
4. জাহা�াম স�েকর্  সতয্ 

  অন�কাল মেধয্ অ�দৃর্ ি� 

জাহা�াম: এড়ােনা যায় না এমন একিট িবষয় 

আজ, আমরা েবিশরভাগই যাজক এবং িশ�কেদর �ারা এিড়েয় যাওয়া িবষয় অধয্য়ন করেত এেসিছ, এবং েযিট আমরা সবাই 
স�ব হেল এিড়েয় চলব তা হল নরেকর িবষয়। গ�িট বলা হেয়েছ িস.এস. লুইেসর পােপর িবষেয় ঈ�েরর িবচার স�ে� 
একজন তরণ �চারেকর উপেদশ েশানার কথা। তার বাতর্ ার েশেষ, যুবকিট বেলিছল, "যিদ আপিন �ী�েক পির�াতা িহসােব 
�হণ না কেরন, তেব আপিন গরতর ই�য্ােটালিজকাল িবপযর্য় েভাগ করেবন!" েসবার পের, লুইস তােক �� কেরিছেলন, 
"আপিন িক বলেত চাে�ন েয একজন বয্ি� েয �ীে� িব�াস কের না েস জাহা�ােম যােব?" "অবশয্ই," তার �িতি�য়া িছল। 
"তাহেল বলুন," লুইস উত্তর িদল।" যিদও আমরা এিট অধয্য়ন করেত অ�ি�কর হেত পাির, তেব িবষয়িট আমােদর সকেলর 
জনয্ অতয্� গর�পূণর্ 

েকউ েকউ বলেব, "আমরা িক জাহা�ােমর িবষয়িটেক এিড়েয় েযেত পাির না?" চালর্স �ারিজয়ন, মহান ইংেরজ �চারক, 
একবার বেলিছেলন, “নরেকর কথা হালকাভােব ভাবুন, এবং আপিন �ুশেক হালকাভােব ভাবেবন। হািরেয় যাওয়া আত্মার কে�র 
কথা একটু ভাবুন, এবং আপিন শী�ই েসই �াণকতর্ ার কথা একটু ভাবেবন িযিন আপনােক তােদর েথেক উ�ার কেরন।” িকছু 
েলাক জাহা�ােমর িবষয়িট এিড়েয় চেল কারণ তারা মৃতুয্েক েশষ িহসােব েদখেত চায় যখন এিট েকবল শর। �ুেশ যীশ 
আমােদর জনয্ যা কেরিছেলন তা আমরা আরও েবিশ উপলি� করব যখন আমরা �ীে�র কােছ আসার আেগ আমরা েকাথায় 
যাি�লাম তা েদিখ। 

আমরা ইিতমেধয্ এই িসিরেজ উে�খ কেরিছ, মৃতুয্র পের জীবন এবং মৃতুয্র কাছাকািছ অিভ�তার িবষেয় আজ �চুর আ�হ 
রেয়েছ। িবষেয়র উপর একিট বই খঁুেজ পাওয়া কিঠন নয়। এই িসিরেজর �থম গেবষণায়, আমরা ড�র েরম� এ. মুিড, 
লাইফ আফটার লাইেফর বইিট উে�খ কেরিছ, িযিন 150 জেনর িনকট-মৃতুয্র অিভ�তা (NDEs) িনেয় গেবষণা কেরেছন। 
আেরকজন ডা�ার, ডাঃ মিরস রাওিলংস, তার বই, টু েহল অয্া� বয্াক, আবার এনিডই িনেয় গেবষণা কের, িরেপাটর্  কেরেছন 
েয িকছু েলাক নরেকর অিভ�তা লাভ কেরিছল িক� কেয়ক িদেনর মেধয্ এিটর �ৃিত দমন কেরিছল। িতিন বেলিছেলন েয, 
একিট িনয়ম িহসােব, েলােকরা যা ভাল তা মেন রােখ এবং যা ভয়ানক তা ভুেল যায়। সুতরাং, যিদ সা�াত্কারিট একটু 
িবলি�ত হয়, িদন, স�াহ বা মাস পের, েলােকরা েকবল ইিতবাচক অিভ�তাগিল �রণ কের। 

ডাঃ রাওিলংস একজন যুবেকর গ� বেলেছন েয তার হােটর্  েপসেমকার েঢাকােনার জনয্ অপােরশেনর পর তার অিভ�তা বণর্না 
কেরিছল। িতিন একিট সুড়� েদেখিছেলন যা আেলার িদেক িনেয় যায়; তারপর, টােনেল আগন ধের যায়। আগেনর �েদর িদেক 
�ত এিগেয় যাওয়ার অনুভূিত তার িছল, যা তার কােছ আগেন েতেলর িছে�র মেতা েদখাি�ল। িচিড়য়াখানায় খাঁচায় ব�ী 
পশর মেতা সামেন িপছেন মানুেষর দীঘর্ািয়ত ছায়া িছল। েলাকিট েডেকিছল, "যীশই �ভু," এবং তারপর হঠাৎ, েস তার 
শরীের িফের আসার িবষেয় সেচতন হেয়িছল 

ডাঃ রাওিলংস এমন একজন েরাগীেক িসিপআর েদওয়ার একিট িববরণ েদন যার একিট েপসেমকার লাগােনা িছল এবং িযিন 
মৃতুয্র মুেখামুিখ িছেলন। েরাগী িফের আসেত থােক, েচতনা েথেক িপছেল েযেত থােক এবং ড�র রাওিলংসেক তার জনয্ 
�াথর্না করার জনয্ অনুেরাধ করেত থােক কারণ িতিন িচৎকার কের বেলিছেলন েয িতিন নরেক আেছন। ড�র রাওিলংস 
েলাকিটর জনয্ �াথর্না করেত চানিন কারণ িতিন িনেজ এখনও িব�াসী িছেলন না, িক� অবেশেষ, েলাকিটর কে�র কারেণ 
িতিন েলাকিটেক �াথর্না করার জনয্ �াথর্না কেরিছেলন। িতিন যীশ �ী�েক তােক জাহা�াম েথেক দূের রাখেত বেলিছেলন। 
েলাকটা সে� সে� শা� হেয় েগল। েস আর িচৎকার পাগল িছল না। ড�র রাওিলংস বেলেছন েয এই ঘটনা তােক এতটাই 
�ভািবত কেরিছল েয িতিন �ী�েক তার জীবন িদেয়িছেলন। ডঃ রাওিলংস েকান ধমর্ত�িবদ বা ম�ী নন; পিরবেতর্ , িতিন 
একজন িনরেপ� ডা�ার িযিন পুনর�ীিবত েরাগীেদর অিভ�তা িলেখিছেলন 

 

অেনক েলােকর কােছ মৃতুয্র অিভ�তা আেছ বেল দািব করা হেয়েছ, িক� ৈবধেদর জানার েকােনা উপায় েনই। এটা ধের েনওয়া যুি�স�ত েয, 

যিদ ঈ�র পলেক তৃতীয় �েগর্ িনেয় যান (2 কিরি�য়ানস 12:2), এবং ি�েফন যিদ মৃতুয্র আেগ যীশেক িপতার ডানিদেক দাঁিড়েয় থাকেত েদেখন 

(ে�িরত 7:56), তাহেল েসখােন থাকেত পাের আজ যারা এই জীবেনর বাইের যা আেছ তা েদখার অনুমিত েদওয়া হেয়েছ। েকউ েকউ আমােদর 

িব�াস করেব েয �েতয্েক, তােদর িব�াস বা জীবনধারা পছ� িনিবর্েশেষ, উ�ল আেলা �ারা �াগত জানােব এবং একিট শাি�পূণর্ অন�কােলর 

মেধয্ �েবশ করেব। যাইেহাক, এিট শাে�র সােথ একমত নয়। শয়তান সতয্ অয্াকাউ� জাল করার েচ�া কের এবং িকছু েলাকেক িব�াস কের 



�তািরত কের েয সম� রা�া ঈ�েরর িদেক িনেয় যায়। আমােদর অবশয্ই মেন রাখেত হেব েয শয়তান একজন �তারক, িমথয্ার জনক এবং 

আেলার েদবদূত িহসােব বণর্না করা হেয়েছ। িকছু কাছাকািছ-মৃতুয্র গ� ঈ�রেক মিহমাি�ত করেত পাের, এবং েসগিল সতয্ হেত পাের, িক� 

আমােদর িব�াস অবশয্ই ঈ�েরর বােকয্ যা বেলেছন তার উপর িনভর্ র করেত হেব। 

যখন আমরা ি�ে�র �তয্াবতর্ েনর জনয্ অেপ�া কির, ি��ান িহসােব আমােদর ল�য্ হল শয়তােনর িনয়�ণ েথেক েলােকেদর উ�ার করা যােত 

তারা ঈ�র েথেক িবি�� না হয় এবং নরক নামক জায়গায় পাঠােনা না হয়। �েতয্ক বয্ি�ই ঈ�েরর �ারা গভীরভােব ভালবােস িযিন চান না েয 

েকউ িবন� েহাক, িক� �েতয্েকই অনুত� েহাক (2 িপটার 3:9)। িক� তারা যিদ না কের? যিদ তারা �ী�েক না েজেনই মারা যায়? যিদ তারা 

ঈ�েরর ে�ম এবং সুসমাচােরর বাতর্ ার �িত �িতি�য়াশীল না হয়? �ীে�র ি�তীয় আগমেন, িতিন েভড়া (িব�াসীেদর) ছাগল (অিব�াসী) েথেক 

আলাদা করেবন এবং যীশ দুবার বেলিছেলন েয শাি� অন�কােলর জনয্ হেব: 

 

মৃতুয্ িক �ংেসর রা� ? 

41তখন িতিন তাঁর বাম িদেকর েলাকেদর বলেবন, 'েহ অিভশ� েলােকরা, আমার কাছ েথেক শয়তান ও তার েফেরশতােদর জনয্ ��ত অন� 

আগেন চেল যাও। 42কারণ আিম �ুধাতর্  িছলাম এবং আপিন আমােক িকছু েখেত েদনিন, আিম তৃ�াতর্  িছলাম এবং আপিন আমােক পান 

করার জনয্ িকছুই েদনিন, 43আিম একজন অপিরিচত িছলাম এবং আপিন আমােক আম�ণ জানানিন, আমার কাপেড়র দরকার িছল এবং 

আপিন আমােক েপাশাক েদনিন, আিম অসু� িছলাম এবং িভতের িছলাম। েজলখানা আর তুিম আমার েদখােশানা করিন।' 44"তারা আরও 

বলেব, '�ভু, কখন আমরা আপনােক �ুধাতর্ , তৃ�াতর্  বা অপিরিচত বা বে�র �েয়াজন, অসু� বা কারাগাের েদেখিছ, এবং আপনােক সাহাযয্ 
কিরিন?' 45"িতিন উত্তের বলেবন, 'আিম েতামােক সিতয্ বলিছ, তুিম যা িকছু কেরািন তােদর মেধয্ একজেনর জনয্ও যা কেরািন, আমার জনয্ 

কেরািন।' 46"তাহেল তারা িচর�ন শাি�র িদেক চেল যােব, িক� ধািমর্করা অন� জীবেন যােব (ময্াথু 25:41-46। েজার েদওয়া আমার) 

েকউ েকউ বেল েয নরক হল েযখােন একজন বয্ি� েয পােপর জনয্ ঈ�েরর িবনামূেলয্ �মা �তয্াখয্ান কের তােক �ংস করা হয়। িবলুি� শে�র 

অথর্ হল “স�ূণর্ �ংস বা অি��হীনতােক �াস করা; স�ূণর্রেপ �ংস করা।" উপেরর অনুে�েদ দুবার, যীশ একই �ীক শ� বয্বহার কেরেছন 

অন� আগন এবং িচর�ন শাি� (vv. 41 এবং 46) বণর্না করেত এবং একবার তাঁর অনুসারীেদর অন� আন� বণর্না করেত (v. 46)৷ �ীক শ� 

aiōnios অথর্ "অন�, িচর�ায়ী। শা�ত জীবেনর উে�খ করার সময়, এর অথর্ েসই জীবন যা ঈ�েরর এবং তাই সমেয়র সীমাব�তার �ারা 

�ভািবত হয় না।" এিট �ংেসর মেতা েশানাে� না। এিট যীশর �� িশ�া েয েকউ েয সুসমাচারেক �তয্াখয্ান কের এবং তার পােপ অিবরত 

থােক েস তার জীবেনর েশষ পযর্� অন� শাি� েভাগ করেব। 

 

1922-1953 সাল পযর্� রািশয়ার েনতা েজােসফ �ািলেনর কনয্া ে�তলানা �ািলন তার িপতার সােথ মৃতুয্র �ার�াে� এেসিছেলন এবং 
বেলিছেলন েয িতিন আর কখনও মৃতুয্বরণকারী অিব�াসীর পােশ বসেবন না 

িতিন বেলন েয িতিন লািথ এবং িচৎকার জাহা�ােম িগেয়িছলাম. "জীব� ঈ�েরর হােত পড়া একিট ভয়�র িবষয়" (িহ� 

10:31)। �াে�র নবম রাজা চালর্স, েডিভড িহউম এবং টমাস েপইেনর মেতা ভলেতয়ারও য�ণার মেধয্ কাঁদেত কাদঁেত মারা 

িগেয়িছেলন। যারা ঈ�রেক জােনন তােদর জনয্ কথা বলিছ, িস.এম. ওয়াডর্  বেলন, "েকানও ি��ানেক তার মৃতুয্শযয্ায় তয্াগ 

করার কথা জানা যায়িন।" 

1) েকন একজন ে�মময় ঈ�র কাউেক জাহা�ােম পাঠােবন? একজন মানুষেক জাহা�ােম পাঠােনার জনয্ কতটা খারাপ হেত হেব? 

একিট পাপ েয একিট খুব েবশী? 

16কারণ ঈ�র জগৎেক এতই ভােলাবাসেলন েয িতিন তাঁর একমা� পু�েক দান করেলন, যােত েয েকউ তাঁেক িব�াস কের েস 

িবন� না হয় িক� অন� জীবন পায়। 17কারণ ঈ�র তারঁ পু�েক এই জগেত পাঠান িন েযন িতিন জগেতর েদাষী সাবয্� হন, 

িক� তাঁর মাধয্েম জগতেক র�া কেরন৷ 18 েয তােক িব�াস কের েস িনি�ত হয় না, িক� েয িব�াস কের না েস 

ইিতমেধয্ই িনি�ত হেয়েছ কারণ েস ঈ�েরর একমা� পুে�র নােম িব�াস কেরিন (জন 3:16-18) 

 



সৃি�কতর্ া ঈ�র মুি�র পথ ৈতির কেরেছন। অব�া এমন েয সম� মানব জািত েবঁেচ থাকার জনয্ ঈ�েরর আদশর্ েথেক িছটেক 

পেড়েছ। আমরা েকউ বলেত পাির না েয আমরা কখেনা পাপ কিরিন। আপিন যিদ একবারই পাপ কের থােকন, তেব তা আপনােক 

পাপী করার জনয্ যেথ�। আমরা সবাই একই েরােগ আ�া�। পাপ িচরকাল আমােদর ঈ�র েথেক পৃথক কের. েজমস এটােক এভােব 

তুেল ধেরন, "েকননা েয েকউ পুেরা আইন পালন কের এবং শধুমা� একিট িব�ুেত েহাঁচট খায় েস সব ভ� করার জনয্ েদাষী" 

(েজমস 2:10) যিদ ঈ�েরর কােছ আপনােক �েগর্ িনেয় যাওয়ার অনয্ েকানও উপায় থাকেত পাের, তার পু�েক িন�ুর ও িনমর্ম 

মৃতুয্েত পাঠােনার পাশাপািশ, আপিন িক মেন কেরন না ঈ�র তা �হণ করেতন? ঈ�র মানুষেক �াধীন ই�ার উপহার িদেয়েছন, 

িক� তাঁর নয্ায়িবচার দািব কের েয িবে�ােহর শাি� হওয়া উিচত। একজন পিব� ঈ�র তাঁর উপি�িতেত পাপ হেত িদেত পােরন 

না: “েতামার েচাখ মে�র িদেক তাকােনার জনয্ খুবই পিব�; তুিম অনয্ায়েক সহয্ করেত পারেব না" (হব�ুক 1:13) সুতরাং, ঈ�র 
েসই পছ�েক স�ান কেরন যা একজন িবে�াহী িযিন অনুতাপ করেত অ�ীকার কেরেছন তা কেরেছন 

 

মানবতার �িত ঈ�েরর ভালবাসায়, িতিন একিট উ�ার পিরক�না শর কেরেছন। ঈ�েরর পু� মানব রপ ধারণ কেরিছেলন এবং 

েদাষী মানুেষর �ান �হণ করার জনয্ একিট িবক� হেয়িছেলন, িনেজর উপর শাি� �হণ কেরিছেলন। এইভােব, তাঁর নয্ায়িবচার 

স�� হেব, এবং যারা তাঁর িদেক িফের যােব এবং সুসমাচােরর আনুগেতয্র পেথ হাঁটেব তােদর সকলেক বাঁচােনার জনয্ িতিন ে�েম 
েপৗঁছােত পােরন 

 

জাহা�ােম ে�িরত কারা? 

িক� কাপুরষ এবং অিব�াসী এবং জঘনয্ এবং খুিন এবং অৈনিতক বয্ি� এবং যাদুকর এবং মূিতর্ পূজক এবং সম� 
িমথয্াবাদীেদর জনয্, তােদর অংশ �েদ থাকেব যা আগন এবং গ�ক িদেয় �লেছ, যা ি�তীয় মৃতুয্ (�কািশত বাকয্ 21:8 েজার 

েদওয়া খিন) 

উপেরর আয়াতিট েশখায় েয কাপুরষ, িমথয্াবাদী এবং �ীে� অিব�াসীেদরেক একিট �েদ পাঠােনা হেব যা ে�ট েহায়াইট ে�ান 

জাজেমে� ি�তীয় পুনরত্থােন আগন এবং গ�ক িদেয় �লেব। আিম জািন না �দিট আ�িরকভােব আগেনর �দ নািক আগেনর 

�দিট একিট রাে�র রপক িচ� িকনা। আিম েখাঁজ িনেত পাত্তা িদই না! েযভােবই েহাক, আগেনর �দ স�েকর্  আমরা যা জািন তা 

হল এিট এমন একিট জায়গা যা য�ণা এবং �ংেস পূণর্ হেব। বাইেবল নরেক িচর�ন অ�কােরর �ান িহসােব বণর্না কের (জডু 

1:13)। আমরা আেলা বা অ�কার �ারা �াস করা একিট পছ� আেছ. আমরা অন�কাল ধের এক বা অনয্েক আিল�ন করব। 

 

আজ, এমন অ�কােরর জায়গা স�েকর্  কথা বলাও অি�য় বেল মেন করা হয়। েক েসখােন েযেত েযাগয্ হেব? আিম আপনােক 

িজ�াসা কির: একজন খুনী হেত কত খুন লােগ? এক! 

িমেথয্বাদী হেত কত িমথয্া লােগ? এক! পাপী হেত কত গনাহ লােগ? এক! আমােদর সকেলর একজন পির�াতা �েয়াজন, এবং যীশ 

ছাড়া আর েকউ েনই িযিন আমােদর পাপ এবং এর শাি� েথেক বাঁচােত পােরন। 

ঈ�েরর পথ হল একজন পির�াতার জনয্ আমােদর �েয়াজনীয়তা উপলি� করা। েপৗল ে�িরত এিটেক এভােব তুেল ধেরেছন, "েকউ 

ধািমর্ক েনই, এমনিক একজনও েনই... এমন েকউ েনই েয ভােলা কের, এমনিক একজনও নয়" (েরামানস 3:10-12)। পল বেলেছন 

েয কােজর একিট বয্ব�া েরেখ কাউেক ধািমর্ক েঘাষণা করা হেব না (আইন, আয়াত 20)। িতিন বেলেছন েয আইন বয্তীত 

ধািমর্কতা জানা েগেছ, অথর্াৎ, আপনার জনয্ এবং আমােদর জায়গায় ি�ে�র �িত�াপনমূলক মৃতুয্। এই ধািমর্কতা আমােদর েদওয়া 

হয় যখন আমরা পােপর অনুতাপ কির (পাপ েথেক সের যাই এবং �ীে�র িদেক িফের যাই) এবং যীশ �ীে�র বয্ি�েক আমােদর 

জীবেনর িসংহাসেন বসার জনয্ �হণ কির। ঈ�েরর ধািমর্কতার উপহার হল য�ণার জায়গায় যাওয়ার একমা� উপায় (ে�িরত 



4:12)। যখন আমরা সুসমাচাের সাড়া িদই, তখন আমােদর নাম জীবন বইেয় েলখা হয় (�কািশত বাকয্ 21:27), যারা তােদর 

জীবন �ীে�র কােছ িফিরেয় েদয় তােদর একিট েরকডর্  বই। এিট তােদর জনয্ একিট ভয়ানক ভাগয্ যারা বুঝেত পাের তােদর নাম 

জীবেনর বইেয় েনই: 

এবং মৃতুয্ ও েহিডসেক আগেনর �েদ িনে�প করা হেয়িছল। এিট ি�তীয় মৃতুয্, আগেনর �দ। এবং যিদ কােরা নাম জীবন 

পু�েক েলখা পাওয়া না যায়, তেব তােক আগেনর �েদ িনে�প করা হত (�কািশত বাকয্ 20:14-15)। 

 

িতিন ঈ�েরর ে�ােধর �া�ারস পান করেবন, যা তাঁর ে�ােধর েপয়ালায় পূণর্ শি�েত িমি�ত হয়; এবং তােক পিব� 

েফেরশতােদর সামেন এবং েমষশাবেকর উপি�িতেত আগন এবং গ�ক িদেয় য�ণা েদওয়া হেব। “এবং তােদর য�ণার েধাঁয়া 

িচরতের উঠেব; এবং তােদর িদনরাত িব�াম েনই, যারা জ� ও তার মূিতর্ র পূজা কের এবং যারা তার নােমর িচ� �হণ কের" 

(�কািশত বাকয্ 14:10-11, েজার েদওয়া আমার) 

অসংরি�ত আেলা তারা �া� হেয়েছ অনুযায়ী িবচার করা হেব. 

 

নরেক শাি�র মা�া স�েকর্  চাক সুই�েলর িকছু বলার আেছ: 

সবর্দা এমন িকছু থাকেব যােদর অনয্েদর মেতা ঐ�িরক ইনপুট থাকেব না। কারণ এটা সতয্, আিম িব�াস কির অন� শাি�র মা�া 

থাকেব। আমােক পাথর েতালার জনয্ পাথর েতালার আেগ, যীশর কথাগেলা ঘিন�ভােব েদখুন: 

 

47 েয দাস তার মিনেবর ই�া জােন এবং ��ত হয় না বা তার মিনব যা চায় তা কের না তােক অেনক আঘাত করা হেব। 

48িক� েয জােন না এবং শাি�র েযাগয্ কাজ কের তােক অ� আঘােত মারেত হেব। �েতয্েকর কাছ েথেক যােক অেনক িকছু 

েদওয়া হেয়েছ, অেনক িকছু চাওয়া হেব; এবং যােক অেনক িকছু েদওয়া হেয়েছ তার কাছ েথেক আরও অেনক িকছু চাওয়া হেব 

(লুক 12:47-48) 

 

আসুন বুঝেত পাির েয ি�� ছাড়া েকউ �েগর্ অন�কাল কাটায় না। িক� ঈ�র �ী� ছাড়া যােদরেক কীভােব পিরচালনা কেরন 

তার সুিনিদর্� িববরণ কারণ তারা খুব কম শেনেছ শাি�র মা�ার ধারণা �ারা খুব ভালভােব উত্তর েদওয়া েযেত পাের। িক� 
আমরা িনি�ত জািন েয �গর্ তােদর বািড় হেব না 

2) আপিন িক মেন কেরন েয পৃিথবীেত একজেনর �ভােবর মা�া তােদর অন�কােলর উপর েকান �ভাব েফেল? 

 

একজেনর �ভাব যত েবিশ, েসই �ভােবর জনয্ জবাবিদিহতা এবং দািয়� তত েবিশ। িকছু িফ� এবং পপ তারকারা েটিলিভশেন 

আমােদর তরণেদর জনয্ েরাল মেডল িক� অৈনিতক জীবনযাপন কের, িক� তােদর �ভােবর মা�ার কারেণ ঈ�র তােদর আরও 

কেঠারভােব িবচার করেবন। অনয্েদর উপর �ভােবর অব�ােন ঝাঁিপেয় পড়েত �ত হেবন না। যীশ আমােদর জনয্ আমােদর িনেজর 

েচাখ েথেক ত�ািট েবর করেত বেলিছেলন যােত আমরা অনয্ েলােকেদর েচাখ েথেক ত�ািট েবর করেত পাির (ময্াথু 7:3-5)। 

�িতিট ি��ান �ভােবর অব�ােন থােক, িবেশষ কের যিদ আপিন আপনার আেশপােশ বা কমর্ে�ে� পিরিচত হন েয আপিন �ীে� 

িব�াসী। আপিন কীভােব আপনার জীবনযাপন কেরন তা েদখার জনয্ েলােকরা েদখেছ। তােদর অন�কাল �ায়শই আপিন যা বেলন 



এবং যা কেরন তা েথেক �ীে�র বাতর্ ার �িত তােদর �িতি�য়ার উপর িনভর্ র কের। আমরা সবাই একটা িনিদর্� মা�ায় িশ�া 

িদি�, িক� আমরা সবাই িশ�ক নই। একজন িশ�েকর জনয্, ঈ�েরর �িত স�ািনত জীবন যাপন করা অতয্� গর�পূণর্: 

 

আমার ভাইেয়রা, আপনােদর মেধয্ অেনেকরই িশ�ক বেল অনুমান করা উিচত নয় কারণ আপিন জােনন েয আমরা যারা 

িশ�াদান কির তােদর আরও কেঠারভােব িবচার করা হেব (েজমস 3:1) 

 

এমনিক যারা �ী� বয্তীত, তােদর �ভাব যত েবিশ বৃি� পায়, দায়ব�তার �রও ততই বৃি� পায়। এটা েবাঝায় েয ধািমর্কেদর 

জনয্ েযমন পুর�ােরর িবিভ� �র থাকেব, েতমিন জাহা�ােমর জনয্ শাি�রও িবিভ� �র থাকেব 

 

এখন েদখা যাক েয দুজন বয্ি� মারা েগেছ এবং েযখােন তারা অন�কােলর জনয্ িনেজেদর খঁুেজ েপেয়েছ তােদর স�ে� যীশ কী 
িশ�া িদেয়েছন। �ভু আমােদর বেলন না েয এিট একিট দৃ�া�। এিটও তাৎপযর্পূণর্ েয দুিটর মেধয্ একিটর নাম লাজারাস, একিট 

উপমার জনয্ সাধারণ নয়। এই েলখেকর দৃি�ভি� হল েয যীশ আমােদর এমন একিট পিরি�িতর কথা বলেছন যা বা�ব 

ধনী বয্ি� এবং লাজারাস 

 

19একজন ধনী েলাক িছল, েস েবগনী ও সূ� মসীনার েপাশাক পরত এবং �িতিদন িবলাসী জীবনযাপন করত। 20তাঁর 

ফটেকর কােছ লাসার নােম এক িভ�ুকেক শইেয় রাখা হেয়িছল, যা ঘা িদেয় ঢাকা িছল 21এবং ধনী বয্ি�র েটিবল েথেক যা 

পেড়িছল তা েখেত আকুল িছল। এমনিক কুকুর এেস তার ঘা েচেট খায়। 22"েসই সময় এল যখন িভ�ুকিট মারা েগল এবং 

েফেরশতারা তােক আ�াহােমর পােশ িনেয় েগল৷ ধনী েলাকিটও মারা েগল এবং তােক কবর েদওয়া হল৷ 23 নরেক, েযখােন 

েস য�ণা েভাগ করিছল, েস তািকেয় েদখল অেনক দূের অ�াহাম, তার পােশ লাসার 24তাই িতিন তােক েডেক বলেলন, 'িপতা 

আ�াহাম, আমার �িত করণা করন এবং লাসারেক পাঠান েযন তার আঙুেলর ডগা জেল ডুিবেয় আমার িজ�ােক শীতল 

কেরন, কারণ আিম এই আগেন য�ণার মেধয্ আিছ।' 25"িক� আ�াহাম উত্তর িদেলন, 'বাছা, মেন েরেখা, েতামার জীব�শায় 

তুিম েতামার ভাল িজিনস েপেয়ছ, আর লাসার খারাপ িজিনস েপেয়ছ, িক� এখন েস এখােন সা�না েপেয়েছ এবং তুিম য�ণায় 

আছ। 26এবং এই সব ছাড়াও, আমােদর এবং আপনার মেধয্ একিট বড় খাদ ি�র করা হেয়েছ, যােত এখান েথেক যারা 

আপনার কােছ েযেত চায় তারা না পাের এবং েকউ েসখান েথেক আমােদর কােছ েযেত না পাের।' 27"িতিন উত্তর িদেলন, 

'তাহেল আিম আপনার কােছ িমনিত করিছ, বাবা, লাসারেক আমার বাবার বািড়েত পাঠান, 28কারণ আমার পাঁচ ভাই আেছ। 

িতিন তােদর সাবধান করন, যােত তারাও এই য�ণার জায়গায় না আেস।' 29"ই�ািহম উত্তর িদেলন, 'তােদর কােছ মূসা ও 

নবীগণ আেছ; তারা তােদর কথা শনুক।' 30" 'না, বাবা ই�ািহম,' িতিন বলেলন, 'িক� যিদ মৃতেদর মধয্ েথেক েকউ তােদর 

কােছ যায় তেব তারা অনুত� হেব।' 31"িতিন তােক বলেলন, 'যিদ তারা মূসা এবং নবীেদর কথা না েশােন, তেব েকউ 

মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরিত্থত হেলও তারা িব�াস করেব না' (লুক 16:19-31 েজার েদওয়া আমার) 

আমরা অনুে�েদ �েবশ করার আেগ, এই দুই বয্ি�র আত্মা এবং আত্মা মারা যাওয়ার সময় েকাথায় িগেয়িছল েসই িবষেয় বাইেবল 

কী িশ�া েদয় তা পরী�া করা আমােদর জনয্ সহায়ক হেত পাের। নরক এবং আ�াহােমর পাশ দুিট িবি�� অব�ার বণর্না কের 

েযখােন এই বয্ি�রা িনেজেদর খঁুেজ েপেয়িছেলন। �ীক শ� েহিডস (ও� েট�ােমে� িশওল) নরক িহসােব অনুবাদ করা শ�। েহিডস 

িনউ েট�ােমে� দশবার পাওয়া যায়। যীশ আমােদর বেলিছেলন েয, যখন তাঁর েদহ সমািধেত িছল, তখন িতিন পৃিথবীর হৃদেয় 

থাকেবন: 

 



কারণ েজানা েযমন একিট িবশাল মােছর েপেট িতন িদন এবং িতন রাত িছেলন, েতমিন মানবপু�ও পৃিথবীর হৃদেয় িতন িদন 

এবং িতন রাত থাকেবন (ময্াথু 12:40) 

 

ি�� যখন মারা যান, িতিন পৃিথবীর েক��েল অবি�ত একিট জায়গায় িগেয়িছেলন। ে�িরত পল িবেদহী আত্মার �ান স�েকর্ ও 

িলেখেছন, এিট পৃিথবীর পৃে�র নীেচ অবি�ত িছল বেল: “েয যীশর নােম �েগর্, পৃিথবীেত এবং পৃিথবীর নীেচ �েতয্ক হাঁটু নত হওয়া 

উিচত (িফিলপীয় 2:10) অেনেকর মেত েহিডস পৃিথবীেত একিট আধয্ািত্মক, েভৗিতক �ান নয় েযিট দুিট পৃথক অংেশর সম�েয় 

গিঠত। একিট িদক িব�� িপতার নােম নামকরণ করা হেয়েছ এবং এেক আ�াহােমর প� (NIV), বা আ�াহােমর ব� (KJV) বলা 

হয় এবং িব�� িপতা আ�াহােমর ঘিন�তার �তীক। ধািমর্ক পে�র জনয্ বয্বহৃত আেরকিট শ� হল জা�াত। যীশ এই শ�িট 

বয্বহার কেরিছেলন যখন িতিন তাঁর পােশ �ুশিব� িব�াসী েচােরর সােথ কথা বেলিছেলন: "যীশ তােক উত্তর িদেয়িছেলন, 'আিম 

েতামােক সতয্ বলিছ, আজ তুিম আমার সােথ �েগর্ থাকেব'" (লুক 23:43 েজার েদওয়া আমার)। এই �গর্ �গর্ হেত পাের না কারণ 

যীশ, তাঁর পুনরত্থােনর িদেন, েমির ময্াগডািলনেক বেলিছেলন: "আমােক ধের েরেখা না, কারণ আিম এখনও িপতার কােছ িফের 

আিসিন" (জন 20:17)। এই ধমর্��গিল এই সেতয্রও সা�য্ েদয় েয, যখন ি�� মারা িগেয়িছেলন, তখন তাঁর আত্মা েহিডেস েনেম 

এেসিছল, েযখােন িতিন শয়তােনর কাছ েথেক মৃতুয্ এবং নরেকর (হািডস) চািবগিলেক মুেছ িদেয়িছেলন (�কািশত বাকয্ 1:18) যীশ 

তখন পাতােলর �েগর্র িদেক পািড় িদেয়িছেলন, যােদর ঈ�েরর উপর আ�া িছল তােদর ভােলা িদক েথেক মুি� িদেয়, যােক 

আ�াহােমর পাশও বলা হয়, েযখােন তােদর পৃিথবীর হৃদেয় রাখা হেয়িছল। "িক� �ী� �কৃতপে� মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরিত্থত 

হেয়েছন, যারা ঘুিমেয় পেড়েছন তােদর �থম ফল" (1 কিরি�য়ানস 15:20) যীশ তােদর মেধয্ �থম যারা মৃতুয্েক জয় কেরিছেলন 
এবং �ুেশ তাঁর �িত�ািপত মৃতুয্র িবজেয়র িভিত্তেত �েগর্ �েবশ করেত েপেরিছেলন 

 

ময্ািথউ িলেখিছেলন েয যখন ি�� মারা িগেয়িছেলন, তখন অিত�াকৃত ঘটনা ঘেটিছল। একিট বড় ভূিমক� হেয়িছল, এবং 

মি�েরর পদর্ া দুিট িছঁেড় উপর েথেক নীেচ িবভ� হেয় িগেয়িছল। িতিন আরও িকছু যা ঘেটিছল েস স�েকর্  িলেখেছন: 

52 কবরগেলা খুেল েগল এবং অেনক পিব� েলােকর মৃতেদহ জীিবত হেয় উঠল। 53তারা কবর েথেক েবিরেয় এেস যীশর 

পুনরত্থােনর পর পিব� নগরীেত িগেয় অেনক েলােকর কােছ েদখা িদল (ময্াথু 27:52-53) 

আপিন িক ক�না করেত পােরন েয সা�ী হেত হেব? মেন হয়, �ুেশ ি�ে�র িনেদর্ াষ �িত�াপনমূলক মৃতুয্র কারেণ, এই পিব� 

েলােকরা েহিডেসর ধািমর্ক িদক েথেক মুি� েপেয়িছল। পিব� েলােকরা কত�ণ চারপােশ িছল বা এমনিক তারা কারা িছল তা শা� 

আমােদর জানায় না। তেথয্র অভােবর কারেণ আমরা এিট স�েকর্  েগাঁড়ািম করেত পাির না, তেব এিট স�ব েয, েমির 

ময্াগডািলেনর সােথ েদখা করার পের, যীশ আ�াহােমর পাশ বা �গর্ নামক �ান েথেক ধািমর্কেদর সােথ �েগর্ আেরাহণ কেরিছেলন। 

 

ে�িরত পল ইিফসােসর চােচর্  তাঁর িচিঠেত এই দৃি�ভি�র সমথর্ন কেরেছন। িতিন আমােদর বেলন েয �ী� তাঁর িসংহাসেন বসার 

জনয্ আেরাহেণর আেগ িন� পািথর্ব অ�েল েনেম এেসিছেলন: 

যখন িতিন উঁচুেত উেঠিছেলন, তখন িতিন তাঁর ে�েন ব�ীেদর েনতৃ� িদেয়িছেলন এবং পুরষেদর উপহার িদেয়িছেলন।" 9("িতিন 

আেরাহণ" এর অথর্ কী এই ছাড়া েয িতিন নীেচর, পািথর্ব অ�েল েনেমিছেলন? 10 িযিন নীেচ েনেমিছেলন িতিনই েসই বয্ি� 

িযিন উপের উেঠিছেলন? সম� �েগর্র েচেয়, সম� মহািব�েক পূণর্ করার জনয্) (ইিফিসয়ান 4:8-10) 

 



এটা েবাঝা অতয্াবশয্ক েয, ি�ে�র মৃতুয্, সমািধ এবং পুনরত্থােনর পর েথেক, একজন ি��ান মৃতুয্র পর পৃিথবীর নীেচর অংেশ 

েনেম আেস না িক� সবর্দা �ভুর সােথ থাকার জনয্ �েগর্ আেরাহণ কের। �ী� তাঁর ে�েন ব�ীেদর েনতৃ� েদন (v. 8) স�বত 

আ�াহােমর পােশ থাকা িব�াসীেদরেক েবাঝায় যখন িতিন আেরাহণ কেরন তখন �ীে�র সােথ �েগর্ আনা হেয়িছল। আমরা জািন েয, 

�ীে�র পুনরত্থােনর পর েথেক, িব�াসীরা তােদর মৃতুয্েত �ভুর সােথ থাকেবন। পল িলেখেছন: 

22 আিম যিদ েদেহ েবঁেচ থািক তেব এর অথর্ হেব আমার জনয্ ফলদায়ক পির�ম। তবুও আিম িক িনবর্াচন করব? আিম জািন 

না! 23আিম দুজেনর মেধয্ িছ� হেয় েগিছ: আিম চেল েযেত চাই এবং �ীে�র সােথ থাকেত চাই, যা অেনক দেূরর েথেক ভােলা; 

24িক� েতামার জনয্ আমার শরীের থাকাটা আরও েবিশ �েয়াজন (িফিলপীয় 1:22-24। এছাড়াও পড়ুন 2 কিরি�য়ানস 5:8) 

লূক 16-এর অনুে�দিট আমােদর যীশর কথা বলার সময় েহিডেস কী ঘটিছল তার একিট পূবর্রপ েদয়, দুিট স�ূণর্ িভ� পুরেষর 

ভােগয্র একিট সতয্ গ� এবং েযখােন তারা মৃতুয্েত িগেয়িছল। এই অনুে�েদ, লাজারাস এবং আ�াহােমর নাম উে�খ করা হেয়েছ 

এবং িকছু পা�ুিলিপেত (ভালেগট) নামিট ডাইভস (যা ধনীর লয্ািটন শ�) ধনী বয্ি�েক েদওয়া হেয়েছ। 

 

পিৃথবীেত দইু পরুেষর পিরি�িত (Vv. 19-21) 

3) তারা পৃিথবীেত থাকাকালীন, ধনী বয্ি� এবং লাজারাসেক কীভােব বণর্না করা হেয়েছ? তােদর দুজেনর মৃতুয্েত দুজেনর জীবন 

কীভােব উদযাপন করা হেয়িছল বেল আপিন মেন কেরন? 

 

ি�ে�র িদেন েবগিন �াি�র জনয্ একিট �াকৃিতক পণয্ িছল না। এই ধনী বয্ি�িট স�বত টাইিরয়ান েবগিন (বা রয়য্াল েবগিন), 

�াদা, আরমািন বা েসই সমেয়র েসরা ফয্াশন িডজাইনারেদর েপাশাক পেরিছেলন। রঙিট িবরল সামুি�ক শামুেকর ে��া েথেক েবর 

করা হেয়িছল। এির�টল তার ওজেনর দশ েথেক িবশ গণ েসানার মূলয্ িনধর্ারণ কেরিছেলন। ধনী বয্ি�িটও সূ� িলেনন পরেতন। 

সূ� প�বে�র জনয্ �ীক ভাষায় বয্বহৃত শ�িট হল বুেসাস, একিট িবরল শি�শালী সুেতা যা িঝনুক �ারা িনঃসৃত হয়। িমশরীয় 

রাজা তুেতনখােমেনর মেতা রাজারা এই দািম কাপড় পরেতন। এই ধনী েলাকিট �িতিদনই আন�ময় জীবনযাপন করেতন। িতিন 

েসরা খাবার েখেতন, েসরা ওয়াইন পান করেতন এবং তার বািড়িট িছল শহেরর েসরা �াসাদ। এই েলাকিট ঈষর্া করার মেতা 

একজন িহসােব সুপিরিচত িছল এই অনুমান কের আমরা এিটেক বাড়াবািড় করিছ না। িতিন তার সমেয়র একজন �ভাবশালী 

েসিলি�িট িছেলন। 

 

লাজারাসেক ধনী বয্ি�র েগট বা বারা�ায় শইেয় েদওয়া হেয়িছল। "পাড়া" িহসােব অনুবাদ করা �ীক শ� হল বয্ােলা। মােন েজার 

কের েবর কের েদওয়া। তােক েমাটামুিটভােব ছঁুেড় েফলা হেয়িছল, এবং মেন হে� তােক েসখােন শেয় থাকেত বািক িছল, জীবন 

ধীের ধীের তার কাছ েথেক িছটেক যাে�। েয েগটিটেত তারা লাজারাসেক িনে�প কেরিছল েসিট স�বত িপছেনর চাকেরর 

�েবশ�ার িছল েযখােন ভৃতয্রা আবজর্ না জমা কেরিছল এবং কুকুররা জেড়া হেয়িছল এবং তার আলসারযু� চামড়া েচেটিছল (ভ. 

21)। এটা �� িছল েয লাজারাস আলসারযু� ঘা �ারা আবৃত হওয়ার কারেণ খুব অসু� িছল। এটা স�বত েয িতিন েয েকান 
জায়গায় েযেত খুব অসু� িছল িক� েযখােন িতিন থাকেতন 

ছুেড় েদওয়া হেয়িছল এবং ধনী বয্ি�র েটিবল েথেক পেড় থাকা খাবােরর �য্ােপর জনয্ িভ�া করা হেয়িছল। উইিলয়াম বাকর্ েল 

আমােদর বেল: 

 



তখন ছুির, কাঁটাচামচ বা নয্াপিকন িছল না। হাত িদেয় খাবার খাওয়া হত এবং, খুব ধনী বািড়েত; হাত পির�ার করা হেয়িছল 

রিটর টুকেরােত মুেছ িদেয়, (স�বত পাতলা িপটা রিট) যা পের েফেল েদওয়া হেয়িছল। লাজারাস কুকুেরর মেতা েফেল েদওয়া 

রিটর জনয্ অেপ�া করিছল। 

 

যীশ েয ছিবিট িদেয়েছন তা হল একজন মানুেষর অসু�তা এবং �ুধার কারেণ কুকুরেদর তাড়ােনার জনয্ খুবই দুবর্ল, এবং িনেজেক 

সাহাযয্ করার মেতা অব�া েনই। 

অন�কােলর দইু পরুেষর অব�া (Vv. 22-26) 

লাজারােসর মৃতুয্েত তার েকান দাফন বা অে�য্ি�ি�য়া হয়িন। এটা স�বত েয িতিন জীিবত অব�ায় েকউ যিদ তােক যত্ন না 

কের, তেব তার মৃতুয্ও িভ� িছল না। শা� এই িবষেয় তার নীরবতায় েজাের কথা বেল। দাফন করা ধনী বয্ি�র সােথ তুলনা 

করন। এিট স�বত জনসাধারেণর েশােকর সােথ একিট জমকােলা অনু�ান িছল। 

তার সমািধ�েল েশাভাযা�ার জনয্ েপশাদার েশাককারীেদর একিট দল �েয়াজন হেব, যা েসই সমেয় �চিলত িছল এমন একিট 

অনু�ােনর জনয্ ভাড়া করা হেয়িছল। অবশয্ই, ধনী েলাকিট মারা যাওয়ার সােথ সােথ কম যত্ন িনেত পােরিন। িনেজেক জাহা�ােম 

েপেয় িতিন েবশ অবাক হেয়িছেলন। ধনী বয্ি�র দরজায় বসবাস করার সময়, স�বত েকউই লাসােরর নাম জানত না, িক� 

সবাই ধনী বয্ি�র নাম জানত। মৃতুয্র দরজার অনয্ িদেক, যিদও, িজিনসগিল ঘুের যায়; লাসােরর নাম সবাই জানত। ধনী বয্ি�র 

জনয্, তার নাম জানা েনই, এবং িতিন েকউ নন। এটা কত দুঃেখর িবষয় েয, যারা মৃতুয্েক �ংস বেল িব�াস কের তারা মৃতুয্র 
দরজা িদেয় অন�কাল �েবশ করার পর িনেজেদরেক খুব সেচতন মেন করেব 

4) েকউ েকউ বেল েয, যখন মৃতুয্ আেস, তখন �কৃত আপিন, অথর্াত্ আপনার আত্মা, এমন একিট আত্মার ঘুেম পিতত হেব 

েযখােন িকছুই অনুভব করা যায় না এবং েকউ সেচতনও হয় না। আপিন এই উত্তরণ যা িভ�ভােব েশখায় িক েদখেত? 

ধনী বয্ি�র অিভ�তার �থম িজিনসগিলর মেধয্ একিট হল স�ূণর্ য�ণা (v. 23)। বয্বহৃত �ীক শ�িট হল বাসােনাস, যার অথর্ 

"িনেচ যাওয়া, সবর্িন� িনযর্াতন বা য�ণা।" এই �ীক শ�িট স�বত আমরা আেগ যা িনেয় কথা বেলিছ তা বণর্না করেত বয্বহার 

করা হেয়েছ, অথর্াৎ, নরেক িবিভ� �েরর য�ণা রেয়েছ এবং এই বয্ি� যা েভাগ করেছ তা িছল সবেচেয় গভীরতম য�ণা (বতর্ মান 

কাল, কারণ িতিন আজও েসখােন আেছন)। তার িজভ �লিছল; তার িজ�া ঠা�া করার জনয্ পািনর �েয়াজন িছল। যিদও তার 

শারীিরক শরীর েনই, তবুও িতিন �েশর্র অনুভূিত অনুভব করেছন এবং ভয়ানক য�ণায় ভুগেছন। তার দৃি�শি� এবং �ীকৃিতর 

অনুভূিতও রেয়েছ, কারণ িতিন একিট িবশাল খাদ জেুড় লাজারাসেক এবং তার পােশ আ�াহামেক েদেখিছেলন। �গর্ েদখেত কতটা 

েবদনাদায়ক এবং তবুও জািন েয এিট অেনক েদির হেয় েগেছ, এবং েস েসখােন এক মুহূতর্ ও অনুভব করেব না। 

পরবত�েত ে�ট েহায়াইট ে�ান জাজেমে�, �কািশত বাকয্ 20:11-15 এ পাওয়া যায়, আমরা পিড় েয মৃতুয্, এবং েহিডস আগেনর 

�েদ িনি�� হেব, েযখােন অন� অ�কার থাকেব। েসই েথেক এিগেয় যান, �া�ন ধনী বয্ি� আর িকছুই েদখেত পােব না। তার 

বাকশি� আেছ; েস আ�াহামেক েডেক তার কে�র কথা জানায়। মেন হে� লাজারােসর �িত তার মেনাভােবর েকান পিরবতর্ ন 
েনই, কারণ িতিন এখনও মেন কেরন েয িতিন লাজারাসেক তার জনয্ পািন আনেত এবং তার ভাইেদর সােথ েদখা করেত 
আেদশ িদেত পােরন (v. 24)। আ�াহােমর কােছ তার আেবদন িকছুটা েহরেফরমূলক। িতিন তােক ফাদার আ�াহাম বেল 
ডােকন, এই ইি�ত িদেয় েয িতিন ঈ�ের িব�াসী একিট জািতেত জ��হণ করার কারেণ আ�াহােমর সােথ স�কর্ যু�। েস কত 
�তািরত িছল! একিট ি��ান েদেশ জ��হণকারীেদর মেতা যারা িনেজেদরেক ি��ান বেল অিভিহত কের তবুও ি�ে�র মাধয্েম 
ঈ�েরর সােথ স�কর্ যু� নয়। �বণশি�ও তার কােছ আেছ; ই�ািহম তার সােথ কথা বলেত শনেত পান। 

আ�াহাম তখন ধনী েলাকিটেক উত্তর িদেলন এবং এমন িকছু বলেলন যা তার সােথ অন�কাল ধের থাকেব। িতিন পৃিথবীেত 
তার জীবন (v. 25) মেন রাখেবন এবং অনুতাপ করার এবং ঈ�েরর কােছ তার জীবন েদওয়ার সম� সুেযাগ িমস 
কেরেছন। এটা কত েবদনাদায়ক হেব! মন খুব পির�ার হেব; আমােদর অনুষদগিল এখনও আমােদর সােথ থাকেব, স�বত 
আরও অন�কাল ধের। অকাযর্কর কােজর জনয্ যেথ� পিরমােণ অনুেশাচনা হেব এবং েসগিলেক িঠক করেত অ�মতার 



পাশাপািশ অেনক েদির হেয় েগেছ। �া�ন ধনী বয্ি�র এই অব�া েথেক তােক মুি� েদওয়ার জনয্ েকউ েনই; মৃতুয্র পের 
আপিন আপনার অব�ান পিরবতর্ ন করেত পারেবন বেল িব�াস করা শয়তােনর প� েথেক িমথয্া। তার অব�ান ি�র করা 
হেয়িছল, এবং একিট খাদ তােদর আলাদা কেরিছল যােত েকউ অিত�ম করেত না পাের (v. 26)। েযখােন মৃতুয্ আপনােক 
খঁুেজ পায়, অন�কাল আপনােক আব� কের। আমরা শাে� যা েদিখ তা অনুসাের, েকান শি� েনই, েকান পুনজর্ � েনই, এবং 
�ােণর েকান সুেযাগ েনই। আপনার িচর�ন ভাগয্ পিরবতর্ ন করার সময় আপনার মৃতুয্র আেগ, অেনক েদির হওয়ার আেগ 

5) ধনী হওয়া িক পাপ? গরীব বেল িক একজন গরীব েবেহশেত যােব? তা না হেল েকান পােপ ধনী েলাকিটেক জাহা�ােম 

পািঠেয়েছ? 

এমন অেনক পাপ আেছ যা ধনী েলাকিট কেরেছ, িক� তার �াথিমক পাপ িছল েয িতিন ঈ�র ছাড়াই েবশ স�� িছেলন। তার 

জীবন িছল এমন একিট যার েকান �েয়াজন িছল না। িতিন তার আন� এবং �া��য্ বয্তীত অনয্ িকছুর �িত মেনােযাগ েদনিন। 

এটা হেত পাের েয িতিন কখনই লাজারসেক ল�য্ কেরনিন বা তার �িত যত্নবান িছেলন না, যা তার িন�ােক বািড়েয় তুলত। 

িতিন লাজারাসেক সাহাযয্ করেত স�ম হেয়িছেলন, িক� পিরবেতর্ , িতিন তােক ক� েপেত এবং মরেত েছেড়িছেলন। িতিন িব�াস 

করেতন েয এিট স�ূণর্ �াভািবক এবং �াভািবক েয লাজারােসর িবলাসী জীবনযাপেনর সময় বয্াথায় কাতর হওয়া উিচত। িতিন 

একজন সহকম�র িদেক তাকােলন, �ুধাতর্  এবং বয্থায়, এবং এিট স�েকর্  িকছুই কেরনিন। লাজারাস ঈ�র ছাড়া পৃিথবীেত অস�� 

িছল, তার �েয়াজেন তােক খঁুেজ েবর কেরিছল এবং তােক করণাময় এবং করণাময় েপেয়িছল। ধনী েলাকিট েকান �েয়াজন েবাধ 

কেরিন। উভেয়রই পৃিথবীেত জ� হেয়িছল �মা এবং জীবেনর েলখেকর সােথ স�েকর্ র �েয়াজন: 

মেন রাখেবন েয েসই সমেয় আপিন �ী� েথেক আলাদা িছেলন, ই�ােয়েলর নাগিরক� েথেক বাদ পেড়িছেলন এবং �িত�িতর 

চুি�েত িবেদশী িছেলন, আশা ছাড়াই এবং পৃিথবীেত ঈ�র ছাড়া িছেলন (ইিফিসয়ানস 2:12) 

পৃিথবীেত আমােদর জীব�শায়, ঈ�র তার বািড়র পথ অনুস�ান করার সুেযাগ পাঠান। এই �েহর �িতিট মানুেষর সবর্জনীন 

�েয়াজন- ঈ�রেক খঁুেজ পাওয়া। মৃতুয্র পের, আমরা জীবেন েয পছ�গিল কির েসগিলেক ঈ�র স�ান কেরন। আমরা যিদ 

পৃিথবীেত ঈ�রেক ছাড়া বাঁচেত পছ� কির, তেব িতিন আমােদর অন�কােলর জনয্ ই�া �দান করেবন। আপিন যিদ ঈ�র বা 

অন�কাল স�েকর্  ি�তীয় িচ�া না কের আপনার জীবনযাপন কেরন, তেব এখনই তােক ডাকুন যখন আপিন এখনও তাঁর অনু�হ 

অনুভব করেত পােরন। েকন আেরকিট েসেকে�র জনয্ অেপ�া? িনঃসে�েহ, আপনার আধয্ািত্মক শ�, শয়তান, আপনােক এই 

বাতর্ ািট অনয্ িদেনর জনয্ ব� কের েদওয়ার েচ�া করেব, িক� ি�� েখালা অ� িনেয় আপনার জনয্ অেপ�া করেছন। 

 

যারা এখনও জীিবত তােদর জনয্ একিট আেবদন (Vv. 27-31) 

েকন �া�ন ধনী বয্ি� পৃিথবীেত এখনও তার ভাইেদর স�েকর্  এত উি�� িছেলন? জাহা�ােম থাকা অব�ায় িতিন দুবার নামায 

পেড়েছন। �থম �াথর্না িছল পািনর জনয্; ি�তীয়িট িছল পৃিথবীেত তার ভাইেদর জনয্। ঈ�র উভয় �াথর্না �তয্াখয্ান. েলাকিট তার 

চারপােশর েলাকেদর �িত তার দািয়ে�র �িত অিব�� িছল, িক� িবেশষ কের তার ভাইেদর �িত। িতিন তার ভাইেদর সামেন 

ঈ�র ছাড়া একজন মানুষ স�� একিট উদাহরণ �াপন. এখন েযেহতু িতিন নরেক িছেলন, তার মেন পেড়িছল েয তার ভাইেয়রা 

তােদর েদওয়া মেডল অনুযায়ী জীবনযাপন করেছ, অথর্াৎ ঈ�র ছাড়া একিট স�� জীবন। একিট িজিনস যা নরেকর একজন 
বয্ি�র জনয্ য�ণা েযাগ করেত পাের তা হল আপিন যােদরেক েসখােন িনেয় আসেত সাহাযয্ কেরেছন তােদর সােথ িচরতের চুপ 
থাকা। আমরা েযমন বেলিছ, আমােদর �েতয্েকই অনয্েক ভােলা বা খারােপর জনয্ �ভািবত কের। আসুন আমরা তােদর �িত িব�� 

হেত িনেজেদর �িত�িতব� কির যারা আমােদর পের তােদর জীবনেক মেডল কের: আমােদর ভাই, আমােদর েবান, আমােদর েছেল, 

েমেয় এবং আমােদর িনকটাত্মীয়। আমরা অবশয্ই �ীে�র জনয্ সবর্া�করেণ েবঁেচ থাকেত হেব। অনয্ানয্ জীবন এর উপর িনভর্ র 

কের। 

েকন আ�াহাম ধনী বয্ি�র ভাইেদর একজন বাতর্ াবাহক পাঠােত অ�ীকার কেরিছেলন? �া�ন ধনী বয্ি� এবং তার ভাইেদর কােছ 

ঈ�েরর বাকয্ িছল (েস সমেয় তােদর কােছ মূসা এবং নবীেদর েলখা িছল)। েয সব সা�ী মানুেষর �েয়াজন. যিদ তারা ঈ�েরর 



বাণী িব�াস না কের, তেব মৃতেদর মধয্ েথেক িফের আসা সে�ও তারা িব�াস করেব না। ঈ�েরর িলিখত বাকয্ হল সবেচেয় 

গর�পূণর্ �মাণ যা েকউ আমােদর অন�কােলর জীবেনর জনয্ ��ত করার জনয্ পরী�া করেত পাের। কবেরর বাইের একজেনর 

অন� জীবেনর বড় িবপেদ এিট উেপ�া করা হয়। 

এই উত্তরণ আমােদর েশখায় েয �ধান েহাম পাঠ িক িক? 

1) সবেচেয় গর�পূণর্ িশ�াগিলর মেধয্ একিট হল �ভুেক েখাঁজার সময় এখন এবং এিট ব� করার নয়। 

2) ি�তীয়ত, আমােদর ি�য়াকলােপর এমন পিরণিত রেয়েছ যা সবর্দা পৃিথবীেত অনুভূত হয় না তেব অন�কাল আমােদর অনুসরণ 

কের। 

3) আেরকিট িশ�া হল েয আমরা পৃিথবীেত যতটা উপলি� কির তার েচেয় েবিশ আমরা অনয্েদর �ভািবত কির। 

4) চতুথর্, ঈ�েরর বাকয্ আমােদর জনয্ অন� জীবেনর জনয্ ��ত করার জনয্ সবেচেয় গর�পূণর্ �মাণ। 

5) প�ম পাঠ হল এই পৃিথবীেত আমােদর অথর্ৈনিতক অব�ান যাই েহাক না েকন যিদ আমােদর �ী� না থােক তেব ঈ�েরর সােথ 

আমােদর অন� জীবন েনই (1 জন 5:12)। 

�াথর্না: িপতা, অন�কােলর জনয্ ��ত করার জনয্ আমােদর কী করেত হেব তা আপনার বােকয্ ��ভােব বলার জনয্ আপনােক 

ধনয্বাদ। আিম অনুেরাধ কির েয �েতয্েক যারা তােদর িচর�ন ভােগয্র �িত আ�াশীল নয় তারা �ীে�র মেধয্ অন� জীবন না 

পাওয়া পযর্� �াথর্না কের এবং আপনার স�ান কের। তুিম ছাড়া আমােদর েকউ েযন জীবেন স�� না হয়। যারা �ী�েক জােন না 
তােদর কােছ েপৗঁছােনার জনয্ আমােদর সাহাযয্ করন যােত আমরা তােদর অ�কােরর রাজয্ েথেক জয় করেত পাির এবং তােদর 
আপনার আেলার রােজয্ আনেত পাির। আমীন। 

িকথ টমাস। 
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