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পৰিমাণ ঘড়ীত ৰিৰ্ভি িকৰি ৰকন্তু 

ঈশ্বিি হাতি কামত 
ততওঁ ৰি সৃষ্টি! 

ঐশ্বৰিক স্বৰ্াৱ আৰি কৰি অিৃশ্য গুণৰ াি জগতি সৃষ্টিকালৰি পিা ততওঁি িািা 

কাি ভত ত াধগময হহ স্পিকক তিখা হগৰে গগণ মণ্ডৰল ঈশ্বিি মৰহমা প্ৰকাশ্ কৰি 

আকাশ্? 

 
“িলম তি এইৰ া এৰকা িথাকাি পিা ষ্টিক … ৰ্াৰ ম তি ইয়াি এ া িক্সা ৰিওঁতা  া 

কাৰিকি আৰে। ৰকন্তু তাৰতাতকক অৰধক আৰু সুন্দি িক্সা আমাি পৃৰথৱীি 

তকউকাৰে আৰে.” (যিশাইয় 11:6, 9) 

 
দ্বারা 

   ৰথৰয়ল, ৰপএইচৰি। 
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পৰিমাণ ঘড়ীত ৰিৰ্ভি িকৰি ৰকন্তু 

ঈশ্বিি হাতি কামত 
তেওঁ যি সষৃ্টি! 

  

দ্বারা    ৰথৰয়ল, ৰপএইচৰি। 

ঈশ্বৰৰ ©2016/2017/2018/2019/2022 যিয়যিে পৃযিৱীখিৰ আৱেতি. পৰিাণুৰ 1.5. 

যিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখনি িহাি আৰু এইন ানৱ এজি িহাি িযি ত ানিা সংন েিদ্ধ ত ানিা িাণী 

পাওঁ তেযেয়া. 1036 ডাযিউ গ্র্যান্ড এযিযিউ, তগ্র্ািার যিচ,  যাযিন াযি তয়া, 93433, U.S.A. ISBN: 
978-1-940482-09-5. 

মাি জাৰত তকি তার সমসযার সমাধাি করৰত পারৰে িা? 

আপৰি ৰক জাৰিি তি  াইৰ ৰলর প্ৰথম এ ং তশ্ে জজৰিসগুৰল িীশুৰক উৰদ্বগ্ন 

সম্পৰকভ প্ৰচার কৰর পৰিমাণ ঘড়ীত ৰিৰ্ভি িকৰি ৰকন্তু ঈশ্বিি হাতি কামত? 

আপুৰি জাৰিৰি তি ঈশ্বিি িাজযত পাচঁৰি আৰু প্ৰথৰম ততওঁৰলাকি ওপিত গুৰুত্ব 

ৰিয়া হহৰেল? 

ঈশ্বৰরর রাজয ৰক িীশুর  যজি? ঈশ্বর িীশুর রাজয ৰক এখি আমাৰির মৰধয তারঁ 

জী ি িাপি করৰে? ঈশ্বৰরর রাজয ৰক ৰ্ৰ েযৰতর প্ৰকৃত রাজয?  াইৰ ল িা ৰশ্ক্ষা 

তিয় তা ৰক আপৰি ৰ শ্বাস করৰ ি? 

িাজয ৰক? ঈশ্বিি িাজয ৰক?  াইৰ ৰল ৰক ৰশ্কায়? প্ৰািৰিক খ্ৰীিাি গীজভাই ৰক 

ৰশ্কাইৰেল? 

আপুৰি উপলৰি কৰিৰেৰি তি তিৰতয়াকলৰক ঈশ্বিি িাজযক সাক্ষী ৰহচাৰপ জগতি 

আগত প্ৰচাি কিা িহয়, ততৰতয়াকলৰক তশ্ে আৰহ  তিাৱাৰি? 

সন্মুখৰ আৱৰণে ি া আনিা যচত্ৰখিে তিখা গৈনে তি িুযডতি যিযটং আৰু গ্র্ায ক্সৰ দ্বাৰা ৰচিা  ৰা 

এ া তিডা ৰখা ৰঙৰ গসনে পযৰ আনে। যপে ািৰ আৱৰণে ি া আনিা যচত্ৰখি 2013 চিে ডঃ িি 

যিনয়িৰ দ্বাৰা তোিা তজৰুজানিিৰ িূি ৈীজতা ৰ িৱিৰ অংশ। 

 

 

 



3 
 

তিৰিখুৱাই  
 

1. এখি জষ্ট ল আৰু সুন্দি পাৰথ ভ  জগৰতই সৃষ্টি কিা িাই 

ততওঁ? 

2. সহজাত ধািণা আৰে তি চকুৰি তিখাতকক জীৱিত আৰি? 

3. আৰু এই জগতি কাম-কাি ভতকক ৰক া উচ্চ ধিণি অজিত্ব 

আৰে? 

4. মাধযৰম সকৰলা সৰ্যতাত ৰকেুমাি হিৰতক প্ৰমূলযৰ াধ 

আৰে ৰিৰ লাক আচৰিত ধিৰণ ইৰ াি? 

5. উিাহিণস্বৰূৰপ তপ্ৰমি আিশ্ ভ সা ভজিীিৰ্াৰৱ সমািৃত 

তক্ষত্ৰত ৰমো কথা তকাৱাৰ া সকৰলাৰৱ 

6. এই সাধািণ হিৰতকতা ৰ্াল-ত য়াি এই তগালকীয় 

 ুজা ুজজৰয় এজি স ভৰেষ্ঠ... . .  

7. ৰিজৰি এৰি ৰ্ াি অৱকাশ্ 

 

তগাৰ ই জগতি তলাকসকৰল 
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1.  এখি জষ্ট ল আৰু সনু্দি পাৰথ ভ  জগৰতই সৃষ্টি কিা িাই 

ততওঁ? 

পৃযিৱীখনি িহু সিসযাৰ সনু্মখীি গহনে। 

িহুে িািুহ তিা ােুৰ গহ পযৰনে। িহুে িািুহ যিপীযডে গহনে। িহু তিা  িযৰদ্ৰোৰ সনু্মখীি 

হয়। িহু তিশ গুৰুেৰ ঋণে পযৰনে। ৈিতস্থ যশশুন  ধযৰ যশশুনৱ যিি তােিৰ সনু্মখীি হয়। 

ঔষধ িযেনৰাধী তৰানৈ িহু যচয ৎস   যচযিে  নৰ। িধাি ঔনিযাযৈ  চহৰসিূহে িাযু় 

অযে িিযূষে তহাৱাৰ িানি সুস্থ হ’ি তিাৱানৰ। যিযিন্ন ৰাজিীযেযিনি িুদ্ধৰ িািযু  যিযেি। 

সন্ত্ৰাসিািী আক্ৰিণ গহনয়ই িান । 

িািৱ জাযেৰ সনু্মখীি তহাৱা সিসযানিাৰ যিশ্ব তিোস নি সিাধাি  যৰি পাযৰিনি? 

িহুনে তেনিক নয় িানি। 

িতুি সা ভজিীি এৰজণ্ডা 

2015 চিৰ 25 তেনেম্বৰে তিষ্ট  ািে তপাপ ফ্ৰান্সিনে যিয়া িূি িাষণৰ যপেে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 

193 খি তিনশ "17 খি িহিক্ষি উন্নয়িৰ িক্ষয"  াি ত ৰী  যৰিকি তিা িাি  নৰ, িা  

ত যেয়ািা িেুি সাি তজিীি  াি তসচূী িুযিও ত াৱা হয়। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 17 া িক্ষযৰ যিষনয় উনেখ 

 ৰা হ’ি: 

িক্ষয 1 স নিানে স নিা ৰূপনে িযৰদ্ৰোৰ অি তপনিাৱা 

িক্ষয 2 কু্ষধা িৰূ  ৰা, খািয সুৰক্ষা আৰু উন্নে পুষ্টি িাি  ৰা আৰু িহিক্ষি 

 ৃযষ  িসাৰ  ৰা 

িক্ষয 3 স নিা িয়সৰ তিা ৰ িানি সসু্থ জীৱি-িাপি যিন্সিে  ৰা আৰু সুস্থো 

িৃন্সদ্ধ  ৰা 

িক্ষয 4 অিিুতক্ত আৰু সিোপূণ ত িািিণ্ডৰ যশক্ষা যিন্সিে  ৰা আৰু স নিানৰ 

িানি আজীৱি যশক্ষণৰ সুনিাৈ িসাৰ  ৰা 

িক্ষয 5 যিংৈ সিো িাি  ৰা আৰু স নিা িযহিা আৰু তোৱািী  সিিী ৰণ 

 ৰা 

িক্ষয 6 স নিানৰ িানি পািী আৰু অিািয় িযৱস্থাৰ উপিব্ধো আৰু িহিক্ষি 

িযৱস্থাপিা যিন্সিে  ৰা 

িক্ষয 7 স নিানৰ িানি সুিি, যিিতৰনিাৈয, িহিক্ষি আৰু আধুযি  শন্সক্তৰ সযুিধা 

যিন্সিে  ৰা 
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িক্ষয 8 িহিক্ষি, অিিুতক্ত আৰু িহিক্ষি অি তকিযে  িনৃ্সদ্ধ, সম্পণূ ত আৰু 

উৎপািিশীি যিনয়াৈ আৰু স নিানৰ িানি িাি  ািৰ িসাৰ 

 িক্ষয 9 যস্থযেস্থাপ  আিঃৈািঁযি ৈয়ি তোিা, অিিুতক্ত আৰু িহিক্ষি 

ঔনিযাৈী ৰণ  িসাৰ  ৰা আৰু উদ্ভাৱি  িািাযিে  ৰা 

িক্ষয 10 তিশৰ যিেৰে আৰু তিশৰ িাজে গিষিয হ্ৰাস  ৰা 

িক্ষয 11 চহৰ আৰু িািৱ িসযেসিূহ  অিিুতক্ত, যিৰাপি, যস্থযেস্থাপ  আৰু 

িহিক্ষি  যৰ তোিা 

িক্ষয 12 িহিক্ষি উপনিাৈ আৰু উৎপািিৰ ধৰণ যিন্সিে  ৰা 

িক্ষয 13 জিিাযু় পযৰৱেতি আৰু ইয়াৰ িিাৱৰ গসনে তিা াযিিা  যৰিকি 

োৎক্ষযণ  িযৱস্থা গ্র্হণ  ৰা 

িক্ষয 14 িহিক্ষি উন্নয়িৰ িানি সাৈৰ, সাৈৰ আৰু সািযুদ্ৰ  সম্পিৰ সংৰক্ষণ 

আৰু িহিক্ষি িযৱহাৰ 

িক্ষয 15 স্থিজ পযৰনৱশ েন্ত্ৰৰ িহিক্ষি িযৱহাৰ  সুৰযক্ষে  ৰা, পুিৰুদ্ধাৰ  ৰা 

আৰু িসাৰ  ৰা, িিাঞ্চিসিহূ িহিক্ষিিানৱ পযৰচািিা  ৰা, িৰুিূযিৰ যিৰুনদ্ধ 

িুজঁ যিয়া, আৰু িূযিৰ অৱক্ষয় আৰু গজৱ গিযচত্ৰযৰ ক্ষযে িযেনৰাধ আৰু 

িযেনৰাধ  ৰা 

িক্ষয 16 িহিক্ষি উন্নয়িৰ িানি শাযিপণূ ত আৰু অিিুতক্ত সিাজসিূহ  িসাযৰে 

 ৰা, স নিানৰ িানি িযায়ৰ সযুিধা িিাি  ৰা আৰু স নিা স্তৰনে  িিসূ, 

জিািযিযহ আৰু অিিুতক্ত িযেষ্ঠাি ৈয়ি তোিা। 

িক্ষয 17 ৰূপায়ণৰ উপায় শন্সক্তশািী  ৰা আৰু িহিক্ষি উন্নয়িৰ িানি যিশ্ব 

অংশীিাযৰত্ব  পিুৰুজ্জীযৱে  ৰা 

2030 চিৰ যিেৰে এই এনজণ্ডা সম্পূণ তৰূনপ  াি ত ৰী হ’িকি গৈ আনে আৰু ইয়া  2030 

এনজণ্ডা  ৰ োনিনিিি তডনিিপনিট িুযিও ত াৱা হয়। ইয়াৰ িক্ষয গহনে যিয়ন্ত্ৰণ, যশক্ষা 

আৰু আিঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আিঃধিীয় সহনিাযৈোৰ জযৰয়নে িািৱ জাযেনয় সনু্মখীি তহাৱা 

অসুযিধাসিূহ সিাধাি  ৰা। ইয়াৰ িহুনো উনেশয িাি হ'তিও ইয়াৰ য েুিাি পদ্ধযে আৰু 

িক্ষয তিয়া (আযিপুস্ত  3:5)। এই এনজণ্ডান াও তপাপ ফ্ৰান্সিেৰ িাউডান া যে 

এিচাইযিন িৰ গসনে এন । 

"িেুি ইউযিিানচতি এনজণ্ডা"  "িেুি ত িযি  এনজণ্ডা" িুযি  'ি পাযৰ  াৰণ "ত িযি " 

শব্দন াৰ অি ত "ইউযিিানচতি"। তপাপ ফ্ৰান্সিনে িত্ত  তিাৱাৰ আহ্বাি 

যিউ ইউযিিানচতি এনজণ্ডা "এ া যি াি চাইি অৱ হপ।" 

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চুন্সক্তৰ অিুসৰণ যহচানপ 2015 চিৰ যডনচম্বৰ িাহে তপযৰেে এখি গিঠ  

অিুষ্টষ্ঠে হয় (আিুষ্ঠাযি িানৱ জিিাযু় পযৰৱেতিৰ ওপৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ  াঠানিা চুন্সক্তৰ 

পক্ষসিূহৰ 21 সংখয  সন্সন্মিি িানিনৰ িািা ৰণ  ৰা হয়)। তপাপ ফ্ৰান্সিনেও তসই 
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আিঃৰাষ্ট্ৰীয় চুন্সক্তৰ িশংসা  নৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰসিহূ  “আৈকি তিাৱাৰ পি সাৱধানি অিুসৰণ 

 যৰিকি, আৰু ক্ৰিিধ তিাি সংহযেৰ িাৱিানৰ” পৰািশ ত যিনয়। 
 

যিশ্বৰ িায় স নিা তিনশই তপযৰে চুন্সক্তে সন্মযে ি াশ  যৰযেি, ি’ে পযৰনৱশ সম্প ীয় 

যিযিতি িক্ষয আৰু যিত্তীয় িযেশ্ৰুযে আযেি। (তেযেয়াৰ আনিযৰ াৰ ৰাষ্ট্ৰপযে িাৰা  ওিািাই 

2016 চিে এখি িযিে স্বাক্ষৰ  যৰযেি ি’ে আনিযৰ া  ইয়াৰ িযে িযেশ্ৰুযেিদ্ধ হ’িকি 

আহ্বাি জিাইযেি, য ন্তু 2017 চিে আনিযৰ াৰ ৰাষ্ট্ৰপযে ড’িাল্ড ট্ৰানম্প গ যেি তি 

আনিযৰ াই তপযৰে চুন্সক্তে সন্মযে যিযিনয়। ইয়াৰ  িে আিঃৰাষ্ট্ৰীয় তক্ষািৰ সৃষ্টি গহযেি। 

আৰু আনিযৰ া  পিৃ   ৰাে সহায়  যৰযেি।) ইউনৰাপ আৰু যিশ্বৰ আি িহু ঠাইৰ পৰা।) 

তপাপ ফ্ৰান্সিনে যপেে গ যেি তি িািৱোই জিিাযু় সম্প ীয় পযৰৱেতি ি যৰনি "েিকি 

িাি"। 
 

িিযূষে িাযু় উশাহ ি’ি যিযিচানৰ, অিাহানৰ িায ি যিযিচানৰ, িযৰদ্ৰ হ’ি যিযিচানৰ, যিপন্ন 

হ’ি যিযিচানৰ, েিাযপও িািৱীয় িনচিাই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 2030 চিৰ এনজণ্ডা আৰু/িা তপযৰে 

চুন্সক্তৰ িক্ষয পূৰণ  যৰনি িািৱোৰ সনু্মখীি তহাৱা সিসযাসিূহৰ সিাধাি হ’িনি? 
 

িাষ্ট্ৰসংঘি তেক তিকিভ 

যদ্বেীয় যিশ্বিুদ্ধৰ যপেে 1945 চিৰ 24 অনটািৰে এনি আি এ  সংঘাে তৰাধ  ৰাৰ িৈনে 

যিশ্বে শাযিৰ িসাৰৰ িানি ৰাষ্ট্ৰসংঘ ৈঠি আৰু িযেষ্ঠা  ৰা হয়। িযেষ্ঠাৰ সিয়ে 

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 51 খি সিসয ৰাষ্ট্ৰ আযেি; এযেয়া 193 জি গহনে। 

ৰাষ্ট্ৰসংঘ ৈঠিৰ পােনৰ পৰা সিগ্র্ যিশ্বনে শ শ, িযিও হাজাৰ িহ’তিও সংঘাে সংঘষ্ট ে 

গহনে, য ন্তু েৃেীয় যিশ্বিুদ্ধ িযুি  ’ি পৰা  িান া আিাৰ হােে এযেয়াও িাই। 

য েুিািৰ িনে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ িনৰ আিঃৰাষ্ট্ৰীয় সহনিাযৈো  িসাযৰে  যৰনি, তপাপ ফ্ৰান্সিে 

আৰু আি িহু ধিীয় তিোই যি ধৰণৰ আিঃধিীয় আৰু যিশ্বিযাপী  াি তসচূী িচাৰ  যৰিকি 

তচিা  যৰনে, তসই ধৰণৰ এনজণ্ডানৰ শাযি আৰু সিৃন্সদ্ধৰ সৃষ্টি হ’ি। 

য ন্তু তেনি  ৰাৰ তক্ষত্ৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তট্ৰ  তৰ ডত িাি তহাৱা িাই। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সৃষ্টিৰ যপেনৰ 

পৰা অসংখয সশস্ত্ৰ সংঘােৰ উপযৰও িাখ িাখ তিা  অিাহানৰ, শৰণািী আৰু/িা অেযি 

িযৰদ্ৰ। 

সহস্ৰাব্দ উন্নয়ি িক্ষযসিূহ  াি ত ৰী  যৰিকি। ইয়াৰ আঠ া "উন্নয়ি িক্ষয" আযেি, য ন্তু 

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ িনে ই ইিাি স ি িহ'ি। তসনয়নহ 2015 চিে ইয়াৰ েিা যিে "17 া িহিক্ষি 

উন্নয়িৰ িক্ষয" গ্র্হণ  ৰা গহযেি। য েুিাি আশািািী। য েুিানি ইয়া  ইউন াযপয়াি 

 ল্পিা িুযি ৈণয  নৰ। 

ইউন াযপয়াৰ  িা  ’িকি ৈ’তি 2016 চিৰ 6 তি’ে তপাপ ফ্ৰান্সিনে  য় তি তেওঁ এ া িািৱীয় 

ইউনৰাপীয় ইউন াযপয়াৰ সনপাি তিযখযেি তি তেওঁৰ ৈীজতাই তসই িহানিশখি িাি  ৰাে 

সহায়  যৰি পানৰ। েিাযপও তপাপৰ সনপািন া এ া িুঃস্বপ্ন গহ পযৰি (ি াযশে িা য 18 পি 

চাও )। 
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ৰকেু সহৰিাৰগতা আৰু সফলতা থাৰক  পাৰি, ৰকন্তু... 

তিযৰয়াি তৱিিাৰৰ অযিধািে ত াৱা গহনে তি ইউন াযপয়া গহনে "এ া  াল্পযি  ঠাই ি'ে 

চৰ াৰ, আইি আৰু সািান্সজ  অৱস্থা যিখুেঁ।" িাইনিনি যশ াইনে তি িািৱোই যিজৰ 

সিসযানিাৰ যিজািিীয়াক  সিাধাি  যৰি তিাৱানৰ: 

23 তহ িিু, িই জানিা তি িািুহৰ পি তেওঁৰ যিয়ন্ত্ৰণে িাই; যিজৰ তখাজনিাৰ 

যিনিতশ যিিকি তখাজ  ায়ি তিাৱা িািুহৰ িাজে িহয়। (যিযৰযিয়া 10:23, NKJV 

অিযিা উনেখ ি ৰাকিন ) 

িাইনিনি যশ ায় তি আিঃৰাষ্ট্ৰীয় সহনিাযৈো যি ি হ’ি: 

16 তেওঁনিা ৰ পিে ধ্বংস আৰু যিপি আনে; 17 আৰু তেওঁনিান  শাযিৰ পি 

িাজানি। 18 তেওঁনিা ৰ চ ুৰ সনু্মখে ঈশ্বৰৰ িয় আৰু িাই। (তৰািীয়া 3:16-18) 

েিাযপও িহু িািুনহ ইউন াযপয়াি সিাজৰ িৃষ্টিিংৈীৰ যিশে  াি  যৰ আনে আৰু 

ত যেয়ািা ধি ত  সািযৰ ি’িকি তচিা  যৰনে। য ন্তু এ িাত্ৰ সেয ঈশ্বৰৰ পি অিুসৰণ 

 যৰিকি িায় ত ানিও সাজ ুিহয়। এনি িহয় তি ৰাষ্ট্ৰসংঘ িা তিষ্ট  ািৰ ত ানিা িক্ষযৰ 

যিশে ত ানিা অগ্র্ৈযে িহ’ি। য েুিাি (আৰু িহুনো িক্ষয িাি), িৈনে য েুিাি যিপি তয় 

হ’ি। 

আচিনে, আৰু হয়নো িৃহৎ পযৰসৰৰ সংঘােৰ যপেে, এ  ি াৰৰ আিঃৰাষ্ট্ৰীয় শাযি 

চুন্সক্তে সহিেে উপিীে হ’ি আৰু অিুনিাযিে হ’ি (িাযিনয়ি 9:27)। তিযেয়া এনি ুৱা হ’ি 

তেযেয়া িহুনে যিোক  যিশ্বাস  যৰি তি িািৱোই অযধ  শাযিপূণ ত আৰু আিশ তিািী সিাজ 

ৈয়ি েুযিি। 

িহুনো  এনি আিঃৰাষ্ট্ৰীয় ‘ইউন াযপয়াি অগ্র্ৈযে’ৰ দ্বাৰা গ্র্হণ  ৰা হ’ি (যিযহনেি 13:10) 

িৈনে যিযিন্ন যচি আৰু আিি তযই (2 যিচিিী ীয়া 2:9-12)। য ন্তু িাইনিনি গ নে তি এনি 

শাযি স্থায়ী িহ'ি (িাযিনয়ি 9:27; 11:31-44), তিোস নি য  িািী  যৰি পানৰ োৰ যপেনো 

(1 যিচিিী ীয়া 5:3; যিচয়া 59:8)। 

 

িীচুৰ িাযহনৰও (তিাহি 15:5; িযি 24:21–22) িািৱোই ইউন াযপয়া  এই ‘িেতিািৰ তিয়া 

িুৈ’গি আযিি পানৰ িুযি ধাৰণান া এ া িুৱা শুিিাে তা (ৈািােীয়া 1:3–10)। 

িযি ত ৱি িািৱ জাযেনয়ই ি ৃেনে ইউন াযপয়া আযিিকি সম্পণূ ত অক্ষি, তেনি ত ানিা 

ধৰণৰ ইউন াযপয়া সম্ভৱনি? 

হয়. 

ঈশ্বৰৰ ৰাজযই এই গ্র্হন া   ল্পিােীেিানৱ উন্নে  যৰ েুযিি, আৰু যপেকি, অিি ািৰ 

িানি। 
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2. সহজাত ধািণা আৰে তি চকুৰি তিখাতকক জীৱিত আৰি? 

িাইনিনি যশ ায় তি ঈশ্বৰৰ ৰাজয িুযি ত াৱা এ া  াল্পযি  সিানজ িািৱ চৰ াৰৰ ঠাইে 

ি'ি (িাযিনয়ি 2:44; ি াযশে িা য 11:15; 19:1-21)। 

তিযেয়া িীচুনৱ তেওঁৰ ৰাজহুৱা পযৰচি তা আৰম্ভ  যৰযেি, তেযেয়া তেওঁ ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ 

শুিিাে তা িচাৰ  যৰিকি আৰম্ভ  যৰযেি। িান ত ত াৱা  িাযখযি ইয়াে যিয়া হ’ি: 

14 তিাহি   াৰাৈাৰে িন্দী  ৰাৰ পােে িীচুনৱ ৈািীিকি আযহ ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ 

শুিিাত্ততা িচাৰ  যৰ  ’তি, 15 আৰু  ’তি, “সিয় তশষ হ’ি, আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজয 

ওচৰ চাযপনে।” অিুোপ  ৰা আৰু শুিিাে তা যিশ্বাস  ৰা" (িা ত 1:14-15)। 

সসুিাচাৰ শব্দন া গ্র্ী  শব্দ ৰ পৰা আযহনে, িাৰ যিযপিদ্ধ  ৰা গহনে আৰু ইয়াৰ অি ত গহনে 

"িাি িাে তা" িা "শুিিাে তা"। িেুি যিয়িে ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ গসনে জযডে ইংৰাজী শব্দ "ৰাজয" 

NKJV ে িায় 149 িাৰ আৰু িাইনিিে 151 িাৰ উনেখ  ৰা গহনে। ই গ্র্ী  শব্দৰ পৰা আযহনে 

যিন া তিযচযিয়া যহচানপ অিুিাি  ৰা গহনে যিনয় ৰজাঘৰীয়া শাসি িা ৰাজয  িজুায়। 

িািৱ ৰাজযৰ িৈনে ঈশ্বৰৰ ৰাজযে এজি ৰজা আনে (ি াযশে িা য 17:14), তেওঁনিান  

এ া তিৌনৈাযি  অঞ্চি সািযৰ গিনে (ি াযশে িা য 11:15), তেওঁনিা ৰ যিয়ি আনে 

(যিচয়া 2:3-4; 30:9)। ), আৰু... তেওঁনিা ৰ িজা আনে (িূ  13:29)। 

ইয়াে িীচুৰ পৰা িিি ৰাজহুৱা যশক্ষা যিয়া গহনে যিন া িযিনয় যিযখযেি: 

23 আৰু িীচুনৱ তৈান ই ৈািীি ভ্ৰিণ  যৰনি, তেওঁনিা ৰ িািঘৰে যশক্ষা যি, 

ৰাজযৰ শুিিাত্ততা িচাৰ  যৰনি (িযি 4:23)। 

িযিও যিযপিদ্ধ  যৰনে: 

35 োৰ পােে িীচুনৱ স নিা িৈৰ আৰু ৈাওঁনিাৰে ঘযূৰ  ুযৰযেি, যিজৰ 

িািঘৰনিাৰে যশক্ষা যি, আৰু ৰাজযৰ শুিিাত্ততা িচাৰ  যৰযেি (িযি 9:35)। 

িেুি যিয়নি তিখুৱাইনে তি িীচুনৱ যচৰ ািৰ িানি ৰাজত্ব  যৰি: 

33 আৰু তেওঁ িান ািৰ িংশৰ ওপৰে যচৰ ািকিন  ৰাজত্ব  যৰি, আৰু তেওঁৰ 

ৰাজয ত যেয়াও তশষ িহ'ি (িূ  1:33)। 

লূৰক ৰলৰখৰেল তি ৰি উৰেশ্যি  াৰ  িীচুক পৰিাৱা হহৰেল, তসই উৰেশ্য আৰেল 

ঈশ্বিি িাজযি ৰ েৰয় প্ৰচাি কিা। িীচুৰৱ ৰক ৰশ্কাইৰেল মি কিক: 
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43 তেওঁ তেওঁনিা    'তি, "িই আি িৈৰনিাৰে ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ যিষনয় িচাৰ 

 যৰি িাযৈি,  াৰণ িই এই  াৰনণ পনঠাৱা গহযেনিা" (িূ  4:43)। 

তসই ধি তধ্বযি আপুযি ত যেয়ািা শুযিনেনি? আপযুি ত যেয়ািা অিুিৱ  যৰনেনি তি িীচু  

পনঠাৱাৰ উনেশয আযেি ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ যিষনয় িচাৰ  ৰা? 

িূন  এইন াও যিযখনে তি িীচুনৱ গৈ ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ যিষনয় িচাৰ  যৰযেি: 

10 পােে পাচঁযিযিিান  ঘূযৰ গৈ তেওঁনিা ৰ স নিা  াি তেওঁ   ’তি। তেযেয়া 

তেওঁ যসহঁে  গি অ নি গিৎচয়িা িৈৰৰ এ া যিজতি ঠাইকি ৈ’ি। 11 য ন্তু 

তিা স নি এই  িা িনু্সজ পাই, তেওঁনিান  তেওঁৰ পানে পানে পানে ৈ’ি; আৰু 

তেওঁ তেওঁনিা   গ্র্হণ  যৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ যিষনয় তেওঁনিা    ’তি (িূ  9:10-

11)। 

িীচুনৱ যশ াইযেি তি যিস নি তেওঁ  অিুসৰণ  যৰি, তেওঁনিা ৰ িানি ঈশ্বৰৰ ৰাজয 

সনি তাচ্চ অগ্র্াযধ াৰ যিয়া উযচে: 

33 য ন্তু িিনি ঈশ্বৰৰ ৰাজয আৰু তেওঁৰ ধাযি ত ো যিচাৰ  (িযি 6:33)। 

31 য ন্তু ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ সন্ধাি  ৰা, তেযেয়া এই স নিানিাৰ তোিানিান  পািা। 

32 তহ সৰু জা , িয় ি যৰিা, য য়নিা তোিানিা ৰ যপেৃনয় তোিানিা   ৰাজয 

যিিকি িাি পাইনে (িূ  12:31-32)। 

খ্ৰীিািস নি িিনি ঈশ্বৰৰ ৰাজয যিচাযৰি িাযৈি। তেওঁনিান  খ্ৰীি যহচানপ জীয়াই িায  

আৰু তেওঁৰ উিযে অহা আৰু ৰাজযৰ িানি অনপক্ষা  যৰ ইয়া  তেওঁনিা ৰ শীষ ত 

অগ্র্াযধ াৰ যহচানপ গি এই  াি  নৰ। েিাযপও যিস নি খ্ৰীি  গ্র্হণ  নৰ, তেওঁনিা ৰ 

অযধ াংশই ত ৱি ঈশ্বৰৰ ৰাজয িিনি যিচৰাই িহয়, তেওঁনিান  ই য  তসয়াও িাজানি। 

িহুনে এইন াও যিোক  যিশ্বাস  নৰ তি ঈশ্বনৰ খ্ৰীিািস নি জৈেৰ ৰাজিীযেে যিপ্ত 

তহাৱান া আশা  নৰ। ঈশ্বৰৰ ৰাজয িুন্সজ তিানপাৱাক , তেওঁনিান  িুন্সজ িাপায় 

জীয়াই িায ি িাযৈি িা িনু্সজি িাযৈি িািৱো য য় ইিাি েৰুষ্ট পূণ ত। 

এইন াও িি  ৰ  তি ৰাজযখি এ া সৰু জা   যিয়া হ'ি (তৰািীয়া 11:5)। ি ৃে সৰু 

জা ৰ অংশ হ’িকি সাজ ুহ’িকি িম্ৰোৰ িনয়াজি। 

পৃৰথৱীত এৰতয়াও ঈশ্বিি িাজয প্ৰৰতষ্ঠ..া তহাৱা িাই 

িীচুনৱ যশ াইযেি তি তেওঁৰ অিুৈািীস নি ৰাজয অহাৰ িানি িাি তিা  যৰি িানৈ, িানে 

তেওঁনিা ৰ হােে ইযেিনধয ৰাজয িািান : 
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9 তহ স্বৈ তে ি া আিাৰ যপেৃ, তোিাৰ িাি পযিত্ৰ হও । 10 তোিাৰ ৰাজয আযহি। 

আনপািাৰ ইচ্ছা পূৰণ গহনে (িযি 6:9-10)। 

িীচুনৱ তেওঁৰ যশষযস ি  ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ যিষনয় িচাৰ  যৰিকি পঠাইযেি। 

1 োৰ পােে তেওঁ যিজৰ িাৰজি যশষয  িাযে আযি স নিা িূেৰ ওপৰে 

অযধ াৰ আৰু অযধ াৰ যিনি আৰু তৰাৈ যিৰািয়  যৰনি। 2 তেওঁ তেওঁনিা   

ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ যিষনয় িচাৰ  যৰিকি পঠানি (িূ  9:1-2)। 

িীচুনৱ যশ াইযেি তি ত ৱি তেওঁৰ সাযন্নধযই ৰাজয িহয়, যিনহেু পযৃিিীে ৰাজয িযেষ্ঠা তহাৱা 

িাযেি, তসনয় তেওঁ যিজৰ িািে িূেনিাৰ  তখযি তিানপাৱা  ািন া  যৰনি; 

28 য ন্তু িযি িই ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ দ্বাৰাই িূেনিাৰ  তখযি পনৰা, তেনি যিিয়ক  

ঈশ্বৰৰ ৰাজয তোিানিা ৰ ওপৰে আযহনে (িযি 12:28)। 

ি ৃে ৰাজয িযৱষযনে আনে—িান ত তিখুৱাই যিয়াৰ িনৰ এযেয়া ইয়ানো িাই: 

47 আৰু িযি তোিাৰ চ ুনৱ তোিা  পাপ  যৰিকি িাধয  নৰ, তেনি ো  উযিয়াই 

তিাৱা। িু া চ ুনৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজযে িনৱশ  ৰােক  এ া চ ুনৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজযে 

িনৱশ  ৰান ানৱই তোিানিা ৰ িানি িাি... (িা ত 9:47)। 

23 িীচুনৱ চাযৰও ানি চাই তেওঁৰ যশষযস ি   ’তি, “ধিীস িৰ িানি ঈশ্বৰৰ 

ৰাজযে িনৱশ  ৰান া য িাি  ষ্টঠি!” 24 তেযেয়া তেওঁৰ  িা শুযি যশষযযিিান  

আচযৰে হ’ি। য ন্তু িীচুনৱ পিুৰ উত্তৰ যি তেওঁনিা    ’তি, “যশশুস ি, ধিৰ 

ওপৰে িৰসা  ৰা স িৰ িানি ঈশ্বৰৰ ৰাজযে িনৱশ  ৰান া য িাি  ষ্টঠি! 25 

ধিী িািুনহ ঈশ্বৰৰ ৰাজযে িনৱশ  ৰােক  উ  তিজীৰ চ ুনৰ পাৰ তহাৱান া 

সহজ" (িা ত 10:23-25)। 

25 িই তোিানিা   সঁচাক   ওঁ, ঈশ্বৰৰ ৰাজযে িেুিক  পাি ি ৰাকিন  িই 

আৰু ত যেয়াও আঙুৰৰ  ি পাি ি নৰা" (িা ত 14:25)। 

43 অযৰিযিয়াৰ তিানচ , এজি যিযশি পযৰষিৰ সিসয, যি যিনজই ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ 

িানি অনপক্ষা  যৰ আযেি, আযহযেি আৰু সাহস  যৰযেি... (িা ত 15:43)। 

িীচুনৱ যশ াইযেি তি ৰাজয আৰু এই িেতিািৰ জৈেৰ অংশ িহয়: 

36 িীচুনৱ উত্তৰ যিনি, "তিাৰ ৰাজয এই জৈেৰ িহয়।" িযি তিাৰ ৰাজয এই জৈেৰ 

হ’িনহঁনেি, তেনি তিাৰ িাসস নি িুদ্ধ  যৰনিনহঁনেি, িানে িই ইহুিীস িৰ 

হােে সিপ তণ িহওঁ; য ন্তু এযেয়া তিাৰ ৰাজয ইয়াৰ পৰা িহয়" (তিাহি 18:36)। 
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িীচুনৱ যশ াইযেি তি তেওঁ ৰজা যহচানপ ঘযূৰ অহাৰ যপেে ৰাজয আযহি: 

31 “তিযেয়া িািুহৰ পুত্ৰ তেওঁৰ িযহিাে আযহি, আৰু তেওঁৰ িৈে স নিা পযিত্ৰ 

স্বৈ তিেূ আযহি, তেযেয়া তেওঁ যিজৰ িযহিাৰ যসংহাসিে িযহি। 32 স নিা জাযে 

তেওঁৰ আৈে তৈা  তখাৱা হ’ি, আৰু তেওঁ যসহঁে  ইজনি যসজিৰ পৰা পৃি  

 যৰি, তিনিক  এজি তিৰপািন  যিজৰ তিৰনিাৰ োৈিীৰ িাজৰ পৰা িাৈ 

 নৰ। 33 তেওঁ তিৰনিাৰ তসা ঁানি আৰু োৈিীনিাৰ িাওঁ ানি ৰাযখি। 34 তেযেয়া 

ৰজাই তেওঁৰ তসাহঁানে ি া তিা স ি   ’ি, ‘তিাৰ যপেৃৰ দ্বাৰা আশীৰ্ব্ তাি গহ 

আহ  আৰু জৈে সৃষ্টিৰ পৰা তোিানিা ৰ িানি যি ৰাজয িস্তুে  ৰা গহনে, তসই 

ৰাজযৰ অযধ াৰী তহাৱা (িযি 25:31-34)। 

যিনহেু ঈশ্বৰৰ ৰাজয ইয়াে িাই, ৈযেন  ইয়া  িযেষ্ঠা তিানহাৱাকিন  আযি ি ৃে 

ইউন াযপয়া তিখা িাপাি। যিনহেু তিযেিাৈ িািুনহই ঈশ্বৰৰ ৰাজয িনু্সজ িাপায়, তসনয়নহ 

তেওঁনিান  িুন্সজি তিাৱানৰ তি তেওঁৰ তিিিয় চৰ ানৰ ত নিিনৰ  াি  নৰ। 

"অিা-ইহুিীস িৰ পূণ তো" তিানহাৱাকিন  ঈশ্বৰৰ ৰাজয িাযহি (তৰািীয়া 11:25)—আৰু তসয়া 

এযেয়াও তহাৱা িাই। 

িীচুৰৱ হকৰেল তি িাজয তকৰিকুৱা আৰেল? 

ঈশ্বৰৰ ৰাজয ত নি ুৱা তসই যিষনয় িীচুনৱ য েুিাি িযাখযা যিযেি: 

26 তেওঁ  ’তি, “ঈশ্বৰৰ ৰাজয তিি ত ানিা িািুনহ িাষ্ট ে িীজ যসচঁৰযে  নৰ, 27 

আৰু ৰাযে শুই যিনি উষ্টঠ িায়, আৰু িীজনিাৰ ৈন্সজ উনঠ আৰু ত নিক  িনৃ্সদ্ধ 

পায়, তেওঁ যিনজই িাজানি।” 28 য য়নিা পৃযিৱীনয়ই উৎপন্ন  নৰ; িিনি িো, 

োৰ যপেে িূৰ, োৰ যপেে িূৰে ি া স নিা খািয। 29 য ন্তু শসয পয নি, তেওঁ 

িনৈ িনৈ  াযঁচ যপনন্ধ,  াৰণ শসয চনপাৱা সিয় আযহি" (িা ত 4:26-29)। 

18 তেযেয়া তেওঁ সযুধনি, “ঈশ্বৰৰ ৰাজয ত নি ুৱা? আৰু য হৰ িৈে েুিিা 

 যৰি? 19 এজি িািুনহ যিজৰ পিাৰে তৰাপণ  ৰা সযৰয়হৰ গুষ্ট ৰ িনৰ; আৰু ই 

ডাঙৰ গহ এ া ডাঙৰ ৈে গহ পযৰি, আৰু োৰ ডািে আ াশৰ চৰাইনিাৰ িাস 

 যৰনি।” 20 তেযেয়া তেওঁ  ’তি, “িই ঈশ্বৰৰ ৰাজয  য হৰ িৈে েুিিা  যৰি?” 

21 এজিী িাই ী খযিৰৰ িনৰ, যিন া খযিৰ গিযেি আৰু তসই খযিৰৰ যেযিশ 

িাৈে ৰাযখযেি, তিযেয়াকিন  তসই খযিৰ যিহযি িহয়" (িূ  13:18-21)। 

এই িৃিািনিানৰ তিখুৱাইনে তি, িিিনে, ঈশ্বৰৰ ৰাজয িনিি সৰু, য ন্তু িৃহৎ হ’ি। 

িূন  এইন াও যিযপিদ্ধ  যৰনে: 
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29 পূি আৰু পন্সিিৰ পৰা, উত্তৰ আৰু িযক্ষণৰ পৰা আযহ ঈশ্বৰৰ ৰাজযে িযহি 

(িূ  13:29)। 

এইিনৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজযে সিগ্র্ যিশ্বৰ পৰা অহা তিা  িায ি। ই ত ৱি ইজৰাইিী িংশ িা 

যিযিতি জিনৈাষ্ঠীৰ তিা স িৰ িাজনে সীিািদ্ধ িািায ি। চাযৰও ািৰ পৰা িািুহ িযহি 

এই অৱস্থাে। 

লূক 17 অৰধক িাজয 

িূ  17:20-21 পিে য েুিাি  যিভ্ৰাি  ৰা গহনে। য ন্তু আযি তসইন াকি তিাৱাৰ আৈনে 

িি  ৰ  তি িািুনহ ি ৃেনে ঈশ্বৰৰ ৰাজযে খাি: 

15 "ঈশ্বৰৰ ৰাজযে যি জনি যপঠা খায়, তেওঁ ধিয!" (িূ  14:15)। 

যিনহেু িািুনহ (িযৱষযনে) ঈশ্বৰৰ ৰাজযে খাি, তসনয়নহ িূ  17:21 পিৰ িুি অিুিাি/িুি 

িুজািনু্সজৰ সনেও, ই আৰু ত ৱি তেওঁনিা ৰ হৃিয়ে আেঁৰাই ৰখা য িা এ া িহয়। 

িূ  17:20-21 পিৰ িন  ৰ অিুিানি হয়নো য েুিাি  িনু্সজিকি সহায়  যৰি: 

20 তিযেয়া  ৰীচী স নি তেওঁ  ঈশ্বৰৰ ৰাজয ত যেয়া আযহি িযুি সযুধনি, তেযেয়া 

তেওঁ তেওঁনিা   উত্তৰ যিনি, “তোিানিান  তিনিক  তোিানিান  তিযখিকি 

আশা  যৰনে, তসইিনৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজয িানহ; 21 ত ানিও ি 'ি, 'ইয়াে আনে' িা 

'োে আনে,'  াৰণ এযেয়া ঈশ্বৰৰ ৰাজয তোিানিা ৰ িাজে আনে।" (িূ  17:20-

21, ি া ; NASB আৰু ESV অিুিািসিনূহা চাও ) 

িি  যৰি তি িীচুনৱ অধি তািযৰে, শাৰীযৰ  আৰু িণ্ড  ৰীচীস িৰ িৈে  িা পাযেযেি। 

িীচুনৱ "তেওঁনিা ৰ উত্তৰ যিনি," -  ৰীচীস নিই িীচু  িশ্নন া সুযধযেি। যস োই  যচযি 

পািকি অস্বী াৰ  যৰনি। 

তেওঁনিা  ৈীজতাে আযেি তিয ? িহয়! 

আিয  িীচুনৱ তসাি ানি এ া ৈীজতা সংৈষ্টঠে  ৰাৰ  িাও ত াৱা িাযেি। িেুিা তেওঁ িিে 

িা হৃিয়ৰ অিুিৱৰ  িাও ত াৱা িাযেি। 

িীচুনৱ তেওঁৰ ৰাজত্বৰ যিষনয় গ যেি!  ৰীচীযিিান  তেওঁ  িণ্ডিীৰ যিষনয় সুযধি পৰা 

িাযেি। অযে তসাি ানি আৰম্ভ হ’িিৈীয়া ত ানিা িেুি যিয়িৰ ৈীজতাৰ যিষনয় তেওঁনিান  

এন া িাজাযিযেি। এ ি াৰৰ ধুিীয়া অিুিৱৰ  িা সযুধ ি া িাযেি। 
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িযি ত ানিািাই িাযিযেি তি ঈশ্বৰৰ ৰাজয গহনে িণ্ডিী - আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজয  ৰীচীস িৰ 

"যিেৰে" আযেি - তেনি িণ্ডিী  ৰীচীস িৰ যিেৰে আযেি তিয ? স্পিিানৱ িাই! 

এনি যসদ্ধািন া িনিি হাসয ৰ িহয়নি? য েুিাি িন নিট অিুিানি িূ  17:21 পিৰ এ া 

অংশ  "ঈশ্বৰৰ ৰাজয তোিানিা ৰ যিেৰে আনে" (NKJV/KJV) িুযি অিুিাি  যৰনিও, 

আিয  ত িযি  যিউ তজৰুজানিি িাইনিনিও ইয়া  সষ্টঠ িানৱ "ঈশ্বৰৰ ৰাজয" িুযি 

অিুিাি  যৰনে। 

িীচু  ৰীচীস িৰ িাজৰ এজি আযেি। এযেয়া,  ৰীচীস নি িাযিযেি তি তেওঁনিান  

ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ িানি অনপক্ষা  যৰ আনে। য ন্তু যস িুি িুন্সজ পাইযেি। িীচুনৱ িুজাই যিনি তি 

ই ত ৱি ইহুিীস িৰ িানি স্থািীয়, িা সীযিে ৰাজয িহ’ি, যিিনৰ তেওঁনিান  আৈনে 

িাযিযেি (িেুিা এযেয়া য েুিানি যিশ্বাস  ৰা িণ্ডিী হ’ি)। ঈশ্বৰৰ ৰাজয ত ৱি িহুনো 

িািৱীয় আৰু িৃশযিাি ৰাজযৰ যিেৰে এ া িহ'ি যিনিাৰ  িািুনহ আঙুযিয়াই যিি পানৰ িা 

চাি পানৰ, আৰু  'ি পানৰ, "ইয়াে আনে, ইয়াে"; িা "োে ৰাজয আনে।" 

িীচুনৱ, যিনজই, তসই ৰাজযৰ ৰজা হ’িকি জন্ম গিযেি, যিিনৰ তেওঁ পীিাে  স্পিিানৱ 

গ যেি (তিাহি 18:36–37)। িুন্সজ িও  তি িাইনিনি "ৰজা" আৰু "ৰাজয" শব্দ িু া 

যিযিিয়িূি িানৱ িযৱহাৰ  যৰনে (তিনি িাযিনয়ি 7:17–18, 23)। ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ িযৱষযে 

ৰজাজি  ৰীচীস িৰ  াষে যিয় গহ আযেি। য ন্তু তেওঁনিান  তেওঁ  যিজৰ ৰজা যহচানপ 

যচযি িাপানি (তিাহি 19:21)। তিযেয়া তেওঁ ঘযূৰ আযহি, তেযেয়া জৈেখনি তেওঁ  অস্বী াৰ 

 যৰি (ি াযশে িা য 19:19)। 

িীচুনৱ িূ  17 পিে েিৰ পিনিাৰে তেওঁৰ যদ্বেীয় আৈিিৰ যিষনয় িণ তিা  যৰনে, তিযেয়া 

ঈশ্বৰৰ ৰাজযই সিগ্র্ পৃযিৱীে শাসি  যৰি (এই অধযায়ে ধাৰািাযহ োৰ িানি িন  ৰ 

গসনে আৈি়িাই যিি): 

22 তেওঁ যিজৰ যশষযস ি   ’তি, “এযিনিা িািুহৰ পুত্ৰ পািকি তোিানিান  

আ াংক্ষা আৰু আ াংক্ষা  ৰা যিি আযহি।” 23 িািুনহ  ’ি, ‘তচাৱা, তেওঁ ইয়াে 

আনে!’ 'চাও , োনেই আনে!' য ন্তু িাযহৰকি গৈ তেওঁনিা ৰ যপনে যপনে িািািা, 

24 য য়নিা তিনিক  আ াশৰ পৰা আিন া  ানি যিজিুী জ্বযি উনঠ, তেনিক  

িািুহৰ পুত্ৰও তেওঁৰ যিিে হ’ি। 25 য ন্তু তেওঁ িিনি অযে িুখ- ি িুযৈি িাযৈি, 

আৰু িেতিািৰ িংশই তেওঁ  অস্বী াৰ  যৰি িাযৈি। (িূ  17:22-25, ি ৰ   ) 

িীচুনৱ যিজিুীৰ  িা উনেখ  যৰযেি, তিনি িযি 24:27–31 পিে, সিগ্র্ জৈেখি  শাসি 

 যৰিকি তেওঁৰ যদ্বেীয়িাৰ অহাৰ িণ তিা  যৰযেি। িীচুনৱ এইন া ত াৱা িাই তি তেওঁ ঘূযৰ 

আযহনি তেওঁৰ তিা স নি তেওঁ  তিখা িাপাি। 

িািুনহ তেওঁ  যিজৰ ৰজা যহচানপ যচযি িাপাি (ি াযশে িা য 11:15) আৰু তেওঁৰ যিৰুনদ্ধ 

িুদ্ধ ি যৰি (ি াযশে িা য 19:19)! িহুনে িাযিি তি িীচুনৱ খ্ৰীিযিনৰাধী  িযেযিযধত্ব  নৰ। 

িীচুনৱ ত াৱা িাযেি তি ঈশ্বৰৰ ৰাজয তসই  ৰীচীস িৰ যিেৰে আনে—তেওঁ তেওঁনিা   
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আি ঠাইে গ যেি তি তেওঁনিা ৰ িণ্ডাযিৰ িানি তেওঁনিা  ৰাজযে িািায ি (িযি 23:13–

14)। িেুিা িীচুনৱ ত াৱা িাযেি তি িণ্ডিীনয় ৰাজয হ’ি। 

ঈশ্বৰৰ ৰাজয এনি ুৱা এ া িস্তু যিন াে িািুনহ এযিি িনৱশ  যৰি পাযৰি - তিনি 

ধাযি ত স িৰ পুিৰুত্থািৰ সিয়ে! েিাযপও, আিয  অব্ৰাহাি আৰু আি যপেৃপুৰুষস নিা 

এযেয়াও োে িাই (ইব্ৰী 11:13-40)। 

যশষযস নি জাযিযেি তি তসই সিয়ে ঈশ্বৰৰ ৰাজয তেওঁনিা ৰ যিেৰে িযন্সক্তৈেিানৱ 

িাযেি, আৰু ইয়া  েিে যিয়া ধৰনণ ি াশ পাি, যি িূ  17:21 পিৰ যপেে আযহি, তয় 

তিখুৱাইনে: 

11 তিযেয়া তেওঁনিান  এইনিাৰ শুযিনি, তেযেয়া তেওঁ আি এ া িৃিাি  ’তি,  াৰণ 

তেওঁ যিৰূচানিিৰ ওচৰে আযেি, আৰু তেওঁনিান  িনু্সজনি তি ঈশ্বৰৰ ৰাজয 

েৎক্ষণাে ি াশ পাি (িূ  19:11)। 

িাজযখি স্পিৰ্াৰৱ ৰ্ৰৱেযৰত আৰেল 

ৰাজযখি ওচৰ চাযপনে তি িাই ত নিক   ি পাযৰি? তসই িশ্নন াৰ উত্তৰ যিয়াৰ অংশ 

যহচানপ িীচুনৱ িযৱষযদ্বাণীিূি  পযৰঘ িাসিূহৰ োযি ািুক্ত  যৰযেি (িূ  21:8–28) আৰু 

োৰ যপেে যশ াইযেি: 

29 ডুিুৰ ৈেনজাপা আৰু স নিা ৈেকি চাও । 30 তিযেয়া ইহঁনে  ুযি উনঠ, 

তেযেয়া আপযুি তিযখি আৰু জানি তি গ্র্ীষ্ম াি ওচৰ চাযপনে। 31 ৈযেন  তিযেয়া 

তোিানিান  এইনিাৰ ঘষ্ট  ি া তিযখিা, তেযেয়া জাযিিা তি ঈশ্বৰৰ ৰাজয ওচৰ 

চাযপনে (িূ  21:29-31)। 

িীচুনৱ যিচাযৰযেি তি তেওঁৰ তিা স নি িযৱষযেিাণীৰ িনৰ ঘ িানিাৰ অিুসৰণ  যৰ ৰাজয 

ত যেয়া আযহি তসই যিষনয় জাযিি পানৰ। আি ঠাইে িীচুনৱ তেওঁৰ তিা স ি  

িযৱষযেিাণী  ৰা পযৰঘ িানিাৰ চাই িায িকি আৰু শুযিিকি গ যেি (িূ  21:36; িা ত 

13:33-37)। িীচুৰ  িা ত াৱাৰ পােনো িহুনে িযৱষযদ্বাণীৰ গসনে জযডে জৈেৰ ঘ িানিাৰ 

চািকি স্বাধীিো িাি  নৰ। 

িূ  22 আৰু 23 পিে িীচুনৱ পুিৰ তিখুৱাইনে তি ঈশ্বৰৰ ৰাজয গহনে এনি ুৱা এ া িস্তু 

যিন া িযৱষযনে পণূ ত হ’ি তিযেয়া তেওঁ যশক্ষা যিি: 

15 “িই িুখনিাৈ  ৰাৰ আৈনে তোিানিা ৰ িৈে এই যিস্তাৰ-পৰ্ব্ ত খািকি 

আ াংক্ষা  যৰনো; 16 য য়নিা িই তোিানিা    ওঁ, ঈশ্বৰৰ ৰাজযে পূণ ত 

তিানহাৱাকিন  িই আৰু ত যেয়াও োৰ  ি িাখাওঁ।” 17 তেযেয়া তেওঁ পাত্ৰন া গি 

ধিযিাি যিনি আৰু  ’তি, “তোিানিান  ো  গি তোিানিা ৰ িাজে িাৈ  ৰা; 
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18 য য়নিা িই তোিানিা    ওঁ, ঈশ্বৰৰ ৰাজয িহাকিন  িই আঙুৰৰ  ি পাি 

ি নৰা" (িূ  22:15-18)। 

39 য ন্তু তেওঁৰ িৈে  ৰ ুচে যিয়া িুেৃযে াৰীস িৰ িাজৰ এজনি তেওঁ  যিন্দা 

 যৰ  ’তি, “েুযি িযি খ্ৰীি, তেনি তোিানিান  যিজন  ৰক্ষা  ৰা আৰু আিান া 

ৰক্ষা  ৰা।” 40 তেযেয়া তেওঁৰ সংৈীনয় তেওঁ  যেৰস্কাৰ  যৰ  ’তি, “তোিানিান  

ঈশ্বৰ  িয়  ৰা িাইনি?”  াৰণ আপযুিও তেওঁৰ িৈে শান্সস্ত পাি িানৈ। 41 আৰু 

আযি তিাৈয তহাৱাৰ িানিই এনি  যৰনিা,ঁ  াৰণ আযি যিিনৰ  যৰনিা,ঁ তসইিনৰ 

আযিও পুৰস্কাৰ পানিা,ঁ য ন্তু তেওঁ তিয়া  াি  ৰা িাই।” 42 তেযেয়া তেওঁ িীচু  

 ’তি, “তহ তিাৰ িিু, তিযেয়া েুযি তোিাৰ ৰাজযকি আযহিা, তেযেয়া তিা  স্মৰণ 

 ৰা।” 43 য ন্তু িীচুনৱ তেওঁ   ’তি, “আনিি, িই তোিা   ওঁ, আন্সজ েুযি তিাৰ 

িৈে জান্নােে িায িা।” (িূ  23:39-43, সাধাৰণ ইংৰাজীে আৰািীয়া) 

তিখুৱাও  তি িীচু  িধ  ৰাৰ যপেে ঈশ্বৰৰ ৰাজয অহা িাযেি; 

43 অযৰিযিয়াৰ তিানচ , যিজি িহাসিাৰ এজি যিযশি সিসয, যি যিনজই ঈশ্বৰৰ 

ৰাজযৰ িযে আগ্র্নহনৰ িা  চাই আযেি, তেওঁ আযহ সাহসী হ’ি... (িা ত 15:43)। 

51 তেওঁ ইহুিীস িৰ অযৰিযিয়াৰ িৈৰৰ আযেি, যিখি িৈৰ যিনজই ঈশ্বৰৰ 

ৰাজযৰ িানি অনপক্ষা  যৰ আযেি (িূ  23:51)। 

পুিৰুত্থািৰ যপেেনহ (1  যৰন্থীয়া 15:50–55) খ্ৰীিািস নি ঈশ্বৰৰ ৰাজযে িনৱশ  যৰিকি 

পুিৰ জন্ম ি’ি, যিিনৰ তিাহনি যিযপিদ্ধ  যৰনে: 

3 িীচুনৱ উত্তৰ যি  ’তি, “িই তোিা  সঁচাক   ওঁ, তিযেয়াকিন  এজি িেুি 

িািুহৰ জন্ম িহয়, তেযেয়াকিন  তেওঁ ঈশ্বৰৰ ৰাজয তিযখি তিাৱানৰ।” 4 

িীন ািীনি তেওঁ  সুযধনি, “িািুহ ত নিক  িৃদ্ধ গহ জন্ম ি’ি পানৰ?” যস 

যদ্বেীয়িাৰৰ িানি িা ৰ ৈিতে িনৱশ  যৰ জন্ম যিি পাযৰিনি?" 5 িীচুনৱ উত্তৰ 

যিনি, "িই তোিানিা   সঁচাক   ওঁ, পািী আৰু আত্মাৰ পৰা জন্ম 

তিানহাৱাকিন  তেওঁ ঈশ্বৰৰ ৰাজযে িনৱশ  যৰি তিাৱানৰ (তিাহি 3:3-5)। 

ত ৱি ঈশ্বৰৰ তিা স নিনহ সহস্ৰাব্দৰ পােে ঈশ্বৰৰ অযিি ৰাজয তিযখি। 

এযেয়া অিুগ্র্হ  যৰ আৰু িনু্সজি তি িীচুৰ পুিৰুত্থািৰ যপেে তেওঁ পুিৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ 

যিষনয় যশ াইযেি। 

3 আৰু তেওঁ তেওঁনিা ৰ িুখ- িৰ যপেে িহুনো অিুি িিাণৰ দ্বাৰা যিজন  

জীযৱে উপস্থাপি  নৰ, চযেশ যিি ধযৰ তসইনিাৰ পািি  যৰ, আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ 

যিষনয়  য় (পাচঁযিৰ  ি ত 1:3)। 
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িীচুৰৱ ৰিয়া প্ৰথম আৰু তশ্ে উপৰিশ্ৰ া আৰেল ঈশ্বিি িাজযি ৰ েৰয়! িীচুৰৱ 

তসই িাজযি ৰ েৰয় ৰশ্কা কল এজি স্বগ ভিতূ ৰহচাৰপ  ল.িীচুৰৱ পাচঁৰি তিাহিক 

পৃৰথৱীত হ' লগীয়া ঈশ্বিি সহস্ৰাব্দি িাজযি ৰ েৰয়ও ৰলৰখৰেল। ততওঁ তিাহিকল ৰক 

ৰলৰখৰেল মি কিক: 

4 িীচুৰ সাক্ষয আৰু ঈশ্বৰৰ িা যৰ িানি যিস িৰ িূৰ  াষ্ট  তপনিাৱা গহযেি, 

যিস নি তসই পশু িা ইয়াৰ িযেিযূে ত  পূজা  ৰা িাযেি, আৰু তেওঁনিা ৰ 

 পাি িা হােে ো  োপ  ৰা িাযেি, তেওঁনিা ৰ জীৱি িই তিযখনিা।ঁ আৰু 

তেওঁনিান  খ্ৰীিৰ িৈে হাজাৰ িেৰ জীয়াই িায ি আৰু ৰাজত্ব  যৰনি (ি াযশে 

িা য 20:4)। 

আযিি খ্ৰীিািস নি যশ াইযেি তি ঈশ্বৰৰ সহস্ৰাব্দৰ ৰাজয পযৃিৱীে িায ি আৰু িাইনিনি 

যশন াৱাৰ িনৰ জৈেৰ চৰ াৰসিূহৰ ঠাই ি'ি (ি াযশে িা য 5:10, 11:15)। 

য য়, িযি ঈশ্বৰৰ ৰাজয ইিাি গুৰুত্বপণূ ত, তেনি ইয়াৰ যিষনয় তিযে শুিা িািায়? 

আংযশ িানৱ  াৰণ িীচুনৱ ইয়া  ৰহসয িুযি গ যেি: 

11 তেওঁ তেওঁনিা    ’তি, “তোিানিান  ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ তৈাপি  িা জাযিিকি 

যিয়া গহনে; য ন্তু িাযহৰে ি া স িৰ িানি স নিা িৃিািনৰ আনহ (িা ত 4:11)। 

আন্সজও ঈশ্বৰৰ ি ৃে ৰাজয তিযেিাৈ িািুহৰ িানি এ  ৰহসয তিনিক  ঈশ্বৰৰ পযৰ ল্পিাৰ 

িহুযখযি (আিাৰ যিিািূিীয়া য োপখনিা চাও , www.ccog.org पर ऑनलाइन  অিপ:  
ঈশ্বৰৰ পযৰ ল্পিাৰ ৰহসয ঈশ্বনৰ য য় য িা সষৃ্টি  যৰযেি? ঈশ্বনৰ তোিা  য য় সষৃ্টি 

 যৰনি? ) 

এইন াও যিনিচিা  ৰ , তি িীচুনৱ গ যেি তি সিগ্র্ জৈেৰ সাক্ষী যহচানপ ৰাজযৰ শুিিাে তা 

িচাৰ  ৰাৰ যপেে (িুৈৰ) অি (অযে তসাি ানি) আযহি: 

14 আৰু স নিা জাযেৰ সাক্ষযৰ িানি সিগ্র্ জৈেে ৰাজযৰ এই শুিিাে তা িচাৰ 

 ৰা হ'ি, আৰু তেযেয়া তশষ আযহি (িযি 24:14)। 

ঈশ্বিি িাজযি শুৰ্ াতভা তঘােণা কিাৰ া গুৰুত্বপণূ ভ আৰু এই তশ্ে সময়ত সম্পন্ন 

কৰি লগীয়া। ই এ া "ৰ্াল  াতভা" কািণ ই মািৱতাি অসুস্থতাি  াৰ  প্ৰকৃত আশ্া 

প্ৰিাি কৰি, িাজকিৰতক তিতাসকৰল ৰিৰখৰি ৰশ্কা  পাৰি তাি ৰপেৰতা। 

িৰি আপৰুি িীচুি  াকযৰ াি ৰ ৰ চিা কৰি, ততৰে স্পি হ’  লাৰগ তি প্ৰকৃত খ্ৰীিাি 

মণ্ডলীৰয় এৰতয়া িাজযি তসই শুৰ্ াতভা তঘােণা কৰি  লাৰগ । গীজভাি  াৰ  

এইৰ াৰৱই ইয়াি শ্ীে ভ অগ্ৰাৰধকাি হ’  লাৰগ। আৰু এই  ািন া সষ্টঠ িানৱ  যৰিকি 

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
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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হ’তি এ াযধ  িাষা িযৱহাৰ  যৰি িাযৈি। এই  ািন া  যিযিউযয়ং চাচত অৱ ৈনড  যৰিকি 

তচিা  নৰ। আৰু তসইিানিই এই পনু্সস্ত াখি িহু িাষাকি অিুিাি  ৰা গহনে। 

িীচুনৱ যিযখযি যশ াইযেি, তসইনিানৰ তেওঁৰ পি গ্র্হণ ি যৰি: 

13 "সৰু িুৱানৰযি তসািাই িাও ; য য়নিা িুৱাৰখি িহি, আৰু যিিাশকি তিাৱা 

পিন া িহি, আৰু োৰ িানজনৰ তসািাই তিাৱা িহুে আনে। 14 য য়নিা জীৱিকি 

তিাৱা িুৱাৰখি সং ীণ ত আৰু িা   ষ্টঠি, আৰু ো   নিইনহ পায়। (িযি 7:13-14) 

ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ শুিিাে তাই জীৱিকি গি িায়! 

িি  যৰিিৈীয়া তি িযিও খ্ৰীিাি িুযি ত াৱা তিযেিানৈই এই ধাৰণান াৰ িযে অৱনহযিে তি 

খ্ৰীিই ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ শুিিাে তা িচাৰ  ৰাে গুৰুত্ব যিযেি, ধি তযিৰনপক্ষ ধি তেেযিি আৰু 

ইযেহাসযিিস নি িানয় িুন্সজ পাইনে তি িাইনিনি ি ৃেনে এইন ানৱই যশ ায়। 

েিাযপও িীচুনৱ যিনজই তেওঁৰ যশষযস নি ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ শুিিাে তা যশন াৱাৰ আশা 

 যৰযেি (িূ  9:2,60)। যিনহেু িযৱষযেৰ ৰাজয ঈশ্বৰৰ যিধািৰ ওপৰে যিযত্ত  যৰ হ’ি, 

তসনয়নহ ই শাযি আৰু সিনৃ্সদ্ধ আযিি—আৰু তসই যিয়িনিাৰ অিুসৰণ  যৰ এই িুৈে ি ৃে 

শাযি আনি (ৈীেিািা 119:165; ইয চীয়া 2:15)। 

আৰু ৰাজযৰ এই শুিিাত্ততা পৰুযণ যিয়িৰ শাস্ত্ৰে জিা গৈযেি। 
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3.  আৰু এই জগতি কাম-কাি ভতকক ৰক া উচ্চ ধিণি 

অজিত্ব আৰে? 

িীচুৰ িিি আৰু তশষ যিযপিদ্ধ ধি তধ্বযিে ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ শুিিাে তা তঘাষণা  ৰা জযডে 

আযেি (িা ত 1:14–15; পাচঁযিৰ  ি ত 1:3)। 

ঈশ্বৰৰ ৰাজয এনি ুৱা এ া িস্তু িাৰ যিষনয় িীচুৰ যিিৰ ইহুিীস নি তেওঁনিা ৰ শাস্ত্ৰে 

উনেখ  ৰা ধৰনণ য িা এ া জাযিি িাযৈযেি, িা  আযি এযেয়া পুৰযণ যিয়ি িুযি  ওঁ। 

িাযিনয়নি ৰাজযৰ যিষনয় যশক্ষা যিযেি 

িািিািী িাযিনয়নি যিযখযেি: 

40 আৰু চেুি ত ৰাজয তিাহাৰ িনৰ শন্সক্তশািী হ’ি, তিযেয়াকিন  তিানৱ স নিান  

 ু ুৰা- ু ুৰ  যৰ তপিাি; আৰু তিাহাৰ িনৰ ো  তিনেযিয়াই তপনিাৱাৰ িনৰ, 

তেওঁ ৰাজযখি িাষ্টঙ তপিাি, আৰু স নিান   ু ুৰা- ু ুৰ  যৰ তপিাি। 41 তিযেয়া 

তোিানিান  িযৰ আৰু িখ, য েুিাি িৃৎযশল্পীৰ িাষ্ট  আৰু য েুিাি তিাহাৰ 

তিযখিা, তেযেয়া ৰাজয যিিক্ত হ’ি; েিাযপও োে তিাহাৰ িি িায ি যিয় , 

তিনিক  আপযুি িাষ্ট ৰ িৈে তিা যিহযি তহাৱা তিযখযেি। 42 তিনিক  িযৰৰ 

আঙুযিনিাৰ তিাহা আৰু য েুিাি িাষ্ট নৰ গেয়াৰ  ৰা গহযেি, তসইিনৰ ৰাজযও 

য েুিাি শন্সক্তশািী আৰু য েুিাি িি হ’ি পৰা হ’ি। 43 েুযি তিনিক  তিাহা  

ধূযিৰ িৈে যিহযি তহাৱা তিযখো, তেনিক  িািুহৰ িংশৰ িাজনো তসইনিাৰ তপাৱা 

িাি; য ন্তু ইন ানৱ যসন াৰ িৈে িাযৈ িািায ি, ষ্টঠ  তিনিক  িাষ্ট ৰ িৈে তিা 

যিহযি িহয়। 44 আৰু এই ৰজাস িৰ যিিে স্বৈ তৰ ঈশ্বনৰ এনি এখি ৰাজয স্থাপি 

 যৰি, যিন া ত যেয়াও যিিি িহ’ি; আৰু ৰাজয আি তিা স িৰ ওপৰে এযৰ 

যিয়া িহ’ি; তেওঁ এই স নিা ৰাজয   ু ুৰা- ু ুৰ  যৰ ধ্বংস  যৰি, আৰু তেওঁ 

যচৰ ািকিন  যিয় গহ িায ি (িাযিনয়ি 2:40-44)। 

18 য ন্তু পৰিপৰা পযিত্ৰ তিা স নি ৰাজয িাি  যৰি, আৰু ৰাজয যচৰ ািকিন  

অযধ াৰী হ’ি।’ (িাযিনয়ি 7:18)। 

21 "িই চাই আযেনিা; আৰু তসই যশংই পযিত্ৰ তিা স িৰ যিৰুনদ্ধ িুদ্ধ  যৰ 

িায ি আৰু তেওঁনিা ৰ ওপৰে জয়ী হ’ি, 22 তিযেয়াকিন  িাচীি তিা  আযহ 

পৰিপৰা পযিত্ৰ তিা স িৰ অিু ূনি যিচাৰ  ৰা িহ’ি, আৰু পযিত্ৰ 

তিা স নি ৰাজয িখি  ৰাৰ সিয় আযহি . (িাযিনয়ি 7:21-22) 

িাযিনয়িৰ পৰা আযি যশয নো তি এ া সিয় আযহি তিযেয়া ঈশ্বৰৰ ৰাজযই এই জৈেৰ 

ৰাজযনিাৰ ধ্বংস  যৰ যচৰ ািকিন  িায ি। আযি এইন াও যশয নো তি এই ৰাজয িাি 

 ৰাে সিস িৰ িূযি া িায ি। 
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িাযিনয়িৰ িযৱষযদ্বাণীৰ িহুনো অংশ এ যিংশ শযে াৰ আিাৰ সিয়ৰ িানি। 

িেুি যিয়িৰ য েু অংশ যিনিচিা  ৰ : 

12 “তোিানিান  যি িহ যশং তিযখিা, তসই িহজি ৰজা, যিস নি এযেয়াও ৰাজয 

িাি  ৰা িাই, য ন্তু তসই পশুৰ ওপৰে ৰজাস িৰ িনৰ এ  ঘটাৰ িানি 

তেওঁনিা ৰ অযধ াৰ আনে। 13 তেওঁনিা  এ  িনিািাৱৰ, আৰু তেওঁনিান  

তসই জন্তুন া  যিজৰ শন্সক্ত আৰু অযধ াৰ যিি। 14 তেওঁনিান  তিৰ তপাৱাযিৰ 

িৈে িুদ্ধ  যৰি, আৰু তিৰ তপাৱাযিনয় তেওঁনিা   জয়  যৰি, য য়নিা তেওঁ 

িিুস িৰ িিু আৰু ৰজাস িৰ ৰজা; আৰু তেওঁৰ িৈে ি া স ি আহ্বাি 

 ৰা, িনিািীে আৰু যিশ্বাসী।” (ি াযশে িা য 17:12-14) 

ৈযেন  আযি পুৰযণ আৰু িেুি যিয়ি উিয়নে এই ধাৰণা তিযখিকি পাওঁ তি িহ অংশনৰ 

অি ািীি পাযি তৱ ৰাজয হ’ি আৰু ঈশ্বনৰ ইয়া  ধ্বংস  যৰ যিজৰ ৰাজয িযেষ্ঠা  যৰি। 

যিচয়াই ৰাজযৰ যিষনয় যশক্ষা যিযেি 

ঈশ্বনৰ যিচয়া  ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ িিি অংশ, সহস্ৰাব্দ িানিনৰ জিাজাে হাজাৰ িেৰীয়া 

ৰাজত্বৰ যিষনয় এইিনৰ যিযখিকি তিৰণা যিযেি: 

1 যিচয়ৰ ঠাযৰৰ পৰা এ া িাষ্টঠ ওিাি, আৰু তেওঁৰ যশপাৰ পৰা এ া ডাি ওিাি। 2 

যিনহাৱাৰ আত্মা তেওঁৰ ওপৰে িায ি, জ্ঞাি আৰু িনু্সদ্ধৰ আত্মা, িুন্সক্ত আৰু শন্সক্তৰ 

আত্মা, জ্ঞািৰ আত্মা আৰু িয়  ৰা যিনহাৱাৰ আত্মা। 

3 তেওঁ যিনহাৱাৰ িয়ে আিন্সন্দে হয়, আৰু তেওঁ যিজৰ চ ুৰ আৈে যিচাৰ ি নৰ, 

আৰু  াণ শুযিনিও তেওঁ যিচাৰ ি নৰ; 4 য ন্তু তেওঁ িযৰদ্ৰযিিা   ধাযি ত োনৰ 

যিচাৰ  যৰি, আৰু পৃযিিীৰ িযৰদ্ৰস িৰ যিচাৰ  যৰি; তেওঁ িুখৰ িাষ্টঠনৰ পযৃিৱীে 

আঘাে  যৰি, আৰু ওঁঠৰ আঘানেনৰ িুি তিা   িধ  যৰি। 5 ধাযি ত ো তেওঁৰ 

 ঁ াি হ’ি, আৰু সেয তেওঁৰ  ঁ াি হ’ি। 

6 পহুও তিৰ তপাৱাযিন াৰ িৈে জীয়াই িায ি, িাহৰ ু ু ীন ানৱ োৈিীন া, 

তপাৱাযিন া, তপাৱাযি যসংহন া আৰু তচনিয  ি াজিৰ িৈে শুি; আৰু এ া সৰু 

ি’ৰা-তোৱািীনয় তেওঁনিা   তিেৃত্ব যিি। 7 ৈৰু-িািু  চযৰি; তেওঁনিা ৰ 

সিািস নি এন িনৈ শুই িায ি; আৰু যসংহই ৈৰুৰ িনৰ তখৰ খাি। 8 ৈাখীৰ 

তখাৱা সানপ সাপৰ ৈােঁে তখযিি, আৰু ৈাখীৰ এযৰ যিয়া যশশুনৱ সাপৰ গুহাে হাে 

যিি। 9 তিাৰ স নিা পযিত্ৰ পৰ্ব্ তে ত ানিও ক্ষযে ি নৰ িা ধ্বংস ি নৰ, য য়নিা 

পািীনয় সাৈৰে যিিনৰ পূৰ  নৰ, তসইিনৰ পৃযিৱী যিনহাৱাৰ জ্ঞানিনৰ পযৰপূণ ত হ’ি। 
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10 তসই সিয়ে যিচয়ৰ এ া যশপা হ’ি, যি তিা স িৰ িানি পো াৰ িনৰ যিয় 

হ’ি; য য়নিা অিা-ইহুিী স নি তেওঁ  যিচাযৰি, আৰু তেওঁৰ যিশ্ৰািৰ স্থাি 

িযহিািন্সণ্ডে হ’ি।” (যিচয়া 11:1-10) 

িই ইয়া  ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ িিি অংশ িা িিি পি তায় িুযি ত াৱাৰ  াৰণন া হ'ি ই এ া সিয় 

ি'ে ই িাস্তৱাযয়ে হ'ি (পযিত্ৰ িৈৰ, িেুি যিৰূচানিি, স্বৈ তৰ পৰা িাযি অহা সিয়ৰ আৈনে। 

, ি াযশে িা য 21) আৰু হাজাৰ িেৰকিন  স্থায়ী হ’ি। যিচয়াই এই পি তায়ৰ শাৰীযৰ  

যিশন া যিন্সিে  যৰযেি, তিযেয়া তেওঁ আৰু গ যেি: 

11 তসইযিিা এনি ুৱা হ’ি তি যিনহাৱাই তেওঁৰ তিা স িৰ অৱযশি তিা স ি  

অচূৰ আৰু যিচৰৰ পৰা, পট্ৰ’ে আৰু  ুচৰ পৰা, এিাি আৰু যচিাৰৰ পৰা, হিৎ 

আৰু সাৈৰৰ দ্বীপনিাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ  যৰি। 

12 তেওঁ অিা-ইহুিীস িৰ িানি এখি পো া েুযিি, আৰু ইস্ৰানয়িৰ িযহেৃে 

তিা স ি  আৰু যিহিূাৰ তিা স ি  পৃযিৱীৰ চাযৰন াণৰ পৰা এ ন্সত্ৰে 

 যৰি। 13 ইফ্ৰযয়িৰ ঈষ তা িৰূ হ’ি, আৰু যিহিূাৰ যিনৰাধীস ি ধ্বংস হ’ি; ইফ্ৰযয়নি 

যিহিূাৰ িযে ঈষ তা ি যৰি, আৰু যিহিূাই ইফ্ৰযয়ি  অেযাচাৰ ি যৰি। 14 য ন্তু 

তেওঁনিান  য যিিীয়াস িৰ  ান্ধে পন্সিি যিশকি উযৰ িাি; তেওঁনিান  

এন িনৈ পূিৰ তিা স ি  িুণ্ঠি  যৰি; তেওঁনিান  ইনিাি আৰু তিাৱািৰ 

ওপৰে হাে যিি; আৰু অনমািৰ তিা স নি তেওঁৰ আজ্ঞা পািি  যৰি। 15 

যিনহাৱাই যিচৰৰ হ্ৰিৰ ন্সজিা ধ্বংস  যৰি; তেওঁ যিজৰ িিি িোনহনৰ িিীৰ 

ওপনৰনৰ িুষ্টি তজা াযৰি, আৰু সাে া গিে ো  িাযৰ তপিাি, আৰু িািুহ  

শু াি িিী পাৰ হ’ি। 16 ইস্ৰানয়িৰ িানি যিচৰৰ পৰা ওিাই তিাৱাৰ সিয়ে যিিনৰ 

অচূৰৰ িাযহৰে িায িিৈীয়া তেওঁৰ তিা স িৰ অৱযশি তিা স িৰ িানি এ া 

ৰাজপি িায ি। (যিচয়া 11:11-16) 

यशायाह भी ललखने के ललए पे्रररत हुआ: 

2 এযেয়া তশষ যিিনিাৰে যিনহাৱাৰ ৈহৃৰ পৰ্ব্ তে স নিা পৰ্ব্ তেৰ ওপৰে িযেষ্টষ্ঠে 

হ’ি, আৰু স নিা পাহাৰৰ ওপৰে উচ্চ হ’ি; আৰু স নিা জাযে তেওঁৰ ওচৰকি 

গি িাি। 3 িহুনো তিান  আযহ  ’ি, “আহা, আযি যিনহাৱাৰ পৰ্ব্ তেকি, িান ািৰ 

ঈশ্বৰৰ ৈহৃকি িাওঁ; তেওঁ আিা  তেওঁৰ পি যশ াি, আৰু আযি তেওঁৰ পিে 

চযিি।" য য়নিা যিধাি যচনয়ািৰ পৰা ওিাি, আৰু যিৰূচানিিৰ পৰা যিনহাৱাৰ 

িা য ওিাি। 4 তেওঁ অিা-ইহুিী স িৰ িাজে যিচাৰ  যৰি, আৰু িহুনো তিা   

যেৰস্কাৰ  যৰি; তেওঁনিান  যিজৰ েনৰাৱািনিাৰ িাঙি, আৰু িৰশীনিাৰ  াইঁ  

 যৰ তপিাি; জাযেনয় জাযেৰ যিৰুনদ্ধ েনৰাৱাি ি’ি তিাৱাযৰি, িেুিা এযেয়া িুদ্ধ 

যশয ি। ...11 িািুহৰ উচ্চ ৰূপ হ্ৰাস পাি, িািুহৰ অহং াৰ শান্সস্ত পাি, আৰু তসই 

যিিা ত ৱি যিনহাৱাই উচ্চো িাি  যৰি। (যিচয়া 2:2-4,11) 
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এইিনৰ পযৃিৱীে শাযিৰ এ  ইউন াযপয়াি সিয় হ’ি। তশষে, ই যচৰ ািকিন  স্থায়ী হ’ি, 

িীচুৰ শাসিৰ গসনে। যিযিন্ন শাস্ত্ৰৰ আধাৰে (ৈীেিািা 90:4; 92:1; যিচয়া 2:11; তহানচয়া 6:2) 

ইহুিী োিিনুি যশ ায় তি ই 1000 িেৰকিন  চযি িান  (তিযিিিীয় োিিুি: তট্ৰনট  

োিনহন্সিি  যিঅ’ 97 )। 

েিে যিয়া  িাযখযিও যিযখিকি অিুিাযণে গহযেনিা:ঁ 

6 য য়নিা আিাৰ পৰা এ া সিাি জন্ম গহনে, আিাৰ িানি এ া পতু্ৰ যিয়া গহনে; 

আৰু চৰ াৰ তেওঁৰ  ান্ধে িায ি। আৰু তেওঁৰ িাি হ’ি আচযৰে, পৰািশ তিাো, 

শন্সক্তশািী ঈশ্বৰ, অিি যপেৃ, শাযিৰ ৰাজ ুিাৰ। 7 িাযূ়ি আৰু তেওঁৰ ৰাজযৰ 

যসংহাসিৰ ওপৰে তেওঁৰ চৰ াৰ আৰু শাযিৰ অি িািায ি, িানে তসই সিয়ৰ 

পােে তেওঁ  িযায় আৰু িযায়ৰ গসনে শৃংখিা আৰু িযেষ্ঠা  যৰিকি যচৰ ািৰ 

িানি িায ি। িাযহিীস িৰ িিুৰ উিযনিই এই  াি  যৰি। (যিচয়া 9:6-7) 

িি  যৰি তি যিচয়াই গ যেি তি িীচুনৱ আযহ চৰ াৰৰ গসনে ৰাজয স্থাপি  যৰি। খ্ৰীি িুযি 

িািী  ৰা িহুনে এই অংশন া উিৰধেৃ  যৰনিও, যিনশষক  িযে িেৰৰ যডনচম্বৰ িাহে, 

তেওঁনিান  উনপক্ষা  নৰ তি ই িীচুৰ জন্ম হ’ি িযুি ত াৱােক ও অযধ  িযৱষযদ্বাণী  যৰনে। 

িাইনিনি তিখুৱাইনে তি ঈশ্বৰৰ ৰাজযে তিা স িৰ ওপৰে যিধাি ি া চৰ াৰ আনে, 

আৰু িীচুনৱ োে আযধপেয যিস্তাৰ  যৰি। যিচয়া, িাযিনয়ি আৰু আিস নি ইয়াৰ যিষনয় 

িযৱষযেিাণী  যৰযেি। 

ঈশ্বৰৰ যিয়িনিাৰ গহনে তিিৰ পি (িযি 22:37-40; তিাহি 15:10) আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ 

শাসি তসই যিয়িনিাৰৰ ওপৰে যিযত্ত  যৰ হ’ি। ৈযেন , জৈেে যিিানিই িািুনহ ইয়া  

তিনিখ  য য়, ঈশ্বৰৰ ৰাজয তিিৰ ওপৰে যিযত্ত  যৰ হ’ি। 

গীত আৰু অৰধক 

ত ৱি িাযিনয়ি আৰু যিচয়াই িহয়, ঈশ্বনৰ ঈশ্বৰৰ আৈন্তু  ৰাজযৰ যিষনয় যিযখিকি তিৰণা 

যিযেি। 

যিযহনেনি তিৰণা িাি  যৰ যিযখযেি তি িহানিশৰ সিয়ে যসঁচৰযে গহ ি া ইস্ৰানয়িৰ 

গ িনিাৰ (ত ৱি ইহুিীস নি িহয়) সহস্ৰাব্দ ৰাজযে এ ন্সত্ৰে হ’ি: 

17 এনেন  ত াৱা, “যিনহাৱা যিনহাৱাই এই  িা গ নে, িই তোিানিা   

জাযেনিাৰৰ িাজৰ পৰা আৰু তোিানিা  যসচঁৰযে গহ ি া তিশনিাৰৰ পৰা 

এ ন্সত্ৰে  যৰি, আৰু িই তিশ ইস্ৰানয়ি  যিি।’ 18 আৰু তেওঁনিান  োকি িাি, 

আৰু োৰ পৰা স নিা ঘৃণিীয়  াি তয আৰু স নিা ঘৃণিীয়  াি তয আেঁৰাই তপিাি। 

19 তেযেয়া িই তেওঁনিা   এ া হৃিয় যিি, আৰু তেওঁনিা ৰ িাজে িেুি আত্মা 

সৃষ্টি  যৰি, আৰু তেওঁনিা ৰ শৰীৰৰ পৰা এ া িাংসৰ হৃিয় উযিয়াই তেওঁনিা   

িাংসৰ হৃিয় যিি, 20 িানে তেওঁনিান  তিাৰ যিয়িনিাৰ পািি  নৰ, আৰু তিাৰ 
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যিয়িনিাৰ পািি  নৰ, আৰু তসইনিাৰ  ৰ ; আৰু তেওঁনিা  তিাৰ তিা  হ’ি, 

আৰু িই তেওঁনিা ৰ ঈশ্বৰ হ’ি। 21 য ন্তু যিস িৰ হৃিয় তেওঁনিা ৰ ঘৃণিীয় 

 াি তয আৰু ঘণৃিীয়  াি তযে যিিগ্ন গহ আনে, তেওঁনিা ৰ িূৰৰ ওপৰে িই 

িযেনশাধ ি’ি, এই  িা গ নে িিু যিনহাৱাই। (যিযহনেি 11:17-21) 

ইস্ৰানয়িৰ গ িনিাৰৰ িংশধৰস ি আৰু যসঁচৰযে িহ'ি, য ন্তু ঈশ্বৰৰ যিযধনিাৰ িাযি চযিি 

আৰু ঘৃণিীয় িস্তু তখাৱা িন্ধ  যৰি (তিিীয়া পুস্ত  11; যদ্বেীয় যিিৰণ 14)। 

ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ শুিিাত্ততা সম্পন ত ৈীেিািাে েিে যিয়া  িানিাৰ িি  ৰ : 

27 জৈেৰ স নিা িকূৰৰ তিনশ িিে তপিাি, আৰু যিনহাৱাৰ ওচৰকি ঘযূৰ িাি, 

আৰু জাযেনিাৰৰ স নিা গ নি তোিানিা ৰ আৈে উপাসিা  যৰি। 28 য য়নিা 

ৰাজয িিুৰ, আৰু তেওঁ অিা-ইহুিীস িৰ ওপৰে শাসি  নৰ। (ৈীেিািা 22:27-
28) 

6 তহ ঈশ্বৰ, তোিাৰ যসংহাসি যচৰ াি; ধান্সম ত োৰ ৰাজিণ্ড তোিানিা ৰ ৰাজযৰ 

ৰাজিণ্ড। (ৈীেিািা 45:6) 

1 যিনহাৱাৰ উনেনশয এ া িেুি ৈীে তৈাৱা! স নিা পৃযিৱীনয় যিনহাৱাৰ উনেনশয 

ৈাি তৈাৱা। 2 যিনহাৱাৰ উনেনশয ৈাি তৈাৱা, তেওঁৰ িাি  আশীি তাি  ৰা; তেওঁৰ 

পযৰত্ৰাণৰ শুিিাত্ততা যিনি যিনি িচাৰ  ৰ । 3 অিা-ইহুিী স িৰ িাজে তেওঁৰ 

িযহিা আৰু জাযেযিিা ৰ িাজে তেওঁৰ আচযৰে  াি তযৰ যিষনয় িণ তিা  ৰা। 

(ৈীেিািা 96:1-3; 1 িংশাৱযি 16:23-24 পিও চাও ) 

10 তহ যিনহাৱা, তোিাৰ স নিা  ি তই তোিাৰ িশংসা  যৰি, আৰু তোিাৰ পযিত্ৰ 

তিা স নি তোিা  আশীি তাি  যৰি। 11 তেওঁনিান  তোিানিা ৰ ৰাজযৰ িযহিা 

আৰু তোিানিা ৰ শন্সক্তৰ যিষনয়  ’ি, 12 িানে িািুহৰ সিািস িৰ আৈে 

তেওঁৰ িহাি  ি ত আৰু তেওঁৰ ৰাজযৰ িযহিা ি াশ  যৰি। 13 তোিানিা ৰ ৰাজয 

অিি ৰাজয, আৰু তোিাৰ ৰাজয িজন্মৰ পৰা িজন্মকি চযি িান । (ৈীেিািা 
145:10-13) 

পুৰযণ যিয়িৰ যিযিন্ন তিখন ও ৰাজযৰ য েুিাি যিশৰ যিষনয় যিযখযেি (তিনি যিযহনেি 

20:33; ওিযিয়া 21; িীখা 4:7)। 

ৈযেন , তিযেয়া িীচুনৱ ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ শুিিাে তাৰ যিষনয় যশ ািকি আৰম্ভ  যৰযেি, তেযেয়া 

তেওঁৰ োৎক্ষযণ  তশ্ৰাোস নি িূি ধাৰণান াৰ গসনে য েু পযৰযচে আযেি। 
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4. মাধযৰম সকৰলা সৰ্যতাত ৰকেুমাি হিৰতক প্ৰমূলযৰ াধ 

আৰে ৰিৰ লাক আচৰিত ধিৰণ ইৰ াি? 

িহুনো  ি তৰ িনৰ শুিিাে তানিাৰ ত ৱি িীচুৰ িযন্সক্তত্বৰ যিষনয় িাি খিৰ িযিও িাস্তৱো হ’ি 

তি িীচুৰ অিুৈািীস নি ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ শুিিাে তা যশ াইযেি। এইন ানৱই গহনে িীচুনৱ 

 য়িয়াই অিা িাে তা। 

পাচঁযি তপৌনি ঈশ্বৰ আৰু িীচুৰ ৰাজযৰ যিষনয় যিযখযেি: 

8 তেযেয়া তেওঁ ধি ত-ঘৰে তসািাই যেযি িাহ ধযৰ সাহনসনৰ  িা পাযেনি, ঈশ্বৰৰ 

ৰাজযৰ যিষনয় িুন্সক্ত আৰু িুজাই যিনি (পাচঁযিৰ  ি ত 19:8)। 

25 আৰু সঁচাক নয়, িই এযেয়া তোিানিা  স নিান  যচযি পাওঁ, যিস িৰ িাজে 

িই ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ যিষনয় িচাৰ  যৰিকি গৈযেনিা (পাচঁযিৰ  ি ত 20:25)। 

23 এযিি তিযেয়া তেওঁনিান  তেওঁ  যিিুক্ত  যৰনি, তেযেয়া তেওঁৰ িাসস্থািে 

িহুনে তেওঁৰ ওচৰকি আযহি, তেওঁনিা   তেওঁ িুজাই যিনি আৰু ৰাযেপৱুাৰ পৰা 

সযন্ধয়াকিন  ঈশ্বৰৰ ৰাজয আৰু িীচুৰ যিষনয় তিাযচৰ যিধাি আৰু িািিািীস িৰ 

যিষনয় ৈম্ভীৰিানৱ সাক্ষয যিনি িজুাই যিয়া ...31 ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ যিষনয় িচাৰ  যৰ 

আৰু িিু িীচু খ্ৰীিৰ যিষয়নিাৰ যশন াৱা, সম্পণূ ত যিশ্বানসনৰ, ত ানিও ইয়া  যিযষদ্ধ 

ি নৰ (পাচঁযিৰ  ি ত 28:23,31)। 

িি  যৰি তি ঈশ্বৰৰ ৰাজয ত ৱি িীচুৰ যিষনয় িহয় (িযিও তেওঁ ইয়াৰ এ া িধাি অংশ), 

যিিনৰ তপৌনি ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ যিষনয় যি যশ াইযেি োৰ পৰা পৃিন  িীচুৰ যিষনয় যশ াইযেি। 

তপৌনি ইয়া  ঈশ্বৰৰ শুিিাে তা িুযিও গ যেি, য ন্তু েিাযপও ই ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ শুিিাে তা 

আযেি। 

9 ... আযি তোিানিা   ঈশ্বৰৰ শুিিাত্ততা িচাৰ  যৰনিা ঁ ... 12 তি তোিানিা  

ঈশ্বৰৰ তিাৈয গহ চযিিা, যি জনি তোিানিা   যিজৰ ৰাজয আৰু িযহিাকি 

িাযেি। (1 যিচিিী ীয়া 2:9,12) 

তপৌনি ইয়া  খ্ৰীিৰ শুিিাে তা িযুিও গ যেি (তৰািীয়া 1:16)। িীচুৰ "িাি িাে তা", তেওঁ যশন াৱা 

িাে তা। 

িি  যৰি তি এইন া ত ৱি িীচু খ্ৰীিৰ িযন্সক্তত্বৰ যিষনয় িা ত ৱি িযন্সক্তৈে পযৰত্ৰাণৰ যিষনয় 

এ া শুিিাে তা িাযেি। তপৌনি গ যেি তি খ্ৰীিৰ শুিিাে তাৰ যিেৰে িীচুৰ আজ্ঞা াৰীো, 

তেওঁৰ উিযে অহা আৰু ঈশ্বৰৰ যিচাৰ অিিুতক্ত  ৰা গহনে; 
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6 ...যি স নি তোিানিা   িুখ যিনয়, তেওঁনিা   ঈশ্বনৰ িযেনশাধ যিয় , 7 

আৰু তিযেয়া িিু িীচু স্বৈ তৰ পৰা তেওঁৰ শন্সক্তশািী স্বৈ তিেূৰ গসনে আযিিতাৱ হ’ি, 

তেযেয়া তোিানিান  তিশে যিশ্ৰাি িওঁ , 8 যি স নি ঈশ্বৰ  যচযি িাপায়, 

তেওঁনিা ৰ িজ্বযিে জইুে তোিানিান  পা  তিাৱা আৰু যিস নি আিাৰ িিু 

িীচু খ্ৰীিৰ শুিিাে তাে যিশ্বাস ি নৰ, তেওঁনিা ৰ ওপৰে। 9 যিনহাৱাৰ আৈে 

অিি ধ্বংসৰ দ্বাৰা আৰু তেওঁৰ শন্সক্তৰ িযহিাৰ দ্বাৰা তেওঁনিান  শান্সস্ত পাি, 10 

তসই যিিা তিযেয়া তেওঁ আযহি, িানে তেওঁ যিজৰ পযিত্ৰ তিা স িৰ দ্বাৰা 

িযহিািন্সণ্ডে হয়, আৰু যিশ্বাস  ৰা স নিানৰ িাজে তেওঁৰ িশংসা হয়,  াৰণ 

আিাৰ তোিানিা ৰ িাজে সাক্ষয যিশ্বাস  ৰা গহনে (2 যিচিিী ীয়া 1:6-10)। 

িেুি যিয়নি তিখুৱাইনে তি ৰাজযখি আযি িাি  যৰিিৈীয়া িস্তু, এযেয়া আযি ইয়া  

সম্পূণ তৰূনপ পাি িযুি িহয়: 

28 আিাৰ এনি এখি ৰাজয আনে যিন া তজা াযৰি তিাৱাযৰ (ইব্ৰী 12:28)। 

আযি এযেয়া িনু্সজি পানৰা আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ অংশ হ’িকি আশা  যৰি পানৰা, য ন্তু োে 

সম্পূণ তৰূনপ িনৱশ  ৰা িাই। 

তপৌনি যিনশষিানৱ িৃ়িোনৰ গ যেি তি এজি িেতযনিান  িািুহ যহচানপ ঈশ্বৰৰ ৰাজযে 

সম্পূণ তৰূনপ িনৱশ ি নৰ, যিিনৰ পুিৰুত্থািৰ যপেে ঘন : 

50 এই িাইযিিা , িই এই  িা  ওঁ, তেজ আৰু িাংস ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ অযধ াৰী 

হ’ি তিাৱানৰ; িেুিা িুিীযে উত্তৰাযধ াৰী সনূত্ৰ তপাৱা িুিীযে িহয়। 51 তচাৱা, িই 

তোিানিা   এ া তৈাপি  িা  ওঁ, আযি স নিানৱ শুই িািায ি, য ন্তু 

স নিানৱ সিযি হ’ি—52 ক্ষনি নে, চ ুৰ পি নে, তশষ যশঙা িজানি। য য়নিা 

যশঙা িজাি, আৰু অযিিাশী িৃে তিা স ি পুিৰুন্সত্থে হ’ি, আৰু আযি সিযি 

হ’ি (1  যৰন্থীয়া 15:50-52)। 

1 এই  াৰনণ িই তোিানিা   ঈশ্বৰ আৰু িিু িীচু খ্ৰীিৰ আৈে আজ্ঞা যিনো, যি 

জনি জীযৱে আৰু িৃে তিা স িৰ যিচাৰ  যৰ ৰাজযে শাসি  যৰি (2 েীিযিয় 

4:1)। 

তপৌনি ত ৱি এই  িাই িহয়, িীচুনৱ যপেৃ ঈশ্বৰৰ হােে ৰাজয অপ তণ  যৰি িুযিও 

যশ াইযেি। 

20 য ন্তু এযেয়া খ্ৰীি িৃেুযৰ পৰা পুিৰুন্সত্থে গহনে, আৰু ত াপযি তিাৱা স নি িিি 

 ি যিনয়। 21 য য়নিা তিযেয়া িািুহৰ দ্বাৰাই িৃেুয হ’ি, তেযেয়া িািুহৰ দ্বাৰাই িৃে 

তিা ৰ পুিৰুত্থাি হ’ি। 22 য য়নিা আিিে স নিানৱ তিনিক  িৃেুযিৰণ  নৰ, 

তেনিক  স নিানৱ খ্ৰীিে পুিৰুন্সত্থে হ’ি। 23 য ন্তু িনেযন ই যিজ যিজ ক্ৰি 

অিুসযৰ, িিনি  ি খ্ৰীি, োৰ যপেে যিস ি খ্ৰীিৰ আযহি। 24 তেযেয়া তশষ 
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আযহি, তিযেয়া তেওঁ যপেৃ ঈশ্বৰৰ ওচৰে ৰাজয সিপ তণ  নৰ, তিযেয়া তেওঁ স নিা 

শাসি, স নিা অযধ াৰ আৰু ক্ষিোৰ অি তপিায়। 25 য য়নিা তেওঁ স নিা 

শেৰু  যিজৰ িযৰৰ েিে িপৰাকিন  তেওঁ ৰাজত্ব  যৰি। (1  যৰন্থীয়া 15:20-

25)। 

তপৌনি এইন াও যশ াইযেি তি অধিীস নি (অিাধযো াৰীস নি) ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ 

উত্তৰাযধ াৰী িহ’ি; 

9 অধিীস নি তি ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ অযধ াৰী িহয়, তসই  িা তোিানিান  

িাজািানি? িোৰণা ি যৰিা। িযযিচাৰী, িযূে তপূজ , িযযিচাৰী, সি ািী, 

িযযিচাৰী, তচাৰ, তিািী, িিযপায়ী, ৈাযি-ৈািাজ  ৰা িা অেযাচাৰীনয় ঈশ্বৰৰ 

ৰাজযৰ উত্তৰাযধ াৰী িহ'ি (1  যৰন্থীয়া 6:9-10)। 

19 এযেয়া িাংসৰ  ি তনিাৰ ি াশ পাইনে, তসইনিাৰ হ’ি: িযযিচাৰ, িযযিচাৰ, 

অশুন্সদ্ধ, িযযিচাৰ, 20 িযূে তপজূা, িািু, শেৰু ো, যিে ত, ঈষ তা, ঈষ তা, স্বাি তপৰ  ািিা, 

িোকি য, পাষণ্ডো, 21 ঈষ তা, হেযা, িিযপাি, ি াশ; আৰু এইিনৰ; ইয়াৰ যিষনয় 

িই তোিানিা   আৈনেই  ওঁ, তিনিক  িই তোিানিা   আৈনে গ যেনিা,ঁ তি 

যিস নি এনি  াি  নৰ, তেওঁনিান  ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ উত্তৰাযধ াৰী িহ’ি 

(ৈািােীয়া 5:19-21)। 

5 য য়নিা তোিানিান  জািা তি ত ানিা িযযিচাৰী, অশুযচ আৰু তিািী িািুহ, যি 

িূযে ত পূজা  নৰ, তেওঁৰ খ্ৰীিে আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজযে ত ানিা অংশ িাই (ইয চীয়া 

5:5)। 

ঈশ্বৰৰ িািিণ্ড আনে আৰু তেওঁৰ ৰাজযে িনৱশ  যৰিকি সক্ষি হ’িকি পাপৰ পৰা 

অিুোপ  যৰিকি িািী  নৰ। পাচঁযি তপৌনি সে ত  যৰ যিযেি তি য েুিানি িীচুৰ শুিিাে তা 

উত্তৰ িযুি যশ াি তিাৱানৰ, য ন্তু আি এজনি হ’ি: 

3 যপেৃ ঈশ্বৰ আৰু আিাৰ িিু িীচু খ্ৰীিৰ পৰা তোিানিা ৰ ওচৰে অিুগ্র্হ আৰু 

শাযি হও , 4 তেওঁ আিাৰ পাপৰ  াৰনণ যিজন  সিপ তণ  যৰ আিাৰ ঈশ্বৰ আৰু 

যপেৃৰ ইচ্ছা অিুসানৰ এই িুি িুৈৰ পৰা আিা  উদ্ধাৰ  যৰনি, 5 িাৰ িানি 

যচৰ ািকিন  িযহিািন্সণ্ডে হও । তসনয় হও । 6 িই আচযৰে গহনো তি 

তোিানিা   খ্ৰীিৰ অিুগ্র্হকি িাযে অিাৰ পৰা তোিানিান  ইিাি তসাি ানি 

আি এ া শুিিাে তাকি ঘযূৰ আযহিা, 7 যিন া আিন া িহয়; য ন্তু য েুিানি 

আনপািা  আিযি  নৰ আৰু খ্ৰীিৰ শুিিাে তা যি ৃে  যৰি যিচানৰ। 8 য ন্তু আযি 

িা স্বৈ তৰ ত ানিা িনূে িযি তোিানিা ৰ আৈে যি শুিিাে তা িচাৰ  যৰনো, োৰ 

িাযহনৰ আি ত ানিা শুিিাত্ততা তোিানিা   িচাৰ  নৰা,ঁ তেনি তেওঁ অযিশপ্ত 

হ’ি। 9 আযি আৈনে ত াৱাৰ িনৰ, িই এযেয়া পুিৰ  ওঁ, তোিানিান  যি 

শুিিাে তা িাি  যৰনে, োৰ িাযহনৰ আি ত ানিানৱ শুিিাত্ততা িচাৰ  নৰ, তেওঁ 

অযিশপ্ত হও । (ৈািােীয়া 1:3-9) 
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3 য ন্তু িই িয় খাইনো, তিনিক  সানপ যিজৰ চেুৰোনৰ হৱা  িোৰণা  যৰনি, 

তেনিক  খ্ৰীিে ি া সৰিোৰ দ্বাৰা তোিানিা ৰ হৃিয় যিিি িহ’ি। 4 য য়নিা 

আযহিিৈীয়া ত ানিানৱ িযি আযি িচাৰ ি ৰা আি িীচুৰ িচাৰ  নৰ, িা 

তোিানিান  িযি তোিানিান  তিানপাৱা আি এ া আত্মা, িা তোিানিান  

তিানপাৱা আি এ া শুিিাে তা পািা, তেনি তোিানিান  ো  সহয  যৰি পাযৰিা। 

(2  যৰন্থীয়া 11:3-4) 

"অিয" আৰু "যিযিন্ন" সঁচাক নয় যিো, শুিিাে তা য  আযেি? 

যিো শুিিাে তাৰ যিযিন্ন অংশ আনে। 

সাধাৰণনে, যিো সসুিাচাৰ গহনে আপুযি ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পািি  ৰাৰ িনয়াজি িাই িুযি 

যিশ্বাস  ৰা আৰু ঈশ্বৰ  যচযি তপাৱা িযুি িািী  ৰান ানৱই গহনে ি ৃেনে তেওঁৰ পি 

অিুসযৰ জীয়াই িায িকি তচিা  ৰা (িযি 7:21-23))। ই স্বাি তপৰ িৱণোৰ িযে িৱণো ৰানখ। 

সানপ িায় 6000 িেৰ আৈনে এ া যিো শুিিাে তাৰ িানি হৱা  িনিাযিে  যৰযেি 

(আযিপুস্ত  3) - আৰু িািুনহ ধযৰ গিনে তি তেওঁনিান  ঈশ্বৰেক  িািক  জানি আৰু 

যিজৰ িানি য  িাি আৰু তিয়া তসইন া যসদ্ধাি ি'ি িাযৈি। হয়, িীচুৰ আৈিিৰ যপেে 

তেওঁৰ িাি িানয় যিযিন্ন যিো শুিিাে তাৰ গসনে জযডে  ৰা গহযেি—আৰু তশষ 

খ্ৰীিযিনৰাধীৰ সিয়নো ই আযেি আৰু িায ি। 

এযেয়া পাচঁযি তপৌিৰ সিয়ে যিো শুিিাে তা িূিেঃ সেয আৰু িুিৰ এ  িষ্টি /ৰহসযিািী 

যিশ্ৰণ আযেি। গ্নষ্টি স নি িিনি যিশ্বাস  যৰযেি তি পযৰত্ৰাণন  ধযৰ আধযান্সত্ম  অিিৃতষ্টি 

িাি  যৰিকি যিনশষ জ্ঞািৰ িনয়াজি। গ্নষ্টি স নি িাংসই  ৰা  ািৰ ত ানিা যিযিতি 

পযৰণযে িাই িুযি ধযৰ গিযেি আৰু সপ্তি যিিৰ যিশ্ৰািিাৰৰ িনৰ যিষয়ে ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা 

পািি  ৰাৰ যিনৰাযধো  যৰযেি। এনি এজি িুৱা তিো আযেি যচনিাি িগুে, িা  পাচঁযি 

যপেনৰ সে ত  যৰ যিযেি (পাচঁযিৰ  ি ত 8:18–21)। 

য ন্তু ই সহজ িহয় 

িেুি যিয়নি তিখুৱাইনে তি য যিনপ ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ যিষনয় যশ াইযেি: 

5 তেযেয়া য যিনপ চিযৰয়া িৈৰকি গৈ তেওঁনিা ৰ আৈে খ্ৰীিৰ িচাৰ  যৰনি। ... 

12 য যিনপ ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ যিষনয় িচাৰ  ৰাৰ িানি তেওঁনিান  যিশ্বাস  যৰনি ... 

(পাচঁযিৰ  ি ত 8:5, 12)। 

য ন্তু িীচু, তপৌি আৰু যশষযস নি যশ াইযেি তি ঈশ্বৰৰ ৰাজযে িনৱশ  ৰান া সহজ িহয়; 
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24 তিযেয়া িীচুনৱ তিযখনি তি তেওঁ অযেশয় িুখী গহ পযৰনে, তেযেয়া তেওঁ  ’তি, 

“ধিীস িৰ িানি ঈশ্বৰৰ ৰাজযে িনৱশ  ৰান া য িাি  ষ্টঠি!” 25 য য়নিা ধিী 

িািুনহ ঈশ্বৰৰ ৰাজযে িনৱশ  ৰােক  উ  তিজীৰ চ ুনৰ পাৰ তহাৱান া সহজ।” 

26 তেযেয়া যি স নি শুযিযেি, তেওঁনিান   ’তি, “তেনি ত ানি পযৰত্ৰাণ পাি 

পানৰ?” 

27 য ন্তু তেওঁ  ’তি, “িািুহৰ িানি যিন া অসম্ভৱ, তসয়া ঈশ্বনৰ  যৰি পানৰ।” (িূ  
18:24-27) 

22 "আযি িহুনো তিশৰ িানজনৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজযে িনৱশ  যৰি িাযৈি" (পাচঁযিৰ 

 ি ত 14:22)। 

3 িাইযিিা , আযি তোিানিা ৰ িানি সিায় ঈশ্বৰ  ধিযিাি জিাইনো, যিিনৰ 

সষ্টঠ , য য়নিা তোিানিা ৰ যিশ্বাস িহুে িৃন্সদ্ধ পাইনে, আৰু তোিানিা ৰ 

িনেয নৰ পৰস্পৰৰ িযে অযেশয় তিি আনে, 4 আযিও তোিানিান  ঈশ্বৰৰ 

িণ্ডিীনিাৰে তোিানিা ৰ িানি তৈৌৰৱাযিে, তি... তোিানিা ৰ গধি তয আৰু 

যিশ্বাসৰ  াৰনণ তোিানিা ৰ স নিা অেযাচাৰ আৰু িুখ- ি আযিও 

তোিানিা ৰ যিষনয় তৈৌৰৱ  নৰা। 5 ঈশ্বৰৰ ধাযি ত  িযায়পৰায়ণোৰ স্পি িিাণ, 

িানে তোিানিান  ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ তিাৈয হ’িা, িাৰ  াৰনণ তোিানিান  িুখনিাৈ 

 যৰিা; 6 য য়নিা তোিানিা   িুখ যিয়া স ি  িুখ যিিকি ঈশ্বৰৰ ধান্সম ত ো 

এইন ানৱই, 7 আৰু তিযেয়া িিু িীচু স্বৈ তৰ পৰা তেওঁৰ শন্সক্তশািী স্বৈ তিেূৰ গসনে 

ি াশ পাি, তেযেয়া তোিানিা ন া আিাৰ িৈে যিশ্ৰাি যিি (2 যিচিিী ীয়া 1 
:3-7)  

অসুযিধাৰ িানি, এই িুৈে এযেয়া িাত্ৰ ত ইজিিাি নহ আহ্বাি  ৰা গহনে আৰু যিি তাযচে 

 ৰা গহনে (িযি 22:1–14; তিাহি 6:44; ইব্ৰী 6:4–6)। আি য েুিাি  যপেে িাযেি, যিিনৰ 

িাইনিনি তিখুৱাইনে তি "যিস নি আত্মাে িুি  যৰনে তেওঁনিান  িনু্সজ পাি, আৰু 

যিস নি অযিনিাৈ  নৰ তেওঁনিান  িেিাি যশয ি" (যিচয়া 29:24)। 

পাচঁযি যপেনৰ যশ াইযেি তি ৰাজয যচৰ ািৰ িানি আনে, আৰু ঈশ্বৰৰ শুিিাে তা  

অধযৱসায়ীিানৱ পািি  যৰি িাযৈি িহ’তি িযায়ৰ জয় হ’ি; 

10 এই তহেুন  িাইযিিা , তোিানিা ৰ আহ্বাি আৰু িনিািীে তহাৱান া যিন্সিে 

 যৰিকি িৎপনৰািান্সস্ত তচিা  ৰা, য য়নিা এনি  াি  যৰনি তোিানিান  

ত যেয়াও উজষু্ট  িাপািা; 11 এইিনৰ তোিানিান  আিাৰ িিু আৰু ত্ৰাণ েতা িীচু 

খ্ৰীিৰ অিি ৰাজযকি িচুৰ সযুিধা িাি  যৰি (2 যপেৰ 1:10-11)। 
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17 য য়নিা ঈশ্বৰৰ ৈহৃে যিচাৰ  ৰাৰ সিয় আযহ পযৰনে; আৰু িযি আিাৰ আৈে 

আৰম্ভ হয়, তেনি যিস নি ঈশ্বৰৰ শুিিাে তাৰ  িা িািানি, তেওঁনিা ৰ তশষ য  

হ’ি? (1 যপেৰ 4:17)। 

িাইনিি আৰু ৰাজযৰ তশষ য োপ 

িাইনিনি যশ াইনে তি "ঈশ্বৰ গহনে তিি" (1 তিাহি 4:8,16) আৰু িীচু ঈশ্বৰ (তিাহি 

1:1,14)—ঈশ্বৰৰ ৰাজযে এজি ৰজা িায ি যি তিি আৰু িাৰ যিধানি তিি  সিি তি  নৰ , 

ঘৃণা িহয় (ি াযশে িা য 22:14-15 পিৰ গসনে েুিিা  ৰ )। 

িাইনিনি এইন াও তিখুৱাইনে তি ঈশ্বনৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ অিি শুিিাে তা তঘাষণা  যৰিকি 

এজি স্বৈ তিেূ পঠাি (ি াযশে িা য 14:6-7) আৰু োৰ যপেে আি এজি স্বৈ তিেূ   'িকি 

পঠাি তি, িহাি তিখা সনেও, িাযিি পেি হয় (ি াযশে িা য 14:8-9)। এই িাে তানিাৰ হ'ি 

জৈনে পনূি ত সাক্ষী যহচানপ িাি  ৰা শুিিাে তাৰ অনিৌয   যিন্সিে ৰণ আৰু তশষৰ 

সিয়ে ঈশ্বৰৰ ওচৰকি অহা "িহু তিা "ৰ এ া  াৰ  হ'ি (ি াযশে িা য 7:9–14)। উত্থাি 

আৰু পেি হ’িিৈীয়া চূডাি িাযিিীয় শন্সক্তৰ িনৰ িহয় (ি াযশে িা য 18:1–18 পিৰ 

গসনে েুিিা  ৰ ), ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ তশষ পি তায়ন া যচৰ ািকিন  িান : 

15 তেযেয়া সপ্তি িনূে  িা  ’তি আৰু স্বৈ তে উচ্চ িানেনৰ  ’িকি ধযৰনি, এই 

জৈেৰ ৰাজযনিাৰ আিাৰ িিু আৰু তেওঁৰ খ্ৰীিৰ ৰাজয গহ পযৰনে আৰু তেওঁ 

যচৰ ািৰ িানি ৰাজত্ব  যৰি। (ি াযশে িা য 11:15)। 

িীচুনৱ ৰাজযে ৰাজত্ব  যৰি! আৰু িাইনিনি ইয়াৰ িু া উপাযধ ি াশ  যৰনে: 

16 আৰু তেওঁৰ তচািাে আৰু তেওঁৰ উৰুে এই িাি যিখা আনে: ৰজাস িৰ ৰজা 

আৰু যিনহাৱাৰ যিনহাৱা (ি াযশে িা য 19:16)। 

য ন্তু ত ৱি িীচুনৱনহ ৰাজত্ব  যৰিনি? এই অংশন াৰ িযে িনিানিাৈ যিয় : 

4 তেযেয়া িই যসংহাসিনিাৰ তিযখনিা,ঁ আৰু যসহঁেৰ ওপৰে িযহি, আৰু যসহঁেৰ 

যিচাৰ হ’ি। তেযেয়া িই তিযখনিা,ঁ যিস নি িীচুৰ সাক্ষয আৰু ঈশ্বৰৰ িা যৰ িানি 

িূৰ  াষ্ট  তপনিাৱা গহযেি, যিস নি তসই পশু িা ইয়াৰ িযেিূযে ত  পূজা  ৰা 

িাযেি, আৰু তেওঁনিা ৰ  পাি িা হােে ইয়াৰ যচি তিাৱা িাযেি। আৰু 

তেওঁনিান  খ্ৰীিৰ িৈে হাজাৰ িেৰ জীয়াই িায ি আৰু ৰাজত্ব  যৰনি। , , 6 যি 

জনি িিি পিুৰুত্থািে অংশগ্র্হণ  নৰ, তেওঁ ধিয আৰু পযিত্ৰ। যদ্বেীয় িৃেুযৰ 

ত ানিা অযধ াৰ িাই, য ন্তু তেওঁনিা  ঈশ্বৰ আৰু খ্ৰীিৰ পনুৰাযহে হ'ি, আৰু 

তেওঁৰ িৈে হাজাৰ িেৰ ৰাজত্ব  যৰি (ি াযশে িা য 20:4,6)। 

সেয খ্ৰীিািস নি পুিৰুন্সত্থে গহ খ্ৰীিৰ গসনে হাজাৰ িেৰ ৰাজত্ব  যৰি!  াৰণ ৰাজয 

যচৰ ািকিন  িায ি (ি াযশে িা য 11:15), য ন্তু তসই ৰাজত্বৰ  িা িাত্ৰ হাজাৰ 
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িেৰকিন নহ উনেখ  ৰা গহযেি। তসইিানিই িই ইয়া  িিি অৱস্থাৰ িিি পি তায় িযুি 

উনেখ  যৰনিা—ঁ তশষৰ, অযধ  আধযান্সত্ম , পি তায়ৰ যিপৰীনে শাৰীযৰ , সহস্ৰাব্দ, পি তায়। 

ি াযশে িা যৰ পসু্ত ে য েুিাি পযৰঘ িা ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ সহস্ৰাব্দ আৰু তশষ পি তায়ৰ 

িাজে ঘ া িযুি উনেখ  ৰা গহনে: 

7 আৰু তিযেয়া হাজাৰ িেৰ তশষ হ’ি, তেযেয়া চয়োনি যিজৰ  াৰাৈাৰৰ পৰা িুক্ত 

হ’ি 8 আৰু পযৃিৱীৰ চাযৰ া চু ে ি া জাযেনিাৰ, চৈ আৰু িাৈৈ  িোৰণা 

 যৰিকি ওিাই িাি, িানে তেওঁনিান  িুদ্ধৰ িানি এ ন্সত্ৰে  যৰি পানৰ, িাৰ সংখযা 

এনিধৰণৰ িাযিৰ। ... 11 তেযেয়া িই এ া ডাঙৰ িৈা যসংহাসি আৰু োে িযহ ি া 

এজি  তিযখনিা,ঁ িাৰ িখুৰ পৰা পযৃিৱী আৰু আ াশ পিাই ৈ’ি। আৰু 

তেওঁনিা ৰ িানি ত ানিা ঠাই িাযেি। 12 তেযেয়া িই সৰু আৰু ডাঙৰ িৃে  

ঈশ্বৰৰ আৈে যিয় গহ ি া তিযখনিা,ঁ আৰু পুস্ত নিাৰ খুযি ৈ’ি। আৰু আি এখি 

য োপ িু যি হ’ি, যিন া গহনে জীৱিৰ পুস্ত । তসই পসু্ত নিাৰে যিখা 

 িানিাৰৰ দ্বাৰাই িৃেযিিা ৰ  ি ত অিুসানৰ যিচাৰ  ৰা হ’ি। 13 সাৈনৰ োে ি া 

িৃে  স ি  যিনি, আৰু িৃেুয আৰু যশিগুষ্ট নয় তেওঁনিা ৰ িাজে ি া িৃে  

স ি  যিনি। আৰু তেওঁৰ  ি ত অিুসানৰ তেওঁনিা ৰ যিচাৰ  ৰা হ’ি। 14 োৰ 

পােে িৃেুয আৰু যশিগুষ্ট  জইুৰ হ্ৰিে তপিাই যিয়া হ’ি। এয়া যদ্বেীয় িেুৃয। 15 

আৰু যি জি  জীৱি পসু্ত ে যিখা তিখা িাপানি, তেওঁ  জইুৰ হ্ৰিে তপিাই 

যিয়া হ’ি (ি াযশে িা য 20:7-8, 11-15)। 

ি াযশে িা যৰ য োপখনি তিখুৱাইনে তি হাজাৰ িেৰীয়া ৰাজত্বৰ যপেে আৰু িৃেুযৰ 

যপেে আি এ া পি তায় আযহি: 

1 এযেয়া িই এ া িেুি আ াশ আৰু এ া িেুি পযৃিৱী তিযখনিা,ঁ য য়নিা িিি 

আ াশ আৰু িিি পৃযিৱী অেীে গহ ৈ’ি। ইয়াৰ িাযহনৰ আি ত ানিা সাৈৰ 

িাযেি। 2 তেযেয়া িই তিাহনি পযিত্ৰ িৈৰ িেুি যিৰূচানিি  স্বািীৰ িানি  ইিাৰ 

িনৰ সাজ-তপাো  যপযন্ধ ঈশ্বৰৰ পৰা স্বৈ তৰ পৰা িাযি অহা তিযখনিা।ঁ 3 তেযেয়া িই 

স্বৈ তৰ পৰা এ া ডাঙৰ িাে শুযিনিা,ঁ “তচাৱা, ঈশ্বৰৰ িাসস্থাি িািুহৰ ওচৰে আনে, 

আৰু তেওঁ তেওঁনিা ৰ িৈে িায ি, আৰু তেওঁনিা  তেওঁৰ তিা  হ’ি।” ঈশ্বৰ 

যিনজই তেওঁনিা ৰ িৈে িায ি আৰু তেওঁনিা ৰ ঈশ্বৰ হ’ি। 4 আৰু ঈশ্বনৰ 

তেওঁনিা ৰ চ ুৰ পৰা স নিা চ ুনিা িযচ তপিাি; তেযেয়া িৃেুয, তশা  আৰু 

 ানন্দাি িহ’ি। তেযেয়া আৰু ত ানিা  ি িািায ি,  াৰণ আৈৰ িস্তুনিাৰ পাৰ গহ 

ৈ’ি।” (ি াযশে িা য 21:1-4) 

1 তেযেয়া তেওঁ তিা  জীৱিৰ পািীৰ এখি যিি তি িিী তিখুৱানি, যি স্ফষ্ট  ৰ িনৰ 

যিি তি আৰু ঈশ্বৰ আৰু তিৰ তপাৱাযিৰ যসংহাসিৰ পৰা ওিাই আযহনে। 2 তেওঁৰ 

ৰাস্তাৰ িাজে আৰু িিীৰ িুনয়া ানষ জীৱি ৈে আযেি, যিনয় িাৰ া  ি যিযেি 

আৰু িযেিানহ িযেজি ৈেে  ি যিযেি। ৈেৰ পােনিাৰ জাযেযিিা ৰ 

যিৰািয়ৰ িানি আযেি। 3 আৰু ত ানিা অযিশাপ িািায ি, য ন্তু ঈশ্বৰ আৰু তিৰ 
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তপাৱাযিৰ যসংহাসি োে িায ি, আৰু তেওঁৰ িাসস নি তেওঁ  পূজা  যৰি। 4 

তেওঁনিান  তেওঁৰ িুখ তিযখি, আৰু তেওঁনিা ৰ  পািে তেওঁৰ িাি িায ি। 5 

ৰাযে িািায ি, তেওঁনিা   ত ানিা িিীপ আৰু সূি তযৰ তপাহৰৰ িনয়াজি িহ’ি, 

য য়নিা যিনহাৱা ঈশ্বনৰ তেওঁনিা   তপাহৰ যিনয়। আৰু তেওঁনিান  যচৰ ািৰ 

িানি ৰাজত্ব  যৰি। (ি াযশে িা য 22:1-5) 

িি  যৰি তি হাজাৰ িেৰৰ পােে িচযিে এই যিয়ি ঈশ্বৰৰ তসৱ স ি  জযডে আৰু 

যচৰ ািকিন  স্থায়ী হয়। স্বৈ তে িস্তুে  ৰা পযিত্ৰ িৈৰখনি স্বৈ ত েযাৈ  যৰ পযৃিৱীকি িাযিি। 

এয়াই গহনে ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ অযিি পি তায়ৰ আৰম্ভযণ। যিষ আৰু যিষৰ িানি আৰু সিয় িাই! 

িম্ৰস নি পযৃিৱী (িযি 5:5) আৰু স নিা িস্তুৰ অযধ াৰী হ’ি (ি াযশে িা য 21:7)। 

পৃযিৱীখি, ইয়াৰ ওপৰে হ’িিৈীয়া পযিত্ৰ িৈৰখিন  ধযৰ, িাি হ’ি  াৰণ ঈশ্বৰৰ পিনিাৰ 

িনয়াৈ  ৰা হ’ি। উপিযব্ধ  ৰ  তি: 

7 তেওঁৰ চৰ াৰৰ িনৃ্সদ্ধ আৰু শাযিৰ অি িািায ি (যিচয়া 9:7)। 

স্পিিানৱ ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ তশষ পি তায়ন া আৰম্ভযণৰ যপেে যি যশে হ’ি  াৰণ স নিা 

িািুনহ ঈশ্বৰৰ চৰ াৰৰ আজ্ঞা পািি  যৰি। 

ই হ’ি আ াইেক  তৈৌৰৱৰ সিয়ঃ 

9 য ন্তু তিনিক  যিখা আনে, চ ুনৱ তিখা িাই,  ানণ শুিা িাই, আৰু িািুহৰ 

হৃিয়ে যিযিিা  িনৱশ  ৰা িাই, তসইনিাৰ ঈশ্বনৰ তেওঁ  তিি  ৰা স িৰ িানি 

িস্তুে  যৰনে। 10 য ন্তু ঈশ্বনৰ তেওঁৰ আত্মাৰ দ্বাৰাই আিা  তসইনিাৰ ি াশ 

 যৰনে (1  যৰন্থীয়া 2:9-10)। তিি, আিন্দ আৰু যচৰযিশ্ৰািৰ সিয়। এ া সনু্দৰ 

সিয় হ’ি! ঈশ্বৰৰ ৰাজযই  ল্পিািসূেিানৱ উন্নে অিি ািৰ সষৃ্টি  যৰি। যিজৰ 

অংশন া  যৰি যিযিচানৰনি? 
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5.  উিাহিণস্বৰূৰপ তপ্ৰমি আিশ্ ভ সা ভজিীিৰ্াৰৱ সমািৃত 

তক্ষত্ৰত ৰমো কথা তকাৱাৰ া সকৰলাৰৱ 

খ্ৰীিৰ আযিি যশক্ষ স নি িাযিযেিনি তি তেওঁনিান  ঈশ্বৰৰ ি ৃে ৰাজযৰ শুিিাে তা 

িচাৰ  ৰা উযচে আযেি? 

হয়. 

িেৰ িেৰ আৈনে উত্তৰ ত ৰ’যিিা যিশ্বযিিযািয়ৰ অধযাপ  িা ত এহৰনিনি যিয়া এ া 

ি ৰ েৃোে তেওঁ িানৰ িানৰ আৰু শুদ্ধিানৱ এই  িা গ যেি তি আন্সজৰ তিযেিাৈ খ্ৰীিািৰ 

িনৰ িহয়, িীচু আৰু তেওঁৰ আযিি অিুৈািীস নি ঈশ্বৰৰ ৰাজয তঘাষণা  যৰযেি। িযিও 

ড° এহৰনিিৰ খ্ৰীিাি ধি তৰ যিষনয় সািযগ্র্  িুজািনু্সজ  যিযিউযয়ং চাচত অৱ ৈড ৰ পৰা িহু 

পৃি , আযি এই  িাে এ িে হ’ি তি ৰাজযৰ শুিিাে তান ানৱই গহনে িীচুনৱ যিনজই 

তঘাষণা  ৰা আৰু তেওঁৰ অিুৈািীস নি যিন াে যিশ্বাস  যৰযেি। আযি এইন াও এ িে 

হ’ি তি আন্সজৰ িহু িািীিাৰ খ্ৰীিািস নি তসই  িা িনু্সজ িাপায়। 

আ াইেক  পুৰযণ সংৰযক্ষে উত্তৰ – িেুি যিয়িৰ যিখিী আৰু ধি তধ্বযি 

ঈশ্বৰৰ ৰাজয "জীযৱে গহ ি া আ াইেক  পৰুযণ সম্পূণ ত খ্ৰীিাি ধি তধ্বযি"ৰ এ া গুৰুত্বপণূ ত 

অংশ আযেি (তহািে এি ডযিউ িাচীি খ্ৰীিাি ধি তধ্বযি। িয এপনিাযি   ািাে ত: গ্র্ী  শাস্ত্ৰ 

আৰু ইংৰাজী অিুিাি, 2য় সংস্কৰণ। তি াৰ িু ে, তগ্র্ণ্ড তৰযপডে, 2004, পৃষ্ঠা 102 ). এই 

িাচীি খ্ৰীিাি ধি তধ্বযিন াৰ যিষনয় এইনিাৰ  িা আনে: 

5:5 আৰু িাইযিিা , তোিানিান  জানি তি, আযি িাংসৰ জৈেে ি ান া েুচ্ছ 

আৰু ক্ষণস্থায়ী, য ন্তু খ্ৰীিৰ িযেজ্ঞা িহাি আৰু আচযৰে: আৈন্তু  ৰাজযে যিশ্ৰাি 

আৰু অিি জীৱি। 

ওপৰৰ  িাষানৰ তিখুৱাইনে তি ৰাজযখি এযেয়াও তহাৱা িাই, িৰঞ্চ আযহি আৰু যচৰিি গহ 

িায ি। েিুপযৰ এই িাচীি ধি তধ্বযিে ত াৱা গহনে: 

6:9 এযেয়া িযি এনি ধাযি ত  তিা স নিও যিজৰ ধাযি ত   ি তৰ দ্বাৰা যিজৰ 

সিাি  উদ্ধাৰ  যৰিকি সক্ষি িহয়, তেনি আযি িযি আিাৰ িাযপ্তস্ম  যিশুদ্ধ 

আৰু যিি তি  যৰ ৰাযখি তিাৱানৰা তেনি ঈশ্বৰৰ ৰাজযে িনৱশ  ৰাৰ আিাৰ য  

আশ্বাস আনে? তি িযি আযি পযিত্ৰ আৰু ধান্সম ত   াি  ৰা তিখা িাপাওঁ, তেনি 

আিাৰ পক্ষে ত াি িায ি? 9:6 এই তহেুন  আযি স নিানৱ ঈশ্বৰৰ ৰাজযে 

িনৱশ  যৰিকি আযি ইজনি যসজি  তিি  নৰা ঁআহ । 11:7 ৈযেন , িযি 

আযি ঈশ্বৰৰ িৃষ্টিে য  উযচে তসইন া জানিা, তেনি আযি তেওঁৰ ৰাজযে িনৱশ 

 যৰি আৰু এনি িযেজ্ঞা িাি  যৰি যিনিাৰ "ত ানিা  ানণ শুিা িাই, চ ুনৱও 

তিখা িাই, িািুহৰ হৃিনয়ও  ল্পিা  ৰা িাই।" 
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12:1 এনেন  আযি তিি আৰু ধান্সম ত োনৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ িানি িযে ঘটা 

অনপক্ষা  নৰা ঁআহ , য য়নিা আযি িাজানিা তি ঈশ্বৰ ত াি যিিা ি াশ পাি। 

12:6 তেওঁ গ নে, তিাৰ যপেৃৰ ৰাজয আযহি। 

ওপৰৰ  িানিানৰ তিখুৱাইনে তি সষ্টঠ  জীৱি িাপিৰ দ্বাৰা তিিৰ িনয়াজি, আযি এযেয়াও 

ঈশ্বৰৰ ৰাজযে িনৱশ  যৰিকি সক্ষি তহাৱা িাই, আৰু ঈশ্বৰৰ আযিিতাৱৰ যিিন াৰ যপেে 

তসয়া ঘন —অি তাৎ িীচুৰ উিযে অহাৰ যপেে। এইন া যপেৃৰ ৰাজয আৰু ৰাজয ত ৱি িীচু 

িহয়। 

আনিািজি   িান া হ'ি তি ঈশ্বনৰ জীয়াই িায িকি যিয়া আ াইেক  পুৰযণ স্পি খ্ৰীিাি 

ধি তধ্বযিনিানৰ িেুি যিয়নি যশন াৱা ঈশ্বৰৰ এন  া ৰাজয আৰু ঈশ্বৰৰ অযিৰে ৈীজতা  

যশ াইনে (এইন া সম্ভৱ তি ি ৃে ঈশ্বৰৰ ৈীজতাৰ গসনে জযডে)। য ন্তু গ্র্ী  িাষাৰ তিাৰ 

সীযিে জ্ঞানি তিাৰ শন্সক্তশািী তঘাষণা  ৰাৰ ক্ষিো সীযিে  যৰ তপিায়)। 

যদ্বেীয় শযে াৰ ৈীজতাৰ তিো আৰু ৰাজযৰ শুিিাে তা 

শযে াৰ আৰম্ভযণনে িি  যৰিিৈীয়া তি জিৰ িশ ত  আৰু পযি াপ তৰ িনু্ধ আৰু তৰািাি 

ত িযি স নি সাধু িুযি ৈণয  ৰা পাযপয়ানে সহস্ৰাব্দৰ যিষনয় যশক্ষা যিযেি। ইউযচযিয়ানে 

যিযখনে তি পাযপয়ানে যশ াইযেি: 

... मरे हुओ ंमें से पुनरुत्थान के बाद एक सहस्राब्दी होगी, जब इस पृथ्वी पर मसीह का 

व्यक्तिगत शासन स्थालपत लकया जाएगा । (पलपयास के टुकडे , VI। यूसेलबयस, चचच 

इलतहास, पुस्तक 3, XXXIX, 12 भी देखें) 

পাযপয়ানে যশ াইযেি তি এইন া এ া অযে িচুৰোৰ সিয় হ’ি: 

এন িনৰ [তেওঁ  ’তি] তি তঘঁহুৰ এ া িািাৰ পৰা িহ া 

এনহজাৰ  াণ আৰু িযেন া  াণে িহ হাজাৰ শসয হও , আৰু িযেন া শসযৰ 

পৰা িহ য নিা যিশুদ্ধ, যিশুদ্ধ, যিযহ আ া উৎপন্ন হ’ি; আৰু আনপি, িীজ আৰু 

ঘাহঁ সিানি জন্ম হ’ি; আৰু তি স নিা িাণী, তেযেয়ানহ পৃযিৱীৰ উৎপাযিে 

সািগ্র্ী খাই শাযিনিিী আৰু সুসি হ’ি, আৰু িািুহৰ সম্পণূ ত অধীি হ’ি। "[এই 

 িানিাৰৰ সাক্ষয পাযপয়াে, এজি িাচীি িািুহ যিজি জিৰ তশ্ৰাো আৰু 

পযি াপ তৰ িনু্ধ আযেি, তেওঁৰ চেুি তখি য োপে; তেওঁ ৰচিা  ৰা পাচঁখি 

য োপৰ িানি...] (পাযপয়াে খণ্ডসিহূ, IV) 

 যৰন্থীয়াস িকি যিখা িেুি যিয়িৰ যপেৰ পত্ৰখিে ত াৱা গহনে: 

42:1-3 পাচঁযিস নি আিাৰ  াৰনণ িিু িীচু খ্ৰীিৰ পৰা শুিিাে তা িাি  যৰনি; িীচু 

খ্ৰীি  ঈশ্বৰৰ পৰা পনঠাৱা গহযেি। ৈযেন  খ্ৰীি ঈশ্বৰৰ পৰা আযহনে, আৰু 
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পাচঁযিস ি খ্ৰীিৰ পৰা আযহনে। ৈযেন  িুনয়াজনিই ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাে িিািি 

ক্ৰিে আযহি। ৈযেন  এ া আজ্ঞা িাি  যৰ, আৰু আিাৰ িিু িীচু খ্ৰীিৰ 

পুিৰুত্থািৰ দ্বাৰা সম্পূণ তৰূনপ যিন্সিে গহ আৰু পযিত্ৰ আত্মাৰ সম্পূণ ত আশ্বানসনৰ 

ঈশ্বৰৰ িা যে যিন্সিে গহ, তেওঁনিান  ঈশ্বৰৰ অৱস্থা আযহি িানৈ িুযি শুিিাত্ততা 

যি আৈিায়িি। 

সু্মি তাৰ পযি াপ ত আযেি এজি আযিি খ্ৰীিাি তিো, তিাহিৰ যশষয, িৃেুয তহাৱা আযি 

পাচঁযিস িৰ যিেৰে তশষজি। পযি াপ ত যচ 120-135 খ্ৰীিাব্দে যশ াইযেি: 

িযৰদ্ৰ, আৰু ধান্সম ত োৰ  াৰনণ যি স নি অেযাচাৰ  নৰ, তেওঁনিা  ধিয, 

য য়নিা ঈশ্বৰৰ ৰাজয তেওঁনিা ৰ। (পযি াপ ত। তি াে ত  ু িয য যিযপয়ািে, অধযায় 

II. ফ্ৰি িয এযট-িাইযচয়াি  ািাে ত, িযিউি 1 আনি নজণ্ডাৰ ৰিা তে আৰু তজিে 

ড'িাল্ডেিৰ সম্পািিা অিুসযৰ। আনিযৰ াি সংস্কৰণ, 1885) 

ৈযেন , "ঈশ্বৰ  উপহাস  ৰা িহয়" িুযি জাযি আযি তেওঁৰ আজ্ঞা আৰু 

িযহিাৰ তিাৈযিানৱ চযিি িাযৈি... "আৰু "িযযিচাৰী, পযেে িা িািৱ জাযেৰ 

অপিযৱহাৰ াৰীস নিও ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ উত্তৰাযধ াৰী িহ'ি, আৰু যিস নি 

অনিাৈয আৰু অনশািিীয়  াি তয  নৰ, তেওঁনিান ও িাপাি। (ஐபிட், পঞ্চি 

অধযায়) 

এনেন , তেওঁ যিনজ আজ্ঞা যিয়াৰ িনৰ, আৰু যি স নি আিা  শুিিাে তা িচাৰ 

 যৰনি, আৰু িািিািীস নি ইযেিনধয িিুৰ আৈিিৰ যিষনয় তঘাষণা  যৰনে, 

তসইিনৰ আযি তেওঁৰ তসৱা  নৰা।ঁ (ஐபிட், ষষ্ঠ অধযায়) 

িেুি যিয়িৰ আিস িৰ িনৰ পযি ানপ তও যশ াইযেি তি অিাধযস নি িহয়, 

ধাযি ত স নি ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ উত্তৰাযধ াৰী হ’ি। 

েিে যিয়া  িানিানৰা পযি ানপ ত যশ াইযেি িযুি িািী  ৰা গহযেি: 

যপেৰ যিশ্ৰািিানৰ তেওঁ  ’তি; ‘তোিানিা  ঈশ্বৰৰ যিয় সিাি, তিাৰ িচাৰ শুিা। 

তিযেয়া যিচপস ি উপযস্থে আযেি, িই আনপািানিা ৰ যিচাৰ  যৰনিা,ঁ আৰু 

এযেয়া আন ৌ িই আনপািানিা  স নিান  শািীিো আৰু ক্ষিোনৰ িিুৰ 

পিে চযিিকি উপনিশ যিনো... সাৱধাি হও , আৰু পিুৰ িস্তুে হও , 

আনপািানিা ৰ হৃিয় ইজনি যসজিৰ তিিৰ গসনে সম্প ত, তেওঁনিা ৰ আৈিি 

হঠানে যিজিুীৰ ৰূপে ি াশ পায়, জইুৰ দ্বাৰা িহাি যিচাৰ, অিি জীৱি, 

তেওঁনিা ৰ অিৰ ৰাজয। আৰু ঈশ্বনৰ যি যশ ায়, তসই স নিা জানি, তিযেয়া 

তোিানিান  তিযৰে শাস্ত্ৰে যিচাৰা, তেযেয়া পযিত্ৰ আত্মাৰ  িনিনৰ তোিানিা ৰ 

হৃিয়ে যিযপিদ্ধ  ৰা, িানে আজ্ঞানিাৰ তোিানিা ৰ িাজে অিযিি হয়।' (িয 

িাই  অৱ পযি াপ ত, অধযায় 24। তজ যি িাই  ু , িয এপিযি   ািাে ত, িযিউি 

3.2, 1889, পৃষ্ঠা 488-506) 



38 
 

োযডতেৰ তিযিন া, চাচত অৱ ৈড যিডাৰ, ৈ. 170 খ্ৰীিাব্দ, যশন াৱা: 

য য়নিা শুিিাে তাে যি যিধাি িচাৰ  ৰা গহনে—পুৰযণ িেুি যিিে, িুনয়াজনিই 

যচনয়াি আৰু যিৰূচানিিৰ পৰা এন িনৈ ওিাই আযহি; আৰু অিুগ্র্হৰ দ্বাৰা 

আজ্ঞা, সম্পণূ ত সািগ্র্ীৰ আযহত, পুত্ৰে তিৰ তপাৱাযি, িািুহৰ িাজে তিৰ, আৰু 

ঈশ্বৰে িািুহ... 

য ন্তু শুিিাে তা যিধাি আৰু ইয়াৰ িযাখযাৰ িযাখযা গহ পযৰি 

ৈীজতা সেযৰ িঁৰাি গহ ি াৰ সিয়ে পূণ তো... 

তেওঁনৱই আিা  িাসত্বৰ পৰা, অন্ধ াৰৰ পৰা তপাহৰকি, িৃেুযৰ পৰা জীৱিকি, 

অেযাচাৰৰ পৰা অিি ৰাজযকি গি গৈযেি। (তিযিন া। যিস্তাৰ-পি তৰ ওপৰে 

হিযি। পি 7,40, 68। ত ৰক্সৰ পৰা অিুিাি: জানি তি অৱ অিিাইি যিয়িন্সজ। 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

এইিনৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজয ত ৱি িেতিািৰ খ্ৰীিাি িা ত িযি  ৈীজতা িহয়, যচৰিি য িা এ া 

যহচানপ জিা গৈযেি আৰু ইয়াে ঈশ্বৰৰ যিধাি অিিুতক্ত  ৰা গহযেি। 

িেৰৰ তশষৰ  ানি যিখা আি এ া তিখাই িািুহ  ৰাষ্ট্ৰৰ  ানি চািকি উৎসাযহে  যৰনে: 

এনেন  তোিানিা ৰ িাজৰ ত ানিানৱই আন ৌ আেঁযৰ িািািা িা যপেকি ঘূযৰ 

িাচািা, য ন্তু তস্বচ্ছাই ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ শুিিাে তাৰ  াষ চািা। (তৰািাি তিনিট। 

স্বী ৃযে, িশি য োপ, অধযায় XLV। এনট-িাইযচয়াি যপেৃস িৰ পৰা উিৰধযৃে, 

িযিউি 8। আনি নজণ্ডাৰ ৰিা তে আৰু তজিে ড'িাল্ডেিৰ দ্বাৰা সম্পািিা। 

আনিযৰ াি সংস্কৰণ, 1886) 

েিুপযৰ, িযিও ইয়া  ি ৃে ৈীজতাৰ ত ানিািাই স্পিিানৱ যিখা িাযেি, েিাযপও যদ্বেীয় 

শযে াৰ িাজিাৈে ৰিা তে এণ্ড ড’িাল্ডেিৰ অিুিািে "ঈশ্বৰৰ ৰাজয" শব্দন া গচধযিাৰ 

িযৱহাৰ  ৰা গহযেি। 

ি ৃে খ্ৰীিািস নি, আিয  িহুনে যিস নি ত ৱি খ্ৰীিে যিশ্বাস  যৰযেি, তেওঁনিান  

যদ্বেীয় শযে াে ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ যিষনয়  ি জাযিযেি। 

আিয  ত িযি  আৰু পূি অি তডক্স সি আইনৰযিয়ানেও িনু্সজ পাইযেি তি পুিৰুত্থািৰ 

যপেে খ্ৰীিািস নি ঈশ্বৰৰ ৰাজযে িনৱশ  যৰি। তেওঁ য  যিযখযেি িি  ৰ , ৈ. 180 

খ্ৰীিাব্দ: 

য য়নিা যিশ্বাস  ৰা স িৰ অৱস্থা এনি ুৱা,  াৰণ তেওঁৰ দ্বাৰাই িাযপ্তস্ম তিাৱা 

পযিত্ৰ আত্মা অিিৰনে তেওঁনিা ৰ িাজে িান , আৰু িযি তেওঁ সেয, পযিত্ৰো, 
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ধান্সম ত ো আৰু অধযৱসায়ে চনি, তেনি যি জনি িাি  নৰ, তেওঁ জীৱি িাি 

 নৰ। য য়নিা যিশ্বাস  ৰা স িৰ িাজে এই আত্মাৰ পিুৰুত্থাি ঘন , তি তিনহ 

আত্মা  পুিৰ িাি  নৰ, আৰু োৰ িৈে পযিত্ৰ আত্মাৰ শন্সক্তনৰ পুিৰুন্সত্থে গহ 

ঈশ্বৰৰ ৰাজযে িনৱশ  নৰ। (আইনৰযিয়াে, তেইট, যিচপ অৱ যিয়ি। আযি তন জ 

ৰযিিেিৰ দ্বাৰা আনি তযিয়াি িাষাৰ পৰা অিুিাি  ৰা। এপনিাযি  ধি তধ্বযিৰ 

পযৰনিশি, অধযায় 42। ওনৱিে, োিাৰনচ , অনটািৰ 1879। ে'চাইষ্ট   ৰ িয 

িনিাচি অৱ খ্ৰীিাি এিিাইন িনিটে ি াশ তপাৱাৰ িনৰ। যিউয় ত: িয 

তি যিিাি যচ অ' , 1920 চি)। 

আযিয়খীয়া যিওয িানে যশ াইযেি: 

িই য ন্তু তেওঁনিা ৰ িঙ্গিৰ  িা উনেখ  যৰনো; িযি িই তেওঁ  ৰাজয িুযি  ওঁ, 

তেনি িই তেওঁৰ িযহিা  িুজাইনো.ঁ..  াৰণ তেওঁ িযি তেওঁ  আৰম্ভযণনৰ পৰাই 

অিৰ  যৰ ৰাযখনিনহঁনেি, তেনি তেওঁ তেওঁ  তিৱো  যৰ ি’তিনহঁনেি। ... 

তেযেয়া, তেওঁ তেওঁ  অিৰ িা িেতযৰ সৃষ্টি  ৰা িাযেি, য ন্তু, আযি ওপৰে ত াৱাৰ 

িনৰ, িুনয়া ানে সক্ষি; িানে তেওঁ িযি ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পািি  যৰ অিৰত্বৰ 

িস্তুনিাৰৰ আৈে িণাি  নৰ, তেনি তেওঁ তেওঁৰ পৰা অিৰত্বৰ ৰূপে পুৰস্কাৰ 

িাি  যৰি আৰু ঈশ্বৰ হ’ি। (যিওয িাে, অন াযি ােকি, 1:3, 2:27) 

েৃেীয় শযে াৰ আৰম্ভযণনে এজি ত িযি  সাধু যহপ’যি ানে যিযখযেি: 

আৰু তোিানিান  স্বৈ তৰাজয িাি  যৰিা, তোিানিান  এই জীৱিে িান ানঁে 

স্বৈীয় ৰজা  যচযি পাইযেিা। আৰু তোিানিা  ঈশ্বৰৰ সংৈী হ’িা, আৰু খ্ৰীিৰ 

সহ-উত্তৰাযধ াৰী হ’িা, আৰু  ািিা িা আনিৈৰ িাস িহ’িা, আৰু আৰু 

ত যেয়াও তৰাৈৰ দ্বাৰা িি িহ’িা।  াৰণ েুযি ঈশ্বৰ গহ পযৰো: িািুহ গহ িান ানঁে 

েুযি যিিািনিাৰ  ি সহয  যৰযেিা, তসইনিাৰ তেওঁনিান  তোিা  যিনি,  াৰণ 

েুযি িেতযনিা ৰ োচঁৰ আযেিা, য ন্তু যি ঈশ্বৰৰ িৈে যিি আনে, এই 

ঈশ্বৰস নি তোিা  যিিকি িযেজ্ঞা  যৰনে,  াৰণ েুযি এজি তিৱো , আৰু 

অিৰত্বৰ িানি জন্ম িয়। (যহপযি াে। স নিা পাষণ্ডো  অস্বী াৰ  ৰা, িশি 

য োপ, 30 িং অধযায়) 

িািুহৰ িানি িক্ষয হ’ি আযহিিৈীয়া ঈশ্বৰৰ ৰাজযে তিৱো তহাৱা। 

2য় আৰু 3য় শযে াৰ সিসযা 

ইয়া  িযাপ িানৱ গ্র্হণ  ৰাৰ যপেনো যদ্বেীয় শযে াে িাযচতয়াি িািৰ এজি 

আইিযিনৰাধী ধি তভ্ৰি তিোৰ উত্থাি ঘষ্ট যেি। িাযচতয়নি ঈশ্বৰৰ যিধাি, যিশ্ৰািিাৰ আৰু 

ঈশ্বৰৰ আক্ষযৰ  ৰাজযৰ যিৰুনদ্ধ যশক্ষা যিযেি। িযিও পযি াপ ত আৰু আিস নি তেওঁ  

যিন্দা  যৰযেি, েিাযপও তেওঁৰ তৰািৰ ৈীজতাৰ গসনে িীঘ তযিিীয়া সম্প ত আযেি আৰু োে 

তেওঁৰ িিাৱ ি া তিি িাযৈযেি। 
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2য় আৰু েৃেীয় শযে াে আনি নজন্সিয়াে (যিচৰ) ৰূপ  িযেষ্ঠা হ’িকি ধযৰযেি। িহু 

উপিাযিনি আৈন্তু  অৱস্থাৰ েেৰ যিনৰাযধো  যৰযেি। ইয়ানৰ য েুিািৰ যিষনয় 

িযেনিিিখি ৰূপ িানৱ িি  ৰ : 

ডাইঅ’যিযচয়ােৰ জন্ম আনি নজন্সিয়াে এ া অযিজাে আৰু ধিী তপৌত্তযি  

পযৰয়ািে গহযেি, আৰু তেওঁ তেওঁনিা ৰ িশ তিে যশযক্ষে গহযেি। তেনখনে 

তপৌত্তযি  যিিযািয় েযাৈ  যৰ অযৰনজিৰ োত্ৰ হ'িকি সক্ষি হয়, িা  তেওঁ 

আনি নজন্সিয়াৰ ত ন য ন ি সু্কিৰ িাযয়ত্বে যহচানপ স িো িাি  নৰ... 

... 

ডাইঅ'যিযচয়ানে তিনপােৰ অিুৈািীস িৰ গসনে যিিাি  যৰযেি, আৰু তেওঁৰ 

যিৱৰণী অিুসযৰ ... "এ া পযৰযস্থযে যি এযেয়া ঈশ্বৰৰ ৰাজযে যিিযিাি।" এই যৈজতা 

িেতিাি অিস্থা অন্সস্তত্বে ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ িিি উনেখ... 

তিনপানে তেওঁৰ িুি  যেৰস্কাৰ  নৰ, তিখুৱাইনে তি স্বৈ তৰ ৰাজয ৰূপ  িহয়, য ন্তু 

অিি জীৱিকি পুিৰুত্থািে অহা আিাৰ িিুৰ আক্ষযৰ  ৰাজয... 

ৈযেন  ৰাষ্ট্ৰৰ িেতিািৰ অৱস্থাকি অহাৰ ধাৰণান া যিচৰৰ ৰূপ িািীস িৰ 

িষ্টি  যিিযািয়ে, 200 চিৰ পৰা 250 খ্ৰীিাব্দকি, সাম্ৰাজযৰ যিচপস ি  িখিিাৰী 

যহচানপ ৈণয  ৰাৰ সম্পূণ ত এ া শযে াৰ আৈনে  ল্পিা  ৰা গহযেি আৰু চচতাকি 

অিা গহযেি যসংহাসি... 

তিনিনট ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ ধাৰণান া  ঈশ্বৰৰ যিষনয় ি ৃে িািযস  জ্ঞািৰ অৱস্থা 

যহচানপ ৈণয  যৰযেি। অযৰনজনি ইয়া  আধযান্সত্ম  অি ত যহচানপ শাস্ত্ৰৰ এখি 

সাধাৰণ পত্ৰে িু ুৱাই ৰাযখযেি। (ৱাডত, তহিৰী ডািা। িয ৈেনপি অৱ িয য ংডি: 

এ য ংডি ি  অৱ যডে ৱল্ডত; ি  ইি িয ৱল্ডত; িা   ু  ি ইি িয তহনিিযি  ান্ট্ৰী, 

অৱ িয যৰজানিতচি ফ্ৰি িয তডড এণ্ড িয যৰি'তৰচি অৱ অি যিংে। তিক্স ি, 

তৰিনচিৰ দ্বাৰা ি াযশে আৰু হান িয ংৈাৰ, 1870, পৃষ্ঠা 124–125) 

এইিনৰ যিচপ তিনপানে ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ শুিিাে তা যশ াই ি াৰ সিয়নে এনিন্সজয়ািস নি 

ইয়াৰ যিষনয় এ া যিো,  ি আক্ষযৰ  িুজািুন্সজ উযিয়ািকি তচিা  যৰযেি। হাইৰাপযিেৰ 

যিচপ এপ’যিিাযৰনেও িায় এন  সিয়নে ৰূপ ৰ িুিৰ যিৰুনদ্ধ িুনঁ্সজিকি তচিা  যৰযেি। 

যিস ি ি ৃেনে ঈশ্বৰৰ িণ্ডিীে আনে তেওঁনিান  সিগ্র্ ইযেহাসে ঈশ্বৰৰ আক্ষযৰ  

ৰাজযৰ সেযোৰ পক্ষে যিয় যিযেি। 

হা ভা ভ িৰিউ. আম ভষ্ট্ৰৰে িাজযি শুৰ্ াতভা ৰশ্কাইৰেল, প্লাে 

20 শযে াে িয়াে হাি তা ত ডযিউ. আি তষ্ট্ৰনঙ যিযখনে: 
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 াৰণ তেওঁনিান  খ্ৰীিৰ শুিিাে তা অস্বী াৰ  যৰযেি। , , পযৃিৱীনয় োৰ ঠাইে আি 

য িা এ া আেঁৰাি িৈা গহযেি। তেওঁনিান  এ া ি ি আযৱোৰ  যৰি িাযৈযেি! 

ৈযেন  আযি শুযিনো তি ঈশ্বৰৰ ৰাজয  ত ৱি এ া সনু্দৰ অযিিয় যহচানপ 

ত াৱা গহনে - িািুহৰ হৃিয়ে এ া িাি অিুিৱ - ইয়া  অযেিা ৃযে , অসেযকি 

হ্ৰাস  যৰি পৰা এন া িাই! আি য েুিানি িুিক  উপস্থাপি  যৰনে তি "ৈীজতা" 

গহনে ৰাষ্ট্ৰ। , , খ্ৰীিৰ 600 িেৰ আৈনে জীয়াই ি া িািিািী িাযিনয়নি জাযিযেি 

তি ঈশ্বৰৰ ৰাজয এখি ি ৃে ৰাজয—এখি চৰ াৰৰ দ্বাৰা শাসি  ৰা 

আক্ষযৰ  িািুহ। , , 

ইয়াে . , , ঈশ্বৰৰ ৰাজয য  তসই যিষনয় ঈশ্বৰৰ িযাখযা: "আৰু এই ৰজাস িৰ 

যিিে..." - ইয়াে ই আঙুযিৰ িহ া আঙুযি, তিাহাৰ অংশ আৰু িংগুৰ িাষ্ট ৰ 

অংশ  িুজাইনে। এইন ানৱ, িযৱষযদ্বাণীন া  িাযিনয়ি 7, আৰু ি াযশে িা য 13 

আৰু 17 পিৰ গসনে সংিুক্ত  যৰ, এযেয়া ৈঠি গহ ি া িেুি ইউনৰাপৰ 

িুক্তৰাজযৰ  িা িুজাইনে। , , তোিাৰ চ ুৰ সনু্মখনে! ি াযশে িা য 17:12 পিে 

িণ তিান া স্পি  ৰা গহনে তি িহজি ৰজা িা ৰাজযৰ যিিনিই হ’ি (ি াযশে িা য 

17:8) যিনয় পুৰযণ তৰািাি সাম্ৰাজয  পুিৰুজ্জীযৱে  যৰি। , , 

তিযেয়া খ্ৰীি আযহি, তেযেয়া তেওঁ ৰজাস িৰ ৰজা যহচানপ আযহি, সিগ্র্ পযৃিৱীে 

শাসি  যৰি (ি াযশে িা য 19:11-16); আৰু তেওঁৰ ৰাজযই—ঈশ্বৰৰ ৰাজযই—

এই স নিানিাৰ পাযি তৱ ৰাজয  ধ্বংস  যৰি, িাযিনয়নি গ যেি। ি াযশে িা য 

11:15 পিে ইয়া  এই শব্দে উনেখ  ৰা গহনে: "এই জৈেৰ ৰাজযনিাৰ আিাৰ 

িিু আৰু তেওঁৰ খ্ৰীিৰ ৰাজয গহ পযৰনে; আৰু তেওঁ যচৰ ািৰ িানি ৰাজত্ব  যৰি"! 

এয়াই ঈশ্বৰৰ ৰাজয। িেতিািৰ চৰ াৰসিহূৰ এইন ানৱই তশষ - হয়, আিয  

আনিযৰ া আৰু যব্ৰষ্ট ে জাযেন ানৰা। তেযেয়া তেওঁনিা  িিু িীচু খ্ৰীিৰ ৰাজয - 

চৰ াৰ - হ'ি, োৰ যপেে সিগ্র্ পৃযিৱীৰ ওপৰে ৰজাস িৰ ৰজা হ'ি। ইয়াৰ দ্বাৰা 

এই  িান া যিখুেঁিানৱ িিাযণে হয় তি ঈশ্বৰৰ ৰাজয এখি আক্ষযৰ  চৰ াৰ। 

তিনিক   িিীয়া সাম্ৰাজয এখি ৰাজয আযেি - তিনিক  তৰািাি সাম্ৰাজয এখি 

ৰাজয আযেি - ষ্টঠ  তেনিক  ঈশ্বৰৰ ৰাজয এখি চৰ াৰ। ই গহনে পযৃিৱীৰ 

জাযেসিূহৰ চৰ াৰ িখি  ৰা। িীচু খ্ৰীিৰ জন্ম গহযেি এজি ৰজা হ'িকি - এজি 

শাস ! , , , 

1900 িেৰেক ও অযধ  আৈনে পযিত্ৰ তিশৰ পাহাৰ আৰু উপেয া আৰু 

যিৰূচানিিৰ আযিনিাৰে তখাজ  ায়ি তিাৱা তসই এন জি িীচু খ্ৰীিই পুিৰ আযহ 

আনে। আন ৌ আযহি িযুি  ’তি। তেওঁ   ৰ ুচে যিয়াৰ যপেে, ঈশ্বনৰ তেওঁ  

যেযি যিি আৰু যেযি ৰাযেৰ যপেে িৃেুযৰ িাজৰ পৰা পুিৰুত্থাি  যৰনি (িযি 

12:40; পাচঁযিৰ  ি ত 2:32; 1  যৰ 15:3-4)। তেওঁ ঈশ্বৰৰ যসংহাসিে আনৰাহণ 

 যৰনি। যিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ চৰ াৰৰ িুখয  াি তািয় (পাচঁযিৰ  ি ত 1:9-11; ইব্ৰী 1:3; 8:1; 

10:12; ি াযশে িা য 3:21)। 



42 
 

তেওঁ িৃিািৰ "িহাি িািুহ", যি ৰ যসংহাসিে আনৰাহণ  যৰযেি 

ঈশ্বৰ - "িৰূ তিশ" - স নিা জাযেৰ ওপৰে ৰজাৰ ৰজা যহচানপ অযিনষয ে 

হ'িকি, আৰু োৰ যপেে পযৃিৱীকি ঘূযৰ আযহিকি (িূ  19:12–27)। 

আন ৌ, তেওঁ "স নিা িস্তুৰ পযৰৱেতিৰ সিয়"গিন  স্বৈ তে আনে (পাচঁযিৰ  ি ত 

3:19-21)। পুিৰুদ্ধাৰ িানি পিূ তৰ অৱস্থা িা অৱস্থা পুিৰুদ্ধাৰ  ৰা। এই তক্ষত্ৰে 

পৃযিৱীে ঈশ্বৰৰ চৰ াৰ পুিৰুদ্ধাৰ  ৰা, আৰু এইিনৰ, যিশ্ব শাযি, আৰু  াল্পযি  

পযৰযস্থযেৰ পুিৰুদ্ধাৰ। 

িেতিািৰ যিশ্বৰ অযস্থৰো, িৃন্সদ্ধ তপাৱা িুদ্ধ আৰু যিিানি ইিানিই উচ্চ যিশ্ব 

সং  ে পযৰণে হ’ি তি, ঈশ্বনৰ হস্তনক্ষপ ি ৰাকিন  ত ানিা িািৱ শৰীৰ 

জীয়াই িািায ি (িযি 24:22)। ইয়াৰ িাইনিক্সে তিযেয়া পিনি এই গ্র্হৰ পৰা 

স নিা জীৱ ধ্বংস  যৰ তপিাি, িীচু খ্ৰীি ঘযূৰ আযহি। এইিাৰ তেওঁ ঈশ্বৰৰ ৰূপে 

আযহ আনে। তেওঁ যিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড-শাসি  ৰা সষৃ্টি েতাৰ স নিা শন্সক্ত আৰু িযহিানৰ 

আযহ আনে। (িযি 24:30; 25:31।) তেওঁ "ৰজাস িৰ ৰজা, আৰু িিুস িৰ িিু" 

যহচানপ আযহ আনে (ি াযশে িা য 19:16), এ া যিশ্বৰ অযে-চৰ াৰ িযেষ্ঠা 

 যৰিকি আৰু স নিা জাযেৰ ওপৰে শাসি  যৰিকি।" তিাহাৰ িণ্ড" (ি াযশে 

িা য 19:15; 12:5)। 

খ্ৰীিক আিৰি তলাৱা িাই? 

য ন্তু িািৱোই আিন্দে হুিুযিয়াহ  ায়িিনি, আৰু তেওঁ  উন্মাি উেৰসাহ আৰু 

উিযনিনৰ আিযৰ ি’িনি – পৰম্পৰাৈে খ্ৰীিাি ধি তৰ ৈীজতানিানৰও হ’িনি? 

তেওঁনিান  ি নৰ! তেওঁনিান  যিশ্বাস  যৰি,  াৰণ চয়োিৰ যিো িাসস নি (2 

 যৰন্থীয়া 11:13-15) তেওঁনিা   িোৰণা  যৰনে, তি তেওঁ খ্ৰীিযিনৰাধী। তেওঁৰ 

আৈিিে ৈীজতা আৰু জাযেসিহূ তক্ৰাযধে হ'ি (ি াযশে িা য 11:15 তিনিক  

11:18), আৰু সািযৰ  িাযহিীনয় তেওঁ  ি ৃেনে ধ্বংস  যৰিকি তেওঁৰ গসনে 

িুনঁ্সজিকি তচিা  যৰি (ি াযশে িা য 17:14)! 

জাযেনিানৰ আৈন্তু  েৃেীয় যিশ্বিুদ্ধৰ িাইনিক্সে যিপ্ত হ’ি, যিৰূচানিিে 

িুদ্ধনক্ষত্ৰৰ গসনে (যি  14:1–2) আৰু োৰ যপেে খ্ৰীি ঘযূৰ আযহি। অযেিা ৃযে  

শন্সক্তে তেওঁ "িুদ্ধ  যৰি জাযেনিাৰৰ িৈে" যিস নি তেওঁৰ যিৰুনদ্ধ িুনঁ্সজি (3 

পি)। তেওঁ তেওঁনিা   সম্পণূ তৰূনপ পৰাস্ত  যৰি (ি াযশে িা য 17:14)! 

"তসইযিিা তেওঁৰ িযৰ যিৰূচানিিৰ পৰা অিপ িকূৰে ি া গজেুি পৰ্ব্ তেে যিয় 

হ'ি (জখ 14:4)। (আি তষ্ট্ৰং এইচ ডযিউ. িয যিষ্ট্ৰী অৱ িয এনজজ, 1984) 

িাইনিনি তঘাষণা  যৰনে তি িীচু ঘযূৰ আযহি আৰু তেওঁ জয়ী হ'ি, েিাযপও িহুনে তেওঁৰ 

যিৰুনদ্ধ িুনঁ্সজি (ি াযশে িা য 19:19)। িহুনে িািী  যৰি (িাইনিিৰ িযৱষযদ্বাণীৰ িুি 
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িুজািনু্সজৰ ওপৰে যিযত্ত  যৰ, য ন্তু আংযশ িানৱ যিো িািিািী আৰু ৰহসযিািীস িৰ 

িানি) তি ঘযূৰ অহা িীচুনৱই গহনে চূডাি খ্ৰীিযিনৰাধী! 

েিে যিয়াযখযিও হাি তা ত আি তষ্ট্ৰংৰ পৰা আযহনে: 

সেয ধি ত - পযিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰা িিাি  ৰা ঈশ্বৰৰ তিিৰ দ্বাৰা শন্সক্তশািী ঈশ্বৰৰ 

সেয... ঈশ্বৰ আৰু িীচু খ্ৰীি  জিা আিন্দ - সেয  জিা - আৰু ঈশ্বৰৰ ঐশ্বযৰ  

তিিৰ উষ্ণো! , 

ঈশ্বৰৰ সেয িণ্ডিীৰ যশক্ষাসিহূ ত ৱি পযিত্ৰ িাইনিিৰ "িযেন া িা যৰ দ্বাৰা 

জীয়াই ি া"... 

িািুনহ "গ্র্হণ"ৰ পিৰ পৰা "িাি"ৰ পিকি ঘযূৰ িাি—ঈশ্বৰৰ তিিৰ পি। 

এখি িেুি সিযোই এযেয়া পৃযিৱীখি িখি  যৰি! (ஐபிட்) 

িেুি সিযো গহনে ঈশ্বৰৰ ৰাজয। এ া িেুি সিযো আযহি আৰু তিিৰ ওপৰে যিযত্ত  যৰ 

তঘাষণা  ৰান া িীচু আৰু তেওঁৰ অিুৈািীস নি যশন াৱা ৰাজযৰ ি ৃে শুিিাে তাৰ এ া 

িধাি অংশ। এইন া আযি ঈশ্বৰৰ ৈীজতাে অহৰহ িচাৰ  নৰা।ঁ 

হাি তা ত আি তষ্ট্ৰনঙ উপিযব্ধ  যৰনি তি িীচুনৱ যশ াইনে তি িািৱ সিানজ, তেওঁ অিুসৰণ 

 যৰি যিচানৰ িুযি িাযিনিও, জীৱিৰ ‘িা  যিয় ’, তিিৰ পি  িেযাখযাি  যৰনে। িীচুনৱ যি 

যশ াইযেি, োৰ গুৰুত্ব িায় ত ানিও িািিনৰ িুন্সজ তপাৱা িাযেি। 

িীচুি দ্বািাই পৰিত্ৰাণ শুৰ্ াতভাি অংশ্ 

এযেয়া যিস নি ইিাি িৰূকিন  পয়িনে তেওঁনিান  হয়নো িৃেুয আৰু পযৰত্ৰাণে িীচুৰ 

িূযি া সম্পন ত যচিা  যৰি পানৰ। হয়, ই িেুি যিয়ি আৰু হাি তা ত ডযিউ আি তষ্ট্ৰং িুনয়াজনি 

যিখা শুিিাে তাৰ অংশ। 

িেুি যিয়নি তিখুৱাইনে তি সসুিাচাৰে িীচুৰ দ্বাৰা পযৰত্ৰাণ অিিুতক্ত  ৰা গহনে: 

16 য য়নিা িই খ্ৰীিৰ শুিিাে তাৰ িানি িাজ ি নৰা, য য়নিা যি জনি যিশ্বাস  নৰ, 

তেওঁ িিনি ইহুিীস িৰ িানি আৰু গ্র্ী স িৰ িানিও পযৰত্ৰাণৰ িানি ঈশ্বৰৰ 

শন্সক্ত আনে (তৰািীয়া 1:16)। 

4 এই তহেুন  যসঁচৰযে গহ ি া স নি িা য িচাৰ  যৰিকি স নিা ঠাইকি ৈ’ি। 5 

তেযেয়া য যিনপ চিযৰয়া িৈৰকি গৈ তেওঁনিা ৰ আৈে খ্ৰীিৰ যিষনয় িচাৰ 

 যৰনি। ... 12 য ন্তু য যিনপ ঈশ্বৰৰ ৰাজয আৰু িীচু খ্ৰীিৰ িািৰ যিষনয় িচাৰ 
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 যৰ ি াৰ সিয়ে তেওঁনিান  যিশ্বাস  যৰনি, তেযেয়া পৰুুষ-িযহিা উিনয় 

িাযপ্তস্ম ি’তি। ... 25 তেযেয়া তেওঁনিান  সাক্ষয যি যিনহাৱাৰ িা য িচাৰ  যৰ 

যিৰূচানিিকি উিযে ৈ’ি আৰু চিৰীয়াস িৰ িহুনো ৈাওঁে শুিিাত্ততা িচাৰ 

 যৰনি। 26 তেযেয়া যিনহাৱাৰ এজি িনূে য যিপ   ’তি... 40 য যিপ  

অনজােে তপাৱা ৈ’ি। তেওঁ গ চযৰয়া িৈৰকিন  স নিা িৈৰৰ িানজনৰ িচাৰ 

 যৰনি। (পাচঁযিৰ  ি ত 8:4, 5,12,25,26,40) 

18 তেওঁ তেওঁনিা   িীচু আৰু পুিৰুত্থািৰ যিষনয় িচাৰ  যৰনি। (পাচঁযিৰ  ি ত 
17:18) 

30 তেযেয়া তপৌনি যিজৰ িাডাঘৰে িুিেৰ িায ি আৰু তেওঁৰ ওচৰকি অহা 

স নিান  গ্র্হণ  যৰনি, 31 ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ যিষনয় িচাৰ  যৰনি আৰু িিু িীচু 

খ্ৰীিৰ যিষয়নিাৰ যশ াই, সম্পণূ ত যিশ্বানসনৰ তেওঁ  ত ানিও অস্বী াৰ ি নৰ। 

(পাচঁযিৰ  ি ত 28:30-31) 

িি  যৰি তি িীচু আৰু ৰাজয িচাৰৰ িৈে জযডে আযেি। িুিতাৈযজি িানৱ, ঈশ্বৰৰ 

ৰাজযৰ শুিিাে তাৰ যিষনয় সষ্টঠ  িুজািনু্সজ গ্র্ী -তৰািাি িণ্ডিীসিহূৰ যশক্ষাৰ পৰা তিানহাৱা 

গহ িায়। 

আচিনে, তসই ৰাজযৰ অংশ হ'িকি আিা  সহায়  যৰিকি, ঈশ্বনৰ িািুহ  ইিানিই তিি 

 যৰযেি তি তেওঁ িীচু  আিাৰ িানি িযৰিকি পঠাইযেি (তিাহি 3:16-17) আৰু তেওঁৰ 

অিুগ্র্হৰ দ্বাৰা আিা  উদ্ধাৰ  যৰিকি (ইয চীয়া 2: 8)। আৰু এইন া শুিিাত্ততাৰ অংশ 

(পাচঁযিৰ  ি ত 20:24)। 

িাজযি শুৰ্ াতভা হহৰে জগতি প্ৰৰয়াজি, ৰকন্তু... 

শাযিৰ িানি  াি  ৰা (িযি 5:9) আৰু িাি  াি  ৰান া িূিযৱাি িক্ষয (ৈািােীয়া 6:10)। 

েিাযপও ধিীয় তিোন  ধযৰ িহুনো যিশ্ব তিোই যিশ্বাস  নৰ তি আিজতাযে  িািৱীয় 

সহনিাযৈোইনহ শাযি আৰু সিৃন্সদ্ধ আযিি, ঈশ্বৰৰ ৰাজয িহয়। আৰু িযিও তেওঁনিান  

য েুিাি সািযয়  স িো িাি  যৰি, তেওঁনিান  ত ৱি স ি তহাৱাই িহয়, তেওঁনিা ৰ 

য েুিাি িািৱীয় িনচিাই অৱনশষে পযৃিৱী গ্র্হ  এনি পি তায়কি গি িাি তি িীচুনৱ যিজৰ 

ৰাজয িযেষ্ঠা  যৰিকি ঘযূৰ িাযহনি ই জীৱি  অসহয ৰ  যৰ েুযিি। িািুহযিহীি 

পৃযিৱীখি  সসু্থ  ৰান া এ া অসাৰ আৰু যিো শুিিাে তা (ৈীেিািা 127:1)। 

যিশ্বৰ িহুনেই 20 শযে াে এ  িেুি যিশ্বিযৱস্থা িযেষ্ঠা  যৰিকি অধ ত-ধিীয় তিযিিিীয় 

আিজতাযে  পযৰ ল্পিা এ ন্সত্ৰে  যৰিকি তচিা  যৰনে। এইন া এ া  িা  যিযিউযয়ং চাচত 

অৱ ৈনড আৰম্ভযণনৰ পৰাই যিন্দা  যৰ আযহনে আৰু যিন্দা  যৰ ি াৰ পযৰ ল্পিা  যৰনে। 

িায় 6000 িেৰ আৈনে চয়োনি হৱা  তেওঁৰ শুিিাে তাৰ এ া সংস্কৰণৰ িানি িনিাযিে 

 ৰাৰ যপেনৰ পৰা (আযিপুস্ত  3), িহু িািুনহ ধযৰ গিনে তি তেওঁনিান  ঈশ্বৰেক  িািক  

জানি তি তেওঁনিা   আৰু জৈেখি  য নহ িাি  যৰ েুযিি। 



45 
 

িাইনিিৰ িনে, ই ইউনৰাপৰ এজি সািযৰ  তিো (িা  উত্তৰৰ ৰজা িযুি ত াৱা হয়, 

ি াযশে িা য 13:1–10 পিৰ পশু িুযিও ত াৱা হয়) এজি ধিীয় তিোৰ গসনে (িা  যিো 

িািিািী িযুি ত াৱা হয়, িা  িযুিও ত াৱা হয়) সংযিশ্ৰণ. তশষ খ্ৰীিযিনৰাধী আৰু ি াযশে 

িা য 13:11–17 পিৰ িু া যশংিুক্ত জন্তু) সাে া পাহাৰৰ িৈৰৰ পৰা (ি াযশে িা য 17:9,18) 

এ া ‘তিযিিিীয়’ (ি াযশে িা য 17 আৰু 18) যিশ্বিযৱস্থা আযিিকি। িযিও িািৱজাযে  

খ্ৰীিৰ উিযে অহা আৰু তেওঁৰ ৰাজয িযেষ্ঠাৰ িনয়াজি, েিাযপও জৈেৰ িহু তিান  

এ যিংশ শযে াে এই িাে তা  আও াণ  যৰি—তেওঁনিান  চয়োিৰ যিো শুিিাে তাৰ 

যিযিন্ন সংস্কৰণ  যিশ্বাস  যৰ িায ি। য ন্তু পৃযিৱীনয় সাক্ষী যিচাযৰ পাি। 

িিে ৰাযখি তি িীচুনৱ যশ াইযেি: 

14 আৰু ৰাজযৰ এই শুিিাত্ততা সিগ্র্ জৈেে িচাৰ  ৰা হ’ি, িানে স নিা জাযেৰ 

সাক্ষী হয়, আৰু তেযেয়া তশষ আযহি। (িযি 24:14) 

িি  যৰি তি যিিনৰ ৰাজযৰ শুিিাে তাই সাক্ষী যহচানপ জৈেৰ ওচৰ পাি, তেযেয়া তশষ 

আযহি। 

ইয়াৰ ত ইিা াও  াৰণ আনে। 

এ া হ’ি ঈশ্বনৰ যিচানৰ তি িহানিশৰ আৈনে জৈেখনি ি ৃে শুিিাে তা শুযিি (যিন া িযি 

24:21 পিে আৰম্ভ তহাৱাক  তিখুওৱা গহনে)। এইিনৰ, শুিিাে তাৰ িাে তান া এ া সাক্ষী আৰু 

এ া সে তিাণী (যিযহনেি 3; আনিাচ 3:7)। ইয়াৰ  িে িীচু ঘূযৰ অহাৰ আৈনে অযধ  অিা-

ইহুিী ধি তািযৰে হ'ি (তৰািীয়া 11:25) আৰু অিা-ইহুিী ধি তািযৰে হ'ি (তৰািীয়া 9:27)। 

যদ্বেীয়ন া হ’ি তি িাে তাৰ সাৰিি ত হ’ি উত্থাযপে জন্তুন াৰ ধাৰণান াৰ যিপৰীে, ি’ে যিো 

িািিািী, চূডাি খ্ৰীিযিনৰাধী, উত্তৰ শন্সক্তৰ ৰজা হ’ি। তেওঁনিান  িিনি িািুহৰ িনচিাৰ 

দ্বাৰা শাযিৰ িযেজ্ঞা  যৰি, য ন্তু ইয়াৰ  িে অি পযৰি (িযি 24:14) আৰু ধ্বংস (1 

যিচিিী ীয়া 5:3)। 

ইয়াৰ িৈে জযডে যিোৰ যচি আৰু আচযৰে  াি তযৰ িানি (2 যিচিিী ীয়া 2:9), জৈেৰ 

তিযেিাৈ িািুনহই শুিিাে তােক  যিো  যিশ্বাস  যৰিকি িাযে ি'ি (2 যিচিিী ীয়া 2:9-12)। 

তৰািাি ত িযি , পূি অি তডক্স, িুিাযৰয়াি আৰু আিস নি ঈশ্বৰৰ সহস্ৰাব্দৰ ৰাজয  

অিিা যিন্দা  ৰাৰ িানি িহুনে িুিক  িািী  যৰি তি ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ সহস্ৰাব্দৰ শুিিাে তাৰ 

িাে তান া খ্ৰীিযিনৰাধীৰ গসনে জযডে এ া িুৱা শুিিাে তা। 

যিশ্বাসী য িানডিয য়াৰ খ্ৰীিািস নি (ি াযশে িা য 3:7-13) ৰাজযৰ সহস্ৰাব্দৰ শুিিাে তা 

তঘাষণা  ৰাৰ িৈনে য েুিাি পাযি তৱ তিোই (পশু আৰু যিো িািিািীন  ধযৰ) য   যৰি 

তসই যিষনয় জৈে   'ি। 
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তেওঁনিান  যিশ্বকি এই িাে তান া সিি তি  যৰি তি উত্তৰ শন্সক্তৰ ৰজা, তশষ খ্ৰীিযিনৰাধীনয় 

যিো িািিািীজিৰ গসনে, অৱনশষে (তেওঁৰ য েুিাি যিত্ৰৰ গসনে) আনিযৰ া িুক্তৰাষ্ট্ৰ 

আৰু িুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এংনিা-জাযেসিূহ  ধ্বংস  যৰি ৰাজয। ,  ািাডা, অনষ্ট্ৰযিয়া, আৰু 

যিউন্সজনিণ্ড (িাযিনয়ি 11:39) আৰু তেওঁনিান  অযে তসাি ানি এ া আৰিী/ইেিাযি  

সংঘ ধ্বংস  যৰি (িাযিনয়ি 11:40-43), িূেৰ আযহিা যহচানপ  াি  যৰি (ি াযশে িা য 

16: 13–14), আৰু তশষে িুদ্ধ  যৰি িীচু খ্ৰীি ঘযূৰ অহাৰ সিয়ে (ি াযশে িা য 16:14; 

19:19–20)। আিুৈেযশীি য িানডিয য়ািাসীনয় (ি াযশে িা য 3:7-13) তঘাষণা  যৰি তি 

সহস্ৰাব্দ ৰাজয অযে তসাি ানি আযহি। ইয়াৰ  িে সম্ভৱেঃ সংিাি িাধযিৰ িহু পযৰিানণ 

িচাৰ হ’ি আৰু িযি 24:14 পিৰ পূণ তোে অযৰহণা তিাৈাি। আযি ঈশ্বৰৰ অযিৰে ৈীজতাে 

সাযহেয িস্তুে  যৰ আনো (িহু িাষাে), তৱিোই সিহূ সংনিাৈ  যৰনো, আৰু 'চুষ্ট   াি'ৰ 

িানি িস্তুযে চিািকি অিযািয পিনক্ষপ গ্র্হণ  যৰনো (cf. তৰািীয়া 9:28) যিন া ঈশ্বৰৰ 

সং ল্প। 14 আৈন্তু  তশষৰ িানি সাক্ষী যহচানপ পি তাপ্তিানৱ িিাি  ৰা গহনে। 

‘যিো সসুিাচাৰ’ তঘাষণা  ৰা যিশ্ব তিোস নি (সম্ভৱেঃ ইউনৰাপৰ ত ানিািা ‘িেুি’ ধৰণৰ 

শীষ ত তিোৰ িৈনে এজি আনপাচ  ৰা পযিন  যিনয় ত িযি  ধি তৰ এ া ি াৰৰ িািী 

 যৰি) ইয়া  িাি িাপাি - তেওঁনিান  যিযিচাযৰি তি তেওঁনিান  ি ৃেনে য  যশয ি তি 

যিশ্বই  নৰ (আৰু িিিনে যিজন  যিশ্বাস ি যৰিও পানৰ, যিচয়া 10:5-7 পিৰ গসনে েুিিা 

 ৰ )। তেওঁনিান  আৰু/িা তেওঁনিা ৰ সিি ত স নিও সম্ভৱেঃ িুিক  যশ াি তি 

যিশ্বাসী য িানডিয য়ািাসীনয় হয়নো আৈন্তু  খ্ৰীিযিনৰাধী (যিনিযিয়াযিজি) উগ্র্পন্থী 

েে  সিি তি  যৰ আনে। তেওঁনিান  আৰু/িা তেওঁনিা ৰ অিুৈািীস নি 

য িানডিয য়াৰ যিশ্বাসী আৰু সািঞ্জসযপূণ ত ঈশ্বৰৰ িণ্ডিীকি যিনয়ই যিন্দা আনি, ইনয়ই 

যিি তােিৰ সূচিা  যৰি (িাযিনয়ি 11:29–35; ি াযশে িা য 12:13–15)। ই তশষকিও গি 

িাি—িহানিশৰ আৰম্ভযণ (িযি 24:21; িাযিনয়ি 11:39; েুিিা  ৰ  িযি 24:14-15; 

িাযিনয়ি 11:31) িৈনে যিশ্বাসী য িানডিয য়ািস িৰ িানি সুৰক্ষাৰ সিয়। খ্ৰীিাি 

(ি াযশে িা য 3:10; 12:14-16)। 

পশু আৰু যিো িািিািীনয় িি, অি তকিযে  তি নিইি, যচি, যিোৰ অনিৌয  ো, হেযা 

আৰু অিযািয তজাৰ-জিৰিন্সস্ত যিয়ন্ত্ৰণ  যৰিকি তচিা  যৰি (ি াযশে িা য 13:10-

17;16:14; িাযিনয়ি 7:25; 2 যিচিিী ীয়া 2:9-10) খ্ৰীিািস নি সুযধি: 

10 তহ িিু, পযিত্ৰ আৰু সেয, েুযি ত যেয়াকিন  যিচাৰ  যৰ পযৃিৱীে িাস  ৰা 

স িৰ পৰা আিাৰ তেজৰ িযেনশাধ ি’িা? (ি াযশে িা য 6:10) 

িুৈ িুৈ ধযৰ ঈশ্বৰৰ তিা স নি িাযি আযহনে, “িীচু ঘূযৰ আযহিকি য িাি সিয় িাযৈি?” 

আযি যিি িা ঘিান া িাজানিা িযিও আযি আশা  নৰা ঁতি িীচুনৱ এ যিংশ শযে াে ঘযূৰ 

আযহি (আৰু ঈশ্বৰৰ সহস্ৰাব্দ ৰাজয িযেষ্ঠা  যৰি) ত ইিা াও শাস্ত্ৰৰ ওপৰে যিযত্ত  যৰ 

(তিনি িযি 24:4–34; ৈীেিািা 90:4; তহানচয়া 6:2; িূ  21:7-36;ইব্ৰী 1:1-2;4:4, 11;2 যপেৰ 

3:3-8;1 যিচিিী ীয়া 5:4), িাৰ য েুিাি অংশ আযি এযেয়া সম্পূণ ত  যৰি 
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িযি িীচুনৱ হস্তনক্ষপ ি যৰনিনহঁনেি, তেনি জৈেখনি স নিা জীৱি  ধ্বংস  যৰ 

তপিানিনহঁনেি: 

21 য য়নিা তসই সিয়ে এনি িহানিশ হ’ি, যিন া জৈেৰ আযিৰ পৰা এযেয়াকিন  

তহাৱা িাই, আৰু ত যেয়াও িহ’ি। 22 আৰু তসই যিিনিাৰ  ি তিানহাৱাকিন  

ত ানিা জীৱৰ পযৰত্ৰাণ িাপাি; য ন্তু িনিািীেস িৰ িানি তসই যিিনিাৰ  ি 

হ’ি। (িযি 24:21-22) 

29 তসই যিিনিাৰৰ তিশৰ পােে সূি তয আন্ধাৰ হ’ি, আৰু চন্দ্ৰই তপাহৰ যিযিি; 

েৰানিাৰ আ াশৰ পৰা পযৰি, আৰু আ াশৰ শন্সক্তনিাৰ  ঁযপি। 30 তেযেয়া স্বৈ তে 

িািুহৰ পুত্ৰৰ যচি ি াশ পাি, আৰু তেযেয়া পযৃিৱীৰ স নিা গ নি তশা   যৰি, 

আৰু িািুহৰ পুত্ৰ  অযে শন্সক্ত আৰু িযহিানৰ স্বৈ তৰ ডাৱৰে অহা তিযখি। 31 

আৰু তেওঁ যিজৰ িেূস ি  যশঙাৰ তজানৰনৰ পঠাি, আৰু তেওঁনিান  তেওঁৰ 

িনিািীে তিা স ি  আ াশৰ এ া িূৰৰ পৰা আিন া িূৰকিন  চাযৰও ািৰ 

পৰা তৈা  খুৱাি। (িযি 24:29-31) 

ঈশ্বৰৰ ৰাজয গহনে জৈেৰ িনয়াজি। 

িাজযি িাষ্ট্ৰিতূ 

ৰাজযে আনপািাৰ িূযি া য ? 

এই িহুেূ তে, িযি আপুযি এজি ি ৃে খ্ৰীিাি, তেনি আপুযি ইয়াৰ িানি এজি ৰাষ্ট্ৰিেূ হ’ি 

িাযৈি। পাচঁযি তপৌনি য  যিযখযেি িি  ৰ : 

20 ৈযেন  এযেয়া আযি খ্ৰীিৰ িেূ, তিি ঈশ্বনৰ আিাৰ দ্বাৰাই অিুনৰাধ  যৰনে; 

আযি তোিানিা   অিুনৰাধ  যৰনো, খ্ৰীিৰ  াৰনণ, ঈশ্বৰৰ িৈে যিিি তহাৱা। 

(2  যৰন্থীয়া 5:20) 

14 এনেন  সেযৰ  ঁ াি যপযন্ধ, ধান্সম ত োৰ ওৰযণ যপযন্ধ, 15 আৰু শাযিৰ শুিিাে তাৰ 

 াৰনণ িযৰৰ ওপৰে যিয় হও ; 16 আৰু সনি তাপযৰ যিশ্বাসৰ ঢািখি িও , িাৰ 

সহায়ে তোিানিান  িুিজিৰ স নিা জ্বযি ি া  াডঁ িুিুৱাি পাযৰিা। 17 আৰু 

পযৰত্ৰাণৰ তহিনি  আৰু আত্মাৰ েনৰাৱাি, যি ঈশ্বৰৰ িা য, তিাৱা; 18 স নিা 

ি াৰৰ িাি তিা আৰু িাি তিানৰ আত্মাৰ দ্বাৰাই যচৰ াি িাি তিা  যৰিকি, আৰু 

স নিা পযিত্ৰ তিা ৰ িানি স নিা গধি তয আৰু িাি তিাৰ িযে সজাৈ গহ িায িকি, 

19 আৰু তিাৰ  াৰনণ এনিনিাৰ িস্তু তিা  যিয়া হয়, িানে িই ি াশ  যৰিকি 

যিিী  হওঁ .িুখ খুযিিকি যিয় । শুিিাে তাৰ তৈাপি  িা, 20 িাৰ  াৰনণ িই 

যশ যিনৰ িাযন্ধ তিাৱা িেূ; িই তিনিক   ’ি িানৈ, তেনিক  িই তেওঁৰ যিষনয় 

সাহনসনৰ  িা  ওঁ। (ইয চীয়া 6:14-20) 
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এনম্বোিৰ য ? তিযৰয়াি-তৱিিাৰ ৰ েিে যিয়া সংজ্ঞা আনে: 

1 : এজি চৰ াৰী িেূ; যিনশষক : যিনিশী চৰ াৰ িা সাি তনিৌি ৰাষ্ট্ৰ  তেওঁৰ 

চৰ াৰ িা সাি তনিৌি ৰাষ্ট্ৰৰ আৱাসী িযেযিযধ যহচানপ স্বী ৃযেিাপ্ত উচ্চ পিিীৰ 

 ূ কিযে  এনজট, িা যিনশষ আৰু িানয় অস্থায়ী  ূ কিযে  যিিুন্সক্তে যিিুন্সক্ত 

যিয়া 

2 উত্তৰ: এজি অিুনিাযিে িযেযিযধ িা িেূ 

িযি আপযুি এজি ি ৃে খ্ৰীিাি, তেনি আপযুি এজি  েৃ তত্বশীি িেূ, খ্ৰীিকি! পাচঁযি 

যপেনৰ য  যিযখযেি িি  ৰ : 

9 য ন্তু তোিানিা  িনিািীে িংশ, ৰাজ ীয় পনুৰাযহে, পযিত্ৰ জাযে আৰু ইয়াৰ 

তিা স ি, িানে তোিানিা   আন্ধাৰৰ পৰা যিজৰ আচযৰে তপাহৰকি িাযে 

অিাজি  িযহিািন্সণ্ডে  যৰিা; 10 যি স ি পিূ তনে জাযে িাযেি, য ন্তু এযেয়া 

ঈশ্বৰৰ তিা , যিস নি িয়া  ৰা িাযেি, য ন্তু এযেয়া িয়া  ৰা। (1 যপেৰ 2:9-10) 

খ্ৰীিাি যহচানপ আযি এ া পযিত্ৰ জাযেৰ অংশ হ’ি িাযৈি। 

এযেয়া ত ািন া জাযে পযিত্ৰ? 

িাৰু, যিন্সিেিানৱ এই জৈেৰ ত ানিা এখি ৰাজয িহয়—য ন্তু তশষে তেওঁনিা  খ্ৰীিৰ 

ৰাজযৰ অংশ হ’ি (ি াযশে িা য 11:15)। এয়াই ঈশ্বৰৰ জাযে, তেওঁৰ ৰাজয পযিত্ৰ। 

ৰাষ্ট্ৰিেূ যহচানপ আযি সাধাৰণনে এই পৃযিৱীৰ জাযেসিহূৰ িেযক্ষ ৰাজিীযেৰ গসনে জযডে 

িহয়। য ন্তু আযি এযেয়া ঈশ্বৰৰ জীৱি-ধাৰণৰ পদ্ধযেনৰ জীয়াই িায ি িাযৈি 

(www.ccog.org  িৈনে যিিািূিীয়া য োপখনিা চাও :  খ্ৰীিাি: ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ িানি 

ৰাষ্ট্ৰিেূ, খ্ৰীিাি যহচানপ জীয়াই ি াৰ ওপৰে িাইনিিৰ যিনিতশিা)। এনি  ৰাৰ দ্বাৰা আযি 

িািিনৰ যশয ি পানৰা ঁতি ঈশ্বৰৰ পিনিাৰ য য় উত্তি, িানে তেওঁৰ ৰাজযে আযি ৰজা আৰু 

পুনৰাযহে গহ পযৃিৱীে খ্ৰীিৰ গসনে ৰাজত্ব  যৰি পানৰা; 

5 য য়নিা যি জনি আিা  তিি  যৰনি, আৰু যিজৰ তেনজনৰ আিা  পাপৰ পৰা 

ধুই তপিানি, 6 আৰু তেওঁৰ যপেৃ ঈশ্বৰৰ িানি আিা  ৰজা আৰু পনুৰাযহে যিিুক্ত 

 যৰনি, তেওঁৰ িযহিা আৰু আযধপেয যচৰ ািকিন  হও । তসনয় হও । 

(ি াযশে িা য 1:5-6) 

10 আৰু আযি আিাৰ ঈশ্বৰৰ িানি ৰজা আৰু পুনৰাযহে যিিুক্ত গহনো; আৰু আযি 

পৃযিৱীে শাসি  যৰি। (ি াযশে িা য 5:10) 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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ইয়াৰ িযৱষযেৰ এ া যিশ হ’ি যিস ি িেতযনিা   যশন াৱা, োৰ যপেে ঈশ্বৰৰ পি 

অিুসৰণ  ৰা: 

19 য য়নিা তিা স নি যিৰূচানিিে যচনয়ািে িাস  যৰি; আৰু  ান্সন্দি 

তিাৱাযৰিা। তোিাৰ  ানন্দাি শুযিনি তেওঁ তোিাৰ ওপৰে অযেশয়  ৃপা  যৰি; 

তিযেয়া তেওঁ শুযিি তেযেয়া তেওঁ আনপািা  উত্তৰ যিি। 20 আৰু যিনহাৱাই 

তোিানিা   যিপিৰ যপঠা আৰু িুখৰ পািী যিনিও তোিানিা ৰ গুৰুস ি  

আৰু ত ানিা চু ে ৰখা িহ’ি, য ন্তু তোিানিা ৰ চ ু তোিানিা ৰ গুৰুস িৰ 

ওপৰে িায ি। 21 তোিানিা ৰ  াণে এই িা য আযহি, তি এইন ানৱই পি, 

তিযেয়াই তোিানিান  তসা ঁানি িা িাওঁ ানি ঘূযৰিা, তেযেয়াই এই পিে চযিিা। 

(যিচয়া 30:19-21) 

িযিও এইন া সহস্ৰাব্দ ৰাষ্ট্ৰৰ িানি এ া িযৱষযদ্বাণী, এই িুৈৰ খ্ৰীিািস নি যশক্ষা যিিকি সাজ ু

তহাৱান া িনয়াজি: 

12 ... এই সিয়কিন  আপযুি যশক্ষ  তহাৱা উযচে (ইব্ৰী 5:12) 

15 য ন্তু তোিানিা ৰ হৃিয়ে যিনহাৱা ঈশ্বৰ  পযিত্ৰ  ৰা; আৰু যিনয় 

তোিানিা ৰ পৰা িম্ৰিানৱ আৰু িয়নৰ তোিানিা ৰ পৰা যিচৰা আশাৰ  াৰণ 

সুযধি, তেওঁ উত্তৰ যিিকি সিায় সাজ ুিা   (1 যপেৰ 3:15)। 

িাইনিনি তিখুৱাইনে তি িহানিশ আৰম্ভ তহাৱাৰ ষ্টঠ  আৈনেই তিযেিাৈ যিশ্বাসী খ্ৰীিানি 

িহুেন  যশক্ষা যিি: 

33 আৰু যিস নি িনু্সজ পায় তেওঁনিান  িহুেন  যশ াি (িাযিনয়ি 11:33) 

ৈযেন , যশয ি পৰা, অিুগ্র্হ আৰু জ্ঞািে িৃন্সদ্ধ তহাৱা (2 যপেৰ 3:18), এযেয়া আযি 

 যৰিিৈীয়া  াি। ঈশ্বৰৰ ৰাজযে আনপািাৰ িূযি াৰ এ া অংশ গহনে যশক্ষা যিিকি সক্ষি 

তহাৱা। আৰু অযধ  যিশ্বাসী, য িানডিয য়াৰ (ি াযশে িা য 3:7–13), খ্ৰীিািস িৰ িানি, 

ইয়াে সহস্ৰাব্দ ৰাজয আৰম্ভ তহাৱাৰ আৈনে গুৰুত্বপূণ ত সসুিাচাৰ  সাক্ষীস ি  সিি তি 

 ৰান াও অিিুতক্ত হ’ি (িযি 24:14)। 

ঈশ্বৰৰ ৰাজয স্থাপিৰ যপেে ঈশ্বৰৰ তিা স ি  ক্ষযেগ্র্স্ত গ্র্হন া পুিৰুদ্ধাৰ  ৰাে সহায় 

 যৰিকি িযৱহাৰ  ৰা হ’ি: 

12 তোিানিা ৰ িাজৰ যিস নি পুৰযণ উচ্ছন্ন ঠাইনিাৰ  যৰি; 

আপুযি িহুনো িংশৰ তিষ্ট  স্থাপি  যৰি; আৰু আনপািা  উিংঘাৰ 

তিৰািযে াৰী, িাস  যৰিকি পি পুিৰুদ্ধাৰ াৰী িুযি ত াৱা হ’ি। (যিচয়া 58:12) 
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এইিনৰ, এই িুৈে ঈশ্বৰৰ পিে জীয়াই ি া ঈশ্বৰৰ তিা স নি পুিৰুদ্ধাৰৰ এই সিয়ে 

িািুহ  িৈৰে (আৰু অিয ঠাইে) িাস  ৰান া সহজ  যৰ েুযিি। পযৃিৱীখি সঁচাক নয় 

এখি উন্নে ঠাই হ’িনহঁনেি৷ আযি এযেয়া খ্ৰীিৰ িানি ৰাষ্ট্ৰিেূ হ’ি িাযৈি, িানে আযিও 

তেওঁৰ ৰাজযে তসৱা  যৰি পানৰা। 

প্ৰকৃত শুৰ্ াতভাি  াতভা ৰূপােিকািী 

িীচুনৱ গ যেি, “তোিানিান  িযি তিাৰ িা য পািি  ৰা, তেনি তোিানিা  যিিয় তিাৰ 

যশষয।” 32 আৰু তোিানিান  সেয  জাযিিা, আৰু সেযই তোিানিা   িুক্ত  যৰি" 

(তিাহি 8:31-32)। ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ শুিিাে তাৰ যিষনয় সেয জিান ানৱ আিা  এই জৈেৰ 

যিো আশাৰ পৰা িুক্ত  নৰ। য   াি  নৰ—ঈশ্বৰৰ পযৰ ল্পিা! চয়োনি সিগ্র্ জৈে  

িোৰণা  যৰনে (ি াযশে িা য 12:9) আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজযই গহনে ি ৃে সিাধাি।আযি 

সেযৰ পক্ষে যিয় যিয়া আৰু োৰ তপাষ ো  ৰা িনয়াজি।(তিাহি 18:37)। 

শুিিাে তাৰ িাে তা িযন্সক্তৈে পযৰত্ৰাণেক  িহু তিযে। এই িুৈে ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ শুিিাত্ততা সিযি 

হ’ি িাযৈি; 

2 আৰু এই জৈেৰ িনৰ িহ’িা, য ন্তু তোিানিা ৰ িিৰ িৱী ৰণৰ দ্বাৰা 

তোিানিা ৰ আচৰনণা সিযি হ’ি পানৰ, িানে তোিানিান  ঈশ্বৰৰ িাি, িাি 

আৰু যসদ্ধ ইচ্ছা পৰীক্ষা  যৰি পানৰ। (তৰািীয়া 12:2) 

ি ৃে খ্ৰীিািস নি ঈশ্বৰ আৰু আিৰ তসৱা  যৰিকি ধি তািযৰে হয়: 

22 িাসস ি, তোিানিা ৰ িিুৰ তিহ অিুসানৰ স নিা যিষয়নে আজ্ঞা পািি 

 ৰা, চ ুৰ তসৱা  যৰ িহয়, য ন্তু িিৰ আিযৰ োনৰ ঈশ্বৰৰ িয়  যৰ। 23 আৰু 

তোিানিান  যি  যৰিা, তোিানিান  যিিনৰ  যৰিা, তসইিনৰ িনিনৰ  ৰা, 

তিনিক  িািুহৰ িানি িহয়, 24 য য়নিা তোিানিান  যিনহাৱাৰ পৰা উত্তৰাযধ াৰ 

িাি  যৰি; য য়নিা তোিানিান  িিু খ্ৰীিৰ তসৱা  ৰা। ( িচীয়া 3:22-24) 

28 এই তহেুন  তিনিক  আিাৰ িৰচৰ  যৰি তিাৱাৰা ৰাজয আনে, তসনয় আিাৰ 

ওপৰে অিুগ্র্হ  ৰা, িাৰ দ্বাৰা আযি িন্সক্ত আৰু িন্সক্তনৰ ঈশ্বৰৰ আৰাধিা  যৰি 

পানৰা।ঁ (ইব্ৰী 12:28) 

ি ৃে খ্ৰীিািস নি জৈেৰ পৰা আেঁৰে িাস  নৰ। আযি সষ্টঠ  আৰু িুিৰ িানি জৈেৰ 

ওপৰে ঈশ্বৰৰ িািিণ্ড গ্র্হণ  নৰা।ঁ ধাযি ত স নি যিশ্বাসৰ দ্বাৰাই জীয়াই িান  (ইব্ৰী 10:38), 

 াৰণ এই িুৈে ঈশ্বৰৰ পিে চযিিকি যিশ্বাসৰ িনয়াজি। খ্ৰীিািস ি  তেওঁনিান  িাস 

 ৰা জৈেখিৰ পৰা ইিানিই পিৃ  িযুি ৈণয  ৰা গহযেি তি তেওঁনিা ৰ জীৱি-ধাৰণৰ 

পদ্ধযে  িেুি যিয়িে "পি" িযুি উনেখ  ৰা গহযেি (পাচঁযিৰ  ি ত 9:2; 19:9; 24:14), 22)। 

জৈেখনি স্বাি তপৰিানৱ চয়োিৰ িিাৱে জীয়াই িান , িা  " য়িৰ পি" িযুি ত াৱা গহনে 

(যিহিূা 11)। 
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ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ শুিিাে তা গহনে ধাযি ত ো, আিন্দ আৰু শাযিৰ িাে তা (তৰািীয়া 14:17)। 

িযৱষযদ্বাণীিূি  িা যন া, সষ্টঠ িানৱ িনু্সজনি, সান্ত্বিািায়  (1  যৰন্থীয়া 14:3; 1 

যিচিিী ীয়া 4:18), যিনশষক  তিযেয়া আযি জৈেখি িাষ্টঙ তিাৱা তিযখিকি পাওঁ (িূ  21:8-

36)। ি ৃে খ্ৰীিাি জীৱি পদ্ধযেনয় আধযান্সত্ম  িচুৰো আৰু িস্তুৈে আশীি তািৰ যিশে 

আগুৱাই গি িায় (িা ত 10:29-30)। ইয়া  জীয়াই ি াস নি ত নিক  িুন্সজ পায় তি 

জৈেখি  ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ িনয়াজি, োৰ এ া অংশ। খ্ৰীিািস ি ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ ৰাষ্ট্ৰিেূ। 

খ্ৰীিািস নি আিাৰ আশা তিৌযে ে িহয়, য ন্তু আধযান্সত্ম ে ৰানখ, িযিও আযি তিৌযে  

জৈেে িাস  নৰা ঁ (তৰািীয়া 8:5-8)। আিাৰ ওচৰে "সসুিাচাৰৰ আশা" আনে ( িচীয়া 

1:23)। এইন া এ া  িা যিন া আযিি খ্ৰীিািস নি িুন্সজ পাইযেি তি আন্সজ যিজন  িীচু িুযি 

িািী  ৰা িহু তিান  ি ৃেনে িনু্সজ িাপায়। 
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6. এই সাধািণ হিৰতকতা ৰ্াল-ত য়াি এই তগালকীয় 

 ুজা ুজজৰয় এজি স ভৰেষ্ঠ... . .  

গ্র্ী -তৰািাি ৈীজতাসিূনহ যিশ্বাস  নৰ তি তেওঁনিান  ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ য েুিাি যিশ যশ ায়, 

য ন্তু ই ি ৃেনে য  তসইন া িুন্সজিকি অসুযিধা পায়। উিাহৰণস্বৰূনপ, িয ত িযি  

এিচাইনিাযপযডয়াই ৰাষ্ট্ৰৰ যিষনয় এইিনৰ যশ াইনে: 

এই ৰাজযৰ আৈিিৰ যশক্ষাৰ িযেন া পি তায়নে ইয়াৰ যিযিন্ন যিশ, ইয়াৰ সষ্টঠ  

অি ত, ইয়া  গ্র্হণ  ৰাৰ ধৰণন ানৱই তেওঁৰ ি ৰ েৃোৰ িূি তিষ্ট , ইিানিই তি 

তেওঁৰ ি ৰ েৃোসিহূ  "সসুিাচাৰ" িুযি ত াৱা হয়। ৰাজযৰ"... তেওঁনিান  

িণ্ডিী  "ঈশ্বৰৰ ৰাজয" িুযি  'িকি ধযৰনি; cf  িচীয়াস ি, I, 13; I 

যিচিিী ীয়া, ii, 12; ইপ' 'যিপে, I, 6, 9; v, 10, ইেযাযি ..িানি ৈীজতা  তসই 

ঐশ্বযৰ  িযেষ্ঠাি যহচানপ ... (তপাপ এইচ. য ংডি অৱ ৈড. ত িযি  

এিচাইনিাযপযডয়া, িযিউি VIII. 1910)। 

িযিও ওপৰে " ি, িই, 13;" আঙুযিয়াই যিয়া; I যিচিিী , ii, 12; ইপ ., I, 6, 9; v, 10," িযি 

আপুযি তেওঁনিা   চায়, তেনি আপযুি তিযখি তি তসই পিনিাৰৰ ত ানিা এ াই িণ্ডিী  

ঈশ্বৰৰ ৰাজয তহাৱাৰ যিষনয় এন া ত াৱা িাই। তেওঁনিান  যশ াইনে তি যিশ্বাসীস ি 

ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ অংশ হ’ি িা ই িীচুৰ ৰাজয িাইনিনি সে ত  যৰ যিনে তি িহুনে সসুিাচাৰ 

সিযি  যৰি িা আি এজিৰ  ানি ঘযূৰ িাি, এ া যিো  িা (ৈািােীয়া 1:3-

9)।িুিতাৈযজি িানৱ, যিযিন্ন িািুনহ তেনি  যৰনে। 

িীচুনৱ যশ াইযেি, "িই িা , সেয আৰু জীৱি।" তিাৰ দ্বাৰাই িহ'তি ত ানিানৱ যপেৃৰ 

ওচৰকি িানহ" (তিাহি 14:6)। যপেনৰ যশ াইযেি, "আি  ানৰা িাজে ত ানিা পযৰত্ৰাণ িাই, 

য য়নিা স্বৈ তৰ েিে িািুহৰ িাজে যিয়া আি ত ানিা িাি িাই িাৰ দ্বাৰা আযি পযৰত্ৰাণ 

পাি।" ” (পাচঁযিৰ  ি ত 4:12) যপেনৰ ইহুিীস ি  গ যেি তি অিুোপ  যৰিকি আৰু 

পযৰত্ৰাণ পািকি িীচু  গ্র্হণ  যৰিকি স নিানৱ যিশ্বাস িায ি িাযৈি (পাচঁযিৰ  ি ত 2:38)। 

ইয়াৰ যিপৰীনে তপাপ ফ্ৰান্সিনে যশ াইযেি তি িান্সস্ত স নি, িীচুৰ অযিহনি, িাি  ািৰ 

দ্বাৰা পযৰত্ৰাণ পাি পানৰ! তেওঁ এইন াও যশ াইনে তি িীচু  গ্র্হণ ি ৰাক  ইহুিীস নি 

পযৰত্ৰাণ পাি পানৰ! ইয়াৰ উপযৰও তেওঁ আৰু য েুিাি গ্র্ী -তৰািানিও যিশ্বাস  নৰ তি 

‘তিৰী’ৰ এ া অিাইনিিৰ সংস্কৰনণই গহনে সুসিাচাৰৰ িৈনে যিশ্বিযাপী আৰু আিঃধিীয় 

ঐ যৰ চাযি াষ্টঠ। িুখৰ যিষয় তি তেওঁনিান  আৰু আিস নি িীচুৰ গুৰুত্ব আৰু ঈশ্বৰৰ 

ৰাজযৰ ি ৃে শুিিাে তা িনু্সজ িাপায়। িহুনে িুৱা শুিিাে তাৰ িচাৰ  যৰ আনে। 

িহুনে িৃষ্টিনৰ তখাজ  ায়িি যিচানৰ আৰু পযৃিৱীে যিশ্বাস ৰাযখি যিচানৰ। িেুি যিয়নি 

যশ াইনে তি খ্ৰীিািস নি ওপৰকি চাি িাযৈি: 

2 পযৃিৱীৰ িস্তুনিাৰৰ ওপৰে িহয়, ওপৰৰ িস্তুনিাৰৰ ওপৰে িি ৰাখ । ( িচীয়া 
3:2) 
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7 য য়নিা আযি িৃষ্টিনৰ িহয়, যিশ্বাসৰ দ্বাৰাই চযিনো।ঁ (2  যৰন্থীয়া 5:7) 

েিাযপও তপাপ এ ািশ পাইউনে িূিেঃ তেওঁৰ ৈীজতাৰ িশ তিৰ পৰা তখাজ  ়িাৰ যশক্ষা 

যিযেি: 

...ত িযি  ৈীজতা...পৃযিৱীে খ্ৰীিৰ ৰাজয। (পাইউেৰ যিশ্বন াষ, ত াৱাে’ িাইিাে)। 

ত িযি  িাইনিি101 তৱিোই ে িািী  ৰা গহনে, "ঈশ্বৰৰ ৰাজয িীচু খ্ৰীিই 33 খ্ৰীিাব্দে 

পযৃিৱীে তেওঁৰ ৈীজতা যহচানপ িযেষ্ঠা  যৰযেি, যপ াৰৰ তিেৃত্বে ... ত িযি  ৈীজতা।" 

েিাযপও ঈশ্বৰৰ সহস্ৰাব্দৰ ৰাজয ইয়াে িাই আৰু তৰািৰ ৈীজতাও িাই, য ন্তু ই পযৃিৱীে হ’ি। 

িযিও ঈশ্বৰৰ ি ৃে িণ্ডিীৰ হােে "ৰাজযৰ চাযি" আনে (িযি 16:19), যিস নি িণ্ডিীৰ ৰাষ্ট্ৰ 

আনে িুযি িািী  নৰ তেওঁনিান  "জ্ঞািৰ চাযি  ায়ি গিনে" (িূ  11:52)। 

ত িযি  ৈীজতাৰ অয যচনয়ি ত ন যচজিে োযি ািুক্ত এ িাত্ৰ "ডযিি অৱ িয 

এযটন্সক্ৰি" হ'ি: 

676 খ্ৰীিযিনৰাধীৰ িোৰণাই ইযেিনধয জৈেে আ ৃযে ি’িকি আৰম্ভ  নৰ, 

িযেিানৰই ইযেহাসৰ যিেৰে তসই িচীহৰ আশা  উপিযব্ধ  ৰা িুযি িািী  নৰ 

যিন া ইযেহাসৰ িাযহৰকি ত ৱি অযিি ািীি যিচাৰৰ জযৰয়নেনহ িাস্তৱাযয়ে 

 যৰি পৰা িায়। ৈীজতাই যিনিযিয়ািৰ িািে ৰাষ্ট্ৰৰ এই িুৱা ৰণৰ পযৰৱযে তে 

ৰূপসিূনহা িা চ  যৰনে ... (ত িযি  চাচতৰ ত ন যচজি। ইনম্পৰা াৰ পন ি + 

তজানচ   াযডতনিি তৰ ন্সজংৈাৰ। ডািিনড, এি ৱাই 1995, পৃষ্ঠা 194) 

িুখৰ যিষয় তি যিস নি এ িে হয় তেওঁনিান  অৱনশষে ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ শুিিাে তা তঘাষণা 

 ৰাৰ তক্ষত্ৰে এ া ডাঙৰ সিসযা হ’ি। য েুিাি ি’ি 

িয়ং ৰ পিনক্ষপ (িাযিনয়ি 7:25; 11:30-36)। য ন্তু, আপযুি হয়নো িাযিি পানৰ, যিস নি 

িীচু  িিু যহচানপ গ্র্হণ  নৰ তেওঁনিা  স নিানৱ ৰাজযে িািায িনি? িাই, যসহঁে িহ’ি। 

িীচুনৱ য  গ যেি িি  ৰ : 

21 "তিা  িিু, িিু, যি জনি  য়, তেওঁ স নিানৱ স্বৈ তৰাজযে িনৱশ ি নৰ, য ন্তু 

যি জনি স্বৈ তে ি া তিাৰ যপেৃৰ ইচ্ছা পািি  নৰ, তেওঁনহ িনৱশ  যৰি।" 22 

তসইযিিা িহুনে তিা   ’ি, “িিু, িিু, আযি তোিাৰ িানিনৰ িািিাণী  ৰা 

িাইনি, তোিাৰ িািে িূেনিাৰ  তখযি পষ্টঠয়াই, তোিাৰ িািে িহুনো আচযৰে 

 াি তয  ৰা িাইনি? 23 তেযেয়া িই তেওঁনিা    ’ি, িই তোিানিা   ত যেয়াও 

যচযি তপাৱা িাই; তহ অিযায় াৰীস ি, তিাৰ পৰা আেঁযৰ িাও !' (িযি 7:21-23) 

পাচঁযি তপৌনি িক্ষয  যৰযেি তি "অযিচাৰৰ ৰহসয" তেওঁৰ সিয়ে "ইযেিনধয  াি  যৰ 

আনে" (2 যিচিিী ীয়া 2:7)। এই অকিধো তশষ  ািে িাইনিনি সে ত  যৰ যিয়া  িানিাৰৰ 

গসনেও জযডে যিন া  "ৰহসয, িহাি িাযিি" িযুি ত াৱা গহনে (ি াযশে িা য 17:3-5)। 
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"অযিচাৰৰ তৈাপি  িা" খ্ৰীিািস ি  পািি  ৰাৰ গসনে জযডে যিস নি যিশ্বাস  নৰ তি 

তেওঁনিান  ঈশ্বৰৰ িহ আজ্ঞাৰ যিধাি আযি পািি  ৰান া িাধযোিূি  িহয় আৰু/িা 

ইয়াৰ অেযযধ  গ্র্হণনিাৈয িযযেক্ৰি আনে আৰু/িা ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা িংৈ  যৰিকি েপসযাৰ 

ৰূপ। আইি, ৈযেন  তেওঁনিান  িাযিনিও তি তেওঁনিা ৰ ওচৰে ঈশ্বৰৰ যিধািৰ এ া ৰূপ 

আনে, তেওঁনিান  খ্ৰীিাি ধি তৰ এনি এ া ৰূপ ধযৰ ৰখা িাই যিন া িীচু িা তেওঁৰ পাচঁযিস নি 

গিধ িযুি স্বী াৰ  যৰি। 

গ্র্ী -তৰািীয়াস ি তসই  ৰীচীস িৰ িনৰ যিস নি ঈশ্বৰৰ আজ্ঞানিাৰ অিািয  যৰযেি, 

য ন্তু তেওঁনিা ৰ পৰম্পৰানিানৰ ইয়া  গ্র্হণনিাৈয  যৰ েুযিযেি িযুি িািী  যৰযেি—িীচুনৱ 

তসই িৃষ্টিিংৈী  যিন্দা  যৰযেি (িযি 15:3-9)! যিচয়াই এইন াও সে ত  যৰ যিযেি তি 

যিস নি যিজন  ঈশ্বৰ িযুি িািী  নৰ তেওঁনিান  তেওঁৰ যিধািৰ যিৰুনদ্ধ যিনদ্ৰাহ  যৰি 

(যিচয়া 30:9)। এই যিশংৃখি যিনদ্ৰাহ আযি, িুখৰ যিষয়, আন্সজকিন  তিযখিকি পাইনো। 

আি এ া "ৰহসয" তিখা িায় তি তৰািৰ ৈীজতাই যিশ্বাস  নৰ তি ইয়াৰ সািযৰ োিািী 

যিশ্বজিীি আৰু আিঃধিীয় এনজণ্ডাই শাযি আৰু পৃযিৱীে ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ এ  

অিাইনিিীয় সংস্কৰণৰ যিশে আগুৱাই গি িাি। শাস্ত্ৰই এ া আৈেীয়া যিশ্বজিীি ঐ যৰ 

যিৰুনদ্ধ সে ত  যৰ যিনে যিনয় যশ ায় তি, য েু িেৰৰ িানি, স ি হ'ি (ত া া: যিউ 

তজৰুজানিি িাইনিি, ত িযি  অিুনিাযিে অিুিাি তিখুওৱা গহনে): 

4 তেওঁনিান  অজৈৰৰ আৈে পূজা  যৰনি,  াৰণ তেওঁ তসই জন্তুন া  যিজৰ 

অযধ াৰ যিনে; তেযেয়া তেওঁনিান  তসই জন্তুন াৰ আৈে িণাি  যৰ  ’তি, “তসই 

জন্তুৰ িৈে ত ানি েুিিা  যৰি পানৰ?” ইয়াৰ যিৰুনদ্ধ ত ানি িুনঁ্সজি পানৰ?' 5 

তসই পশুন া  তৈৌৰৱ  যৰিকি আৰু যিন্দা  যৰিকি আৰু িাচযেশ িাহ ধযৰ 

সন্সক্ৰয় গহ িায িকি অিুিযে যিয়া হ’ি; 6 তেযেয়া তেওঁ ঈশ্বৰ, তেওঁৰ িাি, তেওঁৰ 

স্বৈীয় েমু্ব আৰু তেওঁৰ আশ্ৰয় তিাৱা স নিান  যিন্দা  যৰনি। 7 তেওঁ  পযিত্ৰ 

তিা স িৰ িৈে িুদ্ধ  যৰ জয়  যৰিকি অিুিযে যিয়া হ’ি, আৰু স নিা 

জাযে, জাযে, িাষা আৰু জাযেৰ ওপৰে তেওঁ  অযধ াৰ যিয়া হ’ি; 8 আৰু 

জৈেৰ স নিা তিান  তেওঁ  পূজা  যৰি, অি তাৎ জৈে সষৃ্টিৰ পৰা িযিিাি যিয়া 

তিৰ তপাৱাযিৰ জীৱি পুস্ত ে যিস িৰ িাি যিখা িাই, তসই স নিা তিান  

তেওঁ  আৰাধিা  যৰি। 9 যি জনি শুযিি পানৰ, তেওঁ শুযিি, 10 িন্দী  িন্দীকি; যি 

স ি  েনৰাৱানিনৰ যিহে হয়, তেওঁনিা   েনৰাৱানিনৰ িধ  ৰা হয়। ৈযেন  

পযিত্ৰ তিা স িৰ ওপৰে অধযৱসায় আৰু যিশ্বাস িায ি িানৈ। (ি াযশে িা য 
13:4-10, NJB) 

িাইনিনি িাযিিৰ ঐ যৰ অি পৰাৰ সিয়ৰ যিষনয় সে ত  যৰ যিনে: 

1 সাে া িাষ্ট  ি া সােজি স্বৈ তিেূৰ এজনি তিাৰ ওচৰকি আযহ  ’তি, ‘ইয়াকি 

আহ , আৰু িই তোিা  তিখুৱাি, যিৈৰা ী িহাি তিশযা িহুে পািীৰ  াষে িযহ 

আনে, 2 িাৰ িৈে পযৃিৱীৰ স নিা ৰজাই িযযিচাৰ  যৰনে; আৰু যিজনি জৈেৰ 

স নিা তিা   যিজৰ িযযিচাৰৰ সুৰানৰ পাি  যৰনি।' 3 তেওঁ তিা  আত্মাে 

িৰুিূযিকি গি ৈ’ি, আৰু োে িই এৈৰা ী িযহিা  সাে া িূৰ আৰু িহ া যশং 
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ি া ৰঙা জন্তুৰ ওপৰে উষ্টঠ ি া তিযখনিা,ঁ আৰু োইৰ চাযৰও ানি ঈশ্বৰ যিন্দা 

যিখা আনে। 4 তসই িযহিাৈৰা ীনয় তিঙুিীয়া আৰু ৰঙা িস্ত্ৰ পযৰধাি  যৰযেি, 

তসাণ আৰু ৰত্ন আৰু িু ুোনৰ চ ু  পািে েুযিযেি, আৰু তেওঁৰ হােে তসাণৰ 

দ্ৰাক্ষাৰস আযেি, যি তেওঁৰ তিশযািযৃত্তৰ ঘৃণিীয়  াি তযনৰ পযৰপণূ ত আযেি; 5 োইৰ 

 পািে এ া িাি, এ া তৈাপি িাি যিখা আযেি: ‘িহা িাযিি, স নিা তিশযা 

আৰু পযৃিৱীে স নিা অ িশৰীয়া  াি তযৰ িােৃ।’ 6 িই তিযখনিা ঁতি োই পযিত্ৰ 

তিা স িৰ তেজ আৰু িীচুৰ শ্বহীিস িৰ তেজে িিযপাি  যৰযেি; আৰু 

তেওঁ  তিযখ িই সম্পণূ ত আচযৰে গহ পযৰনিা।ঁ (ি াযশে িা য 17:1-6, NJB) 

9' ই চেুৰোৰ িািী  নৰ। সাে া িূৰ গহনে তসই সাে া পাহাৰ, িাৰ ওপৰে 

িযহিাৈৰা ী িযহ আনে। , , 18 েুযি যি িাৰী তিযখিা, তসই িহািৈৰ, যি পযৃিৱীৰ 

স নিা শাসি েতাৰ ওপৰে অযধ াৰী।’ (ি াযশে িা য 17:9,18, NJB) 

1 ইয়াৰ পােে িই আি এজি িেূ  স্বৈ তৰ পৰা িাযি অহা তিযখনিা,ঁ তেওঁ  িহাি 

অযধ াৰ যিয়া হ’ি; তেওঁৰ িযহিানৰ পৃযিৱী ন্সজযিয  উষ্টঠি। 2 তেওঁ তজানৰনৰ 

যচঞযৰ  ’তি, ‘িাযিি পযেে গহনে, িহাি িাযিি পযেে গহনে, আৰু তেওঁ িূেৰ 

িাসস্থাি আৰু স নিা িুি আত্মা আৰু তিনেৰা, ঘৃণিীয় চৰাইৰ িাসস্থাি গহ 

পযৰনে। 3 তেওঁৰ িযযিচাৰৰ দ্ৰাক্ষাৰস স নিা জাযেনয় পাি  যৰনি; পযৃিৱীৰ 

স নিা ৰজাই োইৰ িৈে িযযিচাৰ  যৰনি, আৰু োইৰ িযযিচাৰৰ িানি স নিা 

িযৱসায়ী ধিী গহনে।' 4 স্বৈ তৰ পৰা আি এ া িা য ত াৱা হ’ি; িই শুযিনিা ঁতি, ‘তহ 

তিাৰ তিা স ি, তেওঁৰ পৰা ওিাই আহ , িানে তোিানিান  তেওঁৰ অপৰাধে 

িাৈ তিানপাৱা আৰু এন  িুখৰ সনু্মখীি িহয়। 5 তেওঁৰ পাপনিাৰ আ াশকিন  

গৈনে, আৰু তেওঁৰ অপৰাধনিাৰ ঈশ্বৰৰ হৃিয়ে আনে; 6 তেওঁ  িািী  ৰা ধিৰ 

িুগুণ ধি যিি িানৈ। তেওঁৰ যিশ্ৰণৰ িুগুণ শন্সক্তশািী  াপ এ া ৰাযখি িাযৈি। 7 

তেওঁৰ স নিা হুিসু্থি আৰু অৈীৰ যিেৰে এজনি যিি তােি িা িন্ত্ৰণাৰ গসনে 

যিযিি িাযৈি। িই ৰাণী গহ িযহ আনো, োই িানি; িই যিধৱা িহয় আৰু িুখ 

ত যেয়াও ৈি িাপাি। 8 য য়নিা এযিিনে তেওঁৰ ওপৰে িুখ- ি হ’ি, তৰাৈ, 

তশা  আৰু িুযিতক্ষ। তেওঁ  জ্বিাই যিয়া হ’ি। যিনহাৱা ঈশ্বনৰ তেওঁ  তিাষী সািযস্ত 

 যৰনে, তেওঁ শন্সক্তশািী।’ 9 পযৃিৱীৰ ৰজা স নি োইৰ িানি তশা  আৰু  ানন্দাি 

 যৰি, যিস নি োইৰ িৈে িযযিচাৰ  যৰনি, আৰু োইৰ িৈে িযযিচাৰ  যৰনি। 

তেওঁনিান  তেওঁৰ জ্বযি ি া তধাৱঁা তিযখনে, (ি াযশে িা য 18:1-9, NJB) 

িীচু ঘূযৰ িহাকিন  ত ানিা উপিুক্ত ঐ য িািায ি: 

10 িাযহৰকি চাও ! িাযহৰকি চাও ! উত্তৰ তিশৰ পৰা পিাই িাও  - যিনহাৱাই 

গ নে - য য়নিা িই তোিানিা   আ াশৰ চাযৰ া িোহৰ িাজে যসঁচৰযে 

 যৰনিা ঁ- যিনহাৱাই গ নে। 11 সাৱধাি হও ! তহ যচনয়াি, যি এযেয়া িাযিিৰ  িযাৰ 

িৈে িাস  নৰ, পিায়ি  ৰ ! 

12 য য়নিা িিু চনিানে এই  িা গ নে, য য়নিা িযহিাৰ আজ্ঞা যিয়া গহনে 
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িই, তোিানিা   িু   ৰা জাযেনিাৰৰ যিষনয়, ‘যি জনি তোিা  স্পশ ত  নৰ, তেওঁ 

তিাৰ চ ুৰ আইযৰে স্পশ ত  নৰ। 13 এযেয়া তচাৱা, িই তেওঁনিা ৰ যিৰুনদ্ধ হাে 

িাষ্টঙি, আৰু তেওঁনিান  যিস ি  িাস  যৰ ৰাযখনে, তেওঁনিা   িু   যৰ 

তপিাি।’ তেযেয়া েুযি জাযিিা তি িিু চানিান  তিা  পঠাইনে! 14 তহ যচনয়ািৰ 

জীনয় , তোিানিা   যচঞযৰি, য য়নিা এযেয়া িই তোিানিা ৰ িাজে 

িায িকি আযহি, যিনহাৱাই গ নে! 15 আৰু তসই যিিা িহুনো জাযে যিনহাৱাৰ 

ওচৰকি ঘূযৰ আযহি। হয়, তেওঁনিা  তেওঁৰ তিা  হ’ি, আৰু তেওঁনিান  

তোিানিা ৰ িাজে িাস  যৰি। তেযেয়া েুযি জাযিিা তি িিু চানিান  তিা  

তোিাৰ ওচৰকি পষ্টঠয়াইনে! 16 যিনহাৱাই পযিত্ৰ তিশে তেওঁৰ উত্তৰাযধ াৰ 

যিহিূা  িখি  যৰি আৰু যিৰূচানিি  পুিৰ যিি তাচি  যৰি। (জখযৰয়া 2:10–16, 

NJB; KJV/NKJV সংস্কৰণে িি  ৰ  তি পিনিাৰ জখযৰয়া 2:6–12 যহচানপ 

োযি ািুক্ত  ৰা গহনে) 

ৰাষ্ট্ৰসংঘ, তিষ্ট  াি, িহুনো িন নিট আৰু পূি অি তডক্স তিোই িচাৰ  ৰা যিশ্বজিীি আৰু 

আিঃধিীয় আনন্দািি  িাইনিনি স্পিিানৱ যিন্দা  নৰ আৰু ইয়া  উৎসাযহে  ৰা উযচে 

িহয়। িীচুনৱ সে ত  যৰ যিযেি তি যিস নি তেওঁ  অিুসৰণ  ৰা িযুি িািী  যৰযেি 

তেওঁনিান  "িহুন  িোৰণা  যৰি" (িযি 24:4-5)। িহুনো  যিউযিজি ি াযশে িা য 6:1-

2 পিৰ "িৈা অশ্বানৰাহী" (যিন া িীচু িহয়) আৰু ি াযশে িা য 17 পিৰ তিশযাৰ গসনে 

জযডে। 

জখযৰয়াৰ িনৰ পাচঁযি তপৌনিও যশ াইযেি তি িীচু ঘূযৰ িহাকিন  যিশ্বাসৰ ি ৃে ঐ য 

িািায ি: 

13 তিযেয়াকিন  আযি স নিানৱ ঈশ্বৰৰ পুত্ৰৰ যিষনয় যিশ্বাস আৰু জ্ঞািে ঐ যে 

উপিীে িহওঁ আৰু যসদ্ধ িািুহ িহওঁ, আৰু স্বয়ং খ্ৰীিৰ পূণ তোনৰ সম্পণূ তৰূনপ 

পযৰপক্ক িহওঁ। (ইয চীয়া 4:13, এি.তজ.যি.) 

যিস নি যিশ্বাস  নৰ তি এই ঐ য িীচুৰ ঘযূৰ অহাৰ আৈনেই হয়, তেওঁনিান  িুি  নৰ। 

িূিেঃ তিযেয়া িীচু ঘযূৰ আযহি, তেযেয়া তেওঁ তেওঁৰ যিৰুনদ্ধ এ ন্সত্ৰে হ’িিৈীয়া 

জাযেনিাৰৰ ঐ য ধ্বংস  যৰি িাযৈি: 

11:15 তেযেয়া সপ্তি স্বৈ তিনূে যশঙা িজানি আৰু স্বৈ তে যচঞযৰ ি া িা য শুিা ৈ’ি, 

‘জৈেৰ ৰাজয আিাৰ িিু আৰু তেওঁৰ খ্ৰীিৰ ৰাজয গহ পযৰনে, আৰু তেওঁ 

যচৰ ািৰ িানি ৰাজত্ব  যৰি।’ 16 ঈশ্বৰৰ আৈে িযহ ি া তচৌযিশজি িাচীনি 

ঈশ্বৰৰ পূজা  যৰ  পানিনৰ িাষ্ট  স্পশ ত  যৰনি 17 এই  িানৰ, ‘তহ সি তশন্সক্তিাি 

ঈশ্বৰ, যিজি তেওঁ আযেি, তেওঁৰ িহাশন্সক্ত গ্র্হণ  যৰ তেওঁৰ আৰম্ভ  ৰাৰ িানি 

আযি তোিা  ধিযিাি জিাইনো যিয়ি. 18 জাযেযিিা ৰ িাজে হুিসু্থি হ’ি, 

আৰু এযেয়া তোিানিা ৰ িযেনশাধ তিাৱাৰ সিয় আযহ পযৰনে, িেৃস িৰ যিচাৰ 

হ’ি, আৰু তোিানিা ৰ িাস িািিািীস িৰ িানি, পযিত্ৰ তিা স িৰ িানি 

আৰু তোিাৰ িাি  িয়  ৰা তিা স িৰ িানি, য  সৰু িা য ? ডাঙৰ, 
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তেওঁনিা   পুৰসৃ্কে  ৰা হ’ি। , পযৃিৱী ধ্বংস াৰীস ি  ধ্বংস  ৰাৰ সিয় 

আযহ পযৰনে।' (ি াযশে িা য 11:15-18, NJB) 

19:6 তেযেয়া িই শুযিনিা,ঁ যিনিাৰ িহু তিা ৰ িাে আযেি, তিনি সাৈৰৰ শব্দ িা 

িজ্ৰপােৰ িহা ৈজতিৰ িনৰ, ‘আেুিুয়া! আিাৰ সি তশন্সক্তিাি ঈশ্বৰ যিনহাৱাৰ ৰাজয 

আৰম্ভ গহনে; 19 তেযেয়া িই তিযখনিা ঁ তি পশুন ানৱ পৃযিৱীৰ স নিা ৰজা আৰু 

তেওঁনিা ৰ গসিযিাযহিী আৰু তঘাৰঁা আৰু তেওঁৰ গসিযৰ যিৰুনদ্ধ িুদ্ধ  যৰিকি 

তৈা  খাইনে। 20 য ন্তু তসই পশুন া  িন্দী  যৰ ৰখা হ’ি, তসই যিো িািিািীজিৰ 

িৈে িন্দী  যৰ ৰখা হ’ি, যিজনি তসই পশুন াৰ িানি আচযৰে  াি তয  যৰযেি, 

আৰু তসই পশুন াৰ যচি ৰাযখযেি আৰু ইয়াৰ িযূে ত  পূজা  ৰা তিা স ি  

তেওঁনিা ৰ দ্বাৰাই িোযৰে  যৰযেি। জ্বযি ি া চাি াৰৰ অযগ্নিয় হ্ৰিন াে 

িুনয়ান  জীযৱে অৱস্থাে তপিাই যিয়া হ’ি। 21 োৰ িখুৰ পৰা ওনিাৱা 

অশ্বানৰাহীজিৰ েনৰাৱানিনৰ স নিা তিা   হেযা  ৰা হ’ি আৰু স নিা চৰাইৰ 

িাংসৰ িৈে তেজ ওিাি। 20:4 তেযেয়া িই যসংহাসিনিাৰ তিযখনিা,ঁ ি’ে 

তেওঁনিান  যিজৰ আসি গিযেি, আৰু তেওঁনিা   যিচাৰ  যৰিকি অযধ াৰ 

যিয়া হ’ি। িই তসই স নিানৰ আত্মা তিযখনিা,ঁ যিস নি িীচুৰ সাক্ষয যিিকি আৰু 

ঈশ্বৰৰ িা য িচাৰ  যৰিকি িূৰ  াষ্ট  তপিাইযেি, আৰু যিস নি পশু িা তেওঁৰ 

িূযে তন া  পূজা  যৰিকি অস্বী াৰ  যৰযেি আৰু  পাি িা হােে তব্ৰণ্ড 

যপযন্ধযেি। তেওঁ জীযৱে গহ খ্ৰীিৰ িৈে হাজাৰ িেৰ ৰাজত্ব  যৰনি। (ি াযশে 

িা য 19:6,19-21; 20:4, NJB) 

িি  যৰি তি িীচুনৱ তেওঁৰ যিৰুনদ্ধ এ ন্সত্ৰে তহাৱা জৈেৰ গসিযিাযহিীনিাৰ  ধ্বংস  যৰি 

িাযৈি। তেযেয়া তেওঁ আৰু পযিত্ৰ তিা স নি ৰাজত্ব  যৰি। তেযেয়ানহ যিশ্বাসৰ সষ্টঠ  

ঐ য হ’ি। িুিতাৈযজি িানৱ, িহুনে এনি িুৱা পযৰচাৰ  শুযিি যিস িৰ শব্দ িাি য ন্তু 

িহয়, পাচঁযি তপৌনি সে ত  যৰ যিয়াৰ িনৰ (2  যৰন্থীয়া 11:14-15)। িযি অযধ  তিান  

সঁচাক নয় িাইনিি আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ শুিিাে তা িুন্সজনিনহঁনেি, তেনি িীচুৰ যিৰুনদ্ধ িুদ্ধ 

 ি হ’িনহঁনেি। 
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7.  ৰিজৰি এৰি ৰ্ াি অৱকাশ্ 

িযিও িািুনহ আযি ইিাি চেুৰ িুযি িাযি িাি পায়, আিাৰ িুজাৰ সীিা আনে, েিাযপও 

ঈশ্বৰৰ "িুজা অসীি" (ৈীেিািা 147:5)। 

তসনয়নহ এই গ্র্হন া ষ্টঠ   যৰিকি ঈশ্বৰৰ হস্তনক্ষপৰ িনয়াজি হ’ি। 

িহুনে ঈশ্বৰ  যিশ্বাস  যৰনিও তিযেিাৈ িািুনহই তেওঁ ি ৃেনে যিনিতশ যিয়াৰ িনৰ জীয়াই 

িায িকি িস্তুে িহয়। েিে যিয়া  িানিাৰৰ িযে িনিানিাৈ যিয় : 

8 তহ িািুহ, তেওঁ তোিা  তিখুৱাইনে, য  িাি; আৰু যিনহাৱাই তোিানিা ৰ পৰা 

য  যিচানৰ, িানে তোিানিান  ধান্সম ত ো  যৰিা, িয়া  তিি  যৰিা, আৰু তোিাৰ 

ঈশ্বৰৰ িৈে িম্ৰোনৰ চযিি? (িীখা 6:8) 

িািৱ জাযে সঁচাক নয় িম্ৰিানৱ তখাজ  ায়িিকি এন া  যৰিকি ইচু্ছ  িহয়। আিি আৰু 

হৱাৰ সিয়ৰ পৰা (আযিপসু্ত  3:1-6), িািুনহ ঈশ্বৰৰ ওপৰে যিজৰ আজ্ঞাৰ সনেও যিজৰ 

ওপৰে আৰু যিজৰ অগ্র্াযধ াৰৰ ওপৰে যিিতৰ  যৰিকি িাযে গিনে (িাত্ৰাপুস্ত  20:3-17)। 

যহনোপনিশ পসু্তন  যশ ায়: 

5 স নিা হৃিনয়নৰ িিুে যিশ্বাস  ৰ , আৰু যিজৰ িনু্সদ্ধৰ ওপৰে িৰসা ি যৰি; 
6 তোিানিা ৰ স নিা  ি তনে তেওঁৰ আজ্ঞা পািি  ৰা, তেযেয়া তেওঁ তোিাৰ 

পি তপাি  যৰি। 7 যিজৰ িৃষ্টিে জ্ঞািী িহিা; িিু  িয়  ৰ  আৰু তিয়াৰ পৰা 

আেঁযৰ িা  । (যহনোপনিশ 3:5-7) 

েিাযপও তিযেিাৈ িািুনহই ঈশ্বৰ  আিযৰ োনৰ যিশ্বাস ি যৰি িা তেওঁ যিজৰ তখাজনিাৰ 

যিনিতশিা যিিকি অনপক্ষা ি যৰি। িহুনে িৈৱানি যি যিচানৰ োন   যৰি িুযি  য়, য ন্তু 

ি নৰ। িািৱ জাযে  চয়োনি িোযৰে গহনে (ি াযশে িা য 12:9) আৰু জৈেৰ  ািিা 

আৰু ‘জীৱিৰ অহং াৰ’ে ধৰা পযৰনে (1 তিাহি 2:16)। 

চৰ াৰনিাৰ এ ন্সত্ৰে গহনে  াৰণ তেওঁনিান  িাযিনে তি তেওঁনিান  সনি তাত্তিিানৱ জানি। 

য ন্তু, তেওঁনিান  ি নৰ (যিযৰযিয়া 10:23 পিৰ গসনে েুিিা  ৰ ) িা সচঁাক নয় অিুোপ 

ি নৰ। 

এই  াৰনণই িািৱ জাযে  ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ িনয়াজি (cf. 24 িযি:21-22)। 

பேரின்ேம் ি কথা ৰ ৰ চিা কিক 
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িীচুনৱ যিয়া এ া যিখযাে শংৃখিািদ্ধ িক্তিয আযেি তেওঁ গজেুি পৰ্ব্ তেৰ ওপৰে যিয়া 

উপনিশে যিয়া আশীি তাি। 

তেওঁ ত াৱা  িানিাৰকি িি যিয় : 

3 “যি স ি যিম্ন হৃিয়ৰ তিা , তেওঁনিা  ধিয, য য়নিা স্বৈ তৰাজয তেওঁনিা ৰ। 4 যি 

স নি তশা   নৰ, তেওঁনিা  ধিয, য য়নিা তেওঁনিান  শাযি পাি। 5 ধিয যিস ি 

িম্ৰ, য য়নিা তেওঁনিান  পযৃিৱীৰ অযধ াৰী হ’ি। 6 যি স ি ধান্সম ত োৰ িানি 

তিা ােুৰ আৰু যপয়াহে আনে, তেওঁনিা  ধিয, য য়নিা তেওঁনিান  েৃপ্ত হ’ি। 7 

যিস নি িয়া  নৰ, তেওঁনিা  ধিয, য য়নিা তেওঁনিা ৰ ওপৰে িয়া  ৰা হ’ি। 8 

যি স নি শুদ্ধ হৃিয়ে আনে, তেওঁনিা  ধিয, য য়নিা তেওঁনিান  ঈশ্বৰ  

তিযখি। 9 যি স নি শাযি আনি, তেওঁনিা  ধিয, য য়নিা তেওঁনিা   ঈশ্বৰৰ 

সিাি িযুি ত াৱা হ’ি। 10 ধান্সম ত োৰ  াৰনণ যি স নি অেযাচাৰ  নৰ, তেওঁনিা  

ধিয, য য়নিা স্বৈ তৰাজয তেওঁনিা ৰ। (িযি 5:3-10) 

ই ঈশ্বৰৰ ৰাজযে (4:30–31), িযিনয় িানয় (িযি 13:31) স্বৈ তৰ ৰাজয িুযি উনেখ  যৰনে, ি'ে 

এই ধিয িযেজ্ঞানিাৰ পণূ ত হ'ি। ঈশ্বৰৰ ৰাজযনেই িম্ৰস নি পৃযিৱীৰ উত্তৰাযধ াৰী হ’িকি 

আৰু যিশুদ্ধস নি ঈশ্বৰ  তিখাৰ িানি িযেজ্ঞা পূণ ত হ’ি। ঈশ্বৰৰ ৰাজযে আশীি তািৰ 

শুিিাে তাৰ িানি অনপক্ষা  ৰ ! 

ঈশ্বিি পথৰ াি সষ্টিক 

সেযন া হ’ি ঈশ্বৰ তিি (1 তিাহি 4:8,16) আৰু ঈশ্বৰ স্বাি তপৰ িহয়। ঈশ্বৰৰ যিধানি ঈশ্বৰ 

আৰু আিাৰ ওচৰ-চুিুৰীয়াৰ িযে তিি তিখুৱাইনে (িা ত 12:29-31; িান াি 2:8-11)। জৈেৰ 

পিনিাৰ স্বাি তপৰ আৰু তশষ িৃেুয (তৰািীয়া 8:6)। 

িি  যৰি তি িাইনিনি তিখুৱাইনে তি ি ৃে খ্ৰীিািস নি আজ্ঞানিাৰ িাযি চনি: 

1 যিজনি িীচু খ্ৰীি িযুি যিশ্বাস  নৰ, তেওঁ ঈশ্বৰৰ পৰা জন্ম িয়, আৰু যিনয় তেওঁ  

তিি  নৰ, যি সষৃ্টি গহনে, তেওঁ তেওঁৰ পৰা জন্ম তিাৱাস িন া তিি  নৰ। 2 

ঈশ্বৰ  তিি  যৰ তেওঁৰ আজ্ঞানিাৰ পািি  যৰনি আযি ঈশ্বৰৰ সিািস ি  

তিি  ৰা, এই  িাৰ দ্বাৰাই আযি জানিা। 3 য য়নিা আযি ঈশ্বৰৰ আজ্ঞানিাৰ 

পািি  ৰা, এইন ানৱই গহনে ঈশ্বৰৰ তিি। আৰু তেওঁৰ আজ্ঞানিাৰ তিাজা িহয়। 

(1 তিাহি 5:1-3) 

ঈশ্বৰৰ স নিা "আজ্ঞা ধাযি ত ো" (ৈীেিািা 119:172)। তেওঁৰ পিনিাৰ যিি তি (1 েীে 1:15)। 

িুখৰ যিষয় তি িহুনে "অধি ত"ৰ যিযিন্ন ৰূপ  গ্র্হণ  যৰনে আৰু উপিযব্ধ  ৰা িাই তি িীচুনৱ 

যিধাি িা িািিািীস ি  ধ্বংস  যৰিকি অহা িাই, য ন্তু তসইনিাৰ পৰূণ  যৰিকি আযহনে 

(িযি 5)।:17), ইয়াৰ ি ৃে অি ত িযাখযা  যৰ আৰু তসইনিাৰ অযেক্ৰি  যৰ (তিনি িযি 5:21–



62 
 

28)। িীচুনৱ যশ াইযেি তি "যি জনি তসইনিাৰ  নৰ আৰু যশ ায়, তেওঁ স্বৈ তৰাজযে িহাি িুযি 

ত াৱা হ'ি" (িযি 5:19) ('ঈশ্বৰৰ ৰাজয' আৰু 'স্বৈ তৰাজয' শব্দ িু া যিযিিয়নিাৈয)। 

িাইনিনি যশ াইনে তি যিশ্বাস  ি তযিহীিিানৱ িৃে (িান াি 2:17)। িহুনে িীচু  অিুসৰণ 

 ৰা িুযি িািী  নৰ, য ন্তু ি ৃেনে তেওঁৰ যশক্ষা  যিশ্বাস ি নৰ (িযি 7:21–23) আৰু 

তেওঁ  অিুসৰণ  ৰা উযচে ধৰনণ অিুসৰণ ি নৰ (1  যৰন্থীয়া 11:1)। "পাপ গহনে যিধািৰ 

উিংঘা" (1 তিাহি 3:4, KJV) আৰু স নিানৱ পাপ  যৰনে (তৰািীয়া 3:23)। য ন্তু িাইনিনি 

তিখুৱাইনে তি িয়াই িযায়ৰ ওপৰে জয়ী হ'ি (িান াি 2:13)  াৰণ ঈশ্বৰৰ সচঁাক নয় 

স নিানৰ িানি এ া পযৰ ল্পিা আনে (িূ  3:6)। 

ঈশ্বৰৰ পিৰ িাযহনৰ আি িািুহৰ সিাধানি  াি ি যৰি। সহস্ৰাব্দ ৰাজযে, িীচুনৱ "তিাহাৰ 

িাখুষ্ট "তৰ শাসি  যৰি (ি াযশে িা য 19:15), আৰু িািুনহ ঈশ্বৰৰ পিে চযি ি াৰ 

সিয়ে িািনপাৱাই জয়ী হ'ি। পযৃিৱীৰ স নিা সিসযাৰ  াৰণ হ’ি এই জৈেৰ সিাজনিানৰ 

ঈশ্বৰ আৰু তেওঁৰ যিয়িনিাৰ িাযি চযিিকি অস্বী াৰ  নৰ। ইযেহানস তিখুৱাইনে তি 

িািৱো সিাজৰ সিসযা সিাধাি  যৰিকি সক্ষি িহয়: 

6 য য়নিা তিহৰ ওপৰে িি স্থাপি  ৰান া িৃেুয, য ন্তু আধযান্সত্ম  িিন ানৱই 

গহনে জীৱি আৰু শাযি। 7 য য়নিা িাংযস  হৃিয় ঈশ্বৰৰ িযে শেৰুো  নৰ; 

 াৰণ ই ঈশ্বৰৰ যিধািৰ অধীিে িাই, হ’িও তিাৱানৰ। 8 এনেন  যিস ি িাংস, 

তেওঁনিান  ঈশ্বৰ  সন্তুি  যৰি তিাৱানৰ। (তৰািীয়া 8:6-8) 

খ্ৰীিািস নি আধযান্সত্ম  যিষয়ে িনিাযিনৱশ  যৰি িানৈ, আৰু এই িুৈে এনি  যৰিকি 

ঈশ্বৰৰ আত্মা যিয়া গহনে (তৰািীয়া 8:9), আিাৰ িযন্সক্তৈে িুি তিোনিাৰৰ সনেও: 

26 য য়নিা, িাইযিিা , তোিানিান  তোিানিা ৰ আহ্বাি তিযখো, তি িাংসৰ 

দ্বাৰাই জ্ঞািী, িা অযেশন্সক্তশািী, িা িহুনো সম্ভ্ৰাি তিা   আহ্বাি  ৰা তহাৱা িাই। 

27 য ন্তু ঈশ্বনৰ জ্ঞািীস ি  িজ্জজ্জে  যৰিকি জৈেৰ িূখ ত িস্তুনিাৰ  িাযে 

গিনে, আৰু শন্সক্তশািী তিা স ি  িজ্জজ্জে  যৰিকি ঈশ্বনৰ জৈেৰ 

িুি তিস ি  িাযে গিনে; 28 আৰু জৈেৰ িস্তুনিাৰ আৰু েুচ্ছযিিা   ঈশ্বনৰ 

িনিািীে  যৰনে, আৰু যিযিিা  িাই, তসইনিাৰ  ঈশ্বনৰ িনিািীে  যৰনে, িানে 

যিযিিা  আনে, 29 িানে ত ানিা িানণ তেওঁৰ আৈে ৈি ত ি নৰ। 30 য ন্তু তেওঁৰ 

পৰা তোিানিা  খ্ৰীি িীচুে আো, যিজি  ঈশ্বনৰ আিা  জ্ঞাি, ধাযি ত ো, 

পযিত্ৰো আৰু িনু্সক্তৰ ৰূপে যিনে—31 িানে যিখাৰ িনৰ যি জনি িযহিা  নৰ, 

তেওঁ িিুে িযহিািন্সণ্ডে  নৰ। (1  যৰন্থীয়া 1:26-31) 

খ্ৰীিািস ি  ঈশ্বৰৰ পযৰ ল্পিাে িযহিািন্সণ্ডে  ৰা উযচে! আযি এযেয়া যিশ্বানসনৰ 

চযিনো (2  যৰন্থীয়া 5:7), ওপৰকি চাই ( িচীয়া 3:2) যিশ্বাসে (ইব্ৰী 11:6)। আযি ঈশ্বৰৰ 

আজ্ঞাসিহূ পািি  যৰিকি ধিয হ'ি (ি াযশে িা য 22:14)। 

ঈশ্বিি িাজযি শুৰ্ াতভা ৰকয়? 
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িন নিটস নি অিুিৱ  নৰ তি তেওঁনিান  এিাৰ িীচু  ত্ৰাণ েতা যহচানপ গ্র্হণ  যৰনিই 

তেওঁনিান  ঈশ্বৰৰ ৰাজয আযৱোৰ  যৰনে। ত িযি স নি যিশ্বাস  নৰ তি যিস নি 

িাযপ্তস্ম িয়, আিয  ত ঁচুৱা অৱস্থানো, তেওঁনিান  ৰাজয যহচানপ যিজৰ ৈীজতাে িনৱশ 

 যৰনে। ত িযি  আৰু পূি অি তডক্সস নি িানি তি তেওঁনিান  তচনক্ৰনিট আযিৰ 

জযৰয়নে ঈশ্বৰৰ ৰাজয যিচাযৰনে। খ্ৰীিািস নি িাযপ্তষ্মা ি’িিৈীয়া তহাৱাৰ যিপৰীনে গ্র্ী -

তৰািাি-িন নিটস নি িািৱোৰ সিসযা সিাধািৰ িানি জৈেৰ  ানি চায়। তেওঁনিা ৰ 

পাযি তৱ িনিানিাৈ ি াৰ িৱণো িান  (তৰািীয়া 8:6-8)। 

িিনি ঈশ্বৰৰ ৰাজয যিচৰা (িযি 6:33) খ্ৰীিািস িৰ িানি আজীৱি িক্ষয। এ া িক্ষয গহনে 

সিাধািৰ িানি জৈেখিৰ  ানি তচাৱা িহয়, িৰঞ্চ ঈশ্বৰ আৰু তেওঁৰ পিৰ  ানি তচাৱা। 

ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ শুিিাে তাই আিাৰ জীৱি  ৰূপািযৰে  নৰ। 

িাইনিনি গ নে তি খ্ৰীিািস নি িীচুৰ িৈে শাসি  যৰি, য ন্তু আপুযি উপিযব্ধ  যৰনেনি 

তি ি ৃে খ্ৰীিািস নি ি ৃেনে িৈৰনিাৰে শাসি  যৰি? িীচুনৱ যশ াইযেি: 

12 “এজি সম্ভ্ৰাি তিান  যিজৰ িানি ৰাজয ি’িকি আৰু উিযে িািকি িৰূ তিশকি 

গৈযেি। 13 তেযেয়া তেওঁ যিজৰ িহজি িাস  িাযে িহ া তিাহৰ যি  ’তি, “িই 

অহাকিন  িযৱসায়  যৰ িা া।” 14 য ন্তু তেওঁৰ তিশিাসীনয় তেওঁ  ঘৃণা  যৰনি, 

আৰু এ া িনি তেওঁৰ পানে পানে পষ্টঠয়াই  ’তি তি এই িািুহ আিাৰ ওপৰে 

শাসি  যৰিকি োে িািায ি। 

15 "তেযেয়া তেওঁ উিযে আযহ তিযেয়া তেওঁ ধি যিযেি, তেযেয়া তেওঁ ধি যিয়া 

িাসস ি  তেওঁৰ ওচৰকি িাযেিকি আজ্ঞা যিনি, িানে তেওঁ জাযিি পানৰ তি 

িনেযন ই িযৱসায়  যৰ য িাি উপাজতি  যৰনে।" 16 তেযেয়া িিিজনি আযহ 

 ’তি, “িিু, তোিাৰ যিিানৰ িহ া যিিাৰ উপাজতি  যৰনি।” 17 তেযেয়া তেওঁ 

তেওঁ   ’তি, “তহ িাি িাস, েুযি ধিয; য য়নিা তোিানিান   ি সিয়ৰ যিেৰনে 

যিশ্বাসী গহ আযেিা, আৰু িহখি িৈৰৰ ওপৰে অযধ াৰ আনে।’ 18 তেযেয়া আি 

এজি আযহ  ’তি, “িিু, তোিাৰ যিিাই পাচঁ া যিিাৰ উপাজতি  যৰনে।” 19 

তসইিনৰ তেওঁ তেওঁ   ’তি, “েুযিও পাচঁখি িৈৰৰ অযধপযে।” (িূ  19:12-19) 

এযেয়া যি আনে োে যিশ্বাসী হও । খ্ৰীিািস নি ি ৃে িৈৰনিাৰে, ি ৃে ৰাজযনিাৰে 

শাসি  ৰাৰ সনুিাৈ পাি। িীচুনৱও গ যেি, "িনেয ন  যিজৰ  ি ত অিুসানৰ যিিকি তিাৰ 

পুৰস্কাৰ আনে" (ি াযশে িা য 22:12)। ঈশ্বৰৰ এ া পযৰ ল্পিা আনে (ইনয়াি 14:15) আৰু 

এ া স্থাি (তিাহি 14:2) যিস নি ি ৃেনে তেওঁৰ িযে সহঁাযৰ জিাি (তিাহি 6:44; ি াযশে 

িা য 17:14)। ঈশ্বৰৰ ৰাজয িাস্তযৱ  আৰু আপযুি ইয়াৰ অংশ হ’ি পানৰ! 

2016 চিৰ আৰম্ভযণনে "যিৰৰ শন্সক্ত" শীষ ত  যিজ্ঞাি আনিাচিীে ি াযশে এ া িিন্ধে 

ইংযৈে যিয়া গহযেি তি  ৃন্সত্ৰি িনু্সদ্ধিত্তা আৰু ক্ৰাউডে'যচতনঙ িািৱ জাযেনয় সনু্মখীি তহাৱা 

"িুি সিসযা"ৰ সিাধাি  যৰি পানৰ। েিাযপও িিন্ধন ানৱ িুিো য , োৰ সিাধাি  ৰান া 

িৰূৰ  িা, তসইন া িুন্সজি পৰা িাযেি। 
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19 শযে াে ই যি ি তহাৱাৰ িনৰই যিধ তাযৰে, যিিনৰ িহাি জিপ্লাৱিৰ যপেে তিযেয়া 

িািৱোই যি ি িানিিৰ  াৱাৰ যিি তাণে সহনিাযৈো  যৰযেি (আযিপুস্ত  11:1–9)। 

পৃযিৱীৰ সিসযানিাৰ, িধযিাচযৰ িনৰ ঠাইে (িেযাযশে সািযয়  িািৰ সনেও, 

উিাহৰণস্বৰূনপ িাযিনয়ি 9:27 ; 1 যিচিিী ীয়া 5:3), িািুনহ সিাধাি ি নৰ—আিা  

ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ শাযিৰ িনয়াজি (তৰািীয়া 14 : 17)। 

আিজতাযে  সন্ত্ৰাসিািৰ সিসযাসিূহ, আশা  ৰা িািৰ সনেও, ৰাষ্ট্ৰসংঘে িোৰণানৰ 

সিাধাি িহ’ি (যিযহনেি 21:12 চাও ) (ি াযশে িা য 12:9 পি চাও )—আিা  ঈশ্বৰৰ 

ৰাজযৰ আিন্দ আৰু সান্ত্বিাৰ িনয়াজি। 

পযৰনৱশৰ সিসযাসিহূ আিঃৰাষ্ট্ৰীয় সহনিাযৈোৰ দ্বাৰা সিাধাি িহ’ি, য য়নিা জৈেৰ 

জাযেসিনূহ পযৃিৱীখি ধ্বংস  ৰাে সহায়  যৰি (ি াযশে িা য 11:18), য ন্তু তসইনিাৰ 

ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ দ্বাৰা সিাধাি হ’ি। 

তিৌি অকিযে ো, ৈিতপাে আৰু িািুহৰ শৰীৰৰ অংৈ যিক্ৰীৰ যিষয়নিাৰ আনিযৰ াই 

সিাধাি ি যৰি (ি াযশে িা য 18:13 পি চাও ), য ন্তু ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ দ্বাৰা সিাধাি  ৰা 

হ’ি। 

আনিযৰ া, যব্ৰন ইি আৰু আি িহুনো তিশৰ ওচৰে ি া যিশাি ঋণ আিঃৰাষ্ট্ৰীয় িািাযিৰ 

জযৰয়নে সিাধাি িহ’ি, িৰঞ্চ তশষে (হি ৰ  ু  2:6-8 পি অিুসযৰ ধ্বংসৰ যপেে) ঈশ্বৰৰ 

ৰাজযৰ দ্বাৰা সিাধাি হ’ি। 

অজ্ঞািো আৰু যিৰক্ষৰো ৰাষ্ট্ৰসংঘই সিাধাি ি নৰ—আিা  ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ িনয়াজি। 

িাইনিিৰ সেয িীচুৰ িাযহনৰ আি ত ানিা যিশ্বিযাপী যিশ্বাস আনন্দািনি পযৰত্ৰাণৰ িানি 

সন্মে তহাৱা ধিীয় সংঘাে ি ৃেনে সিাধাি ি যৰি। পাপ গহনে জৈেৰ সিসযা আৰু োৰ 

িানি আিা  িীচুৰ িযিিাি আৰু তেওঁৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজযকি ঘূযৰ অহাৰ িনয়াজি। আধুযি  

যচয ৎসা যিজ্ঞািে িািুহৰ স্বাস্থযৰ স নিা উত্তৰ িাই—আিা  ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ িনয়াজি। 

কু্ষধাৰ সিসযানিাৰ ন্সজিীয়িানৱ পযৰৱযে তে জীৱই সিাধাি ি নৰ যিনিানৰ সম্ভাৱয শসযৰ 

যি িোৰ িানি পযৃিৱীৰ য েু অংশ িুযিতক্ষৰ যিপিে তপিাইনে—আিা  ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ 

িনয়াজি। 

আযফ্ৰ া, এযেয়া আৰু অিযািয ঠাইৰ য েু অংশে অেযি িযৰদ্ৰোই, িাযিিৰ তশষৰ পৰা 

য েু সিয়ৰ িানি িািৱাি তহাৱা (ি াযশে িা য 18:1-19 পিৰ গসনে চাও ), িযৰদ্ৰোৰ 

সিসযা সিাধাি ি নৰ—আিা  ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ িনয়াজি। িীচুৰ িাযহনৰও িািৱোই 

ইউন াযপয়া  এই ‘িেতিািৰ তিয়া িুৈ’গি আযিি পানৰ িুযি ধাৰণান া এ া িুৱা শুিিাে তা 

(ৈািােীয়া 1:3–10)। 
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ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ সহস্ৰাব্দৰ পি তায়ন া গহনে আক্ষযৰ  ৰাজয যি পৃযিৱীে িযেষ্ঠা হ’ি। ই ঈশ্বৰৰ 

তিিিয় যিয়ি আৰু তিো যহচানপ তিিিয় ঈশ্বৰৰ ওপৰে যিযত্ত  যৰ হ’ি। পযিত্ৰ 

তিা স নি খ্ৰীিৰ গসনে হাজাৰ িেৰ ৰাজত্ব  যৰি (ি াযশে িা য 5:10; 20:4-6)। এই 

ৰাজযে তসইস িন া অিিুতক্ত  ৰা হ’ি যিস ি ি ৃেনে ঈশ্বৰৰ ৈীজতাে আনে, য ন্তু 

ত ানিা শাস্ত্ৰই ত াৱা িাই তি ঈশ্বৰৰ ৰাজয ি ৃেনে ৈীজতা (ত িযি  িা অিয)। তৰািৰ 

ৈীজতাই সহস্ৰাব্দৰ যশক্ষা  িযেহে  যৰনে, আৰু যপেকি আযি তশষৰ  ানি ওচৰ চাযপ 

অহাৰ িনৈ িনৈ িাইনিিৰ সসুিাচাৰ িাে তাৰ অযধ  শন্সক্তশািীিানৱ যিনৰাযধো  যৰি। ই 

সম্ভৱেঃ উনেখনিাৈয সংিাি িাধযিে  িানৰজ িাি  যৰি যিনয় িযি 24:14 পি পূৰণ 

 ৰাে সহায়  যৰি পানৰ। 

ইয়াৰ তশষ পি তায়ে ঈশ্বৰৰ ৰাজয "িেুি যিৰূচানিি, 

ঈশ্বৰৰ পৰা স্বৈ তৰ পৰা িাযি আযহি" (ি াযশে িা য 21:2) আৰু তেওঁৰ িনৃ্সদ্ধৰ ত ানিা অি 

িািায ি। আৰু ত ানিা অধি ত, তশা  আৰু িৃেুয িািায ি। 

ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ শুিিাে তা িচাৰ আৰু িুজান া িাইনিিৰ এ া গুৰুত্বপূণ ত যিষয়। পুৰযণ যিয়িৰ 

তিখ স নি ইয়াৰ যিষনয় যশক্ষা যিযেি। িীচু, তপৌি আৰু তিাহনি ইয়াৰ যিষনয় যশক্ষা 

যিযেি। িেুি যিয়িৰ িাযহৰে জীয়াই ি াৰ িানি আ াইেক  পুৰযণ ‘খ্ৰীিাি’ ধি তধ্বযিনিাৰ  

ইয়াৰ যিষনয় যশন াৱা গহযেি। পযি াপ ত আৰু তিযিন াৰ িনৰ খ্ৰীিাি তিোস নি 2য় 

শযে াৰ আৰম্ভযণনে ইয়াৰ যিষনয় যশক্ষা যিযেি। আযি আন্সজ এই  িা  যিযিউযয়ং চাচত অৱ 

ৈডে যশ াইনো। িিে ৰাযখি তি ঈশ্বৰৰ ৰাজয গহনে িিি যিষয়িস্তু যিন া িাইনিনি উনেখ 

 যৰনে তি িীচুনৱ িচাৰ  যৰযেি (িা ত 1:13। এইন ানৱই আযেি তেওঁ পুিৰুত্থািৰ যপেে 

িচাৰ  যৰযেি (পাচঁযিৰ  ি ত 1:3) - আৰু এইন া এনি ুৱা এ া  িা যিন া খ্ৰীিািস নি 

িিনি যিচাযৰি িাযৈি (িযি 6:33)। 

শুিিাে তা ত ৱি িীচুৰ জীৱি আৰু িৃেুযৰ যিষনয় িহয়। িীচু আৰু তেওঁৰ অিুৈািীস নি যি 

িাি খিৰ যশ াইযেি, তসয়া আযেি ঈশ্বৰৰ আৈন্তু  ৰাজয। ৰাজযৰ শুিিাে তাে খ্ৰীিৰ দ্বাৰাই 

পযৰত্ৰাণ তপাৱান া অিিুতক্ত  ৰা গহনে, য ন্তু ইয়াে িািৱীয় চৰ াৰৰ তশষৰ যিষনয় যশক্ষা 

যিয়ান াও অিিুতক্ত  ৰা গহনে (ি াযশে িা য 11:15)। 

িিে ৰাযখি, িীচুনৱ যশ াইযেি তি স নিা জাযেৰ সাক্ষী যহচানপ জৈেৰ আৈে ৰাজযৰ 

শুিিাে তা িচাৰ ি ৰাকিন  তশষ িহ'ি (িযি 24:14)। আৰু তসই িচাৰ এযেয়া গহ আনে। 

িাি খিৰন া হ’ি িািৱ জাযেনয় সনু্মখীি তহাৱা সিসযানিাৰৰ সিাধাি গহনে ঈশ্বৰৰ ৰাজয। 

েিাযপও তিযেিানৈই ইয়া  সিি তি  যৰি যিযিচানৰ, িা শুযিি যিযিচানৰ, িেুিা ইয়াৰ 

সেযোে যিশ্বাস  যৰি যিযিচানৰ। ঈশ্বৰৰ ৰাজয অিি (িযি 6:13), আিহানে "এই জৈে 

অেীে গহ গৈ আনে" (1  যৰন্থীয়া 7:31)। 

ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ ি ৃে শুিিাে তা তঘাষণা  ৰান া এনি ুৱা এ া  াি যিন াৰ িানি আযি 

ঈশ্বৰৰ িণ্ডিীে অহৰহ গুৰুত্বপূণ ত। আযি িাইনিনি যশন াৱা স নিা  িা যশ ািকি তচিা 
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 নৰা ঁ (িযি 28:19-20), ঈশ্বৰৰ ৰাজযন  ধযৰ (িযি 24:14)। আযি তসই ৰাজযৰ িানি অনপক্ষা 

 যৰ িান ানঁে আযি ঈশ্বৰৰ পি যশয ি িাযৈি আৰু অিুসৰণ  যৰি িাযৈি আৰু সেযে 

যিশ্বাস  যৰি যিচৰাস ি  সান্ত্বিা যিি িাযৈি। 

আযহিিৈীয়া ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ শুিিাত্ততা তঘাষণা  ৰাে আপুযি সিি তি  ৰা উযচে িহয়নি? 

ঈশ্বৰৰ ৰাজযৰ শুিিাে তা যিশ্বাস  যৰিনি? 
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আৰু এইৰ াৰৱ এজি মহাি 
 
মাৰকভি অৰফস আৰু এইৰ াৰৱ এজি মহাি ইয়াত অৱৰস্থত: 1036 ডাযিউ গ্র্যান্ড 

এযিযিউ, তগ্র্ািার যিচ,  যাযিন াযি তয়া, 93433 USA; ওনয়িসাই  www.ccog.org. 
 

আৰু এইৰ াৰৱ এজি মহাি (CCOG) তৱ োই সমূহ 
 

CCOG.ASIA এই সাই ষ্ট  এযশয়ার উপর িৃষ্টি যিিদ্ধ  নর। 

CCOG.IN এই স্থািন া িাৰেীয় ঐযেহযৰ িযে িক্ষয  ৰা গহনে।  

CCOG.EU এই সাই ষ্ট  ইউনরানপর যিন  িক্ষয  নর গেযর  রা হনয়নে।  

CCOG.NZ এই স্থািন া যিউন্সজনিণ্ড আৰু যব্ৰষ্ট ে-অৱেৰণ  ৰা পৃষ্ঠিূযিি া আি স িৰ 

 ানি িক্ষয  ৰা গহনে। 

CCOG.ORG এইন া তৱিোই ৰ িুখয তৱিোই  আৰু এইন ানৱ এজি িহাি. এষ্ট  সি 

িহানিনশর িািুনষর তসিা  নর। এনে যিিন্ধ, যিঙ্ক এিং যিযডও রনয়নে। 

CCOGCANADA.CA এই োই ন া  ািাডাৰ তিা স িৰ িযে িক্ষয  ৰা গহনে। 

CCOGAfrica.ORG এই সাই ষ্ট  আযফ্ৰ ার তিা নির যিন  িক্ষয  নর গেযর  রা হনয়নে। 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. এইন া ইয়াৰ িানি তস্পযিে িাষাৰ 

তৱিোই  আৰু এইন ানৱ এজি িহাি. 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. এষ্ট  য যিপাইনির ওনয়িসাই । আৰু এইন ানৱ 

এজি িহাি. ইয়াে ইংৰাজী আৰু  াৈািৈে েিয আনে। 
 

সং াি এ ং ইৰতহাস ওৰয় সাই  
 

COGWRITER.COM এই তৱিোই ন া এ  িুখয তঘাষণা সঁজযুি আৰু ইয়াে িােযৰ, িেিাি, 

ঐযেহাযস  িিন্ধ, যিযডঅ' আৰু িযৱষযেিাণীৰ আপনড  আনে। 

CHURCHHISTORYBOOK.COM এষ্ট  যৈজতার ইযেহানসর যিিন্ধ এিং েিয সহ ওনয়িসাই  িনি 

রাখা সহজ। 

BIBLENEWSPROPHECY.NET এইন া এ া অিিাইি তৰযডঅ' তৱিোই  ি'ে িােযৰ আৰু 

িাইনিিৰ যিষয়সিহূ সািযৰ তিাৱা গহনে। 
 

উপনিশ ও উপনিনশর জিয ইউষ্ট উি এিং যি চু  যিযডও চযানিি 
 

BibleNewsProphecy চযানিি. যচযচওন্সজ উপনিশযিযডঅ'. 

CCOGAfrica চযানিি. আযফ্ৰ াি িাষাে যচযচওন্সজ িাে তা. 

CCOG Animations চযানিি খ্ৰীিীয় যিশ্বানসর যি গুযি তশখানিা.  

CCOGSermones চযানিি স্পযাযিশ িাষায় িাে তা আনে. 

ContinuingCOG চযানিি. CCOG যিযডও উপনিশ.  
 
েযিষ্ট নে তজুজানিনির এ ষ্ট  যিন্সল্ডংনয়র অিযশি  নয় ষ্ট  ইন র (য েু পনর তিাৈ  রা হনয়নে) িীনচ তিখানিা 

হনয়নে িা  খিও  খিও যসিা ি িানি পযরযচে, েনি তজুজানিনির পন্সিি পাহানড ঈশ্বনরর যৈজতা (িেতিানি 

িাউি যসওি িানি পযরযচে) যহসানি আরও িািিানি িণ তিা  রা হনয়নে: 
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এষ্ট  সম্ভিে িাচীিেি ি ৃে যখ্ৰস্টাি যৈজতা িিনির স্থাি িনি িনি  রা হয়। যিশুর 'ঈশ্বনরর রানজযর সুসিাচার' তি-

িিনি িচার  রা হনো, তসই িিনি িচার  রা হনো। এষ্ট  যেি তজুজানিনির এ ষ্ট  িিি িা যশক্ষা যিনয়যেি 

পযৰিাণ ঘডীে যিিতৰ ি নৰ য ন্তু ঈশ্বৰৰ হােৰ  ািে. 
 

 

এই কারৰণ, আমরা ঈশ্বরৰকও ধিয াি জািাই, কারণ... তহ ৰ্াইৰয়রা, ততামরা ঈশ্বৰরর গীজভার 

অিুসারী হৰয়ে, িা ৰিহূৰিয়ায় খ্ৰীি িীশুৰত রৰয়ৰে। (1 ৰথেলিীকীয় 2:13-14) 

তসই ৰ শ্বাৰসর জিয আেৰরকৰ্াৰ  লড়াই করুি িা একসময় সাধুৰির কাৰে তপ ৌঁৰে তিওয়া 

হৰয়ৰেল। (ৰিহূিা 3) 

ৰতৰি (িীশু) তাৰির  লৰলি, "আমাৰক অ শ্যই অিযািয শ্হৰরও ঈশ্বৰরর রাজয প্ৰচার করৰত 

হৰ , কারণ এই উৰেৰশ্য আমাৰক পািাৰিা হৰয়ৰে। (লূক 4:43) 

ৰকন্তু ঈশ্বৰরর রাৰজযর অৰেেণ কর, এ ং এই সমি জজৰিস আপিার সাৰথ িুি করা হৰ । তহ 

তো  তমেপাল, ৰ্য় কৰরা িা, কারণ ততামাৰক রাজয তিওয়া ততামার ৰপতার পরম আিন্দ। (লূক 

12:31-32) 

এ ং রাৰজযর এই সুসমাচার সমি জাৰতর কাৰে সাক্ষী ৰহসাৰ  সারা ৰ ৰশ্ব প্ৰচার করা হৰ , 

এ ং তারপর তশ্ে আসৰ । (মৰথ 24:14) 


