
                                                       8. দ্য রাইজ অফ দ্য ক্রাইস্ট 
                প্রকাশিত বাকয 13:1-10 
 
উদ্ঘাটন বইয়ের বাযরা অধ্যায়ে আমাযের পূবববর্তী অধ্য়েযন, আমরা মূলর্ত একটি মমাশন পপকচার ড্রামার মযর্তা ফ্ল্যাশবযাযকর 

একটি পিপরজ যা আমাযের এই ব়েযির মশষ িার্ত বছযরর ঘটনাগুপলর অন্তেদব পি প্রোন কযর র্তা মেখযর্ত শুরু কযরপছ। উদ্ঘাটন 

11:15 এ, আমরা িপ্তম রূ্তরীর ফ ুঁ যক পপ়ি, ঈশ্বযরর মরাধ্ শুরু কযর, পকন্তু জন মষাযলা অধ্যা়ে পযবন্ত বাটির পবচার িম্পযকব  
মলযখন না। বাযরা মেযক পযনযরা অধ্যায়ে, প্রভ  িাধ্ যের পবরুযে শ়ের্তাযনর মরাযধ্র জনয র্তাুঁর মলাযকযের প্রস্তুর্ত করযর্ত চান। 

খ্রীিশত্রু "িযববাযের িাধ্ যের পপরধ্ান করযব" (ড্যাপনয়েল 7:25) এবং র্তাযের পবরুযে য ে করযব: "ড্রাগনটি মপিলার উপর 

র ে িয়েপছল এবং র্তার বাপক িন্তানযের পবরুযে য ে করযর্ত পগয়েপছল - যারা ঈশ্বযরর রক্ষা কযর আযেশ এবং যীশু িম্পযকব  
র্তাযের িাক্ষয েদঢ়ভাযব ধ্যর রাখ ন" (12:17) 

 

এরা িযলন খ্রীযি পবশ্বািী যারা ড্যাপনয়েযলর িত্তরর্তম িপ্তাযির পির্তী়োযধ্ব পদপেবীযর্ত রয়েযছন (ড্যাপনয়েল 9:24), িম়েটিযক 

মিা মেশ (ে ুঃখ NIV)ও বলা ি়ে: “র্তারপযর একটি মিাযেশ িযব, মযমন পদপেবীর শুরু মেযক এখন পযবন্ত ঘযটপন, কখযনা িযবও 

না" (মযাে  24:21) ঈশ্বযরর ইচ্ছা িল খ্রীযি পবশ্বািীযের পবরুযে ঘটযব এমন িার্ত বছযরর িময়ের পির্তী়োযধ্বর ঘটনাগুপল 

িম্পযকব  র্তাুঁর চাচব যক ির্তকব  করা মিাক। পর্তপন আমাযের এই ির্তকব বাণী মেন যাযর্ত র্তাুঁর মলাযকরা িযচর্তন এবং 
আধ্যাপিকভাযব আরমণ িিয করার জনয প্রস্তুর্ত োযক। এই পজপনিগুপল িঞ্চাপলর্ত িও়োর আযগ জানা একটি অন্ধকার 

িময়ের মযধ্য একটি উত্িাি িযব 

 

আমরা পকভাযব জাপন ময এই িম়েটি খ্রীযি িমস্ত পবশ্বািীযের জনয এখনও এপগয়ে? িযববাপপর, মকউ মকউ পবশ্বাি কযরন ময 

বইয়ের প্রকাযশর ঘটনাগুপল পখ্রস্টী়ে প্রেম শর্তাব্দীযর্ত ঘযটপছল এবং 70 পখ্রস্টাযব্দ মজরুজাযলযমর ধ্বংযি পপরণর্ত িয়েপছল৷ 

উত্তর িল ইপর্তিাযি এমন মকানও বযপি বা িম়ে পছল না যখন একজন বযপি িমযের পন়েন্ত্রণ অজব ন কযরযছ৷ পদপেবী এই 
বযপি, খ্রীিশত্রু, "প্রযর্তযক মগাত্র, মলাক, ভাষা ও জাপর্তর" উপর কর্তদব ত্ব পাযব (প্রকাপশর্ত বাকয 13:7)। শ়ের্তান িারা শাপির্ত 

পবশ্ব বযবস্থা ("এই জগযর্তর শািক," জন 14:30) মিই িময়ের জনয প্রস্তুপর্ত পনযচ্ছ যখন একজন বযপি িমে পবযশ্বর িম্পযের 

কয়েক েশযকর মিরযফর মাধ্যযম িমে পবশ্বযক পন়েন্ত্রণ করযব, অেবাৎ, র্তার ম দ্রা, শপি, পশক্ষা, খােয, স্বাস্থয ও ওষ ধ্ বযবস্থা, 
িশস্ত্র বাপিনী, রাজননপর্তক বযবস্থা, ইর্তযাপে। শ়ের্তান এবং র্তার মফযরশর্তাযের পদপেবীযর্ত পনযক্ষপ করার পযর কী ঘযট র্তা 
প়িার জনয আি ন ড্ যব আপি, অেবাৎ, এমন পকছ  যা আমরা আমাযের আযগর গযবষণা়ে পয়িপছ প্রকাপশর্ত বাকয 12:13 এবং 
17-এ। 
 

দ্য শবস্ট আউট অফ দ্য শি 

 

1 ড্রাগন িম যদ্রর র্তীযর োুঁ়িাল। আর মেখলাম একটা জন্তু িম দ্র মেযক মবপরয়ে আিযছ। এর েশটি পশং এবং িার্তটি মাো পছল, 

র্তার পশংগুপলযর্ত েশটি ম কুট পছল এবং প্রপর্তটি মাো়ে একটি পনন্দাজনক নাম পছল। 2আপম ময জাযনা়োরটিযক পচর্তাবাযঘর 

মযর্তা মেযখপছ, র্তার পা পছল ভাল্ল যকর মযর্তা এবং ম খ পিংযির মযর্তা৷ ড্রাগন জন্তুটিযক র্তার শপি এবং র্তার পিংিািন এবং 
মিান কর্তদব ত্ব পেয়েপছল। 3 জন্তুটির মাো়ে একটা মারািক ক্ষর্ত পছল বযল মযন িল, পকন্তু মিই মারািক ক্ষর্তটা মিযর মগল। 

িারা পবশ্ব পবস্ময়ে ভযর মগল এবং পশুটিযক অন িরণ করল। 4মলাযকরা ড্রাগনযক পূজা করর্ত কারণ মি পশুযক কর্তদব ত্ব 

পেয়েপছল, এবং র্তারা মিই পশুযকও পূজা কযরপছল এবং পজজ্ঞািা কযরপছল, “মক মিই পশুর মযর্তা? মক এর পবরুযে য ে করযর্ত 

পাযর? (প্রকাপশর্ত বাকয 13:1-4) 

 

95 পখ্রস্টাযব্দ প্রভ  র্তাযক যা মেখাপচ্ছযলন র্তা যখন জন মপ্রপরর্ত পলযখপছযলন, র্তখন পর্তপন মকাযনা অধ্যা়ে পবভাগ মলযখনপন। জন 

এই পববরণটি পলযখপছযলন মযমন এটি র্তাুঁর কাযছ এযিপছল, দ্রুর্ত প্রবাপির্ত েদপিযর্ত। র্তার মলখার প্রা়ে এক িাজার বছর পযর 

অধ্যা়ে পবভাজন আযি। মর্তযরা অধ্যায়ে, এই অন যচ্ছেটি আমরা আজ অধ্য়েন করপছ, শ়ের্তানযক পদপেবীযর্ত পনপক্ষপ্ত করার 

পযর জন ময ঘটনাগুপল বণবনা কযরযছন র্তা অবযাির্ত রাযখ। শ়ের্তান যখন ব ঝযর্ত পাযর ময র্তার রাযজযর রাজত্ব মশষ িও়োর 

আযগ র্তার কাযছ খ ব অল্প িম়ে আযছ (12:12), মি ইপর্তমযধ্যই র্তার মন্দ রাযজযর মশষ শ়ের্তানী প্রপর্তরক্ষার উপা়ে পিিাযব 

বযবিার করার জনয একজন মান ষ এবং একটি রাজননপর্তক কাঠাযমা প্রস্তুর্ত কযরযছ। . শ়ের্তানযক িারা পবযশ্ব ঈশ্বযরর রাযজযর 

বদপের মচিা এবং োমাযর্ত িযব। এই চূ়িান্ত আরমযণ, শ়ের্তান র্তার ে টি প্রস্তুর্ত জািাজযক মড্যক আযন যা মি পদপেবীর উপর 

পূণব আপধ্পর্তয প্রয়োগ করযর্ত কাজ করযর্ত পাযর - শ়ের্তাযনর একটি অপপবত্র পত্রত্ব, ড্রাগন, পখ্রস্টপবযরাধ্ী, এবং আযরকটি যার 

মফাকাি মানবর্তাযক মিরযফর করার জনয ধ্মবযক বযবিার করা। , মযমন একজনযক বলা ি়ে পমেযা নবী (প্রকাপশর্ত বাকয 
13:11, 16:13) আমরা আমাযের পরবর্তী গযবষণা়ে র্তাযক মেখব 



 
মর্তযরা অধ্যায়ের এক মলাযক, আমরা পপ়ি শ়ের্তান (ড্রাগন) িম যদ্রর পাযশ োুঁপ়িয়ে, এবং একটি জন্তু িম দ্র মেযক উযঠ আযি। 

িম দ্র মকন? জন্তুর রাজননপর্তক বযবস্থা, রিিযম়ে বযাপবলন েয মেট, অইহুেীযের িম দ্র পিিাযব টাইপ করা িয়েযছ: "আপপন ময 

জলগুপল মেযখযছন, মযখাযন পপর্তর্তা বযিযছ, র্তা িল মান ষ, জনর্তা, জাপর্ত এবং ভাষা" (প্রকাপশর্ত বাকয 17:15) এটা আমাযের 

েদপিভপি ময প্রভ  আমাযের মেখাযচ্ছন ময মিান িামাপজক উত্থাযনর িম়ে অইহুেীযের মধ্য মেযক খ্রীিশত্রু উপের্ত িযব: 

"পদপেবীযর্ত, জাপর্তগুপল িম যদ্রর গজব ন এবং ছ ুঁ য়ি মফলার িম়ে যন্ত্রণা ও পবভ্রাপন্তযর্ত োকযব" (ল ক 21 :25) ক্ষমর্তা েখযলর জনয 
পপরপস্থপর্তর ি যযাগ পনযর্ত অশান্ত জাপর্তিমূযির ঝ়ি-র্ত ফান িম দ্র মেযক একজন মনর্তা উযঠ আিযবন, মযমন অযাড্লফ পিটলার 

1933 িাযল জামবাপনযর্ত কযরপছযলন। নাৎপি পাটিব র িেিযরা জামবান িংিে ভবন রাইখস্টাগ প প়িয়ে পেয়েপছল। , এবং জামবান 

জনগণযক র্তার কাযছ িমাযবশ করার জনয একটি শত্রু তর্তপর করার জনয একজন কপমউপনস্টযক ো়েী কযর। আপম পবশ্বাি 

কপর ময এটি একটি আক্ষপরক পবশ্ব শপি এবং একটি আক্ষপরক বযপি িযব যারা উপত্থর্ত িযব। পন়েপন্ত্রর্ত পমপড়্োর িারা ভয়ের 

পপরযবশ মছয়ি মেও়ো িযব যাযর্ত এই শপির পবকাশ ঘটযর্ত পাযর যাযর্ত একজন মান যষর জাযনা়োর রাজননপর্তক ও পবশ্ব 

বযবস্থাযক পন়েন্ত্রণ করযর্ত মে়ে 

 

খ্রীিশত্রুযক মলাক ে ই-এ বণবনা করা িয়েযছ ময পর্তনটি প্রাণীর মযর্তা একই তবপশিয রয়েযছ যার িম্পযকব  ড্যাপনয়েল ড্যাপনয়েল 7 

এ কো বযলযছন। এর িম্ভবর্ত অেব িল ময খ্রীিশত্রুটি ইপর্তিাযির পূবববর্তী পর্তনটি রাযজযর একটি িংপমশ্রণ িযব। বযাপবলনযক 

একটি পিংযির িাযে র্ত লনা করা িয়েপছল (ড্যাপনয়েল 7:4), এবং এই মলাকটি, খ্রীিশত্রু, বযাপবলযনর মনব চােযনজাযরর মযর্তাই 
মান ষযক প্রভাপবর্ত করযব এমন ে েব ান্ত পজপনি বলার ক্ষমর্তা োকযব। পির্তী়ে জন্তুটিযক একটি ভাল্ল যকর িাযে র্ত লনা করা 
িয়েযছ, যাযক আমরা মমপড্ি এবং পাপিব়োন (ড্যাপনয়েল 7:5) বযল জাপন, যা িম্ভবর্ত পখ্রস্টপবযরাধ্ীর পিংস্রর্তা এবং শপির 

প্রর্তীক৷ র্তদ র্তী়ে জন্তু, পচর্তাবাঘ িারা প্রপর্তপনপধ্ত্ব করা ি়ে, আযলকজান্ডার েয মেযটর অধ্ীযন েীক িাম্রাযজযর একটি ছপব 

(ড্যাপনয়েল 7:6)। িম্ভবর্ত, এটি র্তার বাপিনী মাত্র পর্তন বছযরর মযধ্য মধ্যপ্রাচয এবং পপিম এপশ়ো জ়ে করযর্ত ময গপর্তযর্ত 

ভ্রমণ কযরপছল র্তার ইপির্ত মে়ে। একইভাযব, খ্রীিশত্রু এবং র্তার রাযজযর পবশ্ব ঘটনাগুপলর িাযে দ্রুর্ত প্রপর্তপর়ো মেখাযনার 

ক্ষমর্তা োকযব 
 
এই জন্তুটির েশটি পশং আযছ। শাযস্ত্র, পশং িল শপির প্রর্তীক, প্রকদ পর্তযর্ত প্রাণীরা র্তাযের পশং বযবিার কযর য ে কযর। পগজব ার 

ইপর্তিাি জ য়ি েশটি পশংযক বযাখযা করার জনয অযনক র্তত্ত্ব উপস্থাপন করা িয়েযছ। পকছ  ভাষযকার এই েশটি পশংযক মরামান 

িাম্রাযজযর স্বর্তন্ত্র শািকযের প্রপর্তপনপধ্ত্বকারী পিিাযব মেযখন। অনযরা পরামশব পেয়েযছন ময এই পশংগুপল পদেক মেশগুপলযক 

প্রপর্তপনপধ্ত্ব কযর যা িময়ের িাযে িাযে মরামান িাম্রাজয মেযক উদূ্ভর্ত িয়েপছল। েশটি পশং এমনপক 2020 িাযল তর্তপর িও়ো 
েশটি মেপড্ং ব্লযকর প্রর্তীক িযর্ত পাযর মযগুপলর প্রপর্তটির উপযর মনর্তারা মযমন উত্তর আযমপরকার 3টি মেশ, এযক উত্তর 

আযমপরকান পি মেড্ ইউপন়েন (NAFTA) বযল। এই বাপণজয চ পি মপ্রপিযড্ন্ট োম্প প নরা়ে আযলাচনা কযরযছন মযটিযক 

USMCA বযল। এছা়িাও ASEAN মেপড্ং ব্লক (অযাযিাপিয়েশন অফ িাউে ইস্ট এপশ়োন মনশনি), ইউযরাপী়ে ইউপন়েন, 

আপিকা কপন্টযনন্টাল পি মেড্ এপর়ো (AfCFTA) এবং অনযানয রয়েযছ, যা এই মলখক পবশ্বাি কযরন ময িমে পবশ্বযক কভার 

কযর েশটি মেপড্ং ব্লক িয়ে যাযব। আমরা এই পযবা়েটি মশষ পযবন্ত মিট না িও়ো পযবন্ত আমরা জাপন না। আমরা ইপর্তিাি জ য়ি 

পখ্রস্ট-পবযরাধ্ী মযনাভাবযক কাজ করযর্ত মেযখপছ, গর্ত কয়েক শর্তাব্দী ধ্যর বারবার উপত্থর্ত িয়েযছ। র্তব ও, এই মশষ এবং 
চূ়িান্ত য যে, খ্রীিশত্রু প্রকাশ করা িযব ময পর্তপন মক, অেবাৎ, মযন্দর অবর্তার পযপন পিংিািকভাযব িমস্ত ভালর পবযরাপধ্র্তা 
কযরন এবং এমনপক ঈশ্বর পনযজও। ড্যাপনয়েল, নবী, েশটি পশং পবপশি একটি শপিশালী জন্তুর কোও পলযখযছন: 

 

দ্শির মশযয একটি ছ াট হর্ন 
 

7"র্তারপর, রাযর্ত আমার েশবযন আপম র্তাকালাম, এবং মিখাযন আমার িামযন একটি চর্ত েব জন্তু-ভ়েঙ্কর, ভীপর্তকর এবং 
অর্তযন্ত শপিশালী, র্তার ব়ি ব়ি মলািার োুঁর্ত পছল; মি র্তার পশকারযক পপযষ মখয়ে মফযল এবং যা অবপশি পছল র্তা পায়ের 

র্তলা়ে মাপ়িয়ে যা়ে। পূযববর িমস্ত জন্তুযের মেযক আলাো এবং এর েশটি পশং পছল৷ এবং প্রেম পশং পর্তনটি র্তার আযগ উপয়ি 

মফলা িয়েযছ. এই পশংটির মচাখ পছল একজন মান যষর মচাযখর মযর্তা এবং একটি ম খ যা গবব কযর কো বযল (ড্যাপনয়েল 7:7-

8) 
 
 

একট  পশং এই মরফাযরন্স খ্রীিশত্রু কো বযল. ড্যাপনয়েল আমাযের বযলন ময এই মলাকটি ক্ষমর্তা়ে আিার পযর কী 
করযব র্তার আরও প়ি ন 
 



20 আপম র্তার মাো়ে েশটি পশং এবং অনয ময পশংটি উযঠ এযিপছল র্তার িম্পযকব ও জানযর্ত মচয়েপছলাম, মযটির 
মযধ্য পর্তনটি পয়িপছল - ময পশংটি অনযযের মচয়ে মবপশ আকষবণী়ে মেখা়ে এবং যার মচাখ এবং একটি ম খ পছল যা 
গবব কযর কো বযল। 21যখন আপম মেখপছলাম, এই পশংটি িাধ্ যের পবরুযে য ে করযছ এবং র্তাযের পরাপজর্ত 
করযছ, 22যর্তক্ষণ না প্রাচীনকাল এযি পরাৎপযরর িাধ্ যের পযক্ষ রা়ে মঘাষণা কযরপছল, এবং র্তাযের রাযজযর 
অপধ্কারী িও়োর িম়ে এযিপছল। 23"পর্তপন আমাযক এই বযাখযা পেয়েযছন: 'চর্ত েব জন্তু িল একটি চর্ত েব রাজয যা 
পদপেবীযর্ত আপবভূব র্ত িযব৷ এটি অনয িমস্ত রাজয মেযক আলাো িযব এবং িমে পদপেবীযক োি করযব, এটিযক 
পেেপলর্ত করযব এবং চূণব করযব (ড্যাপনয়েল 7:20- 23) 
 
এই আযরা প্রভাবশালী মছাট পশং (পখ্রস্টপবযরাধ্ী) িাধ্ যের পবরুযে য ে চালাযব এবং র্তাযের পরাপজর্ত করযব (v. 
21)। এখাযন পক ঘটযছ ব ঝযর্ত পারযছন? এখাযন কাযের কো বলা িয়েযছ এবং র্তাযের জনয পরাজ়ে মকমন 
মেখাযচ্ছ? 
 
এই মলখযকর মর্তামর্ত িল ময এই চর্ত েব জন্তুটিযক মরামান িাম্রাযজযর অবপশিাংশ পিিাযব উপস্থাপন করা িয়েযছ, যা 
একই রকম রাজননপর্তক আকাযর উপত্থর্ত িয়েযছ, একটি েশটি বাপণজয ব্লক কাঠাযমা পিিাযব যার েশজন মনর্তা 
র্তাযের কর্তদব ত্ব পলটল িনব নামক একজনযক মেযবন (ড্যাপনয়েল 7: 8)। এই েশটি বযবিাপ়েক ব্লকযক ড্যাপনয়েল 2:44-
এ মনব চােযনজাযরর পচযত্রর েশটি আি ল পিিাযবও প্রর্তীকী করা িয়েযছ: "মিই রাজাযের িময়ে, স্বযগবর ঈশ্বর একটি 
রাজয স্থাপন করযবন যা কখনও ধ্বংি িযব না।" উপযরর ড্যাপনয়েল 2:44 এ মকান রাজা বা মনর্তাযের উযল্লখ করা 
িয়েযছ র্তা স্পি ন়ে, র্তযব েশজন রাজাযক পচযত্রর েশটি আি ল িারা প্রর্তীকী করা িয়েযছ, অেবাৎ চর্ত েব রাযজযর 
মশষ পযবা়ে। েশবনটি ইযমযজর পায়ে একটি পশলা পবধ্বস্ত িও়োর িাযে এবং শ়ের্তাযনর মন্দ িাম্রাযজযর মশষ 
পনেশবনগুপলযক ধ্বংি করার মাধ্যযম মশষ ি়ে। জাপর্ত বা মেপড্ং ব্লযকর এই েশ মনর্তা ক্ষমর্তা়ে োকযবন যখন 
খ্রীিশত্রু েদযশয আিযব: 
 
12“র্ত পম ময েশটি পশং মেযখছ মিগুপল িল েশজন রাজা যারা এখনও মকান রাজয পা়েপন, পকন্তু র্তারা পশুর িাযে 
রাজা পিিাযব এক ঘন্টার জনয কর্তদব ত্ব পা়ে৷ 13এরা এক মযনর, এবং র্তারা র্তাযের ক্ষমর্তা ও কর্তদব ত্ব পশুযক মেযব৷ 
14 এরা মমষশাবযকর িাযে য ে করযব (প্রকাপশর্ত বাকয 17:12-14) 
 
েশ-জাপর্তর পেযমর পচন্তাভাবনা আরও অধ্য়েন করার জনয, আপপন একটি YouTube পভপড্ও মেখযর্ত পছন্দ করযর্ত 
পাযরন: যপে নীযচর পলঙ্কটি িপরয়ে মনও়ো ি়ে, র্তািযল পবষয়ের উপর একটি Google অন িন্ধান করুন, The 
New World Order – A 6000 Year History. আপপন যপে এটি 1:35:38 এ শুরু কযরন র্তািযল আপপন 
উপস্থাপকযক 1973 োব অফ মরাযমর নপেযর্ত পাও়ো েশ রাজয িম্পযকব  আযলাচনা মেখযর্ত পাযরন। এখাযন পলঙ্ক: 
https://www.youtube.com/watch?v=9x4BySWBwos 
 
িমে পবশ্ব এই চর্ত েব রাযজযর ক্ষমর্তা বা মশষ অংযশর অধ্ীযন আিযব (13:8)। এই মলখক পবশ্বাি কযরন ময আমরা 
ইপর্তমযধ্য িমে পদপেবীযক জ়ে করার এবং  
 
মপ্রপরর্ত পল এই ে ি মনর্তা িম্পযকব  পলযখযছন, র্তাযক পাযপর মান ষ বযল অপভপির্ত কযরযছন (2 পেিাযলাপন়েি 2:3)। 
ড্যাপনয়েল র্তাযক পলটল িনব বযল ড্াযক (ড্যাপনয়েল 7:8, 19)। জন মপ্রপরর্ত র্তাযক েয পবস্ট (প্রকাপশর্ত বাকয 11:7), 
এবং খ্রীিপবযরাধ্ী (1 জন 2:22) বযলযছন। "খ্রীিপবযরাধ্ী" শযব্দর ে টি অেব িযর্ত পাযর: 1) এটি খ্রীযির পবযরাধ্ী, 
খ্রীযির পবযরাপধ্র্তাযক মবাঝাযর্ত পাযর। 2) এর অেব খ্রীযির পপরবযর্তব ও িযর্ত পাযর, একজন ভানকারী পযপন পনযজযক 

https://www.youtube.com/watch?v=9x4BySWBwos


খ্রীযির মযর্তা পচত্র পিিাযব আুঁকযবন, অেবাৎ, অন্ধকার িময়ে উপত্থর্ত িযব এবং মানবর্তার উচ্ছদঙ্খল িম দ্রযক র্তার পায়ে 
পফপরয়ে আনযব। যখন আমরা িার্তটি িীল ভািা এবং পবযশষর্ত অযাযপাকযাপলপযির চার মঘা়িিও়োর অধ্য়েন কপর, 
র্তখন আমরা মরালটির প্রেম ভাঙা িীল পিিাযব পখ্রস্টপবযরাধ্ীযের উত্থাযনর পেযক র্তাপকয়েপছলাম 
 
পশুর পজূা 
 
জন্তুটির একটি মাো রয়েযছ যা একটি মারািক ক্ষর্ত আযছ বযল মযন ি়ে (13:3, 14), এবং অযনযক পবশ্বাি কযর 
ময মি মারা যাযব; পপরবযর্তব , র্তার ক্ষর্ত অযলৌপককভাযব পনরাম়ে করা ি়ে। িমে পবশ্ব পবপস্মর্ত িয়েপছল (v. 3) এবং 
জন্তুটিযক অন িরণ কযরপছল। এখাযন বযবহৃর্ত েীক শব্দ, মেৌমাযজা, যার অেব "আিযব িও়ো, প্রশংিা করা এবং 
আিযব িও়ো।" এই আ়োযর্ত মজার পনপির্তভাযব মযন ি়ে যখন িমে পবশ্ব প্রশংিা কযর ময এই মান ষটি মদর্ত যযক 
কাটিয়ে ও র্তার ক্ষমর্তার বযবিাযরর মাধ্যযম কী অজব ন করযর্ত পাযর। এই ধ্রযনর পযাযিজ মকন আপম পবশ্বাি কপর 
এই পযাযিজ এবং িিযযাগী পযাযিজ এখনও ভপবষযর্ত। যারা পপ্রটাপরস্ট র্তাযের অপভপির্ত মযূলয এই অন যচ্ছযের বযাখযা 
করযর্ত অি পবধ্া ি়ে। (পপ্রটারবােীরা পবশ্বাি কযরন ময এই অন যচ্ছেটি পখ্রস্টী়ে প্রেম শর্তাব্দীযর্ত পণূব িয়েপছল)। প্রেম 
শর্তাব্দীযর্ত মরাযমর মকাযনা পিজাযর িারা পবশ্বযক পবপস্মর্ত করযর্ত পাযরপন মরাম। 
 
 
মদর্ত য মেযক এই পপরত্রাণ একটি মিান পবস্ম়ে িদপি কযর এবং খ্রীযি অপবশ্বািীযের একটি রমবধ্বমান পবশ্বাযির কারণ 
ি়ে ময খ্রীিশত্রু একজন ঈশ্বর এবং মদর্ত যর োপবগুপলযক বাইপাি করযর্ত পাযর। এই পনরাম়ে িম্ভবর্ত একটি শপিশালী 
প্রর্তারণা এবং পমেযা িযর্ত পাযর যার জনয অযনযকই পয়ি যাযব: "এই কারযণ ঈশ্বর র্তাযের একটি শপিশালী পবভ্রম 
পাঠান যাযর্ত র্তারা পমেযাযক পবশ্বাি কযর" (2 মেিাযলানী়ে 2:11) ি পনপেবি পনবন্ধটি পমেযা শব্দগুপলর উপর রয়েযছ, 
যা ইপির্ত কযর ময পর্তপন ময পমেযা বযলযছন র্তা একটি ব়ি। র্তার পপছযন োকা প্রয পির শপিযর্ত, পর্তপন কযোপকেন 
শুনযর্ত এবং ইন্টারযনট অফ পেংি (IoT) এর মাধ্যযম মান যষর প্রপর্তটি পেযক্ষপ েযাক করযর্ত িক্ষম িযবন। 5G 
প্রয পি চাল  িও়োর িাযে িাযে, আপনার টিপভ, মফান এবং বাপ়িযর্ত োকা অযনক গযাযজট আমরা ময শব্দগুপল শুপন 
র্তা শুনযল, পবস্টযক ঈশ্বযরর মযর্তা মযন িযব এবং ভ়ে পাও়োর মযর্তা। খ্রীযির বাইযরর িকলযক শ়ের্তান এবং 
খ্রীিপবযরাধ্ী উপািনা করযর্ত বাধ্য করা িযব (v. 4) কারণ িমস্ত খােয পন়েন্ত্রণ করা িযব। র্তার পবরুযে োুঁ়িাযনার 
মচয়ে আপি করা এবং মেও়ো িিজ িযব। র্তার িামপরক এবং আপেবক শপি এমন িযব ময মলাযকরা এই পিোযন্ত 
আিযব ময মকান মেশ র্তার শপিযক প্রপর্তির্ত করযর্ত পারযব না (13:4) 
 
শ়ের্তান এই বযপিযক িমে পদপেবীর উপর র্তার ক্ষমর্তা এবং কর্তদব ত্ব প্রোন করযব (প্রকাপশর্ত বাকয 13:2), এবং 
উপযর ড্যাপনয়েল 7:21 মযমন বযল, মি িাধ্ যের পবরুযে য ে করযব, খ্রীযির মেি। িম্ভবর্ত, অযনযক িাুঁট  নর্ত করার 
মচয়ে র্তার িাযর্ত মারা যাযব এবং খ্রীিশত্রুযক ঈশ্বর পিিাযব স্বীকার করযব। ড্যাপনয়েল 7:20 অন িাযর পর্তনটি পশং 
পয়ি যাযব, যা আমাযের পবশ্বাি করযর্ত চাপলর্ত কযর ময েশটি মেপড্ং ব্লযকর েশ মনর্তার মযধ্য পর্তনজনযক মনর্তা 
পিিাযব র্তাযের অবস্থান মেযক পেচ যর্ত করা িযব, িম্ভবর্ত পখ্রস্টপবযরাধ্ী ক্ষমর্তা লাযভর িাযে িাযে পনির্ত িযব। যপেও 
আমরা এই ধ্রযনর পজপনি িম্পযকব  মগাুঁ়িাপম করযর্ত পাপর না। 
 
আি ন এখন 13 অধ্যায়ের পির্তী়ে অন যচ্ছেটি মেপখ: 
 
5জন্তুটিযক গপববর্ত কো ও পনন্দা করার জনয এবং পব়োপল্লশ মাি ধ্যর র্তার কর্তদব ত্ব প্রয়োগ করার জনয একটি ম খ 
মেও়ো িয়েপছল। 6এটি ঈশ্বযরর পনন্দা করযর্ত এবং র্তাুঁর নাম ও র্তাুঁর বািস্থান এবং স্বযগব বিবািকারীযের পনন্দা 
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করযর্ত ম খ খ যলপছল৷ 7 ঈশ্বযরর পপবত্র মলাকযের পবরুযে য ে করার এবং র্তাযের জ়ে করার ক্ষমর্তা মেও়ো 
িয়েপছল। এবং এযক প্রপর্তটি মগাত্র, মান ষ, ভাষা ও জাপর্তর উপর কর্তদব ত্ব মেও়ো িয়েপছল। 8পদপেবীর িমস্ত বাপিন্দা 
মিই জন্তুর উপািনা করযব-যাযের নাম মমষশাবযকর জীবন প স্তযক মলখা ি়েপন, মিই মমষশাবক যাযক জগর্ত িদপির 
িম়ে মেযক ির্তযা করা িয়েপছল। 9যার কান আযছ মি শুন ক। 10“যপে মকউ বন্দীেশা়ে মযযর্ত চা়ে র্তযব বন্দীেশা়ে 
যাযব। যপে কাউযক র্তরবাপর পেয়ে ির্তযা করযর্ত ি়ে, র্তযব র্তাযক র্তরবাপর পেয়ে ির্তযা করা িযব।” এটি ঈশ্বযরর 
মলাযকযের পক্ষ মেযক তধ্যবশীলর্তা এবং পবশ্বস্তর্তার জনয আহ্বান জানা়ে প্রকাপশর্ত বাকয 13:5-10) 
 
অযাড্লফ পিটলার মযমন ে যির শপির অধ্ীযন কযাপরশমযাটিকভাযব কো বলযর্ত িক্ষম িয়েপছল, এই মলাকটি অযনক 
মলাকযক প্রভ র পবরুযে পনন্দামলূক শব্দ এবং অপবােমূলক বাকয িারা প্রভাপবর্ত করযব (v. 5)। আপম আিযব িব 
না যপে মকউ শুধ্ মাত্র র্তাযের মফান বা পড্ভাইযি একটি আইকন বযবিার কযর বযবিারকারীর ম খ র্তাযের মফান বা 
পড্ভাইযি খ্রীিপবযরাধ্ীর কাযছ মাো নর্ত কযর ইন্টারযনযটর শপি অযাযেি করযর্ত পাযর। শুধ্ মাত্র খ্রীযি পবশ্বািীরা না 
বলযব, ময কারযণ খ্রীিশত্রু র্তাযের পবরুযে য ে করযব। খ্রীিশত্রু, শুধ্ মাত্র একজন ঈশ্বর িযর্ত পাযর: পর্তপন. 
 
পর্তপন পবযরাপধ্র্তা করযবন এবং পনযজযক ঈশ্বর বলা বা উপািনা করা িমস্ত পকছ র উপযর পনযজযক উন্নীর্ত করযবন, 
যাযর্ত পর্তপন পনযজযক ঈশ্বযরর মপন্দযর স্থাপন কযরন, পনযজযক ঈশ্বর বযল মঘাষণা কযরন (2 পেিাযলানী়ে 2:4) 
ড্যাপনয়েল নবী এই বযপি এবং র্তার ম খ মেযক পনগবর্ত পনন্দার কো বলযর্ত োকযলন 
 
24 েশটি পশং িল েশজন রাজা যারা এই রাজয মেযক আিযবন। র্তাযের পযর আর একজন রাজা আপবভূব র্ত িযবন, 
যা আযগর রাজাযের মেযক আলাো; পর্তপন পর্তন রাজাযক বশীভূর্ত করযবন। 25পর্তপন পরযমশ্বযরর পবরুযে কো 
বলযবন এবং র্তাুঁর িাধ্ যের অর্তযাচার করযবন এবং পনধ্বাপরর্ত িম়ে ও আইন পপরবর্তব ন করার মচিা করযবন। 
েরযবশরা র্তার কাযছ এক িম়ে, িম়ে এবং অযধ্বক িম়ে িস্তান্তর করযবন। 26"'পকন্তু আোলর্ত বিযব, এবং র্তার 
ক্ষমর্তা মকয়ি মনও়ো িযব এবং পচরর্তযর িম্পূণবরূযপ ধ্বংি িয়ে যাযব৷ 27র্তারপর িমে স্বযগবর নীযচ রাজযগুপলর 
িাববযভৌমত্ব, ক্ষমর্তা এবং মপিমা পরযমশ্বযরর মলাকযের িাযর্ত র্ত যল মেও়ো িযব৷ র্তাুঁর রাজয িযব পচরস্থা়েী রাজয, এবং 
িমস্ত শািক র্তাুঁর উপািনা ও আন গর্তয করযব' (ড্যাপনয়েল 7:24-27। মজার মেও়ো আমার) 
 
ব্লািযফপমর িাযে িাযে, খ্রীযি পবশ্বািীযের পনপী়িন িযব (v. 25)। একজন মান যষর এই প্রাণীটি পনধ্বাপরর্ত িম়ে এবং 
আইন পপরবর্তব ন করযব (v. 25) 
 
আপপন পক মযন কযরন ধ্মবেযের অেব যখন এটি বযল ময পর্তপন পনধ্বাপরর্ত িম়ে এবং আইন পপরবর্তব ন করযবন? 
মকান আইন এবং মিট িম়ে পপরবর্তব ন করা িযব বযল আপপন মযন কযরন, এবং পকভাযব এই ধ্রযনর পজপনি 
ইপর্তমযধ্য এই িময়ের পেযক ঝ ুঁ কযছ? 
 
আইযনর এই পপরবর্তব ন িম্ভবর্ত িমস্ত পখ্রস্টান ছ টির িম্পূণব পপরর্তযাগ িযব মযখাযন পখ্রযস্টর নাম উযল্লখ করা মযযর্ত 
পাযর। অধ্াপমবক পাযপর অন মপর্ত মে়ে এমন আইন চাল  করা িযব এবং মিযড্াপনজম মখালাখ পলভাযব অন শীলন করা 
িযব 
 
িাধ্ যের র্তার কাযছ িস্তান্তর করা বাইযবযলর পখ্রস্টধ্যমবর র্তা়িনাযক মবাঝা়ে যা িার্ত বছযরর িম়েকাযলর পির্তী়োযধ্ব 
িংঘটির্ত িযব, ময িম়ে িম্পযকব  যীশু আমাযের ির্তকব  কযরপছযলন, অেবাত্ মিাযেশ (মযাে  24:29-30) . পনপী়িন 
কখনই পখ্রস্টধ্মবযক পরাপজর্ত কযরপন; এটি শুধ্ মাত্র চাচব যক খ্রীযির গভীর পশক়ি বদপে এবং িংখযাগর্তভাযব বদপের 
জনয উদ্দীপপর্ত কযরযছ। আপম পবশ্বাি কপর চাচব  পনপী়িযনর মধ্য পেয়ে যাযব, পকন্তু ময পরাজয়ের পবষয়ে উত্তরণটি 



কো বলযছ র্তা চাযচব র িংস্কদ পর্ত য যে মিযর যাও়ো মবাঝা়ে। শাযস্ত্র, চাচব , বা ড্াকা ি়ে, পবযশ্বর জনয লবণ এবং 
আযলা িযর্ত বলা ি়ে (মযাে  5:13-16)। পেন যর্তই খারাপ িযর্ত োযক, িমাযজর উপর ধ্াপমবযকর প্রভাব র্তর্তই ে ববল 
িয়ে পয়ি। 1939 িাযল যখন গন উইে েয উইন্ড ম পভটি প্রকাপশর্ত িয়েপছল, র্তখন োকব  গযাযবল র্তার কান্নাজপ়ির্ত 
প্রযের উত্তযর পভপভয়েন মলযক র্তার পবখযার্ত "পড্" শব্দটি বযলপছযলন: "আপম মকাো়ে যাব"? ("িপর্তযই স্কারযলট, আপম 
মকান অপভশাপ পেই না।") এটি মাপকব ন য িরাষ্ট্রযক এর্তটাই ির্তবাক কযরপছল ময এটি প্রেম পার্তার খবর পছল। 
আজযকর িাযে র্ত লনা করুন, এবং আপপন মেখযর্ত পাযবন ময আমাযের আধ্ পনক িংস্কদ পর্তযর্ত আমরা কর্তটা 
িংযবেনশীল িয়েপছ, যা রমবধ্বমান অন্ধকার এবং দ্রুর্ত এবং দ্রুর্ত িাযর বা়িযছ। 
 
বাইযবল মযাপেউ 25:1-13-এ েশটি কুমারীর েদিাযন্ত এই আধ্যাপিক ঘ ম িম্পযকব  আমাযের ির্তকব  কযর। যপেও 
পাুঁচজন জ্ঞানী পছল (র্তারা র্তাযের প্রেীযপ মর্তল পনয়েপছল) এবং পাুঁচজন মূখব পছল (এবং মর্তল পনয়ে আযিপন), এটি 
মরকড্ব  কযর ময বর আিযর্ত অযনক িম়ে পছল, এবং র্তারা িবাই ঘ পময়ে পয়িপছল (v. 5)। খ্রীিপবযরাধ্ী ক্ষমর্তা়ে 
এযল আমাযের িংস্কদ পর্তর জনয এই য ে র্তীব্রর্তর িযব। চাযচব র অযনযকই আজ ঘ পময়ে আযছন এবং জাযনন না ময 
র্তারা একটি আধ্যাপিক য যে রয়েযছন। 
 
শাস্ত্র আমাযের বযল ময এমন একটি িম়ে আিযছ যখন অযনযকরই ধ্াপমবকর্তা আযছ পকন্তু পপবত্র জীবযনর শপি মনই 
(2 টিযমাপে 3:5-7) পবশ্বাি মেযক েযূর িযর যাযব। র্তারা িযর যাযব কারণ র্তারা কখযনাই িপর্তযকাযরর চাযচব র অংশ 
পছল না। আজ অযনযকর কাযছ, চাযচব  যাও়ো একটি রপববাযরর িকাযলর জনয একটি আন ষ্ঠাপনক উপলক্ষ মাত্র। যীশু 
বযলপছযলন, "মিই িময়ে অযনযক পবশ্বাি মেযক েযূর িযর যাযব এবং এযক অপরযক পবশ্বািঘার্তকর্তা ও ঘদণা করযব" 
(মযাে  24:10) মপ্রপরর্ত পল আরও পলযখপছযলন ময এই ঘটনাটি ঘটযব যখন অযনযক খ্রীযির পবশ্বাযির পবরুযে পবযদ্রাি 
করযব: “মকউ মযন মকাযনাভাযব মর্তামাযের প্রর্তারণা না কযর, কারণ মিই পেন আিযব না যর্তক্ষণ না পবযদ্রাি ঘযট 
এবং অনাচাযরর মলাক না ি়ে। প্রকাপশর্ত িয়েযছ" (2 পেিালনী়ে 2:3) িাধ্ যের পবরুযে এই য ে পখ্রযস্টর িপর্তযকাযরর 
চাচব যক পরাস্ত করযব না। র্তারা খ্রীযির পযক্ষ োুঁ়িাযব যপেও র্তারা র্তাযের পবশ্বাযির জনয পনির্ত িযচ্ছ। ঈশ্বর একটি 
পাপ-মপ্রমম়ে জগযর্তর উপর র্তাুঁর মরাধ্ মেযল মেও়োর আযগ িাধ্ যেরযক পবর্তরণ করা িযব: 
 
"কারণ ঈশ্বর আমাযেরযক মরাধ্ মভাগ করার জনয পনয ি কযরন পন, পকন্তু আমাযের প্রভ  যীশু খ্রীযির মাধ্যযম 
পপরত্রাণ মপযর্ত" (1 পেিালনী়ে 5:9) 
ইপর্তিাি জ য়ি, শ়ের্তান এবং র্তার েরূ্তরা ঈশ্বযরর জনয িংরপক্ষর্ত উপািনা মচয়েযছ। তপশাপচক আিা কখনও কখনও 
মান ষযক ধ্ারণ কযর এবং উপািনা করার মযর্তা বস্তুযর্ত প্রকাশ পা়ে। মপ্রপরর্ত পল পলযখযছন, “র্তািযল আপম কী 
বলযর্ত চাইপছ? ময মূপর্তব র উযদ্দযশয বপল মেও়ো পজপনি পকছ , নাপক প্রপর্তমা পকছ ? না, পকন্তু আপম বপল ময, 
অইহুেীরা যা বপল মে়ে, র্তারা ভূযর্তর উযদ্দযশয বপল মে়ে, ঈশ্বরযক ন়ে; এবং আপম চাই না ময মর্তামরা ভূযর্তর ভাগী 
িও” (1 কপর. 10:19-20) 
 
ভ়ে করযবন না ময আপপন অপনচ্ছা়ে বা অজাযন্ত পবযস্টর পচহ্নটি মনযবন। আমরা পরবর্তী অধ্যা়েগুপলযর্ত এই পবষয়ে 
আরও কো বলব। এমন একটি িম়ে আিযব যখন পখ্রস্ট-পবযরাধ্ীযের উদ্ভব িযব এবং শপে মনও়ো আন গর্তয এবং 
োিযত্বর প্রয়োজন িযব। আপপন কাযক পপরযবশন করযবন র্তা আপনাযক িযচর্তন পছন্দ করযর্ত িযব। যারা খ্রীি-
পবযরাধ্ী মবযছ মন়ে র্তাযের শ়ের্তাযনর পাশাপাপশ র্তাুঁর উপািনা করযর্ত িযব। 
 
দ্য ল্যাম্বি বুক অফ ল্াইফ 
 



আপপন যখন খ্রীযির পির্তী়ে আগমযনর পেযক পপরচাপলর্ত মশষ পেযনর কো ভাযবন, র্তখন আপনার িবযচয়ে ব়ি ভ়ে 
কী? আপপন কীভাযব খ্রীি আপনার উযিযগর উত্তর মেযবন বযল মযন কযরন? 
 
আপনার ভ়ে যাই মিাক না মকন, আপপন একা এটির ম যখাম পখ িন না। যীশু বযলপছযলন, "পনি়েই, আপম িববো 
মর্তামার িাযে আপছ, য যগর এযকবাযর মশষ পযবন্ত" (মযাে  24:20)। মিই িম়েটি এবং কীভাযব আপপন পনযজর এবং 
আপনার পপরবাযরর জনয িরবরাি করযবন র্তা পনয়ে পচন্তা কযর িম়ে বয়ে করযবন না। আপপন যখন মেন যাত্রা়ে 
যান, র্তখন আপপন মেযন ওঠার আযগ আপনার টিপকট মপয়ে যান। আমাযের প্রয়োজযনর িম়ে আমাযের িািাযয 
করার জনয ঈশ্বর আমাযের অন েি মেযবন (পিব্রু 4:16)। আশা কপর ময ঈশ্বর আমাযেরযক িরবরাি করযর্ত এবং 
রাখযর্ত শপিযর্ত মেখাযবন মযমন পর্তপন েশটি মেযগর িম়ে পমশযর ইস্রায়েলী়েযের কযরপছযলন। প্রভ  আমাযের িাযে 
োকার প্রপর্তশ্রুপর্ত পেয়েযছন এবং কখনও আমাযের মছয়ি যাযবন না বা পপরর্তযাগ করযবন না (পির্তী়ে পববরণ 
31:6)। যখন মনব চােযনজার শাদ্রাক, মমশক এবং আযবেযনযগাযক আগুযনর চ পল্লযর্ত পনযক্ষপ কযরপছযলন, র্তখন র্তাযের 
িাযে আগুযন চর্ত েব একজন পছযলন (ড্যাপনয়েল 3:25)। শত্রুর কাযছ র্তার িবপকছ  োকযব না; অযনযকই পদপেবীযর্ত 
য ে করা মিাজাগপর্তক য যের বাস্তবর্তার প্রপর্ত জাের্ত িযচ্ছ এবং পবশ্বািী িযচ্ছ 
 
পদপেবীর িমস্ত বাপিন্দা মিই জন্তুটির উপািনা করযব - যাযের নাম মমষশাবযকর জীবন বইযর্ত মলখা ি়েপন, মিই 
মমষশাবক যাযক জগর্ত িদপির িম়ে মেযক ির্তযা করা িয়েপছল (প্রকাপশর্ত বাকয 13:8) 
 
িার্ত বছযরর িময়ের পির্তী়োযধ্ব, িমাযজর িমস্ত কাঠাযমা পবস্ট এবং র্তার পচহ্নযক পঘযর আবপর্তব র্ত িযব। িমে পবযশ্বর 
বাপণযজযর একটি িনািকারী পচহ্ন োকযব, যা প্রপর্তটি বযপিযক খ্রীিশত্রু এবং র্তার পিযস্টযমর একটি অংশ পিিাযব 
পচপহ্নর্ত কযর। মিই িময়ে, যারা খ্রীযির র্তারা অবশযই প্রভ র বাধ্য িয়ে োুঁ়িাযর্ত িযব। ইপর্তিাযির অনয মকাযনা িময়ে 
পখ্রস্টানযের পপরচ়ে এর্তটা স্পি িযব না। পচহ্ন প্রর্তযাখযান করা খ্রীযির প্রপর্ত পবশ্বাি প্রেশবন করযব। মমষশাবযকর 
জীবন বইযর্ত যাযের নাম মলখা ি়েপন র্তারা পশুর উপািনা করযব 
 
ঈশ্বর কখনই আমাযের প্রপর্তশ্রুপর্ত মেনপন ময পর্তপন আমাযের িমস্ত ক্ষপর্ত মেযক রক্ষা করযবন (1 পপটার 4:12-14) 
পর্তপন প্রপর্তশ্রুপর্ত মেন ময যা পকছ  ঘটযব, পর্তপন আমাযের ভাযলার জনয বযবিার করযবন (মরামানি 8:28) এবং 
পকছ ই আমাযেরযক র্তাুঁর মেযক আলাো করযর্ত পারযব না। পকছ ই না! এমনপক মদর্ত য, না জীবন, না মফযরশর্তা, না 
রাজত্ব, না ক্ষমর্তা, না বর্তব মান পজপনি, না ভপবষযযর্তর পজপনি, না উের্তা, না গভীরর্তা বা অনয মকান প্রাণী, 
ঈশ্বযরর ভালবািা মেযক আমাযের আলাো করযর্ত িক্ষম িযব না, যা খ্রীি যীশুযর্ত (মরামানি 8:38-39) 
 
আপপন পকভাযব পনপির্তভাযব জানযবন ময আপনার নাম জীবযনর বইযর্ত মলখা আযছ? আপপন পক খ্রীিযক মবযছ 
পনয়েযছন এবং পপরত্রাযণর জনয র্তাুঁযক পবশ্বাি কযরযছন? আপপন যপে অপনপির্ত িন, আপপন আজ মিই পছন্দটি 
করযর্ত পাযরন। আপম আপনাযক িংয ি অধ্য়েন প়িযর্ত উত্িাপির্ত করব, আপম কীভাযব আমার পবশ্বাি িম্পযকব  
পনপির্ত িযর্ত পাপর? 
 
এখাযন একটি রিিয আযছ. আমরা খ্রীিযক মবযছ পনই, পকন্তু পর্তপনও আমাযের মবযছ মনন। পল ইপফিাযির পখ্রস্টান 
পবশ্বািীযের িযবাধ্ন কযরযছন, যারা যীশু খ্রীযির প্রপর্ত পবশ্বস্ত, এইভাযব: 
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3আমাযের প্রভ  যীশু খ্রীযির ঈশ্বর ও পপর্তার প্রশংিা মিাক, পযপন খ্রীযির প্রপর্তটি আধ্যাপিক আশীববাযে আমাযের 
স্বগী়ে অঞ্চযল আশীববাে কযরযছন৷ 4কারণ জগৎ িদপির আযগ পর্তপন র্তাুঁর েদপিযর্ত পপবত্র ও পনযেব াষ িও়োর জনয র্তাুঁর 
মযধ্য আমাযের মবযছ পনয়েপছযলন। মপ্রযম 5পর্তপন র্তাুঁর খ পশ এবং ইচ্ছা অন িাযর যীশু খ্রীযির মাধ্যযম প ত্রত্ব েিযণর 
জনয আমাযের পূববপনধ্বাপরর্ত কযরযছন (ইপফষী়ে 1:3-5) 
 
মিই মিান পেযন, আপপন মযন র্তাুঁর মযধ্য এবং আমাযের ঈশ্বযরর মিলম়ের্তা়ে একিাযে আনন্দ করযর্ত পাযরন৷ 
 
পকে টমাি, 
ইযমইল: keiththomas@groupbiblestudy.com 
ওয়েবিাইট: www.groupbiblestudy.com 
 
 
 
 
 


