
2. অন�কােলর জনয্ ��িত 

    অন�কাল মেধয্ অ�দৃর্ ি� 

মৃতুয্র জনয্ ��িত 

আমােদর পূবর্বত� গেবষণায়, আমরা েদেখিছলাম একজন বয্ি� মৃতুয্র সময় কী অনুভব কেরন। এিট এমন একিট িবষয় যা েবিশরভাগ েলােকরা 

এড়ােত েচ�া কের। েজ. িকরিব অয্া�ারসন িঠকই েপেয়িছেলন যখন িতিন বেলিছেলন, “মৃতুয্ হল সবেথেক সাবর্জনীন এবং সবেথেক গণতাি�ক 

মানিবক কাযর্াবলী। এিট বয়স, ে�ণী, ধমর্ বা বেণর্র জনয্ সামানয্ স�ােনর সােথ েয েকােনা সময় মানুষেক আঘাত কের।" মৃতুয্র 100% সাফেলয্র 

হার রেয়েছ, তবুও েবিশরভাগ েলােকরা এখনও িবষয়িট িনেয় আেলাচনা করেত বা িচ�া করেত অ�ীকার কের। উিড অয্ােলেনর �ায়ই উ�ৃত 

ম�বয্ হল, "আিম মৃতুয্েক ভয় পাই না। যখন এিট ঘেট তখন আিম েসখােন থাকেত চাই না " 

 

আমরা যতই এড়ােত েচ�া কির, মৃতুয্ যায় না। আমােদর সকলেক বয্িত�ম ছাড়াই এর মুেখামুিখ হেত হেব। আপনার কত টাকা আেছ বা আপিন 

িক ধরেনর বীমা বহন কেরন তা িবেবচয্ নয়। এটা িনছক সমেয়র বয্াপার। আমরা েকউই জািন না আমােদর সামেন কতটা সময় আেছ। এিট 

স�েকর্  উে�খেযাগয্ িবষয় হল, যিদও আমরা জািন েয আমরা এিট েথেক পালােত পাির না, আমােদর মেধয্ অেনেকই এিট স�েকর্  িচ�াভাবনা 

এড়ােত িকছু করেত পাের এবং অেনেক এিটর জনয্ ��ত করার জনয্ সামানয্ িকছু করেব। িকছু�ণ আেগ েবা�ন ে�ােবর একিট িনব� েসই 

িনিদর্� বছের মারা যাওয়া সুপিরিচত বয্ি�েদর তািলকা কের বেলিছল েয তারা "মহান সংখয্াগির�"-এ েযাগ িদেত িগেয়িছল। মৃতুয্, আমরা 

বলেত পাির, একিট মহান িনি�ততা, এবং যারা মারা েগেছ তারা মহান সংখয্াগির� 

একিট সমািধর পাথেরর উপর একিট এিপটাফ েলখা আেছ, "থামুন, আপিন যখন পাশ িদেয় যাে�ন, আপিন এখন েযমন আেছন, আিম েযমন 

এখন আিছ, আপিন অবশয্ই থাকেবন, তাই আমােক অনুসরণ করার জনয্ িনেজেক ��ত করন!" একজন বয্ি� নীেচ �ল কের বলেলন, 
"আপনােক অনুসরণ করেত, আপিন েয পেথ েগেছন তা আিম না জানা পযর্� আিম স�� নই!" পথচারী িঠকই বেলিছল৷ আমরা মারা েগেল 
একজন েকাথায় যাে� তা জানা গর�পূণর্, িক� যখন আমােদর সিঠক িদেক িনেদর্শ করা হয়, তখন আমােদর উিচত মহািবপেদ আমােদর সামেন 

যা আেছ তার জনয্ আমােদর ��ত করা উিচত 

 

েবশ কেয়ক বছর আেগ, যখন আমরা ইংলয্াে� থাকতাম, সয্াি� এবং আিম তার বাবা-মােক ছুিটেত �টলয্াে� িনেয় যাই। এক স�য্া যখন 

অ�কার হেত শর কের, তখন আমােদর রা�ার পােশ একিট েহােটল খঁুজেত হেয়িছল। আমরা িকছু কােলা রং করা েলাহার েগট পার হলাম যার 

উপের েলখা িছল, �য্াক বয্ারিন েহােটল। আমরা �েবশ�ার েথেক িবি�ংগিল েদখেত পাইিন, তাই আমরা েহােটলিট েচক আউট করার িস�া� 

িনেয়িছলাম েয এিট রাত থাকার উপযু� জায়গা িকনা। সে�য্ ঘিনেয় আসা এবং েলাহার েগটগিলর কারেণ, আমরা রিসকতা শর কেরিছলাম েয 

আমরা স�ােসর টাওয়াের যাি� এবং এিট স�বত একিট ভুতুেড় দুগর্ হেব। আমােদর ক�নাগিল বনয্ হেয় যাওয়ার সময় রা�ািট গােছর মেধয্ িদেয় 

ঘুরেত থােক। আমরা ভাবিছলাম েয তােদর একজন বাটলার থাকেত পাের েয িকনা ইয়াং �াে�ন�াইন মুিভর "ইগর" এর মেতা েদখেত। আিম 

দরজায় আমােদর অিভবাদন জানােত মািটর্  েফ�ময্ােনর মুখ িচি�ত কেরিছ 

 

আমরা যখন গােছর মেধয্ িদেয় এেসিছ, িনি�তভােবই, এিট িছল একিট দুগর্— পািকর্ ং লেট একিট গািড় ছাড়াই একিট িবশাল দুগর্! আমরা গািড় 

েথেক নামেতই দরজা েথেক একজন �চ� কঁুেজা হেয় আমােদর িদেক এিগেয় এল। মািটর্  েফ�ময্ােনর মেতা েদখেত না হেলও তার একটা েচাখ 

ঘুরিছল। এিট ব� করার জনয্, দরজার উপের বড় অ�ের এই শ�গিল িছল; আপনার ঈ�েরর সােথ েদখা করার জনয্ ��ত েহান, আেমাস 4:12, 

শাে� পাওয়া শ�। এটা ভাল হেয়েছ! দরজায় েয েলাকিট আমােদর সােথ েদখা কেরিছল েস আমােদর বেলিছল েয আমরাই েসই রােত েহােটেল 

িছলাম; অনয্ 75িট ক� খািল িছল। তােদর একিট সফর পািটর্  িছল যা েশষ মুহূেতর্  বািতল হেয় েগেছ। সয্াি� এবং আিম েসই রােত চার-েপা�াের 

ঘুিমেয়িছলাম 

 

 



েয িবছানায় রাজা েজমস একবার শেয়িছেলন। (হয্া,ঁ েসই িকং েজমস, েযমন িকং েজমস বাইেবেল আেছ।) এই িবছানািট েহােটেলর জনয্ খয্ািতর 

দািব িছল। এিট একিট ভয়ানক িবছানা, উপায় �ারা, মাঝখােন একিট উে�খেযাগয্ ডুব িদেয়. আিম িনি�ত েয এিট একই গিদ হেত পারত না, 

তেব মেন হেয়িছল েয এিট 1600 এর দশক েথেক হেত পাের! আমরা পের জানেত েপেরিছলাম েয দরজার উপের বাইেবেলর ে�াকিট িছল েসই 
ৈসনয্েদর জনয্ যারা যুে�র �িশ�েণর সময় েহােটলিট থাকার জনয্ বয্বহার কেরিছল তারা যুে� মারা েগেল তােদর অন�কােলর মুেখামুিখ হওয়ার 

জনয্ ��ত করার জনয্ 

 

েসই িদন আপনার ঈ�েরর সােথ েদখা করার জনয্ এখনই ��ত করা একিট বুি�মােনর কাজ। এই িচ�িট আমার মেন আটেক েগল: "েতামার 

ঈ�েরর সােথ েদখা করার জনয্ ��ত হও।" এই অধয্য়েন, আমরা মৃতুয্ এবং িবচােরর জনয্ ��িত এবং এিট কীভােব আমােদর �ভািবত করেব 

তা েদখব। আমরা হয়েতা েসই সমেয়র কথা ভাবেত চাই না, িক� শা� আমােদর বেল েয আমােদর সকলেক আমােদর জীবেনর েশষ সমেয় একিট 

িহসাব িদেত হেব যখন ঈ�র িনধর্ারণ কেরন েয আমােদর সময় এেসেছ 

 মানুেষর িনয়িত হয় একবার মারা যােব, এবং তার পের িবচােরর মুেখামুিখ হেব (িহ� 9:27) 

তাহেল, আমরা �েতয্েক ঈ�েরর কােছ িনেজেদর িহসাব েদব (েরামানস 14:12) 

চুয়াি�শ বছর ধের বাইেবল অধয্য়ন করার পর, আিম এই িস�াে� উপনীত হেয়িছ েয ধমর্�ে� িতনিট রােয়র উে�খ রেয়েছ। উপেরর পয্ােসেজ 

উি�িখত �থমিট পৃিথবী েথেক িবদােয়র সময় ঘেট। এই রায় আপিন পােপর জনয্ একিট �মার িবনামূেলয্ ��াব িদেয় িক কেরেছন স�েকর্ . �ীে� 

িব�াসী তােদর পােপর জনয্ িবচার করা হেব না; যীশ �ুেশ তাঁর জনয্ যা কেরিছেলন তােত িতিন িনরাপদ। মৃতুয্র সময়, যারা �ুেশ �াণকতর্ ার 

সমা� কােজর উপর তােদর আ�া েরেখেছ তারা �ভুর সােথ থাকেব। �ীে�র ি�তীয় আগমেন তারা যীশর সােথ িফের আসেব: "কারণ আমরা 

িব�াস কির েয যীশ মারা েগেছন এবং পুনরিত্থত হেয়েছন, এবং তাই আমরা িব�াস কির েয ঈ�র যীশর সােথ তােদর িনেয় আসেবন যারা তাঁর 

মেধয্ ঘুিমেয় পেড়েছ" (1 িথসােলািনয়স 4:14) যখন আমরা িব�াস কির এবং �ীে�র উপর আমােদর আ�া রািখ, তখন আমােদর আত্মার গভীের 
িকছু ঘেটিছল - আমরা মৃতুয্ এবং শয়তােনর দাসে�র অব�া েথেক আমােদরেক অন� জীবন দান কেরিছলাম: 

আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েয েকউ আমার বাকয্ শেন এবং িযিন আমােক পািঠেয়েছন তাঁেক িব�াস কের তার অন� জীবন আেছ এবং েদাষী 
হেব না৷ িতিন মৃতুয্ েথেক জীবেন অিত�ম কেরেছন (জন 5:24 েজার েদওয়া খিন) 

েযমনিট আমরা গত স�ােহ বেলিছলাম, িব�াসীরা যখন মারা যায়, তখন তারা তােদর ৈদিহক েদহ েথেক িবি�� হয় িক� অেনক জীিবত এবং 

�ীে�র সােথ। যখন যীশ আেসন, এবং আন� ও পুনরত্থান ঘেট, তখন িব�াসীেক একিট নতুন শরীর েদওয়া হয়, একিট মিহমাি�ত শরীর আর 

আদম েথেক উত্তরািধকারসূে� �া� পাপ �কৃিতর �ারা �ভািবত হয় না। আমােদর িন�িলিখত অধয্য়েন, আমরা পুনরত্থান েদহ স�েকর্  শা� িক 

বেল তা েদখব 

ি�তীয় িবচারিট ি�ে�র �তয্াবতর্ েনর সময় ঘেট এবং এিট িব�াসীেক েদওয়া পুর�ােরর িবচার। ঈ�েরর সামেন এই উপি�িতেক বলা হয় েবমা 

আসন িবচার। তৃতীয় রায়, যােক ে�ট েহায়াইট ে�ান জাজেম� বলা হয়, যারা ঈ�েরর িবনামূেলয্ �মার ��াব �তয্াখয্ান কের তােদর উে�গ 

কের; যারা িনেজেদর এবং শয়তােনর েসবা কেরেছ তােদর সবাইেক আগেনর �েদ পাঠােনা হেব (�কািশত বাকয্ 20:13-15)। আমরা ি�ে�র েবমা 

আসন িবচােরর জনয্ ি��ান িহসােব িনেজেদর ��ত করার উপর আজ আমােদর অধয্য়েনর েবিশরভাগ ে�ে�ই মেনািনেবশ করব 

 

�ীে�র েবমা আসন িবচার 

�ীে�র ি�তীয় আগমেন, পৃিথবীেত সম� িবে�ােহর অবসান ঘিটেয় যীশ তখন �হণ করেবন 

েবমা আসন িবচােরর জায়গায় তাঁর আসন, েযখােন �ভু যীশ িনেজ বেস িবচার করেবন। 

অিধক�, িপতা কারও িবচার কেরন না, িক� সম� িবচার পুে�র উপর অপর্ণ কেরেছন (জন 5:22) 

কারণ মনুষয্পু� তার িপতার মিহমায় তার �গর্দূতেদর সােথ আসেবন, এবং তারপর িতিন �েতয্ক বয্ি�েক তােদর কৃতকমর্ 
অনুসাের পুর�ৃত করেবন (ময্াথু 16:27) 



9অতএব আমরা তােক স�� করাই আমােদর ল�য্ কির, আমরা েদেহ ঘের থািক বা দূের থািক। 10কারণ আমােদর সকলেক 
�ীে�র িবচােরর আসেনর সামেন উপি�ত হেত হেব, যােত �েতয্েক শরীের থাকাকালীন যা িকছু করা হয় তার জনয্ যা তার 
�াপয্ তা েপেত পাের, তা ভাল েহাক বা খারাপ (2 কিরি�য়ানস 5:9-10) 

1) িব�াসীেদর এই েবমা আসেনর িবচাের েকমন হেব? যীশ আমােদর মূলয্ায়ন করেবন বেল আপিন িক মেন কেরন? 

এই রায় তারা তােদর সময়, শি�, উপহার, �িতভা, এবং অথর্ িবিনেয়াগ কেরেছ িকভােব িব�াসীেদর পুর�ার উে�গ. �ীক শ� 
েবমােটাস ইংেরিজেত "িবচােরর আসন" শে�র সােথ অনুবাদ করা হেয়েছ। িনউ েট�ােমে�র �ীক ভাষার মূল পােঠ, রােয়র 
আসনিট িছল �ীড়া �িতেযািগতায় একিট পুর�ােরর �য্াটফমর্। একিট ধমর্িনরেপ� আইিন ে��াপেট, েবমা শে�র আ�িরক অথর্ 
হল "েসট করা (তাঁর পা)।" এিট একিট উিত্থত �ানেক িনেদর্শ কের। বা সমােবেশর অব�ােন �য্াটফমর্। �ভু যীশ সম� 
ি��ানেদর িবচার করেবন, আিম িব�াস কির, দুিট িভ� িবষেয়: 
 
1) আমােদর জীবেন পিব� আত্মার ফল কতটা, অথর্াৎ আমােদর চিরে�র ি��তুলয্তা। 
 
2) িকভােব আমরা আমােদর স�দ বয্বহার কেরিছ, েযমন আমােদর সময়, শি�, দ�তা এবং অথর্। 
েলখক এবং কনফাের� ি�কার, জন েবভার, তার বই �াইেভন বাই ইটািনর্িটেত, অন�কাল এবং সম� িব�াসীেদর িবচার 
স�েকর্ এইভােব িলেখেছন: 
 

েয েকান সসীম সংখয্ােক অসীম �ারা ভাগ করা বা তুলনা করা হেল তা শূনয্। আপিন পৃিথবীেত কতিদন েবঁেচ আেছন 
তা িবেবচয্ নয়। এমনিক যিদ আপিন মৃতুয্র 150 বছর আেগ এিট ৈতির কেরন, তেব পৃিথবীেত আমােদর জীবন 
অন�কােলর তুলনায় শূনয্। এর মােন হল েয �ীে� িব�াসী িহসােব, সমেয়র এই শূনয্ উইে�ােত আমরা এখােন যা কির 
তা িনধর্ারণ করেব িকভােব আমরা অন�কাল বয্য় কির। মেন রাখেবন, েযখােন আমরা অন�কাল বয্য় কির তা আমরা 
যীশর �ুশ এবং তাঁর স�য় করণার সােথ িক কির তা �ারা িনধর্ািরত হয়, তেব আমরা কীভােব তাঁর রােজয্ 
অন�কাল েবঁেচ থাকব তা আমরা এখােন িব�াসী িহসােব কীভােব বসবাস কেরিছ তার �ারা িনধর্ািরত হয়। 

 
আমােদর অধয্য়েনর একটু পের, আমরা ি��-সদৃশ চিরে�র পুর�ােরর উপর আরও েফাকাস করব। আপাতত, যাইেহাক, আসুন 
ি�তীয় িবভােগ েফাকাস করা যাক, আমরা আমােদর জীবন িদেয় কী ৈতির করিছ, অথর্াত্, আমরা কীভােব আমােদর সময়, 
শি�, উপহার, �িতভা এবং অথর্ বয্বহার করিছ। 
 
ঈ�েরর রােজয্ আমােদর িবিনেয়াগ 
 

10ঈ�র আমােক েয অনু�হ িদেয়েছন তােত আিম একজন �ানী িনমর্াতার মত িভিত্ত �াপন কেরিছ এবং অনয্ েকউ তার 
উপর িনমর্াণ করেছ। িক� �েতয্েকর যত্ন সহকাের িনমর্াণ করা উিচত। 11কারণ ইিতমেধয্ েয িভিত্ত �াপন করা হেয়েছ 
তা ছাড়া অনয্ েকান িভিত্ত েকউ �াপন করেত পাের না, িতিন হেলন যীশ �ী�৷ 12যিদ েকউ এই িভিত্তর উপর েসানা, 
রপা, দামী পাথর, কাঠ, খড় বা খড় িদেয় িনমর্াণ কের, 13তােদর কােজর জনয্ তা েদখােনা হেব, কারণ িদন এিটেক 
আেলািকত করেব। এিট আগেনর সােথ �কািশত হেব, এবং আগন �িতিট বয্ি�র কােজর গণমান পরী�া করেব। 14 যা 
িনিমর্ত হেয়েছ তা যিদ েবঁেচ থােক তেব িনমর্াতা পুর�ার পােবন। 15 যিদ এিট পুেড় যায়, তেব িনমর্াতা �িতর স�ুখীন 
হেবন িক� তবুও র�া পােবন-যিদও শধুমা� একজন অি�িশখার মধয্ িদেয় পািলেয় যায় (1 কির�ীয় 3:10-15)। 

 
পল িলেখেছন েয আমরা �েতয্েকই আমােদর জীবন িদেয় িকছু ৈতির করিছ। িতিন আমােদর মেন কিরেয় েদন যত্ন সহকাের 
করেত (v. 10)। ঈ�েরর রােজয্র সম� �ম �ীে�র সােথ একিট ঘিন� স�েকর্ র িভিত্তর উপর িনিমর্ত। অনয্ সব ভাল কাজ 
শধু কাঠ, খড়, এবং খড়. িবি�ং উপকরেণর গণমান িবি�ংেয় করা কােজর উে�শয্ এবং মেনাভােবর উপর িনভর্ র কের। এিট 
স�েকর্ িকছু িবষয় তাৎপযর্পূণর্, �থমিট হল ি�ে�র আেগ, �িতিট কাজ এবং যুি� �কােশয্ আনা হেব ("তােদর কাজ েদখােনা 
হেব..." (v. 13): 
 

কারণ এমন িকছু লুকােনা েনই যা �কাশ করা হেব না, এবং এমন িকছু েগাপন েনই যা জানা যােব না বা �কােশয্ 
আনা হেব না (Luke 8:17) 
 



সম� সৃি�র েকান িকছুই ঈ�েরর দৃি� েথেক েগাপন নয়। যাঁেক আমােদর িহসাব িদেত হেব তাঁর েচােখর সামেন সবিকছু 
উে�ািচত ও উ�ু� করা হেয়েছ (িহ� 4:13)। 

 
আবার, জন েবভার িলেখেছন: 
 

অেনেকরই �া� ধারণা রেয়েছ েয তােদর পির�াণ ভিবষয্েতর সম� িবচারেক িনমূর্ল কের। �কৃতপে�, যীশর র� 
আমােদর েসই পাপগিল েথেক পির�ার কের যা আমােদরেক রাজয্ েথেক দূের রাখত; যাইেহাক, এিট আমােদরেক িব�াসী 
িহসােব কীভােব আচরণ কেরিছল তার িবচার েথেক মু� কের না, তা ভাল বা খারাপ। 

 
েশষ পযর্� সব জানা যােব। �ভু সব িকছু উে�াচন করেবন এবং িকছুই আর েগাপন থাকেব না। আমরা এই জীবেনর বড় 
রহসয্ খঁুেজ েবর করব। আমােদর এিটেক শধু েনিতবাচকভােব েনওয়া উিচত নয়, দয়ার কাজগিলর জনয্ যা অেনেক পুরষেদর 
সামেন েগাপেন কেরেছ, ঈ�র �কােশয্ পুর�ৃত করেবন। িতিন সকল হৃদেয়র ই�া ও উে�শয্ েদেখন। েসই সমেয়, ঈ�র তােদর 
পুর�ার েদেবন যারা েকান কুখয্ািত ছাড়াই �ম কেরেছ, েকাথাও েকাথাও জ�েলর িপছেনর জেল নীরেব �ম কেরেছ েযখােন 
তােদর উে�শয্ এবং �ম আমােদর ঈ�েরর কােছ িমি� িছল। েতামােদর মেধয্ েকউ েকউ দির�েদর যত্ন েনওয়ার জনয্ 
উদারভােব এবং তয্াগমূলকভােব দান কেরেছন এবং একমা� ঈ�েরর কােছই কেরেছন েয আপিন এিটেক মানুেষর কাছ েথেক 
েগাপন েরেখেছন। 
 
"...আপনার িপতা, িযিন েগাপেন যা করা হয় তা েদেখন, িতিন আপনােক পুর�ৃত করেবন" (ময্াথু 6:18) 
 
এবং যিদ েকউ এই েছাটেদর একজনেক এক কাপ ঠা�া জলও েদয় কারণ েস আমার িশষয্, আিম আপনােক সতয্ 
বলিছ, েস অবশয্ই তার পুর�ার হারােব না (ময্াথু 10:42) 

 
আমরা তাঁর জনয্ যা কেরিছ তা �ভু েদেখন এবং িকছুই তাঁর দৃি� এড়ায় না। েসই িদন আসেব যখন আমরা সময় শর 
হওয়ার আেগ �ীে� আমােদর েদওয়া উত্তরািধকার লাভ করব। 
 

34তখন রাজা তাঁর ডানিদেকর েলাকেদর বলেবন, “এেসা, আমার িপতার আশীবর্াদ�া�রা; আপনার উত্তরািধকার �হণ 
করন, িব� সৃি�র পর েথেক আপনার জনয্ ��ত রাজয্। 35কারণ আিম �ুধাতর্ িছলাম এবং আপিন আমােক িকছু 
েখেত িদেয়িছেলন, আিম তৃ�াতর্ িছলাম এবং আপিন আমােক িকছু পান করেত িদেয়িছেলন, আিম একজন অপিরিচত 
িছলাম এবং আপিন আমােক আম�ণ জািনেয়িছেলন, 36 কাপেড়র �েয়াজন িছল এবং আপিন আমােক েপাশাক 
পিরেয়িছেলন, আিম অসু� িছলাম এবং আপিন আমার েদখােশানা কেরিছেলন, আিম কারাগাের িছল এবং আপিন আমার 
সােথ েদখা করেত এেসেছন।" 37"তখন ধািমর্করা তােক উত্তর েদেব, "�ভু, আমরা কখন আপনােক �ুধাতর্ েদেখ 
আপনােক খাওয়াই, বা তৃ�াতর্ েদেখ আপনােক িকছু েখেত িদেয়িছলাম? 38 কখন আমরা আপনােক একজন অপিরিচত 
েদেখিছ এবং আপনােক আম�ণ জািনেয়িছ, বা কাপেড়র �েয়াজন হেয়িছল? 39আমরা কখন েতামােক অসু� বা 
কারাগাের েদেখ েতামার সােথ েদখা করেত িগেয়িছলাম? 40"রাজা উত্তর েদেবন, "আিম েতামােক সিতয্ বলিছ, তুিম 
আমার এই �ু�তম ভাইেদর একজেনর জনয্ যা িকছু কেরছ, তা তুিম আমার জনয্ই কেরিছেল" (ময্াথু 25:34-40) 

 
2) আপিন িক মেন কেরন যীশ যখন বেলিছেলন, "আপিন আমার এই েছাট ভাইেদর মেধয্ একজেনর জনয্ যা কেরেছন, 
আমার জনয্ কেরেছন?" েক কম হেব? (v. 40) 
 
আিম এটা আকষর্ণীয় মেন কির েয �ীে� িব�াসীরা তােদর করণার কাজগিল ভুেল িগেয়িছল, িক� ঈ�র তা কেরনিন। িতিন 
ভি�র �িতিট কাজ িলিপব� কেরেছন এবং �ীে�র িবচার আসেন েখালাখুিলভােব আমােদর পুর�ৃত করেবন। িতিন কােক তাঁর 
ভাইেদর মেধয্ সবেচেয় েছাট বেল উে�খ কেরিছেলন? আিম মেন কির এটা আমােদর চারপােশ যারা খুব কমই ল�য্ করা হয়. 
স�বত, তারা তারা যারা িনেজেদর সাহাযয্ করেত পাের না, যারা অসু�, বা কারাগাের। িতিন তােদর িনকটবত� যারা এই 
জগেতর িজিনেস দির�, আমােদর কােছ অপিরিচত এবং যারা কেমর্র ধেমর্র ব�েন আব�। িতিন আমােদর �েতয্কেক তােদর 
মু� করেত, তােদর সােথ েদখা করেত, তােদর খাওয়ােনার জনয্ বয্বহার করেত চান - শধুমা� রিট এবং জল নয় বরং 
তােদর জীবেনর রিট িদেতও (জন 6:35)। 
 



ি��তুলয্তার পরু�ার 
 
েবমা আসেনর িবচাের িব�াসীেদর িবচার করা হেব ি�তীয় িজিনসিট হল আমােদর জীবেন আত্মার ফেলর মা�া (ঈ�রীয় 
চির�)। অন�কােলর জনয্ ��িত েকবল তখনই ঘটেত পাের যখন আমরা পৃিথবীেত থািক কারণ আমরা মৃতুয্র সময় আমােদর 
েয চির�িট আেছ তার সােথ আমরা অন�কােলর জনয্ �াতক হই। আিম িব�াস কির �েগর্ আমােদর "অব�ান" বা "যর্া�" 
িনভর্ র কের আমরা পৃিথবীেত কতটা �ীে�র দাস �কৃিত �দশর্ন কেরিছ তার উপর। পৃিথবীেত থাকাকালীন আপনার জীবেন 
ি�ে�র চির� েয মা�ায় ছাপােনা েহাক না েকন, এিট অন�কােলর জনয্ আপনার পুর�ােরর িডি� হেব। ইংেরিজ শ� 
"কয্াের�ার" �থম বয্বহার করা হেয়িছল ছাপাখানার অ�েরর কাগেজ ছাপ েবাঝােত। ঈ�র অনয্েদর পড়ার জনয্ আপনার 
আত্মার গভীের ি�ে�র �কৃিত এবং চির�েক ঐ�িরকভােব ছাপােনার েচ�া কেরেছন। 
 

এবং আমরা সকেলই, যারা অনাবৃত মুেখর সােথ �ভুর মিহমা িনেয় িচ�া কির, �মবধর্মান মিহমার সােথ তাঁর 
�িতমূিতর্ েত রপা�িরত হি�, যা �ভুর কাছ েথেক আেস, িযিন আত্মা (2 কিরি�য়ানস 3:18) 

 
যখন আমরা �ীে�র কােছ আিস, তখন আমােদর আত্মা ঈ�র েথেক আলাদা হওয়ার মৃত অব�া েথেক পুননর্বীকরণ বা জীিবত 

হয় (ইিফিসয়ানস 2:1, 5), িক� এখনও িকছু কাজ আেছ যা আমােদর আত্মায় ঘটেত হেব—আমােদর মন, ই�া, িবেবক এবং 
আেবগ। ঈ�র আমােদর েসই অভয্�রীণ অংশেক পুননর্বীকরণ এবং রপা�র করেত চান যখন আমরা তাঁর শে� ধয্ান কির 
এবং তাঁর আত্মার �িত বাধয্ থািক। রাজা েডিভড েমষপালক গীতসংিহতােত এিট ভাল বেলেছন: "িতিন আমার আত্মােক 
পুনর�ার কেরন" (গীতসংিহতা 23:3) ে�িরত িপটার িলেখিছেলন: "েকননা আপিন আপনার িব�ােসর ল�য্, আপনার আত্মার 
পির�াণ পাে�ন" (1 িপটার 1:9) আমােদর মন, ই�া, এবং আেবগ আেছ 

ঈ�েরর আত্মার িনেদর্শনা ও েনতৃে� আনা হেব। ঈ�রীয় চির� আমােদর িব�ােসর ল�য্। �ীে�র �ভাব ও চির� আমােদর মেধয্ কতটা আেছ েসই 

অনুযায়ী �ভু আমােদর পুর�ৃত করেবন 

Dictionary.com অ�র শ�িটেক এভােব সং�ািয়ত কের: "ৈবিশ�য্ এবং ৈবিশে�য্র সমি� যা িকছু বয্ি� বা িজিনেসর �ত� �কৃিত গঠন কের।" 

আমরা আমােদর অভয্�রীণ মানুষ, আমােদর আত্মা এবং আত্মায় িদেন িদেন পিরবিতর্ ত হি�, �িতিট ঘটনার মাধয্েম আমরা অনুভব কির। 

জীবেনর সবিকছুই আমােদর চির�েক পরী�া কের, এবং জীবেনর অসােময্র �িত আমােদর �িতি�য়া চির�েক সিঠকভােব আকার েদয় এবং 

পিরমাপ কের। খয্ািত ধািমর্ক চির� নয়। খয্ািত হল পুরষেদর যা মেন হয় আপিন; চির� হল ঈ�র জােনন আপিন িক. আমরা �িতিট পিরি�িতর 

স�ুখীন হেল �ীে�র আত্মার আনুগেতয্র সােথ সাড়া িদেল, আমরা আরও েবিশ কের �ীে�র �িতমূিতর্  বা সদৃশ হেয় উিঠ। আপিন যিদ একজন 

ি��ান হন, তাহেল আপিন পিব� আত্মার �ারা যীশ �ীে�র �িতিনিধে� পিরবিতর্ ত হওয়ার জনয্ ঈ�েরর �ারা পূবর্িনধর্ািরত। 

28আর আমরা জািন েয, যাঁরা তাঁেক ভােলাবােসন, যাঁেদর তাঁর উে�শয্ অনুসাের ডাকা হেয়েছ, সব িবষেয়ই ঈ�র কাজ কেরন। 29 ঈ�র 

যােদর আেগ েথেকই জানেতন, িতিনও তাঁর পুে�র অনুরপ হওয়ার জনয্ পূবর্িনধর্ািরত কেরিছেলন, যােত িতিন অেনক ভাইেয়র মেধয্ 
�থমজাত হেত পােরন (েরামানস 8:28-29, েজার আমার) 

 

3) েকান কিঠন পিরি�িতেত মেন আেস েয ঈ�র অন�কােলর জনয্ আপনার চির�েক ছাঁেচ ও আকার েদওয়ার জনয্ আপনার জীবেন ভােলার 
জনয্ কাজ কেরেছন? 

ঈ�র আপনােক আেগ েথেকই জানেতন এবং তাঁর পুে�র �িতমূিতর্  রেপ রপা�িরত হওয়ার জনয্ আপনােক পূবর্িনধর্ািরত কেরিছেলন। আত্মা 

আমােদর যা েশখােত চায় তার �ভাব স�েকর্  িচ�া না কের আমরা খুব �ত এই অনুে�েদ েযেত পাির। আমােদর জীবেন ঘেট যাওয়া খারাপ 

িজিনসগিলর জনয্ আমরা ঈ�রেক েদাষ িদেত পাির না। কখনও কখনও, আমােদর িনেজেদর দুবর্ল পছে�র কারেণ এই িজিনসগিল ঘেটেছ। ঈ�র 

বেলেছন েয িতিন �িতিট পিরি�িতেক আমােদর জীবেন ভাল কাজ করার জনয্ বয্বহার করেবন যিদ আমরা তাঁর িশ�া এবং তাঁর আত্মার 

িনেদর্শনার জনয্ উ�ু� থািক। সু�র কথা হল ঈ�র শর েথেকই েশষ েদেখেছন। িতিন পৃিথবী সৃি� করার আেগ আমােদর �েতয্কেক তাঁর হৃদেয় 

েরেখিছেলন। িতিন আপনােক আেগ েথেকই জানেতন এবং আপনােক তার পুে�র মেতা একজন বয্ি�র আকার ও ঢালাই করার জনয্ পূবর্িনধর্ািরত 

কেরিছেলন। "আমার জনয্ িনধর্ািরত সম� িদনগিল তােদর মেধয্ একিট হওয়ার আেগ আপনার বইেয় েলখা হেয়িছল" (গীতসংিহতা 139:16) বাতর্ া 

বাইেবল এই ে�াকিটেক এভােব অনুবাদ কের, “একিট েখালা বইেয়র মেতা, আপিন আমােক গভর্  েথেক জ� পযর্� েবেড় উঠেত েদেখেছন; আমার 



জীবেনর সম� পযর্ায় আপনার সামেন ছিড়েয় পেড়িছল, আমার জীবেনর সম� িদনগিল আিম এমনিক একিদন েবঁেচ থাকার আেগই ��ত 

হেয়িছলাম।" পৃিথবীেত ঈ�েরর কাজ আপনােক অন�কােলর জনয্ ��ত করা। 

 

"পৃিথবীেত চির�িট আগামী পৃিথবীেত একিট িচর�ায়ী অিধকার �মাণ করেব" (েজিস রাইল)। আপিন যিদ ঈ�েরর দিৃ�েত মহান হেত চান, তাহেল 

আপনার পেথ আসা কিঠন পিরি�িতেত আপিন কীভােব সাড়া িদে�ন? আপিন িক ��ত এবং আপনার ঈ�েরর সােথ েদখা করার জনয্ ��ত? 
েসিদন তার চিরে�র কতটুকু �িতফলন হেব? 

 

কেয়ক বছর আেগ, আিম পেড়িছলাম একিট শীষর্-েরেটড বই িছল ি�েফন েকািভর 7 িট হয্ািবটস অফ হাইিল ইেফি�ভ িপপল। Covey িলেখেছন 

েয উৎপাদনশীল বয্ি�েদর অপিরহাযর্ অভয্াসগিলর মেধয্ একিট হল এ� ইন িভউ িদেয় শর করা। আপিন আপনার জীবেনর ফলাফল িক হেত 

চান? েসই িদেন যখন আপিন যীশর সামেন দাঁড়ােবন তখন আপিন িক বলেত চান? িতিন অেনেকর সােথ কথা বলেবন, "শাবাশ, আমার ভাল 

এবং িব�� দাস," িক� আপিন িকেসর জনয্ তােক এিট বলেত চান? আপিন যিদ আপনার জীবেনর সােথ কাযর্কর হেত চেলেছন এবং এখােন 
থাকার মাধয্েম পৃিথবীেক িকছুটা ভাল কের েছেড় চেল যাে�ন, এটা থামােনা এবং িনেজেক িক িজ�াসা করা বুি�মােনর কাজ আপিন আপনার 
জীবেনর সােথ একিট পাথর্কয্ ৈতির করেছন? এিট িক একিট পাথর্কয্ যা শধুমা� এই জীবেনর জনয্ �ায়ী হয়, নািক এিট 
িচর�ন? আপিন িক আপনার দ�তা, সময়, শি� এবং অেথর্র জনয্ অ�ায়ী পুর�ােরর জনয্ �ম কেরন যা আপিন বয্য় কেরন 
বা অন� পুর�ােরর জনয্? 
  

19“পৃিথবীেত িনেজেদর জনয্ ধন স�য় েকােরা না, েযখােন পত� ও মিরচা �ংস কের এবং েযখােন েচােররা েভে� চুির 
কের। 20 "িক� �েগর্ িনেজেদর জনয্ ধন স�য় কর, েযখােন পত� বা মিরচা �ংস কের না এবং েযখােন েচােররা 
ভাঙেত বা চুির কের না" (ময্াথু 6:19-20) 

 

4) আপিন িক মেন কেরন েয িজিনসগিল আপিন সংর�ণ করেত পােরন এবং আপনার সােথ �েগর্ িনেয় েযেত পােরন? 

আিম িনি�ত েয এিট একিট বয্াপক তািলকা নয়, তেব িতনিট িজিনস মেন আেস। 

1) অনয্ানয্ েলােকরা, জীবেনর মেতা যা আমরা পথ ধের সাহাযয্ কেরিছ 

2) আমরা েয িজিনসগিল িশেখিছ, েযমন, ঈ�েরর বাকয্ আমােদর হৃদেয় অি�ত 

3) �ীে�র চির� যা পিব� আত্মা �ারা আপনার অভয্�রীণ সত্তায় ঢালাই করা হেয়েছ 

 

আধয্ািত্মক িবিনেয়াগ 

এখন, আমােদর সময়, শি�, �িতভা এবং অথর্ িদেয় আমরা কী ৈতির করিছ তা িনেয় ভাবেত িফের যাই। লূক 19:11-27 এ যীশ িশ�া েদন এমন 

একিট আকষর্ণীয় দৃ�া� রেয়েছ। এিট একজন স�া� বয্ি�েক িনেয় একিট গ� িযিন িনেজর জনয্ একিট রাজয্ পাওয়ার জনয্ বহদূর �মণ 

কেরিছেলন। িতিন চেল যাওয়ার আেগ, িতিন িফের আসার িকছু�ণ আেগ েজেনিছেলন, িতিন তার দশজন ভৃেতয্র �েতয্কেক সমান পিরমাণ অথর্, 

একিট িমনা, একিট মজেুরর �ায় িতন মােসর মজিুর িদেয়িছেলন। িতিন তােদরেক বয্বসায় িনেয়ািজত করেত বেলিছেলন, যত�ণ না স�া� বয্ি� 

িফের আসেছন তত�ণ টাকা কােজ লাগােত। "এই অথর্েক কােজ লাগান" (NIV) বা "অকুপাই" (KJV) বাকয্াংশ �ারা অনুবাদ করা �ীক শ�িট হল 

�াগেমিটউমাই। এর অথর্ হল বয্বসা করা, িবিনেয়াগ করা বা বয্বসা করা, িবিনেয়ােগর উপর একিট িরটানর্ আনেত অিভ�ায়। 

 

মজার বয্াপার হল, আমরা এই �ীক শ� েথেক pragmatic শ�িট পাই। বা�ববাদী হওয়ার অথর্ হল িকছুর সােথ সংেবদনশীল এবং 

বা�বস�তভােব েমাকািবলা করা। আমােদর বসেত হেব এবং িচ�া করেত হেব েয আমরা আমােদর স�দগিলেক বা�বস�তভােব এমনভােব 

িবিনেয়াগ করেত পাির যােত ঈ�েরর রােজয্র জনয্ সবর্ািধক িরটানর্ পাওয়া যায়। 

আমােদর স�া� বয্ি�, রাজা যীশর চির�িট েজেন, আমােদর উিচত �ম করা এবং তাঁর হৃদেয় েয িজিনসগিল রেয়েছ তােত িবিনেয়াগ করা। িতিন 

মানুেষর জনয্ সবেচেয় েবিশ যত্নশীল - যিদ আমরা েসানা, েরৗপয্ বা মূলয্বান পাথর িদেয় গড়েত চাই তেব আমােদর অবশয্ই মানুেষর জনয্ ঈ�েরর 



হৃদয় থাকেত হেব। দ�ৃাে�, �থম �ুয়াডর্  মা�ােরর টাকা িবিনেয়াগ কেরিছল এবং তােক তার এক িমনার জনয্ দশ িমনা েফরত আনেত বয্বহার 

কেরিছল। েনােবলময্ােনর �িতি�য়া িছল �ুয়ােডর্ র জনয্ শধুমা� দশিট মাইনা রাখা নয়, পুর�ারও িছল দশিট শহর। তার চমৎকার 

�ুয়াডর্ িশেপর জনয্ েদওয়া িবিনেয়াগ এবং �িতপূরেণর মেধয্ িব�র পাথর্কয্ িছল। 

আিম মেন কির েয শহরগিল আমােদর বুঝেত সাহাযয্ করার জনয্ রপক ভাষা েয েবমা আসেন আমরা েযভােব িনেজেক ভােলাবািস তােদর যত্ন 

েনওয়ার জনয্ একিট দুদর্ া� পুর�ার থাকেব। আমরা যা িবিনেয়াগ কির এবং েসই িদন িতিন েয পুর�ার েদেবন তার মেধয্ িব�র পাথর্কয্ থাকেব। 

আিম জািন না পুর�ার িক হেব, তেব আিম খঁুেজ েপেত অেপ�া করেত পাির। আমােদর েনােবল মা�ােরর জনয্ আপনার এবং আমার কতর্ বয্ হল 

আমােদর চির�, সময়, শি� এবং স�দেক তাঁর রােজয্ রাখা। ি��ান িহসােব, আমরা এই পৃিথবীেত অপিরিচত এবং তীথর্যা�ী পেরর জনয্ ��ত 

আবার, যিদ আপিন সিতয্ই িব�াস কেরন এবং �ীে�র উপর আপনার আ�া রােখন, তাহেল আপিন অন� রােজয্ �েবশ করেবন। ঈ�েরর রােজয্ 

আপনার �েবশ আপনার কােজর উপর িনভর্ র কের না, িক� ঈ�েরর উপহার �াি�র মাধয্েম - �ীে� অন� জীবন, িক� আমরা �েতয্েক যারা 
সিতয্কার অেথর্ �ভু যীশেত িব�াস কির তােদর িনেজেদরেক মানুেষর মেধয্ িবিনেয়াগ করা উিচত যখন আমােদর এখনও িবিনেয়াগ করার সময় 
আেছ . 

�াথর্না: িপতা, আমােদর সেচতন করন েয �িতিট িদন অন�কােলর জনয্ একিট ��িত। আপিন আমােদর েযভােব েশখােত চান এবং েসই িদেনর 

জনয্ আমােদর ��ত করেত চান েসগিল েখালা রাখেত আমােদর সাহাযয্ করন। েসই িদন না আসা পযর্� আমােদর উপর নজর রাখার জনয্ 

আপনােক ধনয্বাদ। আমীন। 

িকথ টমাস। 

ইেমইল: keiththomas@groupbiblestudy.com 
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