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जेव्हा येशू पृथ्वीवर राहत होता तवे्हा त्याने त्याच्या
िशष्यांना स्वगार्ब�ल सांिगतले. त्याने त्याला "माय 
फादसर् हाऊस" म्हटले आिण तेथे 
अनेक वा�ा असल्याचे 
सांिगतल.े वाडा एक 
मोठे, सुंदर घर आह.े 
कोणत्याही 
पृथ्वीवरील 

घरापेक्षा स्वगर् मोठा आिण सुंदर आह.े



येशू म्हणाला, "मी तुझ्यासाठी जागा तयार करायला 
जातो. आिण जर मी जाऊन तुझ्यासाठी जागा तयार 
केली तर मी पुन्हा येईन आिण तुला माझ्याकड े
घेईन."



येशू मेलेल्यांतून उठल्यानंतर स्वगार्त गेला. त्याचे 
िशष्य पाहत असताना, येशूला वर उचलण्यात आले 
आिण एका ढगाने त्याला त्यांच्या नजरेतून 
स्वीकारले.



तेव्हापासून, ि��नांनी परत येण्याचे आिण त्यांना 
िमळवून दणे्याचे येशूचे वचन आठवले. येशूने सांिगतले 
क� तो अचानक परत येईल, जेव्हा कमीत कमी
अपेक्षा असेल. पण तो येण्यापूव� 
मरण पावलेल्या ि��नांचे 
काय? बायबल म्हणते 
क� ते थेट येशूबरोबर 
राहण्यासाठी 
जातात. 
शरीरापासून दरू राहणे 
म्हणजे परमे�राजवळ 
उपिस्थत असणे होय.

परमे�रासमोर 
उपिस्थत रहा



बायबलमधील शेवटचे पुस्तक �कटीकरण, स्वगर् �कती 
अद्भतु आह ेह ेसांगत.े सवार्त आ�यर्कारक गो� अशी 
आह ेक�, एक अितशय खास मागार्ने, स्वगर् ह ेदवेाचे 
घर आह.े दवे सवर्� आह,े 
परंतु त्याचे �संहासन 
स्वगार्त आह.े



दवेदतू आिण इतर स्वग�य �ाणी स्वगार्त दवेाची 
उपासना करतात. असेच सवर् दवेाचे लोक जे मरण 
पावले आहते आिण स्वगार्त गेले 
आहते. ते दवेाच्या स्तुतीची खास 
गाणी गातात. त्यांनी गायलेल्या 
एका गाण्यातील 
काही शब्द 
येथे आहते:



तुम्ही योग्य आहात कारण तुम्ही आम्हाला �त्येक 
वंश आिण रा�ातून तुमच्या र�ाने
दवेासाठी सोडवले आह ेआिण 
आम्हाला आमच्या दवेासाठी राजे 
आिण पुजारी बनवले आहते. 
(�कटी 5:9)



बायबलची अगदी शेवटची पाने स्वगार्चे वणर्न "नवीन 
जे�सलेम" म्हणून करतात. ते खूप मोठे आह,े बाहरे 
उंच �भंत आह.े �भंत जास्पर दगडाची आह,े 
स्फ�टकासारखी स्वच्छ आह.े दािगने आिण मौल्यवान 
दगड �भंतीचा 
पाया झाकतात, 
भ� रंगांनी 
चमकतात. शहराचे 
�त्येक वेशी एकाच 
मो�ा मोत्यान े
बनवलेले आह!े



ते मोत्याचे मोठे दरवाजे कधीही बंद होत नाहीत. 
चला आत जाऊन आजूबाजूला एक नजर टाकूया... 
व्वा! आतून स्वगर् अजूनच सुंदर आह.े ह ेशहर स्वच्छ 

काचेसारखे शु� सोन्याचे 
बनलेले आह.े अगदी 

गल्लीही सोन्याने 
बनवली आह.े



दवेाच्या �संहासनाव�न जीवनाच्या पाण्याची एक 
सुंदर, स्वच्छ नदी वाहते. नदीच्या दोन्ही बाजूला 
जीवनाचे झाड आह,े जे पिहल्यांदा ईडन गाडर्नमध्ये 
सापडले होते. ह ेझाड खूप खास आह.े त्यात बारा 
वेगवेगळ्या �कारची फळे येतात, दर मिहन्याला 
वेगळ्या �कारची. आिण जीवनाच्या झाडाची पाने 

रा�ांना बरे 

करण्यासाठी 
आहते.



स्वगार्ला �काशासाठी सूयर् �कंवा चं�ाची गरज नाही. 
दवेाचे स्वतःचे वैभव ते अद्भतु �काशाने भरते. ितथे 
कधीच रा� नसत.े



स्वगार्तील �ाणीही वगेळे आहते. ते सवर् �शार आिण 
मै�ीपूणर् आहते. लांडगे आिण कोक� एक� गवत 
खातात. परा�मी �संहसु�ा बैला�माणे प�ढा खात 
आहते. परमे�र म्हणतो, "माझ्या सवर् पिव� 
पवर्तावर ते इजा करणार नाहीत �कंवा नाश करणार 
नाहीत."



आपण आजूबाजूला पाहत असताना आपल्या लक्षात 
येते क� स्वगार्तून काही गो�ी गायब आहते. रागाचे 
कोणतेही शब्द ऐकू येत नाहीत. 
कोणीही लढत नाही �कंवा 
स्वाथ� नाही. दारांना 
कुलूप नाहीत, कारण 
स्वगार्त चोर नाहीत. 
खोटे बोलणारे, खुनी, 
चेटक�ण करणारे �कंवा 
इतर द�ु लोक नाहीत. 
स्वगार्त कोणत्याही 
�कारचे पाप नाही.



दवेाबरोबर स्वगार्त यापुढे अ�ू 
नाहीत. कधीकधी, दवेाचे लोक 
या जीवनात मो�ा दःुखांमुळे 
रडतात. स्वगार्त, दवे सवर् अ�ू 
पुसून टाकेल.



स्वगार्तही मृत्यू नाही. दवेाचे लोक सदवै 
परमे�राबरोबर असतील. यापुढे द:ुख नाही, रडणे 
नाही, वेदना नाही. कोणताही आजार नाही, िवभ� 
नाही, अंत्यसंस्कार 
नाही. स्वगार्तील 
�त्येकजण 
दवेासोबत सदवै 
आनंदी आह.े



सवा�त उ�म, स्वगर् हा त्या मुलासंाठी आिण मुल�साठी 
आह े(आिण �ौढ दखेील) ज्यांनी येशू ि�स्तावर त्यांचा 
तारणहार म्हणून िव�ास ठेवला आह ेआिण त्यांची �भु 
म्हणून आज्ञा पाळली आह.े नावे कोकऱ्याचे जीवनाचे 
पुस्तक नावाचे एक पुस्तक आह.े ते 
लोकांच्या नावांनी भरलेले आह.े 
ितथे कोणाची नावे 
िलिहली आहते 
माहीत आह ेका? 
येशूवर िव�ास 
ठेवणारे सवर् लोक. 
तुमचे नाव आह ेिव�ास?



ज्याला बायबलचे शेवटचे शब्द एक अद्भुत आमं�ण 
आहते. "आिण आत्मा आिण वधू म्हणतात, 'ये!' आिण 
जो ऐकतो त्यान े'ये!' आिण ज्याला तहान लागली आह े
त्याने यावे आिण ज्याला इच्छा असेल त्याने जीवनाचे 
पाणी मु�पणे 
आह.े"



स्वगर्, दवेाचे सुंदर घर

वाचे वचन बायबलमधील एक कथा,

मध्ये आढळते

जॉन 14; 2 क�रंथ 5; 
�कटीकरण 4, 21, 22

"मच्या ब्दांचे �वेश�ार �काश दतेे."
स्त� ११९:१३०



द एंड



आह बायल कथा आपल्याला आपल्या 
अ�त दवेाब�ल सांगते ज्याने आपल्याला बनवले 

आह ेिण आपण त्याला ओळखावे अशी त्याची इच्छा आह.

तुम्ही जणतो क� आपण वाईट गो�ी केल्या आहते, ज्याला 
तो पाप म्हणतो. पापाची िशक्षा मृत्यू आह,े परंतु दवे 

तुमच्यावर खूप �ेम करतो, त्याने त्याचा एकुलता एक पु� 
येशू याला वधस्तंभावर मरण्यासाठी आिण तुमच्या 

पापांची िशक्षा भोगण्यासाठी पाठवले. मग येशू पुन्हा 
िजवंत झाला आिण स्वगार्त गेला! जर तुम्ही येशूवर 
िव�ास ठेवला आिण त्याला तुमच्या पापांची क्षमा 

करण्यास सांिगतले तर तो ते करेल! तो आता तुमच्यामध्ये 
येईल आिण तुम्ही त्याच्यासोबत कायमचे झाला.



पुन्हा िव�ास असेल क� ह ेसत्य आह,े तर दवेाला ह े
सांगा: ि�य येशू, माझा िव�ास आह ेक� तू दवे आहसे, 
आिण माझ्या पापांसाठी मरणारा माणूस झाला आिण 
आता तू पुन्हा िजवंत झालास. कृपया माझ्या जीवनात 
या आिण माझ्या पापांची क्षमा कर, जेणेक�न मला 

आता नवीन जीवन िमळेल आिण एक �दवस 
तुझ्याबरोबर कायमचा जाईल. तुझी आज्ञा पाळण्यास 

आिण तुझ्या मुला�माणे तुझ्यासाठी जगण्यास 
मला मदत तुझी. आमेन.

बायल वाचा तुझ्या दररोज दवेाशी बोला!
तुझ्यासाठी ३:१६
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