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యేసు భూమిపై జీవించినప్పుడు తన 
శిష్యులకు పరలోకం గురించి చెప్పాడు. 
అతను దానిని "నా తండ్రి 
ఇల్లు" అని పిలిచాడు 
మరియు అక్కడ 
చాలా భవనాలు 
ఉన్నాయని 
చెప్పాడు. 



ఇల్లు. స్వర్గం అన్ని
భూసంబంధమైన ఇంటి
కంటే పెద్దది మరియు
అందమైనది.



యేసు, "నేను మీ కోసం ఒక స్థలాన్ని
సిద్ధం చేయడానికి వెళుతున్నాను. 
నేను వెళ్లి మీ కోసం ఒక స్థలాన్ని
సిద్ధం చేస్తే, నేను మళ్ళీ వచ్చి
మిమ్మ 
చెప్పాడు."



యేసు మృతులలో నుండి లేచిన తరువాత 
స్వర్గానికి వెళ్ళాడు. ఆయన మరియు
వారి దృష్టిలో నుండి ఒక మేఘం 
ఆయనను స్వీకరించింది.



అప్పటి నుండి, క్రైస్తవులు తిరిగి 
వచ్చి వాటిని పొందుతారని యేసు
చేసిన వాగ్దానాన్ని జ్ఞాపకం 
చేసుకున్నారు. 

ప్రభువుతో 
సమర్పించండి



కనీసం ఊహించని సమయంలో చెప్పాడు. 
అయితే ఆయన రాకముందే చనిపోయే
క్రైస్తవుల సంగతేమిటి? 
వారు నేరుగా యేసుతో 
ఉండడానికి వెళ్తారని 
బైబిల్ చెబుతోంది. 
ఉండటమంటే 
భగవంతునితో 
ఉండటమే.

ప్రభువుతో 
సమర్పించండి



బైబిల్లోని చివరి పుస్తకమైన 
ప్రకటన, స్వర్గం ఎంత ద్భుతమైనదో
చెబుతుంది. చాలా అద్భుతమైన విషయం 
ఏమిటంటే, చాలా ప్రత్యేకమైన 
ఉన్నాడు, కానీ 
అతని సింహాసనం 
స్వర్గంలో 
ఉంది.



దేవదూతలు మరియు ఇతర స్వర్గపు జీవులు 
స్వర్గంలో దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తారు. 
అలాగే మరణించిన మరియు 
స్వర్గానికి వెళ్ళిన 
దేవుని స్తుతిస్తూ 
ప్రత్యేక 
పాటలు 
పాడతారు.



వారు పాడే ఒక పాటలోని కొన్ని పదాలు
ఇక్కడ ఉన్నాయి: మీ 
మరియు దేశం నుండి మీ 
రక్తం ద్వారా 
మమ్మల్ని దేవునికి 
విమోచించారు మరియు 
మమ్మల్ని మా దేవునికి 
రాజులుగా మరియు 
పూజారులుగా చేసారు 
కాబట్టి మీరు అర్హులు. 
(ప్రక. 5:9)



బైబిల్ యొక్క చివరి పేజీలు 
స్వర్గాన్ని "న్యూ చాలా పెద్దది,
బయట ఎత్తైన గోడ ఉంది. గోడ 
జాస్పర్ రాయితో ఉంది, క్రిస్టల్ 
లాగా 
స్పష్టంగ  ా
ఉంది. 



ఆభరణాలు మరియు విలువైన రాళ్ళు గోడ 
పునాదిని కప్పి, అందమైన రంగులతో
మెరుస్తూ ఉంటాయి. నగర ద్వారాలు
ప్రతి ఒక్కటి ఒక పెద్ద ముత్యంతో
తయారు 
చేయబ
డ్డాయి!



ఆ గొప్ప ముత్యాల ద్వారాలు 
ఎప్పుడూ మూసుకుపోలేదు ... వావ్! 
లోపల స్వర్గం మరింత అందంగా ఉంది. 



నగరం స్వచ్ఛమైన బంగారంతో 
నిర్మితమైంది, స్పష్టమైన గాజులా
ఉంది. వీధి కూడా బంగారంతో 
చేయబడింది.



దేవుని సింహాసనం నుండి అందమైన, 
స్పష్టమైన జీవజల నది ప్రవహిస్తుంది. 
నదికి ఇరువైపులా జీవ వృక్షం ఉంది, 
ఇది మొదట ఈడెన్ గార్డెన్లో 
కనుగొనబడింది. 



ఈ చెట్టు చాలా ప్రత్యేకమైనది. 
ఇది పన్నెండు రకాల పండ్లను కలిగి 
ఉంటుంది, ప్రతి నెల ఒక్కో రకం. 
మరియు జీవవృక్షం యొక్క ఆకులు
దేశాల స్వస్థత కోసం ఉన్నాయి.



స్వర్గానికి కాంతి కోసం 
సూర్యచంద్రులు అవసరం లేదు. దేవుని 
స్వంత మహిమ దానిని అద్భుతమైన
కాంతితో నింపుతుంది. అక్కడ ఎప్పుడూ 
రాత్రి ఉండదు.



స్వర్గంలోని జంతువులు కూడా భిన్నంగా 
ఉంటాయి. వారంతా ఉంటారు. తోడేళ్ళు 
మరియు గొర్రె పి సింహాలు కూడా 
ఎద్దులా గడ్డిని తింటాయి. యెహోవా 
ఇలా అంటున్నాడు, "నా పవిత్ర పర్వతం 
అంతటా వారు హాని చేయరు లేదా నాశనం 
చేయరు."



మనం చుట్టూ చూస్తున్నప్పుడు, 
స్వర్గం నుండి మనం 
గమనించవచ్చు. 
కోపంతో కూడిన 
మాటలు ఎప్పుడూ 
లేదా 
స్వార్థపరులుగ  ా
ఉండరు. 



తలుపులకు తాళాలు లేవు, ఎందుకంటే 
స్వర్గంలో దొంగలు 
లేరు. దగాకోరులు, 
హంతకులు, 
మాంత్రికులు 
లేదా ఇతర 
దుర్మార్గులు 
లేరు. పరలోకంలో 
ఏ విధమైన 
పాపమూ లేదు.



దేవునితో స్వర్గంలో 
కన్నీళ్లు లేవు. 
కొన్నిసార్లు, దేవుని 
ప్రజలు ఈ జీవితంలో 
గొప్ప దుఃఖం కారణంగా 
ఏడుస్తారు. స్వర్గంలో,
దేవుడు అన్ని కన్నీళ్లను 
తుడిచివేస్తాడు.



స్వర్గంలో కూడా మరణం లేదు. దేవుని 
ప్రజలు లేదు, ఏడుపు లేదు, బాధ లేదు. 
అనారోగ్యం లేదు, విడిపోవడం లేదు, 
అంత్యక్రియలు 
లేవు. 



స్వర్గంలో ఉన్న ప్రతి 
ఒక్కరూ దేవునితో ఎప్పటికీ 
సంతోషంగా ఉంటారు.



అన్నింటికంటే ఉత్తమమైనది, 
యేసుక్రీస్తును తమ రక్షకునిగా
విశ్వసించి, తమ ప్రభువుగా ఆయనకు
విధేయత చూపిన అబ్బాయిలు 
మరియు బాలికలు (మరియు 
పెద్దలు కూడా) 
స్వర్గం.



స్వర్గంలో లాంబ్స్ బుక్ ఆఫ్ లైఫ్
అనే పుస్తకం ఉంది. ఇది వ్యక్తుల 
పేర్లతో నిండి ఉంది. అక్కడ ఎవరి 
పేర్లు రాశారో తెలుసా? 
యేసుపై నమ్మకం ఉంచిన 
ప్రజలందరూ. 

మీ పేరు ఉందా?



స్వర్గం గురించి బైబిల్ చివరి మాటలు 
అద్భుతమైన ఆహ్వానం. 



"మరియు ఆత్మ మరియు వధువు, 'రండి!' 
మరియు విన్నవాడు 'రండి!' రానివ్వండి, 

ఎవరైతే కోరుకుంటారో, అతను 
జీవజలాన్ని ఉచితంగా తీసుకోనివ్వండి."



స్వర్గం, దేవుని అందమైన ఇల్లు

దేవుని వాక్యమైన బైబిల్ నుండి
ఒక కథ,

లో కనుగొనబడ

జాన్ 14; 2 కొరింథీయులు 5; 
ప్రకటన 4, 21, 22

"మీ పదాల ప్రవేశం 
వెలుగునిస్తుంది." 

కీర్తన 119:130



ముగింపు



ఈ బైబిల్ కథ మనలను సృష్టించిన మన మరియు 
మీరు ఆయనను తెలుసుకోవాలని 

కోరుకుంటున్నారని చెబుతుంది.

మనం చెడు పనులు చేశామని దేవునికి తెలుసు, 
దానిని పాపం అని అంటాడు. పాపానికి శిక్ష 

మరణం, కానీ దేవుడు నిన్ను చాలా 
ప్రేమిస్తున్నాడు, అతను తన ఏకైక 

కుమారుడైన యేసును సిలువపై చనిపోవడానికి 
మరియు మీ పాపాలకు శిక్షించటానికి పంపాడు. 
అప్పుడు యేసు తిరిగి జీవించి స్వర్గానికి 

వెళ్ళాడు! మీరు యేసును విశ్వసించి, మీ 
పాపాలను ఇప్పుడు వచ్చి మీలో నివసిస్తారు, 

మీరు ఆయనతో కలకాలం జీవిస్తారు.



ఇది సత్యమని మీరు విశ్వసిస్తే, దేవునికి 
ఇలా చెప్పండి:

ప్రియమైన యేసు, మీరు దేవుడని నేను
నమ్ముతున్నాను మరియు నా పాపాల కోసం
చనిపోయే వ్యక్తి అయ్యాను మరియు 
ఇప్పుడు మీరు మళ్లీ జీవిస్తున్నారు. 
దయచేసి నా జీవితంలోకియు ఒక రోజు 

ఎప్పటికీ మీతో ఉండడానికి వెళ్లండి. నీకు 
విధేయత చూపడానికి మరియు నీ బిడ్డగా నీ 
కోసం జీవించడానికి నాకు సహాయం చేయి. 

ఆమెన్.

బైబిల్ చదవండి మరియు ప్రతిరోజూ 
దేవునితో మాట్లాడండి! యోహాను 3:16
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