাখরত হরব (গ্প্রপরত 2:38)। 

এর পবিরীরত, গ্িাি ফ্রান্সিস পশপখরয়রিন গ্য যীশু বযতীত নান্সস্তকরা িাে 

কারজর দ্বারা রক্ষা গ্িরত িারর! পতপন আরও পশপখরয়রিন গ্য পযহুপেরের 

যীশুরক গ্র্হণ না করর বা াঁচারনা গ্যরত িারর! অপধকন্তু, পতপন এবং পকিু 

পগ্র্রকা-গ্রামীয়রাও মরন কররন গ্য ‘গ্মপর’ এর একটট বাইরবেীয় সংস্করণ 

সুসমাচাররর এক চাপবকাটঠ এবং পবশ্বজনীন ও আন্তঃসন্সত্ত্বক গ্কযর 

চাপবকাটঠ। েুঃরখর পবষয়, তারা এবং অনযরা পযশুর গুরুে এবং 

গ্েবতাশ্বররর রারজযর সতয গসরিে বুঝরত িারর না। অরনরক পমেযা 

গসরিে প্রচার কররি। 

অরনরক েৃটিরত চেরত এবং িৃপেবীরত পবশ্বাস রাখরত চায়। পনউ গ্টস্টারমট 

পশপখরয়রি গ্য পিস্টানরা উিররর পেরক তাকারত হরব: 

2 িৃপেবীর ন্সজপনসগুপেরত নয়, উিররর পবষয়গুপেরত মন পস্থ্র করুন। 

(কেসীয় 3: 2) 

7 কারণ আমরা পবশ্বারসর দ্বারা চপে, েৃটিরত নয়। (২ কপরন্থীয় ৫:)) 

তবুও, গ্িাি পিয়াস একােশ মূেত তাাঁর চাচেটট গ্েরখ তাাঁর চোর পশক্ষা 

পেরয়পিরেন: 
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... কযােপেক চাচে ... িৃপেবীরত পিরস্টর রাজে। (পিয়ারসর 

এনসাইপিকাপেকুয়াসপ্রাইমাস)। 

কযােপেক বাইরবে ১০১ ওরয়বসাইট োপব করররি, "পিটার ... কযােপেক 

চারচের গ্নতৃরে তাাঁর চারচের আকারর যীশু শ্বররর পকংডম 33 পিস্টারে 

িৃপেবীরত প্রপতটষ্ঠত হরয়পিে।" তবুও গ্েবতা শ্বররর হাজার বিররর পকংডম 

এখারন গ্নই গ্রাম চাচেও নয়, এটট িৃপেবীরতও োকরব। যপেও গ্েবতা শ্বররর 

সতয পগজোর "রারজযর চাপব" ররয়রি (মযােু ১ 16: ১৯), যারা পগজোর োপব 

কররন তারা রাজে "জ্ঞারনর চাপব হরণ করর" (েূক ১১:৫২)। 

চাচে অ  গ্রাম শীঘ্রই আসন্ন গ্রর এক হাজার বিররর রাজরের পবরুরে েৃ 

প্রবেিারব  ুিারব পশক্ষা গ্েয় গ্য এটট মূেত কযােপেক চারচের অপ পসয়াে 

কযাপচজরম তাপেকািুক্ত একমাত্র "পিস্টধরম ের মতবাে": 

676 পিস্টধরম ের প্রতারণা ইপতমরধয পবরশ্ব প্রপতরূি আকার গ্নওয়া শুরু করর 

প্রপতবারই ইপতহারসর মরধয অনুধাবন করা হয় গ্য মযাপসহাপনক আশা যা 

গ্কবেমাত্র এসচযারটােন্সজকাে রায় দ্বারা ইপতহারসর বাইররও উিেপি করা 

যায়। এই চাচে সহস্রােবারের নারম আসরত রারজযর এই পমেযাচাররর 

এমনপক িপরবপতেত রূিগুপেও প্রতযাখযান করররি ... (কযােপেক চারচের 

কযাপচন্সজজম। ইমপপ্রমযাটর িরটস্ট + গ্জারস  কাপডেনাে গ্রটন্সজংগার। 

ডাবেরড, পনউওয়াই 1995, িৃষ্ঠা 194) 

েুঃরখর পবষয়, যারা এর সারে একমত হন তারের গ্শষ িয েন্ত গ্েবতা শ্বররর 

রারজযর সুসমাচার গ্োষণা করার সারে বড সমসযা হরব। পকিু গ্নরব 

এটট প্রচারকারীরের পবরুরে িয়াবহ িেরক্ষি (ডযাপনরয়ে 7:25; 11: 30-36) 

6 তরব, আিপন িাবরত িাররন, যীশুরক প্রিু বরে োপব করা সকরেই পক 

রারজয োকরব না? না, তারা হরব না। পযশু যা বরেপিরেন তা েক্ষয করুন: 

21 “আমারক 'প্রিু, প্রিু' বরে গ্কউ প্ররতযরক স্বরগ ের রারজয প্ররবশ কররত 

িারর না, তরব পযপন স্বরগ ে আমার পিতার ইচ্ছা িােন কররন। 22 গ্সই পেন 

অরনরক আমারক বেরব, 'প্রিু, প্রিু, আমরা পক আিনার নারম িপবষযদ্বাণী 

কররপি, আিনার নারম িূতরের গ্বর করর পেরয়পি এবং আিনার নারম 

অরনক আিয ে কাজ কররপি?' 23 তখন আপম তারের বেব, 'আপম 
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গ্তামারক কখনও জানতাম না; গ্হ অনাচার, গ্তামরা আমার কাি গ্েরক 

েরূর চরে যাও! ' (মযাে:ু: ২১-২৩) 

গ্প্রপরত িে উরেখ কররপিরেন গ্য "সমরয় অনাচাররর রহসয" তার সমরয় 

"ইপতমরধয কম েস্থ্রে" পিে (২ পেষেনীকীয় ২:))। এই অনাচার এমন পকিু 

পবষরয়র সারেও সম্পপকেত যা বাইরবে গ্শষ সমরয়র পবরুরে সতকে করর যা 

"রহসয, েয গ্গ্র্ট বযাপবেন" নারম প্রকাপশত হয় (প্রকাপশত বাকয 17: 3-5)। 

"অনাচাররর রহসয" পিস্টানরের অনুমারনর সারে সম্পপকেত যারা পবশ্বাস 

করর গ্য তারের ঈশ্বররর শ্বররর েশ আজ্ঞা আইন িােন করার েরকার 

গ্নই ইতযাপে এবং / অেবা এর মরধয অরনকগুপে গ্র্হণরযাগয বযপতক্রম 

ররয়রি এবং / অেবা ঈশ্বররর শ্বররর পবরপতরত তিসযা গ্র্হণরযাগয রূি 

ররয়রি আইন, সুতরাং তারা মরন করর গ্য তারের ঈশ্বররর শ্বররর আইরনর 

একটট রূি ররয়রি, তারা পিস্টধরম ের এমন একটট রূি রাখরি না যা যীশু বা 

তাাঁর গ্প্রপরতরা ববধ পহসারব স্বীকৃত হরব। 

পগ্র্রকা-গ্রামানরা  রীশীরের মরতা যারা গ্েবতা শ্বররর আরেশগুপে েঙ্ঘন 

কররপিে, পকন্তু তারের ঐপতহয পতহযগুপে এই গ্র্হণরযাগয করর তুরেপিে - 

পযশু এই িেপতর পনন্দা করররিন (মযােু 15: 3-9)! পযশাইয় হুাঁ পশয়াপরও 

পেরয়পিরেন গ্য গ্েবতা শ্বররর োপবোর গ্োরকরা তাাঁর আইরনর পবরুরে 

পবরযাহ কররব (পযশাইয় 30: 9) এই অনাচারী পবরযাহ এমন একটট পবষয় যা 

আমরা, েুঃরখর পবষয়, আজ অবপধ গ্েখপি। 

আর একটট "রহসয" বরে মরন হয় গ্য চাচে অ  গ্রাম পবশ্বাস করর গ্য এর 

সামপরকবােী পবশ্বজনীন এবং আন্তঃসন্সত্ত্বক এরজন্ডাগুপে িৃপেবীরত শাপন্ত 

এবং এর শ্বররর পকংডরমর একটট অ বাইরবরের সংস্করণ পনরয় যারব। শাস্ত্র 

একটট আসন্ন পবশ্বজনীন গ্কযর পবরুরে সতকে করররি যা এটট গ্শখায়, 

করয়ক বিররর জনয, স ে হরব (যিবয: পনউ গ্জরুসারেম বাইরবে, একটট 

কযােপেক-অনুরমাপেত অনুবাে গ্েখারনা হরয়রি): 

4 তারা ড্রাগরনর সামরন গ্সজো করে কারণ গ্স জন্তুটটরক তার ক্ষমতা 

পেরয়পিে; তারা জারনায়াররর সামরন গ্সজো করর বেে, 'জন্তুটটর সারে গ্ক 

তুেনা কররত িারর? এর পবরুরে গ্ক েডাই কররত িারর? ' 5 জন্তুটটরক 

তার অহংকার ও পনন্দার মুরখামুপখ হরত এবং বরয়পেশ মাস সন্সক্রয় োকরত 
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গ্েওয়া হরয়পিে; 6 এটট শ্বররর পবরুরে, তাাঁর নাম, তাাঁর স্বগীয় তাাঁবু এবং 

গ্সখারন আশ্রয়প্রাপ্ত সমস্ত গ্োরকর পবরুরে এই পনন্দা কররপিে  এটা 

সাধুরের পবরুরে যেু এবং তারের জয় করার অনুমপত গ্েওয়া হরয়পিে 

এবং প্ররতযক জাপত, জাপত, িাষা ও জাপতর উির ক্ষমতা গ্েওয়া হরয়পিে; 8 

এবং িৃপেবীর সমস্ত গ্োক এটটর উিাসনা কররব, অে ো প্ররতযরকর নাম 

বপেোরনর গ্মষশাবরকর জীবন বইরত পবরশ্বর পিপত্ত অবপধ গ্েখা হয়পন। 9 

গ্য গ্কউ শুনরত িায় গ্স গ্শান: 10 বন্দীরের বন্দী করার জনয; তারের 

তররায়াে দ্বারা মতুৃযর জনয হতযা করা হরয়পিে দ্বারা +এ কাররণই সাধুরের 

অবশযই অধযবসায় এবং পবশ্বাস োকরত হরব। (প্রকাপশত বাকয 13: 4-10, 

এনরজপব) 

বাইরবে গ্শষ সময় বযাপবেরনর একতার পবরুরে সতকে করররি: 

1 গ্সই সাতটট স্বগ েেতূ যার মরধয সাতটট বাটট পিে তারা আমার সারে কো 

বেরত এরসপিে এবং বরেপিে, 'এখারন এস এবং আপম গ্তামারক প্রচুর 

জরের িারশ সম্রাটযুক্ত গ্সই মহান িপততার শান্সস্ত গ্েখাব, 2 যার সারে 

িৃপেবীর সমস্ত রাজা ররয়রিন সরঙ্গ তারা পনরজরাই িপততাবৃপত্ত করররি 

এবং িৃপেবীর সমস্ত গ্োকরক তার বযপিচাররর ওয়াইরন মাতাে করররি। ' 3 

পতপন আমারক আত্মায় পনরয় মরুিূপমরত পনরয় গ্গরেন এবং গ্সখারন আপম 

একজন স্ত্রীরোকটট গ্েখরত গ্িোম গ্য একটট োে ররের জন্তুটট চরডপিে 

গ্যটট এর সাতটট মাো এবং েশটট পশং পিে এবং তার চারিারশ 

অিমানজনক পশররানাম গ্েখা পিে। 4 মপহোটট গ্বগুপন এবং োে ররের 

গ্িাশাক িরর গ্সানার, গহনা এবং মুরক্তা পেরয় চকচরক পিে এবং গ্স তার 

িপততাবৃপত্তর জেনয গ্নাংরাতায় িরা একটট গ্সানার উইনকুি ধররপিে;5 

োে িপারে এিটি নাম পেো িরয়নেে, এিটি গুপ্ত নাম: 'দ্য পিি বযানবেন, 

পৃনেবীে সমস্ত পনেো এবং সমস্ত অশ্লীে েীনেগুনেে মা মা ' 6 আপম গ্েরখপি গ্য গ্স 

মাতাে পিে, সাধুরের ররক্ত এবং যীশুর শহীরের ররক্ত মাতাে পিে; এবং আপম যখন তারক 

গ্েখোম, তখন আপম সম্পণূ েরূরি রহসযজনক পিোম। (প্রকাপশত বাকয 17: 1-6, এনরজপব) 

9 'এটট বনু্সেমারনর প্ররয়াজন। েয সােটি মাো সােটি পািা়ে, গ্য মপহো বরস 

আরিন। । । 18 আিপন গ্য মপহোটট গ্েরখরিন পতপন হরেন মিান েিে 
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িৃপেবীর সমস্ত শাসরকর উিরর যার কতৃেে ররয়রি। ' (প্রকাপশত বাকয 17: 

9,18, এনরজপব) 

1 এর িরর আপম আরও এক স্বগ েেতূরক স্বগ ে গ্েরক গ্নরম আসরত গ্েখোম 

মহান িৃপেবী তাাঁর গ্গৌরব দ্বারা উজ্জ্বে। 2 তাাঁর করের শীরষ ে পতপন গ্চাঁ পচরয় 

উঠরেন, 'বযাপবেন িরডরি, দ্য পিি বযানবেন িরডরি এবং শয়তানরের 

আড্ডায় িপরণত হরয়রি এবং প্রপতটট মন্দ আত্মা এবং গ্নাংরা, েণৃয িাপখর 

আবাস হরয় গ্গরি। 3 সমস্ত জাপত তার িপততাবৃপত্তর মে গিীর িান 

করররি; িৃপেবীর প্ররতযক রাজা তার সারে পনরজরক গ্বশযা করররি এবং 

প্ররতযক বপণক তার ধষ েরণর মধয পেরয় ধনী হরয়রি। ' 4 স্বগ ে গ্েরক আর 

একটট আওয়াজ গ্িে; আপম এটা বেরত শুরনপি, 'আমার গ্োরকরা, তারক 

েরূর সপররয় োও, োরে পোমো োে অপোরধ অংে না ননই এবং 

এিই েিম দ্দু্যোও সিয িেরে পাে। 5 তার িািগুপে আকারশ গ্িৌৌঁরিরি 

এবং গ্েবতা শ্বর তার অিরাধগুপে মরন গ্ররখরিন: অরনযর সারে গ্স গ্যমন আচরণ করররি 

গ্তমপন তারকও গ্তমন বযবহার করুন। তারক গ্য িপরমাণ অে ে আোয় করররি তার পদ্বগুণ 

অে ে তারক পেরত হরব। তার পনরজর পমশ্ররণর পদ্বগুণ শন্সক্তশােী কাি োকরত হরব। 7 তার 

প্ররতযরকর িম্পস এবং অররগসস একটট অতযাচার বা যন্ত্রণার সারে পমপেত হওয়া উপচত। 

আপম রানী পহসারব পসংহাসনযুক্ত, পতপন মরন কররন; আপম গ্কানও পবধবা নই এবং গ্শাক 

কখনই জানব না। 8 এর জনয, একপেরনই, তার উির মহামারী িডরব: গ্রাগ, গ্শাক ও 

েুপিেক্ষ। তারক মাটটরত িপুডরয় গ্েওয়া হরব। প্রিু শ্বর পযপন তার পনন্দা করররিন পতপন 

সব েশন্সক্তমান। ' 9 'িপৃেবীর রাজারা তা াঁর জনয শয়তান ও কান্নাকাটট কররব, যারা তার সারে 

িপততাবপৃত্ত করররি এবং তার সারে অশ্লীে আচরণ করররি। জ্বেন্ত গ্ধা াঁয়াশা তারা গ্েরখ, 

(প্রকাপশত বাকয 18: 1-9, এনরজপব) 

জাকাপরয়ায়, বাইরবে আসন্ন বযাপবেরনর পবরুরে সতকে করর এবং গ্েখায় গ্য যীশু সা মপসহ 

প রর আসার আগ িয েন্ত যোযে ঐকয কয েটরব না: 

10 গ্েখুন! সামরে! উত্তর পেরকর গ্েশ গ্েরক িাপেরয় যাও - সোপ্রিু গ্োষণা করররিন, 

কারণ আপম গ্তামারক আকারশর চার বাতারস িপডরয় পেরয়পি - সোপ্রিু এই কো গ্োষণা 
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করররিন। 11 গ্েখুন! আিনার িাোও, নসরয়ান, এেন বানবরেে পমরয়ে সারে 

বাস িেরে! 

12 কারণ সোপ্রিু সারবৌত এই কো বরেরিন, কারণ মপহমাপিত হরেন 

আপম, গ্সই সমস্ত জাপতর পবষরয় যারা গ্তামারক েুেন কররপিে, 'গ্য গ্কউ গ্তামারক স্পশ ে 

করর গ্স আমার গ্চারখর আরিেরক স্পশ ে করর। 13 এখন গ্েখুন, আপম তারের উিরর 

আমার হাত বাপডরয় গ্েব এবং তারা যারের োস করররি তারের দ্বারা তারা েুটেত হরব। ' 

তখন গ্তামরা জানরব গ্য সোপ্রিু আমারক িাটঠরয়রিন! 14 পসরয়ারনর কনযা গাই, আনন্দ 

কর, কারণ এখন আপম গ্তামারের মরধয বাস কররত এরসপি  15 গ্সই পেন অরনক জাপত 

সোপ্রিুর কারি রূিান্তপরত হরব। হযা াঁ, তারা তা াঁর গ্োক হরব এবং তারা গ্তামারের মরধয বাস 

কররব। তখন গ্তামরা জানরব গ্য সোপ্রিু আমারক তা াঁর কারি িাটঠরয়রিন। 16 সোপ্রিু 

পযহেূা, িপবত্র িূপমরত তা াঁর অংশ েখে কপররবন এবং পযরূশারেমরক তাহার িিন্দ 

কপররবন। (জাকাপরয়া 2: 10-16, এনরজপব; গ্করজপি / এনরকরজপি সংস্করণগুপেরত 

গ্নাটগুপে জাকাপরয়া 2: 6-12 পহসারব তাপেকািুক্ত করা হরয়রি) 

জাপতসংে, িযাটটকান, অরনক গ্প্রারটস্টযাট এবং িবূ ে গ্গা াঁডা গ্নতারা গ্য ইওরমপনকাে এবং 

ইটারর ইে আরন্দােন প্রচার কররিন তা বাইরবরের দ্বারা স্পিিারব পনন্সন্দত এবং তারের 

উত্সাহ গ্েওয়া উপচত নয়। যীশু তা াঁর অনুসারী পহসারব যারা "বহু গ্োকরক প্রতারণা কররব" 

বরে োপব করররি তারের পবষরয় সতকে করর পেরয়রি (মপে ২৪: ৪-৫) অরনক ইকুরয়পনজম 

প্রকাপশত বাকয 6: 1-2 এর "সাো গ্োডসওয়ার" (পযপন যীশু নন) এবং প্রকাপশত বাকয 17 এর 

িত্নীর সারে সম্পপকেত। 

জাকাপরয়ার মরতাই, গ্প্রপরত গ্িৌেও পশপখরয়পিরেন গ্য যীশু সা মপসহ প রর আসার আগ 

িয েন্ত পবশ্বারসর সতয ঐকয কয েটরব না: 
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13 যতক্ষণ না আমরা প্ররতযরক গ্েবতা শ্বররর িরুত্রর পবশ্বাস ও জ্ঞারন একাত্মতা অজেন কপর 

এবং খা াঁটট মানুষরক গঠন কপর না, িীরির িপরিূণ েতায় সম্পূণ ে িপরিক্ক। (ইপ ষীয় ৪:১৩, 

এনরজপব) 

যারা এই ঐকয কযরক পযশুর প রর আসার আরগ পবশ্বাস করর তারা িুেভ্রান্ত হয়। আসরে, 

যীশু যখন প রর আসরবন, তখন তা াঁরক তা াঁর পবরুরে েডাইকারী জাপতগুপের েয কযরক 

ধ্বংস কররত হরব: 

11:15 তখন সপ্তম স্বগ েেতূ তা াঁর তূরী বাজারেন, এবং স্বরগ ের মরধয এই আওয়াজ গ্শানা গ্গে, 

'িৃপেবীর রাজে আমারের প্রিু এবং তা াঁর পিরস্টর রাজে হরয় গ্গরি, আর পতপন পচরকাে 

রাজে কররবন।' ১ গ্েবতা চন্সবশ জন প্রবীণ গ্েবতা শ্বররর উিাসনায় একন্সত্রত হরয় পসজো 

কররেন এবং কিাে পেরয় স্থ্ে শ্বররর উিাসনা কররেন 17 এই শেগুপে পেরয় 17 আমরা 

আিনারক ধনযবাে জানাই, সব েশন্সক্তমান প্রিু গ্েবতা শ্বর, পযপন পিরেন পতপনই, কারণ পতপন 

আিনার মহান শন্সক্ত ধরর এবং আিনার রাজে শুরু। 18 জাপতগুপে গণ্ডরগাে কররপিে 

এবং এখন সময় এরসরি আিনার প্রপতরশাধ গ্নওয়ার, মৃতরের পবচার করার জনয এবং 

আিনার োস িাববােীরের, সাধুগণ এবং আিনার নামরক যারা গ্িাট এবং বড িয় করর 

তারের জনয িরুসৃ্কত করার জনয সময় এরসরি । যারা িপৃেবী ধ্বংস কররি তারের ধ্বংস 

করার সময় এরসরি। ' (প্রকাপশত 11: 15-18, এনরজপব) 

19: 6 এবং আপম শুরনপি যা গ্েরখ মরন হরচ্ছ পবশাে জনতার কেস্বর, সমরুযর শে বা 

বরজ্রর গজেরনর মরতা, উত্তর পেরয়পিে, 'আরেেুইয়া! আমারের শ্বর সব েশন্সক্তমান েযশ্বররর 

রাজে শুরু হরয়রি; । । । 19 তখন আপম জন্তুটটরক, িপৃেবীর সমস্ত রাজারা এবং তারের 

বসনযেেরক পনরয় রাইডার ও তার গ্সনাবাপহনীর পবরুরে েডাই কররত গ্েরখপি। 20 পকন্তু 

গ্সই জন্তুটটরক বন্দী করা হরয়পিে এবং গ্সই পমেযা িাববােীর সারে যারা এই জন্তুটটর িরক্ষ 

অরেৌপকক কাজ কররপিে এবং তারের দ্বারা যারা গ্সই জন্তুটটর পচহ্ন পেরয় ব্রযান্সন্ডং গ্র্হণ 

কররপিে এবং যারা তা াঁর প্রপতমারক িূজা কররপিে তারের প্রতারণা কররপিে। এই েু'জনরক 

জ্বেন্ত সাে াররর জ্বেন্ত হ্ররে গ্ রে গ্েওয়া হরয়পিে। 21 তা াঁর মখু গ্েরক গ্বপররয় আসা 
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সওয়াররর তররায়াে পেরয় বাকী সমস্ত গ্োক মারা পগরয়পিে এবং সমস্ত িাপখ তারের মাংরস 

আচ্ছন্ন হরয় িরডপিে। । 20: 4 অতঃির আপম পসংহাসন গ্েখরত গ্িোম, গ্যখারন তারা 

তারের আসন পনরয়পিে এবং তারের উির রায় গ্েওয়ার ক্ষমতা গ্েওয়া হরয়পিে। আপম সা 

মশীরহর িরক্ষ সাক্ষয গ্েওয়ার জনয এবং গ্রর বাকয প্রচার করার জনয যারা তারের 

পশররেে করা হরয়পিে তারের প্রাণরক গ্েরখপি এবং যারা গ্সই জন্তু বা তার প্রপতমার 

উিাসনা কররত অস্বীকার করররি এবং তারের কিাে বা হারত ব্রযান্ডমাকে গ্র্হণ কররব না; 

তারা জীপবত হরয় উরঠপিে এবং এক হাজার বির পিরস্টর সারে রাজে কররপিে। (প্রকাপশত 

বাকয 19: 6,19-21; 20: 4, এনরজপব) 

েক্ষয করুন গ্য পযশুরক তা াঁর পবরুরে একন্সত্রত পবরশ্বর গ্সনাবাপহনীরক ধ্বংস কররত হরব। 

তারিরর পতপন এবং সাধুগণ রাজে কররবন। তখনই মারনর যোযে .কয হরব। েুঃরখর পবষয়, 

অরনক গ্োক পমেযা মন্ত্রীর কো শুনরব যা িাে গ্েখারচ্ছ, তরব তা নয়, গ্যমন গ্প্রপরত গ্িৌে 

সতকে কররপিরেন (২ কপরন্থীয় ১১: ১৪-১।)। আরও যপে সপতযকার অরে ে বাইরবে এবং 

েযশ্বররর রারজযর সুসমাচার বুঝরত িারর তরব পযশুর পবরুরে েডাই কররত হরব। 

পিন. পিন ?শ্বরেে োযত্ব? 

যপেও মানষু িাবরত চায় আমরা এত স্মাটে, আমারের গ্বাধগমযতার 

সীমাবেতা ররয়রি, তবুও গ্েবতা শ্বররর "গ্বাধগমযতা অসীম" (গীতসংপহতা 

১৪ 14: ৫)। 

এই কাররণই এই গ্র্হটট টঠক কররত গ্েবতা শ্বররর হস্তরক্ষি োগরব। 

যপেও অরনরক গ্েবতা শ্বররর প্রপত পবশ্বাস রারখ, পকন্তু মানুরষর গ্বপশরিাগ 

অংশই তাাঁর সপতযকাররর পনরেেশ মরতা গ্বাঁরচ োকরত রান্সজ নয়। 

পনম্নপেপখতটট েক্ষয করুন: 

8 গ্হ মনুষয, পতপন গ্তামাপেগরক গ্েখাইয়ারিন, সোচরণ; এবং সোপ্রিু 

আিনার কারি নযাযযরূরি কী চান, তরব করুণা িােবাপস, এবং গ্তামার 

শ্বররর সপহত নম্রিারব চপেরব? (মীখা 6: 8) 
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শ্বররর সারে নম্রিারব চোই মানবজাপত সপতযই কররত ইচু্ছক নয়। আেম 

ও হবার সময় গ্েরক (আপেিুস্তক 3: 1-6), মানুষ তাাঁর আজ্ঞাগুপে সরত্ত্বও 

উিরর শ্বররর উিরর পনরজরের গ্ধ্ব ে পনরজর এবং তারের অগ্র্াপধকাররর 

উির পনিের কররত গ্বরি পনরয়রি (যাত্রািুস্তক 20: 3-17)। 

পহরতািরেশ বইটট পশক্ষা গ্েয়: 

5 গ্তামার সমস্ত অন্তর পেরয় প্রিুর উির পনিের কর এবং পনরজর বুন্সের 

উির পনিের কররা না; 6 গ্তামার সমস্ত উিারয়ই তাাঁরক স্বীকৃপত োও, আর 

পতপনই গ্তামারের িে গ্েখান। 7 পনরজর গ্চারখ জ্ঞানী হরবন না, সোপ্রিুরক 

িয় করুন এবং মন্দ কাজ গ্েরক েরূর োকুন। (পহরতািরেশ ৩: ৫-7) 

তবুও, গ্বপশরিাগ মানষু সতযই তারের সমস্ত হৃেয় পেরয় গ্েবতাশ্বররর 

উির িরসা করর না বা তাাঁর িেরক্ষরির পনরেেশনার জনয তাাঁর জনয 

অরিক্ষা করর না। অরনরক বরে গ্য তারা গ্েবতা শ্বর যা চায় তাই কররব, 

তরব তা কররব না। মানবতা শয়তান দ্বারা প্রতাপরত হরয়রি (প্রকাশ 12: 9) 

এবং পবরশ্বর বাসনা এবং 'জীবরনর অপিমান' (1 জন 2:16) এর জনয 

িরডরি িপতত 

অতএব, অরনরক তারের পনজস্ব ধমীয় ঐপতহয পতহয এবং ধম েপনররিক্ষ 

সরকার পনরয় এরসরিন, কারণ তারা মরন কররন গ্য তারা িাে জারনন। 

তরব তারা (পসএ । পযরপময় 10:23) বা সতযই অনুতপ্ত হরব না। 

এজনযই মানবতার গ্েবতা শ্বররর পকংডম প্ররয়াজন (পসএ । মযাপেউ 24: 

21-22)। 

নবটিটিউিস নবরবচনা িরুন 

যীশু সা মশীরহর গ্য বক্তবযগুপের সব োপধক জ্ঞাত পসপররজর মরধয একটট 

পিে তা হ'ে বীতশন্সক্ত, যা পতপন জেিাই িব েরত তাাঁর খুতবারত পেরয়পিরেন। 

পতপন যা বরেপিরেন গ্স সম্পরকে পকিু গ্খয়াে করুন: 
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3 আত্মা শ্বররর েপররযরা ধনয কারণ স্বগ েরাজযই তারের েয 4 ধনয তারা, যারা 

গ্শাক করর, কারণ তারা সান্ত্বনা িারব। 5 ধনয তারা, যা াঁরা নম্র। 6 ধনয তারা, 

যা াঁরা ধাপম েকতার জনয কু্ষধাতে ও তৃষ্ণাতে, কারণ তারা িূণ ে হরব। 7 ধনয ধনয 

েয়ােু, কারণ তারা েয়া িারব। 8 ধনয তারা যা াঁরা অন্তরর শুে, কারণ তারা 

শ্বররক গ্েখরত িারব। 9 ধনয তারা, যারা শাপন্ত স্থ্ািনকারী, কারণ তারা 

গ্েবতা শ্বররর িুত্র বো হরব। 10 ধনয তারা, যারা ধাপম েকতার জনয পনিীপডত 

হয়, কারণ তারেরই স্বগ েরাজয। (মযােু 5: 3-10) 

এটট গ্েবতা শ্বররর পকংডরম ররয়রি (পসএ । মাকে 4: 30-31), প্রায়শই মপেউ 

(পসএ । মযাে ু13:31) দ্বারা স্বগ েরাজয পহসারব উরেখ করা হয়, গ্যখারন এই 

আশীব োেী প্রপতশ্রুপত িূণ ে হরব। গ্েবতা শ্বররর রারজযই এই প্রপতশ্রুপত িূণ ে 

হরব গ্য িৃপেবীর উত্তরাপধকারী হরব এবং গ্েবতা শ্বররক গ্েখার জনয খা াঁটট 

উত্তরাপধকারী গ্েবতা শ্বররর রারজয আশীব োেগুপের সুসংবারের প্রতযাশায়! 

'এস শ্বরেে উপায় সটিি 

সতযটট হ'ে গ্েবতা শ্বর গ্প্রম (1 জন 4: 8,16) এবং শ্বর স্বাে েির নয়। শ্বররর 

আইনগুপে গ্েবতা শ্বর এবং আমারের প্রপতরবশীর প্রপত িােবাসা গ্েখায় 

(মাকে 12: 29-31; গ্জমস 2: 8-11) পবরশ্বর উিায় স্বাে েির এবং মতুৃযর 

অবসান হয় (গ্রামীয় ৮:)) 

েক্ষয করুন গ্য বাইরবে গ্েখায় সতয পিস্টানরা আরেশগুপে িােন করর: 

1 গ্য পবশ্বাস করর গ্য যীশু িীি, পতপন এর শ্বররর জন্মগ্র্হণ করররিন, আর 

গ্য় গ্কউ তাাঁরক জরন্মরি তারক িােবারস, পযপন তাাঁর িুত্র তার 2 এর মাধযরম 

আমরা জাপন গ্য আমরা এর শ্বররর সন্তানরক িােবাপস, যখন আমরা 

গ্েবতা শ্বররক িােবাপস এবং তাাঁর আরেশগুপে িােন কপর রাখা 3 কারণ 

গ্েবতা শ্বররক িােবাসাই। আমরা তাাঁর আজ্ঞা িােন কপর রাখা এবং তাাঁর 

আরেশ 

গ্বাঝা নয়। (1 জন 5: 1-3) 

শ্বররর সমস্ত "আজ্ঞাগুপে ধাপম েকতা" (গীতসংপহতা ১১৯: ১2২)। তার 

উিায়গুপে খা াঁটট (1 পততাস 1:15)। েুঃরখর পবষয়, অরনকগুপে "অনাচার" র 
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পবপিন্ন রূি গ্র্হণ করররি এবং বুঝরত িারর না গ্য যীশু আইন বা 

িাববােীরের ধ্বংস কররত আরসন পন, বরং তারের বাস্তবায়রনর জনয 

এরসপিরেন (মপে ৫:১)), তারের আসে অে ে বযাখযা করর এবং অরনরকর 

বাইররও তারের প্রসাপরত করর পচন্তা (গ্যমন মযাে ু 5: 21-28)। পযশু 

পশপখরয়পিরেন গ্য "গ্য বযন্সক্ত গ্সগুপে করর এবং গ্স পশক্ষা গ্েয়, তারক 

স্বগ েরারজয মহান বো হরব" (মযােু ৫:১৯) (‘রাজয শ্বররর রাজয’ এবং 

‘স্বগ েরাজয’ িেটট আোন-প্রোনরযাগয)।                       

বাইরবে পশক্ষা গ্েয় গ্য কাজ িাডা পবশ্বাস মারা যায় (গ্জমস ২:১।) অরনরক 

পযশুরক অনুসরণ করার োপব করর, পকন্তু তাাঁর পশক্ষাগুপে সতযই পবশ্বাস 

করর না (মযােু:: ২১-২৩) এবং তাাঁরক গ্যমন করা উপচত গ্তমপন তারক 

অনুকরণ কররব না (পসএ । ১ কপরন্থীয় ১১: ১)। "িাি হ'ে আইন েঙ্ঘন" 

(1 জন 3: 4, গ্করজপি) এবং সকরেই িাি করররি (গ্রামীয় 3:23)। 

যাইরহাক, বাইরবে গ্েখায় গ্য েয়া পবচাররর উিরর জয় োি কররব (গ্জমস 

২:১৩) কারণ গ্েবতা শ্বররর সতযই সকরের জনয িপরকল্পনা ররয়রি (পসএ  

েূক ৩:))। 

সপেউশন শ্বররর উিায়গুপে বারে মানুরষর সমাধানগুপে কায েকর হরব না। 

সহস্রাে রারজয, পযশু "গ্োহার রড" পেরয় প্রকাশ কররবন (প্রকাপশত বাকয 

১৯: ১৫) এবং গ্োরকরা োইি শ্বররর িরে বা াঁচরব বরেই মঙ্গে োি কররব। 

নবরশ্বে সমস্ত সমসযাে অক্তস্তত্ব েরয়রে িােণ এই নবরশ্বে 

সমাযগুনে পদ্বো শ্বে এবং োাঁে আইন মানরে অস্বীিাে িরে। 

ইপতহাস গ্েখায় গ্য মানবতা সমারজর সমসযাগুপে সমাধান কররত সক্ষম 

নয়: 

জনয কারণ গ্েরহর পচন্তািাবনা করা মতুৃয পকন্তু গ্যরহতু কারণ বেপহক মন 

গ্েবতা শ্বররর পবরুরে শত্রুতা; কারণ এটট গ্েবতা শ্বররর পবপধ সারিরক্ষ 

নয়, হরত িারর না। 8 সুতরাং যা াঁরা গ্েরহর মরধয আরিন তারা গ্েবতা শ্বররক 

সন্তুি কররত িারর না। (গ্রামীয় 8: 6-8) 

পিস্টানরা আমারের বযন্সক্তগত েুব েেতা সরত্ত্বও আধযান্সত্মকরের পেরক 

মরনাপনরবশ কররত হরব এবং এই যুরগ গ্রামানরা শ্বররর আত্মারক তা করার 

অনুমপত গ্িরয়রি (গ্রামীয় 8: 9): 
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26 িাই ও গ্বারনরা, গ্তামরা গ্েখরত িাচ্ছ গ্য় গ্তামরা মাংস অনুসারর জ্ঞানী 

নও, অরনক শন্সক্তশােী না, অরনক উন্নত নও। 27 পকন্তু গ্েবতা শ্বর জ্ঞানী 

গ্োকরের েজ্জা গ্েবার জনয জগরতর মূখ ে পবষয়গুপে গ্বরি পনরয়রিন, 

আর গ্েবতা শ্বর জগরতর েুব েে পবষয়গুপেরক গ্বরি পনরয়রিন; 28 জগরতর 

মূে পবষয়গুপে এবং গ্েবতা শ্বররক তুচ্ছ করার পবষয়গুপে গ্বরি পনরয়রি 

এবং যা পকিু নয় তা গ্সই ন্সজপনসগুপেরক না গ্করটরি, 29 যারত গ্কানও 

মানুষই তাাঁর উিপস্থ্পতরত গব ে কররত িারর না। 30 পকন্তু তাাঁর পবষরয় গ্তামরা 

িীি যীশুরত আরিন, পযপন জনয শ্বররর কাি গ্েরক আমারের জনয জ্ঞান 

হরয়পিরেন নযায়িরায়ণতা এবং নযায়িরায়ণতা ও িপবত্রতা ও মুন্সক্তোি — 

31 শারস্ত্র গ্েখা আরি, 'পযপন গ্গৌরব কররন, পতপন তার শ্বররর গ্গৌরব করুন (' 
: 26-31) 

পিস্টানরের গ্েবতা শ্বররর িপরকল্পনায় গ্গৌরব করা উপচত! আমরা এখন 

পবশ্বারসর সারে হা াঁটপি (২ কপরন্থীয় ৫:)), উিররর পেরক তাপকরয় আরি 

(কেসীয় ৩: ২) পবশ্বারস (ইব্রীয় ১১:))। গ্েবতা শ্বররর আজ্ঞা িােন করার 

জনয আমরা আশীব োে িাব (প্রকাপশত বাকয ২২:১৪) 

পিন েযশ্বরেে োরযযে সুসমাচাে? 

প্রপতবােকারীরা মরন করর গ্য একবার তারা যীশুরক ত্রাণকতো পহসারব গ্র্হণ 

করররি, তারা গ্েবতা শ্বররর রারজযর সন্ধান করররি। কযােপেকরা পবশ্বাস 

কররন গ্য বাপপ্তস্ম গ্র্হণকারীরা এমনপক পশশু পহসারবও তারের পগজোর 

রাজয পহসারব প্ররবশ করররি। কযােপেক এবং িূব ে অরে োডক্স মরন করর গ্য, 

ধমীয় সংসৃ্কপত ইতযাপের মাধযরম তারা এর শ্বররর রারজযর সন্ধান কররি। 

পিস্টানরা যখন বাপপ্তস্ম গ্নরব, পগ্র্রকা-গ্রামান-গ্প্রারটস্টযাটরা মানবতার 

সমসযা সমাধারনর জনয পবরশ্বর পেরক ঝুাঁকরিন। তারা একটট িাপে েব 

মরনারযাগ আরি (পসএ । গ্রামানস 8: 6-8)। 

প্রেরম গ্েবতা শ্বররর রারজযর সন্ধান করা (মযাে ু 6:৩৩) পিস্টানরের জনয 

আজীবন েক্ষয হরত হরব। একটট েক্ষয, সমাধারনর জনয পবরশ্বর পেরক 

তাকারনা নয়, গ্েবতা শ্বর এবং তাাঁর িরে খুব িারো শ্বররর রারজযর সুসংবাে 

আমারের জীবনরক িপরবতেন করর। 
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বাইরবে বরে গ্য পিস্টানরা পযশুর সারে শাসন কররব, পকন্তু আিপন পক 

বুঝরত গ্িরররিন গ্য প্রকৃত পিস্টানরা আসরে শহরগুপেরত রাজে কররব? 

যীশু পশপখরয়পিরেন: 

12 “একজন রাজযিাে তার পনরজর জনয রাজে পনরত ও প রর আসার 

জনয এক েরূ গ্েরশ গ্গে মরধয 13 সুতরাং পতপন তাাঁর েশ জন কম েচারীরক 

গ্ডরক েশ মণা তারের হারত পেরয় বেরেন, 'আপম না আসা িয েন্ত বযবসা 

কর।' 14 পকন্তু তার নাগপরকরা তারক েণৃা কররপিে, এবং তার িরর একটট 

প্রপতপনপধ িাটঠরয় বেে, 'এই গ্োকটট আমারের উিরর রাজা হরব না।' 

15 “আর তাই যখন পতপন প রর এরসপিরেন, তখন পতপন তা গ্িরয়পিরেন 

রাজয, পতপন তখন এই োসরের আরেশ পেরয়পিরেন, যারের পতপন টাকা 

পেরয়পিরেন, তারক গ্ডরক িাঠারনার জনয, যারত পতপন জানরত িাররন গ্য 

প্ররতযক বযন্সক্ত গ্কনারবচা করর কত আয় করররি। 16 তখন প্রেমটট এরস 

বেে, 'গুরু, আিনার এক পমপনট েশ মণ োি করররি।' 17 পতপন তারক 

বেরেন, 'িাে কাজ, িাে োস; কারণ আিপন অল্পই পবশ্বস্ত পিরেন, েশটট 

শহররর উিরর কতৃেে করুন '' 18 আর পদ্বতীয় এরস বেে, 'গুরু, আিনার 

মারনর জনয িাাঁচ গ্মাহর হরয়রি।' 19 গ্তমপন পতপন তারক বেরেন, 'তুপমও 

িাাঁচটট শহররর উিরর।' (েূক 19: 12-19) 

আিনার এখন গ্য সামানয আরি তার গ্চরয় পবশ্বস্ত োকুন। পিস্টানরা একটট 

বাস্তব রারজয সপতযকাররর শহরগুপেরত শাসন করার সুরযাগ িারব। পযশু 

আরও বরেপিরেন, "প্ররতযকরক তার কাজ অনুসারর প্রোন করার জনয 

আমার িুরষ্কার আমার সারে ররয়রি" (প্রকাপশত বাকয ২২:১২)। 

প্রকৃতিরক্ষ শ্বররর একটট িপরকল্পনা ররয়রি (জব 14:15) এবং তারের জনয 

একটট জায়গা (জন 14: 2) যারা সতযই তাাঁরক উত্তর গ্েরব (জন 6:৪৪; 

প্রকাপশত বাকয ১:14:१:14)। গ্েবতা শ্বররর পকংডম বাস্তরবর জনয এবং 

আিপন এটটর একটট অংশ হরত িাররন! 

২০১ 2016 সারের শুরুরত পবজ্ঞান জান োরে "জনতার শন্সক্ত" শীষ েক একটট 

পনবন্ধ পিে যা ইপঙ্গত গ্েয় গ্য কৃন্সত্রম বুন্সেমত্তা এবং পিডরসাপস েং মানবতার 

মুরখামুপখ "েুি সমসযাগুপে" সমাধান কররত িারর। তবুও, পনবন্ধটট েুিতা 

কী তা বুঝরত বযে ে হরয়পিে, কীিারব এটট সমাধান করা যায়। 
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সহরযাপগতা, গ্েবতা শ্বররর আসে িে অনুসরণ বযতীত, একপবংশ 

শতােীরত গ্যমন বযে ে হরয়পিে, গ্যমন মহাপ্লাবরনর িরর প রর এরসপিে 

যখন মানবতার বারবরের বযে ে টাওয়ারটট পনম োরণ সহরযাপগতা হরয়পিে 

(আপেিুস্তক 11: 1-9)। 

পবরশ্বর সমসযাগুপে, মধয প্রারচযর মরতা জায়গাগুপেরত (আশা করা 

সামপয়ক োরির িররও, গ্যমন ডযাপনরয়ে 9: 27 এ; 1 পেষেনীকীয় 5: 3), 

মানুষ সমাধান কররব না — আমারের গ্েবতা শ্বররর রারজযর শাপন্ত 

প্ররয়াজন (গ্রামীয় 14: 17)। 

প্রতযাপশত োি সরত্ত্বও আন্তজোপতক সন্ত্রাসবারের সমসযাগুপে সমাধান করা 

হরব না (পসএ । পযপহরষ্কে ২১:১২) জাপতসংরে প্রতাপরত দ্বারা (পসএ । 

প্রকাপশত বাকয 12: 9) - আমারের গ্েবতা শ্বররর রারজযর আনন্দ ও সান্ত্বনা 

েরকার। 

পবরশ্বর সহরযাপগতা দ্বারা িপররবরশর সমসযাগুপের সমাধান হরব না, কারণ 

িৃপেবীর জাপতগুপে িৃপেবী ধ্বংস কররত সহায়তা কররব (প্রকাপশত বাকয 

১১:১৮), পকন্তু গ্েবতা শ্বররর রাজয দ্বারা এগুপে সমাধান হরব। 

গ্যৌন অননপতকতা, গিেিাত এবং মানুরষর গ্েরহর অংশ পবক্রয় সম্পপকেত 

পবষয়গুপে মাপকেন যুক্তরারে (পসএ  প্রকাপশত বাকয 18:13) দ্বারা সমাধান 

করা হরব না, বরং গ্েবতা শ্বররর রারজযর দ্বারা হরব। 

মাপকেন যুক্তরাে, যুক্তরাজয এবং অনযানয অরনক গ্েশ গ্য পবশাে ঋণ ণ 

পনরয়রি তা আন্তজোপতক গ্ব্রাকাপরংরয়র মাধযরম সমাধান করা হরব না, তরব 

গ্শষ িয েন্ত (শ্বররর রারজযর দ্বারা হাবাকুরকর প্রপত ধ্বংরসর িরর 2: 6-8)। 

অজ্ঞতা এবং ক্ষপতকারকতা জাপতসংে দ্বারা সমাধান করা হরব না — 

আমারের গ্েবতা শ্বররর রারজযর প্ররয়াজন। বাইরবরের প্রকৃত যীশুরক বাে 

পেরয় গ্য গ্কানও ববপশ্বক-আন্তঃবােী আরন্দােন মুন্সক্তর িরক্ষ একমত হরয় 

ধমীয় কেরহর সমাধান হরব না। িাি পবশ্বজরুড সমসযা এবং তার জনয 

আমারের যীশুর তযাগ এবং প্রতযাবতেন শ্বররর রারজয তাাঁর প্রতযাবতেন 

প্ররয়াজন। আধুপনক স্বাস্থ্যপবজ্ঞারনর মানব স্বারস্থ্যর জনয সমস্ত উত্তর গ্নই 

— আমারের গ্েবতা শ্বররর রারজযর প্ররয়াজন প্ররয়াজন 
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গ্জরনটটকযাপে-সংরশাপধত প্রাণীর দ্বারা কু্ষধার সমসযাগুপের সমাধান হরব 

না, যা সম্ভাবয  সরের বযে েতার কাররণ পবরশ্বর পবপিন্ন অংশরক েুপিেরক্ষর 

ঝুাঁ পকরত গ্ রেরি - আমারের প্ররয়াজন শ্বররর রারজযর প্ররয়াজন। 

আপফ্রকা, এপশয়া এবং অনয গ্কাোও পবিুে োপরযয, গ্শষ সমরয়র 

‘বযাপবেন’ (পসএ । প্রকাপশত বাকয 18: 1-19) গ্েরক পকিু সমরয়র জনয 

উিকৃত হওয়া, োপররযযর সমসযা সমাধান কররব না — আমারের গ্েবতা 

শ্বররর রারজযর প্ররয়াজন। পযশু বযতীত মানবতা এই ‘বতেমারনর মন্দ যুরগ’ 

ইউরটাপিয়া আনরত িারর এই ধারণাটট একটট পমেযা সুসমাচার (গাোতীয় 1: 

3-10)। 

গ্েবতা শ্বররর পকংডরমর সহস্রারের িব েটট একটট আক্ষপরক রাজে যা 

িৃপেবীরত প্রপতটষ্ঠত হরব। এটট গ্েবতা শ্বররর গ্প্রমময় আইন এবং গ্নতা 

পহসারব একজন গ্প্রমময় উির শ্বররর পিপত্তরত বতপর হরব। সাধুগণ পিরস্টর 

সপহত এক হাজার বির রাজে কররবন (প্রকাপশত বাকয ৫:১০; ২০: ৪-।) 

এই রাজযটট সতযই .শ্বররর পগজোর সারে অন্তিুেক্ত োকরব, তরব গ্কানও শাস্ত্র 

বরে না গ্য গ্েবতা শ্বররর পকংডম আসরে চাচে (কযােপেক বা অনযোয়)। 

চাচে অ  গ্রাম সহস্রারের পশক্ষার পবররাপধতা করররি এবং িরবতীকারে 

এটট আরও শন্সক্তশােীিারব বাইরবরের সুসমাচাররর বাতোর পবররাপধতা 

কররব গ্যরহতু আমরা গ্শরষর কািাকাপি আসপি। এটট সম্ভবত 

উরেখরযাগয পমপডয়া কিাররজ িারব যা মযাপেউ 24:14 িূণ ে কররত সহায়তা 

কররত িারর। 

তার চূডান্ত িয োরয়, গ্েবতা শ্বররর পকংডম অন্তিুেক্ত কররব "নতুন 

গ্জরুজারেম, 

গ্েবতা শ্বররর কাি গ্েরক স্বগ ে গ্েরক গ্নরম আসা ”(প্রকাপশত বাকয ২১: ২) 

এবং এর বৃন্সে গ্কান গ্শষ হরব না। আর গ্কান অধম ে হরব না, আর েুঃখ হরব 

না, আর মতুৃয হরব না। 

গ্েবতা শ্বররর রারজযর সুসমাচার প্রচার করা এবং গ্বাঝা বাইরবরের একটট 

গুরুেিূণ ে পবষয়। ওল্ড গ্টস্টারমরটর গ্েখকরা এ সম্পরকে পশপখরয়পিরেন। 

পযশু, গ্িৌে এবং জন এ পবষরয় পশক্ষা পেরয়পিরেন। পনউ গ্টস্টারমরটর 

বাইরর গ্বাঁরচ োকার প্রাচীনতম ‘পিস্টান’ ধরম োিরেশ এটট সম্পরকে 
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পশপখরয়রি। পদ্বতীয় শতােীর গ্গাডার পেরক িপেকাি ে এবং গ্মপেরতার মরতা 

পিস্টান গ্নতারা এ সম্পরকে পশপখরয়পিরেন। আমরা অবযাহত পগজো শ্বররর 

পগজোর মরধয এটট আজ পশপখরয়পি সব গ্েবতা শ্বররর রাজে হ'ে বাইরবে 

যীশু সম্বরন্ধ প্রচার কররপিরেন এমন প্রেম পবষয় বরে পচপহ্নত করুন (মাকে 

১:১৩। িুনরুত্থারনর িরর পতপন যা প্রচার কররপিরেন তাও পিে (গ্প্রপরত ১: 

৩)) এবং এটট পিস্টানরের প্রেরম গ্খা াঁজ করা উপচত (মযােু :33:৩৩)। 

সুসমাচারটট গ্কবে পযশুর জীবন ও মতুৃয সম্পরকে নয়। পযশু এবং তাাঁর 

অনুসারীরা গ্য সুসমাচাররর গ্জার পেরয়পিরেন তা হে আসরি শ্বররর 

আসন্ন রাজয। রারজযর সুসমাচারর পিরস্টর মধয পেরয় উোর অন্তিুেক্ত 

ররয়রি, পকন্তু মানব সরকারগুপের সমাপপ্তও ররয়রি (প্রকাপশত বাকয 

১১:১৫)। 

মরন রাখরবন, পযশু পশপখরয়পিরেন গ্য সমস্ত জাপতর সাক্ষী পহসারব রারজযর 

সুসমাচার পবশ্বজরুড প্রচার না হওয়া িয েন্ত গ্শষ হরব না (মপে ২৪:১৪)। এবং 

গ্সই প্রচার এখন চেরি। 

সুসংবােটট হ'ে পদ্বো শ্বরেে নিংিম ি'ে মানবোে সম্মুেীন 

সমসযাে সমাধান সমসযাে তবুও, গ্বপশরিাগই এটট সমে েন করর না, 

শুনরত চায় না বা এর সতযরক পবশ্বাস কররত চায় না। শ্বররর রাজয 

পচরকােীন (মযােু :13:১৩), যখন "এই জগরত চরেরি" (১ কপরন্থীয় :31:৩১)। 

গ্েবতা শ্বররর পকংডরমর সতয গসরিে গ্োষণা করা এমন একটট পবষয় যা 

আমরা েয শ্বররর অবযাহত চাচেটটরত গুরুতর। আমরা বাইরবে যা পশক্ষা 

গ্েয় তা সবই পশপখরয় গ্েওয়ার গ্চিা কপর (মযােু ২৮: ১৯-২০), গ্েবতা শ্বররর 

পকংডম সহ (মপে ২৪:১৪)। আমরা গ্সই রারজযর অরিক্ষায় োকাকােীন 

আমারের গ্েবতা শ্বররর উিায়গুপে পশখরত এবং অনুসরণ করা এবং 

সতযরক পবশ্বাস কররত চায় এমন অনযরের সান্ত্বনা গ্েওয়া েরকার। 

আিপন পক শ্বররর আসন্ন রারজযর সুসমাচার প্রচাররক সমে েন কররবন না? 

আিপন পক শ্বররর রারজযর সুসমাচার পবশ্বাস কররবন? 

পেে অবযািে চাচয 
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শ্বরেে অনবেে চারচযে মানিযন েুিোরষ্ট্রে িাে যােয়টি এোরন 

অবনিে: 1036 ডাব্েু। গ্র্যান্ড অযাপিপনউ, গ্গ্র্ািার পবচ, কযাপের াপন েয়া, 

93433 মাপকেন যুক্তরাে; ওরয়বসাইট www.ccog.org। 
 

শ্বরেে অবযািে চাচয (নসনসওক্তয) ওরয়বসাইিগুনে 
 

CCOG.ASIA এই সাইটটটর এপশয়ারত গ্ াকাস ররয়রি। 

CCOG.IN এই সাইটটট িারতীয় ঐপতহয পতহযগুপের পেরক েক্ষযযুক্ত। 

CCOG.EU এই সাইটটট ইউররারির পেরক েক্ষযযুক্ত। 

CCOG.NZ এই সাইটটট পব্রটটশ-উত্িন্ন িটিূপম সহ পনউন্সজেযান্ড এবং 

অনযরের পেরক েক্ষযযুক্ত। 

CCOG.ORG এটট শ্বররর কপটপনউটটংচচোর মূে ওরয়বসাইট। এটট সমস্ত 

মহারেরশ মানুরষর গ্সবা করর। এটটরত পনবন্ধ, পেি এবং পিপডও ররয়রি। 

CCOGCANADA.CA এই সাইটটট কানাডার যারা তারের জনয েক্ষযযুক্ত। 

CCOGAfrica.ORG এই সাইটটট আপফ্রকার যারা তারের জনয েক্ষযযুক্ত। 

পসপডএেআইপডপড.ইএস ো কপটপনউপসরয়ন পড ো ইগরেপসয়া পড ডারয়াস। 

এটট ক্রমাগত পগজোর পগজো শ্বররর িরক্ষ স্পযাপনশ িাষার ওরয়বসাইট। 

PNIND.PH িাতুরোয়াইনাগেসযা এনন্সজ ডারয়াস। এটট েয শ্বররর অবযাহত 

চারচের প পেিাইরনর ওরয়বসাইট। এটট ইংররন্সজ এবং তাগােগ িাষায় তেয 

ররয়রি। 
 

সংবাদ্ এবং ইনেিাস ওরয়বসাইি 
 

COGWRITER.COM এই ওরয়বসাইট একটট প্রধান গ্োষণা সরঞ্জাম এবং 

এরত সংবাে, মতবাে, পতহাপসক পনবন্ধ, পিপডও এবং িপবষযদ্বাণীমূেক 

আিরডট ররয়রি। 

CHURCHHISTORYBOOK.COM এই চারচের ইপতহাস সম্পপকেত পনবন্ধ এবং 

তেয সহ একটট ওরয়বসাইট মরন রাখা সহজ। 

বাইরবেনউরপ্রা াই.পনট এটট একটট অনোইন গ্রপডও ওরয়বসাইট যা 

সংবাে এবং বাইরবরের পবষয়গুপে অন্তিুেক্ত করর। 
 

েুেবা এবং েুেবা পনািগুনেে যনয ইউটিউব এবং নবিচুিনেনিও 

চযারনে 
 

বাইরবেপনউজপ্রর পস চযারনে। পসরসান্সজ খুতবা পিপডও। 

CCOGAfrica চযারনে । আপফ্রকান িাষায় পসপসওন্সজ বাতো। 
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পিস্টীয় পবশ্বারসর পেকগুপে পশখরত পসপসওন্সজ অযাপনরমশন চযারনে। 

CCOGSermoneschannel এর স্পযাপনশ িাষায় বাতো ররয়রি। 

চাপেরয় যাওয়া পসওন্সজ চযারনে। পসপসওন্সজ পিপডও খুতবা। 

গ্জরুজারেরমর একটট পবন্সল্ডংরয়র পকিু অবপশি ইরটর (আরও পকিু িরর 

সংরযাজন করা হরয়রি) নীরচ িপবরত গ্েখারনা হরয়রি মারঝ মারঝ এটট 

আপধিতয নারম িপরপচত, তরব গ্জরুজারেরমর িন্সিমা িাব েতয অঞ্চরে 

চাচে অব গড নারম িপরপচত (এটট বতেমারন মাউট ন্সজওন নারম িপরপচত): 
 

 
 

এটট সম্ভবত প্রেম পেরকর সপতযকাররর পিস্টান পগজো পবন্সল্ডংরয়র সাইট বরে পবশ্বাস করা 

হয়। যীশু '' গ্েবতা শ্বররর রারজযর সসুমাচার '' প্রচাপরত হত গ্জরুসারেম 
 

 

এই িােরণ আমো  শ্বেরিও নবনা বাধায় ধনযবাদ্ যানাই, িােণ ... 

োইরয়ো, আপনন নেিূনদ্য়াে নিস্ট েীশুরে শ্বরেে িীযযাে অনুিামী 

িরয়নেরেন ((1 নেষেনীিীয় 2: 13-14) 
 

দ্য মারনে যনয আন্তনেিোরব ে়োই িরুন ো এিসময় সমস্ত সাধুরদ্ে 

িারে পপ ৌঁরে পদ্ওয়া িরয়নেে। (নেিূদ্া 3) 
 

নেনন (েীশু) োরদ্ে বেরেন, "আমারি অবেযই অনযানয েিেগুনেরে 

পদ্বো শ্বরেে োরযযে প্রচাে িেরে িরব, িােণ এই উরেরেযই আমারি 

পপ্রেণ িো িরয়রে।" (েূি ৪:৪৩) 
 

নিন্তু পদ্বো শ্বরেে োরযযে সন্ধান িরুন এবং এই সমস্ত নবষয় আপনাে 

সারে েুি িো িরব 'পোট্ট পমষপােিরি েয় িেরবন না, িােণ 

আপনারি নপো পোমাে শ্বরেে োযয পদ্ওয়াে পরক্ষ্ সন্তুষ্ট। (েূি 12: 31-
32) 
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এবং োরযযে এই সুসমাচাে সমস্ত যানেে িারে সাক্ষ্য নিসারব সমস্ত 

পৃনেবীরে প্রচাে িো িরব, এবং োেপরে পেষ িরব। (মযােু 24:14) 
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