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কিপ অথবা ছাপাইেত পারবা।



যীশ যখন দিুনয়াত আছলা তখন তাইন তাঁর িশষয্েদরেক 
�গর্ স�েকর্  আলাপ করিছেলন। তাইন এইটাের তান “বাবার 
বািড়” দািব করিছেলন এবং কইিছেলন েয েসইখােন অেনক 
বড় জায়গা আেছ। একটা িবশাল �াসাদ, 
একটা সু�র বািড়, দিুনয়ার েয 
েকান বািড়র েচেয়ও �গর্ 
অেনক বড় এবং 
অেনক সু�র।



যীশ কইছইন, “আিম েতামরার লািগ জায়গা ��ত করেত 
যাইেতিছ এবং যিদ আিম যাইয়া আপনার লািগ একটা জায়গা 
��ত কির তেব আিম আবার আইমু এবং আপনােদরেক আমার 
কােছ লইয়া যাইমু” মৃতেদর মধয্ তািক পুনরিত্থত হওয়ার পের 
যীশ �েগর্ েগেলন। তাঁর িশষয্রা যখন েদখেতিছল, তখন 
যীশের ধিরয়া িনয়া 
যাওয়া হইিছল, 
এবং তারার 
েচাখর সামেন 
তািক 
একটা 
েমঘ 
তাঁের 
�হণ 
করিছল।



েসই তািক, ি��ানরা যীশর িফিরয়া আওয়ার এবং তাঁের 
পাওয়ার লািগ তাঁর �িত�িত �রণ করেতেছ। যখন কমপে� 
�তয্ািশত অইব যীশ কইছইন েয তাইন হঠাৎ িফিরয়া 
আইবা। িক� তাইন আওয়ার আেগই মারা যাওয়া
ি��ানেদর িকতা করবা? বাইেবলও 
কওয়া অইেছ েয তারা সরাসির 
যীশর লেগ থাকেত পারেবা। 
শরীর েথেক অনুপি�ত থাকার 
মােন হইেছ �ভুর কােছ 
উপি�ত হওয়া।

ঈ�রর লেগ 
উপি�ত হওয়া



বাইেবলর েশষ বই �কািশত বাকয্ আমরাের জানায় েয �গর্ 
কত িব�য়কর। সবেচেয় আ�যর্জনক িবষয় হইেছ, খুব 
িবেশষ উপােয় �গর্ অইেছ ঈ�রর বািড়। ঈ�র সব জাগাত 
আছইন, িক� তাঁর িসংহাসন �েগর্ রইেছ।



�গর্দতূরা এবং অনয্ানয্ �গ�য় যা িকছু
আেছ হকেল ঈ�রর উপাসনা কের। 
সুতরাং ঈ�রর সম� েলাক যারা মারা 
েগেছ এবং �েগর্ েগেছ তারাও একই 
কাম কের। তারা ঈ�রর �শংসার 
লািগ িবেশষ গান গায়।



এইখােন তারার একটা গােনর িকছু শ� আেছ: আপিন সম� 
বংশ এবং জািতর মধয্ তািক আপনার র� িদয়া আমরাের 
মুি� িদয়া ঈ�রর কােছ উপহার 
পাইছইন এবং আমরার ঈ�রর 
উে�েশয্ তারাের রাজা এবং যাজক 
ৈতয়ার করছইন (�কািশতবাকয্ ৫:৯)



বাইেবলর একবাের েশষ পৃ�াগলােত �গর্ের “নয়া েজরজােলম” 
কইয়া বণর্না করা অইেছ। এইটা খুব, খুব বড়, বাইের একটা 
উঁচা িদউয়াল আেছ। িদউয়ালটা মূলয্বান মিণ পাত্তরর, 
�িটকর মেতা পির�ার। রত্ন এবং মূলয্বান পাথর িদউয়ালর 
িভিত্তটাের ঢািকয়া রােখ, চমত্কার রেঙর সােথ িঝলিমল কের। 
এেককিট িবশাল 
মু�া িদয়া 
ৈতয়ার করা 
অইেছ শহরর 
�িতটা েগইট!



এই িব�য়কর মু�ার েগইটগলা কখনই ব� হয় না। আসুন 
িভতের ঢুিকয়া চাইরপাশ ঘুিরয়া েদিখ ... বাহ! �েগর্র িভতের 
আরও সু�র। শহরটা পির�ার কাঁেচর লাখান খাঁিট েসানায় 
ৈতির। এমনিক রা�াটাও েসানা িদয়া ৈতির।



জীবন জেলর একটা সু�র, সু�� নদী ঈ�রর িসংহাসন তািক 
�বািহত। নদীর দইুপােশ আেছ জীবন বৃ�, যা এদন বাগােন 
�থম পাওয়া েগিছল। এইটা খুব িবেশষ একটা গাছ। এইটােত 
বােরা রকেমর িভ� ফল ধের, �িত মােস একিট িভ� 
ধরেণর। জীবন গােছর পাতাগলা জািত হকলতরর েবমার 
ভালা করার লািগ।



আেলার লািগ �গর্ত সূযর্ অথবা চাঁে�র দরকার নাই। ঈ�রর 
িনজর েগৗরব এইটাের আ�যর্ আেলা িদয়া পূণর্ রােখ। েসখােন 
কখনও েকান রাইত হয় না।



এমনিক �েগর্র �াণীও আলাদা। এরা সবাই িনখঁুত এবং 
ব�ু�পূণর্। িচতাবাঘ এবং েভড়ার বাই�া একলেগ ঘাস খায়। 
এমনিক শি�শালী িসংহরা গরর মেতা খড় খায়। �ভু 
কইছইন, “তারা আমার সম� পিব� পবর্তমালাত আঘাত 
করত নায় েকান সময় �ংস করত নায়।”



আমরা চাইরপােশ 
তাকািনর সময়, আমরা 
ল�য্ করিছ েয �গর্ তািক 
িকছু হারাই েগেছ। েকান 
গসা করার শ� হনা যায় 
না। েকউ মারামাির কের 
না অথবা �াথর্পরতা কের 
না। দরজাগলােত েকান 
তালা নাই, কারণ �েগর্
েকান েচার নাই। েকান 
িমথয্াবাদী, খুনী, যাদকুর 
অথবা অনয্ানয্ খারাপ 
েলাক নাই। �েগর্ েকান 
�কার পাপ নাই।



ঈ�রর লেগ �গর্ত আর 
েকান েচাখর পািন নাই। 
কখনও কখনও, ঈ�রর 
মানুষ হকল এই জীবেন 
�চ� দঃুেখর লািগ কাঁে�। 
�গর্ত, ঈ�র সম� েচাখর 
পািন মুিছয়া িদেবন।



�গর্ত মৃতুয্ নাই। ঈ�রর মানুষ হকল �ভুর লেগ হারাজীবন 
থাকেবা। েসইখােন আর েকান দঃুখ নাই, েকান কা�াকািট 
নাই, েকান েবদনা নাই। েকান েবমার নাই, িবে�দ নাই, 
অে�য্াি�ি�য়া হইত না। �েগর্ �েতয্েক ঈ�রর লেগ হারাজীবন 
সুেখ থাকেবা।



সেবর্াপির, �গর্ হইেছ েসই েছেল এবং েমেয়েদর জনয্ (এবং 
বড়রাও) যারা যীশ �ী�ের তারার �াণকতর্ া িহসােব িব�াস 
করেছ এবং তারার �ভু িহসােব তাঁর বাধয্ হইয়া চেল। �েগর্ 
রাখােলর বই নােম একটা বই আেছ। এইটা মানুষর নােম 
পূণর্। আপিন জােনন িন কার নাম ঐখােন 
েলখা আেছ? েয সম� মানুষ যারা 
যীশর উপের িব�াস রাখেছ। 

আপনার নাম িকতা 
ঐখােন আেছিন?



�গর্ স�েকর্  বাইেবলর েশষ কথাগলা একটা িব�য়কর 
আম�ণ। “এবং আত্মা এবং কইনয্া কইছইন, ‘আউ�া’! 
এবং েয হেন এইন কইন আউ�া। আর েযইন িপপাসাতর্  
েহ আউক। আর যার ই�া কের, তাের েযন িনি�র্ধায় 

জীবন জল খাইেত েদওয়া অয়।”



�গর্ ঈ�রর সু�র বািড়

বাইেবল, ঈ�রর বাকয্ তািক একটা গ�,

পাওয়া যায়

েযাহন ১৪; ২ কির�ীয় ৫; 
�কািশত বাকয্ ৪, ২১, ২২

“আপনার বাণীর শ� আেলা েদয়।”
গীতসংিহতা ১১৯:১৩০



60 60

েশষ অইল



বাইেবলর এই গ�টা আমরাের িব�য়কর 
ঈ�র স�েকর্  কইেছ এবং েক তাঁের জানেত চায়।

ঈ�র জােনাইন েয আমরা খারাপ কাজ করিছ, যাের তাইন পাপ কইছইন। 
পােপর সাজা অইেছ মতুৃয্, িক� ঈ�র আপনাের অত ভালাফাইন েয তাইন 

তাঁর একমা� েছেল, যীশের �ুেশা িদয়া মারার লািগ এবং আপনার পাপর সাজা 
েভাগ করার লািগ পাঠাইছলা। এরপের যীশ পুনরিত্থত অইয়া �েগর্ িফিরয়া 
েগছইন! আপিন যিদ যীশর �িত িব�াস রাখইন এবং তাঁনের আপনার পাপর 

�মা করার লািগ কইন, তাইন করবা! তাইন অখন আইয়া আপনার 
মইেধয্ থাকবা এবং আপিন তাঁর লেগ হারাজীবন বাঁিচয়া থাকবা।

আপিন যিদ সতয্ের িব�াস করইন তাইেল ঈ�রর কােছ ওটা কউ�া:
ি�য় যীশ, আিম িব�াস কির েয আপিন ঈ�র, এবং আমার পাপর লািগ 
মরেত একজন মানষু অইিছলা এবং এখন আপিন আবারও বাঁিচয়া আছইন।
দয়া কিরয়া আমার জীবেনা আউ�া এবং আমার পাপ �মা কির েদইন, 
যােত অখনই আিম নয়া জীবন পাই এবং একিদন িচরকাল আপনার লেগ 

থাকম।ু আমাের আপনার আনগুতয্ অইেত এবং আপনার হরত্তার 
লাখান জীবনযাপন করেত আমাের সাহাযয্ করইন। আেমন।

�িতিদন বাইেবল পড়ইন এবং ঈ�রর লেগ মাতইন! েযাহন ৩:১৬
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