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যীশু কইেয়, “আই েতায়ারার লাই জাগা িঠক গইরেত্তা যাইর। আই যাই
েতায়ারার লাই জাগা িঠক গির আবার চিল আইষূম আর আঁর কােছ েতায়ারাের
লই যাইযুম।” মরনরতুন েজয়াতা হই উিডবার পের যীশু সব্গর্ত েগইেয় গই।
অংগীঅলের েচােখার সামেনাদীরতুন যীশুের তুিল লওয়া হইেয় আর যীশু উগ্গয্া
েমঘর আড়ালত চিল েগইেয়।

এয়ার পেরাতুন খর্ীষ্টানঅেল যীশুর পর্িতজ্ঞা মনত রাইেক্ক েয, যীশু িফির আই
তারাের লই যাইেবা। যীশু কইেয় িতিন আিতক্কয্া গির িফির আইেবা। েযেত্ত েকউ
েকােনা আশা ন গিরেবা। িকন্তু েযসব খর্র্ীষ্টানঅেল তাঁর আইবার
আেগ মির যাইেবা তারা িক হইেবা? বাইেবলত কয় েদ তারা
সরাসির যীশুর কােছ যাইেবা। শরীলরতুন
আলাদা হই পর্ভুর অংেগই থািকব।
�ভু র সামনদী
হািজর হ
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েফেরস্তা আর সব্গর্র বািহনী সব্গর্ত ঈশব্রর উপাসনা গেরর। ঈশব্রর েবক
মানুষ যারা মির েগইেয় আর সব্গর্ত েগইেয় ইতারাও ঈশব্রর পর্শংসা গেরর।
তারা েয গানওয়া গাইেয় এয়ার কেয়ককান লাইন
এরহম: তুঁই উপযুক্ত, তুঁই েতায়ার রক্ত িদেয়েন
েবক বংশ আর জািতর মইধয্র তুন ঈশব্ররলাই
আরাের িকিন পুনরুদ্ধার গইেজ্জয্ (পর্কািশত বাকয্
৫:৯ পদ)। তাঁর েসবারলাই পুেরািহত আর
দুিনয়াত রাজতব্
গিরবারলাই রাজা
গইেজ্জয্।
(েরামীয় ৫:৯ পদ)

সব্গর্ কত েয সুন্দর আর চমৎকার এই বয্াপাের বাইেবলর েশষ বই পর্কািশত
বাইকয্ আঁরাের কয়। িবেশষ গির ইবা উগ্গয্া চমৎকার িবষয় েদ সব্গর্ ঈশব্রর
থািকবার জাগা। ঈশব্র েয েকান জাগাত আেছ, িকন্তু সব্গর্ হইল েদ তাঁর
িসংহাসন।
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বাইেবলর েশষদব্ী সব্গর্র বয্াপাের বণর্না িদত যাই। “েনায়া িযরুশােলম” অর কতা
কওয়া হইেয়। ইবা হইেয়েদ বহুত ডর আর চািরিমক্কা েদওয়াল িদেয়েন েঘরা
েদয়া েদওয়ালর পাথরগুন হইেয়েদ আইনার মত। আর নীচর ভীতগুেনার মইেধয্
েবক রকমন দামী দামী পাথর েবায়ােনা আিছল। শহরর েবক দরজা এক
উগ্গা মুক্তা িদেয়েন ৈতয়ার গরা।
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শহরর দরজাগুণ েকানিদন বন্ধ ন থােক। চেলা িভতরত যাই আর চািরিমক্কা
ঘুির ঘুির চাই- কী সুন্দর! সব্গর্র িভতরগান খুব েবশী সুন্দর। শহরগান
পিরষ্কার কাঁচরনান সাদা, খাঁিট েসানার ৈতয়ারী। এনিক রাস্তা ইউেনা েসানা
িদ ৈতয়ার গইেজ্জয্।
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ঈশব্রর িসংহাসনরতুন এককান সুন্দর, চকচইক্কা জীবন-জলর নদী বই যাইেতা
লাইেগ্গয্। এই নদীর দুই পােশব্ই জীবন গাছ আিছল। িযবা এদন বাগানত পর্থম
েদখা েগইল। গাছইবা আিছলেদ অসাধারণ। এই গাছত পর্িত মােসই বােরা বইত্তা
ফল ধের আর এই জীবন গাছর পাতাত জািতর মানুষ ভালা হয়।

সব্গর্ত চাঁদ বা সূযর্য্র আেলার দরকার নাই। এয়ার কারণ ঈশব্রর িনজর
মিহমালাই সব্গর্ চমৎকার গির আেলািকত হইেবা। এেড েকােনািদন
েকান আন্ধার ন থািকেবা।
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এনিক সব্গর্র মইেধয্ জীব-জন্তু হইলেদ নানা বইত্তা। এউন েবক হইেয়েদ চুপচাপ,
শান্ত আর বন্ধুরনান েনকেড় বাঘ আর ছাগল একঅংেগ েখর খার। শিক্তওয়ালা
িসংহগুন ষাড়রনান গির েখর খার। সদাপর্ভু কইেয়েদ, “আর পিবতর্ পাহাড়ত
যারা থািকব তারা েকান আঘাত ন পাইেবা, ধব্ংসও ন হইেবা।”
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আরা সব্গর্র চািরিমক্কা চাই েদিখলাম েদ এেড িকছু িবষয় নাই। এেড েকান
রকম রাগ বা খারাপ কতাবাতর্া, হুনা ন যায়। েকািনকাই মারামাির ন গের
বা িনজর সব্াথর্র কতা ন ভােব।
সব্গর্ত েকান েচার নাই। এই
কতারলাই দরজাত তালা
নাই। এেড েকান িমথুয্ক
খুনী, গণক, যাদুকর বা
েকান দুষ্ট মানুষ নাই।
সব্গর্ত েকান রকম পাপ নাই।
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এনিক সব্গর্ত েকান মরণ নাই। ঈশব্রর মানুষঅল আরা জীবন সদাপর্ভুর অংেগ
থািকব। েযেড েকান রকম দুঃখ নাই, নাই েকান কান্না, নাই বয্থা, অসুখ নাই,
নাই আত্মীয়-সব্জন হারাইবার বয্থা, বা মরণ। েবক মানুষ সব্গর্ত ঈশব্রর অংেগ
সুখ েভাগ গিরেবা।

সব্গর্ত ঈশব্রর কােছ েকান দুঃখ নাই,
িকন্তু পৃিথবীত মােঝ মইেধয্ ঈশব্রর
মানুষঅল দুঃখত কাঁেদ। সব্গর্ত ঈশব্র
েবেকর েচাখর পািন মুিছ িদেবা।
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মূলকতা হইেয়েদ েয পুয়া মাইয়াঅল তারার উদ্ধারকতর্া গির পর্ভু যীশু খর্ীষ্টের
িবশব্াস গইেজ্জয্ আর তাঁর বাইধয্ হইেয় তারা েবেকই সব্গর্র বািসন্দা হইেবা।
সব্গর্ত উগ্গয্া বই আেছ িযবাের েমষ-িশশুর জীবন বই কওয়া হয়। মাইনষর নাম
িদেয়েন ভরা এই বই। তুই িক জান না, কার কার নাম এই বইয়র মইেধয্ েেলা
আেছ? এই েবক মানুষর নাম যারা না
িক যীশুের উদ্ধারকতর্া িহসােব িবশব্াস গইেজ্জয্।

সব্গর্র বয্াপাের বাইেবলর েশষ কতায় েবকরলাই উগ্গয্া সুন্দর িনমন্তর্ণ রইেয়।
“পিবতর্ আত্মা আর কেন কইেয়েদ, ‘আইও’। আর েয নািক এই কতা হুইেন্ন
ইেতও কউক, ‘আইও’। যারার িতরাশ পাইেয় ইেত আইওক আর েয পািন
খাইেতা চায় ইেত িবনামূেলয্ জীবন পািন খাই েযাক”।

েতায়ার নাম িক
এেড আেছ?
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সব্গর্ হইেয় েদ ঈশব্রর সুন্দর বাড়ী
ঈশব্রর বাইকয্ পিবতর্ বাইেবেলর তুন গল্পওয়া লওয়া অইেয়
গল্প ইবার মইেদয্ আেছ েদ

েশষ

েযাহন ১৪ অঃ; ২ কিরন্থীয় ৫ অঃ;
পর্কািশত বাকয্ ৪,২১,২২ অধয্ায়।

“েতাঁয়ার বাইকয্ই আঁর জীবনর আেলার েকবার (দরজা).” গীতসংিহতা
১১৯:১৩০ পদ
This Bible story tells us about our wonderful God who
made us and who wants us to know Him.
God knows we have done bad things, which He calls sin.
The punishment for sin is death, but God loves us so
much He sent His Son, Jesus, to die on a Cross and be
punished for our sins. Then Jesus came back to life and
went home to Heaven! If you believe in Jesus and ask
Him to forgive your sins, He will do it! He will come and
live in you now, and you will live with Him forever.
If you want to turn from your sins, say this to God:
Dear God, I believe that Jesus died for me and
now lives again. Please come into my life and
forgive my sins, so that I can have new life now,
and one day go to be with You forever. Help me
to live for You as Your child. Amen.
Read the Bible and talk with God every day! John 3:16
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