
                                                             1. মৃতুয্র দরজার বাইের কী রেয়েছ? 

                                                    অন�কাল মেধয্ অ�দৃর্ ি� 

মৃতুয্র কাছাকািছ অিভ�তা 

1976 সােল, যখন আিম ইংলয্া� েথেক সম� এিশয়া জেুড় �মেণর জনয্ ��িত িনি�লাম, তখন আিম বুঝেত েপেরিছলাম েয ভারেত এবং অনয্ানয্ 

েদেশ েযগিল আিম শী�ই েদখেত যাি� েসখােন িবিভ� েরােগর িবরে� আমার িকছু িটকা েনওয়া দরকার। েয ডা�ার শটগিল পিরচালনা 

কেরিছেলন িতিন আমােক কমপে� 24 ঘ�া েকানও অয্ালেকাহল পান না করার জনয্ সতকর্  কেরিছেলন। পের েসই রােত, আিম িকছু েবাকািম 

কেরিছ। (অনু�হ কের বািড়েত এিট েচ�া করেবন না!) আিম ডা�ােরর পরামশর্ অনুসরণ কিরিন। আিম এখন বলেত পাির েয, 44 বছর আেগ 

ি�ে�র িশষয্ হওয়ার পর েথেক, আিম আেগর েচেয় অেনক েবিশ �ানী, িক� আমার ৈকেশার এবং 20 এর দশেকর �থম িদেক, আমার জীবন 

খারাপ পছে� পূণর্ িছল। আিম তখনও গাঁজা ধূমপােন �চ� িছলাম, তাই আমােক উ�ীিপত করার মেতা েকােনা পদাথর্ ছাড়াই রােতর মেতা মেন 

হয়িন। 

ডা�ার েদখার পর, আিম ইিতমেধয্ই আমার স�য্ার পিরক�না কেরিছলাম; আিম আমার ব�ুেদর সােথ েদখা করিছলাম যারা আমােক ইউেরাপ 

এবং এিশয়া জেুড় আমার �মেণর আেগ পাব-এ ি�ংক করার সােথ েদখা করেব। বাইের যাওয়ার আেগ, ডা�ােরর সতকর্ তার কারেণ, আিম 

িনেজেক বেলিছলাম েয আিম অবশয্ই পান করব না। একিট িব� িস�া�, িক� পিরবেতর্ , আিম েভেবিছলাম েয একটু হািশশ (গাঁজার আরও 

শি�শালী রপ) আঘাত করেব না? আমার কােছ থাকা হয্াশিট ধূমপান করেত খুব েবিশ সময় লাগত, তাই আিম এিট েখেয়িছলাম এবং তারপের 

আমার ব�ুেদর সােথ েদখা করেত পাবিটেত চেল িগেয়িছলাম। আিম আসার সােথ সােথ আমার ব�ুরা আমােক আধা িপ� িবয়ার িকেন িদল। 

আিম যুি� িদেয়িছলাম েয এিট মা� আধা িপ� িছল; আিম েভেবিছলাম সামানয্ পিরমাণ আমার েকান �িত করেব না। এছাড়া আিম আমার 

ব�ুেদর সােথ অভ� হেত চাইিন 

আিম িনি�ত েয আমার যুি�র �মতা আিম েয হয্াশ েখেয়িছলাম তার �ারা �ভািবত হেয়িছল। আিম িবয়ার পান করার সােথ সােথই আিম খুব 

অসু� েবাধ করেত লাগলাম। আমার িভতের িক ঘটেছ তা আিম িনয়�ণ করেত পারিছলাম না। আিম েয পিরমাণ হািশশ েখেয়িছলাম, এবং 

অয্ালেকাহল, আমার আেগ েয িটকা েনওয়া হেয়িছল তার কারেণ আমার িসে�েমর জনয্ খুব েবিশ বেল মেন হেয়িছল এবং আিম ডা�ােরর 

সতকর্ তা স�েকর্  ভাবেত শর কির। আিম পাব েথেক েবিরেয় এেসিছ, েজেনিছলাম েয আমার সােথ ভয়ানক িকছু ঘটেছ। আিম িস�া� িনেয়িছ েয 

আমােক আমার অয্াপাটর্ েমে� বািড় েযেত হেব। একরকম, আিম জািন েয আিম মৃতুয্র কাছাকািছ। 

আিম আমার অয্াপাটর্ েমে� �� হেয় েগলাম, েসাফায় শেয় পড়লাম, এবং তারপের অ�ুত িকছু ঘটল, এমন িকছু যা তখন পযর্� আিম যা িব�াস 

কেরিছলাম তার সবিকছুই বদেল িদেয়েছ। আিম আসেল আমার শরীর েছেড় ঘেরর অনয্ পােশ ছােদর সমা�রাল হেয় আমার শরীেরর িদেক 

তাকালাম। এই অিভ�তা েকান �� বা �� িছল না; এই একিট বা�বতা িছল. আমার শরীর েসাফায় িছল, িক� আিম তােত িছলাম না! আিম 

আমার �িত দয়া করবার জনয্ ঈ�েরর কােছ কা�াকািট করেত লাগলাম। েসই মুহেতর্ , আিম স�ূণর্ নাি�ক িছলাম যার েকােনা আত্মীয় বা ব�ু 

িছল না যারা ি��ান িছল। আিম েভেবিছলাম আিম ঈ�ের িব�াস কির না, িক� হঠাৎ কের, আিম �াথর্না করিছলাম েযন কাল েনই, এবং 

আগামীকাল ভারসােময্ ঝুেল আেছ! 

আিম েভেবিছলাম, আিম মারা েগেল আমার আর অি�� থাকেব না। যাইেহাক, আমার ধমর্ত� হঠাৎ বদেল েগল—আিম এমন একজন ঈ�েরর কােছ 

িচৎকার করিছলাম যােক আিম িব�াস কিরিন। আিম তােক �িত�িত িদেয়িছলাম েয যিদ িতিন আমােক বাঁচেত েদন, আিম তােক আমার জীবন 

েদব; িতিন যা চান তা আিম করব। জীবন খুব মূলয্বান হেয় উেঠেছ, কারণ এই অিভ�তা চূড়া� হেল আিম েকাথায় যাব তা আিম িনি�ত িছলাম 

না। ঈ�েরর কােছ �াথর্না এবং �িত�িতর িঠক পের, অিভ�তা েশষ হেয়িছল, এবং আিম ঈ�েরর কৃপায় জীিবত অব�ায় আমার শরীের েচাখ 

খুললাম 

ওয়ামর্-আপ ��: আপিন িক কখনও কাছাকািছ-মৃতুয্র অিভ�তা েপেয়েছন বা কােছর কাউেক িবদায় জানােত হেয়েছ? এেক অপেরর সােথ 
আপনার অিভ�তা েশয়ার করন. 

 

 



মৃতুয্র সােথ আমার �াশ আমার জীবেনর একিট টািনর্ং পেয়� িছল। যিদও আিম �ীে�র কােছ আমার জীবেনর �িত�িত 

িদেয়িছলাম, আিম িক কেরিছ তা আিম জানতাম না, তাই পেরর িদন আিম আমার �িত�িত র�া কেরিছলাম। ঈ�র েক বা 

কীভােব তাঁেক খঁুেজ পাব েস স�েকর্  আমার েকােনা েবাধগময্তা িছল না। আিম তখন শধু জানতাম বা িব�াস করতাম েয এই 

�েহ জীবেনর বাইের আরও িকছু আেছ। আিম অবগত িছলাম েয আমােদর জীবন এই েদেহর মেধয্ সীমাব� নয়। আিম মৃতুয্র 

পের জীবেনর �িত মু� হেয়িছলাম, মৃতুয্র পের কী হয় তা েবাঝার েচ�া করিছলাম। আিম একিট আধয্াত্মবাদী িগজর্ ায় 

িগেয়িছলাম মেন আেছ িক� তারা িক িব�াস কের তা খঁুেজ েবর করেত েযেত পািরিন। মেন হি�ল দরজার সামেন িকছু অদৃশয্ 

বাধা িছল, এবং যতবার আিম িভতের যাওয়ার েচ�া কেরিছ, আমার হৃদয় েদৗড় শর কেরেছ, এবং আিম �েবশ করেত 

পািরিন। ঈ�র আমােক আধয্াত্মবাদ এবং জাদুিবদয্া েথেক র�া করার জনয্ খুব িব�� িছেলন। 

যখন আিম েবাঝার জনয্ েসই অনুস�ােন িছলাম, তখন আিম একজন ডা�ােরর েলখা একিট বই েপেয়িছলাম িযিন তার িকছু 

েরাগীেক মৃতুয্র কাছাকািছ অিভ�তা েথেক িফিরেয় এেনিছেলন। বইিটর নাম িছল Life after Life, Raymond A. Moody, 

MD. 1970 এর দশেক, পুনরত্থােনর িবিভ� নতুন য� বয্াপকভােব উপল� হেয় ওেঠ যােত আরও অেনক মানুষ দুঘর্টনা েথেক 

বাঁচেত শর কের যা সাধারণত মারাত্মক �মািণত হয়। তার িকছু েরাগী তােক মৃতুয্র বাইের তােদর অিভ�তার কথা 

বেলিছেলন। ডা�ার মুিড এই েরাগীরা যা েশয়ার কেরেছন তােত এতটাই েকৗতূহলী হেয়িছেলন েয িতিন অনয্ানয্ ডা�ারেদর 

সােথ কথা বলেত শর কেরিছেলন এবং অবেশেষ িতিন 150 জেনরও েবিশ েলােকর একিট েকস ফাইল অজর্ ন কেরিছেলন যারা 

মারা িগেয়িছল এবং পুনর�ীিবত হওয়ার পের িফের এেসিছল। তােদর অেনক মজার গ� েশয়ার করা হেয়েছ তার বইেত। এই 

150 জন বয্ি� েয অয্াকাউ�গিল ভাগ কেরেছন তার মেধয্ একিট আকষর্ণীয় িমল রেয়েছ। এই অনুরপ িববরণ েথেক, িতিন 

মৃতুয্র সমেয় েকউ কী অনুভব কেরন তার একিট সংি��, তাি�কভােব "সাধারণ" িচ� একি�ত কেরেছন: 

একজন মানুষ মারা যাে� এবং যখন েস শারীিরক কে�র েশষ পযর্ােয় েপৗঁেছেছ, তখন েস শনেত পায় তার ডা�ার তােক মৃত 

েঘাষণা কেরেছন। িতিন একিট অ�ি�কর শ� শনেত শর কেরন, একিট েজাের িরং বা গ�ন, এবং একই সােথ িনেজেক একিট 

দীঘর্ অ�কার সুড়ে�র মধয্ িদেয় ছুেট যাে�ন বেল মেন কেরন। এর পের, িতিন হঠাৎ িনেজেক তার িনেজর শারীিরক শরীেরর 

বাইের খঁুেজ পান িক� এখনও তাৎ�িণক শারীিরক পিরেবেশ এবং দূর েথেক িনেজর শরীরেক েদেখন েযন িতিন একজন দশর্ক। 
িতিন এই অননয্ সুিবধার পেয়� েথেক পুনরত্থােনর �েচ�া েদেখন এবং মানিসক উত্থান-পতেনর অব�ায় রেয়েছন 

িকছু�ণ পের, েস িনেজেক সং�হ কের এবং তার অ�ুত অব�ার সােথ আরও অভয্� হেয় ওেঠ। িতিন ল�য্ কেরন েয তার 

এখনও একিট "শরীর" আেছ, িক� একিট খুব িভ� �কৃিতর এবং শারীিরক শরীেরর েথেক খুব িভ� শি�র সােথ েস েরেখ 

েগেছ। শী�ই অনয্ানয্ িজিনস ঘটেত শর কের। অনয্রা েদখা করেত এবং তােক সাহাযয্ করেত আেস। িতিন আত্মীয়�জন এবং 

ব�ুেদর আত্মােক আভাস েদন যারা ইিতমেধয্ই মারা েগেছন, এবং এমন একিট ে�মময়, উ� আত্মা যা িতিন আেগ কখনও 

পানিন - আেলার সত্তা - তার সামেন উপি�ত হয়। এই বয্ি� তােক একিট �� িজ�াসা কের, অেমৗিখকভােব, তােক তার 

জীবেনর মূলয্ায়ন করেত এবং তােক তার জীবেনর উে�খেযাগয্ ঘটনাগিলর একিট পয্ােনারািমক, তাত্�িণক ে�বয্াক েদিখেয় 

তােক সাহাযয্ কের। িতিন িনেজেক েকােনা েকােনা সমেয় েকােনা বাধা বা সীমানার কাছাকািছ আসেত েদেখন, দৃশয্ত পািথর্ব 

জীবন এবং পরবত� জীবেনর মধয্বত� সীমােক �িতিনিধ� কের। যিদও িতিন েদেখন েয তােক পৃিথবীেত িফের েযেত হেব, তার 

মৃতুয্র সময় এখনও আেসিন। এই মুহেতর্ , িতিন �িতেরাধ কেরন, কারণ িতিন পরবত� জীবেন তার অিভ�তা িনেয়িছেলন এবং 

িফের আসেত চান না। িতিন আন�, ভালবাসা এবং শাি�র তী� অনুভূিত �ারা অিভভূত। তার মেনাভাব সে�ও, যিদও, িতিন 

েকানওভােব তার শারীিরক েদেহর সােথ পুনরায় িমিলত হন এবং জীবনযাপন কেরন 



পের েস অনয্েদর বলার েচ�া কের, িক� তােত তার সমসয্া হয়। �থমত, িতিন এই অ�াভািবক পবর্গিল বণর্না করার জনয্ 

পযর্া� েকানও মানব শ� খঁুেজ পান না। িতিন আরও আিব�ার কেরন েয অনয্রা উপহাস কের, তাই েস অনয্ েলােকেদর বলা 

ব� কের েদয়। তবুও, অিভ�তা তার জীবনেক গভীরভােব �ভািবত কের, িবেশষ কের মৃতুয্ এবং জীবেনর সােথ এর স�কর্  

স�েকর্  তার মতামত। 

 

আিম জািন না েরম� মুিড একজন ি��ান িছেলন িকনা যখন িতিন তার বই িলেখিছেলন বা তার অনয্ আধয্ািত্মক িব�াস িছল 

িকনা। িতিন উে�খ কেরনিন েয এই অিভ�তাগিল েশয়ার করা সকেলই িব�াসী েলাক িছল িকনা। তােদর মেধয্ িকছু িছল, 

িক� এিট তার বইেয়র কারণ িছল না। এিট িছল স�ূণর্রেপ একিট ৈব�ািনক দৃি�েকাণ েথেক মৃতুয্র অিভ�তা পযর্েব�ণ করা 

 

অবশয্ই, আমােদর অবশয্ই পরকােলর বইগিলেক সে�হজনক িহসােব ধের রাখেত হেব কারণ যীশ আমােদর বেলিছেলন েয েশষ সমেয়, অেনক 

িমথয্া ভাববাদী থাকেবন যা দৃেশয্ থাকেব (ময্াথু 24:11)। উদাহরণ�রপ, 1992 সােল, েবিট ইিড শরীেরর বাইেরর অিভ�তা িছল বেল দািব 

কেরিছেলন। তার বই, এমে�সড বাই দয্ লাইট, িতিন দািব কেরেছন েয তােক বলা হেয়িছল েয ইভ �েলাভেন পেড়িন িক� ঈ�রে� অ�গিতর জনয্ 

�েয়াজনীয় শতর্ গিল িনেয় আসার জনয্ একিট সেচতন িস�া� িনেয়িছল। তারপের, েহেভন ইজ ফর িরয়ােলর বইিট রেয়েছ, েযখােন ওেয়সিলয়ান 

যাজক টড বােপর্া আমােদরেক তার িতন বছেরর েছেল ক�েনর �গর্ এবং িফের যাওয়ার কথা বেলেছন। িতিন িলেখেছন েয ঈ�র েদখেত 

গয্াি�েয়েলর মেতা, শধুমা� আরও উে�খেযাগয্, নীল েচাখ, হলুদ চুল এবং িবশাল ডানা রেয়েছ; সমু�-সবুজ-নীল েচাখ, বাদামী চুল, ডানা েনই, 

িক� রংধনু রেঙর েঘাড়া সহ একজন যীশ; এবং একিট পিব� আত্মা িযিন নীলাভ িক� েদখেত কিঠন। ি��ান িহসােব, আমােদর এই ধরেনর 

দািবেক সতয্ িহসােব �হণ করা উিচত নয়। 

 আিম এই ধরেনর বই পিড় না, কারণ যখন আিম পদর্ ার ওপাের যীশেক েদেখ েলােকেদর শাে� পিড়, তখন যারা তােক েদেখ তারা িবি�ত হয় এবং 

মৃেতর মেতা তাঁর পােয়র কােছ পেড়। �কােশর বই, �থম অধয্ায়, সেতেরা আয়ােত জন ে�িরেতর অিভ�তা িছল। শা�ত িজিনেসর জনয্ আমরা 

েয একমা� বইিট িব�াস করেত পাির তা হল বাইেবল। শাে� যা আেছ তা েশখােনার েচ�া করব 

অন�কােলর িবষয়িট আমােদর েবাঝার জনয্ অতয্� গর�পূণর্, কারণ আমােদর আত্মার শ� আমােদর িস�া� �হণেক �ভািবত করেত উে�গ 

সৃি� করেত মৃতুয্র ভয় বয্বহার কের। �ীে�র একজন পিরপ� িশষয্ হওয়া িনভর্ র কের আপনার ি��ীয় জীবেনর �থম িদেক �ািপত েমৗিলক 

বাইেবেলর সতয্গিলর অভয্থর্নার উপর। এই িসিরেজ আপিন েয দুিট েমৗিলক সতয্ িশখেবন তা িন�রপ: 

1তাই আসুন আমরা �ী� স�ে� �াথিমক িশ�া তয্াগ কির এবং পিরপ�তার িদেক এিগেয় যাই, মৃতুয্র িদেক পিরচািলত কের এমন কাজ 

েথেক অনুতােপর িভিত্ত �াপন না কির, এবং ঈ�ের িব�াস, 2বাি�� স�েকর্  িনেদর্শনা, হাত রাখা, মৃতেদর পুনরত্থান। , এবং িচর�ন 

িবচার (িহ� 6:1-2, েজার েদওয়া খিন) 

 

আপিন যা িশেখেছন তা যিদ আপিন �েয়াগ কেরন এবং েসগিলেক হৃদেয় িনেয় যান, তাহেল এই �াথিমক িশ�াগিল আপনােক �ীে�র মেধয্ 

পিরপ�তা বাড়ােত সাহাযয্ করেব। িকছু িজিনস যা আমরা অে�ষণ কির তা সহেজ পড়া হেব না, কারণ আমরা েদখব েয যীশ �েগর্র পাশাপািশ 

নরক স�েকর্  কী িশ�া িদেয়িছেলন। �ভু পরকােলর অেনক উে�খ কেরেছন, তাই েযিদন আমরা তাঁর সামেন দাঁড়ােবা তার জনয্ িতিন আমােদর 

��ত করেত যা িশিখেয়েছন তার স�ূণর্ েবাধগময্তা অজর্ ন করা অপিরহাযর্। অেনেকই এই িবষয়গেলা িনেয় কথা বলেত নারাজ কারণ আমরা 

এমন এক সং�ৃিতেত বাস কির েযখােন ব�বাদ শাসন কের। শধুমা� আমরা যা �শর্ করেত পাির এবং েদখেত পাির তা বা�ব িহসােব অনুভূত 

হয় এবং 

যা ওজন করা যায় না, পিরমাপ করা যায় না, অনুভব করা যায় না বা েদখা যায় না তােক সে�হ করা হয়। েকউ েকউ বেলন, আমরা যা েদখেত 

পাই না তা কীভােব িব�াস করব? 

 



যীশ তার জীবন স�ূণর্ িভ� উপােয় বাস কেরিছেলন। িতিন আমােদর আধয্ািত্মক েচাখ খুলেত এবং ভিবষয্েতর জীবেনর ধন েদখেত আমােদর 

চয্ােল� কেরন। যিদ আমরা ��ভােব েদখেত পাই এবং সে�েহর ছায়ার বাইের জানেত পাির েয আমরা এই জীবনিট পেরর জনয্ ��িতর জনয্ 

যাপন করিছ, তেব এিট এই জীবেন আমােদর পছ�গিলেক আমূল পিরবতর্ ন করেব। আমরা এখন এই িবষয়গিল িবেবচনা করা বুি�মােনর কাজ 

হেব, যখন আমােদর কােছ েকবল আমােদর িনেজর জীবেনর জনয্ নয়, আমােদর চারপােশর েলাকেদর জনয্ও একিট পাথর্কয্ করার সময় আেছ। 
এই জীবন অন�কােলর তুলনায় একিট তাত্�িণক �ায়ী হয় এবং ি�েফন হিকং েযমন একবার বেলিছেলন, "অন�কাল একিট দীঘর্ সময়, িবেশষ 

কের েশেষর িদেক।" 

 

1) আপিন এই কাছাকািছ-মৃতুয্র অিভ�তা স�েকর্  যা পেড়েছন েস স�েকর্  আপনােক কী আঘাত কের? 2) আপিন িকভােব মেন কেরন 
আপনার জীবন পিরবতর্ ন হেব যিদ আপিন এই মত একিট কাছাকািছ মৃতুয্র অিভ�তা হয় এবং আপনার বািক জীবন যাপন করার অনুমিত 

েদওয়া হয়? 
 

বাইেবল িক আত্মার ঘুম েশখায়? 

  
েকউ েকউ িব�াস কেরন েয যখন ি�ে� িব�াসী মারা যায়, তখন তার আত্মা ঘুিমেয় পেড় এবং চােচর্ র আনে� যীশ তার জনয্ না আসা পযর্� েস 

অ�ান থােক। বাইেবেলর কেয়কিট অনুে�দ রেয়েছ েযখােন যীশ একজন ি��ানেক "ঘুম" িহসােব মৃতুয্র কথা বেলিছেলন। উদাহরণ�রপ, যখন 

ি�� লাজারাসেক মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরিত্থত কেরিছেলন, তখন িতিন ই�াকৃতভােব সমািধর উে�েশয্ রওনা হওয়ার দুই িদন আেগ অেপ�া 

কেরিছেলন (জন 11:6)। ইহিদেদর একিট ঐিতহয্ িছল েয একজন বয্ি�র আত্মা মৃতুয্র পের িতন িদন পযর্� েযেকােনা িকছুর জনয্ শরীেরর 

চারপােশ ি�র থাকেত পাের। যীশ ই�াকৃতভােব অেপ�া কেরিছেলন যােত িতিন সে�হবাদীেদর কােছ �মাণ করেত পােরন েয মৃতুয্র উপর তাঁর 

কতৃর্ � রেয়েছ। লাসার সমািধেত ঘুমাি�েলন না; েস মৃত িছল: 

 

11 এই কথা বলার পর িতিন তােদর বলেলন, "আমােদর ব�ু লাসার ঘুিমেয় পেড়েছ; িক� আিম তােক জাগােনার জনয্ েসখােন যাি�।" 

12তাঁর িশষয্রা উত্তর িদেলন, "�ভু, যিদ েস ঘুমায় তেব েস ভােলা হেয় যােব।" 13 যীশ তাঁর মৃতুয্র কথা বলিছেলন, িক� তাঁর িশষয্রা 

েভেবিছেলন েয িতিন �াভািবক ঘুেমর কথাই বুিঝেয়েছন (জন 11:11-13) 
 

যীশ বেলিছেলন: “আিমই পুনরত্থান ও জীবন। েয আমােক িব�াস কের েস মের েগেলও েবঁেচ থাকেব; এবং েয েকউ েবঁেচ থােক এবং আমােক 

িব�াস কের েস কখনই মরেব না" (জন 11:25-26) 
 

�ভু ঘুম� অব�ায় মৃতুয্ স�েকর্ ও কথা বেলিছেলন যখন িতিন জাইরােসর কনয্ােক মৃত েথেক িফিরেয় আনেলন: 

49যীশ যখন কথা বলিছেলন, তখন সমাজ-গৃেহর শাসক যায়ীেরর বািড় েথেক একজন এল৷ "আপনার েমেয় মারা েগেছ," িতিন বলেলন। 

"িশ�কেক আর িবর� করেবন না।" 50এই কথা শেন যীশ জাইরসেক বলেলন, ভয় েপও না, িব�াস কর, তাহেল েস সু� হেয় যােব। 

51যাইরেসর বািড়েত েপৗঁেছ িতিন িপতর, েযাহন ও যােকাব এবং িশশিটর মা-বাবা ছাড়া অনয্ কাউেক তাঁর সে� ঢুকেত িদেলন না। 

52এিদেক, সম� েলাক তার জনয্ িবলাপ ও িবলাপ করিছল। "কা�া ব� কর," যীশ বলেলন। "েস মেরিন িক� ঘুিমেয় আেছ।" 53তারা তােক 

িনেয় হাসাহািস করল, েজেন েগল েস মারা েগেছ। 54িক� িতিন তার হাত ধের বলেলন, “বা�া, ওঠ!” 55তার আত্মা িফের এেলা এবং সােথ 

সােথ েস উেঠ দাঁড়ােলা। তখন যীশ তােদর বলেলন েয তােক িকছু েখেত দাও। 56তার বাবা-মা আ�যর্ হেয় েগেলন, িক� িতিন তােদর আেদশ 

িদেলন যা ঘেটেছ তা কাউেক না বলেত (Luke 8:49-56, Emphasis mine) 
 

3) এই অনুে�দ েথেক আমরা মৃতুয্ স�েকর্  কী িশখেত পাির? িক িজিনস আপিন �য্া� আউট? 

 

�ীে� িব�াসী কখনও মৃত নয়; িতিন তার শরীর েথেক িবি�� হেয় পেড়েছন, এমন একিট অব�া যােক যীশ "ঘুম" বেলেছন। যীশ যখন েমেয়র 

হাত ধের তােক উঠেত বলেলন, তখন তার আত্মা িফের এল। েছাট েমেয়িট েকাথায় িছল? তার েদহ মৃত এবং �ভু এবং তাঁর িতনজন িশেষয্র 



সামেন িবছানায় শেয় িছল, িক� তার আত্মা অনয্ েকাথাও িছল। আপিন িক তার অিভ�তা জানেত চান না? একজন বয্ি� শধুমা� মৃত, �ভু 

যীশর মেত, যখন িতিন �ীে�র সােথ স�কর্  �াপন কেরনিন (ইিফিসয়ানস 2:1, 5)। বাইেবেল আত্মা এবং আত্মা িবিনময়েযাগয্ভােব বয্বহৃত হয়। 

আেরকিট উদাহরণ েদখা যাক; এইবার ও� েট�ােম� েথেক, 1 িকংস 17:17, একিট েছাট েছেল �াস ব� কের িদেয়েছ (NIV অনুবাদ)। মূল িহ� 

ভাষায়, এিট বেল েয তার আত্মা ("েনেফশ") চেল েগেছ। একই অনুে�েদর 22 ে�ােক, ঈ�েরর বাকয্ বেল েয এিলয়ার �াথর্নার পের েছেলিটর 

জীবন তার কােছ িফের এেসিছল। বয্বহৃত িহ� শ�িট হল "েনেফশ", যা বেল েয েছেলিটর আত্মা িফের এেসেছ। 
 

শা� আমােদর বেল েয এই মুহেতর্ , �েগর্, নয্ায়পরায়ণ পুরষেদর আত্মােক িনখঁুত করা হেয়েছ (িহ� 12:23), এবং অনয্ জায়গায়, যখন �ী� তার 

চােচর্ র জনয্ রাপচাের িফের আসেবন, "ঈ�র যীশর সােথ তােদর িনেয় আসেবন যারা তার মেধয্ ঘুিমেয় পেড়েছন" (1 িথসােলানীয় 4:14)। তােদর 

েদহ কবের িছল, িক� তারা, তােদর �কৃিতর অদৃশয্ অংশ, তােদর আত্মা এবং আত্মা, �ভুর সােথ রেয়েছ। আমরা পরবত� তািরেখ এই উত্তরণিট 

আরও ঘিন�ভােব েদখব 
 

যখন একজন মানুষ �ী�েক অনুসরণ করেত েচেয়িছেলন িক� �থেম তার িপতার অে�য্ি�ি�য়ার �েয়াজেন েযাগ িদেত েচেয়িছেলন, 

তখন যীশ বেলিছেলন, "আমােক অনুসরণ কর, এবং মৃতরা তােদর িনেজেদর মৃতেক কবর িদেত দাও" (ময্াথু 8:22) মৃত বয্ি� 

অে�য্ি�ি�য়ার �েয়াজেনর বয্ব�া করেত পাের না; �ী� বলিছেলন আধয্ািত্মকভােব মৃতেদর তােদর িপতার অে�য্ি�ি�য়ার বয্ব�া 

করেত; িশষয্েদর জনয্ সবেচেয় গর�পূণর্ িবষয় িছল মৃতেদর কােছ েপৗঁছােনা, অথর্াৎ, যারা মৃতুয্র আেগ ঈ�েরর সােথ স�কর্ হীন। 

আসুন আমরা সবাই পিরিচত একিট ছিব বয্বহার কের এিটেক বয্াখয্া কির: 

আিম যখন আমার গািড়েত উিঠ, আিম ইগিনশন চালু না করা পযর্� এিট মারা েগেছ। এটা আমার �াইিভং ছাড়া িকছুই করেব না. 

একইভােব, �কৃত বয্ি� হল একিট আত্মা এবং আত্মা যা েদহেক "চালনা" কের এবং মৃতুয্র পরও েবঁেচ থােক। এই েদেহর মাংস 

ছাড়া জীবেনর আরও অেনক িকছু আেছ। 

একিট অে�য্ি�ি�য়ােত, আমরা িকছু দাফন কির, কাউেক নয়; এিট বািড়, ভাড়ােট নয়, যা কবের নামােনা হয়। ভানর্া রাইট। 

 

এখন আমরা জািন েয আমরা েয পািথর্ব তাঁবুেত বাস কির তা যিদ �ংস হেয় যায়, তাহেল আমােদর কােছ ঈ�েরর কাছ েথেক 

একিট িবি�ং আেছ, �েগর্ একিট িচর�ন ঘর, মানুেষর হােত িনিমর্ত নয় (2 কিরি�য়ানস 5:1) 

ই�ােয়েল বসবাসকারী আমােদর এক ঘিন� ব�ু, ি�ি�ন নােম একজন ধািমর্ক মিহলা, েবশ কেয়ক বছর আেগ গভর্ বতী হেয়িছল। 

তার গভর্ পাত হয় এবং তার বািড়র েমেঝেত র��রণ হয়। েস র�া� অব�ায় মারা যায়। তার আত্মা তার শরীর েছেড় চেল 

যাওয়ার সােথ সােথ, েস অিবলে� তার মৃত পিরবার এবং তার আেগ চেল যাওয়া ব�ুেদর পিরিচত মুখ েদখেত শর কের। �শাি�র 

দুদর্ া� অনুভূিত তােক পূণর্ কেরিছল যখন তারা সবাই তােক গাইেত শর কেরিছল, "বািড়েত �াগতম, ি�ি�ন।" েসখােন তার 

সামেন দািঁড়েয় �ভু যীশ তােক �াগত জানােলন। িতিন তােক বেলিছেলন েয িতিন েসখােন থাকেত বা িফের েযেত এবং ঈ�র তােক 

েয কাজিট স�� করার জনয্ িদেয়েছন তা েশষ করেত েবেছ িনেত পােরন। 

 

েসই সমেয়, িতিন তার িপছেন তার �ামীর ক��র শনেত েপেলন, িযিন তার মৃতেদহ পেড় থাকা ঘের এেসিছেলন। িতিন তার 

নািড় পরী�া কের েদখেত পান েয ি�ি�ন ইিতমেধয্ চেল েগেছ। েস করেত লাগল 

আ�িরক য�ণার মেধয্ �ভুর কােছ কা�াকািট করন, �ভুেক তােক েফরত পাঠােত অনুেরাধ করন৷ ি�ি�ন আমােক বেলিছেলন 

েয িতিন িফের যাওয়ার িস�া� েনওয়ার কথা মেন কেরনিন, িক� েসই সমেয়, িতিন তার শরীের িফের আেসন, তার েচাখ খুলেলন 

এবং তার �ামীেক ভয় না েপেয় তােক হাসপাতােল িনেয় েযেত বেলিছেলন। যখন তারা দুজেনই হাসপাতােল েপৗঁছান, নাসর্ এবং 

ডা�াররা তােক র� স�ালন িদেয়িছেলন, ভাবিছেলন েয রে�র পিরমােণর কারেণ িতিন কীভােব মারা যানিন। �ভু করণার সােথ 

পা িদেয়িছেলন এবং ই�ােয়েল তার কাজ স�ূণর্ করার জনয্ তােক আরও বছর িদেয়েছন। ইসরােয়েলর েজরজােলেম িতিন েসখােন 

অেনক অেলৗিকক ঘটনা েদেখেছন, কারণ িতিন ইসরােয়েলর জনগেণর পিরচযর্ায় পূণর্ জীবন যাপন কেরন 



4) আপিন িক আপনার জীবেনর একিট সময় মেন কেরন যখন আপিন িব�াস কেরন েয ঈ�র আপনােক এমন একিট দুঘর্টনা 
েথেক উ�ার করার জনয্ হ�ে�প কেরিছেলন যার ফেল আপনার মৃতুয্ হেত পাের? সংে�েপ আপনার গ� েশয়ার করন. 

�ভুর দৃি�েত মূলয্বান হল তাঁর সাধুেদর মৃতুয্ (গীতসংিহতা 116:15, NIV) 

 

�ভুর দৃি�েত মূলয্বান (গর�পূণর্ এবং েকান হালকা বয্াপার) হল তাঁর সাধুেদর মৃতুয্ (তাঁর ি�য়জনেদর) (গীতসংিহতা 116:15, 

�শ� বাইেবল) 

5) েকন ঈ�র তাঁর েলাকেদর মৃতুয্েত খুিশ হেবন, যারা তাঁর কােছ তােদর জীবন অপর্ণ কেরেছন? 

 

আমরা যিদ ঘুিমেয় পিড় তাহেল ঈ�র কীভােব আমােদর মৃতুয্েত খুিশ হেবন? ��ােনর সময় যিদ আমরা অ�ান হেয় থািক, তাহেল 

েকন যীশ �ুেশ থাকা েচারেক িন�িলিখত কথাগেলা বেলিছেলন? "আিম েতামােক সতয্টা বলিছ; আজ আপিন আমার সােথ জা�ােত 

থাকেবন" (লুক 23:43)। িতিন বেলনিন, "বয়েসর েশেষ, একিট ভাল ঘুেমর পের, আপিন জা�ােত আমার সােথ থাকেবন।" যীশ 

িশ�া িদি�েলন েয িদন েশষ হওয়ার আেগ েলাকিট খুব েবিশ জীিবত এবং �ভুর সােথ জা�ােত থাকেব। 

যারা যেথ� ভােলা নয় তােদর জনয্ িক একিট মধয্বত� �ান আেছ? 

 

েকন বাইেবল পােগর্টির নামক একিট মধয্বত� �ান স�েকর্  স�ূণর্ নীরব থাকেব? 

  

কয্াথিলক এনসাইে�ািপিডয়া অনুসাের, পােগর্টির হল "যারা ঈ�েরর অনু�েহ এই জীবন তয্াগ করেছ, তােদর জনয্ অ�ায়ী শাি�র 

একিট �ান বা শতর্ , স�ূণর্রেপ বয্িভচােরর েদাষ েথেক মু� নয়, বা তােদর সীমাল�েনর কারেণ স�ূণর্রেপ স�ি� �দান কেরিন।" 

সংি��ভােব বলেত েগেল, কয্াথিলক ধমর্তে�, পােগর্টির হল এমন একিট �ান েযখােন একজন ি��ােনর আত্মা মৃতুয্র পের েসই 

পাপগিল েথেক শ� হওয়ার জনয্ যায় যা জীবেন স�ূণর্রেপ স�� হয়িন। বাইেবেলর সােথ একমত েপােগর্টির এই মতবাদ? না এটা 

না. যীশ আমােদর সম� পােপর শাি� িদেত মৃতুয্বরণ কেরেছন (েরামানস 5:8)। ইশাইয়া 53:5 েঘাষণা কের, 

 

িক� িতিন আমােদর পাপাচােরর জনয্ িব� হেয়িছেলন, আমােদর অনয্ােয়র জনয্ িতিন িপ� হেয়িছেলন; েয শাি� আমােদর শাি� 

এেনিছল তা তাঁর উপর িছল এবং তাঁর �ত �ারা আমরা সু� হেয়িছ। 

 

�ী� আমােদর পােপর জনয্ দুঃখেভাগ কেরেছন যােত আমরা ঈ�েরর কাছ েথেক িবি��তার শাি� েথেক মুি� েপেত পাির। আমােদর 

পােপর জনয্ আমােদরেকও ক� েভাগ করেত হেব তা বলেত েগেল যীশর ক� অপযর্া� িছল। শি�করেণর মাধয্েম আমােদর পােপর 

�ায়ি�ত্ত করেত হেব এই কথা বলার অথর্ হল যীশর �ায়ি�ত্তকারী বিলদােনর যেথ�তা অ�ীকার করা (1 জন 2:2)। মৃতুয্র পের 

আমােদর পােপর জনয্ আমােদরেক েভাগ করেত হেব এই ধারণািট বাইেবল পির�ােণর িবষেয় যা বেল তার িবপরীত। 

একিট উৎসেগর্র মাধয্েম িতিন িচরকােলর জনয্ িনখঁুত কেরেছন যারা পিব� করা হে� (িহ� 10:14) 

 
কখনও কখনও েলােকরা চেল যাওয়ার সময় দিুট িব� েদখেত পাের 

 
কখনও কখনও, মানুষ মারা যাওয়ার সােথ সােথ, তােদর আত্মা �ায়শই পৃিথবী এবং �েগর্র মেধয্ উভয় জগত েদখার জনয্ �বািহত 

হয়। েডায়াইট এল. মুিড, ধমর্�চারক মারা যাওয়ার কেয়ক ঘ�া আেগ, িতিন তার জনয্ অেপ�ারত মিহমার এক ঝলক 

েদেখিছেলন। ঘুম েথেক জা�ত হেয় বলেলন, 

 



পৃিথবী সের যায়, �গর্ আমার সামেন খুেল যায়। এই যিদ মৃতুয্ হয়, মধুর হয়! এখােন েকােনা উপতয্কা েনই। ঈ�র আমােক 

ডাকেছন, এবং আমােক েযেতই হেব!” তার েছেল, তার িবছানার পােশ দাঁিড়েয় বলল, “না, না, বাবা, আপিন �� 

েদখেছন।” “না,” িমঃ মুিড বলেলন, “আিম �� েদখিছ না; আিম ফটেকর মেধয্ই িছলাম; আিম বা�ােদর মুখ েদেখিছ।" অ� 

সময় েকেট যায়, এবং তারপের, পিরবােরর কােছ মৃতুয্র লড়াই বেল মেন হেয়িছল, িতিন আবার বেলিছেলন: "এিট আমার 

িবজয়; এই আমার রাজয্ািভেষক িদন! এটা মিহমাি�ত! 

 

েকউ েকউ বলেবন েয মুিড �� েদখিছেলন, িক� শা� আমােদর এমন একজেনর কথাও বেল েয মৃতুয্র সমেয় উভয় জগতেক 

েদেখিছল। আমরা ি�েফেনর কথা বলিছ। িতিন ি��ানেদর িনপীড়নকারী িকছু েলােকর সােথ সুসমাচার ভাগ কের েনওয়ার িঠক 

পের নীেচর অনুে�দিট ঘেট: 

54এই কথা শেন তারা েরেগ িগেয় দাঁেত দাঁত িকড়িমড় করল। 55িক� পিব� আত্মায় পূণর্ ি�েফন �েগর্র িদেক তািকেয় ঈ�েরর মিহমা 

এবং যীশেক ঈ�েরর ডানিদেক দাঁিড়েয় থাকেত েদখেলন৷ 56িতিন বলেলন, "েদখুন," আিম �গর্েক েখালা েদখেত পাি� এবং মানবপু� 
ঈ�েরর ডানিদেক দাঁিড়েয় আেছন৷' 57এেত তারা তােদর কান েঢেক রাখল এবং িচৎকার কের িচৎকার কের সবাই তার িদেক ছুেট এল, 

58তােক শহেরর বাইের েটেন িনেয় িগেয় পাথর মারেত লাগল। এিদেক, সা�ীরা েশৗল নােম এক যুবেকর পােয়র কােছ তােদর কাপড় 

িবিছেয় িদল। 59তারা যখন তােক পাথর মারিছল, তখন ি�েফন �াথর্না কেরিছল, "�ভু যীশ, আমার আত্মা �হণ করন।" 60তখন িতিন 

হাঁটু েগেড় বেস িচৎকার কের বলেলন, “�ভু, তােদর িবরে� এই পাপ ধের রাখেবন না।” এই কথা বলার পর িতিন ঘুিমেয় পড়েলন 

(ে�িরত ৭:৫৪-৬০, এয্ােফিসস মাইন) 
 

আমরা িক সৎভােব িব�াস করেত পাির েয যীশেক �হণ করার জনয্ দাঁিড়েয় থাকা েদেখ, ঈ�েরর মানুষ ি�েফন তখন অ�ান হেয় ঘুিমেয় 
পেড়িছেলন? যারা ঘুিমেয় আেছ তােদর ঈ�র ঈ�র নন! আমরা কবের আমােদর েদহ েথেক িবি�� হেয়িছ, িক� আমরা �েতয্েকই মৃতুয্র বাইের 

েবঁেচ আিছ। আিম িব�াস কির েয শা� আমােদর েশখায় েয অন�কাল আমােদর �েতয্েকর জনয্ ��ােনর সমেয় শর হয়। ই�ািহম, ইসহাক এবং 

জয্াকব স�েকর্  যীশ যা বেলিছেলন তা িক তাই নয়? 
 

26এখন মৃতেদর পুনরত্থান স�ে�—তুিম িক েমািশর পু�েক, েঝােপর িববরেণ পড়িন, ঈ�র কীভােব তাঁেক বেলিছেলন, “আিম ই�ািহেমর 

ঈ�র, ইসহােকর ঈ�র এবং যােকােবর ঈ�র”? 27িতিন মৃতেদর ঈ�র নন, িক� জীিবতেদর ঈ�র৷ আপিন খারাপভােব ভুল! (মাকর্  
12:26-27) 

 
ে�িরত পল িলেখিছেলন: "শরীর েথেক অনুপি�ত থাকা মােন �ভুর কােছ উপি�ত হওয়া" (2 কিরি�য়ানস 5:8) িতিন িফিলিপর িগজর্ ার কােছ তার 
মৃতুয্ এবং �ীে�র সােথ থাকার ই�া স�েকর্ ও িলেখিছেলন: 

 

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 সােথ থাকেত চাই �ী�, যা এখন পযর্� ভাল; 24িক� েতামােদর জনয্ আমার 
শরীের থাকা আরও �েয়াজনীয় (িফিলপীয় 1:22-24) 

 
পল মারা যাওয়ার সময় ঘুেমর মেধয্ অ�ান হওয়ার আশা কেরনিন; িতিন স�ূণর্রেপ খুব েবঁেচ থাকার আশা. িতিন এিটেক 
আরও ভাল বেল ডােকন! উপেরর 23 ে�ােক "��ান" শ�িট একিট েনা�র আলগা করেত বয্বহৃত �ীক শ� েথেক অনুবাদ 

করা হেয়েছ। A.T. রবাটর্ সন এিট অনুবাদ কেরেছন, "েনা�রেক ওজন করা এবং সমুে� েফলার জনয্।" পল যিদ িনেজেক 
দুই হাজার বছেরর জনয্ ঘুমােত যাওয়ার জনয্ ��ত করত, আিম েদখেত পাি� না েয কীভােব এিটেক "দূর 
পযর্� ভাল" বলা েযেত পাের। 
 
িভ�র হেগা একবার িলেখিছেলন: "যখন আিম কবের যাই, আিম বলেত পাির, অেনেকর মেতা: আিম আমার 
কাজ েশষ কেরিছ, িক� আিম বলেত পাির না েয আিম আমার জীবন েশষ কেরিছ। আমার িদেনর কাজ 
পেরর িদন সকােল শর হেব। আমার সমািধ একিট অ� গিল নয়. এিট একিট রা�াঘাট। এিট েগাধূিলেত ব� 
হেয় যায় েভাের েখালার জনয্।" 



 
রথ �াহাম েবল, তার বই, িলগয্ািস অফ আ পয্াক র য্ােট, উত্তর কয্ােরািলনার মি�েটর যাজক হামে� 
আিমর্ে�েডর দাদীর এই সতয্ািয়ত গ�িট বেলেছন: 

 
 
 

ঘরটা িছল শা� আর আধা অ�কার। বািলেশর সােথ শেয় থাকা বয়� ভ�মিহলা তার েছেল রবাটর্  তার 
পিরবার, তার ব�ুবা�ব এবং তার �িত আ�েহর অনয্ানয্ িবষেয়র কথা শেনিছেলন। িতিন তার ৈদনি�ন 
পিরদশর্ন জনয্ উ�ুখ. ময্ািডসন, েযখােন িতিন থাকেতন, নয্াশিভল েথেক খুব েবিশ দূের িছল না, এবং 
রবাটর্  তার মােয়র সােথ যতটা সময় কাটােতন, েজেনিছেলন েয �িতিট সফর তার েশষ অসু� হেত 
পাের। কথা বলার সময়, তার েচাখ তার ি�য় মুেখর �িতিট িবশদ িববরণ, �িতিট েরখা িনেয়িছল - 
এবং এখন বাকঁােনার েচেয় আরও েবিশ েরখা িছল - সাদা চুল, �া� এখনও ে�মময় েচাখ। যাওয়ার 
সময় হেল, িতিন তার কপােল আলেতা কের চু�ন করেলন, পেরর িদন তার িফের আসার আ�াস 
িদেলন। ময্ািডসেন তার বািড়েত িফের এেস িতিন েদখেত পান, তার সেতর বছর বয়সী রিবন অ�ুত 
�ের অসু�। পেরর কেয়ক িদন, তার সময় স�ণূর্রেপ তার েছেল এবং তার মােয়র মেধয্ েনওয়া 
হেয়িছল। রিবেনর অসু�তার কথা েস তার মােক জানায়িন। িতিন িছেলন তার সবেচেয় বড় নািত- তার 
জীবেনর গবর্ এবং আন�। তারপর হঠাৎ রিবন চেল েগল। তার মৃতুয্ েগাটা স�দােয়র পাশাপািশ তার 
পিরবারেক েশাকাহত কেরেছ। পুেরা িজিনসিট এত �ত ঘেটিছল, এবং সেতেরািট মারা যাওয়ার পে� খুব 
কম বয়সী িছল 
 
অে�য্ি�ি�য়া েশষ হওয়ার সােথ সােথ, িমঃ আিমর্ে�ড তার মােয়র িবছানার িদেক �ত চেল েগেলন, তার 
প�িতেত িকছু �াথর্না না করা এই সতয্েক িব�াসঘাতকতা করেব েয িতিন তার �থমজাতেক কবর 
িদেয়েছন। এটা তার মা তার অব�া িনেত পাের তার েচেয় েবিশ হেব. েঢাকার সময় ডা�ার রেম 
িছেলন। তার মা েচাখ ব� কের শেয় িছেলন। "েস েকামায় আেছ," ডা�ার আে� কের বলেলন। িতিন 
জানেতন েয এই েলাকিট েয চােপর মেধয্ িছল, তার মােয়র সােথ তার িব�� েদখা, তার েছেলর মৃতুয্, 
েশষকৃতয্ েযখান েথেক েস এেসিছল। ডা�ার িনঃশ� সহানুভূিতেত িম�ার আিমর্ে�েডর কাঁেধ হাত 
রাখেলন। "শধু তার পােশ বসুন," িতিন বলেলন, "েস আসেত পাের..." এবং েস তােদর একসােথ েরেখ 
েগল। িম�ার আিমর্ে�েডর মনটা ভারী হেয় উঠল যখন িতিন সমােবেশ বেসিছেলন। েস িবছানার পােশর 
েটিবেল বািত �ািলেয় িদল, আর ছায়াগেলা সের েগল। শী�ই িতিন তার েচাখ খুলেলন এবং �ীকৃিতেত 
হাসেলন, িতিন তার েছেলর হাঁটুেত তার হাত রাখেলন। "বব..." েস তার নাম আদর কের বলল -- 
এবং আবার েকামায় চেল েগল। িমঃ আিমর্ে�ড চুপচাপ বেস রইেলন, তার হাত তার উপর, তার েচাখ 
কখনই তার মুখ েছেড় যায় না। িকছু�ণ পর বািলেশ হালকা নড়াচড়া হেলা। তার মােয়র েচাখ েখালা 
িছল, এবং তােদর মেধয্ একিট দূরে�র েচহারা িছল েযন িতিন ঘেরর বাইের েদখেত পান। তার মুেখর 
উপর িদেয় িব�েয়র ছাপ বেয় েগল। "আিম যীশেক েদখিছ," েস িচৎকার কের বলল, "েকন বাবা 
আেছ, আর মা আেছ।" এবং 
 
তারপর, "আর রিব আেছ! আিম জানতাম না রিব মারা েগেছ।" তার হাত তার েছেলর হাঁটুেত আলেতা 
চাপ িদল। "গরীব বব..." েস মৃদ�ুের বলল এবং চেল েগল। 
 

েস িকভােব জানত েয রিব মারা েগেছ যিদ েস তােক না েদেখ? এই পািথর্ব েদেহর তাঁবু েছেড় যাওয়ার 
সময় িতিন তােক েদেখিছেলন। মৃতুয্ হল �াতক িদবস! 



 
যখন তারা মৃতুয্র �াের েপৗঁছায়, ঈ�র তােদর �াগত জানান যারা তােক ভােলাবােস (গীতসংিহতা 
116:15, বাতর্ া অনুবাদ) 

 
�াথর্না: �ভু, আমােদর �িতিদেনর �ােনর সােথ আমােদর জীবনযাপন করেত সাহাযয্ করন েয আমরা একিদন আপনােক 
েদখেত পাব, এবং অন�কােলর জনয্ ��ত হওয়ার জনয্ আপিন েয সময় িদেয়েছন তা বয্বহার করেত আমােদর সহায়তা 
করন। ভিবষয্েতর জীবেনর �তয্াশায় আমরা এই জীবন যাপন করার সােথ সােথ সিতয্কার অেথর্ কী গর�পূণর্ তা েদখার 
জনয্ আমােদর েচাখ িদন। আমীন। 
 
িকথ টমাস। 
ইেমইল: keiththomas@groupbiblestudy.com 
ওেয়বসাইট: www.groupbiblestudy.com 

 

 

 

 


