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যীশু যখন পৃথিবীতে থাকতেন তখন তিনি তাঁর 
শিষ্যদের স্বর্গের কথা বলেছিলেন। তিনি এটিকে 
"মাই ফাদারস হাউস" 
বলে অভিহিত করেছিলেন 
এবং বলেছিলেন যে 
সেখানে অনেকগুলি 
প্রাসাদ ছিল।



একটি প্রাসাদ একটি বড়, সুন্দর বাড়ি। 
স্বর্গ যে কোনো পার্থিব বাড়ির 
চেয়ে বড় এবং সুন্দর।



যীশু বললেন, "আমি তোমার জন্য একটি জায়গা 
প্রস্তুত করতে যাচ্ছি। এবং যদি আমি গিয়ে 
তোমার জন্য একটি জায়গা প্রস্তুত করি, আমি 
আবার আসব এবং তোমাকে আমার কাছে গ্রহণ 
করব।"



যীশু স্বর্গে গিয়েছিলেন, মৃতদের মধ্য থেকে 
জীবিত হওয়ার পর। তাঁর শিষ্যরা যখন দেখছিলেন, 
তখন যীশুকে তুলে নেওয়া হল, এবং একটি মেঘ 
তাঁকে তাদের দৃষ্টি থেকে গ্রহণ করল৷



সেই থেকে, খ্রিস্টানরা যীশুর প্রতিশ্রুতি মনে 
রেখেছে যে তারা ফিরে আসবে এবং তাদের 
পাবে। যীশু বলেছিলেন যে তিনি 
হঠাৎ ফিরে আসবেন, যখন 
অন্তত আশা করা হয়েছিল। 

প্রভুর সঙ্গে 
উপস্থিত



কিন্তু খ্রিস্টানদের সম্পর্কে কি যারা তিনি 
আসার আগে মারা যান? বাইবেল বলে যে
তারা সরাসরি যীশুর সাথে থাকতে 
পারে। শরীর থেকে অনুপস্থিত 
থাকা মানে প্রভুর কাছে 
উপস্থিত হওয়া।

প্রভুর সঙ্গে 
উপস্থিত



উদ্ঘাটন, বাইবেলের শেষ বই, আমাদের বলে যে 
স্বর্গ কতটা চমৎকার। সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় 
হল, একটি বিশেষ উপায়ে, স্বর্গ হল ঈশ্বরের 
বাড়ি। ঈশ্বর সর্বত্র 
আছেন, কিন্তু তাঁর 
সিংহাসন স্বর্গে।



ফেরেশতা এবং অন্যান্য স্বর্গীয় প্রাণীরা 
স্বর্গে ঈশ্বরের উপাসনা করে। 
মৃত এবং স্বর্গে চলে গেছে 
যারা ঈশ্বরের মানুষ তাই. তারা 
ঈশ্বরের প্রশংসার বিশেষ 
গান গায়।



এখানে তাদের গাওয়া একটি 
গানের কিছু শব্দ রয়েছে: আপনি 
যোগ্য এই জন্য যে আপনি
প্রতিটি উপজাতি এবং জাতির 
বাইরে আপনার রক্তের দব্ারা 
আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে 
মুক্ত করেছেন এবং আমাদের 
ঈশ্বরের জন্য আমাদের রাজা 
এবং পুরোহিতদের তৈরি
করেছেন৷ (প্রকাশিত 5:9)



বাইবেলের একেবারে শেষ পৃষ্ঠাগুলি স্বর্গকে 
"নতুন জেরুজালেম" হিসাবে বর্ণনা করে। এটি খুব, 
খুব বড়, বাইরে একটি উঁচু প্রাচীর সহ। দেয়ালটি 
জ্যাস্পার পাথরের, স্ফটিকের মতো পরিষ্কার।



রত্ন এবং মূল্যবান পাথরগুলি প্রাচীরের 
ভিত্তিকে ঢেকে দেয়, চমত্কার রং দিয়ে 
ঝকঝকে। শহরের প্রতিটি ফটক একটি করে
বিশাল মুক্তা দিয়ে তৈরি!



সেই মহান মুক্তার দরজাগুলো কখনো বন্ধ হয় না। 
আসুন ভিতরে যান এবং চারপাশে তাকাই ... বাহ! 
ভেতরে স্বর্গ আরও সুন্দর। শহরটি পরিষক্ার 

কাঁচের মতো খাটঁি 
সোনা দিয়ে তৈরি। 

এমনকি রাস্তাও
সোনার তৈরি।



জীবনের জলের একটি সুন্দর, স্বচ্ছ নদী ঈশ্বরের 
সিংহাসন থেকে প্রবাহিত হয়। নদীর দুপাশে 

জীবনের গাছ, যা প্রথম পাওয়া গিয়েছিল ইডেন 
গার্ডেনে। এই গাছটি খুবই বিশেষ। এটি বারোটি 

বিভিন্ন ধরণের ফল বহন করে, প্রতি মাসে একটি 
ভিন্ন ধরণের। এবং জীবন গাছের পাতা জাতিদের 

নিরাময়ের জন্য।



স্বর্গের আলোর জন্য সূর্য বা চাঁদের 
প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরের নিজের মহিমা 
এটিকে বিস্ময়কর আলো দিয়ে পূর্ণ করে। 
সেখানে কখনো রাত হয় না।



এমনকি স্বরগ্ের প্রাণীরাও আলাদা। তারা 
সকলেই বিনয়ী এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। নেকড়ে এবং 
ভেড়ার বাচ্চা একসাথে ঘাস খায়। এমনকি 
শক্তিশালী সিংহরাও বলদের মত খড় খাচ্ছে। 
সদাপ্রভু বলছেন, "আমার সমস্ত পবিত্র পর্বতে 
তারা আঘাত বা ধ্বংস করবে না।"



আমরা যখন চারপাশে তাকাই, 
আমরা লকষ্্য করি যে স্বরগ্ 
থেকে কিছু অনুপস্থিত 
রয়েছে। কোনো 
রাগান্বিত শব্দ 
কখনো শোনা 
যায় না।



কেউ লড়াই করে না বা স্বার্থপর 
হয় না। দরজায় কোন তালা নেই, 
কারণ স্বর্গে কোন 
চোর নেই। মিথ্যাবাদী, 
খুনি, যাদুকর বা অন্য 
দুষ্ট লোক নেই। 
স্বর্গে কোন 
প্রকার পাপ নেই।



ঈশ্বরের সাথে স্বর্গে আর 
অশ্রু নেই। কখনও কখনও,
ঈশ্বরের লোকেরা এই জীবনে 
বড় দুঃখের কারণে কাদঁে। 
স্বর্গে, ঈশ্বর সমস্ত 
চোখের জল মুছে দেবেন।



স্বর্গেও মৃত্যু নেই। ঈশ্বরের লোকেরা চিরকাল 
প্রভুর সাথে থাকবে৷ আর কোন দুঃখ নেই, আর 
কান্না নেই, আর কোন কষ্ট নেই। কোন
অসুস্থতা, কোন 
বিচ্ছেদ, কোন 
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া. 
স্বর্গের সবাই 
ঈশ্বরের সাথে 
চিরকাল সুখী।



সর্বোত্তম, স্বর্গ হল সেই ছেলেদের এবং 
মেয়েদের (এবং প্রাপ্তবয়স্কদেরও) যারা যীশু 
খ্রীষ্টকে তাদের ত্রাণকর্তা হিসাবে বিশ্বাস 
করেছে এবং তাকে তাদের 
প্রভু হিসাবে মেনে নিয়েছে।



স্বর্গে ল্যাম্বস বুক অফ লাইফ নামে 
একটি বই আছে। এটা মানুষের নাম পূর্ণ। 
সেখানে কার নাম লেখা আছে জানেন? 
সমস্ত লোক যারা যীশুতে 
তাদের আস্থা রাখে। 

আপনার 
নাম আছে?



স্বর্গ সম্বন্ধে বাইবেলের শেষ কথাগলুো 
একটি চমৎকার আমন্ত্রণ।



"এবং আত্মা এবং নববধূ বলছেন, 'এসো!' আর যে 
শোনে সে বলকু, 'এসো!' আর যে তৃষ্ণার্ত সে 
আসুক। আর যে চায়, সে নির্দ্বিধায় জীবনের 

জল গ্রহণ করুক।"



স্বর্গ, ঈশ্বরের সুন্দর বাড়ি

ঈশ্বরের বাক্য, বাইবেল থেকে একটি গল্প,

পাওয়া যায়

জন 14; 2 করিন্থীয় 5
উদ্ঘাটন 4, 21, 22

“তোমার শব্দের প্রবেশদ্বার আলো দেয়।” 
গীতসংহিতা 119:130



দ্য এন্ড



এই বাইবেলের গল্প আমাদেরকে আমাদের
বিস্ময়কর ঈশ্বর সম্পর্কে বলে যিনি আমাদের তৈরি 

করেছেন এবং যিনি চান আপনি তাঁকে জানুন।
ঈশ্বর জানেন আমরা খারাপ কাজ করেছি, যাকে তিনি 

পাপ বলেছেন। পাপের শাস্তি মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বর 
আপনাকে এত ভালোবাসেন তিনি তাঁর একমাত্র 
পুত্র, যীশুকে ক্রুশে মরতে এবং আপনার পাপের 

জন্য শাস্তি পেতে পাঠিয়েছেন। তারপর যীশু আবার 
জীবিত হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন! আপনি যদি যীশুতে 

বিশ্বাস করেন এবং তাঁর কাছে আপনার পাপের ক্ষমা 
চান, তিনি তা করবেন! তিনি আসবেন এবং এখন 

আপনার মধ্যে বাস করবেন, এবং আপনি চিরকাল 
তাঁর সাথে বসবাস করবেন।



যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে এটি সত্য, 
তাহলে ঈশ্বরকে বলুন:

প্রিয় যীশু, আমি বিশ্বাস করি যে আপনি ঈশ্বর, 
এবং আমার পাপের জন্য মরতে একজন মানষু 
হয়েছিলেন, এবং এখন আপনি আবার জীবিত 

হয়েছেন। দয়া করে আমার জীবনে আসুন এবং আমার 
পাপ ক্ষমা করুন, যাতে আমি এখন নতুন জীবন পেতে 
পারি, এবং একদিন চিরকাল আপনার সাথে থাকতে 

পারি। আমাকে আপনার আনুগত্য করতে এবং 
আপনার সন্তান হিসাবে আপনার জন্য বাঁচতে 

সাহায্য করুন। আমীন।
বাইবেল পড়ুন এবং প্রতিদিন ঈশ্বরের সাথে কথা 

বলুন! জন 3:16
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