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ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা 
 

ইয়েই সমাধান! 

আপনুন উপলনি কনৰযেযন যে েীচুযে ককনেল যে যেনৰ়্োললযক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য সাক্ষী 

নিচাযপ জ্গৰ্ৰ আগৰ্ প্ৰচাৰ কৰা নি়ে যৰ্নৰ়্োললযক যেষ আনিব যনাোযৰ? 

 
“পিুয াযেও যমৰ যপাোনলয াৰ লগৰ্ বাস কনৰব . . . যমাৰ সকযলা পনবত্ৰ পব তৰ্যৰ্ 

নসিঁযৰ্ যকাযনা আঘাৰ্ বা ধ্বংস নকযৰ, নক়েযনা জ্যল সাগৰক আবনৰ থকাৰ দযৰ 

পনৃথেী প্ৰভুৰ জ্ঞাযনযৰ পনৰপৰূ্ ত ি’ব।” (নেচ়ো 11:6, 9) 

 
দ্বাৰা 

বব নথ়েল, নপ.এইচ.নি. 
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ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা 
 

ইয়েই সমাধান! 

  

দ্বাৰা বব নথ়েল, নপ.এইচ.নি. 

স্বত্বানধকাৰ ©2016/2017/2018/2019/2022 নাজ্ানৰন বুকেৰ দ্বাৰা। সংস্কৰৰ্ 1.6. এইযবাৰৰ বাযব 

প্ৰস্তুৰ্ কৰা পুস্তিকা: ঈশ্বৰৰ গীজ্তা অবযািৰ্ ৰখা আৰু উত্তৰানধকাৰী, এক ননগমৰ একমাত্ৰ। 

1036 িনিউ যেণ্ড এনভননউ, যোভাৰ বীচ, যকনলফনৰ্ ত়ো, 93433 আযমনৰকা েুক্তৰাজ্য। ISBN: 

978-1-940482-09-5. 

 

মানে জ্ানৰ্য়ে ননজ্ৰ সমসযাযবাৰ নক়ে সমাধান কনৰব যনাোযৰ? 

আপনুন জ্াযনযন যে বাইযবযল েীচুযে প্ৰচাৰ কৰা প্ৰথম আৰু যেষ কথাযবাৰক নচন্তা কনৰনেল 

যননক? 

আপনুন জ্াযনযন যে পাচঁনন সকযল আৰু যৰ্ওঁযলাকৰ নপেৰ্ অিা প্ৰথম সকযল ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ 

ওপৰৰ্ গুৰুত্ব আযৰাপ কনৰনেল? 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য েীচুৰ বযস্তক্তত্ব যননক? ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য েীচুযে এনৰ়্ো আমাৰ মাজ্ৰ্ ননজ্ৰ জ্ীেন 

জ্ী়োই আযেযন? ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যখন ভনেষযৰ্ৰ যকাযনা ধৰৰ্ৰ প্ৰকৃৰ্ ৰাজ্য যননক? বাইযবযল নে 

নেকা়ে ৰ্াক আপনুন নবশ্বাস কনৰবযন? 

ৰাজ্য নক? যকেল ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য নক? বাইযবযল নক নেকা়ে? আনদম খ্ৰীষ্টান মণ্ডলীয়ে নক নেক্ষা 

নদনেল? 

আপনুন উপলনি কনৰযেযন যে যেনৰ়্োললযক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য সাক্ষী নিচাযপ জ্গৰ্ৰ আগৰ্ প্ৰচাৰ 

কৰা নি়ে, যৰ্নৰ়্োললযক যেষ আনিব যনাোযৰ? 

সনু্মখৰ কভাৰৰ্ থকা ফয াখনৰ্ যদখা কগযে যে এ া যমৰ যপাোনল এ া পিুৰ কসযৰ্ পনৰ আযে নেয া 

বানিতন নপ্ৰনটং এণ্ড োনফযে ৰচনা কনৰযে। নপেফালৰ কভাৰৰ্ থকা ফয াখন 2013 চনৰ্ ি0 বব নথয়েযল 

যৰ্ালা যজ্ৰুজ্াযলমৰ মূল চাচত অে গি ভেনৰ অংে। 
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নবষ়ে 

 

1. মানেৰ্াৰ সমাধান আযে যননক? 

2. েীচুযে নক শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কনৰনেল? 

3. পুৰনৰ্ নন়েমৰ্ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নবষয়ে জ্না কগনেল যননক? 

4. পাচঁননসকযল ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তাৰ নবষয়ে নেক্ষা নদনেলযন? 

5. নৰু্ন নন়েমৰ বানিৰৰ উৎসযবাযৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নবষয়ে 

নেকাইনেল 

6. যেযকা-যৰামান গীজ্তাসমযূি ৰাষ্ট্ৰখন গুৰুত্বপূৰ্ ত বনুল 

নেকাইযে, নকন্তু. . . 

7. ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য নক়ে 

 

सपंर्क  जानर्ारी 
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1.  মানেৰ্াৰ সমাধান আযে যননক? 

পৃনথেীখযন বিু সমসযাৰ সন্মখুীন কিযে। 

বিুৰ্ মানুি যভাকাৰু্ৰ কি পনৰযে। বিুৰ্ মানুি ননপীন়িৰ্ কিযে। বিু যলাক 

দনৰদ্ৰৰ্াৰ সন্মুখীন ি়ে। বিু যদে গুৰুৰ্ৰ ঋৰ্ৰ্ পনৰযে। গভতস্থ নেশুযক ধনৰ 

নেশুযে ননে তাৰ্নৰ সন্মুখীন ি়ে। ঔষধ প্ৰনৰ্যৰাধী যৰাযগ বিু নচনকৎসকক 

নচনন্তৰ্ কযৰ। প্ৰধান ঔযদযানগক চিৰসমূিৰ্ বা়ুে অনৰ্ প্ৰদনূষৰ্ যিাোৰ বাযব 

সুস্থ ি’ব যনাোযৰ। নবনভন্ন ৰাজ্নীনৰ্নবযদ েুদ্ধৰ ভাবুনক নদনেল। সন্ত্ৰাসবাদী 

আক্ৰমৰ্ কিয়েই থাযক। 

মানে জ্ানৰ্ৰ সন্মুখীন যিাো সমসযাযবাৰ নবশ্ব যনৰ্াসকযল সমাধান কনৰব 

পানৰবযন? 

বিুযৰ্ যৰ্যনলকয়ে ভাযব। 

নৰু্ন সাব তজ্নীন এযজ্ণ্ডা 

2015 চনৰ 25 যেযেম্বৰৰ্ যভট কানৰ্ যপাপ ফ্ৰাস্তিযে নদ়ো মূল ভাষৰ্ৰ 

নপেৰ্ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 193 খন যদযে "17 খন বিনক্ষম উন্ন়েনৰ লক্ষয" কাে তকৰী 

কনৰবলল যভা দান কযৰ, োক যকনৰ়্োবা নৰু্ন সাব তজ্নীন কাে তসূচী বুনলও 

যকাো ি়ে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 17 া লক্ষযৰ নবষয়ে উযেখ কৰা ি’ল: 

লক্ষয 1 সকযলাযৰ্ সকযলা ৰূপযৰ্ দনৰদ্ৰৰ্াৰ অন্ত যপযলাো 

লক্ষয 2 কু্ষধা দৰূ কৰা, খাদয সুৰক্ষা আৰু উন্নৰ্ পুটষ্ট লাভ কৰা আৰু 

বিনক্ষম কৃনষক প্ৰসাৰ কৰা 

লক্ষয 3 সকযলা ব়েসৰ যলাকৰ বাযব সুস্থ জ্ীেন-োপন ননস্তিৰ্ কৰা 

আৰু সুস্থৰ্া বৃস্তদ্ধ কৰা 

লক্ষয 4 অন্তভুতক্ত আৰু সমৰ্াপূৰ্ ত মানদণ্ডৰ নেক্ষা ননস্তিৰ্ কৰা আৰু 

সকযলাযৰ বাযব আজ্ীেন নেক্ষৰ্ৰ সুযোগ প্ৰসাৰ কৰা 

লক্ষয 5 নলংগ সমৰ্া লাভ কৰা আৰু সকযলা মনিলা আৰু যোোলীক 

সবলীকৰৰ্ কৰা 
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লক্ষয 6 সকযলাযৰ বাযব পানী আৰু অনাম়ে বযেস্থাৰ উপলিৰ্া আৰু 

বিনক্ষম বযেস্থাপনা ননস্তিৰ্ কৰা 

লক্ষয 7 সকযলাযৰ বাযব সুলভ, ননভতৰযোগয, বিনক্ষম আৰু আধুননক 

েস্তক্তৰ সুনবধা ননস্তিৰ্ কৰা 

লক্ষয 8 বিনক্ষম, অন্তভুতক্ত আৰু বিনক্ষম অথ তলননৰ্ক বৃস্তদ্ধ, সমূ্পৰ্ ত 

আৰু উৎপাদনেীল ননয়োগ আৰু সকযলাযৰ বাযব ভাল কামৰ প্ৰসাৰ 

 লক্ষয 9 নস্থনৰ্স্থাপক আন্তঃগাথঁনন গন়ি যৰ্ালা, অন্তভুতক্ত আৰু 

বিনক্ষম ঔযদযাগীকৰৰ্ক প্ৰসাৰ কৰা আৰু উদ্ভােনক লাভানিৰ্ কৰা 

লক্ষয 10 যদেৰ নভৰ্ৰৰ্ আৰু যদেৰ মাজ্ৰ্ কবষময হ্ৰাস কৰা 

লক্ষয 11 চিৰ আৰু মানে বসনৰ্সমূিক অন্তভুতক্ত, ননৰাপদ, 

নস্থনৰ্স্থাপক আৰু বিনক্ষম কনৰ যৰ্ালা 

লক্ষয 12 বিনক্ষম উপযভাগ আৰু উৎপাদনৰ ধৰৰ্ ননস্তিৰ্ কৰা 

লক্ষয 13 জ্লবা়ুে পনৰেৰ্তন আৰু ই়োৰ প্ৰভােৰ কসযৰ্ যমাকানবলা 

কনৰবলল ৰ্াৎক্ষনৰ্ক বযেস্থা েিৰ্ কৰা 

লক্ষয 14 বিনক্ষম উন্ন়েনৰ বাযব সাগৰ, সাগৰ আৰু সামনুদ্ৰক 

সম্পদৰ সংৰক্ষৰ্ আৰু বিনক্ষম বযেিাৰ 

লক্ষয 15 স্থলজ্ পনৰযেে ৰ্ন্ত্ৰৰ বিনক্ষম বযেিাৰক সুৰনক্ষৰ্ কৰা, 

পুনৰুদ্ধাৰ কৰা আৰু প্ৰসাৰ কৰা, বনাঞ্চলসমিূ বিনক্ষমভাযে 

পনৰচালনা কৰা, মৰুভূনমৰ নবৰুযদ্ধ েুঁজ্ নদ়ো, আৰু ভূনমৰ অেক্ষ়ে 

আৰু কজ্ে কবনচত্ৰযৰ ক্ষনৰ্ প্ৰনৰ্যৰাধ আৰু প্ৰনৰ্যৰাধ কৰা 

লক্ষয 16 বিনক্ষম উন্ন়েনৰ বাযব োনন্তপূৰ্ ত আৰু অন্তভুতক্ত 

সমাজ্সমিূক প্ৰসানৰৰ্ কৰা, সকযলাযৰ বাযব নযা়েৰ সুনবধা প্ৰদান 

কৰা আৰু সকযলা িৰযৰ্ ফলপ্ৰসূ, জ্বাবনদনি আৰু অন্তভুতক্ত 

প্ৰনৰ্ষ্ঠান গন়ি যৰ্ালা। 

লক্ষয 17 ৰূপা়েৰ্ৰ উপা়ে েস্তক্তোলী কৰা আৰু বিনক্ষম উন্ন়েনৰ 

বাযব নবশ্ব অংেীদানৰত্বক পনুৰুজ্জীনেৰ্ কৰা 
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2030 চনৰ নভৰ্ৰৰ্ এই এযজ্ণ্ডা সমূ্পৰ্ তৰূযপ কাে তকৰী ি’বলল কগ আযে আৰু 

ই়োক 2030 এযজ্ণ্ডা ফৰ োযষ্টযনবল যিযভলপযমণ্ট বুনলও যকাো ি়ে। ই়োৰ 

লক্ষয কিযে নন়েন্ত্ৰৰ্, নেক্ষা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰী়ে আৰু আন্তঃধমী়ে সিযোনগৰ্াৰ 

জ্নৰ়েযৰ্ মানে জ্ানৰ্য়ে সন্মখুীন যিাো অসুনবধাসমূি সমাধান কৰা। ই়োৰ 

বিুযৰ্া উযেেয ভাল ি'যলও ই়োৰ নকেুমান পদ্ধনৰ্ আৰু লক্ষয যব়ো 

 (আনদপুিক 3:5)। এই এযজ্ণ্ডায াও যপাপ ফ্ৰাস্তিেৰ লাউিায া নে 

এনচাইনিযকলৰ কসযৰ্ এযক। 

"নৰু্ন ইউননভাযচতল এযজ্ণ্ডা"ক "নৰু্ন যকথনলক এযজ্ণ্ডা" বুনল ক'ব পানৰ 

কাৰৰ্ "যকথনলক" েব্দয াৰ অথ ত "ইউননভাযচতল"। যপাপ ফ্ৰাস্তিযে দত্তক 

যলাোৰ আহ্বান 

ননউ ইউননভাযচতল এযজ্ণ্ডা "এ া নভ াল চাইন অে িপ।" 

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চুস্তক্তৰ অনুসৰৰ্ নিচাযপ 2015 চনৰ নিযচম্বৰ মািৰ্ যপনৰেৰ্ এখন 

কবঠক অনুটষ্ঠৰ্ ি়ে (আনুষ্ঠাননকভাযে জ্লবা়ুে পনৰেৰ্তনৰ ওপৰৰ্ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 

কাঠাযমা চুস্তক্তৰ পক্ষসমূিৰ 21 সংখযক সস্তন্মলন নাযমযৰ নামাকৰৰ্ কৰা ি়ে)। 

যপাপ ফ্ৰাস্তিযেও যসই আন্তঃৰাষ্ট্ৰী়ে চুস্তক্তৰ প্ৰেংসা কযৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰসমূিক 

“আগলল যোোৰ পথ সােধাযন অনুসৰৰ্ কনৰবলল, আৰু ক্ৰমবধ তমান সংিনৰ্ৰ 

ভােনাযৰ” পৰামে ত নদয়ে। 

 

নবশ্বৰ প্ৰা়ে সকযলা যদযেই যপনৰে চুস্তক্তৰ্ সন্মনৰ্ প্ৰকাে কনৰনেল, ে’ৰ্ 

পনৰযেে সম্পকী়ে নননদতষ্ট লক্ষয আৰু নবত্তী়ে প্ৰনৰ্শ্ৰুনৰ্ আনেল। (যৰ্নৰ়্োৰ 

আযমনৰকাৰ ৰাষ্ট্ৰপনৰ্ বাৰাক ওবামাই 2016 চনৰ্ এখন ননথৰ্ স্বাক্ষৰ কনৰনেল 

ে’ৰ্ আযমনৰকাক ই়োৰ প্ৰনৰ্ প্ৰনৰ্শ্ৰুনৰ্বদ্ধ ি’বলল আহ্বান জ্নাইনেল, নকন্তু 

2017 চনৰ্ আযমনৰকাৰ ৰাষ্ট্ৰপনৰ্ ি’নাল্ড ট্ৰাযম্প ককনেল যে আযমনৰকাই 

যপনৰে চুস্তক্তৰ্ সন্মনৰ্ নননদয়ে। ই়োৰ ফলৰ্ আন্তঃৰাষ্ট্ৰী়ে যক্ষাভৰ সৃটষ্ট কিনেল। 

আৰু আযমনৰকাক পৃথক কৰাৰ্ সিা়ে কনৰনেল।) ইউযৰাপ আৰু নবশ্বৰ আন 

বিু ঠাইৰ পৰা। ) যপাপ ফ্ৰাস্তিযে নপেৰ্ ককনেল যে মানেৰ্াই জ্লবা়ুে 

সম্পকী়ে পনৰেৰ্তন নকনৰযল "ৰ্ললল োব"। 

 

প্ৰদনূষৰ্ বা়ুে উোি ল’ব নননবচাযৰ, অনািাযৰ থানকব নননবচাযৰ, দনৰদ্ৰ ি’ব 

নননবচাযৰ, নবপন্ন ি’ব নননবচাযৰ, ৰ্থানপও মানেী়ে প্ৰযচষ্টাই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 2030 

চনৰ এযজ্ণ্ডা আৰু/বা যপনৰে চুস্তক্তৰ লক্ষয পূৰৰ্ কনৰযল মানেৰ্াৰ সন্মখুীন 

যিাো সমসযাসমূিৰ সমাধান ি’বযন? 

 

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যট্ৰক যৰকিত 
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নদ্বৰ্ী়ে নবশ্বেুদ্ধৰ নপেৰ্ 1945 চনৰ 24 অযটাবৰৰ্ এযন আন এক সংঘাৰ্ 

যৰাধ কৰাৰ লগযৰ্ নবশ্বৰ্ োনন্তৰ প্ৰসাৰৰ বাযব ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠন আৰু প্ৰনৰ্ষ্ঠা 

কৰা ি়ে। প্ৰনৰ্ষ্ঠাৰ সম়েৰ্ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 51 খন সদসয ৰাষ্ট্ৰ আনেল; এনৰ়্ো 193 

জ্ন কিযে। 

ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠনৰ পােযৰ পৰা সমে নবশ্বযৰ্ ে ে, েনদও িাজ্াৰ নি’যলও 

সংঘাৰ্ সংঘট ৰ্ কিযে, নকন্তু ৰৃ্ৰ্ী়ে নবশ্বেুদ্ধ বুনল ক’ব পৰা কথায া আমাৰ 

িাৰ্ৰ্ এনৰ়্োও নাই। 

নকেুমানৰ মযৰ্ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দযৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰী়ে সিযোনগৰ্াক প্ৰসানৰৰ্ কনৰযল, 

যপাপ ফ্ৰাস্তিে আৰু আন বিু ধমী়ে যনৰ্াই নে ধৰৰ্ৰ আন্তঃধমী়ে আৰু 

নবশ্ববযাপী কাে তসূচী প্ৰচাৰ কনৰবলল যচষ্টা কনৰযে, যসই ধৰৰ্ৰ এযজ্ণ্ডাযৰ োনন্ত 

আৰু সমসৃ্তদ্ধৰ সৃটষ্ট ি’ব। 

নকন্তু যৰ্যন কৰাৰ যক্ষত্ৰৰ্ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যট্ৰক যৰকিত ভাল যিাো নাই। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 

সৃটষ্টৰ নপেযৰ পৰা অসংখয সেস্ত্ৰ সংঘাৰ্ৰ উপনৰও লাখ লাখ যলাক অনািাযৰ, 

েৰৰ্াথী আৰু/বা অৰ্যন্ত দনৰদ্ৰ। 

সিস্ৰাব্দ উন্ন়েন লক্ষযসমূি কাে তকৰী কনৰবলল। ই়োৰ আঠ া "উন্ন়েন লক্ষয" 

আনেল, নকন্তু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মযৰ্ ই ইমান সফল নি'ল। যসয়েযি 2015 চনৰ্ ই়োৰ 

ৰ্থাকনথৰ্ "17 া বিনক্ষম উন্ন়েনৰ লক্ষয" েিৰ্ কৰা কিনেল। নকেুমান 

আোবাদী। নকেুমাযন ই়োক ইউয ানপ়োন কল্পনা বুনল গৰ্য কযৰ। 

ইউয ানপ়োৰ কথা ক’বলল গ’যল 2016 চনৰ 6 যম’ৰ্ যপাপ ফ্ৰাস্তিযে ক়ে যে 

যৰ্ওঁ এ া মানেী়ে ইউযৰাপী়ে ইউয ানপ়োৰ সযপান যদনখনেল যে যৰ্ওঁৰ 

গীজ্তাই যসই মিাযদেখন লাভ কৰাৰ্ সিা়ে কনৰব পাযৰ। ৰ্থানপও যপাপৰ 

সযপানয া এ া দুঃস্বপ্ন কি পনৰব (প্ৰকানেৰ্ বাকয 18 পদ চাওক)। 

নকেু সিযোনগৰ্া আৰু সফলৰ্া থানকব পাযৰ, নকন্তু. . . 

যমনৰ়োম যেবষ্টাৰৰ অনভধানৰ্ যকাো কিযে যে ইউয ানপ়ো কিযে "এ া 

কাল্পননক ঠাই ে'ৰ্ চৰকাৰ, আইন আৰু সামাস্তজ্ক অেস্থা ননখুঁৰ্।" বাইযবযল 

নেকাইযে যে মানেৰ্াই ননজ্ৰ সমসযাযবাৰ ননজ্াববী়োলক সমাধান কনৰব 

যনাোযৰ:  
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23 যি প্ৰভু, মই জ্াযনা যে মানিুৰ পথ যৰ্ওঁৰ নন়েন্ত্ৰৰ্ৰ্ নাই; ননজ্ৰ 

যখাজ্যবাৰ ননযদতে নদবলল যখাজ্ কান়ি যোো মানুিৰ মাজ্ৰ্ নি়ে। 

 (নেনৰনম়ো 10:23, NKJV অনযথা উযেখ নকৰাললযক) 

বাইযবযল নেকা়ে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰী়ে সিযোনগৰ্া নবফল ি’ব: 

16 যৰ্ওঁযলাকৰ পথৰ্ ধ্বংস আৰু নবপদ আযে; 17 আৰু যৰ্ওঁযলাযক 

োনন্তৰ পথ নাজ্াযন। 18 যৰ্ওঁযলাকৰ চকুৰ সন্মখুৰ্ ঈশ্বৰৰ ভ়ে আৰু 

নাই। (যৰামী়ো 3:16-18) 

ৰ্থানপও বিু মানুযি ইউয ানপ়োন সমাজ্ৰ দৃটষ্টভংগীৰ নদেৰ্ কাম কনৰ আযে 

আৰু যকনৰ়্োবা ধম তক সামনৰ ল’বলল যচষ্টা কনৰযে। নকন্তু একমাত্ৰ সৰ্য 

ঈশ্বৰৰ পথ অনুসৰৰ্ কনৰবলল প্ৰা়ে যকাযনও সাজ্ ু নি়ে। এযন নি়ে যে 

ৰাষ্ট্ৰসংঘ বা যভট কানৰ যকাযনা লক্ষযৰ নদেৰ্ যকাযনা অেগনৰ্ নি’ব। 

নকেুমান (আৰু বিুযৰ্া লক্ষয ভাল), লগযৰ্ নকেুমান নবপে ত়ে ি’ব। 

আচলযৰ্, আৰু ি়েযৰ্া বৃিৎ পনৰসৰৰ সংঘাৰ্ৰ নপেৰ্, এক প্ৰকাৰৰ 

আন্তঃৰাষ্ট্ৰী়ে োনন্ত চুস্তক্তৰ্ সিমৰ্ৰ্ উপনীৰ্ ি’ব আৰু অনুযমানদৰ্ ি’ব 

 (দাননয়েল 9:27)। যেনৰ়্ো এযনকুো ি’ব যৰ্নৰ়্ো বিুযৰ্ নমোলক নবশ্বাস কনৰব 

যে মানেৰ্াই অনধক োনন্তপূৰ্ ত আৰু আদে তবাদী সমাজ্ গন়ি ৰু্নলব। 

বিুযৰ্াক এযন আন্তঃৰাষ্ট্ৰী়ে ‘ইউয ানপ়োন অেগনৰ্’ৰ দ্বাৰা েিৰ্ কৰা ি’ব 

 (নেনিযলল 13:10 ) লগযৰ্ নবনভন্ন নচন আৰু আিে তযই (2 নথচলনীকী়ো 2:9-12)। 

নকন্তু বাইযবযল ককযে যে এযন োনন্ত স্থা়েী নি'ব (দাননয়েল 9:27; 11:31-44), 

যনৰ্াসকযল নক দাবী কনৰব পাযৰ ৰ্াৰ নপেযৰ্া (1 নথচলনীকী়ো 5:3; নেচ়ো 

59:8)। 

 

েীচুৰ বানিযৰও (যোিন 15:5; মনথ 24:21–22 ) মানেৰ্াই ইউয ানপ়োক এই 

‘বৰ্তমানৰ যব়ো েুগ’কল আননব পাযৰ বুনল ধাৰৰ্ায া এ া ভুো শুভবাৰ্তা 

 (গালাৰ্ী়ো 1:3–10)। 

েনদ যকেল মানে জ্ানৰ্য়েই প্ৰকৃৰ্যৰ্ ইউয ানপ়ো আননবলল সমূ্পৰ্ ত অক্ষম, 

যৰ্যন্ত যকাযনা ধৰৰ্ৰ ইউয ানপ়ো সম্ভেযন? 

ি়ে. 
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ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যই এই েিয াক কল্পনাৰ্ীৰ্ভাযে উন্নৰ্ কনৰ ৰু্নলব, আৰু নপেলল, 

অনন্তকালৰ বাযব। 
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2. েীচুযে নক শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কনৰনেল? 

বাইযবযল নেকা়ে যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য বুনল যকাো এ া কাল্পননক সমাযজ্ মানে 

চৰকাৰৰ ঠাইৰ্ ল'ব (দাননয়েল 2:44; প্ৰকানেৰ্ বাকয 11:15; 19:1-21)। 

যেনৰ়্ো েীচুযে যৰ্ওঁৰ ৰাজ্িুো পনৰচে তা আৰম্ভ কনৰনেল, যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁ ঈশ্বৰৰ 

ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কনৰবলল আৰম্ভ কনৰনেল। মাযকত যকাো কথানখনন 

ই়োৰ্ নদ়ো ি’ল: 

14 যোিনক কাৰাগাৰৰ্ বন্দী কৰাৰ পােৰ্ েীচুযে গালীললল আনি 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাত্ততা প্ৰচাৰ কনৰ ক’যল, 15 আৰু ক’যল, “সম়ে যেষ 

ি’ল, আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য ওচৰ চানপযে।” অনুৰ্াপ কৰা আৰু 

শুভবাৰ্তা নবশ্বাস কৰা" (মাকত 1:14-15)। 

সুসমাচাৰ েব্দয া েীক েব্দ ৰ পৰা আনিযে, োৰ নলনপবদ্ধ কৰা কিযে আৰু 

ই়োৰ অথ ত কিযে "ভাল বাৰ্তা" বা "শুভবাৰ্তা"। নৰু্ন নন়েমৰ্ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ 

কসযৰ্ জ্ন়িৰ্ ইংৰাজ্ী েব্দ "ৰাজ্য" NKJV ৰ্ প্ৰা়ে 149 বাৰ আৰু বাইযবলৰ্ 151 

বাৰ উযেখ কৰা কিযে। ই েীক েব্দৰ পৰা আনিযে নেয া যবনচনল়ো নিচাযপ 

অনুবাদ কৰা কিযে নেয়ে ৰজ্াঘৰী়ো োসন বা ৰাজ্যক বুজ্া়ে। 

মানে ৰাজ্যৰ লগযৰ্ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ এজ্ন ৰজ্া আযে (প্ৰকানেৰ্ বাকয 

17:14), যৰ্ওঁযলাযক এ া যভৌযগানলক অঞ্চল সামনৰ কলযে (প্ৰকানেৰ্ বাকয 

11:15), যৰ্ওঁযলাকৰ নন়েম আযে (নেচ়ো 2:3-4; 30:9)। ), আৰু. . . যৰ্ওঁযলাকৰ 

প্ৰজ্া আযে (লূক 13:29)। 

ই়োৰ্ েীচুৰ পৰা প্ৰথম ৰাজ্িুো নেক্ষা নদ়ো কিযে নেয া মনথয়ে নলনখনেল: 

23 আৰু েীচুযে যগায ই গালীল ভ্ৰমৰ্ কনৰযল, যৰ্ওঁযলাকৰ নামঘৰৰ্ 

নেক্ষা নদ, ৰাজ্যৰ শুভবাত্ততা প্ৰচাৰ কনৰযল (মনথ 4:23)। 

মনথও নলনপবদ্ধ কনৰযে: 
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35 ৰ্াৰ পােৰ্ েীচুযে সকযলা নগৰ আৰু গাওঁযবাৰৰ্ ঘূনৰ ফুনৰনেল, 

ননজ্ৰ নামঘৰযবাৰৰ্ নেক্ষা নদ, আৰু ৰাজ্যৰ শুভবাত্ততা প্ৰচাৰ কনৰনেল 

 (মনথ 9:35)। 

নৰু্ন নন়েযম যদখুোইযে যে েীচুযে নচৰকালৰ বাযব ৰাজ্ত্ব কনৰব: 

33 আৰু যৰ্ওঁ োযকাবৰ বংেৰ ওপৰৰ্ নচৰকালললযক ৰাজ্ত্ব কনৰব, 

আৰু যৰ্ওঁৰ ৰাজ্য যকনৰ়্োও যেষ নি'ব (লূক 1:33)। 

লূযক নলনখনেল যে নে উযেেযৰ বাযব েীচুক পযঠাো কিনেল, যসই উযেেয 

আনেল ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নবষয়ে প্ৰচাৰ কৰা। েীচুযে নক নেকাইনেল মন কৰক: 

43 যৰ্ওঁ যৰ্ওঁযলাকক ক'যল, "মই আন নগৰযবাৰৰ্ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ 

নবষয়ে প্ৰচাৰ কনৰব লানগব, কাৰৰ্ মই এই কাৰযৰ্ পযঠাো কিনেযলা" 

 (লূক 4:43)। 

যসই ধম তধ্বনন আপনুন যকনৰ়্োবা শুননযেযন? আপুনন যকনৰ়্োবা অনুভে 

কনৰযেযন যে েীচুক পযঠাোৰ উযেেয আনেল ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নবষয়ে প্ৰচাৰ 

কৰা? 

লূযক এইয াও নলনখযে যে েীচুযে কগ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নবষয়ে প্ৰচাৰ কনৰনেল: 

10 পােৰ্ পাচঁনননবলাযক ঘনূৰ কগ যৰ্ওঁযলাকৰ সকযলা কাম যৰ্ওঁক 

ক’যল। যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁ নসিঁৰ্ক কল অকযল কবৎচ়েদা নগৰৰ এ া 

ননজ্তন ঠাইলল গ’ল। 11 নকন্তু যলাকসকযল এই কথা বুস্তজ্ পাই, 

যৰ্ওঁযলাযক যৰ্ওঁৰ পাযে পাযে পাযে গ’ল; আৰু যৰ্ওঁ যৰ্ওঁযলাকক 

েিৰ্ কনৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নবষয়ে যৰ্ওঁযলাকক ক’যল (লকূ 9:10-11)। 

েীচুযে নেকাইনেল যে নেসকযল যৰ্ওঁক অনুসৰৰ্ কনৰব, যৰ্ওঁযলাকৰ বাযব 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য সযব তাচ্চ অোনধকাৰ নদ়ো উনচৰ্: 

33 নকন্তু প্ৰথযম ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য আৰু যৰ্ওঁৰ ধানম তকৰ্া নবচাৰক (মনথ 

6:33)। 
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31 নকন্তু ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ সন্ধান কৰা, যৰ্নৰ়্ো এই সকযলাযবাৰ 

যৰ্ামাযলাযক পাবা। 32 যি সৰু জ্াক, ভ়ে নকনৰবা, নক়েযনা 

যৰ্ামাযলাকৰ নপৰৃ্য়ে যৰ্ামাযলাকক ৰাজ্য নদবলল ভাল পাইযে (লূক 

12:31-32)। 

খ্ৰীষ্টানসকযল প্ৰথযম ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য নবচানৰব লানগব। যৰ্ওঁযলাযক খ্ৰীষ্ট নিচাযপ 

জ্ী়োই থানক আৰু যৰ্ওঁৰ উভনৰ্ অিা আৰু ৰাজ্যৰ বাযব অযপক্ষা কনৰ ই়োক 

যৰ্ওঁযলাকৰ েীষ ত অোনধকাৰ নিচাযপ কল এই কাম কযৰ। ৰ্থানপও নেসকযল 

খ্ৰীষ্টক েিৰ্ কযৰ, যৰ্ওঁযলাকৰ অনধকাংেই যকেল ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য প্ৰথযম 

নবচৰাই নি়ে, যৰ্ওঁযলাযক ই নক যস়োও নাজ্াযন। বিুযৰ্ এইয াও নমোলক 

নবশ্বাস কযৰ যে ঈশ্বযৰ খ্ৰীষ্টানসকযল জ্গৰ্ৰ ৰাজ্নীনৰ্ৰ্ নলপ্ত যিাোয া আো 

কযৰ। ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য বুস্তজ্ যনাযপাোলক, যৰ্ওঁযলাযক বুস্তজ্ নাপা়ে 

জ্ী়োই থানকব লানগব বা বুস্তজ্ব লানগব মানেৰ্া নক়ে ইমান ৰ্ৰুট পূৰ্ ত। 

এইয াও মন কৰক যে ৰাজ্যখন এ া সৰু জ্াকক নদ়ো ি'ব (যৰামী়ো 11:5)। 

প্ৰকৃৰ্ সৰু জ্াকৰ অংে ি’বলল সাজ্ ুি’বলল নম্ৰৰ্াৰ প্ৰয়োজ্ন। 

পনৃথেীৰ্ এনৰ়্োও ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য প্ৰনৰ্ষ্ঠা যিাো নাই 

েীচুযে নেকাইনেল যে যৰ্ওঁৰ অনুগামীসকযল ৰাজ্য অিাৰ বাযব প্ৰাথ তনা কনৰব 

লাযগ, োযৰ্ যৰ্ওঁযলাকৰ িাৰ্ৰ্ ইনৰ্মযধয ৰাজ্য নাথাযক: 

9 যি স্বগ তৰ্ থকা আমাৰ নপৰৃ্, যৰ্ামাৰ নাম পনবত্ৰ িওক। 10 যৰ্ামাৰ 

ৰাজ্য আনিল। আযপানাৰ ইচ্ছা পূৰৰ্ কিযে (মনথ 6:9-10)। 

েীচুযে যৰ্ওঁৰ নেষযসকলক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নবষয়ে প্ৰচাৰ কনৰবলল পঠাইনেল। 

1 ৰ্াৰ পােৰ্ যৰ্ওঁ ননজ্ৰ বাৰজ্ন নেষযক মানৰ্ আনন সকযলা ভূৰ্ৰ 

ওপৰৰ্ অনধকাৰ আৰু অনধকাৰ নদযল আৰু যৰাগ ননৰাম়ে কনৰযল। 2 

যৰ্ওঁ যৰ্ওঁযলাকক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নবষয়ে প্ৰচাৰ কনৰবলল পঠাযল (লূক 

9:1-2)। 
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েীচুযে নেকাইনেল যে যকেল যৰ্ওঁৰ সানন্নধযই ৰাজ্য নি়ে, নেযিৰু্ পনৃথবীৰ্ 

ৰাজ্য প্ৰনৰ্ষ্ঠা যিাো নানেল, যসয়ে যৰ্ওঁ ননজ্ৰ নামৰ্ ভূৰ্যবাৰক যখনদ 

যনাযপাো কাময া কনৰযল; 

28 নকন্তু েনদ মই ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ দ্বাৰাই ভূৰ্যবাৰক যখনদ পযৰা, যৰ্যন্ত 

ননি়েলক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য যৰ্ামাযলাকৰ ওপৰৰ্ আনিযে (মনথ 12:28)। 

প্ৰকৃৰ্ ৰাজ্য ভনেষযযৰ্ আযে—মাযকত যদখুোই নদ়োৰ দযৰ এনৰ়্ো ই়োযৰ্া নাই : 

47 আৰু েনদ যৰ্ামাৰ চকুযে যৰ্ামাক পাপ কনৰবলল বাধয কযৰ, যৰ্যন্ত 

ৰ্াক উনল়োই যলাো। দু া চকুযৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ প্ৰযেে কৰাৰ্লক 

এ া চকুযৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ প্ৰযেে কৰায াযেই যৰ্ামাযলাকৰ বাযব 

ভাল. . . (মাকত 9:47)। 

23 েীচুযে চানৰওফাযল চাই যৰ্ওঁৰ নেষযসকলক ক’যল, “ধনীসকলৰ 

বাযব ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ প্ৰযেে কৰায া নকমান কটঠন!” 24 যৰ্নৰ়্ো 

যৰ্ওঁৰ কথা শুনন নেষযনবলাযক আচনৰৰ্ ি’ল। নকন্তু েীচুযে পুনৰ 

উত্তৰ নদ যৰ্ওঁযলাকক ক’যল, “নেশুসকল, ধনৰ ওপৰৰ্ ভৰসা কৰা 

সকলৰ বাযব ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ প্ৰযেে কৰায া নকমান কটঠন! 25 ধনী 

মানুযি ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ প্ৰযেে কৰাৰ্লক উ  যবজ্ীৰ চকুযৰ পাৰ 

যিাোয া সিজ্" (মাকত 10:23-25)। 

25 মই যৰ্ামাযলাকক সঁচালক কওঁ, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ নৰু্নলক পান 

নকৰাললযক মই আৰু যকনৰ়্োও আঙুৰৰ ফল পান নকযৰা" (মাকত 

14:25)। 

43 অনৰমনথ়োৰ যোযচফ, এজ্ন নবনেষ্ট পনৰষদৰ সদসয, নে ননযজ্ই 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ বাযব অযপক্ষা কনৰ আনেল, আনিনেল আৰু সািস 

কনৰনেল. . . (মাকত 15:43)। 

েীচুযে নেকাইনেল যে ৰাজ্য আৰু এই বৰ্তমানৰ জ্গৰ্ৰ অংে নি়ে: 

36 েীচুযে উত্তৰ নদযল, "যমাৰ ৰাজ্য এই জ্গৰ্ৰ নি়ে।" েনদ যমাৰ 

ৰাজ্য এই জ্গৰ্ৰ ি’লযিঁযৰ্ন, যৰ্যন্ত যমাৰ দাসসকযল েুদ্ধ 
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কনৰযলযিঁযৰ্ন, োযৰ্ মই ইিুদীসকলৰ িাৰ্ৰ্ সমপ তৰ্ নিওঁ; নকন্তু 

এনৰ়্ো যমাৰ ৰাজ্য ই়োৰ পৰা নি়ে" (যোিন 18:36)। 

েীচুযে নেকাইনেল যে যৰ্ওঁ ৰজ্া নিচাযপ ঘূনৰ অিাৰ নপেৰ্ ৰাজ্য আনিব: 

31 “যেনৰ়্ো মানুিৰ পুত্ৰ যৰ্ওঁৰ মনিমাৰ্ আনিব, আৰু যৰ্ওঁৰ লগৰ্ 

সকযলা পনবত্ৰ স্বগ তদৰূ্ আনিব, যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁ ননজ্ৰ মনিমাৰ 

নসংিাসনৰ্ বনিব। 32 সকযলা জ্ানৰ্ যৰ্ওঁৰ আগৰ্ যগা  যখাো ি’ব, 

আৰু যৰ্ওঁ নসিঁৰ্ক ইজ্যন নসজ্নৰ পৰা পৃথক কনৰব, যেযনলক এজ্ন 

যমৰপালযক ননজ্ৰ যমৰযবাৰ োগলীৰ মাজ্ৰ পৰা ভাগ কযৰ। 33 যৰ্ওঁ 

যমৰযবাৰ যসাফঁাযল আৰু োগলীযবাৰ বাওঁফাযল ৰানখব। 34 যৰ্নৰ়্ো 

ৰজ্াই যৰ্ওঁৰ যসািঁাযৰ্ থকা যলাকসকলক ক’ব, ‘যমাৰ নপৰৃ্ৰ দ্বাৰা 

আেীৰ্ব্ তাদ কি আিক আৰু জ্গৰ্ সৃটষ্টৰ পৰা যৰ্ামাযলাকৰ বাযব নে 

ৰাজ্য প্ৰস্তুৰ্ কৰা কিযে, যসই ৰাজ্যৰ অনধকাৰী যিাো (মনথ 25:31-

34)। 

নেযিৰু্ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য ই়োৰ্ নাই, গনৰ্যক ই়োক প্ৰনৰ্ষ্ঠা যনাযিাোললযক আনম 

প্ৰকৃৰ্ ইউয ানপ়ো যদখা নাপাম। নেযিৰু্ যবনেভাগ মানুযিই ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য বুস্তজ্ 

নাপা়ে, যসয়েযি যৰ্ওঁযলাযক বুস্তজ্ব যনাোযৰ যে যৰ্ওঁৰ যপ্ৰমম়ে চৰকাযৰ 

যকযনদযৰ কাম কযৰ। 

"অনা-ইিুদীসকলৰ পূৰ্ তৰ্া" যনাযিাোললযক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য নানিব (যৰামী়ো 

11:25)—আৰু যস়ো এনৰ়্োও যিাো নাই। 

েীচুযে ককনেল যে ৰাজ্য যকযনকুো আনেল? 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য যকযনকুো যসই নবষয়ে েীচুযে নকেুমান বযাখযা নদনেল: 

26 যৰ্ওঁ ক’যল, “ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য যেন যকাযনা মানুযি মাট ৰ্ বীজ্ নসঁচৰনৰ্ 

কযৰ, 27 আৰু ৰানৰ্ শুই নদযন উটঠ ো়ে, আৰু বীজ্যবাৰ গস্তজ্ উযঠ 

আৰু যকযনলক বৃস্তদ্ধ পা়ে, যৰ্ওঁ ননযজ্ই নাজ্াযন।” 28 নক়েযনা 

পৃনথেীয়েই উৎপন্ন কযৰ; প্ৰথযম লৰ্া, ৰ্াৰ নপেৰ্ মূৰ, ৰ্াৰ নপেৰ্ 

মূৰৰ্ থকা সকযলা খাদয। 29 নকন্তু েসয পনকযল, যৰ্ওঁ লযগ লযগ 

কানঁচ নপযন্ধ, কাৰৰ্ েসয চযপাো সম়ে আনিল" (মাকত 4:26-29)। 
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18 যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁ সুনধযল, “ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য যকযনকুো? আৰু নকিৰ লগৰ্ 

ৰু্লনা কনৰম? 19 এজ্ন মানুযি ননজ্ৰ পথাৰৰ্ যৰাপৰ্ কৰা সনৰ়েিৰ 

গুট ৰ দযৰ; আৰু ই িাঙৰ কি এ া িাঙৰ গে কি পনৰল, আৰু ৰ্াৰ 

িালৰ্ আকােৰ চৰাইযবাৰ বাস কনৰযল।” 20 যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁ ক’যল, 

“মই ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যক নকিৰ লগৰ্ ৰু্লনা কনৰম?” 21 এজ্নী মাইকী 

খনমৰৰ দযৰ, নেয া খনমৰ কলনেল আৰু যসই খনমৰৰ নৰ্ননে ভাগৰ্ 

ৰানখনেল, যেনৰ়্োললযক যসই খনমৰ নমিনল নি়ে" (লূক 13:18-21)। 

এই দৃষ্টান্তযবাযৰ যদখুোইযে যে, প্ৰথমযৰ্, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য েযথষ্ট সৰু, নকন্তু বৃিৎ 

ি’ব। 

লূযক এইয াও নলনপবদ্ধ কনৰযে: 

29 পূব আৰু পস্তিমৰ পৰা, উত্তৰ আৰু দনক্ষৰ্ৰ পৰা আনি ঈশ্বৰৰ 

ৰাজ্যৰ্ বনিব (লূক 13:29)। 

এইদযৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ সমে নবশ্বৰ পৰা অিা যলাক থানকব। ই যকেল 

ইজ্ৰাইলী বংে বা নননদতষ্ট জ্নযগাষ্ঠীৰ যলাকসকলৰ মাজ্যৰ্ সীমাবদ্ধ 

নাথানকব। চানৰওফালৰ পৰা মানুি বনিব এই অেস্থাৰ্। 

লকূ 17 অনধক ৰাজ্য 

লূক 17:20-21 পদৰ্ নকেুমানক নবভ্ৰান্ত কৰা কিযে। নকন্তু আনম যসইয ালল 

যোোৰ আগযৰ্ মন কৰক যে মানুযি প্ৰকৃৰ্যৰ্ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ খাব:  

15 "ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ নে জ্যন নপঠা খা়ে, যৰ্ওঁ ধনয!" (লূক 14:15)। 

নেযিৰু্ মানুযি (ভনেষযযৰ্) ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ খাব, যসয়েযি লূক 17:21 পদৰ ভুল 

অনুবাদ/ভুল বুজ্াবুস্তজ্ৰ সযেও, ই আৰু যকেল যৰ্ওঁযলাকৰ হৃদ়েৰ্ আৰঁ্ৰাই 

ৰখা নকবা এ া নি়ে। 

লূক 17:20-21 পদৰ মযফ ৰ অনুবাযদ ি়েযৰ্া নকেুমানক বুস্তজ্বলল সিা়ে 

কনৰব: 
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20 যেনৰ়্ো ফৰীচী সকযল যৰ্ওঁক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য যকনৰ়্ো আনিব বুনল 

সুনধযল, যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁ যৰ্ওঁযলাকক উত্তৰ নদযল, “যৰ্ামাযলাযক 

যেযনলক যৰ্ামাযলাযক যদনখবলল আো কনৰযে, যসইদযৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য 

নাযি; 21 যকাযনও নক'ব, 'ই়োৰ্ আযে' বা 'ৰ্াৰ্ আযে,' কাৰৰ্ এনৰ়্ো 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য যৰ্ামাযলাকৰ মাজ্ৰ্ আযে।" (লূক 17:20-21, মফা ; 

NASB আৰু ESV অনুবাদসমূযিা চাওক) 

মন কনৰব যে েীচুযে অধম তান্তনৰৰ্, োৰীনৰক আৰু ভণ্ড ফৰীচীসকলৰ লগৰ্ 

কথা পানৰ্নেল। েীচুযে "যৰ্ওঁযলাকৰ উত্তৰ নদযল," - ফৰীচীসকযলই েীচুক 

প্ৰশ্নয া সুনধনেল। নস ৰ্াইক নচনন পাবলল অস্বীকাৰ কনৰযল। 

যৰ্ওঁযলাক গীজ্তাৰ্ আনেল যননক? নি়ে! 

আননক েীচুযে যসানকাযল এ া গীজ্তা সংগটঠৰ্ কৰাৰ কথাও যকাো নানেল। 

নৰু্বা যৰ্ওঁ মনৰ্ বা হৃদ়েৰ অনুভেৰ কথাও যকাো নানেল। 

েীচুযে যৰ্ওঁৰ ৰাজ্ত্বৰ নবষয়ে ককনেল! ফৰীচীনবলাযক যৰ্ওঁক মণ্ডলীৰ নবষয়ে 

সুনধব পৰা নানেল। অনৰ্ যসানকাযল আৰম্ভ ি’বলগী়ো যকাযনা নৰু্ন নন়েমৰ 

গীজ্তাৰ নবষয়ে যৰ্ওঁযলাযক এযকা নাজ্ানননেল। একপ্ৰকাৰৰ ধুনী়ো অনুভেৰ 

কথা সুনধ থকা নানেল। 

েনদ যকাযনাবাই ভানবনেল যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য কিযে মণ্ডলী - আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য 

ফৰীচীসকলৰ "নভৰ্ৰৰ্" আনেল - যৰ্যন্ত মণ্ডলী ফৰীচীসকলৰ নভৰ্ৰৰ্ 

আনেল যননক? স্পষ্টভাযে নাই! 

এযন নসদ্ধান্তয া েযথষ্ট িাসযকৰ নি়েযন? নকেুমান প্ৰয যষ্টণ্ট অনুবাযদ লূক 

17:21 পদৰ এ া অংেক "ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য যৰ্ামাযলাকৰ নভৰ্ৰৰ্ আযে" 

(NKJV/KJV) বুনল অনুবাদ কনৰযলও, আননক যকথনলক ননউ যজ্ৰুজ্াযলম 

বাইযবযলও ই়োক সটঠকভাযে "ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য" বুনল অনুবাদ কনৰযে। 

েীচু ফৰীচীসকলৰ মাজ্ৰ এজ্ন আনেল। এনৰ়্ো, ফৰীচীসকযল ভানবনেল যে 

যৰ্ওঁযলাযক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ বাযব অযপক্ষা কনৰ আযে। নকন্তু নস ভুল বুস্তজ্ 

পাইনেল। েীচুযে বুজ্াই নদযল যে ই যকেল ইিুদীসকলৰ বাযব স্থানী়ে, বা সীনমৰ্ 

ৰাজ্য নি’ব, নেদযৰ যৰ্ওঁযলাযক আগযৰ্ ভানবনেল (নৰু্বা এনৰ়্ো নকেুমাযন 
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নবশ্বাস কৰা মণ্ডলী ি’ব)। ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য যকেল বিুযৰ্া মানেী়ে আৰু দৃেযমান 

ৰাজ্যৰ নভৰ্ৰৰ্ এ া নি'ব নেযবাৰক মানুযি আঙুনল়োই নদব পাযৰ বা চাব 

পাযৰ, আৰু ক'ব পাযৰ, "ই়োৰ্ আযে, ই়োৰ্"; বা "ৰ্াৰ্ ৰাজ্য আযে।" 

েীচুযে, ননযজ্ই, যসই ৰাজ্যৰ ৰজ্া ি’বলল জ্ন্ম কলনেল, নেদযৰ যৰ্ওঁ পীলাৰ্ক 

স্পষ্টভাযে ককনেল (যোিন 18:36–37)। বুস্তজ্ লওক যে বাইযবযল "ৰজ্া" আৰু 

 "ৰাজ্য" েব্দ দু া নবননম়েমূলকভাযে বযেিাৰ কনৰযে (যেযন দাননয়েল 7:17–18, 

23)। ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ ভনেষযৰ্ ৰজ্াজ্ন ফৰীচীসকলৰ কাষৰ্ নথ়ে কি আনেল। 

নকন্তু যৰ্ওঁযলাযক যৰ্ওঁক ননজ্ৰ ৰজ্া নিচাযপ নচনন নাপাযল (যোিন 19:21)। 

যেনৰ়্ো যৰ্ওঁ ঘূনৰ আনিব, যৰ্নৰ়্ো জ্গৰ্খযন যৰ্ওঁক অস্বীকাৰ কনৰব 

 (প্ৰকানেৰ্ বাকয 19:19)। 

েীচুযে লূক 17 পদৰ্ ৰ্লৰ পদযবাৰৰ্ যৰ্ওঁৰ নদ্বৰ্ী়ে আগমনৰ নবষয়ে বৰ্ তনা 

কনৰযে, যেনৰ়্ো ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যই সমে পনৃথেীৰ্ োসন কনৰব (এই অধযা়েৰ্ 

ধাৰাবানিকৰ্াৰ বাযব মযফ ৰ কসযৰ্ আগব়িাই ননব):  

22 যৰ্ওঁ ননজ্ৰ নেষযসকলক ক’যল, “এনদযনা মানুিৰ পুত্ৰ পাবলল 

যৰ্ামাযলাযক আকাংক্ষা আৰু আকাংক্ষা কৰা নদন আনিব।” 23 

মানুযি ক’ব, ‘যচাো, যৰ্ওঁ ই়োৰ্ আযে!’ 'চাওক, ৰ্াযৰ্ই আযে!' নকন্তু 

বানিৰলল কগ যৰ্ওঁযলাকৰ নপযে নপযে নাোবা, 24 নক়েযনা যেযনলক 

আকােৰ পৰা আনয া ফাযল নবজ্লুী জ্বনল উযঠ, যৰ্যনলক মানুিৰ 

পুত্ৰও যৰ্ওঁৰ নদনৰ্ ি’ব। 25 নকন্তু যৰ্ওঁ প্ৰথযম অনৰ্ দুখ-কষ্ট ভুনগব 

লানগব, আৰু বৰ্তমানৰ বংেই যৰ্ওঁক অস্বীকাৰ কনৰব লানগব। (লূক 

17:22-25, মফৰ ফ ) 

েীচুযে নবজ্লুীৰ কথা উযেখ কনৰনেল, যেযন মনথ 24:27–31 পদৰ্, সমে 

জ্গৰ্খনক োসন কনৰবলল যৰ্ওঁৰ নদ্বৰ্ী়েবাৰ অিাৰ বৰ্ তনা কনৰনেল। েীচুযে 

এইয া যকাো নাই যে যৰ্ওঁ ঘূনৰ আনিযল যৰ্ওঁৰ যলাকসকযল যৰ্ওঁক যদখা 

নাপাব। 

মানুযি যৰ্ওঁক ননজ্ৰ ৰজ্া নিচাযপ নচনন নাপাব (প্ৰকানেৰ্ বাকয 11:15 ) আৰু 

যৰ্ওঁৰ নবৰুযদ্ধ েুদ্ধ নকনৰব (প্ৰকানেৰ্ বাকয 19:19 )! বিুযৰ্ ভানবব যে েীচুযে 

খ্ৰীষ্টনবযৰাধীক প্ৰনৰ্নননধত্ব কযৰ। েীচুযে যকাো নানেল যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য যসই 

ফৰীচীসকলৰ নভৰ্ৰৰ্ আযে—যৰ্ওঁ যৰ্ওঁযলাকক আন ঠাইৰ্ ককনেল যে 
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যৰ্ওঁযলাকৰ ভণ্ডানমৰ বাযব যৰ্ওঁযলাক ৰাজ্যৰ্ নাথানকব (মনথ 23:13–14)। 

নৰু্বা েীচুযে যকাো নানেল যে মণ্ডলীয়ে ৰাজ্য ি’ব। 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য এযনকুো এ া বস্তু নেয াৰ্ মানুযি এনদন প্ৰযেে কনৰব পানৰব - 

যেযন ধানম তকসকলৰ পুনৰুত্থানৰ সম়েৰ্! ৰ্থানপও, আননক অব্ৰািাম আৰু 

আন নপৰৃ্পুৰুষসকযলা এনৰ়্োও ৰ্াৰ্ নাই (ইব্ৰী 11:13-40)। 

নেষযসকযল জ্ানননেল যে যসই সম়েৰ্ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য যৰ্ওঁযলাকৰ নভৰ্ৰৰ্ 

বযস্তক্তগৰ্ভাযে নানেল, আৰু ই়োক ৰ্লৰ্ নদ়ো ধৰযৰ্ প্ৰকাে পাব, নে লূক 

17:21 পদৰ নপেৰ্ আনিল, য়ে যদখুোইযে: 

11 যেনৰ়্ো যৰ্ওঁযলাযক এইযবাৰ শুননযল, যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁ আন এ া দৃষ্টান্ত 

ক’যল, কাৰৰ্ যৰ্ওঁ নেৰূচাযলমৰ ওচৰৰ্ আনেল, আৰু যৰ্ওঁযলাযক 

বুস্তজ্যল যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য ৰ্ৎক্ষৰ্াৰ্ প্ৰকাে পাব (লূক 19:11)। 

ৰাজ্যখন স্পষ্টভাযে ভনেষযযৰ্ আনেল 

ৰাজ্যখন ওচৰ চানপযে যন নাই যকযনলক কব পানৰব? যসই প্ৰশ্নয াৰ উত্তৰ 

নদ়োৰ অংে নিচাযপ েীচুযে ভনেষযদ্বাৰ্ীমূলক পনৰঘ নাসমূিৰ ৰ্ানলকাভুক্ত 

কনৰনেল (লূক 21:8–28 ) আৰু ৰ্াৰ নপেৰ্ নেকাইনেল: 

29 িুমুৰ গেযজ্াপা আৰু সকযলা গেলল চাওক। 30 যেনৰ়্ো ইিঁযৰ্ 

ফুনল উযঠ, যৰ্নৰ়্ো আপনুন যদনখব আৰু জ্াযন যে েীষ্মকাল ওচৰ 

চানপযে। 31 গনৰ্যক যেনৰ়্ো যৰ্ামাযলাযক এইযবাৰ ঘট  থকা যদনখবা, 

যৰ্নৰ়্ো জ্াননবা যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য ওচৰ চানপযে (লূক 21:29-31)। 

েীচুযে নবচানৰনেল যে যৰ্ওঁৰ যলাকসকযল ভনেষযৰ্বাৰ্ীৰ দযৰ ঘ নাযবাৰ 

অনুসৰৰ্ কনৰ ৰাজ্য যকনৰ়্ো আনিব যসই নবষয়ে জ্াননব পাযৰ। আন ঠাইৰ্ 

েীচুযে যৰ্ওঁৰ যলাকসকলক ভনেষযৰ্বাৰ্ী কৰা পনৰঘ নাযবাৰ চাই থানকবলল 

আৰু শুননবলল ককনেল (লূক 21:36; মাকত 13:33-37)। েীচুৰ কথা যকাোৰ 

পােযৰ্া বিুযৰ্ ভনেষযদ্বাৰ্ীৰ কসযৰ্ জ্ন়িৰ্ জ্গৰ্ৰ ঘ নাযবাৰ চাবলল স্বাধীনৰ্া 

লাভ কযৰ। 
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লূক 22 আৰু 23 পদৰ্ েীচুযে পনুৰ যদখুোইযে যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য কিযে 

এযনকুো এ া বস্তু নেয া ভনেষযযৰ্ পূৰ্ ত ি’ব যেনৰ়্ো যৰ্ওঁ নেক্ষা নদব: 

15 “মই দুখযভাগ কৰাৰ আগযৰ্ যৰ্ামাযলাকৰ লগৰ্ এই ননিাৰ-পৰ্ব্ ত 

খাবলল আকাংক্ষা কনৰযো; 16 নক়েযনা মই যৰ্ামাযলাকক কওঁ, ঈশ্বৰৰ 

ৰাজ্যৰ্ পূৰ্ ত যনাযিাোললযক মই আৰু যকনৰ়্োও ৰ্াৰ ফল নাখাওঁ।” 17 

যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁ পাত্ৰয া কল ধনযবাদ নদযল আৰু ক’যল, “যৰ্ামাযলাযক 

ৰ্াক কল যৰ্ামাযলাকৰ মাজ্ৰ্ ভাগ কৰা; 18 নক়েযনা মই 

যৰ্ামাযলাকক কওঁ, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য নিাললযক মই আঙুৰৰ ফল পান 

নকযৰা"  (লূক 22:15-18)। 

39 নকন্তু যৰ্ওঁৰ লগৰ্ কৰ ুচৰ্ নদ়ো দুলৃনৰ্কাৰীসকলৰ মাজ্ৰ এজ্যন 

যৰ্ওঁক ননন্দা কনৰ ক’যল, “ৰু্নম েনদ খ্ৰীষ্ট, যৰ্যন্ত যৰ্ামাযলাযক ননজ্যক 

ৰক্ষা কৰা আৰু আমাযকা ৰক্ষা কৰা।” 40 যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁৰ সংগীয়ে 

যৰ্ওঁক নৰ্ৰস্কাৰ কনৰ ক’যল, “যৰ্ামাযলাযক ঈশ্বৰক ভ়ে কৰা নাইযন?” 

কাৰৰ্ আপুননও যৰ্ওঁৰ লগৰ্ োস্তি পাব লাযগ। 41 আৰু আনম যোগয 

যিাোৰ বাযবই এযন কনৰযলা,ঁ কাৰৰ্ আনম নেদযৰ কনৰযলা,ঁ যসইদযৰ 

আনমও পুৰস্কাৰ পাযলা,ঁ নকন্তু যৰ্ওঁ যব়ো কাম কৰা নাই।” 42 যৰ্নৰ়্ো 

যৰ্ওঁ েীচুক ক’যল, “যি যমাৰ প্ৰভু, যেনৰ়্ো ৰু্নম যৰ্ামাৰ ৰাজ্যলল 

আনিবা, যৰ্নৰ়্ো যমাক স্মৰৰ্ কৰা।” 43 নকন্তু েীচুযে যৰ্ওঁক ক’যল, 

“আযমন, মই যৰ্ামাক কওঁ, আস্তজ্ ৰু্নম যমাৰ লগৰ্ জ্ান্নাৰ্ৰ্ 

থানকবা।” (লকূ 23:39-43, সাধাৰৰ্ ইংৰাজ্ীৰ্ আৰামী়ো ) 

যদখুোওক যে েীচুক বধ কৰাৰ নপেৰ্ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য অিা নানেল; 

43 অনৰমনথ়োৰ যোযচফ, নেজ্ন মিাসভাৰ এজ্ন নবনেষ্ট সদসয, নে 

ননযজ্ই ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ প্ৰনৰ্ আেযিযৰ বা  চাই আনেল, যৰ্ওঁ আনি 

সািসী ি’ল. . . (মাকত 15:43)। 

51 যৰ্ওঁ ইিুদীসকলৰ অনৰমনথ়োৰ নগৰৰ আনেল, নেখন নগৰ ননযজ্ই 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ বাযব অযপক্ষা কনৰ আনেল (লূক 23:51)। 

পুনৰুত্থানৰ নপেৰ্যি (1 কনৰন্থী়ো 15:50–55 ) খ্ৰীষ্টানসকযল ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ 

প্ৰযেে কনৰবলল পুনৰ জ্ন্ম ল’ব, নেদযৰ যোিযন নলনপবদ্ধ কনৰযে: 
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3 েীচুযে উত্তৰ নদ ক’যল, “মই যৰ্ামাক সঁচালক কওঁ, যেনৰ়্োললযক 

এজ্ন নৰু্ন মানিুৰ জ্ন্ম নি়ে, যৰ্নৰ়্োললযক যৰ্ওঁ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য 

যদনখব যনাোযৰ।” 4 নীযকাদীযম যৰ্ওঁক সুনধযল, “মানিু যকযনলক বৃদ্ধ 

কি জ্ন্ম ল’ব পাযৰ?” নস নদ্বৰ্ী়েবাৰৰ বাযব মাকৰ গভতৰ্ প্ৰযেে কনৰ 

জ্ন্ম নদব পানৰবযন?" 5 েীচুযে উত্তৰ নদযল, "মই যৰ্ামাযলাকক সঁচালক 

কওঁ, পানী আৰু আত্মাৰ পৰা জ্ন্ম যনাযিাোললযক যৰ্ওঁ ঈশ্বৰৰ 

ৰাজ্যৰ্ প্ৰযেে কনৰব যনাোযৰ (যোিন 3:3-5)। 

যকেল ঈশ্বৰৰ যলাকসকযলযি সিস্ৰাব্দৰ পােৰ্ ঈশ্বৰৰ অনন্তম ৰাজ্য যদনখব। 

এনৰ়্ো অনুেি কনৰ আৰু বুস্তজ্ব যে েীচুৰ পনুৰুত্থানৰ নপেৰ্ যৰ্ওঁ পুনৰ 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নবষয়ে নেকাইনেল। 

3 আৰু যৰ্ওঁ যৰ্ওঁযলাকৰ দুখ-কষ্টৰ নপেৰ্ বিুযৰ্া অভুল প্ৰমাৰ্ৰ দ্বাৰা 

ননজ্যক জ্ীনেৰ্ উপস্থাপন কযৰ, চনেে নদন ধনৰ যসইযবাৰ পালন 

কনৰ, আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নবষয়ে ক়ে (পাচঁননৰ কম ত 1:3)। 

েীচুযে নদ়ো প্ৰথম আৰু যেষ উপযদেয া আনেল ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নবষয়ে! েীচুযে 

যসই ৰাজ্যৰ নবষয়ে নেকাবলল এজ্ন স্বগ তদৰূ্ নিচাযপ বল.েীচুযে পাচঁনন যোিনক 

পনৃথেীৰ্ ি'বলগী়ো ঈশ্বৰৰ সিস্ৰাব্দৰ ৰাজ্যৰ নবষয়েও নলনখনেল। যৰ্ওঁ যোিনলল 

নক নলনখনেল মন কৰক: 

4 েীচুৰ সাক্ষয আৰু ঈশ্বৰৰ বাকযৰ বাযব নেসকলৰ মূৰ কাট  যপযলাো 

কিনেল, নেসকযল যসই পশু বা ই়োৰ প্ৰনৰ্মূনৰ্ তক পূজ্া কৰা নানেল, 

আৰু যৰ্ওঁযলাকৰ কপাল বা িাৰ্ৰ্ ৰ্াক োপ কৰা নানেল, 

যৰ্ওঁযলাকৰ জ্ীেন মই যদনখযলা।ঁ আৰু যৰ্ওঁযলাযক খ্ৰীষ্টৰ লগৰ্ 

িাজ্াৰ বেৰ জ্ী়োই থানকল আৰু ৰাজ্ত্ব কনৰযল (প্ৰকানেৰ্ বাকয 

20:4)। 

আনদম খ্ৰীষ্টানসকযল নেকাইনেল যে ঈশ্বৰৰ সিস্ৰাব্দৰ ৰাজ্য পনৃথেীৰ্ থানকব 

আৰু বাইযবযল নেযকাোৰ দযৰ জ্গৰ্ৰ চৰকাৰসমূিৰ ঠাই ল'ব (প্ৰকানেৰ্ 

বাকয 5:10, 11:15)। 
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নক়ে, েনদ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য ইমান গুৰুত্বপূৰ্ ত, যৰ্যন্ত ই়োৰ নবষয়ে যবনে শুনা 

নাো়ে? 

আংনেকভাযে কাৰৰ্ েীচুযে ই়োক ৰিসয বুনল ককনেল: 

11 যৰ্ওঁ যৰ্ওঁযলাকক ক’যল, “যৰ্ামাযলাযক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ যগাপন কথা 

জ্াননবলল নদ়ো কিযে; নকন্তু বানিৰৰ্ থকা সকলৰ বাযব সকযলা 

দৃষ্টান্তযৰ আযি (মাকত 4:11)। 

আস্তজ্ও ঈশ্বৰৰ প্ৰকৃৰ্ ৰাজ্য যবনেভাগ মানুিৰ বাযব এক ৰিসয যেযনলক 

ঈশ্বৰৰ পনৰকল্পনাৰ বিুনখনন  (আমাৰ নবনামলূী়ো নকৰ্াপখযনা চাওক, 

www.ccog.org पर ऑनलाइन  অলপ:  ঈশ্বৰৰ পনৰকল্পনাৰ ৰিসয ঈশ্বযৰ নক়ে 

নকবা সৃটষ্ট কনৰনেল? ঈশ্বযৰ যৰ্ামাক নক়ে সৃটষ্ট কনৰযল? ) 

এইয াও নবযবচনা কৰক, যে েীচুযে ককনেল যে সমে জ্গৰ্ৰ সাক্ষী নিচাযপ 

ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰাৰ নপেৰ্ (েুগৰ) অন্ত (অনৰ্ যসানকাযল) আনিব: 

14 আৰু সকযলা জ্ানৰ্ৰ সাক্ষযৰ বাযব সমে জ্গৰ্ৰ্ ৰাজ্যৰ এই 

শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰা ি'ব, আৰু যৰ্নৰ়্ো যেষ আনিব  (মনথ 24:14)। 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা যঘাষৰ্া কৰায া গুৰুত্বপৰূ্ ত আৰু এই যেষ সম়েৰ্ 

সম্পন্ন কনৰবলগী়ো। ই এ া "ভাল বাৰ্ তা" কাৰৰ্ ই মানেৰ্াৰ অসুস্থৰ্াৰ বাযব 

প্ৰকৃৰ্ আো প্ৰদান কযৰ, ৰাজ্লননৰ্ক যনৰ্াসকযল নেনখনন নেকাব পাযৰ ৰ্াৰ 

নপেযৰ্া। 

েনদ আপুনন েীচুৰ বাকযযবাৰ নবযবচনা কযৰ, যৰ্যন্ত স্পষ্ট ি’ব লাযগ যে প্ৰকৃৰ্ 

খ্ৰীষ্টান মণ্ডলীয়ে এনৰ়্ো ৰাজ্যৰ যসই শুভবাৰ্তা যঘাষৰ্া কনৰব লানগব। গীজ্তাৰ 

বাযব এইয াযেই ই়োৰ েীষ ত অোনধকাৰ ি’ব লাযগ। আৰু এই কাময া 

সটঠকভাযে কনৰবলল ি’যল একানধক ভাষা বযেিাৰ কনৰব লানগব। এই কাময া 

কনটননউন়েং চাচত অে গযি কনৰবলল যচষ্টা কযৰ। আৰু যসইবাযবই এই 

পুস্তিকাখন বিু ভাষালল অনুবাদ কৰা কিযে। 

েীচুযে নেনখনন নেকাইনেল, যসইযবাযৰ যৰ্ওঁৰ পথ েিৰ্ নকনৰব: 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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13 "সৰু দুোযৰনদ যসামাই োওক; নক়েযনা দুোৰখন বিল, আৰু 

নবনােলল যোো পথয া বিল, আৰু ৰ্াৰ মাযজ্যৰ যসামাই যোো বিুৰ্ 

আযে। 14 নক়েযনা জ্ীেনলল যোো দুোৰখন সংকীৰ্ ত আৰু বা  কটঠন, 

আৰু ৰ্াক কযমইযি পা়ে। (মনথ 7:13-14) 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তাই জ্ীেনলল কল ো়ে! 

মন কনৰবলগী়ো যে েনদও খ্ৰীষ্টান বুনল যকাো যবনেভাযগই এই ধাৰৰ্ায াৰ প্ৰনৰ্ 

অেযিনলৰ্ যে খ্ৰীষ্টই ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰাৰ্ গুৰুত্ব নদনেল, 

ধম তননৰযপক্ষ ধম তৰ্েনবদ আৰু ইনৰ্িাসনবদসকযল প্ৰায়ে বুস্তজ্ পাইযে যে 

বাইযবযল প্ৰকৃৰ্যৰ্ এইয াযেই নেকা়ে। 

ৰ্থানপও েীচুযে ননযজ্ই যৰ্ওঁৰ নেষযসকযল ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা 

নেযকাোৰ আো কনৰনেল (লূক 9:2,60)। নেযিৰু্ ভনেষযৰ্ৰ ৰাজ্য ঈশ্বৰৰ 

নবধানৰ ওপৰৰ্ নভনত্ত কনৰ ি’ব, যসয়েযি ই োনন্ত আৰু সমৃস্তদ্ধ আননব—আৰু 

যসই নন়েমযবাৰ অনুসৰৰ্ কনৰ এই েুগৰ্ প্ৰকৃৰ্ োনন্ত আযন (গীৰ্মালা 

119:165; ইনফচী়ো 2:15)। 

আৰু ৰাজ্যৰ এই শুভবাত্ততা পুৰনৰ্ নন়েমৰ োস্ত্ৰৰ্ জ্না কগনেল। 
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3.  পুৰনৰ্ নন়েমৰ্ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নবষয়ে জ্না কগনেল 

যননক? 

েীচুৰ প্ৰথম আৰু যেষ নলনপবদ্ধ ধম তধ্বননৰ্ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা যঘাষৰ্া 

কৰা জ্ন়িৰ্ আনেল (মাকত 1:14–15; পাচঁননৰ কম ত 1:3)। 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য এযনকুো এ া বস্তু োৰ নবষয়ে েীচুৰ নদনৰ ইিুদীসকযল 

যৰ্ওঁযলাকৰ োস্ত্ৰৰ্ উযেখ কৰা ধৰযৰ্ নকবা এ া জ্াননব লানগনেল, োক আনম 

এনৰ়্ো পুৰনৰ্ নন়েম বুনল কওঁ। 

দাননয়েযল ৰাজ্যৰ নবষয়ে নেক্ষা নদনেল 

ভাববাদী দাননয়েযল নলনখনেল: 

40 আৰু চৰু্থ ত ৰাজ্য যলািাৰ দযৰ েস্তক্তোলী ি’ব, যেনৰ়্োললযক যলাযে 

সকযলাযক  ুকুৰা- ুকুৰ কনৰ যপলাব; আৰু যলািাৰ দযৰ ৰ্াক 

যথযৰ্নল়োই যপযলাোৰ দযৰ, যৰ্ওঁ ৰাজ্যখন ভাটঙ যপলাব, আৰু 

সকযলাযক  ুকুৰা- ুকুৰ কনৰ যপলাব। 41 যেনৰ়্ো যৰ্ামাযলাযক ভনৰ 

আৰু নখ, নকেুমান মৃৎনেল্পীৰ মাট  আৰু নকেুমান যলািাৰ যদনখবা, 

যৰ্নৰ়্ো ৰাজ্য নবভক্ত ি’ব; ৰ্থানপও ৰ্াৰ্ যলািাৰ বল থানকব নদ়েক, 

যেযনলক আপুনন মাট ৰ লগৰ্ যলা নমিনল যিাো যদনখনেল। 42 যেযনলক 

ভনৰৰ আঙুনলযবাৰ যলািা আৰু নকেুমান মাট যৰ কৰ়্োৰ কৰা কিনেল, 

যসইদযৰ ৰাজ্যও নকেুমান েস্তক্তোলী আৰু নকেুমান নষ্ট ি’ব পৰা ি’ব। 

43 ৰু্নম যেযনলক যলািাক ধূনলৰ লগৰ্ নমিনল যিাো যদনখো, যৰ্যনলক 

মানুিৰ বংেৰ মাজ্যৰ্া যসইযবাৰ যপাো োব; নকন্তু ইয াযে নসয াৰ 

লগৰ্ লানগ নাথানকব, টঠক যেযনলক মাট ৰ লগৰ্ যলা নমিনল নি়ে। 44 

আৰু এই ৰজ্াসকলৰ নদনৰ্ স্বগ তৰ ঈশ্বযৰ এযন এখন ৰাজ্য স্থাপন 

কনৰব, নেয া যকনৰ়্োও নবনষ্ট নি’ব; আৰু ৰাজ্য আন যলাকসকলৰ 

ওপৰৰ্ এনৰ নদ়ো নি’ব; যৰ্ওঁ এই সকযলা ৰাজ্যক  ুকুৰা- ুকুৰ কনৰ 

ধ্বংস কনৰব, আৰু যৰ্ওঁ নচৰকালললযক নথ়ে কি থানকব (দাননয়েল 

2:40-44)। 

18 নকন্তু পৰমপৰা পনবত্ৰ যলাকসকযল ৰাজ্য লাভ কনৰব, আৰু ৰাজ্য 

নচৰকালললযক অনধকাৰী ি’ব।’ (দাননয়েল 7:18)। 
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21  "মই চাই আনেযলা; আৰু যসই নেংই পনবত্ৰ যলাকসকলৰ নবৰুযদ্ধ 

েুদ্ধ কনৰ থানকল আৰু যৰ্ওঁযলাকৰ ওপৰৰ্ জ়্েী ি’ল, 22 

যেনৰ়্োললযক প্ৰাচীন যলাক আনি পৰমপৰা পনবত্ৰ যলাকসকলৰ 

অনুকূযল নবচাৰ কৰা নি’ল, আৰু পনবত্ৰ যলাকসকযল ৰাজ্য দখল 

কৰাৰ সম়ে আনিল . (দাননয়েল 7:21-22) 

দাননয়েলৰ পৰা আনম নেনকযো যে এ া সম়ে আনিব যেনৰ়্ো ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যই 

এই জ্গৰ্ৰ ৰাজ্যযবাৰ ধ্বংস কনৰ নচৰকালললযক থানকব। আনম এইয াও 

নেনকযো যে এই ৰাজ্য লাভ কৰাৰ্ সন্তসকলৰ ভূনমকা থানকব। 

দাননয়েলৰ ভনেষযদ্বাৰ্ীৰ বিুযৰ্া অংে একনবংে েনৰ্কাৰ আমাৰ সম়েৰ বাযব। 

নৰু্ন নন়েমৰ নকেু অংে নবযবচনা কৰক: 

12 “যৰ্ামাযলাযক নে দি নেং যদনখলা, যসই দিজ্ন ৰজ্া, নেসকযল 

এনৰ়্োও ৰাজ্য লাভ কৰা নাই, নকন্তু যসই পশুৰ ওপৰৰ্ ৰজ্াসকলৰ 

দযৰ এক ঘণ্টাৰ বাযব যৰ্ওঁযলাকৰ অনধকাৰ আযে। 13 যৰ্ওঁযলাক 

এক মযনাভােৰ, আৰু যৰ্ওঁযলাযক যসই জ্ন্তুয াক ননজ্ৰ েস্তক্ত আৰু 

অনধকাৰ নদব। 14 যৰ্ওঁযলাযক যমৰ যপাোনলৰ লগৰ্ েুদ্ধ কনৰব, আৰু 

যমৰ যপাোনলয়ে যৰ্ওঁযলাকক জ়্ে কনৰব, নক়েযনা যৰ্ওঁ প্ৰভুসকলৰ 

প্ৰভু আৰু ৰজ্াসকলৰ ৰজ্া; আৰু যৰ্ওঁৰ লগৰ্ থকা সকল আহ্বান 

কৰা, মযনানীৰ্ আৰু নবশ্বাসী।” (প্ৰকানেৰ্ বাকয 17:12-14) 

গনৰ্যক আনম পুৰনৰ্ আৰু নৰু্ন নন়েম উভ়েযৰ্ এই ধাৰৰ্া যদনখবলল পাওঁ যে 

দি অংেযৰ অন্তকালীন পানথ তে ৰাজ্য ি’ব আৰু ঈশ্বযৰ ই়োক ধ্বংস কনৰ 

ননজ্ৰ ৰাজ্য প্ৰনৰ্ষ্ঠা কনৰব। 

নেচ়োই ৰাজ্যৰ নবষয়ে নেক্ষা নদনেল 

ঈশ্বযৰ নেচ়োক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ প্ৰথম অংে, সিস্ৰাব্দ নাযমযৰ জ্নাজ্াৰ্ 

িাজ্াৰ বেৰী়ো ৰাজ্ত্বৰ নবষয়ে এইদযৰ নলনখবলল যপ্ৰৰৰ্া নদনেল: 

1 নেচ়েৰ ঠানৰৰ পৰা এ া লাটঠ ওলাব, আৰু যৰ্ওঁৰ নেপাৰ পৰা এ া 

িাল ওলাব। 2 নেযিাোৰ আত্মা যৰ্ওঁৰ ওপৰৰ্ থানকব, জ্ঞান আৰু 
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বুস্তদ্ধৰ আত্মা, েসু্তক্ত আৰু েস্তক্তৰ আত্মা, জ্ঞানৰ আত্মা আৰু ভ়ে কৰা 

নেযিাোৰ আত্মা। 

3 যৰ্ওঁ নেযিাোৰ ভ়েৰ্ আনস্তন্দৰ্ ি়ে, আৰু যৰ্ওঁ ননজ্ৰ চকুৰ আগৰ্ 

নবচাৰ নকযৰ, আৰু কাৰ্ শুননযলও যৰ্ওঁ নবচাৰ নকযৰ; 4 নকন্তু যৰ্ওঁ 

দনৰদ্ৰনবলাকক ধানম তকৰ্াযৰ নবচাৰ কনৰব, আৰু পৃনথবীৰ দনৰদ্ৰসকলৰ 

নবচাৰ কনৰব; যৰ্ওঁ মুখৰ লাটঠযৰ পৃনথেীৰ্ আঘাৰ্ কনৰব, আৰু ওঁঠৰ 

আঘাযৰ্যৰ দুষ্ট যলাকক বধ কনৰব। 5 ধানম তকৰ্া যৰ্ওঁৰ কঁকাল ি’ব, 

আৰু সৰ্য যৰ্ওঁৰ কঁকাল ি’ব। 

6 পিুও যমৰ যপাোনলয াৰ লগৰ্ জ্ী়োই থানকব, নািৰফু ুকীয াযে 

োগলীয া, যপাোনলয া, যপাোনল নসংিয া আৰু যচযলনক থকাজ্নৰ 

লগৰ্ শুব; আৰু এ া সৰু ল’ৰা-যোোলীয়ে যৰ্ওঁযলাকক যনৰৃ্ত্ব নদব। 
7 গৰু-ভালুক চনৰব; যৰ্ওঁযলাকৰ সন্তানসকযল এযকলযগ শুই থানকব; 

আৰু নসংিই গৰুৰ দযৰ যখৰ খাব। 8 গাখীৰ যখাো সাযপ সাপৰ গাৰঁ্ৰ্ 

যখনলব, আৰু গাখীৰ এনৰ নদ়ো নেশুযে সাপৰ গুিাৰ্ িাৰ্ নদব। 9 

যমাৰ সকযলা পনবত্ৰ পৰ্ব্ তৰ্ যকাযনও ক্ষনৰ্ নকযৰ বা ধ্বংস নকযৰ, 

নক়েযনা পানীয়ে সাগৰৰ্ নেদযৰ পূৰ কযৰ, যসইদযৰ পনৃথেী নেযিাোৰ 

জ্ঞাযনযৰ পনৰপূৰ্ ত ি’ব। 

10 যসই সম়েৰ্ নেচ়েৰ এ া নেপা ি’ব, নে যলাকসকলৰ বাযব পৰ্াকাৰ 

দযৰ নথ়ে ি’ব; নক়েযনা অনা-ইিুদী সকযল যৰ্ওঁক নবচানৰব, আৰু 

যৰ্ওঁৰ নবশ্ৰামৰ স্থান মনিমামস্তণ্ডৰ্ ি’ব।” (নেচ়ো 11:1-10) 

মই ই়োক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ প্ৰথম অংে বা প্ৰথম পে তা়ে বুনল যকাোৰ কাৰৰ্য া 

ি'ল ই এ া সম়ে ে'ৰ্ ই বািোন়েৰ্ ি'ব (পনবত্ৰ নগৰ, নৰু্ন নেৰূচাযলম, স্বগ তৰ 

পৰা নানম অিা সম়েৰ আগযৰ্। , প্ৰকানেৰ্ বাকয 21 ) আৰু িাজ্াৰ বেৰললযক 

স্থা়েী ি’ব। নেচ়োই এই পে তা়েৰ োৰীনৰক নদেয া ননস্তিৰ্ কনৰনেল, যেনৰ়্ো 

যৰ্ওঁ আৰু ককনেল: 

11 যসইনদনা এযনকুো ি’ব যে নেযিাোই যৰ্ওঁৰ যলাকসকলৰ অেনেষ্ট 

যলাকসকলক অচূৰ আৰু নমচৰৰ পৰা, পট্ৰ’ে আৰু কুচৰ পৰা, এলাম 

আৰু নচনাৰৰ পৰা, িমৎ আৰু সাগৰৰ দ্বীপযবাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কনৰব। 
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12 যৰ্ওঁ অনা-ইিুদীসকলৰ বাযব এখন পৰ্াকা ৰু্নলব, আৰু ইস্ৰায়েলৰ 

বনিলৃৰ্ যলাকসকলক আৰু নেিদূাৰ যলাকসকলক পনৃথেীৰ 

চানৰযকাৰ্ৰ পৰা একস্তত্ৰৰ্ কনৰব। 13 ইফ্ৰন়েমৰ ঈষ তা দৰূ ি’ব, আৰু 

নেিদূাৰ নবযৰাধীসকল ধ্বংস ি’ব; ইফ্ৰন়েযম নেিদূাৰ প্ৰনৰ্ ঈষ তা নকনৰব, 

আৰু নেিদূাই ইফ্ৰন়েমক অৰ্যাচাৰ নকনৰব। 14 নকন্তু যৰ্ওঁযলাযক 

নফনলষ্টী়োসকলৰ কান্ধৰ্ পস্তিম নদেলল উনৰ োব; যৰ্ওঁযলাযক 

এযকলযগ পূবৰ যলাকসকলক লুণ্ঠন কনৰব; যৰ্ওঁযলাযক ইযদাম আৰু 

যমাোবৰ ওপৰৰ্ িাৰ্ নদব; আৰু অযমানৰ যলাকসকযল যৰ্ওঁৰ 

আজ্ঞা পালন কনৰব। 15 নেযিাোই নমচৰৰ হ্ৰদৰ স্তজ্ভা ধ্বংস কনৰব; 

যৰ্ওঁ ননজ্ৰ প্ৰবল বৰ্াযিযৰ নদীৰ ওপযৰযৰ মুটষ্ট যজ্াকানৰব, আৰু 

সাৰ্ া কনৰ্ ৰ্াক মানৰ যপলাব, আৰু মানিুক শুকান নদী পাৰ ি’ব। 

16 ইস্ৰায়েলৰ বাযব নমচৰৰ পৰা ওলাই যোোৰ সম়েৰ্ নেদযৰ অচূৰৰ 

বানিৰৰ্ থানকবলগী়ো যৰ্ওঁৰ যলাকসকলৰ অেনেষ্ট যলাকসকলৰ 

বাযব এ া ৰাজ্পথ থানকব। (নেচ়ো 11:11-16) 

यशायाह भी ललखन ेरे् ललए पे्रररत हुआ: 

2 এনৰ়্ো যেষ নদনযবাৰৰ্ নেযিাোৰ গৃিৰ পৰ্ব্ তৰ্ সকযলা পৰ্ব্ তৰ্ৰ 

ওপৰৰ্ প্ৰনৰ্টষ্ঠৰ্ ি’ব, আৰু সকযলা পািাৰৰ ওপৰৰ্ উচ্চ ি’ব; আৰু 

সকযলা জ্ানৰ্ যৰ্ওঁৰ ওচৰলল কব োব। 3 বিুযৰ্া যলাযক আনি ক’ব, 

“আিা, আনম নেযিাোৰ পৰ্ব্ তৰ্লল, োযকাবৰ ঈশ্বৰৰ গৃিলল োওঁ; যৰ্ওঁ 

আমাক যৰ্ওঁৰ পথ নেকাব, আৰু আনম যৰ্ওঁৰ পথৰ্ চনলম।" নক়েযনা 

নবধান নচয়োনৰ পৰা ওলাব, আৰু নেৰূচাযলমৰ পৰা নেযিাোৰ বাকয 

ওলাব। 4 যৰ্ওঁ অনা-ইিুদী সকলৰ মাজ্ৰ্ নবচাৰ কনৰব, আৰু বিুযৰ্া 

যলাকক নৰ্ৰস্কাৰ কনৰব; যৰ্ওঁযলাযক ননজ্ৰ ৰ্যৰাোলযবাৰ নাঙল, 

আৰু বৰেীযবাৰ কাইঁ  কনৰ যপলাব; জ্ানৰ্য়ে জ্ানৰ্ৰ নবৰুযদ্ধ 

ৰ্যৰাোল ল’ব যনাোনৰব, নৰু্বা এনৰ়্ো েুদ্ধ নেনকব। . . .11 মানুিৰ উচ্চ 

ৰূপ হ্ৰাস পাব, মানুিৰ অিংকাৰ োস্তি পাব, আৰু যসই নদনা যকেল 

নেযিাোই উচ্চৰ্া লাভ কনৰব। (নেচ়ো 2:2-4,11) 

এইদযৰ পৃনথেীৰ্ োনন্তৰ এক ইউয ানপ়োন সম়ে ি’ব। যেষৰ্, ই 

নচৰকালললযক স্থা়েী ি’ব, েীচুৰ োসনৰ কসযৰ্। নবনভন্ন োস্ত্ৰৰ আধাৰৰ্ 

 (গীৰ্মালা 90:4; 92:1; নেচ়ো 2:11; যিাযচ়ো 6:2 ) ইিুদী ৰ্ালমুযদ নেকা়ে যে ই 
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1000 বেৰললযক চনল থাযক (যবনবলনী়ে ৰ্ালমুদ: যট্ৰযট  োনযিস্তিন ফনলঅ’ 

97ক)। 

ৰ্লৰ্ নদ়ো কথানখননও নলনখবলল অনপু্ৰানৰ্ৰ্ কিনেযলাঁ:  

6 নক়েযনা আমাৰ পৰা এ া সন্তান জ্ন্ম কিযে, আমাৰ বাযব এ া পতু্ৰ 

নদ়ো কিযে; আৰু চৰকাৰ যৰ্ওঁৰ কান্ধৰ্ থানকব। আৰু যৰ্ওঁৰ নাম ি’ব 

আচনৰৰ্, পৰামে তদাৰ্া, েস্তক্তোলী ঈশ্বৰ, অনন্ত নপৰৃ্, োনন্তৰ 

ৰাজ্কুমাৰ। 7 দা়ূেদ আৰু যৰ্ওঁৰ ৰাজ্যৰ নসংিাসনৰ ওপৰৰ্ যৰ্ওঁৰ 

চৰকাৰ আৰু োনন্তৰ অন্ত নাথানকব, োযৰ্ যসই সম়েৰ পােৰ্ যৰ্ওঁক 

নযা়ে আৰু নযা়েৰ কসযৰ্ েৃংখলা আৰু প্ৰনৰ্ষ্ঠা কনৰবলল নচৰকালৰ 

বাযব থানকব। বানিনীসকলৰ প্ৰভুৰ উদযযমই এই কাম কনৰব। (নেচ়ো 

9:6-7) 

মন কনৰব যে নেচ়োই ককনেল যে েীচুযে আনি চৰকাৰৰ কসযৰ্ ৰাজ্য স্থাপন 

কনৰব। খ্ৰীষ্ট বুনল দাবী কৰা বিুযৰ্ এই অংেয া উদৰধৰৃ্ কনৰযলও, নবযেষলক 

প্ৰনৰ্ বেৰৰ নিযচম্বৰ মািৰ্, যৰ্ওঁযলাযক উযপক্ষা কযৰ যে ই েীচুৰ জ্ন্ম ি’ব 

বুনল যকাোৰ্লকও অনধক ভনেষযদ্বাৰ্ী কনৰযে। বাইযবযল যদখুোইযে যে ঈশ্বৰৰ 

ৰাজ্যৰ্ যলাকসকলৰ ওপৰৰ্ নবধান থকা চৰকাৰ আযে, আৰু েীচুযে ৰ্াৰ্ 

আনধপৰ্য নবিাৰ কনৰব। নেচ়ো, দাননয়েল আৰু আনসকযল ই়োৰ নবষয়ে 

ভনেষযৰ্বাৰ্ী কনৰনেল। 

ঈশ্বৰৰ নন়েমযবাৰ কিযে যপ্ৰমৰ পথ (মনথ 22:37-40; যোিন 15:10 ) আৰু 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ োসন যসই নন়েমযবাৰৰ ওপৰৰ্ নভনত্ত কনৰ ি’ব। গনৰ্যক, 

জ্গৰ্ৰ্ নেমাযনই মানুযি ই়োক যনযদখক নক়ে, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য যপ্ৰমৰ ওপৰৰ্ 

নভনত্ত কনৰ ি’ব। 

গীৰ্ আৰু অনধক 

যকেল দাননয়েল আৰু নেচ়োই নি়ে, ঈশ্বযৰ ঈশ্বৰৰ আগন্তুক ৰাজ্যৰ নবষয়ে 

নলনখবলল যপ্ৰৰৰ্া নদনেল। 
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নেনিযলযল যপ্ৰৰৰ্া লাভ কনৰ নলনখনেল যে মিাযিেৰ সম়েৰ্ নসঁচৰনৰ্ কি থকা 

ইস্ৰায়েলৰ কফদযবাৰ (যকেল ইিুদীসকযল নি়ে) সিস্ৰাব্দ ৰাজ্যৰ্ একস্তত্ৰৰ্ 

ি’ব: 

17 এযৰ্যক যকাো, “নেযিাো নেযিাোই এই কথা ককযে, মই 

যৰ্ামাযলাকক জ্ানৰ্যবাৰৰ মাজ্ৰ পৰা আৰু যৰ্ামাযলাক নসঁচৰনৰ্ কি 

থকা যদেযবাৰৰ পৰা একস্তত্ৰৰ্ কনৰম, আৰু মই যদে ইস্ৰায়েলক 

নদম।’ 18 আৰু যৰ্ওঁযলাযক ৰ্ালল োব, আৰু ৰ্াৰ পৰা সকযলা ঘৃৰ্নী়ে 

কাে তয আৰু সকযলা ঘৃৰ্নী়ে কাে তয আৰঁ্ৰাই যপলাব। 19 যৰ্নৰ়্ো মই 

যৰ্ওঁযলাকক এ া হৃদ়ে নদম, আৰু যৰ্ওঁযলাকৰ মাজ্ৰ্ নৰু্ন আত্মা 

সৃটষ্ট কনৰম, আৰু যৰ্ওঁযলাকৰ েৰীৰৰ পৰা এ া মাংসৰ হৃদ়ে উনল়োই 

যৰ্ওঁযলাকক মাংসৰ হৃদ়ে নদম, 20 োযৰ্ যৰ্ওঁযলাযক যমাৰ নন়েমযবাৰ 

পালন কযৰ, আৰু যমাৰ নন়েমযবাৰ পালন কযৰ, আৰু যসইযবাৰ 

কৰক; আৰু যৰ্ওঁযলাক যমাৰ যলাক ি’ব, আৰু মই যৰ্ওঁযলাকৰ ঈশ্বৰ 

ি’ম। 21 নকন্তু নেসকলৰ হৃদ়ে যৰ্ওঁযলাকৰ ঘৃৰ্নী়ে কাে তয আৰু 

ঘৃৰ্নী়ে কাে তযৰ্ ননমগ্ন কি আযে, যৰ্ওঁযলাকৰ মূৰৰ ওপৰৰ্ মই 

প্ৰনৰ্যোধ ল’ম, এই কথা ককযে প্ৰভু নেযিাোই। (নেনিযলল 11:17-21) 

ইস্ৰায়েলৰ কফদযবাৰৰ বংেধৰসকল আৰু নসঁচৰনৰ্ নি'ব, নকন্তু ঈশ্বৰৰ 

নবনধযবাৰ মানন চনলব আৰু ঘৃৰ্নী়ে বস্তু যখাো বন্ধ কনৰব (যলবী়ো পুিক 11; 

নদ্বৰ্ী়ে নববৰৰ্ 14)। 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাত্ততা সম্পযকত গীৰ্মালাৰ্ ৰ্লৰ্ নদ়ো কথাযবাৰ মন 

কৰক: 

27 জ্গৰ্ৰ সকযলা দলূৰৰ যদযে মনৰ্ যপলাব, আৰু নেযিাোৰ ওচৰলল 

ঘূনৰ োব, আৰু জ্ানৰ্যবাৰৰ সকযলা কফযদ যৰ্ামাযলাকৰ আগৰ্ 

উপাসনা কনৰব। 28 নক়েযনা ৰাজ্য প্ৰভুৰ, আৰু যৰ্ওঁ অনা-

ইিুদীসকলৰ ওপৰৰ্ োসন কযৰ। (গীৰ্মালা 22:27-28) 

6 যি ঈশ্বৰ, যৰ্ামাৰ নসংিাসন নচৰকাল; ধাস্তম তকৰ্াৰ ৰাজ্দণ্ড 

যৰ্ামাযলাকৰ ৰাজ্যৰ ৰাজ্দণ্ড। (গীৰ্মালা 45:6) 
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1 নেযিাোৰ উযেযেয এ া নৰু্ন গীৰ্ যগাো! সকযলা পৃনথেীয়ে 

নেযিাোৰ উযেযেয গান যগাো। 2 নেযিাোৰ উযেযেয গান যগাো, 

যৰ্ওঁৰ নামক আেীব তাদ কৰা; যৰ্ওঁৰ পনৰত্ৰাৰ্ৰ শুভবাত্ততা নদযন নদযন 

প্ৰচাৰ কৰক। 3 অনা-ইিুদী সকলৰ মাজ্ৰ্ যৰ্ওঁৰ মনিমা আৰু 

জ্ানৰ্নবলাকৰ মাজ্ৰ্ যৰ্ওঁৰ আচনৰৰ্ কাে তযৰ নবষয়ে বৰ্ তনা কৰা। 

 (গীৰ্মালা 96:1-3; 1 বংোেনল 16:23-24 পদও চাওক) 

10 যি নেযিাো, যৰ্ামাৰ সকযলা কম তই যৰ্ামাৰ প্ৰেংসা কনৰব, আৰু 

যৰ্ামাৰ পনবত্ৰ যলাকসকযল যৰ্ামাক আেীব তাদ কনৰব। 11 যৰ্ওঁযলাযক 

যৰ্ামাযলাকৰ ৰাজ্যৰ মনিমা আৰু যৰ্ামাযলাকৰ েস্তক্তৰ নবষয়ে ক’ব, 

12 োযৰ্ মানুিৰ সন্তানসকলৰ আগৰ্ যৰ্ওঁৰ মিান কম ত আৰু যৰ্ওঁৰ 

ৰাজ্যৰ মনিমা প্ৰকাে কনৰব। 13 যৰ্ামাযলাকৰ ৰাজ্য অনন্ত ৰাজ্য, 

আৰু যৰ্ামাৰ ৰাজ্য প্ৰজ্ন্মৰ পৰা প্ৰজ্ন্মলল চনল থাযক। (গীৰ্মালা 

145:10-13) 

পুৰনৰ্ নন়েমৰ নবনভন্ন যলখযকও ৰাজ্যৰ নকেুমান নদেৰ নবষয়ে নলনখনেল (যেযন 

নেনিযলল 20:33; ওবনদ়ো 21; মীখা 4:7)। 

গনৰ্যক, যেনৰ়্ো েীচুযে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তাৰ নবষয়ে নেকাবলল আৰম্ভ 

কনৰনেল, যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁৰ ৰ্াৎক্ষনৰ্ক যশ্ৰাৰ্াসকযল মূল ধাৰৰ্ায াৰ কসযৰ্ নকেু 

পনৰনচৰ্ আনেল। 
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4. পাচঁননসকযল ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তাৰ নবষয়ে নেক্ষা নদনেলযন? 

বিুযৰ্া কম তৰ দযৰ শুভবাৰ্তাযবাৰ যকেল েীচুৰ বযস্তক্তত্বৰ নবষয়ে ভাল খবৰ 

েনদও বািেৰ্া ি’ল যে েীচুৰ অনুগামীসকযল ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা 

নেকাইনেল। এইয াযেই কিযে েীচুযে কন়ি়োই অনা বাৰ্ তা। 

পাচঁনন যপৌযল ঈশ্বৰ আৰু েীচুৰ ৰাজ্যৰ নবষয়ে নলনখনেল: 

8 যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁ ধম ত-ঘৰৰ্ যসামাই নৰ্নন মাি ধনৰ সািযসযৰ কথা 

পানৰ্যল, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নবষয়ে েুস্তক্ত আৰু বুজ্াই নদযল (পাচঁননৰ কম ত 

19:8)। 

25 আৰু সঁচালকয়ে, মই এনৰ়্ো যৰ্ামাযলাক সকযলাযক নচনন পাওঁ, 

নেসকলৰ মাজ্ৰ্ মই ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নবষয়ে প্ৰচাৰ কনৰবলল কগনেযলা 

 (পাচঁননৰ কম ত 20:25)। 

23 এনদন যেনৰ়্ো যৰ্ওঁযলাযক যৰ্ওঁক ননেুক্ত কনৰযল, যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁৰ 

বাসস্থানৰ্ বিুযৰ্ যৰ্ওঁৰ ওচৰলল আনিল, যৰ্ওঁযলাকক যৰ্ওঁ বুজ্াই 

নদযল আৰু ৰানৰ্পুোৰ পৰা সনন্ধ়োললযক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য আৰু েীচুৰ 

নবষয়ে যমানচৰ নবধান আৰু ভাববাদীসকলৰ নবষয়ে গম্ভীৰভাযে সাক্ষয 

নদযল বুজ্াই নদ়ো . . .31 ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নবষয়ে প্ৰচাৰ কনৰ আৰু প্ৰভু 

েীচু খ্ৰীষ্টৰ নবষ়েযবাৰ নেযকাো, সমূ্পৰ্ ত নবশ্বাযসযৰ, যকাযনও ই়োক 

নননষদ্ধ নকযৰ (পাচঁননৰ কম ত 28:23,31)। 

মন কনৰব যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য যকেল েীচুৰ নবষয়ে নি়ে (েনদও যৰ্ওঁ ই়োৰ এ া 

প্ৰধান অংে), নেদযৰ যপৌযল ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নবষয়ে নে নেকাইনেল ৰ্াৰ পৰা 

পৃথযক েীচুৰ নবষয়ে নেকাইনেল। 

যপৌযল ই়োক ঈশ্বৰৰ শুভবাৰ্তা বুনলও ককনেল, নকন্তু ৰ্থানপও ই ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ 

শুভবাৰ্তা আনেল। 

9 ... আনম যৰ্ামাযলাকক ঈশ্বৰৰ শুভবাত্ততা প্ৰচাৰ কনৰযলা ঁ . . . 12 যে 

যৰ্ামাযলাক ঈশ্বৰৰ যোগয কি চনলবা, নে জ্যন যৰ্ামাযলাকক ননজ্ৰ 

ৰাজ্য আৰু মনিমালল মানৰ্ব। (1 নথচলনীকী়ো 2:9,12) 
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যপৌযল ই়োক খ্ৰীষ্টৰ শুভবাৰ্তা বুনলও ককনেল (যৰামী়ো 1:16)। েীচুৰ "ভাল 

বাৰ্তা", যৰ্ওঁ নেযকাো বাৰ্ তা। 

মন কনৰব যে এইয া যকেল েীচু খ্ৰীষ্টৰ বযস্তক্তত্বৰ নবষয়ে বা যকেল বযস্তক্তগৰ্ 

পনৰত্ৰাৰ্ৰ নবষয়ে এ া শুভবাৰ্তা নানেল। যপৌযল ককনেল যে খ্ৰীষ্টৰ শুভবাৰ্তাৰ 

নভৰ্ৰৰ্ েীচুৰ আজ্ঞাকাৰীৰ্া, যৰ্ওঁৰ উভনৰ্ অিা আৰু ঈশ্বৰৰ নবচাৰ 

অন্তভুতক্ত কৰা কিযে; 

6 ...নে সকযল যৰ্ামাযলাকক দুখ নদয়ে, যৰ্ওঁযলাকক ঈশ্বযৰ প্ৰনৰ্যোধ 

নদ়েক, 7 আৰু যেনৰ়্ো প্ৰভু েীচু স্বগ তৰ পৰা যৰ্ওঁৰ েস্তক্তোলী স্বগ তদৰূ্ৰ 

কসযৰ্ আনবভতাে ি’ব, যৰ্নৰ়্ো যৰ্ামাযলাযক যিেৰ্ নবশ্ৰাম লওঁক, 8 নে 

সকযল ঈশ্বৰক নচনন নাপা়ে, যৰ্ওঁযলাকৰ প্ৰজ্বনলৰ্ জ্ইুৰ্ 

যৰ্ামাযলাযক পাক যলাো আৰু নেসকযল আমাৰ প্ৰভু েীচু খ্ৰীষ্টৰ 

শুভবাৰ্তাৰ্ নবশ্বাস নকযৰ, যৰ্ওঁযলাকৰ ওপৰৰ্। 9 নেযিাোৰ আগৰ্ 

অনন্ত ধ্বংসৰ দ্বাৰা আৰু যৰ্ওঁৰ েস্তক্তৰ মনিমাৰ দ্বাৰা যৰ্ওঁযলাযক 

োস্তি পাব, 10 যসই নদনা যেনৰ়্ো যৰ্ওঁ আনিব, োযৰ্ যৰ্ওঁ ননজ্ৰ 

পনবত্ৰ যলাকসকলৰ দ্বাৰা মনিমামস্তণ্ডৰ্ ি়ে, আৰু নবশ্বাস কৰা 

সকযলাযৰ মাজ্ৰ্ যৰ্ওঁৰ প্ৰেংসা ি়ে, কাৰৰ্ আমাৰ যৰ্ামাযলাকৰ 

মাজ্ৰ্ সাক্ষয নবশ্বাস কৰা কিযে (2 নথচলনীকী়ো 1:6-10)। 

নৰু্ন নন়েযম যদখুোইযে যে ৰাজ্যখন আনম লাভ কনৰবলগী়ো বস্তু, এনৰ়্ো 

আনম ই়োক সমূ্পৰ্ তৰূযপ পাম বুনল নি়ে: 

28 আমাৰ এযন এখন ৰাজ্য আযে নেয া যজ্াকানৰব যনাোনৰ (ইব্ৰী 

12:28)। 

আনম এনৰ়্ো বুস্তজ্ব পাযৰা আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ অংে ি’বলল আো কনৰব 

পাযৰা, নকন্তু ৰ্াৰ্ সমূ্পৰ্ তৰূযপ প্ৰযেে কৰা নাই। 

যপৌযল নবযেষভাযে দৃ়িৰ্াযৰ ককনেল যে এজ্ন মৰ্তযযলাযক মানিু নিচাযপ 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ সমূ্পৰ্ তৰূযপ প্ৰযেে নকযৰ, নেদযৰ পুনৰুত্থানৰ নপেৰ্ ঘয : 

50 এই ভাইনবলাক, মই এই কথা কওঁ, যৰ্জ্ আৰু মাংস ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ 

অনধকাৰী ি’ব যনাোযৰ; নৰু্বা দুনীনৰ্ উত্তৰানধকাৰী সূযত্ৰ যপাো 
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দুনীনৰ্ নি়ে। 51 যচাো, মই যৰ্ামাযলাকক এ া যগাপন কথা কওঁ, 

আনম সকযলাযে শুই নাথানকম, নকন্তু সকযলাযে সলনন ি’ম—52 

ক্ষযন্তকযৰ্, চকুৰ পলকযৰ্, যেষ নেঙা বজ্াযল। নক়েযনা নেঙা বজ্াব, 

আৰু অনবনােী মৃৰ্ যলাকসকল পুনৰুস্তত্থৰ্ ি’ব, আৰু আনম সলনন 

ি’ম (1 কনৰন্থী়ো 15:50-52)। 

1 এই কাৰযৰ্ মই যৰ্ামাযলাকক ঈশ্বৰ আৰু প্ৰভু েীচু খ্ৰীষ্টৰ আগৰ্ 

আজ্ঞা নদযো, নে জ্যন জ্ীনেৰ্ আৰু মৃৰ্ যলাকসকলৰ নবচাৰ কনৰ 

ৰাজ্যৰ্ োসন কনৰব (2 ৰ্ীমনথ়ে 4:1)। 

যপৌযল যকেল এই কথাই নি়ে, েীচুযে নপৰৃ্ ঈশ্বৰৰ িাৰ্ৰ্ ৰাজ্য অপ তৰ্ কনৰব 

বুনলও নেকাইনেল। 

20 নকন্তু এনৰ়্ো খ্ৰীষ্ট মৃৰু্যৰ পৰা পুনৰুস্তত্থৰ্ কিযে, আৰু য াপনন যোো 

সকযল প্ৰথম ফল নদয়ে। 21 নক়েযনা যেনৰ়্ো মানুিৰ দ্বাৰাই মৃৰু্য ি’ল, 

যৰ্নৰ়্ো মানিুৰ দ্বাৰাই মৃৰ্ যলাকৰ পুনৰুত্থান ি’ল। 22 নক়েযনা 

আদমৰ্ সকযলাযে যেযনলক মৃৰু্যবৰৰ্ কযৰ, যৰ্যনলক সকযলাযে 

খ্ৰীষ্টৰ্ পুনৰুস্তত্থৰ্ ি’ব। 23 নকন্তু প্ৰযৰ্যযকই ননজ্ ননজ্ ক্ৰম অনুসনৰ, 

প্ৰথযম ফল খ্ৰীষ্ট, ৰ্াৰ নপেৰ্ নেসকল খ্ৰীষ্টৰ আনিব। 24 যৰ্নৰ়্ো যেষ 

আনিব, যেনৰ়্ো যৰ্ওঁ নপৰৃ্ ঈশ্বৰৰ ওচৰৰ্ ৰাজ্য সমপ তৰ্ কযৰ, যেনৰ়্ো 

যৰ্ওঁ সকযলা োসন, সকযলা অনধকাৰ আৰু ক্ষমৰ্াৰ অন্ত যপলা়ে। 

25 নক়েযনা যৰ্ওঁ সকযলা েৰ্ৰুক ননজ্ৰ ভনৰৰ ৰ্লৰ্ নপৰাললযক 

যৰ্ওঁ ৰাজ্ত্ব কনৰব। (1 কনৰন্থী়ো 15:20-25)। 

যপৌযল এইয াও নেকাইনেল যে অধমীসকযল (অবাধযৰ্াকাৰীসকযল) ঈশ্বৰৰ 

ৰাজ্যৰ উত্তৰানধকাৰী নি’ব; 

9 অধমীসকযল যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ অনধকাৰী নি়ে, যসই কথা 

যৰ্ামাযলাযক নাজ্ানাযন? প্ৰৰ্াৰৰ্া নকনৰবা। বযনভচাৰী, মূনৰ্ তপজূ্ক, 

বযনভচাৰী, সমকামী, বযনভচাৰী, যচাৰ, যলাভী, মদযপা়েী, গানল-গালাজ্ 

কৰা বা অৰ্যাচাৰীয়ে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ উত্তৰানধকাৰী নি'ব (1 কনৰন্থী়ো 

6:9-10)। 
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19 এনৰ়্ো মাংসৰ কম তযবাৰ প্ৰকাে পাইযে, যসইযবাৰ ি’ল: বযনভচাৰ, 

বযনভচাৰ, অশুস্তদ্ধ, বযনভচাৰ, 20 মনূৰ্ তপজূ্া, োদু, েৰ্ৰুৰ্া, নবৰ্কত, 

ঈষ তা, ঈষ তা, স্বাথ তপৰ কামনা, মৰ্ালনকয, পাষণ্ডৰ্া, 21 ঈষ তা, িৰ্যা, 

মদযপান, প্ৰকাে; আৰু এইদযৰ; ই়োৰ নবষয়ে মই যৰ্ামাযলাকক 

আগযৰ্ই কওঁ, যেযনলক মই যৰ্ামাযলাকক আগযৰ্ ককনেযলা,ঁ যে 

নেসকযল এযন কাম কযৰ, যৰ্ওঁযলাযক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ উত্তৰানধকাৰী 

নি’ব (গালাৰ্ী়ো 5:19-21)। 

5 নক়েযনা যৰ্ামাযলাযক জ্ানা যে যকাযনা বযনভচাৰী, অশুনচ আৰু 

যলাভী মানুি, নে মূনৰ্ ত পজূ্া কযৰ, যৰ্ওঁৰ খ্ৰীষ্টৰ্ আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ 

যকাযনা অংে নাই (ইনফচী়ো 5:5)। 

ঈশ্বৰৰ মানদণ্ড আযে আৰু যৰ্ওঁৰ ৰাজ্যৰ্ প্ৰযেে কনৰবলল সক্ষম ি’বলল 

পাপৰ পৰা অনুৰ্াপ কনৰবলল দাবী কযৰ। পাচঁনন যপৌযল সৰ্কত কনৰ নদনেল যে 

নকেুমাযন েীচুৰ শুভবাৰ্তা উত্তৰ বুনল নেকাব যনাোযৰ, নকন্তু আন এজ্যন ি’ল: 

3 নপৰৃ্ ঈশ্বৰ আৰু আমাৰ প্ৰভু েীচু খ্ৰীষ্টৰ পৰা যৰ্ামাযলাকৰ ওচৰৰ্ 

অনুেি আৰু োনন্ত িওক, 4 যৰ্ওঁ আমাৰ পাপৰ কাৰযৰ্ ননজ্যক 

সমপ তৰ্ কনৰ আমাৰ ঈশ্বৰ আৰু নপৰৃ্ৰ ইচ্ছা অনুসাযৰ এই দুষ্ট েুগৰ 

পৰা আমাক উদ্ধাৰ কনৰযল, 5 োৰ বাযব নচৰকালললযক মনিমামস্তণ্ডৰ্ 

িওক। যসয়ে িওক। 6 মই আচনৰৰ্ কিযো যে যৰ্ামাযলাকক খ্ৰীষ্টৰ 

অনুেিলল মানৰ্ অনাৰ পৰা যৰ্ামাযলাযক ইমান যসানকাযল আন এ া 

শুভবাৰ্তালল ঘূনৰ আনিবা, 7 নেয া আনয া নি়ে; নকন্তু নকেুমাযন 

আযপানাক আমনন কযৰ আৰু খ্ৰীষ্টৰ শুভবাৰ্তা নবকৃৰ্ কনৰব নবচাযৰ। 
8 নকন্তু আনম বা স্বগ তৰ যকাযনা দযূৰ্ েনদ যৰ্ামাযলাকৰ আগৰ্ নে 

শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কনৰযো, ৰ্াৰ বানিযৰ আন যকাযনা শুভবাত্ততা 

যৰ্ামাযলাকক প্ৰচাৰ কযৰা,ঁ যৰ্যন্ত যৰ্ওঁ অনভেপ্ত ি’ব। 9 আনম 

আগযৰ্ যকাোৰ দযৰ, মই এনৰ়্ো পুনৰ কওঁ, যৰ্ামাযলাযক নে 

শুভবাৰ্তা লাভ কনৰযে, ৰ্াৰ বানিযৰ আন যকাযনাযে শুভবাত্ততা প্ৰচাৰ 

কযৰ, যৰ্ওঁ অনভেপ্ত িওক। (গালাৰ্ী়ো 1:3-9) 

3 নকন্তু মই ভ়ে খাইযো, যেযনলক সাযপ ননজ্ৰ চৰু্ৰৰ্াযৰ িোক 

প্ৰৰ্াৰৰ্া কনৰযল, যৰ্যনলক খ্ৰীষ্টৰ্ থকা সৰলৰ্াৰ দ্বাৰা যৰ্ামাযলাকৰ 

হৃদ়ে নবনষ্ট নি’ব। 4 নক়েযনা আনিবলগী়ো যকাযনাযে েনদ আনম 
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প্ৰচাৰ নকৰা আন েীচুৰ প্ৰচাৰ কযৰ, বা যৰ্ামাযলাযক েনদ 

যৰ্ামাযলাযক যনাযপাো আন এ া আত্মা, বা যৰ্ামাযলাযক যনাযপাো 

আন এ া শুভবাৰ্তা পাবা, যৰ্যন্ত যৰ্ামাযলাযক ৰ্াক সিয কনৰব 

পানৰবা। (2 কনৰন্থী়ো 11:3-4) 

"অনয" আৰু "নবনভন্ন" সঁচালকয়ে নমো, শুভবাৰ্তা নক আনেল? 

নমো শুভবাৰ্তাৰ নবনভন্ন অংে আযে। 

সাধাৰৰ্যৰ্, নমো সুসমাচাৰ কিযে আপুনন ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পালন কৰাৰ 

প্ৰয়োজ্ন নাই বুনল নবশ্বাস কৰা আৰু ঈশ্বৰক নচনন যপাো বুনল দাবী 

কৰায াযেই কিযে প্ৰকৃৰ্যৰ্ যৰ্ওঁৰ পথ অনুসনৰ জ্ী়োই থানকবলল যচষ্টা কৰা 

 (মনথ 7:21-23))। ই স্বাথ তপৰ প্ৰেৰ্ৰ্াৰ প্ৰনৰ্ প্ৰেৰ্ৰ্া ৰাযখ। 

সাযপ প্ৰা়ে 6000 বেৰ আগযৰ্ এ া নমো শুভবাৰ্তাৰ বাযব িোক প্ৰযলানভৰ্ 

কনৰনেল (আনদপুিক 3 ) - আৰু মানুযি ধনৰ কলযে যে যৰ্ওঁযলাযক ঈশ্বৰৰ্লক 

ভাললক জ্াযন আৰু ননজ্ৰ বাযব নক ভাল আৰু যব়ো যসইয া নসদ্ধান্ত ল'ব 

লানগব। ি়ে, েীচুৰ আগমনৰ নপেৰ্ যৰ্ওঁৰ নাম প্ৰায়ে নবনভন্ন নমো শুভবাৰ্তাৰ 

কসযৰ্ জ্ন়িৰ্ কৰা কিনেল—আৰু যেষ খ্ৰীষ্টনবযৰাধীৰ সম়েযৰ্া ই আনেল আৰু 

থানকব। 

এনৰ়্ো পাচঁনন যপৌলৰ সম়েৰ্ নমো শুভবাৰ্তা মূলৰ্ঃ সৰ্য আৰু ভুলৰ এক 

নটষ্টক/ৰিসযবাদী নমশ্ৰৰ্ আনেল। গ্নটষ্টকসকযল প্ৰথযম নবশ্বাস কনৰনেল যে 

পনৰত্ৰাৰ্যক ধনৰ আধযাস্তত্মক অন্তদৃতটষ্ট লাভ কনৰবলল নবযেষ জ্ঞানৰ প্ৰয়োজ্ন। 

গ্নটষ্টকসকযল মাংসই কৰা কামৰ যকাযনা নননদতষ্ট পনৰৰ্নৰ্ নাই বুনল ধনৰ কলনেল 

আৰু সপ্তম নদনৰ নবশ্ৰামবাৰৰ দযৰ নবষ়েৰ্ ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পালন কৰাৰ 

নবযৰানধৰ্া কনৰনেল। এযন এজ্ন ভুো যনৰ্া আনেল নচযমান মগুে, োক পাচঁনন 

নপৰ্যৰ সৰ্কত কনৰ নদনেল (পাচঁননৰ কম ত 8:18–21)। 

নকন্তু ই সিজ্ নি়ে 

নৰু্ন নন়েযম যদখুোইযে যে নফনলযপ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নবষয়ে নেকাইনেল:  
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5 যৰ্নৰ়্ো নফনলযপ চমনৰ়ো নগৰলল কগ যৰ্ওঁযলাকৰ আগৰ্ খ্ৰীষ্টৰ 

প্ৰচাৰ কনৰযল। . . . 12 নফনলযপ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নবষয়ে প্ৰচাৰ কৰাৰ 

বাযব যৰ্ওঁযলাযক নবশ্বাস কনৰযল . . . (পাচঁননৰ কম ত 8:5, 12)। 

নকন্তু েীচু, যপৌল আৰু নেষযসকযল নেকাইনেল যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ প্ৰযেে 

কৰায া সিজ্ নি়ে; 

24 যেনৰ়্ো েীচুযে যদনখযল যে যৰ্ওঁ অনৰ্ে়ে দুখী কি পনৰযে, যৰ্নৰ়্ো 

যৰ্ওঁ ক’যল, “ধনীসকলৰ বাযব ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ প্ৰযেে কৰায া নকমান 

কটঠন!” 25 নক়েযনা ধনী মানুযি ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ প্ৰযেে কৰাৰ্লক উ  

যবজ্ীৰ চকুযৰ পাৰ যিাোয া সিজ্।” 

26 যৰ্নৰ়্ো নে সকযল শুনননেল, যৰ্ওঁযলাযক ক’যল, “যৰ্যন্ত যকাযন 

পনৰত্ৰাৰ্ পাব পাযৰ?” 

27 নকন্তু যৰ্ওঁ ক’যল, “মানুিৰ বাযব নেয া অসম্ভে, যস়ো ঈশ্বযৰ কনৰব 

পাযৰ।” (লূক 18:24-27) 

22  "আনম বিুযৰ্া যিেৰ মাযজ্যৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ প্ৰযেে কনৰব 

লানগব" (পাচঁননৰ কম ত 14:22)। 

3 ভাইনবলাক, আনম যৰ্ামাযলাকৰ বাযব সদা়ে ঈশ্বৰক ধনযবাদ 

জ্নাইযো, নেদযৰ সটঠক, নক়েযনা যৰ্ামাযলাকৰ নবশ্বাস বিুৰ্ বৃস্তদ্ধ 

পাইযে, আৰু যৰ্ামাযলাকৰ প্ৰযৰ্যকযৰ পৰস্পৰৰ প্ৰনৰ্ অনৰ্ে়ে যপ্ৰম 

আযে, 4 আনমও যৰ্ামাযলাযক ঈশ্বৰৰ মণ্ডলীযবাৰৰ্ যৰ্ামাযলাকৰ 

বাযব যগৌৰোনিৰ্, যে. . . যৰ্ামাযলাকৰ কধে তয আৰু নবশ্বাসৰ কাৰযৰ্ 

যৰ্ামাযলাকৰ সকযলা অৰ্যাচাৰ আৰু দুখ-কষ্ট আনমও যৰ্ামাযলাকৰ 

নবষয়ে যগৌৰে কযৰা। 5 ঈশ্বৰৰ ধানম তক নযা়েপৰা়েৰ্ৰ্াৰ স্পষ্ট প্ৰমাৰ্, 

োযৰ্ যৰ্ামাযলাযক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ যোগয ি’বা, োৰ কাৰযৰ্ 

যৰ্ামাযলাযক দুখযভাগ কনৰবা; 6 নক়েযনা যৰ্ামাযলাকক দুখ নদ়ো 

সকলক দুখ নদবলল ঈশ্বৰৰ ধাস্তম তকৰ্া এইয াযেই, 7 আৰু যেনৰ়্ো 

প্ৰভু েীচু স্বগ তৰ পৰা যৰ্ওঁৰ েস্তক্তোলী স্বগ তদৰূ্ৰ কসযৰ্ প্ৰকাে পাব, 

যৰ্নৰ়্ো যৰ্ামাযলাকযকা আমাৰ লগৰ্ নবশ্ৰাম নদব (2 নথচলনীকী়ো 1 

:3-7)  
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অসুনবধাৰ বাযব, এই েুগৰ্ এনৰ়্ো মাত্ৰ যকইজ্নমানকযি আহ্বান কৰা কিযে 

আৰু ননব তানচৰ্ কৰা কিযে (মনথ 22:1–14; যোিন 6:44; ইব্ৰী 6:4–6)। আন 

নকেুমানক নপেৰ্ মানৰ্ব, নেদযৰ বাইযবযল যদখুোইযে যে "নেসকযল আত্মাৰ্ 

ভুল কনৰযে যৰ্ওঁযলাযক বুস্তজ্ পাব, আৰু নেসকযল অনভযোগ কযৰ যৰ্ওঁযলাযক 

মৰ্বাদ নেনকব" (নেচ়ো 29:24)। 

পাচঁনন নপৰ্যৰ নেকাইনেল যে ৰাজ্য নচৰকালৰ বাযব আযে, আৰু ঈশ্বৰৰ 

শুভবাৰ্তাক অধযেসা়েীভাযে পালন কনৰব লানগব নি’যল নযা়েৰ জ়্ে ি’ব; 

10 এই যিৰু্যক ভাইনবলাক, যৰ্ামাযলাকৰ আহ্বান আৰু মযনানীৰ্ 

যিাোয া ননস্তিৰ্ কনৰবলল েৎপযৰানাস্তি যচষ্টা কৰা, নক়েযনা এযন 

কাম কনৰযল যৰ্ামাযলাযক যকনৰ়্োও উজ্টু  নাপাবা; 11 এইদযৰ 

যৰ্ামাযলাযক আমাৰ প্ৰভু আৰু ত্ৰাৰ্কৰ্তা েীচু খ্ৰীষ্টৰ অনন্ত ৰাজ্যলল 

প্ৰচুৰ সুনবধা লাভ কনৰব (2 নপৰ্ৰ 1:10-11)। 

17 নক়েযনা ঈশ্বৰৰ গৃিৰ্ নবচাৰ কৰাৰ সম়ে আনি পনৰযে; আৰু েনদ 

আমাৰ আগৰ্ আৰম্ভ ি়ে, যৰ্যন্ত নেসকযল ঈশ্বৰৰ শুভবাৰ্তাৰ কথা 

নামাযন, যৰ্ওঁযলাকৰ যেষ নক ি’ব? (1 নপৰ্ৰ 4:17)। 

বাইযবল আৰু ৰাজ্যৰ যেষ নকৰ্াপ 

বাইযবযল নেকাইযে যে "ঈশ্বৰ কিযে যপ্ৰম" (1 যোিন 4:8,16 ) আৰু েীচু ঈশ্বৰ 

 (যোিন 1:1,14)—ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ এজ্ন ৰজ্া থানকব নে যপ্ৰম আৰু োৰ নবধাযন 

যপ্ৰমক সমথ তন কযৰ , ঘৃৰ্া নি়ে (প্ৰকানেৰ্ বাকয 22:14-15 পদৰ কসযৰ্ ৰু্লনা 

কৰক)। 

বাইযবযল এইয াও যদখুোইযে যে ঈশ্বযৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ অনন্ত শুভবাৰ্তা 

যঘাষৰ্া কনৰবলল এজ্ন স্বগ তদৰূ্ পঠাব (প্ৰকানেৰ্ বাকয 14:6-7 ) আৰু ৰ্াৰ 

নপেৰ্ আন এজ্ন স্বগ তদৰূ্ক ক'বলল পঠাব যে, মিান যদখা সযেও, বানবল 

পৰ্ন ি়ে (প্ৰকানেৰ্ বাকয 14:8-9)। এই বাৰ্তাযবাৰ ি'ব জ্গযৰ্ পূযব ত সাক্ষী 

নিচাযপ লাভ কৰা শুভবাৰ্তাৰ অযলৌনকক ননস্তিৰ্কৰৰ্ আৰু যেষৰ সম়েৰ্ 

ঈশ্বৰৰ ওচৰলল অিা "বিু যলাক"ৰ এ া কাৰক ি'ব (প্ৰকানেৰ্ বাকয 7:9–14)। 

উত্থান আৰু পৰ্ন ি’বলগী়ো চূ়িান্ত বানবলী়ে েস্তক্তৰ দযৰ নি়ে (প্ৰকানেৰ্ 
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বাকয 18:1–18 পদৰ কসযৰ্ ৰু্লনা কৰক), ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ যেষ পে তা়েয া 

নচৰকালললযক থাযক: 

15 যৰ্নৰ়্ো সপ্তম দযূৰ্ কথা ক’যল আৰু স্বগ তৰ্ উচ্চ মাযৰ্যৰ ক’বলল 

ধনৰযল, এই জ্গৰ্ৰ ৰাজ্যযবাৰ আমাৰ প্ৰভু আৰু যৰ্ওঁৰ খ্ৰীষ্টৰ ৰাজ্য 

কি পনৰযে আৰু যৰ্ওঁ নচৰকালৰ বাযব ৰাজ্ত্ব কনৰব। (প্ৰকানেৰ্ বাকয 

11:15)। 

েীচুযে ৰাজ্যৰ্ ৰাজ্ত্ব কনৰব! আৰু বাইযবযল ই়োৰ দু া উপানধ প্ৰকাে 

কনৰযে: 

16 আৰু যৰ্ওঁৰ যচালাৰ্ আৰু যৰ্ওঁৰ উৰুৰ্ এই নাম নলখা আযে: 

ৰজ্াসকলৰ ৰজ্া আৰু নেযিাোৰ নেযিাো (প্ৰকানেৰ্ বাকয 19:16)। 

নকন্তু যকেল েীচুযেযি ৰাজ্ত্ব কনৰবযন? এই অংেয াৰ প্ৰনৰ্ মযনাযোগ নদ়েক: 

4 যৰ্নৰ়্ো মই নসংিাসনযবাৰ যদনখযলা,ঁ আৰু নসিঁৰ্ৰ ওপৰৰ্ বনিল, 

আৰু নসিঁৰ্ৰ নবচাৰ ি’ল। যৰ্নৰ়্ো মই যদনখযলা,ঁ নেসকযল েীচুৰ সাক্ষয 

আৰু ঈশ্বৰৰ বাকযৰ বাযব মূৰ কাট  যপযলাো কিনেল, নেসকযল যসই 

পশু বা ই়োৰ প্ৰনৰ্মূনৰ্ তক পূজ্া কৰা নানেল, আৰু যৰ্ওঁযলাকৰ কপাল 

বা িাৰ্ৰ্ ই়োৰ নচন যলাো নানেল। আৰু যৰ্ওঁযলাযক খ্ৰীষ্টৰ লগৰ্ 

িাজ্াৰ বেৰ জ্ী়োই থানকল আৰু ৰাজ্ত্ব কনৰযল। , , 6 নে জ্যন প্ৰথম 

পুনৰুত্থানৰ্ অংেেিৰ্ কযৰ, যৰ্ওঁ ধনয আৰু পনবত্ৰ। নদ্বৰ্ী়ে মৃৰু্যৰ 

যকাযনা অনধকাৰ নাই, নকন্তু যৰ্ওঁযলাক ঈশ্বৰ আৰু খ্ৰীষ্টৰ পুযৰানিৰ্ 

ি'ব, আৰু যৰ্ওঁৰ লগৰ্ িাজ্াৰ বেৰ ৰাজ্ত্ব কনৰব (প্ৰকানেৰ্ বাকয 

20:4,6)। 

সৰ্য খ্ৰীষ্টানসকযল পুনৰুস্তত্থৰ্ কি খ্ৰীষ্টৰ কসযৰ্ িাজ্াৰ বেৰ ৰাজ্ত্ব কনৰব! 

কাৰৰ্ ৰাজ্য নচৰকালললযক থানকব (প্ৰকানেৰ্ বাকয 11:15), নকন্তু যসই ৰাজ্ত্বৰ 

কথা মাত্ৰ িাজ্াৰ বেৰললযকযি উযেখ কৰা কিনেল। যসইবাযবই মই ই়োক 

প্ৰথম অেস্থাৰ প্ৰথম পে তা়ে বুনল উযেখ কনৰযলা—ঁ যেষৰ, অনধক আধযাস্তত্মক, 

পে তা়েৰ নবপৰীযৰ্ োৰীনৰক, সিস্ৰাব্দ, পে তা়ে। 
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প্ৰকানেৰ্ বাকযৰ পুিকৰ্ নকেুমান পনৰঘ না ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ সিস্ৰাব্দ আৰু 

যেষ পে তা়েৰ মাজ্ৰ্ ঘ া বুনল উযেখ কৰা কিযে:  

7 আৰু যেনৰ়্ো িাজ্াৰ বেৰ যেষ ি’ব, যৰ্নৰ়্ো চ়েৰ্াযন ননজ্ৰ 

কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্ত ি’ব 8 আৰু পৃনথেীৰ চানৰ া চুকৰ্ থকা 

জ্ানৰ্যবাৰ, চগ আৰু মাগগক প্ৰৰ্াৰৰ্া কনৰবলল ওলাই োব, োযৰ্ 

যৰ্ওঁযলাযক েুদ্ধৰ বাযব একস্তত্ৰৰ্ কনৰব পাযৰ, োৰ সংখযা এযনধৰৰ্ৰ 

বানলৰ। . . . 11 যৰ্নৰ়্ো মই এ া িাঙৰ বগা নসংিাসন আৰু ৰ্াৰ্ বনি 

থকা এজ্নক যদনখযলা,ঁ োৰ মখুৰ পৰা পনৃথেী আৰু আকাে পলাই 

গ’ল। আৰু যৰ্ওঁযলাকৰ বাযব যকাযনা ঠাই নানেল। 12 যৰ্নৰ়্ো মই সৰু 

আৰু িাঙৰ মৃৰ্ক ঈশ্বৰৰ আগৰ্ নথ়ে কি থকা যদনখযলা,ঁ আৰু 

পুিকযবাৰ খুনল গ’ল। আৰু আন এখন নকৰ্াপ মুকনল ি’ল, নেয া 

কিযে জ্ীেনৰ পুিক। যসই পুিকযবাৰৰ্ নলখা কথাযবাৰৰ দ্বাৰাই 

মৃৰ্নবলাকৰ কম ত অনুসাযৰ নবচাৰ কৰা ি’ল। 13 সাগযৰ ৰ্াৰ্ থকা 

মৃৰ্ক সকলক নদযল, আৰু মৃৰু্য আৰু নেলগুট য়ে যৰ্ওঁযলাকৰ 

মাজ্ৰ্ থকা মৃৰ্ক সকলক নদযল। আৰু যৰ্ওঁৰ কম ত অনুসাযৰ 

যৰ্ওঁযলাকৰ নবচাৰ কৰা ি’ল। 14 ৰ্াৰ পােৰ্ মৃৰু্য আৰু নেলগুট  জ্ইুৰ 

হ্ৰদৰ্ যপলাই নদ়ো ি’ল। এ়ো নদ্বৰ্ী়ে মৃৰু্য। 15 আৰু নে জ্নক জ্ীেন 

পুিকৰ্ নলখা যদখা নাপাযল, যৰ্ওঁক জ্ইুৰ হ্ৰদৰ্ যপলাই নদ়ো ি’ল 

 (প্ৰকানেৰ্ বাকয 20:7-8, 11-15)। 

প্ৰকানেৰ্ বাকযৰ নকৰ্াপখযন যদখুোইযে যে িাজ্াৰ বেৰী়ো ৰাজ্ত্বৰ নপেৰ্ 

আৰু মৃৰু্যৰ নপেৰ্ আন এ া পে তা়ে আনিব:  

1 এনৰ়্ো মই এ া নৰু্ন আকাে আৰু এ া নৰু্ন পনৃথেী যদনখযলা,ঁ 

নক়েযনা প্ৰথম আকাে আৰু প্ৰথম পৃনথেী অৰ্ীৰ্ কি গ’ল। ই়োৰ 

বানিযৰ আন যকাযনা সাগৰ নানেল। 2 যৰ্নৰ়্ো মই যোিযন পনবত্ৰ নগৰ 

নৰু্ন নেৰূচাযলমক স্বামীৰ বাযব কইনাৰ দযৰ সাজ্-যপাোক নপনন্ধ 

ঈশ্বৰৰ পৰা স্বগ তৰ পৰা নানম অিা যদনখযলা।ঁ 3 যৰ্নৰ়্ো মই স্বগ তৰ পৰা 

এ া িাঙৰ মাৰ্ শুননযলা,ঁ “যচাো, ঈশ্বৰৰ বাসস্থান মানুিৰ ওচৰৰ্ 

আযে, আৰু যৰ্ওঁ যৰ্ওঁযলাকৰ লগৰ্ থানকব, আৰু যৰ্ওঁযলাক যৰ্ওঁৰ 

যলাক ি’ব।” ঈশ্বৰ ননযজ্ই যৰ্ওঁযলাকৰ লগৰ্ থানকব আৰু 

যৰ্ওঁযলাকৰ ঈশ্বৰ ি’ব। 4 আৰু ঈশ্বযৰ যৰ্ওঁযলাকৰ চকুৰ পৰা 

সকযলা চকুযলা মনচ যপলাব; যৰ্নৰ়্ো মৃৰু্য, যোক আৰু কাযন্দান 
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নি’ব। যৰ্নৰ়্ো আৰু যকাযনা কষ্ট নাথানকব, কাৰৰ্ আগৰ বস্তুযবাৰ 

পাৰ কি গ’ল।” (প্ৰকানেৰ্ বাকয 21:1-4) 

1 যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁ যমাক জ্ীেনৰ পানীৰ এখন ননম তল নদী যদখুোযল, নে 

স্ফট কৰ দযৰ ননম তল আৰু ঈশ্বৰ আৰু যমৰ যপাোনলৰ নসংিাসনৰ 

পৰা ওলাই আনিযে। 2 যৰ্ওঁৰ ৰািাৰ মাজ্ৰ্ আৰু নদীৰ দুয়োকাযষ 

জ্ীেন গে আনেল, নেয়ে বাৰ া ফল নদনেল আৰু প্ৰনৰ্মাযি প্ৰনৰ্জ্ন 

গেৰ্ ফল নদনেল। গেৰ পাৰ্যবাৰ জ্ানৰ্নবলাকৰ ননৰাম়েৰ বাযব 

আনেল। 3 আৰু যকাযনা অনভোপ নাথানকব, নকন্তু ঈশ্বৰ আৰু যমৰ 

যপাোনলৰ নসংিাসন ৰ্াৰ্ থানকব, আৰু যৰ্ওঁৰ দাসসকযল যৰ্ওঁক 

পূজ্া কনৰব। 4 যৰ্ওঁযলাযক যৰ্ওঁৰ মখু যদনখব, আৰু যৰ্ওঁযলাকৰ 

কপালৰ্ যৰ্ওঁৰ নাম থানকব। 5 ৰানৰ্ নাথানকব, যৰ্ওঁযলাকক যকাযনা 

প্ৰদীপ আৰু সূে তযৰ যপািৰৰ প্ৰয়োজ্ন নি’ব, নক়েযনা নেযিাো ঈশ্বযৰ 

যৰ্ওঁযলাকক যপািৰ নদয়ে। আৰু যৰ্ওঁযলাযক নচৰকালৰ বাযব ৰাজ্ত্ব 

কনৰব। (প্ৰকানেৰ্ বাকয 22:1-5) 

মন কনৰব যে িাজ্াৰ বেৰৰ পােৰ্ প্ৰচনলৰ্ এই নন়েম ঈশ্বৰৰ যসেকসকলক 

জ্ন়িৰ্ আৰু নচৰকালললযক স্থা়েী ি়ে। স্বগ তৰ্ প্ৰস্তুৰ্ কৰা পনবত্ৰ নগৰখযন স্বগ ত 

ৰ্যাগ কনৰ পনৃথেীলল নানমব। এ়োই কিযে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ অনন্তম পে তা়েৰ 

আৰম্ভনৰ্। নবষ আৰু নবষৰ বাযব আৰু সম়ে নাই! 

নম্ৰসকযল পৃনথেী (মনথ 5:5 ) আৰু সকযলা বস্তুৰ অনধকাৰী ি’ব (প্ৰকানেৰ্ 

বাকয 21:7)। পৃনথেীখন, ই়োৰ ওপৰৰ্ ি’বলগী়ো পনবত্ৰ নগৰখনযক ধনৰ, ভাল 

ি’ব কাৰৰ্ ঈশ্বৰৰ পথযবাৰ প্ৰয়োগ কৰা ি’ব। উপলনি কৰক যে: 

7 যৰ্ওঁৰ চৰকাৰৰ বৃস্তদ্ধ আৰু োনন্তৰ অন্ত নাথানকব (নেচ়ো 9:7)। 

স্পষ্টভাযে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ যেষ পে তা়েয া আৰম্ভনৰ্ৰ নপেৰ্ নবকনেৰ্ ি’ব কাৰৰ্ 

সকযলা মানুযি ঈশ্বৰৰ চৰকাৰৰ আজ্ঞা পালন কনৰব। 

ই ি’ব আ াইৰ্লক যগৌৰেৰ সম়েঃ 

9 নকন্তু যেযনলক নলখা আযে, চকুযে যদখা নাই, কাযৰ্ শুনা নাই, আৰু 

মানুিৰ হৃদ়েৰ্ নেনবলাক প্ৰযেে কৰা নাই, যসইযবাৰ ঈশ্বযৰ যৰ্ওঁক 
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যপ্ৰম কৰা সকলৰ বাযব প্ৰস্তুৰ্ কনৰযে। 10 নকন্তু ঈশ্বযৰ যৰ্ওঁৰ 

আত্মাৰ দ্বাৰাই আমাক যসইযবাৰ প্ৰকাে কনৰযে (1 কনৰন্থী়ো 2:9-10)। 

যপ্ৰম, আনন্দ আৰু নচৰনবশ্ৰামৰ সম়ে। এ া সুন্দৰ সম়ে ি’ব! ঈশ্বৰৰ 

ৰাজ্যই কল্পনাপ্ৰসূৰ্ভাযে উন্নৰ্ অনন্তকালৰ সৃটষ্ট কনৰব। ননজ্ৰ 

অংেয া কনৰব নননবচাযৰযন? 
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5.  নৰু্ন নন়েমৰ বানিৰৰ উৎসযবাযৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নবষয়ে 

নেকাইনেল 

খ্ৰীষ্টৰ আনদম নেক্ষকসকযল ভানবনেলযন যে যৰ্ওঁযলাযক ঈশ্বৰৰ প্ৰকৃৰ্ ৰাজ্যৰ 

শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰা উনচৰ্ আনেল? 

ি়ে. 

বেৰ বেৰ আগযৰ্ উত্তৰ যকৰ’নলনা নবশ্বনবদযাল়েৰ অধযাপক বা ত এিৰযমযন 

নদ়ো এ া বকৰ ৰৃ্ৰ্াৰ্ যৰ্ওঁ বাযৰ বাযৰ আৰু শুদ্ধভাযে এই কথা ককনেল যে 

আস্তজ্ৰ যবনেভাগ খ্ৰীষ্টানৰ দযৰ নি়ে, েীচু আৰু যৰ্ওঁৰ আনদম অনুগামীসকযল 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য যঘাষৰ্া কনৰনেল। েনদও ি° এিৰযমনৰ খ্ৰীষ্টান ধম তৰ নবষয়ে 

সামনেক বুজ্াবুস্তজ্ কনটননউন়েং চাচত অে গি ৰ পৰা বিু পৃথক, আনম এই 

কথাৰ্ একমৰ্ ি’ম যে ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তায াযেই কিযে েীচুযে ননযজ্ই যঘাষৰ্া 

কৰা আৰু যৰ্ওঁৰ অনুগামীসকযল নেয াৰ্ নবশ্বাস কনৰনেল। আনম এইয াও 

একমৰ্ ি’ম যে আস্তজ্ৰ বিু দাবীদাৰ খ্ৰীষ্টানসকযল যসই কথা বুস্তজ্ নাপা়ে। 

আ াইৰ্লক পুৰনৰ্ সংৰনক্ষৰ্ উত্তৰ – নৰু্ন নন়েমৰ নলখনী আৰু ধম তধ্বনন 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য "জ্ীনেৰ্ কি থকা আ াইৰ্লক পুৰনৰ্ সমূ্পৰ্ ত খ্ৰীষ্টান ধম তধ্বনন"ৰ 

এ া গুৰুত্বপূৰ্ ত অংে আনেল (যিামে এম িনিউ প্ৰাচীন খ্ৰীষ্টান ধম তধ্বনন। দয 

এপযষ্টানলক ফাদাে ত: েীক োস্ত্ৰ আৰু ইংৰাজ্ী অনুবাদ, 2়ে সংস্কৰৰ্। যবকাৰ 

বুকে, যেণ্ড যৰনপিে, 2004, পৃষ্ঠা 102  ). এই প্ৰাচীন খ্ৰীষ্টান ধম তধ্বননয াৰ 

নবষয়ে এইযবাৰ কথা আযে: 

5:5 আৰু ভাইনবলাক, যৰ্ামাযলাযক জ্াযন যে, আনম মাংসৰ জ্গৰ্ৰ্ 

থকায া ৰু্চ্ছ আৰু ক্ষৰ্স্থা়েী, নকন্তু খ্ৰীষ্টৰ প্ৰনৰ্জ্ঞা মিান আৰু 

আচনৰৰ্: আগন্তুক ৰাজ্যৰ্ নবশ্ৰাম আৰু অনন্ত জ্ীেন। 

ওপৰৰ কথাষাযৰ যদখুোইযে যে ৰাজ্যখন এনৰ়্োও যিাো নাই, বৰঞ্চ আনিব 

আৰু নচৰন্তন কি থানকব। ৰ্দুপনৰ এই প্ৰাচীন ধম তধ্বননৰ্ যকাো কিযে: 
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6:9 এনৰ়্ো েনদ এযন ধানম তক যলাকসকযলও ননজ্ৰ ধানম তক কম তৰ দ্বাৰা 

ননজ্ৰ সন্তানক উদ্ধাৰ কনৰবলল সক্ষম নি়ে, যৰ্যন্ত আনম েনদ আমাৰ 

বানপ্তস্মক নবশুদ্ধ আৰু ননম তল কনৰ ৰানখব যনাোযৰা যৰ্যন্ত ঈশ্বৰৰ 

ৰাজ্যৰ্ প্ৰযেে কৰাৰ আমাৰ নক আশ্বাস আযে? যন েনদ আনম পনবত্ৰ 

আৰু ধাস্তম তক কাম কৰা যদখা নাপাওঁ, যৰ্যন্ত আমাৰ পক্ষৰ্ যকান 

থানকব? 9:6 এই যিৰু্যক আনম সকযলাযে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ প্ৰযেে 

কনৰবলল আনম ইজ্যন নসজ্নক যপ্ৰম কযৰা ঁআিক। 11:7 গনৰ্যক, েনদ 

আনম ঈশ্বৰৰ দৃটষ্টৰ্ নক উনচৰ্ যসইয া জ্াযনা, যৰ্যন্ত আনম যৰ্ওঁৰ 

ৰাজ্যৰ্ প্ৰযেে কনৰম আৰু এযন প্ৰনৰ্জ্ঞা লাভ কনৰম নেযবাৰ "যকাযনা 

কাযৰ্ শুনা নাই, চকুযেও যদখা নাই, মানুিৰ হৃদয়েও কল্পনা কৰা 

নাই।" 

12:1 এযৰ্যক আনম যপ্ৰম আৰু ধাস্তম তকৰ্াযৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ বাযব প্ৰনৰ্ 

ঘণ্টা অযপক্ষা কযৰা ঁআিক, নক়েযনা আনম নাজ্াযনা যে ঈশ্বৰ যকান 

নদনা প্ৰকাে পাব। 12:6 যৰ্ওঁ ককযে, যমাৰ নপৰৃ্ৰ ৰাজ্য আনিব। 

ওপৰৰ কথাযবাযৰ যদখুোইযে যে সটঠক জ্ীেন োপনৰ দ্বাৰা যপ্ৰমৰ প্ৰয়োজ্ন, 

আনম এনৰ়্োও ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ প্ৰযেে কনৰবলল সক্ষম যিাো নাই, আৰু ঈশ্বৰৰ 

আনবভতােৰ নদনয াৰ নপেৰ্ যস়ো ঘয —অথ তাৎ েীচুৰ উভনৰ্ অিাৰ নপেৰ্। 

এইয া নপৰৃ্ৰ ৰাজ্য আৰু ৰাজ্য যকেল েীচু নি়ে। 

আযমাদজ্নক কথায া ি'ল যে ঈশ্বযৰ জ্ী়োই থানকবলল নদ়ো আ াইৰ্লক 

পুৰনৰ্ স্পষ্ট খ্ৰীষ্টান ধম তধ্বননযবাযৰ নৰু্ন নন়েযম নেযকাো ঈশ্বৰৰ এযক া ৰাজ্য 

আৰু ঈশ্বৰৰ অনবৰৰ্ গীজ্তাক নেকাইযে (এইয া সম্ভে যে প্ৰকৃৰ্ ঈশ্বৰৰ 

গীজ্তাৰ কসযৰ্ জ্ন়িৰ্)। নকন্তু েীক ভাষাৰ যমাৰ সীনমৰ্ জ্ঞাযন যমাৰ েস্তক্তোলী 

যঘাষৰ্া কৰাৰ ক্ষমৰ্া সীনমৰ্ কনৰ যপলা়ে)। 

নদ্বৰ্ী়ে েনৰ্কাৰ গীজ্তাৰ যনৰ্া আৰু ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা 

েনৰ্কাৰ আৰম্ভনৰ্যৰ্ মন কনৰবলগী়ো যে জ্নৰ দে তক আৰু পনলকাপ তৰ বনু্ধ 

আৰু যৰামান যকথনলকসকযল সাধু বুনল গৰ্য কৰা পানপ়োযে সিস্ৰাব্দৰ নবষয়ে 

নেক্ষা নদনেল। ইউনচনব়োযে নলনখযে যে পানপ়োযে নেকাইনেল: 
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... मरे हुओ ंमें स ेपुनरुत्थान रे् बाद एर् सहस्राब्दी होगी, जब इस पृथ्वी पर 

मसीह र्ा व्यक्तिगत शासन स्थालपत लर्या जाएगा । (पलपयास रे् टुर्डे , 

VI। यूसेलबयस, चचक इलतहास, पुस्तर् 3, XXXIX, 12 भी देखें) 

পানপ়োযে নেকাইনেল যে এইয া এ া অনৰ্ প্ৰচুৰৰ্াৰ সম়ে ি’ব: 

এযকদযৰ [যৰ্ওঁ ক’যল] যে যঘঁিুৰ এ া দানাৰ পৰা দি া 

এযিজ্াৰ কাৰ্ আৰু প্ৰনৰ্য া কাৰ্ৰ্ দি িাজ্াৰ েসয িওক, আৰু 

প্ৰনৰ্য া েসযৰ পৰা দি নকযলা নবশুদ্ধ, নবশুদ্ধ, নমনি আ া উৎপন্ন 

ি’ব; আৰু আযপল, বীজ্ আৰু ঘািঁ সমাযন জ্ন্ম ি’ব; আৰু যে সকযলা 

প্ৰাৰ্ী, যৰ্নৰ়্োযি পনৃথেীৰ উৎপানদৰ্ সামেী খাই োনন্তযপ্ৰমী আৰু 

সুসম ি’ব, আৰু মানুিৰ সমূ্পৰ্ ত অধীন ি’ব। "[এই কথাযবাৰৰ সাক্ষয 

পানপ়োে, এজ্ন প্ৰাচীন মানুি নেজ্ন জ্নৰ যশ্ৰাৰ্া আৰু পনলকাপ তৰ 

বনু্ধ আনেল, যৰ্ওঁৰ চৰু্থ তখন নকৰ্াপৰ্; যৰ্ওঁ ৰচনা কৰা পাচঁখন 

নকৰ্াপৰ বাযব. . . ] (পানপ়োে খণ্ডসমূি, IV) 

কনৰন্থী়োসকললল নলখা নৰু্ন নন়েমৰ নপেৰ পত্ৰখনৰ্ যকাো কিযে:  

42:1-3 পাচঁননসকযল আমাৰ কাৰযৰ্ প্ৰভু েীচু খ্ৰীষ্টৰ পৰা শুভবাৰ্তা লাভ 

কনৰযল; েীচু খ্ৰীষ্টক ঈশ্বৰৰ পৰা পযঠাো কিনেল। গনৰ্যক খ্ৰীষ্ট ঈশ্বৰৰ 

পৰা আনিযে, আৰু পাচঁননসকল খ্ৰীষ্টৰ পৰা আনিযে। গনৰ্যক 

দুয়োজ্যনই ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ্ েথােথ ক্ৰমৰ্ আনিল। গনৰ্যক এ া 

আজ্ঞা লাভ কনৰ, আৰু আমাৰ প্ৰভু েীচু খ্ৰীষ্টৰ পুনৰুত্থানৰ দ্বাৰা 

সমূ্পৰ্ তৰূযপ ননস্তিৰ্ কি আৰু পনবত্ৰ আত্মাৰ সমূ্পৰ্ ত আশ্বাযসযৰ 

ঈশ্বৰৰ বাকযৰ্ ননস্তিৰ্ কি, যৰ্ওঁযলাযক ঈশ্বৰৰ অেস্থা আনিব লাযগ 

বুনল শুভবাত্ততা নদ আগবান়িল। 

সু্মন তাৰ পনলকাপ ত আনেল এজ্ন আনদম খ্ৰীষ্টান যনৰ্া, যোিনৰ নেষয, মৃৰু্য যিাো 

আনদ পাচঁননসকলৰ নভৰ্ৰৰ্ যেষজ্ন। পনলকাপ ত নচ 120-135 খ্ৰীষ্টাব্দৰ্ 

নেকাইনেল: 

দনৰদ্ৰ, আৰু ধাস্তম তকৰ্াৰ কাৰযৰ্ নে সকযল অৰ্যাচাৰ কযৰ, যৰ্ওঁযলাক 

ধনয, নক়েযনা ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য যৰ্ওঁযলাকৰ। (পনলকাপ ত। যল াে ত  ু দয 
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নফনলনপ়োনে, অধযা়ে II. ফ্ৰম দয এনণ্ট-নাইনচ়োন ফাদাে ত, ভনলউম 1 

আযলকযজ্ণ্ডাৰ ৰবা তে আৰু যজ্মে ি'নাল্ডেনৰ সম্পাদনা 

অনুসনৰ। আযমনৰকান সংস্কৰৰ্, 1885) 

গনৰ্যক, "ঈশ্বৰক উপিাস কৰা নি়ে" বুনল জ্ানন আনম যৰ্ওঁৰ আজ্ঞা 

আৰু মনিমাৰ যোগযভাযে চনলব লানগব. . . "আৰু  "বযনভচাৰী, পনৰ্ৰ্ 

বা মানে জ্ানৰ্ৰ অপবযেিাৰকাৰীসকযলও ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ 

উত্তৰানধকাৰী নি'ব, আৰু নেসকযল অযোগয আৰু অযোভনী়ে কাে তয 

কযৰ, যৰ্ওঁযলাযকও নাপাব। (ஐபிட,் পঞ্চম অধযা়ে ) 

এযৰ্যক, যৰ্ওঁ ননযজ্ আজ্ঞা নদ়োৰ দযৰ, আৰু নে সকযল আমাক 

শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কনৰযল, আৰু ভাববাদীসকযল ইনৰ্মযধয প্ৰভুৰ 

আগমনৰ নবষয়ে যঘাষৰ্া কনৰযে, যসইদযৰ আনম যৰ্ওঁৰ যসো কযৰা।ঁ 

(ஐபிட,் ষষ্ঠ অধযা়ে ) 

নৰু্ন নন়েমৰ আনসকলৰ দযৰ পনলকাযপ তও নেকাইনেল যে অবাধযসকযল 

নি়ে, ধানম তকসকযল ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ উত্তৰানধকাৰী ি’ব। 

ৰ্লৰ্ নদ়ো কথাযবাযৰা পনলকাযপ ত নেকাইনেল বুনল দাবী কৰা কিনেল: 

নপেৰ নবশ্ৰামবাযৰ যৰ্ওঁ ক’যল; ‘যৰ্ামাযলাক ঈশ্বৰৰ নপ্ৰ়ে সন্তান, যমাৰ 

প্ৰচাৰ শুনা। যেনৰ়্ো নবচপসকল উপনস্থৰ্ আনেল, মই 

আযপানাযলাকৰ নবচাৰ কনৰযলা,ঁ আৰু এনৰ়্ো আযকৌ মই 

আযপানাযলাক সকযলাযক োলীনৰ্া আৰু ক্ষমৰ্াযৰ প্ৰভুৰ পথৰ্ 

চনলবলল উপযদে নদযো. . . সােধান িওক, আৰু পনুৰ প্ৰস্তুৰ্ িওক, 

আযপানাযলাকৰ হৃদ়ে ইজ্যন নসজ্নৰ যপ্ৰমৰ কসযৰ্ সম্পকত, 

যৰ্ওঁযলাকৰ আগমন িঠাযৰ্ নবজ্লুীৰ ৰূপৰ্ প্ৰকাে পা়ে, জ্ইুৰ দ্বাৰা 

মিান নবচাৰ, অনন্ত জ্ীেন, যৰ্ওঁযলাকৰ অমৰ ৰাজ্য। আৰু ঈশ্বযৰ নে 

নেকা়ে, যসই সকযলা জ্াযন, যেনৰ়্ো যৰ্ামাযলাযক যপ্ৰনৰৰ্ োস্ত্ৰৰ্ 

নবচাৰা, যৰ্নৰ়্ো পনবত্ৰ আত্মাৰ কলযমযৰ যৰ্ামাযলাকৰ হৃদ়েৰ্ 

নলনপবদ্ধ কৰা, োযৰ্ আজ্ঞাযবাৰ যৰ্ামাযলাকৰ মাজ্ৰ্ অমনলন ি়ে।' 

(দয লাইফ অে পনলকাপ ত, অধযা়ে 24। যজ্ নব লাই ফু , দয এপষ্টনলক 

ফাদাে ত, ভনলউম 3.2, 1889, পৃষ্ঠা 488-506) 
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োনিতেৰ যমনলয া, চাচত অে গি নলিাৰ, গ. 170 খ্ৰীষ্টাব্দ, নেযকাো: 

নক়েযনা শুভবাৰ্তাৰ্ নে নবধান প্ৰচাৰ কৰা কিযে—পুৰনৰ্ নৰু্ন নদনৰ্, 

দুয়োজ্যনই নচয়োন আৰু নেৰূচাযলমৰ পৰা এযকলযগ ওলাই আনিল; 

আৰু অনেুিৰ দ্বাৰা আজ্ঞা, সমূ্পৰ্ ত সামেীৰ আনিত, পুত্ৰৰ্ যমৰ 

যপাোনল, মানুিৰ মাজ্ৰ্ যমৰ, আৰু ঈশ্বৰৰ্ মানুি. . . 

নকন্তু শুভবাৰ্তা নবধান আৰু ই়োৰ বযাখযাৰ বযাখযা কি পনৰল 

গীজ্তা সৰ্যৰ ভঁৰাল কি থকাৰ সম়েৰ্ পূৰ্ তৰ্া. . .  

যৰ্ওঁযেই আমাক দাসত্বৰ পৰা, অন্ধকাৰৰ পৰা যপািৰলল, মৃৰু্যৰ পৰা 

জ্ীেনলল, অৰ্যাচাৰৰ পৰা অনন্ত ৰাজ্যলল কল কগনেল। (যমনলয া। 

ননিাৰ-পব তৰ ওপৰৰ্ িমনল। পদ 7,40, 68। যকৰেৰ পৰা অনুবাদ: 

জ্াযন তল অে অনলাইন নথ়েলস্তজ্। 

http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

এইদযৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য যকেল বৰ্তমানৰ খ্ৰীষ্টান বা যকথনলক গীজ্তা নি়ে, 

নচৰন্তন নকবা এ া নিচাযপ জ্না কগনেল আৰু ই়োৰ্ ঈশ্বৰৰ নবধান অন্তভুতক্ত 

কৰা কিনেল। 

বেৰৰ যেষৰ ফাযল নলখা আন এ া যলখাই মানুিক ৰাষ্ট্ৰৰ ফাযল চাবলল 

উৎসানিৰ্ কনৰযে: 

এযৰ্যক যৰ্ামাযলাকৰ মাজ্ৰ যকাযনাযেই আযকৌ আৰঁ্নৰ নাোবা বা 

নপেলল ঘূনৰ নাচাবা, নকন্তু যস্বচ্ছাই ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তাৰ কাষ 

চাবা। (যৰামান যিযমণ্ট। স্বীকৃনৰ্, দেম নকৰ্াপ, অধযা়ে XLV। এযণ্ট-

নাইনচ়োন নপৰৃ্সকলৰ পৰা উদৰধনৃৰ্, ভনলউম 8। আযলকযজ্ণ্ডাৰ 

ৰবা তে আৰু যজ্মে ি'নাল্ডেনৰ দ্বাৰা সম্পাদনা। আযমনৰকান 

সংস্কৰৰ্, 1886) 

ৰ্দুপনৰ, েনদও ই়োক প্ৰকৃৰ্ গীজ্তাৰ যকাযনাবাই স্পষ্টভাযে নলখা নানেল, 

ৰ্থানপও নদ্বৰ্ী়ে েনৰ্কাৰ মাজ্ভাগৰ্ ৰবা তে এণ্ড ি’নাল্ডেনৰ অনুবাদৰ্ 

 "ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য" েব্দয া কচধযবাৰ বযেিাৰ কৰা কিনেল। 
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প্ৰকৃৰ্ খ্ৰীষ্টানসকযল, আননক বিুযৰ্ নেসকযল যকেল খ্ৰীষ্টৰ্ নবশ্বাস কনৰনেল, 

যৰ্ওঁযলাযক নদ্বৰ্ী়ে েনৰ্কাৰ্ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নবষয়ে কম জ্ানননেল। 

আননক যকথনলক আৰু পূব অথ তিে সন্ত আইযৰনন়োযেও বুস্তজ্ পাইনেল যে 

পুনৰুত্থানৰ নপেৰ্ খ্ৰীষ্টানসকযল ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ প্ৰযেে কনৰব। যৰ্ওঁ নক 

নলনখনেল মন কৰক, গ. 180 খ্ৰীষ্টাব্দ: 

নক়েযনা নবশ্বাস কৰা সকলৰ অেস্থা এযনকুো, কাৰৰ্ যৰ্ওঁৰ দ্বাৰাই 

বানপ্তস্ম যলাো পনবত্ৰ আত্মা অনবৰযৰ্ যৰ্ওঁযলাকৰ মাজ্ৰ্ থাযক, 

আৰু েনদ যৰ্ওঁ সৰ্য, পনবত্ৰৰ্া, ধাস্তম তকৰ্া আৰু অধযেসা়েৰ্ চযল, 

যৰ্যন্ত নে জ্যন লাভ কযৰ, যৰ্ওঁ জ্ীেন লাভ কযৰ। নক়েযনা নবশ্বাস 

কৰা সকলৰ মাজ্ৰ্ এই আত্মাৰ পনুৰুত্থান ঘয , যে যদযি আত্মাক 

পুনৰ লাভ কযৰ, আৰু ৰ্াৰ লগৰ্ পনবত্ৰ আত্মাৰ েস্তক্তযৰ পুনৰুস্তত্থৰ্ 

কি ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ প্ৰযেে কযৰ। (আইযৰনন়োে, যেইণ্ট, নবচপ অে 

নল়েন। আনম তয জ্ ৰনবনেনৰ দ্বাৰা আযম তনন়োন ভাষাৰ পৰা অনুবাদ 

কৰা। এপযষ্টানলক ধম তধ্বননৰ পনৰযবেন, অধযা়ে 42। ওযেলে, 

োমাৰযচ , অযটাবৰ 1879। ে'চাইট  ফৰ দয প্ৰযমাচন অে খ্ৰীষ্টান 

এনলাইয নযমণ্টৰ্ প্ৰকাে যপাোৰ দযৰ। ননউ়েকত: দয যমকনমলান নচ 

অ' , 1920 চন)। 

আনন্ত়েখী়ো নথওনফলাযে নেকাইনেল: 

মই নকন্তু যৰ্ওঁযলাকৰ মঙ্গলৰ কথা উযেখ কনৰযো; েনদ মই যৰ্ওঁক 

ৰাজ্য বুনল কওঁ, যৰ্যন্ত মই যৰ্ওঁৰ মনিমাক বুজ্াইযোঁ. . . কাৰৰ্ যৰ্ওঁ 

েনদ যৰ্ওঁক আৰম্ভনৰ্যৰ পৰাই অমৰ কনৰ ৰানখযলযিঁযৰ্ন, যৰ্যন্ত যৰ্ওঁ 

যৰ্ওঁক যদেৰ্া কনৰ ল’যলযিঁযৰ্ন। . . . যৰ্নৰ়্ো, যৰ্ওঁ যৰ্ওঁক অমৰ বা 

মৰ্তযৰ সৃটষ্ট কৰা নানেল, নকন্তু, আনম ওপৰৰ্ যকাোৰ দযৰ, দুয়ো াযৰ্ 

সক্ষম; োযৰ্ যৰ্ওঁ েনদ ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পালন কনৰ অমৰত্বৰ বস্তুযবাৰৰ 

আগৰ্ প্ৰৰ্াম কযৰ, যৰ্যন্ত যৰ্ওঁ যৰ্ওঁৰ পৰা অমৰত্বৰ ৰূপৰ্ পুৰস্কাৰ 

লাভ কনৰব আৰু ঈশ্বৰ ি’ব। (নথওনফলাে, অয ানলকােলল, 1:3, 2:27) 

ৰৃ্ৰ্ী়ে েনৰ্কাৰ আৰম্ভনৰ্যৰ্ এজ্ন যকথনলক সাধু নিপ’নল াযে নলনখনেল: 
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আৰু যৰ্ামাযলাযক স্বগ তৰাজ্য লাভ কনৰবা, যৰ্ামাযলাযক এই জ্ীেনৰ্ 

থাযকাযঁৰ্ স্বগী়ে ৰজ্াক নচনন পাইনেলা। আৰু যৰ্ামাযলাক ঈশ্বৰৰ 

সংগী ি’বা, আৰু খ্ৰীষ্টৰ সি-উত্তৰানধকাৰী ি’বা, আৰু কামনা বা 

আযবগৰ দাস নি’বা, আৰু আৰু যকনৰ়্োও যৰাগৰ দ্বাৰা নষ্ট নি’বা। 

কাৰৰ্ ৰু্নম ঈশ্বৰ কি পনৰো: মানুি কি থাযকাযঁৰ্ ৰু্নম নেমানযবাৰ কষ্ট 

সিয কনৰনেলা, যসইযবাৰ যৰ্ওঁযলাযক যৰ্ামাক নদযল, কাৰৰ্ ৰু্নম 

মৰ্তযযলাকৰ োচঁৰ আনেলা, নকন্তু নে ঈশ্বৰৰ লগৰ্ নমল আযে, এই 

ঈশ্বৰসকযল যৰ্ামাক নদবলল প্ৰনৰ্জ্ঞা কনৰযে, কাৰৰ্ ৰু্নম এজ্ন 

যদেৰ্া , আৰু অমৰত্বৰ বাযব জ্ন্ম ল়ে। (নিপনল াে। সকযলা 

পাষণ্ডৰ্াক অস্বীকাৰ কৰা, দেম নকৰ্াপ, 30 নং অধযা়ে ) 

মানুিৰ বাযব লক্ষয ি’ল আনিবলগী়ো ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ যদেৰ্া যিাো। 

2়ে আৰু 3়ে েনৰ্কাৰ সমসযা 

ই়োক বযাপকভাযে েিৰ্ কৰাৰ নপেযৰ্া নদ্বৰ্ী়ে েনৰ্কাৰ্ মানচত়োন নামৰ 

এজ্ন আইননবযৰাধী ধম তভ্ৰষ্ট যনৰ্াৰ উত্থান ঘট নেল। মানচত়েযন ঈশ্বৰৰ নবধান, 

নবশ্ৰামবাৰ আৰু ঈশ্বৰৰ আক্ষনৰক ৰাজ্যৰ নবৰুযদ্ধ নেক্ষা নদনেল। েনদও 

পনলকাপ ত আৰু আনসকযল যৰ্ওঁক ননন্দা কনৰনেল, ৰ্থানপও যৰ্ওঁৰ যৰামৰ 

গীজ্তাৰ কসযৰ্ দীঘ তনদনী়ো সম্পকত আনেল আৰু ৰ্াৰ্ যৰ্ওঁৰ প্ৰভাে থকা যেন 

লানগনেল। 

2়ে আৰু ৰৃ্ৰ্ী়ে েনৰ্কাৰ্ আযলকযজ্স্তি়োৰ্ (নমচৰ) ৰূপক প্ৰনৰ্ষ্ঠা ি’বলল 

ধনৰনেল। বিু উপমানবযদ আগন্তুক অেস্থাৰ ৰ্েৰ নবযৰানধৰ্া কনৰনেল। ই়োযৰ 

নকেুমানৰ নবষয়ে প্ৰনৰ্যবদনখন ৰূপকভাযে মন কৰক:  

িাইঅ’নননচ়োেৰ জ্ন্ম আযলকযজ্স্তি়োৰ্ এ া অনভজ্াৰ্ আৰু ধনী 

যপৌত্তনলক পনৰ়োলৰ্ কিনেল, আৰু যৰ্ওঁ যৰ্ওঁযলাকৰ দে তনৰ্ নেনক্ষৰ্ 

কিনেল। যৰ্যখযৰ্ যপৌত্তনলক নবদযাল়ে ৰ্যাগ কনৰ অনৰযজ্নৰ োত্ৰ 

ি'বলল সক্ষম ি়ে, োক যৰ্ওঁ আযলকযজ্স্তি়োৰ যকয নকযকল সু্কলৰ 

দান়েত্বৰ্ নিচাযপ সফলৰ্া লাভ কযৰ. . .  

... 
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িাইঅ'নননচ়োযে যনযপােৰ অনুগামীসকলৰ কসযৰ্ নববাদ কনৰনেল, 

আৰু যৰ্ওঁৰ নবেৰৰ্ী অনুসনৰ . . . "এ া পনৰনস্থনৰ্ নে এনৰ়্ো ঈশ্বৰৰ 

ৰাজ্যৰ্ নবদযমান।" এই নগজ্তা বৰ্তমান অবস্থা অস্তিত্বৰ্ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ 

প্ৰথম উযেখ. . .  

যনযপাযে যৰ্ওঁৰ ভুলক নৰ্ৰস্কাৰ কযৰ, যদখুোইযে যে স্বগ তৰ ৰাজ্য 

ৰূপক নি়ে, নকন্তু অনন্ত জ্ীেনলল পনুৰুত্থানৰ্ অিা আমাৰ প্ৰভুৰ 

আক্ষনৰক ৰাজ্য. . . 

গনৰ্যক ৰাষ্ট্ৰৰ বৰ্তমানৰ অেস্থালল অিাৰ ধাৰৰ্ায া নমচৰৰ 

ৰূপকবাদীসকলৰ নটষ্টক নবদযাল়েৰ্, 200 চনৰ পৰা 250 খ্ৰীষ্টাব্দলল, 

সাম্ৰাজ্যৰ নবচপসকলক দখলদাৰী নিচাযপ গৰ্য কৰাৰ সমূ্পৰ্ ত এ া 

েনৰ্কাৰ আগযৰ্ কল্পনা কৰা কিনেল আৰু চচতালল অনা কিনেল 

নসংিাসন. . .  

যিযমযণ্ট ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ ধাৰৰ্ায াক ঈশ্বৰৰ নবষয়ে প্ৰকৃৰ্ মাননসক 

জ্ঞানৰ অেস্থা নিচাযপ গৰ্য কনৰনেল। অনৰযজ্যন ই়োক আধযাস্তত্মক 

অথ ত নিচাযপ োস্ত্ৰৰ এখন সাধাৰৰ্ পত্ৰৰ্ লকুুোই ৰানখনেল। (োিত, 

যিনৰী িানা। দয গেযপল অে দয নকংিম: এ নকংিম ন  অে নিে 

েল্ডত; ন  ইন দয েল্ডত; বা   ু কম ইন দয যিযভননল কান্ট্ৰী, অে দয 

নৰজ্াযভতচন ফ্ৰম দয যিি এণ্ড দয নৰষ্ট'যৰচন অে অল নথংে। 

যিে ন, যৰমযচনৰ দ্বাৰা প্ৰকানেৰ্ আৰু িাযফলনফংগাৰ, 1870, পৃষ্ঠা 

124–125) 

এইদযৰ নবচপ যনযপাযে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা নেকাই থকাৰ সম়েযৰ্ 

এযলস্তজ়্োনসকযল ই়োৰ নবষয়ে এ া নমো, কম আক্ষনৰক বুজ্াবুস্তজ্ 

উনল়োবলল যচষ্টা কনৰনেল। িাইৰাপনলেৰ নবচপ এপ’নলনানৰযেও প্ৰা়ে এযক 

সম়েযৰ্ ৰূপকৰ ভুলৰ নবৰুযদ্ধ েুঁস্তজ্বলল যচষ্টা কনৰনেল। নেসকল প্ৰকৃৰ্যৰ্ 

ঈশ্বৰৰ মণ্ডলীৰ্ আযে যৰ্ওঁযলাযক সমে ইনৰ্িাসৰ্ ঈশ্বৰৰ আক্ষনৰক ৰাজ্যৰ 

সৰ্যৰ্াৰ পক্ষৰ্ নথ়ে নদনেল। 

িাব তা ত িনিউ. আম তষ্ট্ৰযঙ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা নেকাইনেল, প্লাে 

20 েনৰ্কাৰ্ প্ৰ়োৰ্ িাব তা ত  িনিউ. আম তষ্ট্ৰযঙ নলনখযে: 
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কাৰৰ্ যৰ্ওঁযলাযক খ্ৰীষ্টৰ শুভবাৰ্তা অস্বীকাৰ কনৰনেল। , , পৃনথেীয়ে 

ৰ্াৰ ঠাইৰ্ আন নকবা এ া আৰঁ্ৰাব লগা কিনেল। যৰ্ওঁযলাযক এ া 

নকল আনেলাৰ কনৰব লানগনেল! গনৰ্যক আনম শুননযো যে ঈশ্বৰৰ 

ৰাজ্যক যকেল এ া সুন্দৰ অনভন়ে নিচাযপ যকাো কিযে - মানুিৰ 

হৃদ়েৰ্ এ া ভাল অনুভে - ই়োক অনৰ্প্ৰাকৃনৰ্ক, অসৰ্যলল হ্ৰাস 

কনৰব পৰা এযকা নাই! আন নকেুমাযন ভুললক উপস্থাপন কনৰযে যে 

 "গীজ্তা" কিযে ৰাষ্ট্ৰ। , , খ্ৰীষ্টৰ 600 বেৰ আগযৰ্ জ্ী়োই থকা ভাববাদী 

দাননয়েযল জ্ানননেল যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য এখন প্ৰকৃৰ্ ৰাজ্য—এখন 

চৰকাৰৰ দ্বাৰা োসন কৰা 

আক্ষনৰক মানুি। , , 

ই়োৰ্ . , , ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য নক যসই নবষয়ে ঈশ্বৰৰ বযাখযা: "আৰু এই 

ৰজ্াসকলৰ নদনৰ্. . . " - ই়োৰ্ ই আঙুনলৰ দি া আঙুনল, যলািাৰ 

অংে আৰু ভংগুৰ মাট ৰ অংেক বুজ্াইযে। এইয াযে, 

ভনেষযদ্বাৰ্ীয াক দাননয়েল 7, আৰু প্ৰকানেৰ্ বাকয 13 আৰু 17 পদৰ 

কসযৰ্ সংেুক্ত কনৰ, এনৰ়্ো গঠন কি থকা নৰু্ন ইউযৰাপৰ েুক্তৰাজ্যৰ 

কথা বুজ্াইযে। , , যৰ্ামাৰ চকুৰ সন্মখুযৰ্! প্ৰকানেৰ্ বাকয 17:12 

পদৰ্ বৰ্ তনায া স্পষ্ট কৰা কিযে যে দিজ্ন ৰজ্া বা ৰাজ্যৰ নমলযনই 

ি’ব (প্ৰকানেৰ্ বাকয 17:8 ) নেয়ে পুৰনৰ্ যৰামান সাম্ৰাজ্যক 

পুনৰুজ্জীনেৰ্ কনৰব। , , 

যেনৰ়্ো খ্ৰীষ্ট আনিব, যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁ ৰজ্াসকলৰ ৰজ্া নিচাযপ আনিব, 

সমে পনৃথেীৰ্ োসন কনৰব (প্ৰকানেৰ্ বাকয 19:11-16); আৰু যৰ্ওঁৰ 

ৰাজ্যই—ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যই—এই সকযলাযবাৰ পানথ তে ৰাজ্যক ধ্বংস 

কনৰব, দাননয়েযল ককনেল। প্ৰকানেৰ্ বাকয 11:15 পদৰ্ ই়োক এই 

েব্দৰ্ উযেখ কৰা কিযে : "এই জ্গৰ্ৰ ৰাজ্যযবাৰ আমাৰ প্ৰভু আৰু 

যৰ্ওঁৰ খ্ৰীষ্টৰ ৰাজ্য কি পনৰযে; আৰু যৰ্ওঁ নচৰকালৰ বাযব ৰাজ্ত্ব 

কনৰব" ! এ়োই ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য। বৰ্তমানৰ চৰকাৰসমূিৰ এইয াযেই 

যেষ - ি়ে, আননক আযমনৰকা আৰু নব্ৰট ে জ্ানৰ্য াযৰা। যৰ্নৰ়্ো 

যৰ্ওঁযলাক প্ৰভু েীচু খ্ৰীষ্টৰ ৰাজ্য - চৰকাৰ - ি'ব, ৰ্াৰ নপেৰ্ সমে 

পৃনথেীৰ ওপৰৰ্ ৰজ্াসকলৰ ৰজ্া ি'ব। ই়োৰ দ্বাৰা এই কথায া 

ননখুঁৰ্ভাযে প্ৰমানৰ্ৰ্ ি়ে যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য এখন আক্ষনৰক চৰকাৰ। 

যেযনলক কলদী়ো সাম্ৰাজ্য এখন ৰাজ্য আনেল - যেযনলক যৰামান 
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সাম্ৰাজ্য এখন ৰাজ্য আনেল - টঠক যৰ্যনলক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য এখন 

চৰকাৰ। ই কিযে পৃনথেীৰ জ্ানৰ্সমূিৰ চৰকাৰ দখল কৰা। েীচু খ্ৰীষ্টৰ 

জ্ন্ম কিনেল এজ্ন ৰজ্া ি'বলল - এজ্ন োসক! , , , 

1900 বেৰৰ্লকও অনধক আগযৰ্ পনবত্ৰ যদেৰ পািাৰ আৰু 

উপৰ্যকা আৰু নেৰূচাযলমৰ আনলযবাৰৰ্ যখাজ্ কান়ি যোো যসই 

এযকজ্ন েীচু খ্ৰীষ্টই পুনৰ আনি আযে। আযকৌ আনিম বুনল ক’যল। 

যৰ্ওঁক কৰ ুচৰ্ নদ়োৰ নপেৰ্, ঈশ্বযৰ যৰ্ওঁক নৰ্নন নদন আৰু নৰ্নন 

ৰানৰ্ৰ নপেৰ্ মৃৰু্যৰ মাজ্ৰ পৰা পুনৰুত্থান কনৰযল (মনথ 12:40; 

পাচঁননৰ কম ত 2:32; 1 কনৰ 15:3-4)। যৰ্ওঁ ঈশ্বৰৰ নসংিাসনৰ্ 

আযৰািৰ্ কনৰযল। নবশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ চৰকাৰৰ মুখয কাে তাল়ে (পাচঁননৰ কম ত 

1:9-11; ইব্ৰী 1:3; 8:1; 10:12; প্ৰকানেৰ্ বাকয 3:21)। 

যৰ্ওঁ দৃষ্টান্তৰ "মিান মানুি", নে ৰ নসংিাসনৰ্ আযৰািৰ্ কনৰনেল 

ঈশ্বৰ -  "দৰূ যদে" - সকযলা জ্ানৰ্ৰ ওপৰৰ্ ৰজ্াৰ ৰজ্া নিচাযপ 

অনভযষনকৰ্ ি'বলল, আৰু ৰ্াৰ নপেৰ্ পৃনথেীলল ঘূনৰ আনিবলল (লূক 

19:12–27)। 

আযকৌ, যৰ্ওঁ "সকযলা বস্তুৰ পনৰেৰ্তনৰ সম়ে"ললযক স্বগ তৰ্ আযে 

 (পাচঁননৰ কম ত 3:19-21)। পুনৰুদ্ধাৰ মাযন পূব তৰ অেস্থা বা অেস্থা 

পুনৰুদ্ধাৰ কৰা। এই যক্ষত্ৰৰ্ পনৃথেীৰ্ ঈশ্বৰৰ চৰকাৰ পুনৰুদ্ধাৰ 

কৰা, আৰু এইদযৰ, নবশ্ব োনন্ত, আৰু কাল্পননক পনৰনস্থনৰ্ৰ 

পুনৰুদ্ধাৰ। 

বৰ্তমানৰ নবশ্বৰ অনস্থৰৰ্া, বৃস্তদ্ধ যপাো েুদ্ধ আৰু নববাযদ ইমাযনই উচ্চ 

নবশ্ব সংক ৰ্ পনৰৰ্ৰ্ ি’ব যে, ঈশ্বযৰ িিযক্ষপ নকৰাললযক যকাযনা 

মানে েৰীৰ জ্ী়োই নাথানকব (মনথ 24:22)। ই়োৰ িাইযমেৰ্ যেনৰ়্ো 

পলযম এই েিৰ পৰা সকযলা জ্ীে ধ্বংস কনৰ যপলাব, েীচু খ্ৰীষ্ট ঘূনৰ 

আনিব। এইবাৰ যৰ্ওঁ ঈশ্বৰৰ ৰূপৰ্ আনি আযে। যৰ্ওঁ নবশ্বব্ৰহ্মাণ্ড-

োসন কৰা সৃটষ্টকৰ্তাৰ সকযলা েস্তক্ত আৰু মনিমাযৰ আনি আযে। 

 (মনথ 24:30; 25:31। ) যৰ্ওঁ "ৰজ্াসকলৰ ৰজ্া, আৰু প্ৰভুসকলৰ 

প্ৰভু" নিচাযপ আনি আযে (প্ৰকানেৰ্ বাকয 19:16), এ া নবশ্বৰ অনৰ্-
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চৰকাৰ প্ৰনৰ্ষ্ঠা কনৰবলল আৰু সকযলা জ্ানৰ্ৰ ওপৰৰ্ োসন 

কনৰবলল।" যলািাৰ দণ্ড" (প্ৰকানেৰ্ বাকয 19:15; 12:5)। 

খ্ৰীষ্টক আদনৰ যলাো নাই? 

নকন্তু মানেৰ্াই আনন্দৰ্ িুমুনন়োি কান়িবযন, আৰু যৰ্ওঁক উন্মাদ 

উৰ্ৰসাি আৰু উদযযমযৰ আদনৰ ল’বযন – পৰম্পৰাগৰ্ খ্ৰীষ্টান ধম তৰ 

গীজ্তাযবাযৰও ি’বযন? 

যৰ্ওঁযলাযক নকযৰ! যৰ্ওঁযলাযক নবশ্বাস কনৰব, কাৰৰ্ চ়েৰ্ানৰ নমো 

দাসসকযল (2 কনৰন্থী়ো 11:13-15 ) যৰ্ওঁযলাকক প্ৰৰ্াৰৰ্া কনৰযে, যে 

যৰ্ওঁ খ্ৰীষ্টনবযৰাধী। যৰ্ওঁৰ আগমনৰ্ গীজ্তা আৰু জ্ানৰ্সমূি যক্ৰানধৰ্ 

ি'ব (প্ৰকানেৰ্ বাকয 11:15 যেযনলক 11:18), আৰু সামনৰক বানিনীয়ে 

যৰ্ওঁক প্ৰকৃৰ্যৰ্ ধ্বংস কনৰবলল যৰ্ওঁৰ কসযৰ্ েুঁস্তজ্বলল যচষ্টা কনৰব 

 (প্ৰকানেৰ্ বাকয 17:14)! 

জ্ানৰ্যবাযৰ আগন্তুক ৰৃ্ৰ্ী়ে নবশ্বেুদ্ধৰ িাইযমেৰ্ নলপ্ত ি’ব, 

নেৰূচাযলমৰ্ েুদ্ধযক্ষত্ৰৰ কসযৰ্ (নেক 14:1–2 ) আৰু ৰ্াৰ নপেৰ্ খ্ৰীষ্ট 

ঘূনৰ আনিব। অনৰ্প্ৰাকৃনৰ্ক েস্তক্তৰ্ যৰ্ওঁ "েুদ্ধ কনৰব জ্ানৰ্যবাৰৰ 

লগৰ্" নেসকযল যৰ্ওঁৰ নবৰুযদ্ধ েুঁস্তজ্ব (3 পদ)। যৰ্ওঁ যৰ্ওঁযলাকক 

সমূ্পৰ্ তৰূযপ পৰাি কনৰব (প্ৰকানেৰ্ বাকয 17:14 )! "যসইনদনা যৰ্ওঁৰ 

ভনৰ নেৰূচাযলমৰ পৰা অলপ দলূৰৰ্ থকা কজ্ৰু্ন পৰ্ব্ তৰ্ৰ্ নথ়ে ি'ব 

 (জ্খ 14:4)।  (আম তষ্ট্ৰং এইচ িনিউ. দয নমষ্ট্ৰী অে দয এযজ্জ্, 1984) 

বাইযবযল যঘাষৰ্া কনৰযে যে েীচু ঘূনৰ আনিব আৰু যৰ্ওঁ জ়্েী ি'ব, ৰ্থানপও 

বিুযৰ্ যৰ্ওঁৰ নবৰুযদ্ধ েুঁস্তজ্ব (প্ৰকানেৰ্ বাকয 19:19)। বিুযৰ্ দাবী কনৰব 

 (বাইযবলৰ ভনেষযদ্বাৰ্ীৰ ভুল বুজ্াবুস্তজ্ৰ ওপৰৰ্ নভনত্ত কনৰ, নকন্তু 

আংনেকভাযে নমো ভাববাদী আৰু ৰিসযবাদীসকলৰ বাযব) যে ঘূনৰ অিা 

েীচুযেই কিযে চূ়িান্ত খ্ৰীষ্টনবযৰাধী ! 

ৰ্লৰ্ নদ়োনখননও িাব তা ত  আম তষ্ট্ৰংৰ পৰা আনিযে: 
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সৰ্য ধম ত - পনবত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা ঈশ্বৰৰ যপ্ৰমৰ দ্বাৰা 

েস্তক্তোলী ঈশ্বৰৰ সৰ্য. . . ঈশ্বৰ আৰু েীচু খ্ৰীষ্টক জ্না আনন্দ - 

সৰ্যক জ্না - আৰু ঈশ্বৰৰ ঐশ্বনৰক যপ্ৰমৰ উষ্ণৰ্া! , 

ঈশ্বৰৰ সৰ্য মণ্ডলীৰ নেক্ষাসমূি যকেল পনবত্ৰ বাইযবলৰ "প্ৰনৰ্য া 

বাকযৰ দ্বাৰা জ্ী়োই থকা" . . . 

মানুযি "েিৰ্"ৰ পথৰ পৰা "দান"ৰ পথলল ঘনূৰ োব—ঈশ্বৰৰ যপ্ৰমৰ 

পথ। 

এখন নৰু্ন সভযৰ্াই এনৰ়্ো পনৃথেীখন দখল কনৰব! (ஐபிட)் 

নৰু্ন সভযৰ্া কিযে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য। এ া নৰু্ন সভযৰ্া আনিব আৰু যপ্ৰমৰ 

ওপৰৰ্ নভনত্ত কনৰ যঘাষৰ্া কৰায া েীচু আৰু যৰ্ওঁৰ অনুগামীসকযল নেযকাো 

ৰাজ্যৰ প্ৰকৃৰ্ শুভবাৰ্তাৰ এ া প্ৰধান অংে। এইয া আনম ঈশ্বৰৰ গীজ্তাৰ্ 

অিৰি প্ৰচাৰ কযৰা।ঁ 

িাব তা ত  আম তষ্ট্ৰযঙ উপলনি কনৰযল যে েীচুযে নেকাইযে যে মানে সমাযজ্, যৰ্ওঁ 

অনুসৰৰ্ কনৰব নবচাযৰ বুনল ভানবযলও, জ্ীেনৰ ‘বা  নদ়েক’, যপ্ৰমৰ পথক 

প্ৰৰ্যাখযান কনৰযে। েীচুযে নে নেকাইনেল, ৰ্াৰ গুৰুত্ব প্ৰা়ে যকাযনও ভালদযৰ 

বুস্তজ্ যপাো নানেল। 

েীচুৰ দ্বাৰাই পনৰত্ৰাৰ্ শুভবাৰ্তাৰ অংে 

এনৰ়্ো নেসকযল ইমান দৰূললযক পন়িযে যৰ্ওঁযলাযক ি়েযৰ্া মৃৰু্য আৰু 

পনৰত্ৰাৰ্ৰ্ েীচুৰ ভূনমকা সম্পযকত নচন্তা কনৰব পাযৰ। ি়ে, ই নৰু্ন নন়েম আৰু 

িাব তা ত  িনিউ আম তষ্ট্ৰং দুয়োজ্যন নলখা শুভবাৰ্তাৰ অংে। 

নৰু্ন নন়েযম যদখুোইযে যে সুসমাচাৰৰ্ েীচুৰ দ্বাৰা পনৰত্ৰাৰ্ অন্তভুতক্ত কৰা 

কিযে: 

16 নক়েযনা মই খ্ৰীষ্টৰ শুভবাৰ্তাৰ বাযব লাজ্ নকযৰা, নক়েযনা নে জ্যন 

নবশ্বাস কযৰ, যৰ্ওঁ প্ৰথযম ইিুদীসকলৰ বাযব আৰু েীকসকলৰ বাযবও 

পনৰত্ৰাৰ্ৰ বাযব ঈশ্বৰৰ েস্তক্ত আযে (যৰামী়ো 1:16)। 
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4 এই যিৰু্যক নসঁচৰনৰ্ কি থকা সকযল বাকয প্ৰচাৰ কনৰবলল সকযলা 

ঠাইলল গ’ল। 5 যৰ্নৰ়্ো নফনলযপ চমনৰ়ো নগৰলল কগ যৰ্ওঁযলাকৰ 

আগৰ্ খ্ৰীষ্টৰ নবষয়ে প্ৰচাৰ কনৰযল। . . . 12 নকন্তু নফনলযপ ঈশ্বৰৰ 

ৰাজ্য আৰু েীচু খ্ৰীষ্টৰ নামৰ নবষয়ে প্ৰচাৰ কনৰ থকাৰ সম়েৰ্ 

যৰ্ওঁযলাযক নবশ্বাস কনৰযল, যৰ্নৰ়্ো পুৰুষ-মনিলা উভয়ে বানপ্তস্ম 

ল’যল। . . . 25 যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁযলাযক সাক্ষয নদ নেযিাোৰ বাকয প্ৰচাৰ 

কনৰ নেৰূচাযলমলল উভনৰ্ গ’ল আৰু চমৰী়োসকলৰ বিুযৰ্া গাওঁৰ্ 

শুভবাত্ততা প্ৰচাৰ কনৰযল। 26 যৰ্নৰ়্ো নেযিাোৰ এজ্ন দযূৰ্ নফনলপক 

ক’যল. . . 40 নফনলপক অযজ্াৰ্ৰ্ যপাো গ’ল। যৰ্ওঁ ককচনৰ়ো 

নগৰললযক সকযলা নগৰৰ মাযজ্যৰ প্ৰচাৰ কনৰযল। (পাচঁননৰ কম ত 8:4, 

5,12,25,26,40) 

18 যৰ্ওঁ যৰ্ওঁযলাকক েীচু আৰু পুনৰুত্থানৰ নবষয়ে প্ৰচাৰ কনৰযল। 

 (পাচঁননৰ কম ত 17:18) 

30 যৰ্নৰ়্ো যপৌযল ননজ্ৰ ভা়িাঘৰৰ্ দুবেৰ থানকল আৰু যৰ্ওঁৰ 

ওচৰলল অিা সকযলাযক েিৰ্ কনৰযল, 31 ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নবষয়ে 

প্ৰচাৰ কনৰযল আৰু প্ৰভু েীচু খ্ৰীষ্টৰ নবষ়েযবাৰ নেকাই, সমূ্পৰ্ ত 

নবশ্বাযসযৰ যৰ্ওঁক যকাযনও অস্বীকাৰ নকযৰ। (পাচঁননৰ কম ত 28:30-

31) 

মন কনৰব যে েীচু আৰু ৰাজ্য প্ৰচাৰৰ লগৰ্ জ্ন়িৰ্ আনেল। 

দুভতাগযজ্নকভাযে, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তাৰ নবষয়ে সটঠক বুজ্াবুস্তজ্ েীক-

যৰামান মণ্ডলীসমূিৰ নেক্ষাৰ পৰা যনাযিাো কি ো়ে। 

আচলযৰ্, যসই ৰাজ্যৰ অংে ি'বলল আমাক সিা়ে কনৰবলল, ঈশ্বযৰ মানুিক 

ইমাযনই যপ্ৰম কনৰনেল যে যৰ্ওঁ েীচুক আমাৰ বাযব মনৰবলল পঠাইনেল (যোিন 

3:16-17 ) আৰু যৰ্ওঁৰ অনুেিৰ দ্বাৰা আমাক উদ্ধাৰ কনৰবলল (ইনফচী়ো 2: 8)। 

আৰু এইয া শুভবাত্ততাৰ অংে (পাচঁননৰ কম ত 20:24)। 

ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা কিযে জ্গৰ্ৰ প্ৰয়োজ্ন, নকন্তু. . . 

োনন্তৰ বাযব কাম কৰা (মনথ 5:9 ) আৰু ভাল কাম কৰায া মূলযোন লক্ষয 

 (গালাৰ্ী়ো 6:10)। ৰ্থানপও ধমী়ে যনৰ্াযক ধনৰ বিুযৰ্া নবশ্ব যনৰ্াই নবশ্বাস 



58 
 

কযৰ যে আন্তজ্তানৰ্ক মানেী়ে সিযোনগৰ্াইযি োনন্ত আৰু সমৃস্তদ্ধ আননব, 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য নি়ে। আৰু েনদও যৰ্ওঁযলাযক নকেুমান সামন়েক সফলৰ্া লাভ 

কনৰব, যৰ্ওঁযলাযক যকেল সফল যিাোই নি়ে, যৰ্ওঁযলাকৰ নকেুমান মানেী়ে 

প্ৰযচষ্টাই অেযেষৰ্ পৃনথেী েিক এযন পে তা়েলল কল োব যে েীচুযে ননজ্ৰ ৰাজ্য 

প্ৰনৰ্ষ্ঠা কনৰবলল ঘনূৰ নানিযল ই জ্ীেনক অসিযকৰ কনৰ ৰু্নলব। মানুিনবিীন 

পৃনথেীখনক সুস্থ কৰায া এ া অসাৰ আৰু নমো শুভবাৰ্তা (গীৰ্মালা 127:1)। 

নবশ্বৰ বিুযৰ্ই 20 েনৰ্কাৰ্ এক নৰু্ন নবশ্ববযেস্থা প্ৰনৰ্ষ্ঠা কনৰবলল অধ ত-ধমী়ে 

যবনবলনী়ে আন্তজ্তানৰ্ক পনৰকল্পনা একস্তত্ৰৰ্ কনৰবলল যচষ্টা কনৰযে। এইয া 

এ া কথা কনটননউন়েং চাচত অে গযি আৰম্ভনৰ্যৰ পৰাই ননন্দা কনৰ আনিযে 

আৰু ননন্দা কনৰ থকাৰ পনৰকল্পনা কনৰযে। প্ৰা়ে 6000 বেৰ আগযৰ্ চ়েৰ্াযন 

িোক যৰ্ওঁৰ শুভবাৰ্তাৰ এ া সংস্কৰৰ্ৰ বাযব প্ৰযলানভৰ্ কৰাৰ নপেযৰ পৰা 

 (আনদপুিক 3), বিু মানুযি ধনৰ কলযে যে যৰ্ওঁযলাযক ঈশ্বৰৰ্লক ভাললক 

জ্াযন যে যৰ্ওঁযলাকক আৰু জ্গৰ্খনক নকযি ভাল কনৰ ৰু্নলব। 

বাইযবলৰ মযৰ্, ই ইউযৰাপৰ এজ্ন সামনৰক যনৰ্া (োক উত্তৰৰ ৰজ্া বুনল 

যকাো ি়ে, প্ৰকানেৰ্ বাকয 13:1–10 পদৰ পশু বুনলও যকাো ি়ে) এজ্ন ধমী়ে 

যনৰ্াৰ কসযৰ্ (োক নমো ভাববাদী বুনল যকাো ি়ে, োক বুনলও যকাো ি়ে) 

সংনমশ্ৰৰ্. যেষ খ্ৰীষ্টনবযৰাধী আৰু প্ৰকানেৰ্ বাকয 13:11–17 পদৰ দু া নেংেুক্ত 

জ্ন্তু) সাৰ্ া পািাৰৰ নগৰৰ পৰা (প্ৰকানেৰ্ বাকয 17:9,18 ) এ া ‘যবনবলনী়ে’ 

(প্ৰকানেৰ্ বাকয 17 আৰু 18 ) নবশ্ববযেস্থা আননবলল। েনদও মানেজ্ানৰ্ক খ্ৰীষ্টৰ 

উভনৰ্ অিা আৰু যৰ্ওঁৰ ৰাজ্য প্ৰনৰ্ষ্ঠাৰ প্ৰয়োজ্ন, ৰ্থানপও জ্গৰ্ৰ বিু 

যলাযক একনবংে েনৰ্কাৰ্ এই বাৰ্তাক আওকাৰ্ কনৰব—যৰ্ওঁযলাযক চ়েৰ্ানৰ 

নমো শুভবাৰ্তাৰ নবনভন্ন সংস্কৰৰ্ক নবশ্বাস কনৰ থানকব। নকন্তু পৃনথেীয়ে সাক্ষী 

নবচানৰ পাব। 

মনৰ্ ৰানখব যে েীচুযে নেকাইনেল: 

14 আৰু ৰাজ্যৰ এই শুভবাত্ততা সমে জ্গৰ্ৰ্ প্ৰচাৰ কৰা ি’ব, োযৰ্ 

সকযলা জ্ানৰ্ৰ সাক্ষী ি়ে, আৰু যৰ্নৰ়্ো যেষ আনিব। (মনথ 24:14) 

মন কনৰব যে নেদযৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তাই সাক্ষী নিচাযপ জ্গৰ্ৰ ওচৰ পাব, 

যৰ্নৰ়্ো যেষ আনিব। 
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ই়োৰ যকইবা াও কাৰৰ্ আযে। 

এ া ি’ল ঈশ্বযৰ নবচাযৰ যে মিাযিেৰ আগযৰ্ জ্গৰ্খযন প্ৰকৃৰ্ শুভবাৰ্তা 

শুননব (নেয া মনথ 24:21 পদৰ্ আৰম্ভ যিাোলক যদখওুো কিযে)। এইদযৰ, 

শুভবাৰ্তাৰ বাৰ্ তায া এ া সাক্ষী আৰু এ া সৰ্কতবাৰ্ী (নেনিযলল 3; আযমাচ 

3:7)। ই়োৰ ফলৰ্ েীচু ঘূনৰ অিাৰ আগযৰ্ অনধক অনা-ইিুদী ধম তান্তনৰৰ্ ি'ব 

 (যৰামী়ো 11:25 ) আৰু অনা-ইিুদী ধম তান্তনৰৰ্ ি'ব (যৰামী়ো 9:27)। 

নদ্বৰ্ী়েয া ি’ল যে বাৰ্ তাৰ সাৰমম ত ি’ব উত্থানপৰ্ জ্ন্তুয াৰ ধাৰৰ্ায াৰ নবপৰীৰ্, 

ে’ৰ্ নমো ভাববাদী, চূ়িান্ত খ্ৰীষ্টনবযৰাধী, উত্তৰ েস্তক্তৰ ৰজ্া ি’ব। যৰ্ওঁযলাযক 

প্ৰথযম মানিুৰ প্ৰযচষ্টাৰ দ্বাৰা োনন্তৰ প্ৰনৰ্জ্ঞা কনৰব, নকন্তু ই়োৰ ফলৰ্ অন্ত 

পনৰব (মনথ 24:14 ) আৰু ধ্বংস (1 নথচলনীকী়ো 5:3)। 

ই়োৰ লগৰ্ জ্ন়িৰ্ নমোৰ নচন আৰু আচনৰৰ্ কাে তযৰ বাযব (2 নথচলনীকী়ো 

2:9), জ্গৰ্ৰ যবনেভাগ মানুযিই শুভবাৰ্তাৰ্লক নমোক নবশ্বাস কনৰবলল বানে 

ল'ব (2 নথচলনীকী়ো 2:9-12)। যৰামান যকথনলক, পূব অথ তিে, লুথানৰ়োন 

আৰু আনসকযল ঈশ্বৰৰ সিস্ৰাব্দৰ ৰাজ্যক অেথা ননন্দা কৰাৰ বাযব বিুযৰ্ 

ভুললক দাবী কনৰব যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ সিস্ৰাব্দৰ শুভবাৰ্তাৰ বাৰ্ তায া 

খ্ৰীষ্টনবযৰাধীৰ কসযৰ্ জ্ন়িৰ্ এ া ভুো শুভবাৰ্তা। 

নবশ্বাসী নফলাযিলনফ়োৰ খ্ৰীষ্টানসকযল (প্ৰকানেৰ্ বাকয 3:7-13 ) ৰাজ্যৰ 

সিস্ৰাব্দৰ শুভবাৰ্তা যঘাষৰ্া কৰাৰ লগযৰ্ নকেুমান পানথ তে যনৰ্াই (পশু আৰু 

নমো ভাববাদীযক ধনৰ) নক কনৰব যসই নবষয়ে জ্গৰ্ক ক'ব। 

যৰ্ওঁযলাযক নবশ্বলল এই বাৰ্তায া সমথ তন কনৰব যে উত্তৰ েস্তক্তৰ ৰজ্া, যেষ 

খ্ৰীষ্টনবযৰাধীয়ে নমো ভাববাদীজ্নৰ কসযৰ্, অেযেষৰ্ (যৰ্ওঁৰ নকেুমান নমত্ৰৰ 

কসযৰ্) আযমনৰকা েুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু েুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এংযলা-জ্ানৰ্সমূিক ধ্বংস কনৰব 

ৰাজ্য। , কানািা, অযষ্ট্ৰনল়ো, আৰু ননউস্তজ্যলণ্ড  (দাননয়েল 11:39 ) আৰু 

যৰ্ওঁযলাযক অনৰ্ যসানকাযল এ া আৰবী/ইেলানমক সংঘ ধ্বংস কনৰব 

 (দাননয়েল 11:40-43), ভূৰ্ৰ আনিলা নিচাযপ কাম কনৰব (প্ৰকানেৰ্ বাকয 16: 

13–14), আৰু যেষৰ্ েুদ্ধ কনৰব েীচু খ্ৰীষ্ট ঘূনৰ অিাৰ সম়েৰ্ (প্ৰকানেৰ্ বাকয 

16:14; 19:19–20)। আনুগৰ্যেীল নফলাযিলনফ়োবাসীয়ে (প্ৰকানেৰ্ বাকয 3:7-

13 ) যঘাষৰ্া কনৰব যে সিস্ৰাব্দ ৰাজ্য অনৰ্ যসানকাযল আনিব। ই়োৰ ফলৰ্ 

সম্ভেৰ্ঃ সংবাদ মাধযমৰ বিু পনৰমাযৰ্ প্ৰচাৰ ি’ব আৰু মনথ 24:14 পদৰ 
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পূৰ্ তৰ্াৰ্ অনৰিৰ্া যোগাব। আনম ঈশ্বৰৰ অনবৰৰ্ গীজ্তাৰ্ সানিৰ্য প্ৰস্তুৰ্ কনৰ 

আযো (বিু ভাষাৰ্), যেবোই সমূি সংযোগ কনৰযো, আৰু 'চুট  কাম'ৰ বাযব 

প্ৰস্তুনৰ্ চলাবলল অনযানয পদযক্ষপ েিৰ্ কনৰযো (cf. যৰামী়ো 9:28 ) নেয া 

ঈশ্বৰৰ সংকল্প। 14 আগন্তুক যেষৰ বাযব সাক্ষী নিচাযপ পে তাপ্তভাযে প্ৰদান 

কৰা কিযে। 

‘নমো সুসমাচাৰ’ যঘাষৰ্া কৰা নবশ্ব যনৰ্াসকযল (সম্ভেৰ্ঃ ইউযৰাপৰ যকাযনাবা 

‘নৰু্ন’ ধৰৰ্ৰ েীষ ত যনৰ্াৰ লগযৰ্ এজ্ন আযপাচ কৰা পনটযফ নেয়ে যকথনলক 

ধম তৰ এ া প্ৰকাৰৰ দাবী কনৰব) ই়োক ভাল নাপাব - যৰ্ওঁযলাযক নননবচানৰব যে 

যৰ্ওঁযলাযক প্ৰকৃৰ্যৰ্ নক নেনকব যে নবশ্বই কযৰ (আৰু প্ৰথমযৰ্ ননজ্যক 

নবশ্বাস নকনৰবও পাযৰ, নেচ়ো 10:5-7 পদৰ কসযৰ্ ৰু্লনা কৰক)। যৰ্ওঁযলাযক 

আৰু/বা যৰ্ওঁযলাকৰ সমথ তকসকযলও সম্ভেৰ্ঃ ভুললক নেকাব যে নবশ্বাসী 

নফলাযিলনফ়োবাসীয়ে ি়েযৰ্া আগন্তুক খ্ৰীষ্টনবযৰাধী (নমযলনন়োনলজ্ম) 

উেপন্থী ৰ্েক সমথ তন কনৰ আযে। যৰ্ওঁযলাযক আৰু/বা যৰ্ওঁযলাকৰ 

অনুগামীসকযল নফলাযিলনফ়োৰ নবশ্বাসী আৰু সামঞ্জসযপূৰ্ ত ঈশ্বৰৰ মণ্ডলীলল 

নেয়েই ননন্দা আযন, ইয়েই ননে তাৰ্নৰ সূচনা কনৰব (দাননয়েল 11:29–35; 

প্ৰকানেৰ্ বাকয 12:13–15)। ই যেষললও কল োব—মিাযিেৰ আৰম্ভনৰ্ (মনথ 

24:21; দাননয়েল 11:39; ৰু্লনা কৰক মনথ 24:14-15; দাননয়েল 11:31 ) লগযৰ্ 

নবশ্বাসী নফলাযিলনফ়োনসকলৰ বাযব সুৰক্ষাৰ সম়ে। খ্ৰীষ্টান (প্ৰকানেৰ্ বাকয 

3:10; 12:14-16)। 

পশু আৰু নমো ভাববাদীয়ে বল, অথ তলননৰ্ক যিকযমইল, নচন, নমোৰ 

অযলৌনককৰ্া, িৰ্যা আৰু অনযানয যজ্াৰ-জ্বৰদস্তি নন়েন্ত্ৰৰ্ কনৰবলল যচষ্টা 

কনৰব (প্ৰকানেৰ্ বাকয 13:10-17;16:14; দাননয়েল 7:25; 2 নথচলনীকী়ো 2:9-10 ) 

খ্ৰীষ্টানসকযল সুনধব: 

10 যি প্ৰভু, পনবত্ৰ আৰু সৰ্য, ৰু্নম যকনৰ়্োললযক নবচাৰ কনৰ পৃনথেীৰ্ 

বাস কৰা সকলৰ পৰা আমাৰ যৰ্জ্ৰ প্ৰনৰ্যোধ ল’বা? (প্ৰকানেৰ্ 

বাকয 6:10) 

েুগ েুগ ধনৰ ঈশ্বৰৰ যলাকসকযল ভানব আনিযে, “েীচু ঘূনৰ আনিবলল নকমান 

সম়ে লানগব?” 
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আনম নদন বা ঘটায া নাজ্াযনা েনদও আনম আো কযৰা ঁ যে েীচুযে একনবংে 

েনৰ্কাৰ্ ঘূনৰ আনিব (আৰু ঈশ্বৰৰ সিস্ৰাব্দ ৰাজ্য প্ৰনৰ্ষ্ঠা কনৰব) যকইবা াও 

োস্ত্ৰৰ ওপৰৰ্ নভনত্ত কনৰ (যেযন মনথ 24:4–34; গীৰ্মালা 90:4; যিাযচ়ো 6:2; 

লূক 21:7-36;ইব্ৰী 1:1-2;4:4, 11;2 নপৰ্ৰ 3:3-8;1 নথচলনীকী়ো 5:4), োৰ 

নকেুমান অংে আনম এনৰ়্ো সমূ্পৰ্ ত কনৰম 

েনদ েীচুযে িিযক্ষপ নকনৰযলযিঁযৰ্ন, যৰ্যন্ত জ্গৰ্খযন সকযলা জ্ীেনক 

ধ্বংস কনৰ যপলাযলযিঁযৰ্ন: 

21 নক়েযনা যসই সম়েৰ্ এযন মিাযিে ি’ব, নেয া জ্গৰ্ৰ আনদৰ পৰা 

এনৰ়্োললযক যিাো নাই, আৰু যকনৰ়্োও নি’ব। 22 আৰু যসই 

নদনযবাৰ কম যনাযিাোললযক যকাযনা জ্ীেৰ পনৰত্ৰাৰ্ নাপাব; নকন্তু 

মযনানীৰ্সকলৰ বাযব যসই নদনযবাৰ কম ি’ব। (মনথ 24:21-22) 

29 যসই নদনযবাৰৰ যিেৰ পােৰ্ সূে তয আন্ধাৰ ি’ব, আৰু চন্দ্ৰই 

যপািৰ নননদব; ৰ্ৰাযবাৰ আকােৰ পৰা পনৰব, আৰু আকােৰ 

েস্তক্তযবাৰ কঁনপব। 30 যৰ্নৰ়্ো স্বগ তৰ্ মানুিৰ পুত্ৰৰ নচন প্ৰকাে পাব, 

আৰু যৰ্নৰ়্ো পনৃথেীৰ সকযলা কফযদ যোক কনৰব, আৰু মানিুৰ 

পুত্ৰক অনৰ্ েস্তক্ত আৰু মনিমাযৰ স্বগ তৰ িােৰৰ্ অিা যদনখব। 31 আৰু 

যৰ্ওঁ ননজ্ৰ দৰূ্সকলক নেঙাৰ যজ্াযৰযৰ পঠাব, আৰু যৰ্ওঁযলাযক 

যৰ্ওঁৰ মযনানীৰ্ যলাকসকলক আকােৰ এ া মূৰৰ পৰা আনয া 

মূৰললযক চানৰওফালৰ পৰা যগা  খুোব। (মনথ 24:29-31) 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য কিযে জ্গৰ্ৰ প্ৰয়োজ্ন। 

ৰাজ্যৰ ৰাষ্ট্ৰদৰূ্ 

ৰাজ্যৰ্ আযপানাৰ ভূনমকা নক? 

এই মুিৰূ্ তৰ্, েনদ আপনুন এজ্ন প্ৰকৃৰ্ খ্ৰীষ্টান, যৰ্যন্ত আপনুন ই়োৰ বাযব এজ্ন 

ৰাষ্ট্ৰদৰূ্ ি’ব লানগব। পাচঁনন যপৌযল নক নলনখনেল মন কৰক:  
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20 গনৰ্যক এনৰ়্ো আনম খ্ৰীষ্টৰ দৰূ্, যেন ঈশ্বযৰ আমাৰ দ্বাৰাই 

অনুযৰাধ কনৰযে; আনম যৰ্ামাযলাকক অনুযৰাধ কনৰযো, খ্ৰীষ্টৰ 

কাৰযৰ্, ঈশ্বৰৰ লগৰ্ নমলন যিাো। (2 কনৰন্থী়ো 5:20) 

14 এযৰ্যক সৰ্যৰ কঁকাল নপনন্ধ, ধাস্তম তকৰ্াৰ ওৰনৰ্ নপনন্ধ, 15 আৰু 

োনন্তৰ শুভবাৰ্তাৰ কাৰযৰ্ ভনৰৰ ওপৰৰ্ নথ়ে িওক; 16 আৰু সযব তাপনৰ 

নবশ্বাসৰ ঢালখন লওক, োৰ সিা়েৰ্ যৰ্ামাযলাযক দুষ্টজ্নৰ সকযলা 

জ্বনল থকা কা়ঁি নমুুোব পানৰবা। 17 আৰু পনৰত্ৰাৰ্ৰ যিলযম  আৰু 

আত্মাৰ ৰ্যৰাোল, নে ঈশ্বৰৰ বাকয, যলাো; 18 সকযলা প্ৰকাৰৰ প্ৰাথ তনা 

আৰু প্ৰাথ তনাযৰ আত্মাৰ দ্বাৰাই নচৰকাল প্ৰাথ তনা কনৰবলল, আৰু 

সকযলা পনবত্ৰ যলাকৰ বাযব সকযলা কধে তয আৰু প্ৰাথ তনাৰ প্ৰনৰ্ সজ্াগ 

কি থানকবলল, 19 আৰু যমাৰ কাৰযৰ্ এযনযবাৰ বস্তু যমাক নদ়ো ি়ে, 

োযৰ্ মই প্ৰকাে কনৰবলল ননভীক িওঁ .মখু খনুলবলল নদ়েক। 

শুভবাৰ্তাৰ যগাপন কথা, 20 োৰ কাৰযৰ্ মই নেকনলযৰ বানন্ধ যথাো দৰূ্; 

মই যেযনলক ক’ব লাযগ, যৰ্যনলক মই যৰ্ওঁৰ নবষয়ে সািযসযৰ কথা 

কওঁ। (ইনফচী়ো 6:14-20) 

এযম্বোদৰ নক? যমনৰ়োম-যেবষ্টাৰ ৰ ৰ্লৰ্ নদ়ো সংজ্ঞা আযে: 

1 : এজ্ন চৰকাৰী দৰূ্; নবযেষলক: নবযদেী চৰকাৰ বা সাব তযভৌম 

ৰাষ্ট্ৰক যৰ্ওঁৰ চৰকাৰ বা সাব তযভৌম ৰাষ্ট্ৰৰ আোসী প্ৰনৰ্নননধ নিচাযপ 

স্বীকৃনৰ্প্ৰাপ্ত উচ্চ পদবীৰ কূ লননৰ্ক এযজ্ণ্ট, বা নবযেষ আৰু প্ৰায়ে 

অস্থা়েী কূ লননৰ্ক ননেসু্তক্তৰ্ ননেুস্তক্ত নদ়ো 

2 উত্তৰ: এজ্ন অনুযমানদৰ্ প্ৰনৰ্নননধ বা দৰূ্ 

েনদ আপনুন এজ্ন প্ৰকৃৰ্ খ্ৰীষ্টান, যৰ্যন্ত আপুনন এজ্ন কৰৃ্ তত্বেীল দৰূ্, 

খ্ৰীষ্টলল! পাচঁনন নপৰ্যৰ নক নলনখনেল মন কৰক: 

9 নকন্তু যৰ্ামাযলাক মযনানীৰ্ বংে, ৰাজ্কী়ে পুযৰানিৰ্, পনবত্ৰ জ্ানৰ্ 

আৰু ই়োৰ যলাকসকল, োযৰ্ যৰ্ামাযলাকক আন্ধাৰৰ পৰা ননজ্ৰ 

আচনৰৰ্ যপািৰলল মানৰ্ অনাজ্নক মনিমামস্তণ্ডৰ্ কনৰবা; 10 নে 

সকল পূব তযৰ্ জ্ানৰ্ নানেল, নকন্তু এনৰ়্ো ঈশ্বৰৰ যলাক, নেসকযল দ়ো 

কৰা নানেল, নকন্তু এনৰ়্ো দ়ো কৰা। (1 নপৰ্ৰ 2:9-10) 



63 
 

খ্ৰীষ্টান নিচাযপ আনম এ া পনবত্ৰ জ্ানৰ্ৰ অংে ি’ব লানগব। 

এনৰ়্ো যকানয া জ্ানৰ্ পনবত্ৰ? 

বাৰু, ননস্তিৰ্ভাযে এই জ্গৰ্ৰ যকাযনা এখন ৰাজ্য নি়ে—নকন্তু যেষৰ্ 

যৰ্ওঁযলাক খ্ৰীষ্টৰ ৰাজ্যৰ অংে ি’ব (প্ৰকানেৰ্ বাকয 11:15)। এ়োই ঈশ্বৰৰ 

জ্ানৰ্, যৰ্ওঁৰ ৰাজ্য পনবত্ৰ। 

ৰাষ্ট্ৰদৰূ্ নিচাযপ আনম সাধাৰৰ্যৰ্ এই পনৃথেীৰ জ্ানৰ্সমূিৰ প্ৰৰ্যক্ষ ৰাজ্নীনৰ্ৰ 

কসযৰ্ জ্ন়িৰ্ নি়ে। নকন্তু আনম এনৰ়্ো ঈশ্বৰৰ জ্ীেন-ধাৰৰ্ৰ পদ্ধনৰ্যৰ 

জ্ী়োই থানকব লানগব (www.ccog.org  লগযৰ্ নবনামূলী়ো নকৰ্াপখযনা 

চাওক:  খ্ৰীষ্টান: ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ বাযব ৰাষ্ট্ৰদৰূ্, খ্ৰীষ্টান নিচাযপ জ্ী়োই থকাৰ 

ওপৰৰ্ বাইযবলৰ ননযদতেনা)। এযন কৰাৰ দ্বাৰা আনম ভালদযৰ নেনকব পাযৰা ঁ

যে ঈশ্বৰৰ পথযবাৰ নক়ে উত্তম, োযৰ্ যৰ্ওঁৰ ৰাজ্যৰ্ আনম ৰজ্া আৰু 

পুযৰানিৰ্ কি পনৃথেীৰ্ খ্ৰীষ্টৰ কসযৰ্ ৰাজ্ত্ব কনৰব পাযৰা; 

5 নক়েযনা নে জ্যন আমাক যপ্ৰম কনৰযল, আৰু ননজ্ৰ যৰ্যজ্যৰ 

আমাক পাপৰ পৰা ধুই যপলাযল, 6 আৰু যৰ্ওঁৰ নপৰৃ্ ঈশ্বৰৰ বাযব 

আমাক ৰজ্া আৰু পুযৰানিৰ্ ননেুক্ত কনৰযল, যৰ্ওঁৰ মনিমা আৰু 

আনধপৰ্য নচৰকালললযক িওক। যসয়ে িওক। (প্ৰকানেৰ্ বাকয 1:5-6) 

10 আৰু আনম আমাৰ ঈশ্বৰৰ বাযব ৰজ্া আৰু পুযৰানিৰ্ ননেুক্ত কিযো; 

আৰু আনম পৃনথেীৰ্ োসন কনৰম। (প্ৰকানেৰ্ বাকয 5:10) 

ই়োৰ ভনেষযৰ্ৰ এ া নদে ি’ব নেসকল মৰ্তযযলাকক নেযকাো, ৰ্াৰ নপেৰ্ 

ঈশ্বৰৰ পথ অনুসৰৰ্ কৰা: 

19 নক়েযনা যলাকসকযল নেৰূচাযলমৰ্ নচয়োনৰ্ বাস কনৰব; আৰু 

কাস্তন্দব যনাোনৰবা। যৰ্ামাৰ কাযন্দান শুননযল যৰ্ওঁ যৰ্ামাৰ ওপৰৰ্ 

অনৰ্ে়ে কৃপা কনৰব; যেনৰ়্ো যৰ্ওঁ শুননব যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁ আযপানাক 

উত্তৰ নদব। 20 আৰু নেযিাোই যৰ্ামাযলাকক নবপদৰ নপঠা আৰু দুখৰ 

পানী নদযলও যৰ্ামাযলাকৰ গুৰুসকলক আৰু যকাযনা চুকৰ্ ৰখা 

নি’ব, নকন্তু যৰ্ামাযলাকৰ চকু যৰ্ামাযলাকৰ গুৰুসকলৰ ওপৰৰ্ 

থানকব। 21 যৰ্ামাযলাকৰ কাৰ্ৰ্ এই বাকয আনিব, যে এইয াযেই পথ, 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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যেনৰ়্োই যৰ্ামাযলাযক যসাফঁাযল বা বাওঁফাযল ঘূনৰবা, যৰ্নৰ়্োই এই 

পথৰ্ চনলবা। (নেচ়ো 30:19-21) 

েনদও এইয া সিস্ৰাব্দ ৰাষ্ট্ৰৰ বাযব এ া ভনেষযদ্বাৰ্ী, এই েুগৰ খ্ৰীষ্টানসকযল 

নেক্ষা নদবলল সাজ্ ুযিাোয া প্ৰয়োজ্ন: 

12 ... এই সম়েললযক আপুনন নেক্ষক যিাো উনচৰ্ (ইব্ৰী 5:12) 

15 নকন্তু যৰ্ামাযলাকৰ হৃদ়েৰ্ নেযিাো ঈশ্বৰক পনবত্ৰ কৰা; আৰু নেয়ে 

যৰ্ামাযলাকৰ পৰা নম্ৰভাযে আৰু ভ়েযৰ যৰ্ামাযলাকৰ পৰা নবচৰা 

আোৰ কাৰৰ্ সুনধব, যৰ্ওঁ উত্তৰ নদবলল সদা়ে সাজ্ ুথাকক (1 নপৰ্ৰ 

3:15)। 

বাইযবযল যদখুোইযে যে মিাযিে আৰম্ভ যিাোৰ টঠক আগযৰ্ই যবনেভাগ 

নবশ্বাসী খ্ৰীষ্টাযন বিুৰ্যক নেক্ষা নদব: 

33 আৰু নেসকযল বুস্তজ্ পা়ে যৰ্ওঁযলাযক বিুৰ্যক নেকাব (দাননয়েল 

11:33) 

গনৰ্যক, নেনকব পৰা, অনেুি আৰু জ্ঞানৰ্ বৃস্তদ্ধ যিাো (2 নপৰ্ৰ 3:18), এনৰ়্ো 

আনম কনৰবলগী়ো কাম। ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ আযপানাৰ ভূনমকাৰ এ া অংে কিযে 

নেক্ষা নদবলল সক্ষম যিাো। আৰু অনধক নবশ্বাসী, নফলাযিলনফ়োৰ (প্ৰকানেৰ্ 

বাকয 3:7–13), খ্ৰীষ্টানসকলৰ বাযব, ই়োৰ্ সিস্ৰাব্দ ৰাজ্য আৰম্ভ যিাোৰ 

আগযৰ্ গুৰুত্বপূৰ্ ত সুসমাচাৰক সাক্ষীসকলক সমথ তন কৰায াও অন্তভুতক্ত ি’ব 

 (মনথ 24:14)। 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য স্থাপনৰ নপেৰ্ ঈশ্বৰৰ যলাকসকলক ক্ষনৰ্েি েিয া 

পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ্ সিা়ে কনৰবলল বযেিাৰ কৰা ি’ব: 

12 যৰ্ামাযলাকৰ মাজ্ৰ নেসকযল পুৰনৰ্ উচ্ছন্ন ঠাইযবাৰ কনৰব; 

আপুনন বিুযৰ্া বংেৰ যভট  স্থাপন কনৰব; আৰু আযপানাক উলংঘাৰ 

যমৰামনৰ্কাৰী, বাস কনৰবলল পথ পুনৰুদ্ধাৰকাৰী বুনল যকাো ি’ব। 

 (নেচ়ো 58:12) 
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এইদযৰ, এই েুগৰ্ ঈশ্বৰৰ পথৰ্ জ্ী়োই থকা ঈশ্বৰৰ যলাকসকযল 

পুনৰুদ্ধাৰৰ এই সম়েৰ্ মানুিক নগৰৰ্ (আৰু অনয ঠাইৰ্) বাস কৰায া 

সিজ্ কনৰ ৰু্নলব। পনৃথেীখন সঁচালকয়ে এখন উন্নৰ্ ঠাই ি’লযিঁযৰ্ন৷ আনম 

এনৰ়্ো খ্ৰীষ্টৰ বাযব ৰাষ্ট্ৰদৰূ্ ি’ব লানগব, োযৰ্ আনমও যৰ্ওঁৰ ৰাজ্যৰ্ যসো 

কনৰব পাযৰা। 

প্ৰকৃৰ্ শুভবাৰ্তাৰ বাৰ্ তা ৰূপান্তৰকাৰী 

েীচুযে ককনেল, “যৰ্ামাযলাযক েনদ যমাৰ বাকয পালন কৰা, যৰ্যন্ত যৰ্ামাযলাক 

ননি়ে যমাৰ নেষয।” 32 আৰু যৰ্ামাযলাযক সৰ্যক জ্াননবা, আৰু সৰ্যই 

যৰ্ামাযলাকক মুক্ত কনৰব" (যোিন 8:31-32)। ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তাৰ 

নবষয়ে সৰ্য জ্নায াযে আমাক এই জ্গৰ্ৰ নমো আোৰ পৰা মুক্ত কযৰ। নক 

কাম কযৰ—ঈশ্বৰৰ পনৰকল্পনা! চ়েৰ্াযন সমে জ্গৰ্ক প্ৰৰ্াৰৰ্া কনৰযে 

 (প্ৰকানেৰ্ বাকয 12:9 ) আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যই কিযে প্ৰকৃৰ্ সমাধান।আনম সৰ্যৰ 

পক্ষৰ্ নথ়ে নদ়ো আৰু ৰ্াৰ যপাষকৰ্া কৰা প্ৰয়োজ্ন।(যোিন 18:37)। 

শুভবাৰ্তাৰ বাৰ্ তা বযস্তক্তগৰ্ পনৰত্ৰাৰ্ৰ্লক বিু যবনে। এই েুগৰ্ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ 

শুভবাত্ততা সলনন ি’ব লানগব; 

2 আৰু এই জ্গৰ্ৰ দযৰ নি’বা, নকন্তু যৰ্ামাযলাকৰ মনৰ নেীকৰৰ্ৰ 

দ্বাৰা যৰ্ামাযলাকৰ আচৰযৰ্া সলনন ি’ব পাযৰ, োযৰ্ যৰ্ামাযলাযক 

ঈশ্বৰৰ ভাল, ভাল আৰু নসদ্ধ ইচ্ছা পৰীক্ষা কনৰব পাযৰ। (যৰামী়ো 

12:2) 

প্ৰকৃৰ্ খ্ৰীষ্টানসকযল ঈশ্বৰ আৰু আনৰ যসো কনৰবলল ধম তান্তনৰৰ্ ি়ে:  

22 দাসসকল, যৰ্ামাযলাকৰ প্ৰভুৰ যদি অনুসাযৰ সকযলা নবষ়েযৰ্ 

আজ্ঞা পালন কৰা, চকুৰ যসো কনৰ নি়ে, নকন্তু মনৰ আন্তনৰকৰ্াযৰ 

ঈশ্বৰৰ ভ়ে কনৰ। 23 আৰু যৰ্ামাযলাযক নে কনৰবা, যৰ্ামাযলাযক 

নেদযৰ কনৰবা, যসইদযৰ মযনযৰ কৰা, যেযনলক মানুিৰ বাযব নি়ে, 24 

নক়েযনা যৰ্ামাযলাযক নেযিাোৰ পৰা উত্তৰানধকাৰ লাভ কনৰব; নক়েযনা 

যৰ্ামাযলাযক প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ যসো কৰা। (কলচী়ো 3:22-24) 
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28 এই যিৰু্যক যেযনলক আমাৰ লৰচৰ কনৰব যনাোৰা ৰাজ্য আযে, 

যসয়ে আমাৰ ওপৰৰ্ অনুেি কৰা, োৰ দ্বাৰা আনম ভস্তক্ত আৰু 

ভস্তক্তযৰ ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কনৰব পাযৰা।ঁ (ইব্ৰী 12:28) 

প্ৰকৃৰ্ খ্ৰীষ্টানসকযল জ্গৰ্ৰ পৰা আৰঁ্ৰৰ্ বাস কযৰ। আনম সটঠক আৰু 

ভুলৰ বাযব জ্গৰ্ৰ ওপৰৰ্ ঈশ্বৰৰ মানদণ্ড েিৰ্ কযৰা।ঁ ধানম তকসকযল 

নবশ্বাসৰ দ্বাৰাই জ্ী়োই থাযক (ইব্ৰী 10:38), কাৰৰ্ এই েুগৰ্ ঈশ্বৰৰ পথৰ্ 

চনলবলল নবশ্বাসৰ প্ৰয়োজ্ন। খ্ৰীষ্টানসকলক যৰ্ওঁযলাযক বাস কৰা জ্গৰ্খনৰ 

পৰা ইমাযনই পৃথক বুনল গৰ্য কৰা কিনেল যে যৰ্ওঁযলাকৰ জ্ীেন-ধাৰৰ্ৰ 

পদ্ধনৰ্ক নৰু্ন নন়েমৰ্ "পথ" বুনল উযেখ কৰা কিনেল (পাচঁননৰ কম ত 9:2; 

19:9; 24:14), 22)। জ্গৰ্খযন স্বাথ তপৰভাযে চ়েৰ্ানৰ প্ৰভােৰ্ জ্ী়োই থাযক, 

োক "ক়েনৰ পথ" বুনল যকাো কিযে (নেিদূা 11)। 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা কিযে ধানম তকৰ্া, আনন্দ আৰু োনন্তৰ বাৰ্তা (যৰামী়ো 

14:17)। ভনেষযদ্বাৰ্ীমূলক বাকযয া, সটঠকভাযে বুস্তজ্যল, সান্ত্বনাদা়েক (1 

কনৰন্থী়ো 14:3; 1 নথচলনীকী়ো 4:18), নবযেষলক যেনৰ়্ো আনম জ্গৰ্খন ভাটঙ 

যোো যদনখবলল পাওঁ (লূক 21:8-36)। প্ৰকৃৰ্ খ্ৰীষ্টান জ্ীেন পদ্ধনৰ্য়ে 

আধযাস্তত্মক প্ৰচুৰৰ্া আৰু বস্তুগৰ্ আেীব তাদৰ নদেৰ্ আগুোই কল ো়ে (মাকত 

10:29-30)। ই়োক জ্ী়োই থকাসকযল যকযনলক বুস্তজ্ পা়ে যে জ্গৰ্খনক 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ প্ৰয়োজ্ন, ৰ্াৰ এ া অংে। খ্ৰীষ্টানসকল ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ 

ৰাষ্ট্ৰদৰূ্। 

খ্ৰীষ্টানসকযল আমাৰ আো যভৌনৰ্কৰ্ নি়ে, নকন্তু আধযাস্তত্মকৰ্ ৰাযখ, েনদও 

আনম যভৌনৰ্ক জ্গৰ্ৰ্ বাস কযৰা ঁ (যৰামী়ো 8:5-8)। আমাৰ ওচৰৰ্ 

 "সুসমাচাৰৰ আো" আযে (কলচী়ো 1:23)। এইয া এ া কথা নেয া আনদম 

খ্ৰীষ্টানসকযল বুস্তজ্ পাইনেল যে আস্তজ্ ননজ্যক েীচু বুনল দাবী কৰা বিু যলাযক 

প্ৰকৃৰ্যৰ্ বুস্তজ্ নাপা়ে। 
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6. যেযকা-যৰামান গীজ্তাসমযূি ৰাষ্ট্ৰখন গুৰুত্বপূৰ্ ত বুনল 

নেকাইযে, নকন্তু. . . 

েীক-যৰামান গীজ্তাসমূযি নবশ্বাস কযৰ যে যৰ্ওঁযলাযক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নকেুমান 

নদে নেকা়ে, নকন্তু ই প্ৰকৃৰ্যৰ্ নক যসইয া বুস্তজ্বলল অসুনবধা পা়ে। 

উদািৰৰ্স্বৰূযপ, দয যকথনলক এনচাইযিানপনি়োই ৰাষ্ট্ৰৰ নবষয়ে এইদযৰ 

নেকাইযে: 

এই ৰাজ্যৰ আগমনৰ নেক্ষাৰ প্ৰনৰ্য া পে তা়েযৰ্ ই়োৰ নবনভন্ন নদে, 

ই়োৰ সটঠক অথ ত, ই়োক েিৰ্ কৰাৰ ধৰৰ্য াযেই যৰ্ওঁৰ বকৰ ৰৃ্ৰ্াৰ 

মূল যভট , ইমাযনই যে যৰ্ওঁৰ বকৰ ৰৃ্ৰ্াসমূিক "সুসমাচাৰ" বুনল যকাো 

ি়ে। ৰাজ্যৰ" . . . যৰ্ওঁযলাযক মণ্ডলীক "ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য" বুনল ক'বলল 

ধনৰযল; cf কলচী়োসকল, I, 13; I নথচলনীকী়ো, ii, 12; ইপ'ক'নলপে, I, 

6, 9; v, 10, ইৰ্যানদ . .মাযন গীজ্তাক যসই ঐশ্বনৰক প্ৰনৰ্ষ্ঠান নিচাযপ . . . 

 (যপাপ এইচ. নকংিম অে গি. যকথনলক এনচাইযিানপনি়ো, 

ভনলউম VIII. 1910)। 

েনদও ওপৰৰ্ "কল, মই, 13;" আঙুনল়োই নদ়ো; I নথচলনীক, ii, 12; ইপক., I, 6, 

9; v, 10," েনদ আপুনন যৰ্ওঁযলাকক চা়ে, যৰ্যন্ত আপুনন যদনখব যে যসই 

পদযবাৰৰ যকাযনা এ াই মণ্ডলীক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য যিাোৰ নবষয়ে এযকা যকাো 

নাই। যৰ্ওঁযলাযক নেকাইযে যে নবশ্বাসীসকল ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ অংে ি’ব বা ই 

েীচুৰ ৰাজ্য বাইযবযল সৰ্কত কনৰ নদযে যে বিুযৰ্ সুসমাচাৰ সলনন কনৰব বা 

আন এজ্নৰ ফাযল ঘনূৰ োব, এ া নমো কথা (গালাৰ্ী়ো 1:3-

9)।দুভতাগযজ্নকভাযে, নবনভন্ন মানুযি যৰ্যন কনৰযে। 

েীচুযে নেকাইনেল, "মই বা , সৰ্য আৰু জ্ীেন।" যমাৰ দ্বাৰাই নি'যল যকাযনাযে 

নপৰৃ্ৰ ওচৰলল নাযি" (যোিন 14:6)। নপৰ্যৰ নেকাইনেল, "আন কাযৰা মাজ্ৰ্ 

যকাযনা পনৰত্ৰাৰ্ নাই, নক়েযনা স্বগ তৰ ৰ্লৰ্ মানিুৰ মাজ্ৰ্ নদ়ো আন যকাযনা 

নাম নাই োৰ দ্বাৰা আনম পনৰত্ৰাৰ্ পাম।" ” (পাচঁননৰ কম ত 4:12 ) নপৰ্যৰ 

ইিুদীসকলক ককনেল যে অনুৰ্াপ কনৰবলল আৰু পনৰত্ৰাৰ্ পাবলল েীচুক 

েিৰ্ কনৰবলল সকযলাযে নবশ্বাস থানকব লানগব (পাচঁননৰ কম ত 2:38)। 

ই়োৰ নবপৰীযৰ্ যপাপ ফ্ৰাস্তিযে নেকাইনেল যে নাস্তিকসকযল, েীচুৰ অনবিযন, 

ভাল কামৰ দ্বাৰা পনৰত্ৰাৰ্ পাব পাযৰ! যৰ্ওঁ এইয াও নেকাইযে যে েীচুক েিৰ্ 



69 
 

নকৰালক ইিুদীসকযল পনৰত্ৰাৰ্ পাব পাযৰ! ই়োৰ উপনৰও যৰ্ওঁ আৰু নকেুমান 

েীক-যৰামাযনও নবশ্বাস কযৰ যে ‘যমৰী’ৰ এ া অবাইযবলৰ সংস্কৰযৰ্ই কিযে 

সুসমাচাৰৰ লগযৰ্ নবশ্ববযাপী আৰু আন্তঃধমী়ে ঐকযৰ চানবকাটঠ। দুখৰ নবষ়ে 

যে যৰ্ওঁযলাযক আৰু আনসকযল েীচুৰ গুৰুত্ব আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ প্ৰকৃৰ্ 

শুভবাৰ্তা বুস্তজ্ নাপা়ে। বিুযৰ্ ভুো শুভবাৰ্তাৰ প্ৰচাৰ কনৰ আযে। 

বিুযৰ্ দৃটষ্টযৰ যখাজ্ কান়িব নবচাযৰ আৰু পৃনথেীৰ্ নবশ্বাস ৰানখব নবচাযৰ। নৰু্ন 

নন়েযম নেকাইযে যে খ্ৰীষ্টানসকযল ওপৰলল চাব লানগব: 

2 পৃনথেীৰ বস্তুযবাৰৰ ওপৰৰ্ নি়ে, ওপৰৰ বস্তুযবাৰৰ ওপৰৰ্ মন 

ৰাখক। (কলচী়ো 3:2) 

7 নক়েযনা আনম দৃটষ্টযৰ নি়ে, নবশ্বাসৰ দ্বাৰাই চনলযো।ঁ (2 কনৰন্থী়ো 

5:7) 

ৰ্থানপও যপাপ একাদে পাইউযে মূলৰ্ঃ যৰ্ওঁৰ গীজ্তাৰ দে তনৰ পৰা যখাজ্ 

ক়িাৰ নেক্ষা নদনেল: 

...যকথনলক গীজ্তা. . .পৃনথেীৰ্ খ্ৰীষ্টৰ ৰাজ্য। (পাইউেৰ নবশ্বযকাষ, 

যকাোে’ প্ৰাইমাে)। 

যকথনলক বাইযবল101 যেবোই ৰ্ দাবী কৰা কিযে, "ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য েীচু খ্ৰীষ্টই 

33 খ্ৰীষ্টাব্দৰ্ পনৃথেীৰ্ যৰ্ওঁৰ গীজ্তা নিচাযপ প্ৰনৰ্ষ্ঠা কনৰনেল, নপ াৰৰ যনৰৃ্ত্বৰ্ 

 . . . যকথনলক গীজ্তা।" ৰ্থানপও ঈশ্বৰৰ সিস্ৰাব্দৰ ৰাজ্য ই়োৰ্ নাই আৰু 

যৰামৰ গীজ্তাও নাই, নকন্তু ই পনৃথেীৰ্ ি’ব। েনদও ঈশ্বৰৰ প্ৰকৃৰ্ মণ্ডলীৰ িাৰ্ৰ্ 

 "ৰাজ্যৰ চানব" আযে (মনথ 16:19), নেসকযল মণ্ডলীৰ ৰাষ্ট্ৰ আযে বুনল দাবী 

কযৰ যৰ্ওঁযলাযক "জ্ঞানৰ চানব কান়ি কলযে" (লূক 11:52)। 

যকথনলক গীজ্তাৰ অনফনচয়েল যকয নচজ্মৰ্ ৰ্ানলকাভুক্ত একমাত্ৰ "িনিন 

অে দয এনণ্টস্তক্ৰষ্ট" ি'ল: 

676 খ্ৰীষ্টনবযৰাধীৰ প্ৰৰ্াৰৰ্াই ইনৰ্মযধয জ্গৰ্ৰ্ আকৃনৰ্ ল’বলল আৰম্ভ 

কযৰ, প্ৰনৰ্বাযৰই ইনৰ্িাসৰ নভৰ্ৰৰ্ যসই মচীিৰ আোক উপলনি 

কৰা বুনল দাবী কযৰ নেয া ইনৰ্িাসৰ বানিৰলল যকেল অনন্তমকালীন 
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নবচাৰৰ জ্নৰ়েযৰ্যি বািোন়েৰ্ কনৰব পৰা ো়ে। গীজ্তাই নমযলনন়োমৰ 

নামৰ্ ৰাষ্ট্ৰৰ এই ভুোকৰৰ্ৰ পনৰেনৰ্ তৰ্ ৰূপসমূযিা নাকচ কনৰযে . . . 

 (যকথনলক চাচতৰ যকয নচজ্ম। ইযম্পৰা াৰ পয ষ্ট জ যজ্াযচফ 

কানিতযনল যৰ স্তজ্ংগাৰ। িাবলযি, এন োই 1995, পৃষ্ঠা 194) 

দুখৰ নবষ়ে যে নেসকযল একমৰ্ ি়ে যৰ্ওঁযলাযক অেযেষৰ্ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ 

শুভবাৰ্তা যঘাষৰ্া কৰাৰ যক্ষত্ৰৰ্ এ া িাঙৰ সমসযা ি’ব। নকেুমান ল’ব 

ভ়েংকৰ পদযক্ষপ (দাননয়েল 7:25; 11:30-36)। নকন্তু, আপুনন ি়েযৰ্া ভানবব 

পাযৰ, নেসকযল েীচুক প্ৰভু নিচাযপ েিৰ্ কযৰ যৰ্ওঁযলাক সকযলাযে ৰাজ্যৰ্ 

নাথানকবযন? নাই, নসিঁৰ্ নি’ব। েীচুযে নক ককনেল মন কৰক: 

21 "যমাক প্ৰভু, প্ৰভু, নে জ্যন ক়ে, যৰ্ওঁ সকযলাযে স্বগ তৰাজ্যৰ্ প্ৰযেে 

নকযৰ, নকন্তু নে জ্যন স্বগ তৰ্ থকা যমাৰ নপৰৃ্ৰ ইচ্ছা পালন কযৰ, 

যৰ্ওঁযি প্ৰযেে কনৰব।" 22 যসইনদনা বিুযৰ্ যমাক ক’ব, “প্ৰভু, প্ৰভু, 

আনম যৰ্ামাৰ নাযমযৰ ভাববাৰ্ী কৰা নাইযন, যৰ্ামাৰ নামৰ্ 

ভূৰ্যবাৰক যখনদ পটঠ়োই, যৰ্ামাৰ নামৰ্ বিুযৰ্া আচনৰৰ্ কাে তয কৰা 

নাইযন? 23 যৰ্নৰ়্ো মই যৰ্ওঁযলাকক ক’ম, মই যৰ্ামাযলাকক 

যকনৰ়্োও নচনন যপাো নাই; যি অনযা়েকাৰীসকল, যমাৰ পৰা আৰঁ্নৰ 

োওক!' (মনথ 7:21-23) 

পাচঁনন যপৌযল লক্ষয কনৰনেল যে "অনবচাৰৰ ৰিসয" যৰ্ওঁৰ সম়েৰ্ "ইনৰ্মযধয 

কাম কনৰ আযে" (2 নথচলনীকী়ো 2:7)। এই অলবধৰ্া যেষ কালৰ্ বাইযবযল 

সৰ্কত কনৰ নদ়ো কথাযবাৰৰ কসযৰ্ও জ্ন়িৰ্ নেয াক "ৰিসয, মিান বানবল" 

বুনল যকাো কিযে (প্ৰকানেৰ্ বাকয 17:3-5)। 

"অনবচাৰৰ যগাপন কথা" খ্ৰীষ্টানসকলক পালন কৰাৰ কসযৰ্ জ্ন়িৰ্ নেসকযল 

নবশ্বাস কযৰ যে যৰ্ওঁযলাযক ঈশ্বৰৰ দি আজ্ঞাৰ নবধান আনদ পালন কৰায া 

বাধযৰ্ামূলক নি়ে আৰু/বা ই়োৰ অৰ্যনধক েিৰ্যোগয বযনৰ্ক্ৰম আযে 

আৰু/বা ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা ভংগ কনৰবলল ৰ্পসযাৰ ৰূপ। আইন, গনৰ্যক 

যৰ্ওঁযলাযক ভানবযলও যে যৰ্ওঁযলাকৰ ওচৰৰ্ ঈশ্বৰৰ নবধানৰ এ া ৰূপ আযে, 

যৰ্ওঁযলাযক খ্ৰীষ্টান ধম তৰ এযন এ া ৰূপ ধনৰ ৰখা নাই নেয া েীচু বা যৰ্ওঁৰ 

পাচঁননসকযল কবধ বুনল স্বীকাৰ কনৰব। 
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েীক-যৰামী়োসকল যসই ফৰীচীসকলৰ দযৰ নেসকযল ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাযবাৰ 

অমানয কনৰনেল, নকন্তু যৰ্ওঁযলাকৰ পৰম্পৰাযবাযৰ ই়োক েিৰ্যোগয কনৰ 

ৰু্নলনেল বুনল দাবী কনৰনেল—েীচুযে যসই দৃটষ্টভংগীক ননন্দা কনৰনেল (মনথ 

15:3-9 )! নেচ়োই এইয াও সৰ্কত কনৰ নদনেল যে নেসকযল ননজ্যক ঈশ্বৰ বুনল 

দাবী কযৰ যৰ্ওঁযলাযক যৰ্ওঁৰ নবধানৰ নবৰুযদ্ধ নবযদ্ৰাি কনৰব (নেচ়ো 30:9)। 

এই নবেৃংখল নবযদ্ৰাি আনম, দুখৰ নবষ়ে, আস্তজ্ললযক যদনখবলল পাইযো। 

আন এ া "ৰিসয" যদখা ো়ে যে যৰামৰ গীজ্তাই নবশ্বাস কযৰ যে ই়োৰ 

সামনৰকৰ্াবাদী নবশ্বজ্নীন আৰু আন্তঃধমী়ে এযজ্ণ্ডাই োনন্ত আৰু পনৃথেীৰ্ 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ এক অবাইযবলী়ে সংস্কৰৰ্ৰ নদেৰ্ আগুোই কল োব। োস্ত্ৰই 

এ া আগৰ্ী়ো নবশ্বজ্নীন ঐকযৰ নবৰুযদ্ধ সৰ্কত কনৰ নদযে নেয়ে নেকা়ে যে, 

নকেু বেৰৰ বাযব, সফল ি'ব (য াকা: ননউ যজ্ৰুজ্াযলম বাইযবল, যকথনলক 

অনুযমানদৰ্ অনুবাদ যদখওুো কিযে): 

4 যৰ্ওঁযলাযক অজ্গৰৰ আগৰ্ পূজ্া কনৰযল, কাৰৰ্ যৰ্ওঁ যসই 

জ্ন্তুয াক ননজ্ৰ অনধকাৰ নদযে; যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁযলাযক যসই জ্ন্তুয াৰ 

আগৰ্ প্ৰৰ্াম কনৰ ক’যল, “যসই জ্ন্তুৰ লগৰ্ যকাযন ৰু্লনা কনৰব 

পাযৰ?” ই়োৰ নবৰুযদ্ধ যকাযন েুঁস্তজ্ব পাযৰ?' 5 যসই পশুয াক যগৌৰে 

কনৰবলল আৰু ননন্দা কনৰবলল আৰু বাচনেে মাি ধনৰ সস্তক্ৰ়ে কি 

থানকবলল অনুমনৰ্ নদ়ো ি’ল; 6 যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁ ঈশ্বৰ, যৰ্ওঁৰ নাম, 

যৰ্ওঁৰ স্বগী়ে ৰ্মু্ব আৰু যৰ্ওঁৰ আশ্ৰ়ে যলাো সকযলাযক ননন্দা কনৰযল। 

7 যৰ্ওঁক পনবত্ৰ যলাকসকলৰ লগৰ্ েুদ্ধ কনৰ জ়্ে কনৰবলল অনুমনৰ্ 

নদ়ো ি’ল, আৰু সকযলা জ্ানৰ্, জ্ানৰ্, ভাষা আৰু জ্ানৰ্ৰ ওপৰৰ্ 

যৰ্ওঁক অনধকাৰ নদ়ো ি’ল; 8 আৰু জ্গৰ্ৰ সকযলা যলাযক যৰ্ওঁক 

পূজ্া কনৰব, অথ তাৎ জ্গৰ্ সৃটষ্টৰ পৰা বনলদান নদ়ো যমৰ যপাোনলৰ 

জ্ীেন পুিকৰ্ নেসকলৰ নাম নলখা নাই, যসই সকযলা যলাযক যৰ্ওঁক 

আৰাধনা কনৰব। 9 নে জ্যন শুননব পাযৰ, যৰ্ওঁ শুননব, 10 বন্দীক 

বন্দীলল; নে সকলক ৰ্যৰাোযলযৰ ননিৰ্ ি়ে, যৰ্ওঁযলাকক 

ৰ্যৰাোযলযৰ বধ কৰা ি়ে। গনৰ্যক পনবত্ৰ যলাকসকলৰ ওপৰৰ্ 

অধযেসা়ে আৰু নবশ্বাস থানকব লাযগ। (প্ৰকানেৰ্ বাকয 13:4-10, NJB) 

বাইযবযল বানবলৰ ঐকযৰ অন্ত পৰাৰ সম়েৰ নবষয়ে সৰ্কত কনৰ নদযে: 
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1 সাৰ্ া বাট  থকা সাৰ্জ্ন স্বগ তদৰূ্ৰ এজ্যন যমাৰ ওচৰলল আনি 

ক’যল, ‘ই়োলল আিক, আৰু মই যৰ্ামাক যদখুোম, নেগৰাকী মিান 

যবেযা বিুৰ্ পানীৰ কাষৰ্ বনি আযে, 2 োৰ লগৰ্ পৃনথেীৰ সকযলা 

ৰজ্াই বযনভচাৰ কনৰযে; আৰু নেজ্যন জ্গৰ্ৰ সকযলা যলাকক ননজ্ৰ 

বযনভচাৰৰ সুৰাযৰ পান কনৰযল।' 3 যৰ্ওঁ যমাক আত্মাৰ্ মৰুভূনমলল কল 

গ’ল, আৰু ৰ্াৰ্ মই এগৰাকী মনিলাক সাৰ্ া মূৰ আৰু দি া নেং 

থকা ৰঙা জ্ন্তুৰ ওপৰৰ্ উটঠ থকা যদনখযলা,ঁ আৰু ৰ্াইৰ চানৰওফাযল 

ঈশ্বৰ ননন্দা নলখা আযে। 4 যসই মনিলাগৰাকীয়ে যবঙুনী়ো আৰু ৰঙা 

বস্ত্ৰ পনৰধান কনৰনেল, যসাৰ্ আৰু ৰত্ন আৰু মকুুৰ্াযৰ চকু কপালৰ্ 

ৰু্নলনেল, আৰু যৰ্ওঁৰ িাৰ্ৰ্ যসাৰ্ৰ দ্ৰাক্ষাৰস আনেল, নে যৰ্ওঁৰ 

যবেযাবৃনত্তৰ ঘৃৰ্নী়ে কাে তযযৰ পনৰপূৰ্ ত আনেল; 5 ৰ্াইৰ কপালৰ্ এ া 

নাম, এ া যগাপন নাম নলখা আনেল: ‘মিা বানবল, সকযলা যবেযা আৰু 

পৃনথেীৰ্ সকযলা অকলেৰী়ো কাে তযৰ মাৰৃ্।’ 6 মই যদনখযলা ঁ যে ৰ্াই 

পনবত্ৰ যলাকসকলৰ যৰ্জ্ আৰু েীচুৰ শ্বিীদসকলৰ যৰ্জ্ৰ্ মদযপান 

কনৰনেল; আৰু যৰ্ওঁক যদনখ মই সমূ্পৰ্ ত আচনৰৰ্ কি পনৰযলা।ঁ 

 (প্ৰকানেৰ্ বাকয 17:1-6, NJB) 

9' ই চৰু্ৰৰ্াৰ দাবী কযৰ। সাৰ্ া মূৰ কিযে যসই সাৰ্ া পািাৰ, োৰ 

ওপৰৰ্ মনিলাগৰাকী বনি আযে। , , 18 ৰু্নম নে নাৰী যদনখলা, যসই 

মিানগৰ, নে পৃনথেীৰ সকযলা োসনকৰ্তাৰ ওপৰৰ্ অনধকাৰী।’ 

(প্ৰকানেৰ্ বাকয 17:9,18, NJB) 

1 ই়োৰ পােৰ্ মই আন এজ্ন দৰূ্ক স্বগ তৰ পৰা নানম অিা যদনখযলা,ঁ 

যৰ্ওঁক মিান অনধকাৰ নদ়ো ি’ল; যৰ্ওঁৰ মনিমাযৰ পৃনথেী স্তজ্নলনক 

উটঠল। 2 যৰ্ওঁ যজ্াযৰযৰ নচঞনৰ ক’যল, ‘বানবল পনৰ্ৰ্ কিযে, মিান 

বানবল পনৰ্ৰ্ কিযে, আৰু যৰ্ওঁ ভূৰ্ৰ বাসস্থান আৰু সকযলা দুষ্ট 

আত্মা আৰু যলযৰ্ৰা, ঘৃৰ্নী়ে চৰাইৰ বাসস্থান কি পনৰযে। 3 যৰ্ওঁৰ 

বযনভচাৰৰ দ্ৰাক্ষাৰস সকযলা জ্ানৰ্য়ে পান কনৰযল; পনৃথেীৰ সকযলা 

ৰজ্াই ৰ্াইৰ লগৰ্ বযনভচাৰ কনৰযল, আৰু ৰ্াইৰ বযনভচাৰৰ বাযব 

সকযলা বযেসা়েী ধনী কিযে।' 4 স্বগ তৰ পৰা আন এ া বাকয যকাো ি’ল; 

মই শুননযলা ঁ যে, ‘যি যমাৰ যলাকসকল, যৰ্ওঁৰ পৰা ওলাই আিক, 

োযৰ্ যৰ্ামাযলাযক যৰ্ওঁৰ অপৰাধৰ্ ভাগ যনাযপাো আৰু এযক দুখৰ 

সন্মুখীন নি়ে। 5 যৰ্ওঁৰ পাপযবাৰ আকােললযক কগযে, আৰু যৰ্ওঁৰ 

অপৰাধযবাৰ ঈশ্বৰৰ হৃদ়েৰ্ আযে; 6 যৰ্ওঁক দাবী কৰা ধনৰ দুগুৰ্ 
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ধন নদব লাযগ। যৰ্ওঁৰ নমশ্ৰৰ্ৰ দুগুৰ্ েস্তক্তোলী কাপ এ া ৰানখব 

লানগব। 7 যৰ্ওঁৰ সকযলা িুলসু্থল আৰু অগীৰ নভৰ্ৰৰ্ এজ্যন 

ননে তাৰ্ন বা েন্ত্ৰৰ্াৰ কসযৰ্ নমনলব লানগব। মই ৰাৰ্ী কি বনি আযো, ৰ্াই 

ভাযব; মই নবধো নি়ে আৰু দুখ যকনৰ়্োও গম নাপাম। 8 নক়েযনা 

এনদনযৰ্ যৰ্ওঁৰ ওপৰৰ্ দুখ-কষ্ট ি’ব, যৰাগ, যোক আৰু দুনভতক্ষ। 

যৰ্ওঁক জ্বলাই নদ়ো ি’ব। নেযিাো ঈশ্বযৰ যৰ্ওঁক যদাষী সাবযি কনৰযে, 

যৰ্ওঁ েস্তক্তোলী।’ 9 পৃনথেীৰ ৰজ্া সকযল ৰ্াইৰ বাযব যোক আৰু 

কাযন্দান কনৰব, নেসকযল ৰ্াইৰ লগৰ্ বযনভচাৰ কনৰযল, আৰু ৰ্াইৰ 

লগৰ্ বযনভচাৰ কনৰযল। যৰ্ওঁযলাযক যৰ্ওঁৰ জ্বনল থকা যধােঁা যদনখযে, 

(প্ৰকানেৰ্ বাকয 18:1-9, NJB) 

েীচু ঘূনৰ নিাললযক যকাযনা উপেুক্ত ঐকয নাথানকব: 

10 বানিৰলল চাওক! বানিৰলল চাওক! উত্তৰ যদেৰ পৰা পলাই োওক - 

নেযিাোই ককযে - নক়েযনা মই যৰ্ামাযলাকক আকােৰ চানৰ া বৰ্ািৰ 

মাজ্ৰ্ নসঁচৰনৰ্ কনৰযলা ঁ - নেযিাোই ককযে। 11 সােধান িওক! যি 

নচয়োন, নে এনৰ়্ো বানবলৰ কনযাৰ লগৰ্ বাস কযৰ, পলা়েন কৰক! 

12 নক়েযনা প্ৰভু চযবাযৰ্ এই কথা ককযে, নক়েযনা মনিমাৰ আজ্ঞা নদ়ো 

কিযে 

মই, যৰ্ামাযলাকক লু  কৰা জ্ানৰ্যবাৰৰ নবষয়ে, ‘নে জ্যন যৰ্ামাক 

স্পে ত কযৰ, যৰ্ওঁ যমাৰ চকুৰ আইনৰে স্পে ত কযৰ। 13 এনৰ়্ো যচাো, 

মই যৰ্ওঁযলাকৰ নবৰুযদ্ধ িাৰ্ দাটঙম, আৰু যৰ্ওঁযলাযক নেসকলক 

দাস কনৰ ৰানখযে, যৰ্ওঁযলাকক ল ু কনৰ যপলাব।’ যৰ্নৰ়্ো ৰু্নম 

জ্াননবা যে প্ৰভু চাযবায  যমাক পঠাইযে! 14 যি নচয়োনৰ জ্ীয়েক, 

যৰ্ামাযলাকক নচঞনৰব, নক়েযনা এনৰ়্ো মই যৰ্ামাযলাকৰ মাজ্ৰ্ 

থানকবলল আনিম, নেযিাোই ককযে! 15 আৰু যসই নদনা বিুযৰ্া জ্ানৰ্ 

নেযিাোৰ ওচৰলল ঘনূৰ আনিব। ি়ে, যৰ্ওঁযলাক যৰ্ওঁৰ যলাক ি’ব, 

আৰু যৰ্ওঁযলাযক যৰ্ামাযলাকৰ মাজ্ৰ্ বাস কনৰব। যৰ্নৰ়্ো ৰু্নম 

জ্াননবা যে প্ৰভু চাযবায  যমাক যৰ্ামাৰ ওচৰলল পটঠ়োইযে! 16 

নেযিাোই পনবত্ৰ যদেৰ্ যৰ্ওঁৰ উত্তৰানধকাৰ নেিদূাক দখল কনৰব 

আৰু নেৰূচাযলমক পুনৰ ননব তাচন কনৰব। (জ্খনৰ়ো 2:10–16, NJB; 
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KJV/NKJV সংস্কৰৰ্ৰ্ মন কৰক যে পদযবাৰ জ্খনৰ়ো 2:6–12 নিচাযপ 

ৰ্ানলকাভুক্ত কৰা কিযে) 

ৰাষ্ট্ৰসংঘ, যভট কান, বিুযৰ্া প্ৰয যষ্টণ্ট আৰু পূব অথ তিে যনৰ্াই প্ৰচাৰ কৰা 

নবশ্বজ্নীন আৰু আন্তঃধমী়ে আযন্দালনক বাইযবযল স্পষ্টভাযে ননন্দা কযৰ 

আৰু ই়োক উৎসানিৰ্ কৰা উনচৰ্ নি়ে। েীচুযে সৰ্কত কনৰ নদনেল যে 

নেসকযল যৰ্ওঁক অনুসৰৰ্ কৰা বুনল দাবী কনৰনেল যৰ্ওঁযলাযক "বিুযক 

প্ৰৰ্াৰৰ্া কনৰব" (মনথ 24:4-5)। বিুযৰ্া কনমউননজ্ম প্ৰকানেৰ্ বাকয 6:1-2 

পদৰ "বগা অশ্বাযৰািী" (নেয া েীচু নি়ে) আৰু প্ৰকানেৰ্ বাকয 17 পদৰ 

যবেযাৰ কসযৰ্ জ্ন়িৰ্। 

জ্খনৰ়োৰ দযৰ পাচঁনন যপৌযলও নেকাইনেল যে েীচু ঘূনৰ নিাললযক নবশ্বাসৰ 

প্ৰকৃৰ্ ঐকয নাথানকব: 

13 যেনৰ়্োললযক আনম সকযলাযে ঈশ্বৰৰ পুত্ৰৰ নবষয়ে নবশ্বাস আৰু 

জ্ঞানৰ্ ঐকযৰ্ উপনীৰ্ নিওঁ আৰু নসদ্ধ মানুি নিওঁ, আৰু স্ব়েং 

খ্ৰীষ্টৰ পূৰ্ তৰ্াযৰ সমূ্পৰ্ তৰূযপ পনৰপক্ক নিওঁ। (ইনফচী়ো 4:13, 

এন.যজ্.নব. ) 

নেসকযল নবশ্বাস কযৰ যে এই ঐকয েীচুৰ ঘূনৰ অিাৰ আগযৰ্ই ি়ে, 

যৰ্ওঁযলাযক ভুল কযৰ। মূলৰ্ঃ যেনৰ়্ো েীচু ঘূনৰ আনিব, যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁ যৰ্ওঁৰ 

নবৰুযদ্ধ একস্তত্ৰৰ্ ি’বলগী়ো জ্ানৰ্যবাৰৰ ঐকয ধ্বংস কনৰব লানগব:  

11:15 যৰ্নৰ়্ো সপ্তম স্বগ তদযূৰ্ নেঙা বজ্াযল আৰু স্বগ তৰ্ নচঞনৰ থকা 

বাকয শুনা গ’ল, ‘জ্গৰ্ৰ ৰাজ্য আমাৰ প্ৰভু আৰু যৰ্ওঁৰ খ্ৰীষ্টৰ ৰাজ্য 

কি পনৰযে, আৰু যৰ্ওঁ নচৰকালৰ বাযব ৰাজ্ত্ব কনৰব।’ 16 ঈশ্বৰৰ 

আগৰ্ বনি থকা যচৌনবেজ্ন প্ৰাচীযন ঈশ্বৰৰ পূজ্া কনৰ কপাযলযৰ 

মাট  স্পে ত কনৰযল 17 এই কথাযৰ, ‘যি সব তেস্তক্তমান ঈশ্বৰ, নেজ্ন যৰ্ওঁ 

আনেল, যৰ্ওঁৰ মিােস্তক্ত েিৰ্ কনৰ যৰ্ওঁৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাযব আনম 

যৰ্ামাক ধনযবাদ জ্নাইযো নন়েম. 18 জ্ানৰ্নবলাকৰ মাজ্ৰ্ িুলসু্থল 

ি’ল, আৰু এনৰ়্ো যৰ্ামাযলাকৰ প্ৰনৰ্যোধ যলাোৰ সম়ে আনি পনৰযে, 

মৃৰ্সকলৰ নবচাৰ ি’ব, আৰু যৰ্ামাযলাকৰ দাস ভাববাদীসকলৰ বাযব, 

পনবত্ৰ যলাকসকলৰ বাযব আৰু যৰ্ামাৰ নামক ভ়ে কৰা যলাকসকলৰ 

বাযব, নক সৰু বা নক? িাঙৰ, যৰ্ওঁযলাকক পুৰসৃ্কৰ্ কৰা ি’ব। , পৃনথেী 
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ধ্বংসকাৰীসকলক ধ্বংস কৰাৰ সম়ে আনি পনৰযে।' (প্ৰকানেৰ্ বাকয 

11:15-18, NJB) 

19:6 যৰ্নৰ়্ো মই শুননযলা,ঁ নেযবাৰ বিু যলাকৰ মাৰ্ আনেল, যেযন 

সাগৰৰ েব্দ বা বজ্ৰপাৰ্ৰ মিা গজ্তনৰ দযৰ, ‘আেুলু়ো! আমাৰ 

সব তেস্তক্তমান ঈশ্বৰ নেযিাোৰ ৰাজ্য আৰম্ভ কিযে; 19 যৰ্নৰ়্ো মই 

যদনখযলা ঁ যে পশুয াযে পৃনথেীৰ সকযলা ৰজ্া আৰু যৰ্ওঁযলাকৰ 

কসনযবানিনী আৰু যঘাৰঁা আৰু যৰ্ওঁৰ কসনযৰ নবৰুযদ্ধ েদু্ধ কনৰবলল 

যগা  খাইযে। 20 নকন্তু যসই পশুয াক বন্দী কনৰ ৰখা ি’ল, যসই নমো 

ভাববাদীজ্নৰ লগৰ্ বন্দী কনৰ ৰখা ি’ল, নেজ্যন যসই পশুয াৰ বাযব 

আচনৰৰ্ কাে তয কনৰনেল, আৰু যসই পশুয াৰ নচন ৰানখনেল আৰু 

ই়োৰ মূনৰ্ তক পূজ্া কৰা যলাকসকলক যৰ্ওঁযলাকৰ দ্বাৰাই প্ৰৰ্ানৰৰ্ 

কনৰনেল। জ্বনল থকা চালফাৰৰ অনগ্নম়ে হ্ৰদয াৰ্ দুয়োযক জ্ীনেৰ্ 

অেস্থাৰ্ যপলাই নদ়ো ি’ল। 21 ৰ্াৰ মখুৰ পৰা ওযলাো অশ্বাযৰািীজ্নৰ 

ৰ্যৰাোযলযৰ সকযলা যলাকক িৰ্যা কৰা ি’ল আৰু সকযলা চৰাইৰ 

মাংসৰ লগৰ্ যৰ্জ্ ওলাল। 20:4 যৰ্নৰ়্ো মই নসংিাসনযবাৰ যদনখযলা,ঁ 

ে’ৰ্ যৰ্ওঁযলাযক ননজ্ৰ আসন কলনেল, আৰু যৰ্ওঁযলাকক নবচাৰ 

কনৰবলল অনধকাৰ নদ়ো ি’ল। মই যসই সকযলাযৰ আত্মা যদনখযলা,ঁ 

নেসকযল েীচুৰ সাক্ষয নদবলল আৰু ঈশ্বৰৰ বাকয প্ৰচাৰ কনৰবলল মূৰ 

কাট  যপলাইনেল, আৰু নেসকযল পশু বা যৰ্ওঁৰ মূনৰ্ তয াক পজূ্া 

কনৰবলল অস্বীকাৰ কনৰনেল আৰু কপাল বা িাৰ্ৰ্ যব্ৰণ্ড নপনন্ধনেল। 

যৰ্ওঁ জ্ীনেৰ্ কি খ্ৰীষ্টৰ লগৰ্ িাজ্াৰ বেৰ ৰাজ্ত্ব কনৰযল। (প্ৰকানেৰ্ 

বাকয 19:6,19-21; 20:4, NJB) 

মন কনৰব যে েীচুযে যৰ্ওঁৰ নবৰুযদ্ধ একস্তত্ৰৰ্ যিাো জ্গৰ্ৰ 

কসনযবানিনীযবাৰক ধ্বংস কনৰব লানগব। যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁ আৰু পনবত্ৰ 

যলাকসকযল ৰাজ্ত্ব কনৰব। যৰ্নৰ়্োযি নবশ্বাসৰ সটঠক ঐকয ি’ব। 

দুভতাগযজ্নকভাযে, বিুযৰ্ এযন ভুো পনৰচাৰক শুননব নেসকলৰ েব্দ ভাল 

নকন্তু নি়ে, পাচঁনন যপৌযল সৰ্কত কনৰ নদ়োৰ দযৰ (2 কনৰন্থী়ো 11:14-15)। েনদ 

অনধক যলাযক সঁচালকয়ে বাইযবল আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা 

বুস্তজ্যলযিঁযৰ্ন, যৰ্যন্ত েীচুৰ নবৰুযদ্ধ েুদ্ধ কম ি’লযিঁযৰ্ন। 
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7.  ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য নক়ে 

েনদও মানুযি আনম ইমান চৰু্ৰ বুনল ভানব ভাল পা়ে, আমাৰ বুজ্াৰ সীমা 

আযে, ৰ্থানপও ঈশ্বৰৰ "বুজ্া অসীম" (গীৰ্মালা 147:5)। 

যসয়েযি এই েিয া টঠক কনৰবলল ঈশ্বৰৰ িিযক্ষপৰ প্ৰয়োজ্ন ি’ব। 

বিুযৰ্ ঈশ্বৰক নবশ্বাস কনৰযলও যবনেভাগ মানুযিই যৰ্ওঁ প্ৰকৃৰ্যৰ্ ননযদতে 

নদ়োৰ দযৰ জ্ী়োই থানকবলল প্ৰস্তুৰ্ নি়ে। ৰ্লৰ্ নদ়ো কথাযবাৰৰ প্ৰনৰ্ 

মযনাযোগ নদ়েক: 

8 যি মানুি, যৰ্ওঁ যৰ্ামাক যদখুোইযে, নক ভাল; আৰু নেযিাোই 

যৰ্ামাযলাকৰ পৰা নক নবচাযৰ, োযৰ্ যৰ্ামাযলাযক ধাস্তম তকৰ্া কনৰবা, 

দ়োক যপ্ৰম কনৰবা, আৰু যৰ্ামাৰ ঈশ্বৰৰ লগৰ্ নম্ৰৰ্াযৰ চনলব? 

(মীখা 6:8) 

মানে জ্ানৰ্ সঁচালকয়ে নম্ৰভাযে যখাজ্ কান়িবলল এযকা কনৰবলল ইচু্ছক নি়ে। 

আদম আৰু িোৰ সম়েৰ পৰা (আনদপুিক 3:1-6), মানুযি ঈশ্বৰৰ ওপৰৰ্ 

ননজ্ৰ আজ্ঞাৰ সযেও ননজ্ৰ ওপৰৰ্ আৰু ননজ্ৰ অোনধকাৰৰ ওপৰৰ্ ননভতৰ 

কনৰবলল বানে কলযে (োত্ৰাপুিক 20:3-17)। 

নিযৰ্াপযদে পুিযক নেকা়ে: 

5 সকযলা হৃদয়েযৰ প্ৰভুৰ্ নবশ্বাস কৰক, আৰু ননজ্ৰ বুস্তদ্ধৰ ওপৰৰ্ 

ভৰসা নকনৰব; 6 যৰ্ামাযলাকৰ সকযলা কম তযৰ্ যৰ্ওঁৰ আজ্ঞা পালন 

কৰা, যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁ যৰ্ামাৰ পথ যপান কনৰব। 7 ননজ্ৰ দৃটষ্টৰ্ জ্ঞানী 

নিবা; প্ৰভুক ভ়ে কৰক আৰু যব়োৰ পৰা আৰঁ্নৰ থাকক। 

 (নিযৰ্াপযদে 3:5-7) 

ৰ্থানপও যবনেভাগ মানুযিই ঈশ্বৰক আন্তনৰকৰ্াযৰ নবশ্বাস নকনৰব বা যৰ্ওঁ 

ননজ্ৰ যখাজ্যবাৰ ননযদতেনা নদবলল অযপক্ষা নকনৰব। বিুযৰ্ ভগোযন নে 

নবচাযৰ ৰ্াযক কনৰম বুনল ক়ে, নকন্তু নকযৰ। মানে জ্ানৰ্ক চ়েৰ্াযন প্ৰৰ্ানৰৰ্ 

কিযে (প্ৰকানেৰ্ বাকয 12:9 ) আৰু জ্গৰ্ৰ কামনা আৰু ‘জ্ীেনৰ অিংকাৰ’ৰ্ 

ধৰা পনৰযে (1 যোিন 2:16)। 
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চৰকাৰযবাৰ একস্তত্ৰৰ্ কিযে কাৰৰ্ যৰ্ওঁযলাযক ভানবযে যে যৰ্ওঁযলাযক 

সযব তাত্তমভাযে জ্াযন। নকন্তু, যৰ্ওঁযলাযক নকযৰ (নেনৰনম়ো 10:23 পদৰ কসযৰ্ 

ৰু্লনা কৰক) বা সঁচালকয়ে অনুৰ্াপ নকযৰ। 

এই কাৰযৰ্ই মানে জ্ানৰ্ক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ প্ৰয়োজ্ন (cf. 24 মনথ:21-22)। 

பேரின்ேம் ৰ কথা নবযবচনা কৰক 

েীচুযে নদ়ো এ া নবখযাৰ্ েৃংখলাবদ্ধ বক্তবয আনেল যৰ্ওঁ কজ্ৰু্ন পৰ্ব্ তৰ্ৰ 

ওপৰৰ্ নদ়ো উপযদেৰ্ নদ়ো আেীব তাদ। 

যৰ্ওঁ যকাো কথাযবাৰলল মন নদ়েক: 

3 “নে সকল ননম্ন হৃদ়েৰ যলাক, যৰ্ওঁযলাক ধনয, নক়েযনা স্বগ তৰাজ্য 

যৰ্ওঁযলাকৰ। 4 নে সকযল যোক কযৰ, যৰ্ওঁযলাক ধনয, নক়েযনা 

যৰ্ওঁযলাযক োনন্ত পাব। 5 ধনয নেসকল নম্ৰ, নক়েযনা যৰ্ওঁযলাযক 

পৃনথেীৰ অনধকাৰী ি’ব। 6 নে সকল ধাস্তম তকৰ্াৰ বাযব যভাকাৰু্ৰ আৰু 

নপ়োিৰ্ আযে, যৰ্ওঁযলাক ধনয, নক়েযনা যৰ্ওঁযলাযক ৰৃ্প্ত ি’ব। 7 

নেসকযল দ়ো কযৰ, যৰ্ওঁযলাক ধনয, নক়েযনা যৰ্ওঁযলাকৰ ওপৰৰ্ দ়ো 

কৰা ি’ব। 8 নে সকযল শুদ্ধ হৃদ়েৰ্ আযে, যৰ্ওঁযলাক ধনয, নক়েযনা 

যৰ্ওঁযলাযক ঈশ্বৰক যদনখব। 9 নে সকযল োনন্ত আযন, যৰ্ওঁযলাক ধনয, 

নক়েযনা যৰ্ওঁযলাকক ঈশ্বৰৰ সন্তান বুনল যকাো ি’ব। 10 ধাস্তম তকৰ্াৰ 

কাৰযৰ্ নে সকযল অৰ্যাচাৰ কযৰ, যৰ্ওঁযলাক ধনয, নক়েযনা স্বগ তৰাজ্য 

যৰ্ওঁযলাকৰ। (মনথ 5:3-10) 

ই ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ (4:30–31), মনথয়ে প্ৰায়ে (মনথ 13:31 ) স্বগ তৰ ৰাজ্য বুনল উযেখ 

কনৰযে, ে'ৰ্ এই ধনয প্ৰনৰ্জ্ঞাযবাৰ পূৰ্ ত ি'ব। ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যযৰ্ই নম্ৰসকযল 

পৃনথেীৰ উত্তৰানধকাৰী ি’বলল আৰু নবশুদ্ধসকযল ঈশ্বৰক যদখাৰ বাযব 

প্ৰনৰ্জ্ঞা পূৰ্ ত ি’ব। ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ্ আেীব তাদৰ শুভবাৰ্তাৰ বাযব অযপক্ষা 

কৰক! 

ঈশ্বৰৰ পথযবাৰ সটঠক 
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সৰ্যয া ি’ল ঈশ্বৰ যপ্ৰম (1 যোিন 4:8,16 ) আৰু ঈশ্বৰ স্বাথ তপৰ নি়ে। ঈশ্বৰৰ 

নবধাযন ঈশ্বৰ আৰু আমাৰ ওচৰ-চুবুৰী়োৰ প্ৰনৰ্ যপ্ৰম যদখুোইযে (মাকত 12:29-

31; োযকাব 2:8-11)। জ্গৰ্ৰ পথযবাৰ স্বাথ তপৰ আৰু যেষ মৃৰু্য (যৰামী়ো 8:6)। 

মন কনৰব যে বাইযবযল যদখুোইযে যে প্ৰকৃৰ্ খ্ৰীষ্টানসকযল আজ্ঞাযবাৰ মানন 

চযল: 

1 নেজ্যন েীচু খ্ৰীষ্ট বুনল নবশ্বাস কযৰ, যৰ্ওঁ ঈশ্বৰৰ পৰা জ্ন্ম ল়ে, আৰু 

নেয়ে যৰ্ওঁক যপ্ৰম কযৰ, নে সৃটষ্ট কিযে, যৰ্ওঁ যৰ্ওঁৰ পৰা জ্ন্ম 

যলাোসকলযকা যপ্ৰম কযৰ। 2 ঈশ্বৰক যপ্ৰম কনৰ যৰ্ওঁৰ আজ্ঞাযবাৰ 

পালন কনৰযল আনম ঈশ্বৰৰ সন্তানসকলক যপ্ৰম কৰা, এই কথাৰ 

দ্বাৰাই আনম জ্াযনা। 3 নক়েযনা আনম ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাযবাৰ পালন কৰা, 

এইয াযেই কিযে ঈশ্বৰৰ যপ্ৰম। আৰু যৰ্ওঁৰ আজ্ঞাযবাৰ যবাজ্া নি়ে। 

(1 যোিন 5:1-3) 

ঈশ্বৰৰ সকযলা "আজ্ঞা ধানম তকৰ্া" (গীৰ্মালা 119:172)। যৰ্ওঁৰ পথযবাৰ ননম তল 

(1 ৰ্ীৰ্ 1:15)। দুখৰ নবষ়ে যে বিুযৰ্ "অধম ত"ৰ নবনভন্ন ৰূপক েিৰ্ কনৰযে 

আৰু উপলনি কৰা নাই যে েীচুযে নবধান বা ভাববাদীসকলক ধ্বংস কনৰবলল 

অিা নাই, নকন্তু যসইযবাৰ পূৰৰ্ কনৰবলল আনিযে (মনথ 5)।:17), ই়োৰ প্ৰকৃৰ্ 

অথ ত বযাখযা কনৰ আৰু যসইযবাৰ অনৰ্ক্ৰম কনৰ (যেযন মনথ 5:21–28)। েীচুযে 

নেকাইনেল যে "নে জ্যন যসইযবাৰ কযৰ আৰু নেকা়ে, যৰ্ওঁ স্বগ তৰাজ্যৰ্ মিান 

বুনল যকাো ি'ব" (মনথ 5:19) ('ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য' আৰু 'স্বগ তৰাজ্য' েব্দ দু া 

নবননম়েযোগয )। 

বাইযবযল নেকাইযে যে নবশ্বাস কম তনবিীনভাযে মৃৰ্ (োযকাব 2:17)। বিুযৰ্ 

েীচুক অনুসৰৰ্ কৰা বুনল দাবী কযৰ, নকন্তু প্ৰকৃৰ্যৰ্ যৰ্ওঁৰ নেক্ষাক নবশ্বাস 

নকযৰ (মনথ 7:21–23 ) আৰু যৰ্ওঁক অনুসৰৰ্ কৰা উনচৰ্ ধৰযৰ্ অনুসৰৰ্ 

নকযৰ (1 কনৰন্থী়ো 11:1)।  "পাপ কিযে নবধানৰ উলংঘা" (1 যোিন 3:4, KJV) 

আৰু সকযলাযে পাপ কনৰযে (যৰামী়ো 3:23)। নকন্তু বাইযবযল যদখুোইযে যে 

দ়োই নযা়েৰ ওপৰৰ্ জ়্েী ি'ব (োযকাব 2:13 ) কাৰৰ্ ঈশ্বৰৰ সঁচালকয়ে 

সকযলাযৰ বাযব এ া পনৰকল্পনা আযে (লূক 3:6)। 

ঈশ্বৰৰ পথৰ বানিযৰ আন মানুিৰ সমাধাযন কাম নকনৰব। সিস্ৰাব্দ ৰাজ্যৰ্, 

েীচুযে "যলািাৰ লাখুট "যৰ োসন কনৰব (প্ৰকানেৰ্ বাকয 19:15), আৰু মানুযি 
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ঈশ্বৰৰ পথৰ্ চনল থকাৰ সম়েৰ্ ভালযপাোই জ়্েী ি'ব। পৃনথেীৰ সকযলা 

সমসযাৰ কাৰৰ্ ি’ল এই জ্গৰ্ৰ সমাজ্যবাযৰ ঈশ্বৰ আৰু যৰ্ওঁৰ নন়েমযবাৰ 

মানন চনলবলল অস্বীকাৰ কযৰ। ইনৰ্িাযস যদখুোইযে যে মানেৰ্া সমাজ্ৰ 

সমসযা সমাধান কনৰবলল সক্ষম নি়ে: 

6 নক়েযনা যদিৰ ওপৰৰ্ মন স্থাপন কৰায া মৃৰু্য, নকন্তু আধযাস্তত্মক 

মনয াযেই কিযে জ্ীেন আৰু োনন্ত। 7 নক়েযনা মাংনসক হৃদ়ে ঈশ্বৰৰ 

প্ৰনৰ্ েৰ্ৰুৰ্া কযৰ; কাৰৰ্ ই ঈশ্বৰৰ নবধানৰ অধীনৰ্ নাই, ি’বও 

যনাোযৰ। 8 এযৰ্যক নেসকল মাংস, যৰ্ওঁযলাযক ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কনৰব 

যনাোযৰ। (যৰামী়ো 8:6-8) 

খ্ৰীষ্টানসকযল আধযাস্তত্মক নবষ়েৰ্ মযনাননযেে কনৰব লাযগ, আৰু এই েুগৰ্ 

এযন কনৰবলল ঈশ্বৰৰ আত্মা নদ়ো কিযে (যৰামী়ো 8:9), আমাৰ বযস্তক্তগৰ্ 

দুব তলৰ্াযবাৰৰ সযেও:  

26 নক়েযনা, ভাইনবলাক, যৰ্ামাযলাযক যৰ্ামাযলাকৰ আহ্বান যদনখো, যে 

মাংসৰ দ্বাৰাই জ্ঞানী, বা অনৰ্েস্তক্তোলী, বা বিুযৰ্া সম্ভ্ৰান্ত যলাকক 

আহ্বান কৰা যিাো নাই। 27 নকন্তু ঈশ্বযৰ জ্ঞানীসকলক লজ্জজ্জৰ্ 

কনৰবলল জ্গৰ্ৰ মূখ ত বস্তুযবাৰক বানে কলযে, আৰু েস্তক্তোলী 

যলাকসকলক লজ্জজ্জৰ্ কনৰবলল ঈশ্বযৰ জ্গৰ্ৰ দুব তলসকলক বানে 

কলযে; 28 আৰু জ্গৰ্ৰ বস্তুযবাৰ আৰু ৰু্চ্ছনবলাকক ঈশ্বযৰ 

মযনানীৰ্ কনৰযে, আৰু নেনবলাক নাই, যসইযবাৰক ঈশ্বযৰ মযনানীৰ্ 

কনৰযে, োযৰ্ নেনবলাক আযে, 29 োযৰ্ যকাযনা প্ৰাযৰ্ যৰ্ওঁৰ আগৰ্ 

গব ত নকযৰ। 30 নকন্তু যৰ্ওঁৰ পৰা যৰ্ামাযলাক খ্ৰীষ্ট েীচুৰ্ আো, 

নেজ্নক ঈশ্বযৰ আমাক জ্ঞান, ধানম তকৰ্া, পনবত্ৰৰ্া আৰু মসু্তক্তৰ 

ৰূপৰ্ নদযে—31 োযৰ্ নলখাৰ দযৰ নে জ্যন মনিমা কযৰ, যৰ্ওঁ প্ৰভুৰ্ 

মনিমামস্তণ্ডৰ্ কযৰ। (1 কনৰন্থী়ো 1:26-31) 

খ্ৰীষ্টানসকলক ঈশ্বৰৰ পনৰকল্পনাৰ্ মনিমামস্তণ্ডৰ্ কৰা উনচৰ্! আনম এনৰ়্ো 

নবশ্বাযসযৰ চনলযো (2 কনৰন্থী়ো 5:7), ওপৰলল চাই (কলচী়ো 3:2 ) নবশ্বাসৰ্ 

 (ইব্ৰী 11:6)। আনম ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাসমূি পালন কনৰবলল ধনয ি'ম (প্ৰকানেৰ্ 

বাকয 22:14)। 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা নক়ে? 
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প্ৰয যষ্টণ্টসকযল অনুভে কযৰ যে যৰ্ওঁযলাযক এবাৰ েীচুক ত্ৰাৰ্কৰ্তা নিচাযপ 

েিৰ্ কনৰযলই যৰ্ওঁযলাযক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য আনেলাৰ কনৰযে। যকথনলকসকযল 

নবশ্বাস কযৰ যে নেসকযল বানপ্তস্ম ল়ে, আননক যকঁচুো অেস্থাযৰ্া, যৰ্ওঁযলাযক 

ৰাজ্য নিচাযপ ননজ্ৰ গীজ্তাৰ্ প্ৰযেে কনৰযে। যকথনলক আৰু পূব 

অথ তিেসকযল ভাযব যে যৰ্ওঁযলাযক যচযক্ৰযমণ্ট আনদৰ জ্নৰ়েযৰ্ ঈশ্বৰৰ 

ৰাজ্য নবচানৰযে। খ্ৰীষ্টানসকযল বানপ্তষ্মা ল’বলগী়ো যিাোৰ নবপৰীযৰ্ েীক-

যৰামান-প্ৰয যষ্টণ্টসকযল মানেৰ্াৰ সমসযা সমাধানৰ বাযব জ্গৰ্ৰ ফাযল চা়ে। 

যৰ্ওঁযলাকৰ পানথ তে মযনাযোগ থকাৰ প্ৰেৰ্ৰ্া থাযক (যৰামী়ো 8:6-8)। 

প্ৰথযম ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য নবচৰা (মনথ 6:33 ) খ্ৰীষ্টানসকলৰ বাযব আজ্ীেন লক্ষয। 

এ া লক্ষয কিযে সমাধানৰ বাযব জ্গৰ্খনৰ ফাযল যচাো নি়ে, বৰঞ্চ ঈশ্বৰ 

আৰু যৰ্ওঁৰ পথৰ ফাযল যচাো। ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তাই আমাৰ জ্ীেনক 

ৰূপান্তনৰৰ্ কযৰ। 

বাইযবযল ককযে যে খ্ৰীষ্টানসকযল েীচুৰ লগৰ্ োসন কনৰব, নকন্তু আপনুন 

উপলনি কনৰযেযন যে প্ৰকৃৰ্ খ্ৰীষ্টানসকযল প্ৰকৃৰ্যৰ্ নগৰযবাৰৰ্ োসন 

কনৰব? েীচুযে নেকাইনেল: 

12 “এজ্ন সম্ভ্ৰান্ত যলাযক ননজ্ৰ বাযব ৰাজ্য ল’বলল আৰু উভনৰ্ োবলল 

দৰূ যদেলল কগনেল। 13 যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁ ননজ্ৰ দিজ্ন দাসক মানৰ্ 

দি া যমািৰ নদ ক’যল, “মই অিাললযক বযেসা়ে কনৰ থাকা।” 14 নকন্তু 

যৰ্ওঁৰ যদেবাসীয়ে যৰ্ওঁক ঘৃৰ্া কনৰযল, আৰু এ া দযল যৰ্ওঁৰ পাযে 

পাযে পটঠ়োই ক’যল যে এই মানিু আমাৰ ওপৰৰ্ োসন কনৰবলল 

ৰ্াৰ্ নাথানকব। 

15  "যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁ উভনৰ্ আনি যেনৰ়্ো যৰ্ওঁ ধন নদনেল, যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁ 

ধন নদ়ো দাসসকলক যৰ্ওঁৰ ওচৰলল মানৰ্বলল আজ্ঞা নদযল, োযৰ্ 

যৰ্ওঁ জ্াননব পাযৰ যে প্ৰযৰ্যযকই বযেসা়ে কনৰ নকমান উপাজ্তন 

কনৰযে।" 16 যৰ্নৰ়্ো প্ৰথমজ্যন আনি ক’যল, “প্ৰভু, যৰ্ামাৰ নমনাযৰ 

দি া নমনাৰ উপাজ্তন কনৰযল।” 17 যৰ্নৰ়্ো যৰ্ওঁ যৰ্ওঁক ক’যল, “যি 

ভাল দাস, ৰু্নম ধনয; নক়েযনা যৰ্ামাযলাযক কম সম়েৰ নভৰ্ৰযৰ্ 

নবশ্বাসী কি আনেলা, আৰু দিখন নগৰৰ ওপৰৰ্ অনধকাৰ আযে।’ 18 

যৰ্নৰ়্ো আন এজ্ন আনি ক’যল, “প্ৰভু, যৰ্ামাৰ নমনাই পাচঁ া নমনাৰ 



82 
 

উপাজ্তন কনৰযে।” 19 যসইদযৰ যৰ্ওঁ যৰ্ওঁক ক’যল, “ৰু্নমও পাচঁখন 

নগৰৰ অনধপনৰ্।” (লূক 19:12-19) 

এনৰ়্ো নে আযে ৰ্াৰ্ নবশ্বাসী িওক। খ্ৰীষ্টানসকযল প্ৰকৃৰ্ নগৰযবাৰৰ্, প্ৰকৃৰ্ 

ৰাজ্যযবাৰৰ্ োসন কৰাৰ সুযোগ পাব। েীচুযেও ককনেল, "প্ৰযৰ্যকযক ননজ্ৰ 

কম ত অনুসাযৰ নদবলল যমাৰ পুৰস্কাৰ আযে" (প্ৰকানেৰ্ বাকয 22:12)। ঈশ্বৰৰ 

এ া পনৰকল্পনা আযে (ইয়োব 14:15 ) আৰু এ া স্থান (যোিন 14:2 ) নেসকযল 

প্ৰকৃৰ্যৰ্ যৰ্ওঁৰ প্ৰনৰ্ সঁিানৰ জ্নাব (যোিন 6:44; প্ৰকানেৰ্ বাকয 17:14)। 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য বািনেক আৰু আপুনন ই়োৰ অংে ি’ব পাযৰ! 

2016 চনৰ আৰম্ভনৰ্যৰ্ "নভৰৰ েস্তক্ত" েীষ তক নবজ্ঞান আযলাচনীৰ্ প্ৰকানেৰ্ 

এ া প্ৰবন্ধৰ্ ইংনগৰ্ নদ়ো কিনেল যে কৃস্তত্ৰম বুস্তদ্ধমত্তা আৰু ক্ৰাউিে'নচতযঙ 

মানে জ্ানৰ্য়ে সন্মুখীন যিাো "দুষ্ট সমসযা"ৰ সমাধান কনৰব পাযৰ। ৰ্থানপও 

প্ৰবন্ধয াযে দুষ্টৰ্া নক, ৰ্াৰ সমাধান কৰায া দৰূৰ কথা, যসইয া বুস্তজ্ব পৰা 

নানেল। 

19 েনৰ্কাৰ্ ই নবফল যিাোৰ দযৰই ননধ তানৰৰ্, নেদযৰ মিান জ্লপ্লােনৰ নপেৰ্ 

যেনৰ়্ো মানেৰ্াই নবফল বাযবলৰ  াোৰ ননম তাৰ্ৰ্ সিযোনগৰ্া কনৰনেল 

 (আনদপুিক 11:1–9)। 

পৃনথেীৰ সমসযাযবাৰ, মধযপ্ৰাচযৰ দযৰ ঠাইৰ্ (প্ৰৰ্যানেৰ্ সামন়েক লাভৰ 

সযেও, উদািৰৰ্স্বৰূযপ দাননয়েল 9:27ক; 1 নথচলনীকী়ো 5:3), মানুযি সমাধান 

নকযৰ—আমাক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ োনন্তৰ প্ৰয়োজ্ন (যৰামী়ো 14 : 17)। 

আন্তজ্তানৰ্ক সন্ত্ৰাসবাদৰ সমসযাসমূি, আো কৰা লাভৰ সযেও, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ্ 

প্ৰৰ্াৰৰ্াযৰ সমাধান নি’ব (নেনিযলল 21:12 চাওক) (প্ৰকানেৰ্ বাকয 12:9 পদ 

চাওক)—আমাক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ আনন্দ আৰু সান্ত্বনাৰ প্ৰয়োজ্ন। 

পনৰযেেৰ সমসযাসমূি আন্তঃৰাষ্ট্ৰী়ে সিযোনগৰ্াৰ দ্বাৰা সমাধান নি’ব, 

নক়েযনা জ্গৰ্ৰ জ্ানৰ্সমূযি পনৃথেীখন ধ্বংস কৰাৰ্ সিা়ে কনৰব (প্ৰকানেৰ্ 

বাকয 11:18), নকন্তু যসইযবাৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ দ্বাৰা সমাধান ি’ব। 
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যেৌন অলননৰ্কৰ্া, গভতপাৰ্ আৰু মানুিৰ েৰীৰৰ অংগ নবক্ৰীৰ নবষ়েযবাৰ 

আযমনৰকাই সমাধান নকনৰব (প্ৰকানেৰ্ বাকয 18:13 পদ চাওক), নকন্তু 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ দ্বাৰা সমাধান কৰা ি’ব। 

আযমনৰকা, নব্ৰয ইন আৰু আন বিুযৰ্া যদেৰ ওচৰৰ্ থকা নবোল ঋৰ্ 

আন্তঃৰাষ্ট্ৰী়ে দালানলৰ জ্নৰ়েযৰ্ সমাধান নি’ব, বৰঞ্চ যেষৰ্ (িবকৰ কুক 2:6-8 

পদ অনুসনৰ ধ্বংসৰ নপেৰ্) ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ দ্বাৰা সমাধান ি’ব। 

অজ্ঞানৰ্া আৰু ননৰক্ষৰৰ্া ৰাষ্ট্ৰসংঘই সমাধান নকযৰ—আমাক ঈশ্বৰৰ 

ৰাজ্যৰ প্ৰয়োজ্ন। বাইযবলৰ সৰ্য েীচুৰ বানিযৰ আন যকাযনা নবশ্ববযাপী নবশ্বাস 

আযন্দালযন পনৰত্ৰাৰ্ৰ বাযব সন্মৰ্ যিাো ধমী়ে সংঘাৰ্ প্ৰকৃৰ্যৰ্ সমাধান 

নকনৰব। পাপ কিযে জ্গৰ্ৰ সমসযা আৰু ৰ্াৰ বাযব আমাক েীচুৰ বনলদান 

আৰু যৰ্ওঁৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যলল ঘূনৰ অিাৰ প্ৰয়োজ্ন। আধুননক নচনকৎসা 

নবজ্ঞানৰ্ মানুিৰ স্বাস্থযৰ সকযলা উত্তৰ নাই—আমাক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ 

প্ৰয়োজ্ন। 

কু্ষধাৰ সমসযাযবাৰ স্তজ্নী়েভাযে পনৰেনৰ্ তৰ্ জ্ীেই সমাধান নকযৰ নেযবাযৰ 

সম্ভােয েসযৰ নবফলৰ্াৰ বাযব পৃনথেীৰ নকেু অংে দুনভতক্ষৰ নবপদৰ্ 

যপলাইযে—আমাক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ প্ৰয়োজ্ন। 

আনফ্ৰকা, এনে়ো আৰু অনযানয ঠাইৰ নকেু অংেৰ্ অৰ্যন্ত দনৰদ্ৰৰ্াই, বানবলৰ 

যেষৰ পৰা নকেু সম়েৰ বাযব লাভোন যিাো (প্ৰকানেৰ্ বাকয 18:1-19 পদৰ 

কসযৰ্ চাওক), দনৰদ্ৰৰ্াৰ সমসযা সমাধান নকযৰ—আমাক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ 

প্ৰয়োজ্ন। েীচুৰ বানিযৰও মানেৰ্াই ইউয ানপ়োক এই ‘বৰ্তমানৰ যব়ো েুগ’কল 

আননব পাযৰ বুনল ধাৰৰ্ায া এ া ভুো শুভবাৰ্তা (গালাৰ্ী়ো 1:3–10)। 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ সিস্ৰাব্দৰ পে তা়েয া কিযে আক্ষনৰক ৰাজ্য নে পৃনথেীৰ্ প্ৰনৰ্ষ্ঠা 

ি’ব। ই ঈশ্বৰৰ যপ্ৰমম়ে নন়েম আৰু যনৰ্া নিচাযপ যপ্ৰমম়ে ঈশ্বৰৰ ওপৰৰ্ 

নভনত্ত কনৰ ি’ব। পনবত্ৰ যলাকসকযল খ্ৰীষ্টৰ কসযৰ্ িাজ্াৰ বেৰ ৰাজ্ত্ব কনৰব 

 (প্ৰকানেৰ্ বাকয 5:10; 20:4-6)। এই ৰাজ্যৰ্ যসইসকলযকা অন্তভুতক্ত কৰা ি’ব 

নেসকল প্ৰকৃৰ্যৰ্ ঈশ্বৰৰ গীজ্তাৰ্ আযে, নকন্তু যকাযনা োস্ত্ৰই যকাো নাই যে 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য প্ৰকৃৰ্যৰ্ গীজ্তা (যকথনলক বা অনয)। যৰামৰ গীজ্তাই সিস্ৰাব্দৰ 

নেক্ষাক প্ৰনৰ্িৰ্ কনৰযে, আৰু নপেলল আনম যেষৰ ফাযল ওচৰ চানপ অিাৰ 

লযগ লযগ বাইযবলৰ সুসমাচাৰ বাৰ্ তাৰ অনধক েস্তক্তোলীভাযে নবযৰানধৰ্া 
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কনৰব। ই সম্ভেৰ্ঃ উযেখযোগয সংবাদ মাধযমৰ্ কভাযৰজ্ লাভ কনৰব নেয়ে 

মনথ 24:14 পদ পূৰৰ্ কৰাৰ্ সিা়ে কনৰব পাযৰ। 

ই়োৰ যেষ পে তা়েৰ্ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য "নৰু্ন নেৰূচাযলম, 

ঈশ্বৰৰ পৰা স্বগ তৰ পৰা নানম আনিব" (প্ৰকানেৰ্ বাকয 21:2 ) আৰু যৰ্ওঁৰ 

বৃস্তদ্ধৰ যকাযনা অন্ত নাথানকব। আৰু যকাযনা অধম ত, যোক আৰু মৃৰু্য 

নাথানকব। 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ আৰু বুজ্ায া বাইযবলৰ এ া গুৰুত্বপূৰ্ ত নবষ়ে। 

পুৰনৰ্ নন়েমৰ যলখকসকযল ই়োৰ নবষয়ে নেক্ষা নদনেল। েীচু, যপৌল আৰু 

যোিযন ই়োৰ নবষয়ে নেক্ষা নদনেল। নৰু্ন নন়েমৰ বানিৰৰ্ জ্ী়োই থকাৰ বাযব 

আ াইৰ্লক পুৰনৰ্ ‘খ্ৰীষ্টান’ ধম তধ্বননযবাৰক ই়োৰ নবষয়ে নেযকাো কিনেল। 

পনলকাপ ত আৰু যমনলয াৰ দযৰ খ্ৰীষ্টান যনৰ্াসকযল 2়ে েনৰ্কাৰ আৰম্ভনৰ্যৰ্ 

ই়োৰ নবষয়ে নেক্ষা নদনেল। আনম আস্তজ্ এই কথা কনটননউন়েং চাচত অে গিৰ্ 

নেকাইযো। মনৰ্ ৰানখব যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য কিযে প্ৰথম নবষ়েবস্তু নেয া বাইযবযল 

উযেখ কনৰযে যে েীচুযে প্ৰচাৰ কনৰনেল (মাকত 1:13। এইয াযেই আনেল যৰ্ওঁ 

পুনৰুত্থানৰ নপেৰ্ প্ৰচাৰ কনৰনেল (পাচঁননৰ কম ত 1:3 ) - আৰু এইয া এযনকুো 

এ া কথা নেয া খ্ৰীষ্টানসকযল প্ৰথযম নবচানৰব লানগব (মনথ 6:33)। 

শুভবাৰ্তা যকেল েীচুৰ জ্ীেন আৰু মৃৰু্যৰ নবষয়ে নি়ে। েীচু আৰু যৰ্ওঁৰ 

অনুগামীসকযল নে ভাল খবৰ নেকাইনেল, যস়ো আনেল ঈশ্বৰৰ আগন্তুক 

ৰাজ্য। ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তাৰ্ খ্ৰীষ্টৰ দ্বাৰাই পনৰত্ৰাৰ্ যপাোয া অন্তভুতক্ত কৰা 

কিযে, নকন্তু ই়োৰ্ মানেী়ে চৰকাৰৰ যেষৰ নবষয়ে নেক্ষা নদ়োয াও অন্তভুতক্ত 

কৰা কিযে (প্ৰকানেৰ্ বাকয 11:15)। 

মনৰ্ ৰানখব, েীচুযে নেকাইনেল যে সকযলা জ্ানৰ্ৰ সাক্ষী নিচাযপ জ্গৰ্ৰ 

আগৰ্ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ নকৰাললযক যেষ নি'ব (মনথ 24:14)। আৰু 

যসই প্ৰচাৰ এনৰ়্ো কি আযে। 

ভাল খবৰয া ি’ল মানে জ্ানৰ্য়ে সন্মখুীন যিাো সমসযাযবাৰৰ সমাধান কিযে 

ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য। ৰ্থানপও যবনেভাযগই ই়োক সমথ তন কনৰব নননবচাযৰ, না শুননব 

নননবচাযৰ, নৰু্বা ই়োৰ সৰ্যৰ্াৰ্ নবশ্বাস কনৰব নননবচাযৰ। ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য অনন্ত 

 (মনথ 6:13), আনিাযৰ্ "এই জ্গৰ্ অৰ্ীৰ্ কি কগ আযে" (1 কনৰন্থী়ো 7:31)। 
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ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ প্ৰকৃৰ্ শুভবাৰ্তা যঘাষৰ্া কৰায া এযনকুো এ া কাম নেয াৰ 

বাযব আনম ঈশ্বৰৰ মণ্ডলীৰ্ অিৰি গুৰুত্বপূৰ্ ত। আনম বাইযবযল নেযকাো 

সকযলা কথা নেকাবলল যচষ্টা কযৰা ঁ (মনথ 28:19-20), ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যযক ধনৰ 

 (মনথ 24:14)। আনম যসই ৰাজ্যৰ বাযব অযপক্ষা কনৰ থাযকাযঁৰ্ আনম ঈশ্বৰৰ 

পথ নেনকব লানগব আৰু অনুসৰৰ্ কনৰব লানগব আৰু সৰ্যৰ্ নবশ্বাস কনৰব 

নবচৰাসকলক সান্ত্বনা নদব লানগব। 

আনিবলগী়ো ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাত্ততা যঘাষৰ্া কৰাৰ্ আপুনন সমথ তন কৰা 

উনচৰ্ নি়েযন? ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা নবশ্বাস কনৰবযন? 
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ঈশ্বৰৰ গীজ্তা অবযািৰ্ ৰখা 
 

ঈশ্বৰৰ গীজ্তা অবযািৰ্ ৰখা আযমনৰকা েকু্তৰাষ্ট্ৰৰ কাে তাল়ে য া ই়োৰ্ অেনস্থৰ্: 1036 

িনিউ যেণ্ড এনভননউ, যোভাৰ বীচ, যকনলফনৰ্ ত়ো, 93433 আযমনৰকা েকু্তৰাজ্য। 

যেবোই  www.ccog.org. 
 

ঈশ্বৰৰ গীজ্তা অবযািৰ্ ৰখা (CCOG) যেবোই সমূি 
 

CCOG.ASIA এই চাই য াযে এনে়োৰ ওপৰৰ্ গুৰুত্ব আযৰাপ কনৰযে। 

CCOG.IN এই স্থান ভাৰৰ্ী়ে ঐনৰ্িযৰ যলাকসকলক লক্ষয কনৰ যলাো কিযে।  

CCOG.EU এই োই য া ইউযৰাপৰ ফাযল লক্ষয কনৰ যলাো কিযে।  

CCOG.NZ এই োই য া ননউস্তজ্যলণ্ড আৰু নব্ৰট ে বংেৰ প ভূনমৰ অনযানয 

যদেসমূিৰ প্ৰনৰ্ লক্ষয কনৰ যলাো কিযে। 

CCOG.ORG এই যেবচাই য াৰ ম ূঈশ্বৰৰ গীজ্তা অবযািৰ্ ৰখা. ই সকযলা 

মিাযদেৰ মানিুক যসো আগব়িা়ে। ই়োৰ্ যলখা, নলংক, নভনিঅ’ আযে। 

CCOGCANADA.CA এই চাই য া কানািাৰ্ থকাসকলৰ প্ৰনৰ্ লক্ষয কনৰ 

যলাো কিযে। 

CCOGAfrica.ORG এই োই য া আনফ্ৰকাৰ্ থকাসকলক লক্ষয কনৰ যলাো 

কিযে। 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. এইয া কিযে যস্পননে 

ভাষাৰ যেবোই য াৰ বাযব ঈশ্বৰৰ গীজ্তা অবযািৰ্ ৰখা. 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. এইয া নফনলপাইনেৰ যেবোই ৰ 

ঈশ্বৰৰ গীজ্তা অবযািৰ্ ৰখা. ই়োৰ্ ইংৰাজ্ী আৰু ৰ্াগালগ ভাষাৰ্ ৰ্থয আযে। 
 

বাৰ্নৰ আৰু ইনৰ্িাসৰ যেবোই  
 

COGWRITER.COM এই যেবচাই য া এ া প্ৰধান যঘাষৰ্াৰ আনিলা আৰু ই়োৰ্ 

বাৰ্নৰ, মৰ্বাদ, ঐনৰ্িানসক প্ৰবন্ধ, নভনিঅ', আৰু ভনেষযদ্বাৰ্ীমূলক আপযি  

আযে। 

CHURCHHISTORYBOOK.COM এইয া এ া সিজ্ মনৰ্ ৰখা যেবচাই  ে'ৰ্ 

গীজ্তাৰ ইনৰ্িাসৰ প্ৰবন্ধ আৰু ৰ্থয আযে। 

BIBLENEWSPROPHECY.NET এইয া এ া অনলাইন যৰনিঅ' যেবোই  নেয়ে 

বাৰ্নৰ আৰু বাইযবলৰ নবষ়েসমূি সামনৰ ল়ে। 
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ধম তধ্বনন আৰু ধম তধ্বননৰ বাযব ইউট উব আৰু নব চু  নভনিঅ' 

যচযনল 
 

BibleNewsProphecy যচযনল। CCOG ধম তধ্বনন নভনিঅ'। 

CCOGAfrica যচযনল। আনফ্ৰকান ভাষাৰ্ CCOG বাৰ্তা। 

CCOG Animations খ্ৰীষ্টান নবশ্বাসৰ নদেসমূি নেযকাোৰ বাযব যচযনল।  

CCOGSermones যচযনলৰ্ যস্পননে ভাষাৰ্ বাৰ্ তা আযে। 

ContinuingCOG যচযনল। CCOG নভনিঅ' ধম তধ্বনন।  
 

ফয াখনৰ্ ৰ্লৰ্ যজ্ৰুজ্াযলমৰ এ া অট্টানলকাৰ বাকী থকা যকই ামান ই া (প্লাে নকেুমান 

নপেৰ্ যোগ কৰা) যদখুওো কিযে নেয া যকনৰ়্োবা যচনাকল বুনলও জ্না ো়ে, নকন্তু 

যজ্ৰুজ্াযলমৰ পস্তিম পািাৰৰ (বৰ্তমান মাউণ্ট নচয়োন বুনল যকাো ি়ে) ঈশ্বৰৰ গীজ্তা বুনল 

ভালদযৰ বৰ্ তনা কৰা কিযে): 

 

 
 

এইনখননযৰ্ সম্ভেৰ্ঃ আ াইৰ্লক প্ৰাচীন প্ৰকৃৰ্ খ্ৰীষ্টান গীজ্তাৰ ভেনয া আনেল বুনল নবশ্বাস কৰা 

ি়ে। এ া অট্টানলকা ে’ৰ্ েীচুৰ ‘ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা’ প্ৰচাৰ কৰা ি’লযিঁযৰ্ন।এইয া 

নেৰূচাযলমৰ এ া অট্টানলকা আনেল নেয়ে নেক্ষা নদনেল ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা. 
 

 

এই কাৰযৰ্ আনমও ঈশ্বৰক অনবৰৰ্ভাযে ধনযবাদ জ্নাইযো, কাৰৰ্. . .যি ভাইসকল, 

নেিনূদ়োৰ্ খ্ৰীষ্ট েীচুৰ্ থকা ঈশ্বৰৰ মণ্ডলীযবাৰৰ অনুগামী ি’লা। (1 নথচলনীকী়ো 2:13-

14) 

পনবত্ৰ যলাকসকলৰ িাৰ্ৰ্ এবাৰ নচৰনদনৰ বাযব নদ়ো নবশ্বাসৰ বাযব আন্তনৰকৰ্াযৰ েুঁজ্ 

নদ়েক। (নেিদূা 3) 
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যৰ্ওঁ (েীচুযে) যৰ্ওঁযলাকক ক’যল, “মই আন নগৰযবাৰযৰ্া ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ নবষয়ে প্ৰচাৰ 

কনৰব লানগব, নক়েযনা মই এই কাৰযৰ্ পযঠাো কিযে।” (লূক 4:43) 

নকন্তু ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য নবচাৰা, আৰু এই সকযলাযবাৰ যৰ্ামাযলাকৰ লগৰ্ যোগ কৰা ি’ব। 

যি সৰু জ্াক, ভ়ে নকনৰবা, নক়েযনা যৰ্ামাযলাকক ৰাজ্য নদবলল যৰ্ামাযলাকৰ নপৰৃ্য়ে 

সন্তুষ্ট কিযে। (লূক 12:31-32) 

আৰু ৰাজ্যৰ এই শুভবাৰ্ তা সকযলা জ্ানৰ্ৰ সাক্ষী নিচাযপ সমে জ্গৰ্ৰ্ প্ৰচাৰ কৰা 

ি’ব, আৰু যৰ্নৰ়্ো যেষ আনিব। (মনথ 24:14) 


