
6. েমষশাবেকর িববাহ 

  অন�কাল মেধয্ অ�দৃর্ ি� 

ঈ�রেক খঁুেজ পাওয়া এবং জানা 

এরউইন লুৎজার বাগদােদর একজন বিণেকর কথা বেল েয তার ভৃতয্েক একিট কাজ চালােনার জনয্ বাজাের পািঠেয়িছল। ভৃতয্ 
যখন তার কাযর্ভার স�� কের এবং বাজার েছেড় চেল যাবার পেথ, েস এক েকােণ ঘুের অ�তয্ািশতভােব েলিড েডেথর সােথ 
েদখা কের। তার মুেখর েচহারা তােক এতটাই ভীত কেরিছল েয েস বাজার েছেড় �ত বািড় চেল যায়। িতিন তার মা�ারেক 
িক ঘেটেছ তা বলেলন এবং তার �ততম েঘাড়ােক অনুেরাধ করেলন যােত িতিন েলিড েডথ েথেক যতটা স�ব দূের েযেত 
পােরন - এমন একিট েঘাড়া যা তােক রাত নামার আেগ সুেমরার কােছ েপৗঁেছ েদেব। পের একই িবেকেল, বয্বসায়ীও বাজাের 
িগেয় েলিড েডেথর সােথ েদখা কেরন। "আপিন আজ সকােল আমার চাকরেক চমেক িদেলন েকন?" িতিন িজ�াসা. "আিম 
আপনার দাসেক চমেক েদওয়ার ই�া কিরিন - আিমই চমেক িগেয়িছলাম," েলিড েডথ উত্তর িদল। "আজ সকােল বাগদােদ 
আপনার দাসেক েদেখ আিম অবাক হেয়িছলাম কারণ আজ রােত সুেমরায় তার সােথ আমার একিট অয্াপেয়�েম� আেছ।" 

 

আপনার এবং আমার মৃতুয্র সােথ একিট অয্াপেয়�েম� আেছ। আমরা এিট েথেক পালােত পাির না এবং আমরা এিট েথেক 
লুকােত পাির না। আমরা েকবল এিটর মুেখামুিখ হেত পাির। "মানুেষর িনয়িত একবার মরেত হেব, এবং তার পের িবচােরর 
মুেখামুিখ হেত হেব" (িহ� 9:27) েসৗভাগয্�েম, �েগর্ একজন ঈ�র আেছন িযিন বেলেছন, “আিম েতামােক কখনই ছাড়ব 
না; আিম েতামােক কখেনা পিরতয্াগ করব না" (িহ� 13:5) আমােদর একা মৃতুয্র মুেখামুিখ হেত হেব না। �ী� আমােদর 
বেলেছন েয িতিন যুেগর েশষ অবিধ আমােদর সােথ থাকেবন 

 

জজর্  বুশ িসিনয়র যখন ভাইস ে�িসেড� িছেলন, িতিন সােবক কিমউিন� রশ েনতা িলওিনড ে�জেনেভর অে�য্ি�ি�য়ায় 
মািকর্ ন �িতিনিধ� কেরিছেলন। ে�জেনেভর িবধবা �ারা পিরচািলত নীরব �িতবােদ বুশ গভীরভােব অনু�ািণত হেয়িছেলন। 
কিফন ব� হওয়ার কেয়ক েসেক� আেগ পযর্� িতিন িন�ল হেয় দাঁিড়েয় িছেলন। তারপের, ৈসনয্রা েযমন ঢাকনা �শর্ 
কেরিছল, ে�জেনেভর �ী একিট দুদর্ া� সাহস এবং আশার কাজ কেরিছেলন, এমন একিট অ�ভি� যা অবশয্ই নাগিরক 
অবাধয্তার সবেচেয় গভীর কাজগিলর মেধয্ একিট িহসােব �ান পােব: িতিন নীেচ েপৗেঁছ �ুেশর িচ� ৈতির কেরিছেলন। তার 
�ামীর বুেক। েসখােন ধমর্িনরেপ�, নাি�কতাবাদী শি�র দুেগর্, েয েলাকিট চালাত তার �ী সব আশা কেরিছল েয তার �ামীর 
ভুল িছল। িতিন আশা কেরিছেলন েয অনয্ একিট জীবন িছল, েয যীশ �ুেশ মারা িগেয়িছেলন এই জীবনেক েসরা �িতিনিধ� 
কেরিছেলন এবং এই একই যীশ এখনও তার �ামীর �িত দয়া করেত পােরন। একিট কিমউিন� েদেশর েনতা ি�� এবং তাঁর 
শে�র সম� �ানেক �য্া� করার েচ�া করিছেলন, তবুও তাঁর �ীও তাঁর হৃদেয় অন�কােলর িচ�া িনেয় েগাপন িব�াসী 
িছেলন 

 

ঈ�র আমােদর ভাগয্ স�েকর্ কী বেলন এবং আমরা অন�কাল েকাথায় কাটাব তা অে�ষণ কের আমরা গত পাঁচিট গেবষণায় 
অেনক দূর এিগেয়িছ। আমরা এই িবে�র েসট আপ হয় আেরা জনয্ ৈতির করা হয়! আমােদর এমন এক শ� আেছ েয 
আমােদর মনেক এই পৃিথবীর িজিনেসর সােথই বয্� রাখেত চায়। েসই শ�, শয়তান, �ীে�র অনয্ জীবেনর সম� িচ�াভাবনােক 
ব� কের িদেত চায়, এমন একিট জীবন যা আরও ভাল। আমােদর শ� চায় না েয আমরা অনে�র িদেক মেনািনেবশ কির; 
িতিন আমােদর চারপােশর শারীিরক, ব�গত জগত �ারা আমােদর ম�মু� এবং অকাযর্কর রাখেত চান। �ভু আমােদর মেন 
কিরেয় েদেবন েয আমরা েকবল এই বতর্ মান জীবেনর মধয্ িদেয় যাি� এবং অেনয্র জনয্ ��ত হি�। যীশ বেলিছেলন েয, 
একজন মানুষ মারা েগেলও েস েবঁেচ থাকেব (জন 11:25)। আমরা অন�কাল স�েকর্ িচ�া অ�ীকার করেত পাির এবং 
তােদর চুপ থাকেত বলেত পাির, িক� আমরা অভয্�রীণ �ানেক িনবর্ািপত করেত পাির না েয মৃতুয্ েশষ নয়। �েগর্ একজন 
ঈ�র আেছন িযিন আপনােক েছেড় েদনিন; িতিন আপনােক ডাকেছন যােত আপিন তাঁর বািড়েত আপনার পথ খঁুেজ েপেত 
পােরন। তুিম আমােক খঁুজেব এবং পােব বািড়. আপিন আমােক খঁুজেবন এবং আমােক পােবন যখন আপিন আপনার সম� হৃদয় 
িদেয় আমােক খঁুজেবন (েজিরিময়া 29:13)। যীশ তাঁর িশষয্েদর বেলিছেলন: 

 

 



2আমার িপতার বািড়েত অেনক ঘর আেছ; যিদ তাই না হয়, আিম আপনােক বলতাম. আিম আপনার জনয্ একিট জায়গা 
��ত করেত েসখােন যাি�. 3আর যিদ আিম িগেয় েতামার জনয্ জায়গা ��ত কির, তেব আিম িফের আসব এবং েতামােক 
আমার সােথ িনেয় যাব, যােত আিম েযখােন আিছ েসখােন তুিমও থাকেত পার। 4আিম েয জায়গায় যাি� েসই পথ তুিম 
জােনা৷” 5েথামা তাঁেক বলেলন, “�ভু, আপিন েকাথায় যাে�ন তা আমরা জািন না, তাহেল আমরা কীভােব পথ জানব?” 
6যীশ উত্তর িদেলন, “আিমই পথ ও পথ সতয্ এবং জীবন। আমার মাধয্েম ছাড়া েকউ িপতার কােছ আেস না (জন 14:2-
6) 

িতিন বেলিছেলন েয িতিন িফের আসেবন এবং িব�াসীেদর িনেয় যােবন। আপিন িক তাঁর বািড়েত যাওয়ার পথ খঁুেজ 
েপেয়েছন? পথ েকান িদক নয়; এটা একজন বয্ি�, �ভু যীশ �ী� িনেজই। িতিন আপনার পােপর শাি� িদেয়েছন এবং 
আপনােক আপনার জীবেন তােক �হণ করেত এবং অন� জীবেনর উপহার �হণ করার জনয্ আম�ণ জািনেয়েছন (ইিফিসয়ানস 
2:8-9)। আপিন যখন �ভু যীশ �ীে�র বয্ি�র কােছ আসেবন তখনই আপিন বািড়েত আেছন এমন অভয্�রীণ আ�া রাখেত 
পােরন৷ আপনার িক যীশর মা মিরয়েমর একিট আেদশ মেন আেছ? হয্া,ঁ েমির িব�েক বাইেবেল েলখা একিট আেদশ 
িদেয়িছেলন। গালীেলর কানায় িবেয়েত দাসেদর সােথ কথা বলার সময়, িতিন বেলিছেলন, "িতিন [যীশ] েতামােদর যা বেলন 
তাই কেরা" (জন 2:5) এই কথাগিলর মেধয্ মহান ��া রেয়েছ এবং আমরা েসগিলেক মেনােযাগ িদেত পাির 

যীশ বেলিছেলন, “যার কােছ আমার আেদশ আেছ এবং েসগিল পালন কের, েস-ই আমােক ভালবােস। েয আমােক ভালবােস 
েস আমার িপতার �ারা ভালবাসা হেব, এবং আিমও তােক ভালবাসব এবং তার কােছ িনেজেক েদখাব” (জন 14:21) 
আমরা �ী�েক েদখাই েয আমরা তাঁর আেদশ পালন কের তােক কতটা ভালবািস। যখন আপিন বুঝেত পােরন েয �ী� 
আপনার জনয্ যা কেরেছন, আপিন সাহাযয্ করেত পারেবন না িক� তাঁর ে�েম পড়েবন। আিদ েথেক েশষ পযর্�, েজেনিসস 
েথেক উ�াটন পযর্�, আমরা েদখেত পাই েয ঈ�র সম� জািত েথেক িনেজর জনয্ একিট েলাকেক েডেকেছন - এমন একিট 
েলাক যারা ঈ�রেক জানেত পাের - েকবল তাঁর স�েকর্ ই নয়, বরং তাঁেক অ�র�ভােব জানার জনয্। আপিন েকান েদেশ বাস 
কেরন এবং আপিন যা কেরেছন তা িবেবচনা না কেরই, �ী� আপনার জনয্ একিট ঘিন�, অ�র�, ে�েমর স�েকর্ র মেধয্ 
ঈ�রেক জানার একিট উপায় ৈতির কেরেছন। 

 

�� 1) যীশেক িজ�াসা করা হেয়িছল েয সবর্ে�� আেদশ িক িছল। িতিন উত্তর িদেয়িছেলন, "েতামার সম� হৃদয়, েতামার 
সম� �াণ এবং েতামার সম� মন িদেয় �ভু েতামার ঈ�রেক ভালবাস" (ময্াথু 22:37) েকন ঈ�রেক ভালবাসা এত 
গর�পূণর্?  

চাচর্  - �ীে�র নববধূ 

আমার ি�য় মুিভগেলার একিট হল The Last of the Mohicans. ডয্ািনেয়ল েড-লুইেসর একিট বা�বী আেছ, েকারা, েয 
একিট যু�রত ভারতীয় উপজািত �ারা ব�ী হেত চেলেছ। পুনিমর্লেনর জনয্ তােদর একমা� আশা হল িতিন তােক েছেড় চেল 
যােবন এবং পের তােক এবং তার েবােনর সােথ েদখা করেবন। ডয্ািনেয়ল েড-লুইস তােক বেলন, "আিম েতামােক খঁুেজ েবর 
করব; যা ঘটুক না েকন, েবঁেচ থাকুন! যতই সময় লাগক না েকন, যত দেূরই েহাক না েকন। আিম েতামােক খঁুেজ েবর 
করব।" েকাথা েথেক আমােদর েরামাে�র অনুভূিত আেস বেল আপিন মেন কেরন? েরাময্াে�র জনয্ আমােদর ই�া �গর্ েথেক 
আেস। মহািবে�র ঈ�র তাঁর েলােকেদর েথেক তােদর পােপর জনয্ আলাদা করা হেয়েছ (ইশাইয়া 59:2)। িতিন বহ হাজার 
বছেরর সময়কাল জেুড় আ�ান কেরন, তাঁর েলােকেদর সােথ একি�ত হেত এবং তােদর নতুন েজরজােলেম িনেয় আসার 
আকা�া কেরন েযখােন িতিন তােদর সােথ থাকেত পােরন। তার কল িক? "আদম, তুিম েকাথায়?" (েজেনিসস 3:9) শ�র 
কথা েশানা এবং েমেন চলার ফেল, অয্াডাম এবং ইভ �ভু ঈ�েরর কাছ েথেক এেডন উদয্ােন লুিকেয়িছেলন (েজেনিসস 3:8) 
অেনক মানুষ আজও ঈ�েরর কাছ েথেক লুিকেয় আেছ, িক� িতিন তােদর ডােকন, আকা�া কের েয তারা সাড়া েদেব এবং 
তােদর �-ধািমর্কতা তয্াগ করেব, যা েনাংরা নয্াকড়ার মেতা, এবং এেস পােপর জনয্ তাঁর িবধান �হণ করেব, অথর্াৎ 
ধািমর্কতার উপহার। �ীে�র যতই সময় লাগক না েকন, আপিন তাঁর েথেক যত দূেরই থাকুন না েকন, িতিন আপনােক 
িনেজর কােছ টানেত চান যিদ আপিন তাঁর কােছ আপনার হৃদয় উ�ু� কেরন। "েকউ আমার কােছ আসেত পাের না যিদ না 
িপতা িযিন আমােক পািঠেয়েছন িতিন তােক না টােনন, এবং আিম তােক েশষ িদেন উিঠেয় েদব" (জন 6:44 েজার েদওয়া 
আমার) আপিন েয এই কথাগেলা পড়েছন, তার �মাণ বাবা আপনােক আঁেকন 

 

িতিন েমেষর মহান েমষপালক িযিন পােলর েমষপালক েথেক অেনক দেূর থাকার িবষেয় সেচতন একিট েমষশাবক খঁুেজ েপেত 
পাহােড়র উপর ঘুের েবড়ান (লুক 15:4)। িতিন তাঁর েলােকেদর নাম ধের জােনন এবং ডােকন এবং মানবজািতেক পাপ 



েথেক পির�াতার জনয্ তাঁর �েয়াজনীয়তা েদখােনার জনয্ সমেয়র সােথ সােথ �চুর পির�ম কেরেছন। ঈ�েরর পিরক�না 
সবেচেয় ে�মময় িজিনেসর জনয্ আ�ান কেরিছল যা েকউ তােদর ি�য়জেনর জনয্ করেত পাের। িতিন তােদর পাপ েথেক মু� 
করার জনয্ তােদর জনয্ মারা িগেয়িছেলন। ে�েমর এই কাজিট মহািবে�র সবেচেয় শি�শালী, সবেচেয় শি�শালী িজিনস িনেয় 
আেস - ে�েমর শি�, আগােপ ে�ম। এই ধরেনর ে�ম আত্মতয্াগমূলক এবং িযিন এই ধরেনর অনু�হ লাভ কেরন তার কাছ 
েথেক ে�েমর �িতি�য়া িনেয় আেস। ঈ�র তাঁর পু�েক পৃিথবীেত পািঠেয়েছন তাঁর কেনর হৃদয় জয় করেত এবং িনেজর কােছ 
ব�ী করেত, যারা তাঁর েথেক দেূর রেয়েছ তােদর খঁুেজ েবর করেত এবং বাঁচােত 

িতিন েমেষর মহান েমষপালক িযিন পােলর েমষপালক েথেক অেনক দেূর থাকার িবষেয় সেচতন একিট েমষশাবক খঁুেজ েপেত 
পাহােড়র উপর ঘুের েবড়ান (লুক 15:4)। িতিন তাঁর েলােকেদর নাম ধের জােনন এবং ডােকন এবং মানবজািতেক পাপ 
েথেক পির�াতার জনয্ তাঁর �েয়াজনীয়তা েদখােনার জনয্ সমেয়র সােথ সােথ �চুর পির�ম কেরেছন। ঈ�েরর পিরক�না 
সবেচেয় ে�মময় িজিনেসর জনয্ আ�ান কেরিছল যা েকউ তােদর ি�য়জেনর জনয্ করেত পাের। িতিন তােদর পাপ েথেক মু� 
করার জনয্ তােদর জনয্ মারা িগেয়িছেলন। ে�েমর এই কাজিট মহািবে�র সবেচেয় শি�শালী, সবেচেয় শি�শালী িজিনস িনেয় 
আেস - ে�েমর শি�, আগােপ ে�ম। এই ধরেনর ে�ম আত্মতয্াগমূলক এবং িযিন এই ধরেনর অনু�হ লাভ কেরন তার কাছ 
েথেক ে�েমর �িতি�য়া িনেয় আেস। ঈ�র তাঁর পু�েক পৃিথবীেত পািঠেয়েছন তাঁর কেনর হৃদয় জয় করেত এবং িনেজর কােছ 
ব�ী করেত, যারা তাঁর েথেক দেূর রেয়েছ তােদর খঁুেজ েবর করেত এবং বাঁচােত৷ 

 

আমরা তাঁর কােছ কতটা িবেশষ তা আমােদর েদখােনার জনয্, পল, কিরে�র িগজর্ ার কােছ িলিখতভােব, ই�াকৃতভােব তােদর 
কথা বেলেছন যারা আবার জ��হণকারী িব�াসী তারা �ীে�র সােথ িববােহর জনয্ ��ত িছেলন: 

 

আিম আপনার জনয্ একিট ঈ�রীয় ঈষর্া সে� ঈষর্াি�ত হয়. আিম েতামােক এক �ামীর কােছ, �ীে�র কােছ �িত�িত 
িদেয়িছলাম, যােত আিম েতামােক তার কােছ একজন শ� কুমারী িহসােব উপ�াপন করেত পাির (2 কিরি�য়ানস 11:2) 

 

একজন পুরষ এবং মিহলার মেধয্ একিট িববােহর অনু�ান হল �ীে�র ঈ�র তাঁর চােচর্ র জনয্, তাঁর অ�গর্ত েলােকেদর জনয্ যা 
কেরেছন তার একিট িচ�। পল ে�িরত মি�� েদেখন যা ঈ�র তােক িদেয়িছেলন িযিন �ীে�র কেনেক ��ত কেরন যােত িতিন 
তার িববােহর জনয্ শ� এবং িন�ল� হেত পােরন। আপিন যা কেরেছন এবং আপিন েযখােনই িছেলন না েকন, বর আপনােক 
শিচ করেত পাের বা আপনােক পির�ার, শ� এবং দাগহীন কের তুলেত পাের। আপিন িবশ�তা এবং ধািমর্কতার েপাশাক 
পেরেছন যা ি�� আপনার জনয্ কয্ালভািরর �ুেশ িকেনিছেলন যিদ আপিন একজন ি��ান হন। িতিন তার কেনেক বািড়েত 
আসার জনয্ ডাকেছন 

িববাহ স�েকর্ র এই উপমা বয্বহাের পল একা নন। ভাববাদী ইশাইয়া িলেখেছন: 

একজন বর েযমন তার কেনেক িনেয় আন� কের, েতমিন েতামার ঈ�রও েতামার জনয্ আনি�ত হেবন (ইশাইয়া 62:5) 

�� 2) আপিন যখন একজন পুরষ এবং মিহলার মেধয্ িববাহ অনু�ােনর কথা ভােবন, তখন েকান ঐিতহয্গিল স�বত ঈ�র 
এবং তাঁর িগজর্ ার মেধয্ স�েকর্ র �তীক এবং �িতিনিধ� কের? 

িবেয়র অনু�ােন এই �গ�য় িমলেনর কথা বলা �থম িজিনসগিলর মেধয্ একিট হল নববধূ তার বাবা এবং মােক েছেড় চেল 
যাওয়া এবং নতুন দ�িত তার িববােহর সােথ এক হেয় যাওয়া। ে�িরত পল �ীে�র সােথ এক হওয়ার িবষেয় অনয্ একিট 
িচিঠেত িলেখেছন যখন িতিন িববাহ স�েকর্ িলেখেছন: 

 

এই কারেণ, একজন মানুষ তার িপতা ও মাতােক েছেড় তার �ীর সােথ একি�ত হেব, এবং উভেয় এক েদেহ পিরণত হেব।" 
এিট একিট গভীর রহসয্ -- িক� আিম �ী� এবং িগজর্ ার কথা বলিছ (ইিফসীয় 5:31- 32) 

পল দুিট �ের কথা বেলেছন: একজন পুরষ এবং তার �ীর একিট চুি�িভিত্তক িববাহ স�েকর্ র মেধয্ এক হেয় ওঠা এবং �ী� 
এবং তার নববধূ, চােচর্ র মেধয্ �গ�য় িমলন স�েকর্ । িকছু রহসয্ময় উপােয়, যখন আমরা যীশেত নতুন জীবন পাই, তখন 
আমােদর �ীে�র সােথ একিট ৈজব িমলেন আনা হয়। িতিন িক বেলনিন, "আিম �া�ালতা, েতামরা শাখা-�শাখা...4 আমার 
মেধয্ েথেকা, েযমন আিমও েতামােদর মেধয্ থািক। েকান শাখা িনেজ েথেক ফল ধরেত পাের না; এটা অবশয্ই �া�ালতার 



মেধয্ থাকেব। আমার মেধয্ না থাকেল ফলও িদেত পারেবন না" (জন 15:1; 4) ি�তীয় েয িজিনসিট মেন আেস তা হল 
কেন কেনর েশষ নামিট েনয়। আমরা "ি��ান" িহসােব পিরিচত এবং বাইেবল বেল েয আমরা আমােদর কপােল তাঁর নাম 
বহন করব (�কািশত বাকয্ 22:4)। নামিট ি�ে�র �কৃিতর �তীক, এবং আমােদর কপাল আমােদর িচ�ার জীবন, আমােদর 
মনেকও �তীক কের 

 

আঙুেল আংিট িকেসর �তীক, আিম ভাবিছ? স�বত, িরংিট অন� জীবেনর কথা বেল, েযমন একিট বৃত্ত কখনই েশষ হয় না। 
িবেয়েত, বরযা�ীর যা িকছু থােক তাও কেনরই থােক। একইভােব, �েগর্র স�দ চাচর্ েক েদওয়া হয়, ি�ে�র কেন। আমােদর 
যা করেত হেব তা হল তাঁর কােছ চাওয়া, কারণ িতিন �িত�িত িদেয়েছন, "আমার নােম আপিন যা চাইেবন আিম তাই 
করব, যােত পু� িপতার মিহমা আনেত পাের" (জন 14:13)। িতিন তার কেনর কাছ েথেক িকছুই েগাপন কেরনিন। বাইেবল 
আমােদর বেল, "িতিন আমােদর জীবন ও ধািমর্কতার জনয্ যা িকছু �েয়াজন সবই িদেয়েছন" (2 িপটার 1:3)। নববধূও সাদা 
পিরধান কের, যা িবশ�তার কথা বেল িঠক েযমন ি�ে�র নববধূ তার িবেয়র িদেন সূ� িলেনন, উ�ল এবং পির�ার 
পিরধান করেব: 

 

6তখন আিম শনেত েপলাম েয িবশাল জনতার মেতা, �বল জেলর গজর্ েনর মেতা এবং ব�পােতর উ� শে�র মেতা িচৎকার 
করেছ: "হােললুইয়া! কারণ আমােদর �ভু ঈ�র সবর্শি�মান রাজ� করেছন৷ 7 আসুন আমরা আন� কির এবং আন� কির 
এবং তােক মিহমাি�ত কির! েমষশাবক এেসেছ, এবং তার নববধূ িনেজেক ��ত কেরেছ। (সূ� িলেনন সাধুেদর ধািমর্ক 
কাজগিলর জনয্ দাঁিড়েয়েছ (�কািশত বাকয্ 19:6-8) 

3 �� িকভােব আমরা িনেজেদর ��ত করেত হেব? 

আপিন িক েসই িদন আপনার অনুভূিত এবং িচ�াভাবনা ক�না করেত পােরন এবং ঈ�েরর কােছ হাে�লুজাহ িচৎকার কের 
িবশাল জনতার অংশ হেত েকমন হেব? ক�না করন েয িব�ােসর লড়াই েশষ হেয় েগেছ এবং আপিন শী�ই েমষশাবেকর 
িববােহর উদযাপেন �েবশ করেবন! ঈ�েরর সােথ এমন স�কর্ িকভােব েকউ চায় না? েসই সম� িমি�ত কে�র শ� এত 
েজাের িছল েয এিট "অেনক জেলর" মত েশানাি�ল। একইভােব, �ভুর মুি�র আন� অেনক বড় হেব৷ কী আনে�র িদন 
হেব েসই িদন! েসই িদন আমরা �ভু যীশর িদেক তাকােত িগেয় �ভু যীশর মুেখর আন� েদেখ িক আপিন ক�না করেত 
পােরন? "তাঁর সামেন েয আন� িছল তার জনয্ িতিন �ুশ সহয্ কেরিছেলন, এর ল�ােক তু� কেরিছেলন, এবং ঈ�েরর 
িসংহাসেনর ডানিদেক বেসিছেলন" (িহ� 12:2)। িতিন আপনার �িত তাকােবন েযভােব িতিন তাঁর েলােকেদর জনয্ �ুেশ তাঁর 
�িত�াপনমূলক কােজর ফলাফল েদখেছন। আিম C.H এর কথা েথেক ধার িনেয়িছ। �াজর্ ন: 

 

েমষশাবেকর িববাহ িপতার িচর�ন উপহােরর ফলাফল। আমােদর পালনকতর্ া বেলন, "এগিল েতামার িছল এবং তুিম আমােক 
িদেয়ছ।" তাঁর �াথর্না িছল, "িপতা, আিম চাই েয তারাও, যােদর আপিন আমােক িদেয়েছন, আিম েযখােন আিছ, েসখােন 
আমার সােথ থাকুক৷ যােত তারা আমার মিহমা েদখেত পাের, যা আপিন আমােক িদেয়েছন, কারণ আপিন পৃিথবীর িভিত্তর 
আেগ আমােক ভােলাবাসেতন৷ " িপতা একিট পছ� কেরেছন, এবং িনবর্ািচতেক িতিন তাঁর পু�েক তাঁর অংশ িহসােব িদেয়েছন৷ 
তােদর জনয্, িতিন মুি�র একিট চুি�েত �েবশ কেরিছেলন, যার মাধয্েম িতিন যথাসমেয় �িত�িত িদেয়িছেলন েয িতিন 
তােদর �কৃিত িনেজর উপর িনেয় েনেবন, তােদর অপরােধর জিরমানা েদেবন এবং তােদর িনেজর হেত মু� করেবন 

ি�য়, যা অন�কােলর কাউি�েল সাজােনা হেয়িছল এবং উ� চুি�কারী প�গিলর মেধয্ েসখােন বসিত �াপন করা হেয়িছল তা 
েসই িদেন তার চূড়া� পিরণিতেত আনা হেব যখন েমষশাবক তােদর সম�েক িচর�ায়ী িমলেন িনেজর কােছ িনেয় যােব যােদর 
িপতা তােক �াচীনকাল েথেক িদেয়িছেলন। 

 

পরবত�—এিট িববােহর সমাি�, যা সময়মত তােদর �েতয্েকর সােথ হেয়িছল। আিম পাথর্কয্ িব�ািরত করার েচ�া করব না. 
যাইেহাক, আপিন এবং আিম যতদূর উি�� িছলাম, �ভু যীশ আমােদর �েতয্কেক ধািমর্কতার সােথ িনেজর সােথ িববাহব�ন 
কেরিছেলন যখন আমরা �থেম তােক িব�াস কির। তারপর িতিন আমােদরেক তাঁর হেত িনেয় েগেলন এবং িনেজেক আমােদর 
হেত িদেলন যােত আমরা গান গাইেত পাির- "আমার ি�য় আমার, এবং আিম তাঁর।" এটাই িছল িবেয়র সারমমর্। পল, 
ইিফিসয়ানেদর িচিঠেত, আমােদর �ভুেক �িতিনিধ� কের েযমন ইিতমেধয্ চােচর্ র সােথ িববািহত। এিট �ােচয্র �থা �ারা িচি�ত 



হেত পাের যার �ারা, যখন কেনেক িববাহ করা হয়, তখন িববােহর সম� পিব�তাগিল েসই ে�াসালগিলেত জিড়ত থােক। 
কেনেক তার �ামীর বািড়েত িনেয় যাওয়ার আেগ যেথ� বয্বধান থাকেত পাের। িতিন তার �া�ন পিরবােরর সােথ বাস কেরন 
এবং এখনও তার আত্মীয় এবং তার িপতার বািড়র কথা ভুেল যানিন, যিদও এখনও িতিন সতয্ এবং নয্ায়পরায়ণতার সােথ 
সমথর্ন কেরেছন। তারপের, তােক একিট িনধর্ািরত িদেন বািড়েত আনা হয়, েয িদনিটেক আমােদর �কৃত িবেয় বলা উিচত। 
তথািপ, �াচয্বাসীেদর কােছ ৈববািহক স�কর্ হল িববােহর মূল িবষয়। 

 

সদয্ িববািহত দ�িতর বািড় 

 

মধয্�ােচয্র িবেয়েত, বর-কেনর দািয়� হল িবেয়র পর দ�িত েযখােন থাকেবন েসই জায়গািট ��ত করা বা ৈতির করা। 

 

যাঁরা তাঁেক ভালবােসন তােদর জনয্ ঈ�র েয জায়গািট ��ত কেরেছন তা এখন েদখা যাক: 

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। 2 আিম 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 েয, "এখন 
ঈ�েরর বাস�ান মানুেষর মেধয্, এবং িতিন তােদর সে� বাস করেবন৷ তারা তাঁর �জা হেব, এবং ঈ�র িনেজই তােদর সে� 
থাকেবন এবং তােদর ঈ�র হেবন৷ 4িতিন সকলেক মুেছ েদেবন৷ তােদর েচাখ েথেক অ�। েসখােন আর মৃতুয্ বা েশাক বা 
কা�া বা েবদনা থাকেব না, কারণ পুরােনা িজিনসগিল েশষ হেয় েগেছ।" 5িযিন িসংহাসেন উপিব� িছেলন িতিন বলেলন, 
"আিম সবিকছুই নতুন কের িদি�!" অতঃপর িতিন বলেলন, এটা িলেখ রাখ, েকননা এ কথাগেলা িব�� ও সতয্। 6িতিন 
আমােক বলেলন, "হেয়েছ। আিমই আলফা ও ওেমগা, আিদ ও েশষ। েয তৃ�াতর্ তােক আিম িবনা মূেলয্ জীবেনর জেলর ঝণর্া 
েথেক পান করেত েদব। 7 েয জয়ী হয় েস উত্তরািধকারী হেব। এই সব, এবং আিম তার ঈ�র হব এবং েস হেব আমার পু� 
(�কািশত বাকয্ 21:1-7. েজার আমার) 

 

পিব� শহর উপের েথেক েনেম আেস। ল�য্ করন েয এিট এমন িকছু নয় যা আমরা পৃিথবীেত ৈতির কির তেব এমন িকছু 
যা ি�� তাঁর েলােকেদর জনয্ ৈতির কেরেছন এবং পৃিথবীেত েনেম এেসেছন। এিট িনউ ওয়ািশংটন বা িনউ ল�ন নয়, এিট 
িনউ েজরজােলম, েসই জায়গা েযখােন ঈ�র িচরকাল বসবাস করার �িত�িত িদেয়েছন। িতিন সেলামনেক বেলিছেলন েয 
েজরজােলেম, িতিন িচরকােলর জনয্ তাঁর নাম েরেখেছন। "আমার েচাখ এবং আমার হৃদয় সবর্দা েসখােন থাকেব" (1 িকংস 
9:3)। ই�ােয়েলর ঈ�েরর শ�রা িক েজরজােলমেক এতটা চাওয়ার কারণ হেত পাের? আিম িব�াস কির েয তারা 
েজরজােলম েথেক ই�ােয়েলর ঈ�েরর নাম স�ূণর্রেপ এবং শয়তােনর মূতর্ �তীক, �ী�শ�েক েজরজােলেমর েকে� পিব� পবর্েত 
িসংহাসেন বসেত চায় (2 িথসােলানীয় 2:4) 

সবর্দা েসখােন থাকুন" (1 িকংস 9:3) ই�ােয়েলর ঈ�েরর শ�রা িক েজরজােলমেক এতটা চাওয়ার কারণ হেত পাের? আিম 
িব�াস কির েয তারা েজরজােলম েথেক ই�ােয়েলর ঈ�েরর নাম স�ূণর্রেপ এবং শয়তােনর মূতর্ �তীক, �ী�শ�েক 
েজরজােলেমর েকে� পিব� পবর্েত িসংহাসেন বসেত চায় (2 িথসােলানীয় 2:4)। 

 

নতুন েজরজােলম একিট নববধূ িহসােব ��ত েনেম আেস (v. 2)। আিম এই উত্তরণ বয্াখয্া করেত পাের না; েকউ েকউ 
এই বাকয্িটর বয্াখয্া কেরন েয শহর িনেজই বধূ। যারা েসই অব�ােন অিধি�ত তারা আমােদর মেন কিরেয় েদয় েয আমরা 
জীব� পাথেরর মেতা মি�ের িনিমর্ত হে�: “আপিনও, জীব� পাথেরর মেতা, একিট আধয্ািত্মক গৃেহ িনিমর্ত হে�ন পিব� 
যাজক�, যীশ �ীে�র মাধয্েম ঈ�েরর কােছ �হণেযাগয্ আধয্ািত্মক বিল িনেবদন করেছন। (1 িপটার 2:5)। েসই যুি�র 
িবরে� দাঁড়ােনার জনয্, যিদও, �কািশত বাকয্ 21:27 বেল েয যােদর নাম েমষশাবেকর জীবেনর বইেত েলখা আেছ তারা 
েসখােন বাস করেব, এমন নয় েয তারা! ঈ�র �য়ং তােদর সে� বাস করেবন. এই শহর হেব আমােদর বাস�ান, এবং ঈ�র 
িনেজই আমােদর সােথ বাস করেবন। আসুন পিড় জন িক িলেখন �কােশর বইেত: 



এেসা, আিম েতামােক েমষশাবেকর �ীেক েদখাব৷” 10আর িতিন আমােক আত্মায় িনেয় একিট বড় ও উঁচু পাহােড় িনেয় 
েগেলন এবং আমােক ঈ�েরর কাছ েথেক �গর্ েথেক েনেম আসা পিব� শহর েজরজােলম েদখােলন৷ ঈ�েরর মিহমা সহ, এবং 
এর েতজ িছল একিট অিত মূলয্বান রত্ন, যাসপােরর মেতা, �িটেকর মেতা ��৷ ই�ােয়েলর বােরািট েগাে�র নাম: 13পূবর্ 
িদেক িতনিট দরজা, উত্তের িতনিট, দি�েণ িতনিট এবং পি�েম িতনিট দরজা িছল৷ েমষশাবেকর ে�িরতরা। 15 েয েফেরশতা 
আমার সে� কথা বলিছেলন, তার কােছ শহর, তার দরজা এবং েদয়াল মাপার জনয্ েসানার একিট মাপার রড িছল। রড 
েদেখ তা 12,000 ে�িডয়ার ৈদঘর্য্ এবং �শ� ও ল�ার মেতা েদখেত েপল৷ মানুেষর পিরমাপ অনুসাের 144 হাত পুর িছল, 
যা েদবদূত বয্বহার করিছেলন। 18�াচীরিট জয্া�ার িদেয় ৈতির, এবং খাঁিট েসানার শহর, কাঁেচর মেতা খাঁিট। 19শহেরর 
েদয়ােলর িভিত্তগেলা সব রকেমর মূলয্বান পাথর িদেয় সাজােনা িছল। �থম িভিত্ত িছল জয্া�ার, ি�তীয় নীলকা�মিণ, তৃতীয় 
চয্ালেসডিন, চতুথর্ পা�া, 20 প�ম সােডর্ ািন�, ষ� কােনর্িলয়ান, স�ম �াইেসালাইট, অ�ম েবিরল, নবম েপাখরাজ, দশম 
�াইেসাে�স, একাদশ জয্ািস� এবং অয্ামওেয়ল . 21 বােরািট দরজা িছল বােরািট মু�ার, �িতিট দরজা একিট একিট মু�ার 
ৈতির। শহেরর বড় রা�ািট িছল �� কােঁচর মেতা খাঁিট েসানার। 22 আিম শহের েকান মি�র েদিখিন, কারণ �ভু ঈ�র 
সবর্শি�মান এবং েমষশাবকই এর মি�র৷ 23 নগেরর উপর আেলার জনয্ সূযর্ বা চে�র �েয়াজন েনই, কারণ ঈ�েরর মিহমা 
এিটেক আেলা েদয় এবং েমষশাবক হল তার �দীপ৷ 24জািতরা তার আেলায় চলেব এবং পৃিথবীর রাজারা তােদর জাঁকজমক 
তােত িনেয় আসেব। 25েকান িদেনও তার দরজা ব� করা হেব না, কারণ েসখােন রাত হেব না। 26 জািতেদর েগৗরব ও 
স�ান এর মেধয্ আনা হেব। 27 েকােনা অপিব� িকছু কখনও এেত �েবশ করেব না, েয েকউ ল�াজনক বা �তারণামূলক 
কাজ করেব, তেব শধুমা� তারাই যােদর নাম েমষশাবেকর জীবন বইেত েলখা আেছ (�কািশত বাকয্ 21:9-27। েজার েদওয়া 
আমার) 

 

�� 4)। ঈ�র আপনার জনয্ েয বািড়র িনমর্াণ করেছন তার এই বণর্নায় আপনার কােছ কী দাঁড়ায়? 

এই শহেরর চারপােশ �াচীর 144 হাত পুর। যা 216 ফুেটর সমান। িনউ েজরজােলেমর আকার হল 12,000 ে�িডয়া এবং 
এিট যতটা চওড়া ততটা ল�া, যা বতর্ মােন 1400 মাইল চওড়া এবং 1400 মাইল ল�া। এিট কয্ািলেফািনর্য়া েথেক পূবর্ মািকর্ ন 
যু�রাে�র অয্াপালািচয়ান পবর্তমালা এবং কানাডা েথেক েমি�েকা পযর্� িব�ৃত একিট এলাকা। �ল �র একাই �ায় দুই িমিলয়ন 
বগর্মাইল। ভুেল যােবন না, যিদও, দূর� যতটা চওড়া এবং দীঘর্ তত েবিশ (v. 16)। যিদ �িতিট গ� একিট উদার 12 ফুট 
হয়, তাহেল এিট 600,000 গ� ৈতির করেব। জন�িত বহ বগর্মাইল িনেয় েসখােন েকািট েকািট মানুষ বসবাস করেত পারেব। 
শহেরর মা�া একিট িনখঁুত ঘনক. সেলামেনর মি�ের একিট ক� িছল েযখােন শধুমা� মহাযাজক, বছের একবার, একিট িনহত 
পশর বিলর র� িদেয়, ভারী পদর্ ার ওপাের �েবশ করেতন যা মানুষেক ঈ�েরর উপি�িত েথেক আলাদা কের রােখ। �ুেশ 
ি�ে�র বিলদােনর মৃতুয্র সিঠক সমেয় এই পদর্ ািট িছঁেড় িগেয়িছল (ময্াথু 27:51)। মহাপিব� �ােনর ঘরিট, েযখােন ঈ�র একা 
থাকেতন, িবশ হােতর একিট ঘনক িছল (1 রাজা 6:20)। 

 

নতুন েজরজােলেমর মা�া এই সতয্েক �িতফিলত কের েয ঈ�র চান মানুষ িচরকাল তাঁর সােথ েবঁেচ থাকুক। এিট তাঁর 
কেনেক ঈ�েরর উপি�িতেত আম�ণ জানােনার একিট ছিব এবং পিব� পিব� �ােন তাঁর সােথ �ায়ীভােব সহভািগতা উপেভাগ 
করার জনয্। জন ে�িরেতর জনয্ কতই না সু�র িছল, েয বয্ি� উ�াটন িলেখিছেলন, কারণ িতিন িভিত্ত��রগিলর একিটেত 
তাঁর নাম েদেখিছেলন (�কািশত বাকয্ 21:14)। আমরা এখনও জািন না েয এই পৃিথবীেত �ীে�র জনয্ আমােদর �েচ�া 
কীভােব অনয্েদর �ভািবত কের; শধুমা� ঈ�র জােনন, িক�, মজার িবষয় হল, জন েদখেত পায় েয তার জীবন অন�কােলর 
জনয্ একিট পাথর্কয্ ৈতির কেরেছ 

 

 

 

এিট যীশর �াথর্নার উত্তর, "েযন তারা সকেল এক হেত পাের, িপতা, েযমন আপিন আমার মেধয্ আেছন এবং আিম আপনার 
মেধয্ আিছ। তারাও েযন আমােদর মেধয্ থােক যােত িব� িব�াস কের েয আপিন আমােক পািঠেয়েছন" (জন 17:21) িনউ 
েজরজােলম হল েসই জায়গা েযখােন ি�� তার কেনেক িনেয় অন�কাল উপেভাগ কেরন। এমন একিট জায়গা েযখােন হৃদয় ও 
মেনর একতা থাকেব, েযখােন আমরা িচরকাল তাঁর সােথ বসবাস করব। 

 



তারা তার মুখ েদখেত পােব, এবং তার নাম তােদর কপােল থাকেব (�কািশত বাকয্ 22:4) 

 

িক েয আন� হেব! �ীে�র মুখ েদখেত, তাঁর েসৗ�যর্ েদখেত এবং তাঁর সােথ িববািহত স�েকর্ র মেধয্ বসবাস করেত। 
আপিন িক মান েদখেত শর কেরেছন েয ঈ�র িনেজই আপনার উপর �াপন কেরেছন? "মানুষ িক েয আপিন তােক মেন 
রাখেবন?" েডিভড বেলন. আমরা ঈ�েরর কােছ কতটা িবেশষ, �ভু ঈ�র সবর্শি�মান এবং তাঁর পুে�র বসবােসর জনয্ 
মহািবে�র সম� জায়গার মেধয্, ঈ�র নতুন েজরজােলেম মানুেষর সােথ বসবাস করেত েবেছ েনন। আপিন েযখােনই থাকুন না 
েকন, �েগর্র ঈ�র আপনােক খঁুজেছন েযন আপিন তাঁর বািড়েত আেসন এবং িচরকাল তাঁর সােথ বসবাস কেরন। আম�ণিট 
আপনার এবং আপনার পিরবােরর জনয্। এিট উপাজর্ ন করার জনয্ আপিন িকছুই করেত পারেবন না, কারণ এিট েকবলমা� 
ঈ�েরর অনু�েহর মাধয্েম। আপিন িক তাঁর কােছ আপনার জীবন েদেবন? িতিন আপনােক জানেত চান েয �গর্ আপনার 
িচর�ন বািড়। 

 

ব� করেত, নীেচর িলে� ি�ক করন বা আপনার �াউজাের িঠকানা েপ� করন। েদখেত এবং পূজা করেত আপনার �ায় 
সাত িমিনট সময় লাগেব। 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qSI4lNTdhgo&feature=related 

 

�াথর্না: িপতা, আমার অন� গ�েবয্র জনয্ আপনার ই�া স�েকর্ আমার সােথ কথা বলার জনয্ আপনােক ধনয্বাদ। আমােক 
�িতিদন মেন কিরেয় িদন েয আপিন আমার জনয্ একিট জায়গা ��ত করেছন এবং আপিন আমােক েসই জায়গার জনয্ ��ত 
করেছন - েয জীবনিট আসেছ। আপনার সােথ আমার িচর�ন বািড়র জনয্ আমােক ��ত করন। আমীন। 

আরও বাংলা বাইেবল অধয্য়েনর জনয্ এখােন ি�ক করুন 
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