
5. সহ�া� 

                                            অন�কাল মেধয্ অ�দৃর্ ি� 

আমােদর আত্মার িডএনএ-েত অন�কাল েলখা 

আমরা এখন অন�কােলর অ�দৃর্ ি�র প�ম অধয্য়েনর মেধয্ রেয়িছ, এবং আিম আশা কির এত�েণ, আপিন অন�কােলর িবষেয় 

অ�দৃর্ ি� অজর্ ন কেরেছন এবং �ীে�র �ুেশ আপনার জনয্ েকনা ভাগয্ স�েকর্  স�ূণর্রেপ িনি�ত হেয়েছন। একরকম, আমােদর 

অভয্�রীণ আত্মায়, আমােদর অেনেকর জনয্, এটা িঠক িরং হয়িন েয পৃিথবীেত আমােদর অ� সমেয়র মেধয্ আমরা এই জীবনিট 

অনুভব কির যা আেছ। �থমত, যখন আমরা জীবেনর জিটলতার িদেক তাকাই, তখন আমরা পরমাণুর গঠেনর যতই 

কাছাকািছ যাই, েয েকউ �মাণগিল পরী�া কের েদেখন েয আমােদর সৃি�কতর্ ােক অ�ীকার কের এমন েকানও তে� েকনা 

স�ূণর্ অেযৗি�ক। এমন �� আেছ যার উত্তর িব�ান িদেত পাের না। আমােদর হৃদেয় িকছু আমােদর বেল েয আমরা এখােন 

এবং এখন যা অনুভব কির তার েচেয় জীবেনর আরও অেনক িকছু রেয়েছ। রাজা সেলামন, িযিন সবর্কােলর েসরা �ানী 

বয্ি�েদর একজন িহসােব পিরিচত, বেলিছেলন: 

িতিন তার সমেয় সবিকছু সু�র কেরেছন। িতিন মানুেষর হৃদেয় অন�কাল �াপন কেরেছন (Ecclesiastes 3:11) 

পিব� আত্মার অনুে�রণায়, সেলামন ঈ�েরর সৃজনশীল নকশার কথা বেলিছেলন েয আমােদর অভয্�রীণ �কৃিত অন�কােলর 

ছাপ িদেয় ঐ�িরকভােব অি�ত। ফরাসী বাইেবল মূল িহ� ভাষায় অনুবাদ কের েয ঈ�র “আমােদর হৃদেয় অন�কােলর িচ�া 

�াপন কেরেছন”। ি�� চালর্স একবার মানুেষর আত্মার েভতেরর শূনয্তার কথা বেলিছেলন; িতিন বেলিছেলন, "িব�ােনর 

সম� সুিবধার জনয্, আত্মার গভীের একিট অিবরাম এবং অেচতন উে�গ েথেক যায় েয িকছু অনুপি�ত।" ি�ে�স ডায়ানা, 

একিট দাতবয্ ইেভে� ব�ৃতা, "�িত এবং িবি��তার একিট অ�িতেরাধয্ অনুভূিত যা আধুিনক জীবেনর জিটলতার সােথ েবঁেচ 

থাকার এবং েমাকােবলা করার জনয্ অেনক েলােকর �েচ�ােক �াস কের। তারা জােন," েস বলল, "িকছু অনুপি�ত।" আমােদর 

হৃদেয়র গভীের, যত�ণ না আমরা �ীে�র কােছ না আসিছ, েসখােন একিট শূনয্তা, আত্মার শূনয্তা স�েকর্  সেচতনতা রেয়েছ। 
আমরা মাদক, অয্ালেকাহল, েযৗনতা, স�িত্ত, �মতা, অথর্ এবং �িতপিত্ত িদেয় এিটেক স�� করার েচ�া কির, িক� িকছুই 

স�� হয় না কারণ আমরা েসই শূনয্তা িদেয় ৈতির। ফরািস দাশর্িনক এবং গিণতিবদ ে�ইস পয্াসেকল েযমন িলেখেছন, "�েতয্ক 

মানুেষর মেধয্ ঈ�েরর আকৃিতর শূনয্তা রেয়েছ।" 

 

িসএস লুইস, তার বই, েমের ি��ান, িলেখেছন: 

 

�াণীরা আকা�া িনেয় জ�ায় না যিদ না েসই আকা�াগিলর স�ি� থােক। একিট িশশ �ুধা অনুভব কের: ভাল, খাবােরর 

মেতা একিট িজিনস রেয়েছ। একিট হাঁেসর বা�া সাতঁার কাটেত চায়: ভাল, জেলর মেতা একিট িজিনস রেয়েছ। পুরষরা েযৗন 

ই�া অনুভব কেরন: ভাল, েযৗনতার মেতা একিট িজিনস রেয়েছ। যিদ আিম এমন একিট আকা�া খঁুেজ পাই যা এই িবে�র 

েকােনা অিভ�তাই পূরণ করেত পাের না, তেব সবেচেয় স�াবয্ বয্াখয্া হল েয আিম অনয্ িবে�র জনয্ ৈতির হেয়িছ। যিদ আমার 

পািথর্ব আনে�র েকানিটই এিটেক স�� না কের তেব এিট �মাণ কের না েয মহািব� একিট �তারণা। স�বত জাগিতক 

আন�গিল কখনই এিটেক স�� করার জনয্ িছল না, তেব েকবল এিটেক জািগেয় েতালার জনয্, আসল িজিনসিটর পরামশর্ 
েদওয়ার জনয্ 



প�ম শতা�ীর দাশর্িনক অগাি�ন িলেখিছেলন, "আমােদর হৃদয় শা� থােক যত�ণ না তারা েতামার মেধয্ তােদর িব�াম না 

পায়।" এই অনুপি�ত টুকরা �য়ং ঈ�র. িতিন জীব� জল, জীবেনর রিট, একমা� িযিন আমােদর স�� করেত পােরন। হাগাই 

নবী িলেখেছন: "আিম সম� জািতেক কাঁিপেয় েদব, এবং সম� জািত যা চাইেব তা আসেব, এবং আিম এই ঘরেক মিহমায় পূণর্ 
করব,' সবর্শি�মান সদা�ভু বেলন" (হাগই 2:7)সম� জািতর কাি�ত এক, ই�ােয়েলর পিব� এক, যীশ মশীহ, আসেবন এবং 

পৃিথবীেত দাঁড়ােবন, এবং আমােদর পুনরত্থােনর েদেহ, আমরা ঈ�রেক েদখেত পাব। জব আমােদর বেলিছেলন: 25 "আমার 

জনয্, আিম জািন েয আমার মুি�দাতা েবঁেচ আেছন, এবং েশষ পযর্� িতিন পৃিথবীেত তাঁর অব�ান েনেবন৷ 26 "আমার চামড়া 
�ংস হওয়ার পেরও, আিম আমার মাংস েথেক ঈ�রেক েদখেত পাব; 27আিম িনেজ যােক েদখব, আর যােক আমার েচাখ 
েদখেব, অনয্ েকউ নয়" (জব 19:25-27) পৃিথবীেত ি�ে�র ি�তীয় আগমন এবং উপি�িত শাি�র এক েগৗরবময় সমেয়র আেগ 

হেব। এই অধয্য়েন, আমরা বাইেবল রাজােদর রাজা, �ী� যীশর রাজে�র হাজার বছেরর ধািমর্কতা, আন� এবং শাি� স�েকর্  

কী বেল তা পরী�া করব 

�� 1) আপিন আজেকর সমােজ আধয্ািত্মক �ুধার েকান �মাণ েদখেত পান? আপিন িক আমােদর সং�ৃিতেত এই �ুধা �কাশ 
করার উপায়গিল স�েকর্  ভাবেত পােরন? 

হাজার বছেরর শাি� 

পুনরত্থান েদহ স�েকর্  তৃতীয় গেবষণায়, আমরা ি�ে�র �তয্াবতর্ ন এবং সাধুেদর পুনরত্থান স�েকর্  কথা বেলিছ, যখন যারা 

আবার জ��হণ কের এবং ি�ে�র সােথ হাঁটেব তারা একিট অিবন�র েদহ, শি�র একিট অমর েদহ পােব। এই েদহিট হেব 

ি�ে�র পুনরত্থান েদেহর মেতা, একিট েদহ যা অস�ােন বপন করা হেয়েছ, িক� মিহমায় উিত্থত হেয়েছ (1 কিরি�য়ানস 

15:43)। ঈ�েরর েলােকরা, সাধুেদর, �ীে�র সােথ এক হাজার বছর রাজ� করার �মতা েদওয়া হেব (�কািশত বাকয্ 20:4; 1 

কিরি�য়ানস 6:2), এবং শয়তানেক আব� করা হেব এবং অতল গ�ের িনে�প করা হেব (�কািশত বাকয্ 20:1-3) ) 

1আর আিম একজন �গর্দূতেক �গর্ েথেক েনেম আসেত েদখলাম, তার হােত অতল গ�েরর চািব রেয়েছ এবং তার হােত একিট 

বড় িশকল রেয়েছ। 2িতিন েসই �াগনিটেক, েসই �াচীন সাপিটেক, েয শয়তান বা শয়তানেক ধের এক হাজার বছেরর জনয্ 

েবঁেধ েরেখিছেলন৷ 3িতিন তােক অতল গ�ের িনে�প করেলন, এবং তার উপর তালা লািগেয় িদেলন এবং সীলেমাহর কের 

িদেলন, যােত হাজার বছর েশষ না হওয়া পযর্� তােক আর জািতেদর �তারণা করা না হয়। এর পের, তােক অ� সমেয়র জনয্ 

মু� করেত হেব। 4আিম িসংহাসন েদখলাম, যার উপের তারা বেস আেছ যােদর িবচার করার �মতা েদওয়া হেয়িছল। এবং 

আিম তােদর আত্মা েদেখিছ যােদর িশরে�দ করা হেয়িছল যীশর পে� সা�য্ েদওয়ার জনয্ এবং ঈ�েরর কথার কারেণ। তারা 

পশ বা তার মূিতর্  পূজা কেরিন এবং তােদর কপােল বা তােদর হােত তার িচ� পায়িন। তারা জীিবত হেয়িছেলন এবং �ীে�র 

সােথ এক হাজার বছর রাজ� কেরিছেলন। 5 (হাজার বছর েশষ না হওয়া পযর্� বািক মৃেতরা জীিবত হয় িন।) এিটই �থম 

পুনরত্থান। 6 ধনয্ ও পিব� তারা যারা �থম পুনরত্থােন অংশ িনেয়েছ৷ ি�তীয় মৃতুয্র তােদর উপর েকান �মতা েনই, িক� 

তারা ঈ�েরর এবং �ীে�র যাজক হেব এবং তার সােথ এক হাজার বছর রাজ� করেব (�কািশত বাকয্ 20:1-6 েজার েদওয়া 
আমার) 

 

ধমর্ত�িবদ এবং পি�তরা এই ি�ে�র হাজার বছেরর রাজ�েক সহ�া� বেল অিভিহত কেরন, একিট শ� যার অথর্ হাজার। 

সহ�া� স�েকর্  িতনিট িব�াস রেয়েছ। �থমিটেক বলা হয় অয্ািমেলিনয়ািলজম। একজন অয্ািমেলনিনয়ািল� িব�াস কেরন েয 

উপেরর পয্ােসেজ পাঁচবার উি�িখত হাজার বছর একিট আ�িরক সংখয্া নয় বরং একিট �তীকী সংখয্া যা আমরা বতর্ মােন 

িগজর্ ার যুেগ আিছ। ি�তীয়ত, েপা� সহ�া�বাদ আেছ। েপা� সহ�া�বাদীরাও িব�াস কেরন েয উপের উি�িখত 1000 

বছেরর সময়কালিট আ�িরক 1,000 বছর নয়। তােদর দৃি�েত, চাচর্  ি��ীয় নীিতশাে�র একিট �ণর্যুগ িনেয় আসেব এবং েসই 



সমেয়র পের িযশর ি�তীয় আগমন ঘটেব। তৃতীয়ত, এখােন ি�িমেলিনয়ািলজম আেছ, যা এই েলখক ধের েরেখেছন। একজন 

ি�-িমেলনিনয়ািল� িব�াস কেরন েয যীশর আগমন ে�েশর সমেয়র পের হেব, িতিন সাধুেদর, যারা আবার আত্মার জ� 

িদেয়েছন, তােদর উঠােবন এবং সাধুরা আ�িরক হাজার বছেরর রাজে� তাঁর সােথ শাসন করেব এবং রাজ� করেব। পৃিথবীেত. 

�াগন, েসই �াচীন সপর্ যা ইেডন বাগােন আিবভূর্ ত হেয়িছল, যােক শয়তান এবং শয়তানও বলা হয়, যখন �ভু আসেবন তখন 

তােক আব� করা হেব। ে�াক িতনিট আমােদর বেল েয তােক অতল গ�ের িনে�প করা হেব (�ীক শ� আবুেসাস, যার অথর্ 

অতল, অ�াত; িবশাল; সীমাহীন; অপিরেময় গভীরতা)। 1000 বছর েশষ না হওয়া পযর্� আর েকান যু� হেব না, এবং তারপর 

শয়তানেক একিট সমেয়র জনয্ মুি� িদেত হেব (�কািশত বাকয্ 20:3) 

�� 2) শয়তান আব� এবং আর �তারণা করেত অ�ম আমােদর পৃিথবী েকমন হেব তা ক�না করন (ভ. 3)। শয়তােনর 

�ভাব েথেক পৃিথবীেত স�ূণর্ �াধীনতার �ভাব কী হেব? 

 

শা� আমােদর বেল েয, অতল গ�ের আব� শয়তােনর সােথ, পৃিথবীেত আর েকান �তারণা থাকেব না (v. 3)। নতুন পুনরত্থান 

েদেহর সােথ �ীে� িব�াসীেদর জনয্, ম� ও পােপর �িত েকান �েলাভন থাকেব না এবং মৃতুয্র ভয় থাকেব না। যীশ িফের এেল 

সাধুরা অমর, এবং আমােদর পাপী �কৃিতও েকেড় েনওয়া হেব। কারণ ঈ�েরর েলােকরা মু� �মতায় কাজ করেব, আমােদর 

সৃজনশীলতা উে�ািচত হেব। আমরা আমােদর েদহ, আত্মা এবং মনেক িব�াস এবং সৃজনশীলতার একিট িভ� �ের কাজ করেত 

েদখব এবং ঈ�েরর ই�া অনুযায়ী জীবন অনুভব করব। সম� সৃি� েসই সমেয়র জনয্ অেপ�া করেছ যখন �ীে�র মেধয্ যারা 

অ�য় েদহ পিরধান করেব (1 কিরি�য়ানস 15:54)। েসই সমেয়, �াণীজগেতর �কৃিত পিরবতর্ ন হেব: 

19সৃি� ঈ�েরর পু�েদর �কােশর জনয্ অধীর আ�েহ অেপ�া করেছ৷ 20কারণ সৃি� হতাশার অধীন হেয়িছল, িনেজর পছে�র 
�ারা নয়, বরং িযিন এিটেক বশীভূত কেরিছেলন তার ই�ার �ারা, 21এই আশায় েয সৃি� িনেজই তার �েয়র দাস� েথেক মু� 

হেব এবং ঈ�েরর স�ানেদর মিহমাি�ত �াধীনতার মেধয্ িনেয় আসেব। . 22 আমরা জািন েয সম� সৃি� বতর্ মান সময় পযর্� 

�সব েবদনার মেতা কা�াকািট করেছ (েরামীয় 8:19-22) 

আিম আ�যর্ হই েয পল ে�িরেতর মেন িক িছল যখন িতিন েরােমর চাচর্ েক সৃি�র িবষেয় িলেখিছেলন। আিম মেন কির িতিন 

�াণীজগেতর কথা উে�খ করিছেলন যা মানবজািতর জনয্ এত ভয়�র এবং �ায়শই মানুেষর কাছ েথেক চেল। পতেনর পর 

েথেক, মানবতা এবং �াণীজগেতর মেধয্ স�কর্  �িত�� হেয়েছ। আজ, আমরা আধুিনক কৃিষ এবং পশপালন প�িতর 

�ংসাত্মক �ভাব েদখেত পাি� যা সৃি�র জনয্ বড় দুেভর্ াগ িনেয় আেস। পশ সা�ােজয্র এই আচরণ ঈ�েরর উে�শয্ নয়, এবং 

�াণীরা মানবতার সােথ পতেনর �ভাব েভাগ করেছ। সম� �াণীজগেতর অভয্�রীণ আকা�া এবং হাহাকার হল যীশর 

আগমন এবং সহ�া� শর হেল মানুেষর ভয় দূর করার জনয্। েসই সময় স�েকর্  ইশাইয়া নবীরও িকছু বলার আেছ: 

1িযশেয়র �ূপ েথেক একিট অ�ুর েবর হেব; তার িশকড় েথেক একিট শাখা ফল েদেব। 2 সদা�ভুর আত্মা তার উপর িব�াম 

করেবন - �ান ও েবাঝার আত্মা, পরামশর্ ও শি�র আত্মা, �ােনর আত্মা এবং সদা�ভুর ভেয়র আত্মা - 3 এবং িতিন সদা�ভুর 

ভেয় আনি�ত হেবন। িতিন তার েচাখ িদেয় যা েদেখন তার �ারা িবচার করেবন না, বা কান িদেয় যা েশােনন তার �ারা 

িস�া� েদেবন না; 4িক� ধািমর্কতার সে� িতিন অভাবীেদর িবচার করেবন, নয্ােয়র সে� িতিন পৃিথবীর দির�েদর িবচার 

করেবন। েস তার মুেখর লািঠ িদেয় মািটেত আঘাত করেব; তার েঠাঁেটর িনঃ�ােস েস দু�েদর হতয্া করেব। 5 ধািমর্কতা হেব 

তার েব� এবং িব��তা তার েকামেরর চারপােশ �ূপ। 6 েনকেড় েমষশাবেকর সে� বাস করেব, িচতাবাঘ ছাগল, বাছুর, িসংহ 

ও এক বছেরর বা�ার সে� শেয় থাকেব; এবং একিট েছাট িশশ তােদর েনতৃ� েদেব। 7গাভী ভা�ুেকর সােথ খােব, তােদর 



বা�ারা একসােথ শেয় থাকেব, আর িসংহ বলেদর মত খড় খােব। 8িশশিট সােপর গেতর্ র কােছ েখলেব, আর েছাট িশশিট 

সােপর বাসািটেত হাত েদেব। 9তারা আমার সম� পিব� পবর্েত �িত বা �ংস করেব না, কারণ সমু� েযমন জল েঢেক আেছ 

পৃিথবী সদা�ভুর �ােন পিরপূণর্ হেব। 10েসই িদন িযশেয়র মূল েলাকেদর জনয্ একিট পতাকা হেয় দাঁড়ােব; জািতগিল তাঁর কােছ 

সমােবশ করেব, এবং তাঁর িব�ােমর �ান মিহমাি�ত হেব (ইশাইয়া 11:1-10) 

িযশাইয় েসই বয্ি�র কথা বেলেছন িযিন এই পিরবতর্ েনর সময় িনেয় আসেবন। এিট চাচর্  হেব না যারা মে�র সম� শি�েক 

পরা� করেব, তেব েজিস (িকং েডিভেডর িপতা) এর �া� েথেক অ�ুর হেব। আমােক ভুল বুঝেবন না, �ীে� িব�াসী িহসােব 

আমরা সকেলই িব�, মাংস এবং শয়তানেক পরা� করেত চাই, িক� যীশ হেলন েসই একজন িযিন, তাঁর িবক� মৃতুয্র মাধয্েম, 

সম� িব�াসীেদর জনয্ যুে� জয়ী হেয়েছন। �ভু বলেলন, “িক� মন নাও; আিম জগতেক জয় কেরিছ" (জন 16:33)। দায়ূেদর 

বংশধরেদর মেধয্ একজন রাজা এেসেছন িযিন পৃিথবীর িবচার করেবন। এই এক, �ভু যীশ, িতিন যা েদেখন বা েশােনন তার 

�ারা িবচার করেবন না, কারণ িতিনই সবর্� এবং সব িকছু জােনন। িতিন কিঠন পিরি�িতর িবচার করেবন েযেহতু িতিন 

শাসন কেরন এবং ধািমর্কতায় রাজ� কেরন। িতিন পৃিথবীেত এেস মানবতা ও অনয্ােয়র িনকৃ�তম ক� সহয্ কেরেছন এবং 

সকলেক জয় কেরেছন। িতিনই তাঁর কথা িদেয় কথা বলার এবং সৃি� করার �মতা রােখন। তাঁর েঠাঁেটর িনঃ�ােস, িতিন দ�ুেদর 

হতয্া করেবন (v. 4) িক� তার আগমেনর িদন েক সহয্ করেত পাের? েক দাঁড়ােত পাের যখন েস হািজর হয়? কারণ েস হেব 
েশাধেকর আগেনর মেতা বা েধাঁয়ার সাবােনর মেতা”(মালািচ ৩:২) 

3 �� আপিন এই আয়ােত িক মেন কেরন. এছাড়াও, িমস ইশাইয়া 11 অনুে�দ করা িশশর পিরবতর্ েনর �ভাব কী হেব? 

�ী� যখন িসংহাসেন বেসন তখন েয পিরবতর্ নগিল ঘেট তা ল�য্ করন। এেক অপেরর িবপরীত �াণীরা এেক অপেরর 

পাশাপািশ খাওয়ােব (বনাম 6-7)। েনকেড় এবং েভড়ারা রােত এেক অপেরর সােথ শেয় থাকেব - এেক অপেরর সােথ বসবাস 

করেব। িসংহ, �েহর সবেচেয় িশকারী �াণীেদর মেধয্ একিট, একিট বলদ েযভােব খড় খােব (v. 7), এবং েছাট বা�ারা তােদর 

পাশাপািশ হাঁটেব এবং তােদর েনতৃ� েদেব (v. 6)৷ যখন এই ভিবষয্�াণীিট ি�ে�র 600 বছর আেগ েদওয়া হেয়িছল, তখন 
ই�ােয়েল িহং� �াণী �চুর িছল, সয্ামসন একিট িসংেহর সােথ কুি� কেরিছেলন (িবচারক 14:6), েসইসােথ রাজা েডিভড (1 

সয্ামুেয়ল 17:34-35)। েসখােন িশশরাও েযাগদানকারীর গ�ের �েবশ করেব এবং িবষধর সােপর সােথ েখলেব (v. 8)। ইশাইয়া 
বেলেছন েয ঈ�েরর �ান পৃিথবীেক েঢেক রাখেব, তাই েগািয়ম, অজাতীয় জািতগণ, তাঁর উপর তােদর আ�া রাখেব এবং তাঁর িব�াম মিহমাি�ত 

হেব (v. 10)। এটা হেব িব�ামবার 1000 বছেরর িব�াম। ঈ�র অবেশেষ পৃিথবীেত শাি� এবং মানুেষর �িত ম�ল কামনার �াথর্নার উত্তর 

েদেবন। ঈ�েরর উপি�িত এবং রাজ� এিট স�� করেব. তাঁর সম� সৃি� অবেশেষ শাি�েত বাস করেব 

একিট নতুন পিৃথবী এবং নতুন �গর্ 

পরবত� অনুে�েদ, ভাববাদী ইশাইয়া (65:17-25) আবার এই সমেয়র কথা বেলেছন যখন পৃিথবীেত উে�খেযাগয্ পিরবতর্ ন হেব: 

17“েদখ, আিম নতুন আকাশ ও নতুন পৃিথবী সৃি� করব। আেগর কথাগেলা মেন থাকেব না, মেনও আসেব না। 18িক� আিম যা সৃি� করব তােত 

িচরকাল আন� কর এবং আন� কর, কারণ আিম েজরজােলমেক আন� এবং তার েলাকেদর আনে�র জনয্ সৃি� করব। 19আিম 

েজরজােলেমর জনয্ আন� করব এবং আমার েলােকেদর িনেয় আন� করব; তােত আর কা�ার আওয়াজ েশানা যােব না। 20“আর কখনও 

েসখােন এমন েকান িশশ থাকেব না েয কেয়কিদন েবঁেচ থােক, অথবা এমন বৃ� েয তার বছর েবঁেচ থােক না; েয বয্ি� একশ বছর বয়েস মারা 

যায় তােক িনছক িশশ মেন করা হেব; েয বয্ি� একশেত েপৗঁছােত বয্থর্ হয় েস অিভশ� বেল িবেবিচত হেব। 21তারা ঘর ৈতরী করেব এবং তােত 

বাস করেব; তারা �া�াে�� েরাপণ করেব এবং তােদর ফল খােব। 22তারা আর ঘর বানােব না এবং অনয্রা তােত বাস করেব না, বা েরাপণ 

করেব না এবং অনয্রা খােব। কারণ গােছর িদন েযমন আমার েলােকেদর িদন েতমিন হেব; আমার মেনানীত েলােকরা তােদর হােতর কাজ 

দীঘর্কাল উপেভাগ করেব। 23তারা বৃথা পির�ম করেব না, দুভর্ ােগয্র জনয্ তারা স�ান ধারণ করেব না; কারণ তারা হেব �ভুর আশীবর্াদ�া� 

জািত, তারা এবং তােদর সে� তােদর বংশধররা। 24তারা ডাকার আেগই আিম উত্তর েদব; তারা যখন কথা বলেছ তখন আিম শনব। 25 



েনকেড় ও েমষশাবক একসােথ খােব, আর িসংহ ষাঁেড়র মত খড় খােব, আর ধুেলা হেব সােপর খাবার। তারা আমার সম� পিব� পবর্েত �িত বা 

�ংস করেব না,” �ভু বেলেছন (ইশাইয়া 65:17-25) 

শতা�ী ধের পৃিথবী েযভােব িছল তা পিরবিতর্ ত হেব এবং খুব কমই মেন থাকেব (v.17)। এিট স�ূণর্ পুননর্বীকরণ এবং পুনর�ােরর একিট সময় 

হেব। নতুন �গর্, স�বত, অদৃশয্ রােজয্ শ�র বাস�ােনর �ংসেক েবাঝায় েযখােন েস মানবতার িবরে� তার অিভযান চািলেয়েছ। েসই পযর্�, 

শয়তানেক বলা হয় আকােশর শি�র রাজপু� (ইিফষীয় ২:২)। অয্া�স বইেয়, লুক বেলেছন েয যীশেক অবশয্ই �েগর্ থাকেত হেব যত�ণ না 

ঈ�েরর সবিকছু পুনর�ার করার সময় আেস, েযমন িতিন তাঁর পিব� নবীেদর মাধয্েম অেনক আেগই �িত�িত িদেয়িছেলন (ে�িরত 3:21) 

পৃিথবী তার আিদম েসৗ�যর্ এবং উবর্রতা পুনর�ার করা হেব. সহ�াে�র সময়, যারা জীিবত তারা দীঘর্কাল তােদর কােজর ফল েভাগ করেব; 

তারা যা েরাপণ করেব, তারা ফসল পােব। তারা যা ৈতির করেব তা তােদরই হেব েযখােন বসবাস করেত হেব। আর েকান কা�া বা কা�া থাকেব 

না (v. 19)। 

 

যীশ যখন সাধুেদর যর্াপচার এবং পুনরত্থােন আেসন, তখন পৃিথবীর সম� জনসংখয্া, যতদূর আিম েদিখ, হতয্া করা হেব না। সাধুেদর আন� ও 

পুনরত্থান এবং ঈ�েরর ে�াধ েঢেল েদওয়ার পের, েফেরশতারা ি�ে�র রাজয্ েথেক সম� ম�েক েবর কের েদেবন। "মনুষয্পু� তার 

েফেরশতােদর পাঠােবন, এবং তারা তার রাজয্ েথেক পােপর কারণ এবং যারা ম� কাজ কের তােদর সম� িকছুেক তািড়েয় েদেব" (ময্াথু 13:41)। 
সহ�াে�র সময় এবং হাজার বছেরর েশেষ মহান সাদা িসংহাসেনর িবচার না হওয়া পযর্� পৃিথবীেত এখনও খালাস না পাওয়া মানুষ থাকেব এবং 

েসই সমেয়, মৃতুয্ এবং েহিডসেক আগেনর �েদ িনে�প করা হেব (�কািশত বাকয্ 20:14)। যারা খালাস পায়িন তােদর এখনও মহান সাদা 

িসংহাসেনর িবচােরর মুেখামুিখ হেত হেব েযখােন সাধুরা উপি�ত হেব না 

সহ�া� চূড়া� রােয়র আেগ পুনর�ােরর সময় হেব। এিট এমন একিট আশীবর্াদপূণর্ সময় হেব যারা বসবাস কের, েবিশরভাগ ে�ে�ই, তারা 

েজেনিসস বইেয়র মেতা শত শত বছর ধের। আদম 930 বছর েবঁেচ িছেলন (েজেনিসস 5:5), েশঠ 912 বছর েবঁেচ িছেলন (েজেনিসস 5:8), এবং 

েমথুেসলাহ 969 বছর েবঁেচ িছেলন (েজেনিসস 5:27)। একজন মানুষ েয একশ বছর বয়েস মারা যায় তােক িশশ িহেসেব িবেবচনা করা হেব (v. 

20)। সাধু, যারা ঈ�েরর আত্মার �ারা আবার জ��হণ কের, তারা কখনই মরেব না। তারা অিবন�র (1 কিরি�য়ানস 15:52) 

 

সহ�া� চূড়া� রােয়র আেগ পুনর�ােরর সময় হেব। এিট এমন একিট আশীবর্াদপূণর্ সময় হেব যারা বসবাস কের, েবিশরভাগ ে�ে�ই, তারা 

েজেনিসস বইেয়র মেতা শত শত বছর ধের। আদম 930 বছর েবঁেচ িছেলন (েজেনিসস 5:5), েশঠ 912 বছর েবঁেচ িছেলন (েজেনিসস 5:8), এবং 

েমথুেসলাহ 969 বছর েবঁেচ িছেলন (েজেনিসস 5:27)। একজন মানুষ েয একশ বছর বয়েস মারা যায় তােক িশশ িহেসেব িবেবচনা করা হেব (v. 

20)। সাধু, যারা ঈ�েরর আত্মার �ারা আবার জ��হণ কের, তারা কখনই মরেব না। তারা অিবন�র (1 কিরি�য়ানস 15:52)। 

�গর্ এবং সহ�াে�র মেধয্ পাথর্কয্ স�েকর্  আমােক �� হেত িদন। যিদও সহ�া� হেব যখন আমরা পৃিথবীেত ঈ�েরর রােজয্র অিভ�তা লাভ 

করব, তেব আরও অেনক িকছু আসেত হেব! সহ�াে�র েশেষ নতুন েজরজােলম ঈ�েরর কাছ েথেক েনেম আসেব এবং েসখােন আর মৃতুয্ হেব না: 
 

1তারপর আিম “একিট নতুন �গর্ ও একিট নতুন পৃিথবী” েদখলাম, কারণ �থম �গর্ ও �থম পৃিথবী িবলু� হেয় েগেছ এবং েসখােন আর েকান 

সমু� েনই। 2আিম পিব� শহর, নতুন েজরজােলম, ঈ�েরর কাছ েথেক �গর্ েথেক েনেম আসেত েদেখিছ, তার �ামীর জনয্ সু�র সােজ কেনর 

মেতা ��ত। 3আর আিম িসংহাসন েথেক একিট উ��র শনেত েপলাম, “েদখ! ঈ�েরর বাস�ান এখন মানুেষর মেধয্, এবং িতিন তােদর সে� বাস 

করেবন। তারা হেব তাঁর েলাক, এবং ঈ�র িনেজই তােদর সে� থাকেবন এবং তােদর ঈ�র হেবন। 4'িতিন তােদর েচােখর জল মুেছ েদেবন। আর 

েকান মৃতুয্ বা েশাক বা কা�াকািট বা েবদনা থাকেব না, কারণ পুরােনা িজিনসগিল েশষ হেয় েগেছ" (�কািশত বাকয্ 21:1-4)। 

�গর্ এবং সহ�াে�র মেধয্ পাথর্কয্ স�েকর্  আমােক �� হেত িদন। যিদও সহ�া� হেব যখন আমরা পৃিথবীেত ঈ�েরর রােজয্র অিভ�তা লাভ 

করব, তেব আরও অেনক িকছু আসেত হেব! সহ�াে�র েশেষ নতুন েজরজােলম ঈ�েরর কাছ েথেক েনেম আসেব এবং েসখােন আর মৃতুয্ হেব না: 
 



1তারপর আিম “একিট নতুন �গর্ ও একিট নতুন পৃিথবী” েদখলাম, কারণ �থম �গর্ ও �থম পৃিথবী িবলু� হেয় েগেছ এবং 

েসখােন আর েকান সমু� েনই। 2আিম পিব� শহর, নতুন েজরজােলম, ঈ�েরর কাছ েথেক �গর্ েথেক েনেম আসেত েদেখিছ, 

তার �ামীর জনয্ সু�র সােজ কেনর মেতা ��ত। 3আর আিম িসংহাসন েথেক একিট উ��র শনেত েপলাম, “েদখ! ঈ�েরর 

বাস�ান এখন মানুেষর মেধয্, এবং িতিন তােদর সে� বাস করেবন। তারা হেব তাঁর েলাক, এবং ঈ�র িনেজই তােদর সে� 

থাকেবন এবং তােদর ঈ�র হেবন। 4'িতিন তােদর েচােখর জল মুেছ েদেবন। আর েকান মৃতুয্ বা েশাক বা কা�াকািট বা েবদনা 

থাকেব না, কারণ পুরােনা িজিনসগিল েশষ হেয় েগেছ" (�কািশত বাকয্ 21:1-4) 

 

সম� শাে�র িথম হল মুি�র ছিব। যীশ যখন পােপর জনয্ মারা িগেয়িছেলন, তখন িতিন শধু পােপর শাি� বািতল কেরনিন। 

িতিন এর জনয্ স�ূণর্ অথর্ �দান কেরেছন। েযেহতু ঐ�িরক নয্ায়িবচার স�� িছল, তাই �ীে�র কােছ িজিনসগিলেক তােদর 

উি�� উে�শয্, তােদর অিভে�ত েগৗরব পুনর�ার করার অিধকার রেয়েছ। যীশ যখন রাজ� করেত আসেবন, িতিন 

িজিনসগিলেক তােদর জায়গায় �াপন করেবন এবং আমরা পৃিথবীর স�ূণর্ মুি� েদখেত পাব এবং জীবেনর রহসয্গিল 

স�ূণর্রেপ জানেত পারব। 

 

অেনক জািত েজরজােলেম আসেব, পৃিথবীর রাজধানী শহর, �ভুর েখাজঁ করেত এবং তাঁর উপাসনা করেত। আর িভ� ধমর্ 

থাকেব না। সম� মানুষ অবেশেষ বুঝেত পারেব েয শয়তােনর �তারণামূলক েকৗশলগিলর মেধয্ একিট িছল ধমর্েক বয্বহার 

কের মানুষেক িবভ� করা এবং জয় করা। সম� মানুষ বুঝেত পারেব েয একমা� ঈ�র আেছন, এবং তাঁর �ান হেব সবর্জনীন। 
েজরজােলম, শহর িনেজই, পিরবতর্ ন করা হেব. �ভু �য়ং েসখােন থাকেবন: 

2েশষকােল সদা�ভুর মি�েরর পবর্তিট পাহােড়র মেধয্ �ধান িহসােব �িতি�ত হেব; তা পাহােড়র উপের উঠােনা হেব এবং সম� জািত এেত 

�বািহত হেব। 3অেনক েলাক এেস বলেব, "এস, আমরা সদা�ভুর পাহােড়, যােকােবর ঈ�েরর ঘের যাই। িতিন আমােদর তাঁর পথ িশ�া েদেবন, 

যােত আমরা তাঁর পেথ চলেত পাির।" িসেয়ান েথেক িবিধ-বয্ব�া েবর হেব, েজরজােলম েথেক �ভুর বাণী৷ 4িতিন জািতেদর মেধয্ িবচার 

করেবন এবং বহ জািতর িববাদ িমিটেয় েদেবন। তারা তােদর তরবাির িপিটেয় লাঙেলর ফািল এবং তােদর বশর্ােক ছাঁটাই করার হকগিলেত 

পিরণত করেব। জািত জািতর িবরে� তেলায়ার তুেল েনেব না, তারা আর যুে�র জনয্ �িশ�ণ েদেব না (ইশাইয়া 2:2-4) 

পৃিথবীেত বাস করার ক�না করন েযখােন �ভু যীশ �ী� েজরজােলেম তাঁর িসংহাসেন রাজ� করেছন। টয্া�, ব�ুক এবং যুে�র অে�র েকান 

অথর্ৈনিতক �েয়াজন হেব না; এিট একিট মহান অথর্ৈনিতক সমৃি�র সময় হেব কারণ মানুষ আর যুে�র জনয্ �িশ�ণ েদেব না (ইশাইয়া 2:4)। 

�ী� যীশ সাধুেদর সম�েয় পৃিথবীেত তাঁর সরকার �াপন করেবন। �েতয্ক জািত এেক অপেরর সােথ শাি�েত থাকেব, রাজা যীশ তাঁর িসংহাসেন 

বেস থাকেবন। যারা েদশ, অ�ল, রাজয্, শহর এবং নগেরর উপর রাজ� কের তারা হেলন �ীে�র েদহ, সাধু, যারা ম�েক �িতেরাধ করার এবং 

ঈ�েরর েলােকেদর যত্ন েনওয়ায় তােদর িব��তার কারেণ েযাগয্ বেল গণয্ হেয়েছ। 

েজরজােলম িনেজই তার চারপােশর পবর্তগিলর েচেয় উঁচুেত উঠেব (v. 2)। এই মুহেতর্ , পূবর্ িদেকর জলপাই পবর্ত েথেক েজরজােলেমর িদেক 

তাকােনা যায়। িকছু ভূতাি�ক ঘটনার মাধয্েম েজরজােলম উত্থািপত হেত পাের। রাজা, �ভু যীশ �ী�, আমােদরেক তাঁর পেথর িবষেয় িশ�া 

েদেবন এবং জািতর মেধয্ েয েকােনা অবিশ� িববােদর িন�িত্ত করেবন। শা� আমােদর বেল েয নতুন েজরজােলম 1000 বছর েশষ না হওয়া 

পযর্� উপের েথেক পৃিথবীেত েনেম আেস না (�কািশত বাকয্ 21:1-2)। েসই সময় পযর্�, রাজা যীশর িসংহাসন েজরজােলেম, েযখােন অেনক েলাক 

রাজা যীশর �শংসা ও উপাসনা করেত আসেব (ইশাইয়া 2:2-3)। ইশাইয়া ভাববাদী বেলেছন, "েতামার েচাখ রাজােক তার েসৗ�েযর্ েদখেত পােব 

এবং দূরবত� একিট েদশ েদখেত পােব" (ইশাইয়া 33:17)। আপিন িক যীশর পােয়র কােছ বেস তাঁর উপি�িত উপেভাগ করার ক�না করেত 

পােরন? িতিন আমােদর তাঁর পথ িশ�া েদেবন, যােত আমরা তাঁর পেথ চলেত পাির” (ইশাইয়া 2:3) 

অবেশেষ ইসরাইল বনাম িফিলি�ন ইসুয্ িমেট যােব। ইসহােকর পু�েদর মেধয্ শাি� থাকেব; জয্াকব এবং ইসাউ, ইহিদ এবং আরব নামক ভাই: 



23েসই িদন িমশর েথেক আিসিরয়ার একিট মহাসড়ক হেব। আিসরীয়রা িমশের যােব এবং িমশরীয়রা আিসিরয়ার িদেক যােব। িমশরীয় ও 

আিসরীয়রা একসােথ উপাসনা করেব। 24েসই িদন ই�ােয়ল হেব তৃতীয়, িমশর ও আিসিরয়ার সােথ, পৃিথবীেত আশীবর্াদ হেব। 25 সবর্শি�মান 

�ভু তােদর আশীবর্াদ করেবন এই বেল, "ধনয্ িমশর আমার �জা, আিসিরয়ার আমার হােতর কাজ, এবং ই�ােয়ল আমার উত্তরািধকার" (ইশাইয়া 
19:23-25) 

আমরা অবেশেষ আমােদর িবে�র �িতিট অি�র অংেশ শাি� েদখেত পাব। েলাভ, �াথর্পরতা, এবং শ�তা শাি�র পথ েদেব, েযমন পৃিথবী �ভুর 

�ােন পূণর্ হেব, েযমন জল সমু�েক েঢেক রােখ (হাবা�ুক 2:14) 

�াথর্না: িপতা, আমরা আপনার মুি�র পিরক�নার জনয্ আপনােক ধনয্বাদ জানাই। আমরা �াথর্না কির েয আমরা এখােন এবং এখন জীবেন 

আমােদর �কৃত স�দ েদখেত স�ম হব। আমরা আপনার করণা, সমেবদনা এবং শাি� কামনা কির যা আপিন আমােদর এই জীবেন অনুভব 

করেত চান এবং অনয্েদর সােথ ভাগ কের িনেত চান। একসােথ আমরা �াথর্না কির, 

 

 "েতামার রাজয্ আসুক, এবং �েগর্র মত পৃিথবীেতও েতামার ই�া পূণর্ েহাক।" 

আরও বাংলা বাইেবল অধয্য়েনর জনয্ এখােন ি�ক করুন  
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