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આહા કા �મુી યી વાતાર્ છાપી અન નકલ કર� સકા.



જદવ ઈ� ુયે �ુનેમા ંહતા તદવ તો તેને ચેલા સાહલા સરગ 
િવશે સાગંના. તેની તેલા “માને બાહાસના ઘર” સાગંા,ં અન 
તઠ �બુ મકાના આહાત ઈસા ં
સાગંના. મકાન એટલે મોઠા, 
�ુદંર ઘર. સરગ �ુનેને 
ઘરથી �બુ મોઠા અન 
�ુદંર આહા.



ઈ�નુી સાગંા,ં “મા ં�મુને માટ� �ગા તયેર ક�ુલા �હા.ં 
અન જો મા ં�ન અન �મુને માટ� �ગા તયેર કર�ન ત, મા ં
�મુાલા લેવલા પાસા યીન.” ઈ� ુદ�વ �વતા �યુીની મા�નુ 
સરગ મા ંગેહ�. જદવ તેના ચેલા તેલા વર �તા ંહ�ર હતાત 
તદવ આકાશના વાદળા ં
હ� તેલા તેહને 
મા ંસમાવી 
લીયેલ 
હતા.ં 



તે �દસ �નુ ખીર�સતી (�ખ્રસ્તી) લોક ઇ�લુા યાદ કરતા ંહા ં
કા એક �દસ ઈ� ુયીલ ની તેહલા લી �યીલ. ઈ�નુી સાગંા ં

કા તો આપાલા ખબર ની પડ તીસા ંલેગજ યેવલા 
આહા. પન ખીર�સતી (�ખ્રસ્તી) લોક � તેને

યેવલા �ડુ મર� �તા ંહા ંતેહના કાય
�યુીલ? બાઇબલ સાગં હ કા ત�

તો સીધા ઈ�નુે હાર� �તાં
રહતાહા.ં �ુનેવી શર�ર ની

ગેર હાજર� મતલબ
દ�વને હાર� ર�લુા.

દ�વને હાર�



પ્રકટ�કરણ, બાઇબલની ચોપડ� આપાલા સરગ કોડાક બેસ 
આહા ત� સાગંહ. તેને થી ચાગંલી અન બેસ ગોઠ ત યી આહા 
કા સરગ દ�વના ઘર આહા. પરમે�ર આખેજ આહા, પન તેના 

િસ�હાસન (રાજગાદ�)
સરગમા ંઆહા.



દ�વ�ૂત અન �ુસરા સરગના �વ 
દ�વની આરાધના સરગમા ંકરતાહા. 
તીસાજં � લોક મરણ પામતા હા ં
ત� પન સરગમા ં�તા ંહા.ં તે ખાસ 
દ�વની પ્રશસંા માટ� ગાનાં
લાવતાહંા.ં



જ � ગાના ંત� લાવતા ંહા ંતેના થોડાક શબ્દ અઠ આહાત: �મુી 
યેને લાયક ગણવામા ંઆનાસ કાહા કા �મુી �મુને લોહ�ની 
�ક�મત �કુતી કર�ની આખે પ્ર� મા�નુ 
અન દ�શવાસી મા�નુ દ�વને માટ� 
રા� અન યાજક તર�ક� અલગ 
નીવડ� પાડવામા ંઆનાહાસ. 
(પ્રકટ�કરણ ૫:૯)



બાઇબલના છેલ્લા પાના ંસરગ િવશે ઈસા ંસાગં હ કાય ત� તો
“નવા ંય�શાલેમ” આહા. ત� �બુ �બુ મોઠા આહા તેને ચેર� 
બા�ુ મોઠ� દ�વાલ આહા. તેની દ�વાલ �સ્પર દગડાની, 
અન ચોખ્ખા ંસ્ફ�ટક, �સી આહા. મણી અન �ક�મતી દગડા 
કન તેના પાયે બદં કર�લ અન ચળકતા રંગ કન 

�બુ�રૂત 
દ�સ હ. 
�બુ મોતી કન 
એક-એક દરવા� 
બનવેલ આહાત.



તે મોતીના મોઠા દરવા� કદ� બદં ની કરવામાં યેત. તેમા ં
�યની હ��ંુ... કાય જ...! સરગ �ત �ુનં �બુ ચાગંલા (બેસ) 
દ�સ હ. શહ�ર ચોખ્ખે સોના કન બનવેલ આહા, �સા ંકા 
ચોખ્ખા કાચં આહા. અન ગલે (શેર�) હ� સોનાને બનવેલ 
આહાત.



�બુ �ુદંર દ�વને િસ�હાસન વર�ુનં �વનના પાની ચોખ્ખે 
નયમા�નુ વહ હ. નય ને દોને ક�ુન �વનના ઝાડ આહા, જ� 
�ડુ એદન વાડ� મા ંસાપંડ�લ હતા.ં િય� ઝાડ ખાસ આહા. ત� 
ઝાડ દર માસે બાર પ્રકારના અલગ અલગ ફળ દ�હ�. ઝાડના 
પાના ંદ�શને લોક સાહલા બેસ ક�ુલા માટ� આહાત.



સરગલા ઉ�ડ માટ� �રુ� અન ચાદં ની જ�ર ન� પડ. દ�વના 
મ�હમા તેમા ંઅદ્દ�તુ ર�તે ઉ�ડ �રુા પાડહ. તેમા ંરાત કદ� 
ન� પડ.



સરગના �નવર પન અલગ આહાત. ત� આખા ંઘર��ુ
(પાલ�)ુ અન દોસ્તાર �સા ંઆહાત. વ�ુ અન ઘટેા ંહાર�જ 
ઘાસં ખાતા ંહા.ં મોઠલા ખડ� હ� બયલા ને ગત તણખલા 
ખાતા ંહા.ં દ�વ સાગં હ “ત� કદ� માને પિવત્ર ડ�ગરમા ં�ુઃખ 
ન� દ�ત અન તોડ� ન� ટાકત.”



�સા ંઆપલે યેવ-તેવ હ��ંુ તાહા ંઆપલે એક વસ્� ુહ�રજહન 
કા તેની સરગમા ંખોટ આહા. કાહ� પન �સુ્સા વાળા શબ્દ 
આય�ુલા ની મીળનાત. કોની ઝોડાયજ ની અન સ્વાથ� ની 
દ�સ. તઠ દાર લા 
તાળા ંન� મીળત. 
કાહા કા 
સરગમા ંચોર 
ન� મીળત. 
તઠ �ુઠા, 
મરનાર, 
��ુગર કા 
�ુસરા ખરાબ 
લોક ની મીળત. 
સરગમા ંકાહ� પન 
�તના પાપ ન� મીળ.



સરગમા ંદ�વને હાર� એક પન
��ળુા ની મીળત. અ�કુ વાર 
�વનમા ં�બુ �ુઃખ યેતા હા ંતાહા ં
દ�વના લોકા ંરડતાહા.ં સરગમા ં
દ�વ આખા ં��ળુા �છૂ� ટાકહ.



સરગમા ંમરણ ની આહા. પરમે�રના લોકા ંદ�વને હાર� 
કાયમને માટ� રહતીલ. તઠ કાહ� શોક, રડ, કા �ુઃખ ની મીળ. 
બીમાર�, અલગ પ�ુલા કા �િતમિવિધ ની મીળ. સરગમા ં
આખા ંઆનદં મા ંદ�વને 
હાર� કાયમ ને 
માટ� રહતીલ. 



આખે કરતા ંબેસ ગોઠ ત, સરગ પોસી અન પોસા માટ�, 
બાયકો અન ગોહો (બાર�ક અન મોઠા) જો દ�વ ઇ�ુ �ખ્રસ્તલા 
પોતાના તારનાર આહા ઈસા ંિવ�ાસ કરહ અન તનેે સાગેંલ 
પ્રમાણે ચાલહ તેને માટ� આહા. સરગમા ંએક �વનના ઘટેા ં
નાવંની ચોપડ� આહા.તી લોકા ને નાવં કન 
ભરાય�લ આહા. �મુાલા ખબર આહા કા 
તેમા ંકોનાના નાવં આહાત? આખે 
લોકાહંના � ઈ� ુવર 
િવ�ાસ થેવતાહંા.ં 

કાઈ આપલા ંનાવં 
તેમા ંઆહા?



બાઇબલના સરગ િવશે છેલ્લા શબ્દ અદ્દ�તુ આવકાર 
�પ આહાત. “આત્મા અન કન્યા સા ંગ હ, ‘અઠ યે!’ અન 
જો આયકહ તો સા ંગ, ‘અઠ યે!’ અન �લા તીસ લાગની

તો અઠ ય.ે અન �લા મન હવા ંતો �વનના ં
પાની મોફત મા ંલી �.”



સરગ, પરમે�રના �ુદંર ઘર

પરમે�રન ેવચન, બાઇબલ મા�નુ ગોઠ, 

મા�નુ મીળ� યેહ�

યોહાન ૧૪; ૨ કોર�થી ૫; પ્રકટ�કરણ ૪, ૨૧, ૨૨

“�મુને શબ્દના મેળાપ (બો�લુા) ઉ�ડ દ�હ�.”
ગીતશા� ૧૧૯:૧૩૦



�રુાં



યી બાઈબલ વારતા આપલા આચરય જનક પરમે�ર 
�ની આપાલા બનવા તો આપલે તેલા �ણજન ઈસા સાગંહ. 

પરમે�ર �ણહ કા આપલે ખોટા ંકામ ક�હ�ત. �લા તો પાપ સાગંહ. 
પાપના દંડ ત મરણ આહા પન પરમે�ર �મુાવર �બુ પ્રેમ કરહ તાહંા ંતેની 
તેના એકના એક પોસા ઈ� ુ�ખ્રસ્ત �મુને પાપને દંડ સાટ� �ુ�ુસ વર મ�ુલા 
દવાડ� દ�દા. મા�નુ ઈ� ુદ�વ �વતા ઉઠના અન સરગમા ંચઢ� ગે. જો �મુી 

ઈ� ુવર િવ�ાસ કરસા અન �મુને પાપની માફ� માગસા ત તો �મુાલા 
માફ કર� દ�લ. તો આતા ં�મુને �વનમા ંયીલ અન તેમા ંરહ�લ  

અન �મુી અનતં�વન �ધુી તેને હાર� રહસાલ.

જો �મુી િય� સાચા ંઆહા ઈસા ંિવ�ાસ કરતાહંાસ ત પરમે�રલા ઈસા ંસાગંા:ં 
વ્હાલા ઈ� ુમા ંિવ�ાસ કરાહા ંકા � ુ ંપરમે�ર આહાસ અન મા�સુના �પ 

ધારણ કર�ની માને પાપને સાટ� મરણ પામનાસ અન આ�ુ ફ�ર�થી �વતા 
આહાસ, આતા ંદયા કર� માને �વનમા ંયે અન માના પાપ માફ કર� દ�. 
�થી મા ંનવી �જ�દગી �વી શકા,ં અન એક �દસ અનતંકાળ �ધુી �નુે 

હાર� રહ� શકા.ં �નુી આજ્ઞા પા�લા અન �નુે હાર� �નુા
પોસા �સા ંર�લુા મદદ કર. આમીન. 

બાઇબલ વાચંીની દ�વ હાર� દરરોજ ગોઠ લાવા. યોહાન ૩:૧૬


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21

