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परवाना (लाइस�स): तुम्ह� जोपय�त ह� गोष्ट �वकत 
नाह�त,  

तोपय�त तुम्ह� ती कॉपी �कंवा मु�द्रत करू शकता.  



जेव्हा येशू पथृ्वीवर राहत होता, तेव्हा त्याने 
आपल्या �शष्यांना स्वगार्�वषयी सां�गतले.   
तो त्याला “माझ्या �पत्याचे  
घर” म्हणत असे, आ�ण  
सांगत असे क� �तथे  
अनेक महाल  
आहेत. 



महाल हे एक मोठे, सुदंर 
असे घर आहे.  स्वगर् हे 
पथृ्वीवर�ल कोणत्याह� 
घरापे�ा  
मोठे आ�ण जास्त  
सुदंर आहे.  



येशू म्हणाला, “मी तुमच्यासाठ� जागा तयार 
करण्यासाठ� जात आहे.  आ�ण जर मी जाऊन 
तुमच्यासाठ� जागा तयार केल�, 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 दृष्ट�पासनू दरू नेले.  



तेव्हा पासनू, �ख्रस्ती लोकांनी येशू परत येणार 
व त्यांचा स्वीकार करणार ह्या त्याच्या वचनाचे 
   नेहमीच स्मरण ठेवले आहे.  येशूने  
           म्हटले क� तो अकस्मात परत 
     येणार, जेव्हा अपे�ा खपूच 
        कमी असेल. 

ईश्वरापाशी 
उपिस्थत 



पण तो येण्यापूव� मरण पावणा-या �ख्रस्ती 
लोकांचे काय?  बाइबल सांगते क� ते थेट 
     येशूजवळ जातात. शर�रात अनुपिस्थत 
     होणे म्हणजेच प्रभपूाशी 
        उपिस्थत होणे आहे.  

ईश्वरापाशी 
उपिस्थत 



बाइबलमधील शवेटचे पुस्तक “प्रकट�करण” 
आम्हांला स्वगर् �कती सुदंर आहे ते सांगते.   
सवा�त सुदंर गोष्ट म्हणजे, एका �वशषे प्रकारे, 
स्वगर् हे ईश्वराचे घर आहे.  ईश्वर सवर्त्र आहे, 
          पण त्याचे �सहंासन  

स्वगार्त आहे.  



देवदतू आ�ण अन्य स्वग�य प्राणी स्वगार्त 
ईश्वराची पूजा करतात.  तसेच, ईश्वराचे  
लोक, जे मरण पावून स्वगार्त  
गेले आहेत तेह� ईश्वराची पूजा  
करतात.  ईश्वराची प्राथर्ना  
करण्यासाठ� ते  
�वशषे प्राथर्ना  
गीते गातात.  



ते गात असलेल्या एका गीतामधील काह� शब्द  
इथे आहेत: तू योग्यतम आहेस,  
कारण तू आम्हांला मकु्त  
केलेस व ईश्वरापाशी  
पोहोच�वलेस, ... 



... प्रत्येक जमाती व प्रत्येक  
राष्ट्रासाठ� तू तुझ ेरक्त वा�हलेस  
आ�ण आमच्या ईश्वरासाठ�  
आम्हांला राजा आ�ण पुजार� 
बन�वलेस.  ([रेव्ह. 5:9) 



बाइबलातील सवा�त शवेटच्या पानांवर स्वगार्चे 
वणर्न “नवे जेरूसलेम” असे केले आहे.  ते खपू 
खपू मोठे आहे, व बाहेरून उंच �भतं आहे.  ह� 
सयूर्कांत  
 
 
 
 
मण्यांची  
�भतं  
स्फ�टकासम  
स्वच्छ आहे. 



ह्या �भतंीचा पाया स�दयर्पूणर् रंगांनी चमकणा-
या रत्नांनी व �कंमती दगडांनी आच्छादलेला 
आहे. शहराचा प्रत्येक दरवाजा एकाच �वशाल  
                  मोत्यापासनू बन�वला आहे!  



मोत्यांचे हे �वशाल दरवाजे कधीह� बंद नसतात.  
चला आत जाऊन सभोवताल� एक नजर टाकूया 
... व्वा!  स्वगर् आतून खपूच सुदंर आहे.  हे 
शहर शुद्ध      सोन्याचे बन�वले आहे, 

 जसे स्वच्छ काच.   
रस्ते सदु्धा  

सोन्याचे  
 

बन�वले 
 आहेत.  



ईश्वराच्या �सहंासनाजवळून एक सुदंर, 
जीवनरसाची स्वच्छ नद� वाहत आहे.  नद�च्या 
दोन्ह� बाजूनंा जीवन व�ृ आहे जो प�हल्यांदा 
ईडनच्या बागेत सापडला होता. 



हा व�ृ अ�त�वशषे आहे.  त्याला बारा वेगवेगळी 
फळे आहेत, प्रत्येक म�हन्याला वेगळे.  आ�ण 
जीवनव�ृाची पाने राष्ट्रांच्या आरोग्यासाठ� 
आहेत.  



स्वगार्ला प्रकाशासाठ� सयूर् �कंवा चदं्राची 
आवश्यकता नाह�.  ईश्वराची स्व�कत� त्याला 
सुदंर�रत्या प्रकाशमान करते.  �तथे कधीह� रात्र 
नसते.  



स्वगार्तील प्राणीसदु्धा वेगळे आहेत.  ते सवर् 
पाळीव आ�ण मतै्रीपूणर् आहेत.  लांडगे आ�ण 
शळेी एकत्र गवत खातात.  �वशालकाय 
�सहंसदु्धा बैलांप्रमाणे चारा खातात.  प्रभ ू
म्हणतात, “ते माझ्या सवर् पवर्तांना कधी दःुखी 
करणार नाह�त �कंवा नाशह� करणार नाह�त.” 



आम्ह� जसे सभोवताल� नजर टाकतो, तसे 
आम्ह� पाहतो क� स्वगार्मध्ये काह� गोष्ट� 
नाह�त.  रागीट     शब्द ऐकू येत  
नाह�त.   
कोणीह�  
भांडत  
नाह�  
�कंवा  
स्वाथ�  
नाह�. 



दरवाजांना कुलपू नाह�, कारण स्वगार्त  
चोरच नाह�त.  �तथे खोटारड ेनाह�त,  
हत्यारे नाह�त,  
चेटके �कंवा  
अन्य दषु्ट  
लोक  
नाह�त.   
 
 
स्वगार्मध्ये  
कोणत्याह�  
प्रकारचे पाप नाह�.  



स्वगार्मध्ये ईश्वरा 
समवेत आणखी अश्र ू
नाह�त.  कधीकधी 
ईश्वराचे लोक ह्या 
जीवनातील खपू 
दःुखामळेु रडतात.  
स्वगार्मध्ये  
ईश्वर सवर् अश्र ूपुसतो.  



स्वगार्मध्ये मरणह� नाह�.  ईश्वराचे लोक नेहमी 
प्रभ ूबरोबरच असतील.  �तथे आणखी कोणतेह� 
दःुख नाह�, आणखी रडणे नाह�, आणखी वेदना 
नाह�.  आजार नाह�,     दरुावा नाह�, 
अतं्येष्ट� नाह�.   
स्वगार्मध्ये  
प्रत्येकजण  
ईश्वरासमवेत  
सतत आनंद�  
आहे.  



सवा�मध्ये उ�म म्हणजे, मलेु आ�ण मलु�ंसाठ� 
(आ�ण तरूणांसाठ�ह�), ज्यांनी येशू त्यांचा 
तारणहार असल्याचा �वश्वास ठेवला  
आहे आ�ण त्याला त्यांचा  
प्रभ ूमानून त्याची  
आ�ा मानल�  
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�हल� आहेत ते?  येशूमध्ये �वश्वास  
ठेवतात त्या सवर् लोकांची.   
�तथे तुमचे नाव  
आहे का? 



बाइबलमधील स्वगार्सबंंधीचे शवेटचे शब्द  
म्हणजे सुदंर �नमतं्रण आहे. 



“आ�ण आत्मा आ�ण वध ुम्हणतात, ‘ या!’ 
आ�ण जो ‘ या!’  असे ऐकतो त्याला येऊ द्या, 
आ�ण जो तहानलेला आहे त्याला येऊ द्या. 



आ�ण ज्याची इच्छा असेल त्याला जीवनाचे  
पाणी मोफत नेऊ द्या.” 



स्वगर् - ईश्वराचे संुदर घर 
 

 ईश्वराची वाणी - बाइबल मधून गोष्ट 
 

प्राप्त झाल� आहे  
 

 जॉन 14; 2 कॉ�रिन्थयन्स 5;  
प्रकट�करण 4, 21, 22  

“आपल्या वाणीतून आल्यास प्रकाश देत.े”  
प्लाज्म 119:130 



समाप्त 



बाइबलमधील ह� गोष्ट आम्हांला आमच्या सुंदर 
ईश्वरा�वषयी सांगते ज्याने आम्हांला बन�वले आ�ण 
ज्याची इच्छा अशी आहे क� आम्ह� त्याला ओळखावे. 

 
ईश्वराला मा�हत आहे क� आम्ह� वाईट गोष्ट� केल्या 
आहेत, ज्याला तो पाप म्हणतो.  पापाची �श�ा मतृ्यू 

आहे, पण ईश्वर तुमच्यावर इतके पे्रम करतो क� त्याने 
तुमच्या पापासंाठ� �श�ा �मळावी आ�ण क्रॉसवर मरण 
यावे म्हणून त्याच्या एकुलत्या पुत्राला येशूला पाठ�वले.  
नंतर येशू पुन्हा िजवंत झाला आ�ण स्वगार्तल्या घर� 
गेला.  जर तुम्ह� येशूमध्ये �वश्वास ठेवता आ�ण 
तुमच्या पापासंाठ� त्याने �मा करावी अशी त्याला 
�वनंती करता, तर तो नक्क� �मा कर�ल.  तो आता 
तुमच्याबरोबर येऊन राह�ल आ�ण तुम्ह� त्याच्याबरोबर 

कायम राहणार. 



जर हे सत्य आहे यावर तुम्ह�  
�वश्वास ठेवता, तर ईश्वराला हे सांगा: 

�प्रय येशू, तू ईश्वर आहेस आ�ण माझ्या पापासंाठ� 
मतृ्यू भोगण्यास मनुष्य बनलास आ�ण आता तू 

पुन्हा जगतोस यावर माझा �वश्वास आहे.  कृपा करून 
माझ्या जीवनात ये आ�ण माझ्या पापासंाठ� मला 
�मा कर, जेणेकरून आता मला नवीन जीवन प्राप्त 
होईल, आ�ण एक �दवस मी कायम तुझ्याबरोबर 

राहण्यासाठ� �नघेन.  तुझी आ�ा पाळण्यासाठ� आ�ण 
तुझ ेमूल होऊन जगण्यासाठ� मला मदत कर.  

आमेन.  
 

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