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जेव्हा येशू पथृ्वीवर राहत होता, तेव्हा त्याने आपल्या 
िशष्यांना स्वगार्�वषयी सांिगतले. तो त्याला “माझ्या �पत्याचे 
घर” म्हणत असे, आ�ण सांगत असे क� ितथे अनेक 
महाल आहेत. महाल हे एक मोठे, 
सुंदर असे घर आहे. स्वगर् 
हे पथृ्वीवर�ल कोणत्याह� 
घरापेक्षा मोठे आ�ण 
जास्त सुंदर आहे. 



येशू म्हणाला, “मी तुमच्यासाठ� जागा तयार करण्यासाठ� 
जात आहे. आ�ण जर मी जाऊन तुमच्यासाठ� जागा तयार 
केली, तर मी परत येईन आ�ण तुम्हांला माझ्यामध्ये 
स्वीकार�न.” मरणातून वर आल्यानंतर येशू स्वगार्त गेला. 
त्याचे िशष्य पाहत असता, एका ढगाने 
येशूला वर उचलले 
आ�ण त्यांच्या 
दृ�ीपासून दरू 
नेले. 



तेव्हा पासून, ��स्ती लोकांनी येशू परत येणार व त्यांचा
स्वीकार करणार �ा त्याच्या वचनाचे नेहमीच स्मरण ठेवले 

आहे. येशूने म्हटले क� तो अकस्मात परत येणार,
जेव्हा अपेक्षा खपूच कमी असेल. पण तो

येण्यापूव� मरण पावणा-या ��स्ती 
लोकांचे काय? बाइबल सांगते क� ते 

थेट येशूजवळ जातात. शर�रात
अनुप�स्थत होणे म्हणजेच

�भूपाशी उप�स्थत
होणे आहे. 

ई�रापाशी
उप�स्थत



बाइबलमधील शेवटचे पुस्तक “�कट�करण” आम्हांला स्वगर् 
�कती सुंदर आहे ते सांगते. सवा�त सुंदर गो� म्हणजे, एका 
�वशेष �कारे, स्वगर् हे ई�राचे घर आहे. ई�र सवर्� आहे, 

पण त्याचे िसंहासन स्वगार्त आहे. 



देवदतू आ�ण अन्य स्वग�य 
�ाणी स्वगार्त ई�राची पूजा करतात. 
तसेच, ई�राचे लोक, जे मरण पावून 
स्वगार्त गेले आहेत तेह� ई�राची 
पूजा करतात. ई�राची �ाथर्ना 
करण्यासाठ� ते �वशेष �ाथर्ना 
गीते गातात. 



ते गात असलेल्या एका गीतामधील काह� 
शब्द इथे आहेत: तू योग्यतम आहेस, 
कारण तू आम्हांला मु� केलेस व 
ई�रापाशी पोहोच�वलेस, �त्येक 
जमाती व �त्येक रा�ासाठ� 
तू तुझे र� वा�हलेस 
आ�ण आमच्या 
ई�रासाठ� 
आम्हांला 
राजा आ�ण 
पुजार� 
बन�वलेस. 
([रेव्ह. 5:9)



बाइबलातील सवा�त शेवटच्या पानांवर स्वगार्चे वणर्न “नवे 
जेरूसलेम” असे केले आहे. ते खपू खपू मोठे आहे, व 
बाहेरून उंच िभंत आहे. ह� सूयर्कांत मण्यांची िभंत 
स्फ�टकासम स्वच्छ आहे. �ा िभंतीचा पाया स�दयर्पूणर् 
रंगांनी चमकणा-या र�ांनी व �कंमती दगडांनी आच्छादलेला 
आहे. 

शहराचा 
�त्येक 
दरवाजा 
एकाच �वशाल 
मोत्यापासून 
बन�वला आहे!



मोत्यांचे हे �वशाल दरवाजे कधीह� बंद नसतात. चला आत 
जाऊन सभोवताली एक नजर टाकूया ... व्वा! स्वगर् आतून 
खपूच सुंदर आहे. हे शहर शु� सोन्याचे बन�वले आहे, जसे 
स्वच्छ काच. 
रस्ते स�ुा सोन्याचे 
बन�वले आहेत. 



ई�राच्या िसंहासनाजवळून एक सुंदर, जीवनरसाची स्वच्छ 
नद� वाहत आहे. नद�च्या दोन्ह� बाजूनंा जीवन वकृ्ष आहे जो 
प�हल्यांदा ईडनच्या बागेत सापडला होता. हा वकृ्ष 
अित�वशेष आहे. त्याला बारा वेगवेगळ� फळे आहेत, �त्येक 
म�हन्याला वेगळे. आ�ण जीवनवकृ्षाची पाने रा�ांच्या 
आरोग्यासाठ� आहेत. 



स्वगार्ला �काशासाठ� सूयर् �कंवा चं�ाची आवश्यकता नाह�. 
ई�राची स्व�कत� त्याला सुंदर�रत्या �काशमान करते. ितथे 
कधीह� रा� नसते. 



स्वगार्तील �ाणीसु�ा वेगळे आहेत. ते सवर् पाळ�व आ�ण 
मै�ीपूणर् आहेत. लांडगे आ�ण शेळ� एक� गवत खातात.
�वशालकाय िसंहसु�ा बैलां�माणे चारा खातात. �भू 
म्हणतात, “ते माझ्या सवर् पवर्तांना कधी दःुखी करणार 
नाह�त �कंवा नाशह� करणार नाह�त.”



आम्ह� जसे सभोवताली नजर टाकतो, तसे आम्ह� पाहतो क� 
स्वगार्मध्ये काह� गो�ी नाह�त. रागीट शब्द ऐकू येत नाह�त. 
कोणीह� भांडत नाह� �कंवा स्वाथ� नाह�. दरवाजांना कुलूप 
नाह�, कारण स्वगार्त 
चोरच नाह�त. 
ितथे खोटारडे 
नाह�त, 
हत्यारे 
नाह�त, 
चेटके �कंवा 
अन्य द�ु 
लोक नाह�त. 
स्वगार्मध्ये 
कोणत्याह� 
�कारचे पाप नाह�. 



स्वगार्मध्ये ई�रा समवेत 
आणखी अ� ूनाह�त.
कधीकधी ई�राचे लोक 
�ा जीवनातील खपू
दःुखामुळे रडतात. 
स्वगार्मध्ये 
ई�र सवर् अ� ूपुसतो. 



स्वगार्मध्ये मरणह� नाह�. ई�राचे लोक नेहमी �भू बरोबरच 
असतील. ितथे आणखी कोणतेह� दःुख नाह�, आणखी रडणे 
नाह�, आणखी वेदना नाह�. आजार नाह�, दरुावा नाह�, 
अतं्ये�ी नाह�. स्वगार्मध्ये 
�त्येकजण ई�रासमवेत
सतत आनंद� आहे. 



सवा�मध्ये उ�म म्हणजे, मुले आ�ण मुलींसाठ� (आ�ण 
तरूणांसाठ�ह�), ज्यांनी येशू त्यांचा तारणहार असल्याचा 
�व�ास ठेवला आहे आ�ण त्याला त्यांचा �भू मानून त्याची 
आज्ञा मानली आहे, स्वगर् त्यांच्यासाठ� आहे. स्वगार्त लॅम्बचे 
जीवनाचे पुस्तक नावाचे एक पुस्तक आहे. 
ते लोकांच्या नावांनी भरलेले आहे. 
तुम्हांला मा�हत आहे का ितथे 
कोणाची नावे िल�हली 
आहेत ते?  येशूमध्ये 
�व�ास ठेवतात 
त्या सवर् लोकांची. 

ितथे तुमचे नाव 
आहे का?



बाइबलमधील स्वगार्संबंधीचे शेवटचे शब्द म्हणजे सुंदर 
िनमं�ण आहे. “आ�ण आत्मा आ�ण वधु म्हणतात, ‘या!’
आ�ण जो ‘या!’ असे ऐकतो त्याला येऊ �ा, आ�ण जो 

तहानलेला आहे त्याला येऊ �ा. आ�ण ज्याची इच्छा असेल 
त्याला जीवनाचे पाणी मोफत नेऊ �ा.”



स्वगर् - ई�राचे सुंदर घर

ई�राची वाणी - बाइबल मधून गो�

�ा� झाली आहे

जॉन 14; 2 कॉ�र�न्थयन्स 5; 
�कट�करण 4, 21, 22 

“आपल्या वाणीतून आल्यास �काश देते.” 
प्लाज्म 119:130



समा�



बाइबलमधील ह� गो� आम्हांला आमच्या सुदंर ई�रा�वषयी सांगते ज्याने 
आम्हांला बन�वले आ�ण ज्याची इच्छा अशी आहे क� आम्ह� त्याला ओळखावे.

ई�राला मा�हत आहे क� आम्ह� वाईट गो�ी केल्या आहेत, ज्याला तो पाप 
म्हणतो.  पापाची िशक्षा मतृ्यू आहे, पण ई�र तमुच्यावर इतके �ेम करतो क� 
त्याने तमुच्या पापांसाठ� िशक्षा िमळावी आ�ण �ॉसवर मरण यावे म्हणनू 

त्याच्या एकुलत्या पु�ाला येशूला पाठ�वले.  नंतर येशू पुन्हा �जवंत झाला आ�ण 
स्वगार्तल्या घर� गेला.  जर तमु्ह� येशूमध्ये �व�ास ठेवता आ�ण तमुच्या 
पापांसाठ� त्याने क्षमा करावी अशी त्याला �वनंती करता, तर तो नक्क� 

क्षमा कर�ल.  तो आता तमुच्याबरोबर येऊन राह�ल आ�ण 
तमु्ह� त्याच्याबरोबर कायम राहणार. 

जर हे सत्य आहे यावर तमु्ह� �व�ास ठेवता, तर ई�राला हे सांगा:
��य येशू, त ूई�र आहेस आ�ण माझ्या पापांसाठ� मतृ्यू भोगण्यास मनुष्य 

बनलास आ�ण आता त ूपुन्हा जगतोस यावर माझा �व�ास आहे.  कृपा करून 
माझ्या जीवनात ये आ�ण माझ्या पापांसाठ� मला क्षमा कर, जेणेकरून आता 
मला नवीन जीवन �ा� होईल, आ�ण एक �दवस मी कायम तझु्याबरोबर
राहण्यासाठ� िनघेन.  तझुी आज्ञा पाळण्यासाठ� आ�ण तझेु मलू होऊन 

जगण्यासाठ� मला मदत कर.  आमेन. 

बाइबल वाचा आ�ण ई�राशी रोज बोला!  जॉन 3:16
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