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લાયસન: �ંવ સુધી તુમી ઇકુલા ની માગા તાંવ સુધી તુમની સ�ા  
આહા કા તુમી યી વાતા� છાપી અન નકલ કરી સકા. 



જદવ ઈસુ યે દુનેમાં હતા તદવ તો તેને ચેલા સાહલા સરગ િવશ ે
સાંગના. તેની તેલા “માને બાહાસના ઘર” સાંગાં, અન તઠ ખુબ 
મકાના આહાત ઈસાં  
સાંગના. મકાન એટલ ેમોઠા,  
સંુદર ઘર. સરગ દુનેને  
ઘરથી ખુબ મોઠા અન  
સંુદર આહા. 



ઈસુની સાંગાં, “માં તુમને માટે �ગા તયેર ક�લા �હાં.  
અન જો માં �ન અન તુમને માટે �ગા તયેર કરીન ત, માં તુમાલા 
લેવલા પાસા યીન.” ઈસુ દેવ �વતા હુયીની માગુન સરગ માં ગેહે. 
જદવ તેના ચેલા તેલા વર �તાં હેર હતાત તદવ આકાશના વાદળાં  
હી ંતેલા તેહને  
માં સમાવી  
લીયેલ  
હતાં.  



તે િદસ હુન ખીરીસતી (િખ્રસ્તી) લોક ઇસુલા યાદ કરતાં હાં  
કા એક િદસ ઈસુ યીલ ની તેહલા લી �યીલ. ઈસુની સાંગાં  

કા તો આપાલા ખબર ની પડ તીસાં લેગજ યેવલા  
આહા. પન ખીરીસતી (િખ્રસ્તી) લોક જ ેતેને 

 યેવલા પુડ મરી �તાં હાં તેહના કાય 
 હુયીલ? બાઇબલ સાંગ હ કા ત� 

 તો સીધા ઈસુને હારી �તાં 
 રહતાહા.ં દુનેવી શરીર ની 

 ગેર હાજરી મતલબ 
 દેવને હારી રહુલા. 

દેવને હારી ં



પ્રકટીકરણ, બાઇબલની ચોપડી આપાલા સરગ કોડાક બેસ 
આહા તી ંસાંગહ. તેને થી ચાંગલી અન બેસ ગોઠ ત યી આહા કા 
સરગ દેવના ઘર આહા. પરમે�ર આખજે આહા, પન તેના  

િસંહાસન (રાજગાદી) 
 સરગમાં આહા. 



દેવદૂત અન દુસરા સરગના �વ દેવની 
આરાધના સરગમાં કરતાહા. તીસાજં 
જ ેલોક મરણ પામતા હાં ત� પન 
સરગમાં �તાં હાં. તે ખાસ દેવની 
પ્રશંસા માટે ગાનાં લાવતાંહા.ં 



જ� ગાનાં ત� લાવતાં હાં તેના થોડાક શબ્દ અઠ આહાત: તુમી યેને 
લાયક ગણવામાં આનાસ કાહા કા તુમી તુમને લોહીની િકંમત 
ચુકતી કરીની આખે પ્ર� માહુન  
અન દેશવાસી માહુન દેવને માટે  
રા� અન યાજક તરીકે અલગ  
નીવડી પાડવામા ંઆનાહાસ.  
(પ્રકટીકરણ ૫:૯) 



બાઇબલના છેલ્લા પાનાં સરગ િવશ ેઈસાં સાંગ હ કાય તી ંતો 
“નવાં ય�શાલેમ” આહા. તી ંખુબ ખુબ મોઠા આહા તેને ચેર ેબાજુ 
મોઠી દીવાલ આહા. તેની દીવાલ �સ્પર દગડાની, અન ચોખ્ખાં 
સ્ફિટક, �સી આહા. મણી અન િકંમતી દગડા કન તેના પાયે બંદ 
કરલે અન ચળકતા રંગ કન  
 
 
 
 
 
ખુબસૂરત  
દીસ હ.  
ખુબ મોતી કન  
એક-એક દરવા�  
બનવેલ આહાત. 



તે મોતીના મોઠા દરવા� કદી બંદ ની કરવામા ંયેત. તેમાં �યની 
હે�ં... કાય જ...! સરગ આંત હંુન ખુબ ચાંગલા (બેસ) દીસ હ. શહેર 
ચોખ્ખે સોના કન બનવેલ આહા, �સાં કા ચોખ્ખા કાંચ આહા. 
અન ગલે (શેરી) હી સોનાને બનવેલ આહાત. 



ખુબ સંુદર દેવને િસંહાસન વરહંુન �વનના પાની ચોખ્ખે 
નયમાહુન વહ હ. નય ને દોને કડુન �વનના ઝાડ આહા, �ં પુડ 
એદન વાડી માં સાંપડેલ હતાં. િયં ઝાડ ખાસ આહા. તી ંઝાડ દર 
માસે બાર પ્રકારના અલગ અલગ ફળ દેહે. ઝાડના પાનાં દેશને 
લોક સાહલા બેસ ક�લા માટે આહાત. 



સરગલા ઉજડે માટે સુર ેઅન ચાંદ ની જ�ર ની ંપડ. દેવના મિહમા 
તેમાં અ�ભુત રીતે ઉજડે પુરા પાડહ. તેમાં રાત કદી ની ંપડ. 



સરગના �નવર પન અલગ આહાત. ત� આખાં ઘરલેુ (પાલતુ) 
અન દોસ્તાર �સાં આહાત. વ� અન ઘેટાં હારીજં ઘાંસ ખાતાં 
હાં. મોઠલા ખડે હી બયલા ને ગત તણખલા ખાતાં હાં. દેવ સાંગ 
હ “ત� કદી માને પિવત્ર ડોગંરમા ંદુઃખ ની ંદેત અન તોડી ની ં
ટાકત.” 



�સાં આપલે યેવ-તેવ હે�ં 
તાહાં આપલે એક વસ્તુ 
હેરજહન કા તેની  
સરગમાં ખોટ આહા.  
કાહી ંપન ગુસ્સા  
વાળા શબ્દ  
આયકુલા ની  
મીળનાત.  
કોની  
ઝોડાયજ  
ની અન  
સ્વાથ�  
ની દીસ. 

તઠ દાર લા તાળાં ની ં
મીળત. કાહા કા સરગમાં 
ચોર ની ંમીળત. તઠ જુઠા,  

  મરનાર, �દુગર કા 
દુસરા ખરાબ 

 લોક ની 
 મીળત. 

 સરગમાં 
 કાહી ંપન 

 �તના  
પાપ ની ં 
મીળ. 



સરગમાં દેવને હારી એક 
પન આંસુળા ની મીળત. 
અમુક વાર �વનમાં ખુબ 
દુઃખ યેતા હાં તાહાં દેવના 
લોકાં રડતાહા.ં સરગમાં 
દેવ આખાં આંસુળા પૂછી 
ટાકહ. 



સરગમાં મરણ ની આહા. પરમે�રના લોકાં દેવને હારી કાયમને 
માટે રહતીલ. તઠ કાહી ંશોક, રડ, કા દુઃખ ની મીળ. બીમારી, 
અલગ પડુલા કા અંિતમિવિધ ની મીળ. સરગમાં આખાં આનંદ માં 
દેવને  
હારી કાયમ ને  
માટે રહતીલ.  



આખે કરતાં બેસ ગોઠ ત, સરગ પોસી અન પોસા માટે, બાયકો 
અન ગોહો (બારીક અન મોઠા) જો દેવ ઇસુ િખ્રસ્તલા પોતાના 
તારનાર આહા ઈસાં િવ�ાસ કરહ અન તેને સાંગેલ પ્રમાણે ચાલહ 
તેને માટે આહા. સરગમાં એક �વનના ઘેટાં નાંવની ચોપડી 
આહા.તી લોકા ને નાંવ કન  
ભરાયજલે આહા. તુમાલા ખબર  
આહા કા તેમાં કોનાના  
નાંવ આહાત? આખે  
લોકાંહના જ ેઈસુ  
વર િવ�ાસ થેવતાંહાં.  
કાઈ આપલાં નાંવ  
તેમાં આહા?  



બાઇબલના સરગ િવશ ેછેલ્લા શબ્દ અ�ભુત આવકાર  
�પ આહાત. “આ�ા અન કન્યા સાં ગ હ, ‘અઠ યે!’ અન  
જો આયકહ તો સાં ગ, ‘અઠ યે!’ અન જલેા તીસ લાગની  

તો અઠ યે. અન જલેા મન હવાં તો �વનનાં  
પાની મોફત માં લી �.” 



સરગ, પરમે�રના સંુદર ઘર 
 

પરમે�રને વચન, બાઇબલ માહુન ગોઠ,  
 

માહુન મીળી યેહે 
 

યોહાન ૧૪; ૨ કોરીથંી ૫;  
પ્રકટીકરણ ૪, ૨૧, ૨૨ 

“તુમને શબ્દના મેળાપ (બોલુલા) ઉજડે દેહે.” 
ગીતશા� ૧૧૯:૧૩૦ 



60 60 

પુરાં 



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

 
પરમે�ર �ણહ કા આપલે ખોટાં કામ ક�હ�ત. જલેા તો પાપ સાંગહ.  

પાપના દંડ ત મરણ આહા પન પરમે�ર તુમાવર ખુબ પે્રમ કરહ તાંહાં તેની તેના 
એકના એક પોસા ઈસુ િખ્રસ્ત તુમને પાપને દંડ સાટી ંકુ�સ વર મ�લા દવાડી 
દીદા. માગુન ઈસુ દેવ �વતા ઉઠના અન સરગમાં ચઢી ગે. જો તુમી ઈસુ વર 

િવ�ાસ કરસા અન તુમને પાપની માફી માગસા ત તો તુમાલા  
માફ કરી દીલ. તો આતાં તુમને �વનમાં યીલ અન તેમાં રહીલ   

અન તુમી અનંત�વન સુધી તેને હારી રહસાલ. 
 

જો તુમી િયં સાચાં આહા ઈસાં િવ�ાસ કરતાંહાસ ત પરમે�રલા ઈસાં સાંગાં: 
વ્હાલા ઈસુ માં િવ�ાસ કરાહાં કા તું પરમે�ર આહાસ અન માનુસના �પ ધારણ 
કરીની માને પાપને સાટી મરણ પામનાસ અન આજુ ફીરીથી �વતા આહાસ, 
આતાં દયા કરી માને �વનમાં યે અન માના પાપ માફ કરી દે. જથેી માં નવી 

િજંદગી �વી શકાં, અન એક િદસ અનંતકાળ સુધી તુને  
હારી રહી શકાં. તુની આ�ા પાળુલા અન તુને હારી તુના  

પોસા �સાં રહુલા મદદ કર. આમીન.  
 

બાઇબલ વાંચીની દેવ હારી દરરોજ ગોઠ લાવા.   યોહાન ૩:૧૬ 
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