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લાઇસન: � ુમદઈ યી વાતાર્ કોપી કરો ને િપ્રન્ટ કરો અિધકાર
આહાઇ �ંવ લગી � ુમી ઈકો નાંય.

જય
ં ઈ�ુ યા �ુિનયામાં આસી તંય તાનહ� ચેલાદય સરગ
િવશે આખનો. તાનહ� તાહદય “માંઝે બાહાચો ઘર” સાંગી, ને
તથય ઘને મકાન આહાત અસો આખી. મકાન એટલે મટ� ,
�ુદર
ં ઘર. સરગ �ુનેચે ઘર થી
ઘણે મટ� ને �ુદર
ં આહાત.

ઈ�ુની આખી, “માં � ુમચે સાઠ� �ગો તૈયાર કરો �ય. ને જો
માં �ંદ ને � ુમચા સાઠ� �ગો તૈયાર કરન્દ તે, માં � ુમદય
નેવદય યીનદ.” ઈ�ુ દ� વ �વતો હો�ન
ુ ી મા�ુહ સરગ માં
ગેવ. જય
ં તાચે ચેલે તાદય વર �તો નાંગત આસી તદવે
આકાશ ચે વાદળે તાંદય તાહમાં સમાવી લીનેહ આસી.

તા �દસા �ન
ુ ં �ખ્રસ્તી લોક ઇ�ુદય યાદ કરત કાઈ એક
�દસ ઈ�ુ યીદ ને તાહદય ઘી�ુ �દ. ઈ�ુની આખી કાઈ
તો આપનાદય ખબર નાહા પડ� તસો વેગેજ યેવદય
આહાય. પણ �ખ્રસ્તી લોક �ં �ુઢ� મ�ુહ
�ત આહાત તાહચો કાય હોદ?
બાઇબલ આખય કાય તા તે
સીધે ઈ�ુ હાર� ��ર
ુ �હત.
�ુિનયાચે શર�ર ચો
ગેરહાજર� મતલબ
દ� વાચે હાજર�માં
દ� વાચે હાર� રહ�.

પ્રકટ�કરણ, બાઇબલચી ચોપડ� આપલો સરગ કલોક બેસ
આહાય તી આખય. તાચે થી ચાંગલી ને બેસ ગોઠ તે યી
આહાય કા સરગ દ� વાચો ઘર આહાય. પરમે�ર આખેજ
આહાય, પણ તાચો િસ�હાસન (રાજગાદ�) સરગ માં આહાય.

દ� વ�ૂત ને �ૂસર� સરગચે �વ દ� વાંચી આરાધના સરગમાં કરત.
તસોજ �ં લોક મરત આહાત તે પણ સરગ માં �ત આહાત.
તે ખાસ દ� વાંચે પ્રશંસા માટ� ગાના લાવત
આહાત. � ગાને તે લાવત આહાત તાચે
થોડ�ક શબ્દ અથય આહાત: � ુમદય
આચે લાયક ગણવામાં આની કસા કાઈ
� ુમદય � ુમચે લોહ�ચો �ક�મત અદા ક�ુ� ૂ
આખે પ્ર� માઠ� ને
દ� શવાસી માઠ�
દ� વાચે સાઠ� રા�
ને યાજક તર�ક�
અલગ નીવ�ુહ
ં
પાડવામાં યાવ
આહાય.
(પ્રકટ�કરણ
5:9)

બાઇબલ ચો છે લો પાનો સરગ િવષે અસો આખય કાઈ તા તે
“નવો યે�ુસાલેમ” આહાય. તા ઘનો મટો આહાય તાચે ચાર�
બા�ુ મટ� દ�વાલ આહાય. તાચી દ�વાલ �સ્પર દગડાચી ને
ચોખ્ખે સ્ફ�ટક જસા આહાય. મ�ણ ને �ક�મતી દગડા ખન તાચે
પાય� બંદ કરને અન ચળકતા રં ગ ખન ઘનો�ુદર
ં દ� ખાય.
�ુબ
મોતી
કન
એક એક
દરવા�
બનાવને
આહાત.

તે મટ� મોિતયાચો દરવા� કદ� બંદ નાહા કરવામાં યેદ.
તાહમાં ��ન
ં
ુ ી નાગોવ ... કાય �! સરગ �ત�ુ ં ઘનો �ુદર
નાંગાય. શહ�ર ચોખ્ખે સોના ખ�ુ ં બનાવનો આહાય, જસો કાઈ
ચોખ્ખો કાચ આહાય. ને ગલે �ુ ં સોનાચે બનાવને આહાત.

ઘણો �ુદર
ં દ� વાંચે િસ�હાસન વર�ુ ં �વનાચો પાણી ચોખ્ખે
નય મા�ુ ં વહય. નય ને દોને ક�ુહ �વનાચો ઝાડ આહાય,
�ં �ુઢ� એદન વાડ� માં સાપડનો આસી. યા ઝાડ ખાસ
આહાય. તા ઝાડ દર માસે બાર પ્રકાર ના અલગ અલગ ફળ
દ� ય. ઝાડાચે પાન દ� શને લોકા સાહદય બેસ કરો માટ� આહાય.

સરગ દય ઉ�ડ માટ� �ુર�દય ને ચાંદ ની જ�રત નાહા પડદ.
દ� વાચ� મ�હમા તાહમાં અદ�ુત ર�તે ઉ�ડ � ૂરો પાડય.
તાહમાં રાત ��ુ ં નાહા પડય.

સરગચો જનાવર અલગ આહાત. તે આખા ઘર� � ુ ને દોસ્તાર
જશે રહત. વ� ને ઘેટાં નીળો ચાર ખાત આહાત. મટ� ખડયે
બયલાચે જશે �ુચો ખાત આહાત. દ� વ આખય તે કાય�ુ ં પણ
માઝે પિવત્ર ડ�ગર માં �ુઃખ નાંય દ� ત ને ખાં�ું નાંય મેલત.

જશો આપની આટ� -તાટ� નાગો તય આપની એક વસ્� ુ નાગોવ
કાય તાનીહ સરગમાં ખોટ આહાય. કાંઈ પણ રગવાળો શબ્દ
આપણાદય નાહા મીળ�ન. કોની
�ુટત નાંય ને સકાળઠ� નાઈ
નાંગાત. તથય કસાચી પણ
સલા નાંય મીળય. કસાકાય
સરગમાં ચોર� નાહા મીળ,
તથય ઠગો, મરણ,
��ુગર, કા�ુનાઈ,
ં
ખરાબ લોગ મીળદય,
સરગમાં કોઈ પણ
�તચો પાપ નાઈ મીળદ.

સરગમાં દ� વચે હાર�
એકપણ આસોળ નાઈ
મીળત. થોડ�ક આહવર
�ુઃખ યેય તંય દ� વચે લોક
રડત. સરગમાં દ� વ આખે
આસોળે પો�ં ટાકય.

સરગમાં મરણ પણ નાહા મીળદ. પરમે�રચે લોક દ� વાચે
હાર� કાયમ ર�હત. તથય કાઈપણ શોક, રડ, �ુઃખ, કાહ� પણ
નાઈ આહાય. બીમાર�, અલગ પડો કાય �િતમ િવિધ નાય
આહાય. સરગમાં આખે
આનંદમાં દ� વચે હાર�
કાયમ ર�હત.

આખાચે કરતાં બેસ ગોઠ તે, સરગ, પોસી ને પોસો માઠ�
બાઇબલ ને ગોહલો માઠ� જો દ� વ ઈ�ુદય પોતાચો તારણ
અસો િવ�ાસ કરઈ ને તાહ� આખનો પ્રમાણે ચાલદ તાચે
માટ� આહાય. સરગમાં એક �વાંચો મ�ઢો નાવાચી ચોપડ�
આહાય. તી લોકાચે નાવાખન ભરની આહાય.
� ુમદય ખબર આહાય કાઈ તાહમાં
કોનાચો નાંવ આહાય?
આખે લોકાહ� ઈ�ુ વર
િવ�ાસ ઠવનો આહાય.
કાય આપનાચો નાંવ
તાહમાં આહાય?

બાઇબલચો છે લ્લો શબ્દ અદ્દ� ૂત આવકાર�પ આહાય.
“આત્મા ને કન્યા આખય, ‘અથય યે!’ ને જો આયકય તો
આખય ‘અથય યે!’ ને �દય તીસ લાગની તે અથય યે. ને
�દય મન હવો તે �વનચો પાની �કટમાં ઘી�ુ ં �.”

સરગ, પરમે�રચો �ુદર
ં ઘર
પરમે�ર ચો વચન, બાઇબલ માચી ગોઠ
મા�ન
ુ િમલની આહાય
યોહાન ૧૪; ૨ કર�થી ૫;
પ્રકટ�કરણ ૪, ૨૧, ૨૨

“� ુમચો બોલોચો � ુમદઈ ઉ�ડ દ� ય.”
ગીતશાત્ર: ૧૧૯:૧૩૦

� ૂરો

યી બાઇબલ વાતાર્ આપની આ�યર્જનક પરમે�ર
�ની આપનાદય બનવી તાચે િવશે આપનાદય �નો આખત.
પરમે�ર �નયકા આપની �ડં ૂ ો કામ કર�, �દય તો પાપ આખય.
પાપચો દં ડ ત મરણ આહાય, પણ પરમે�ર આપના વર પ્રેમ કરય તય
તાની તાચો એક ચો એક પોસો ઈ�ુ �ખ્રસ્ત �ુઝે પાપ સાઠ� દં ડ માટ� �ુ�ુસ
વર મરોદય દવ�ું દ�ન. મંગે ઈ�ુ દ� વ �વતો ઉઠ�ન સરગ માં ચ�ું ગેવ.
જો �ુમી ઈ�ુ વર િવ�ાસ કરઝા તો �ુદય
ં
પાપચી માફ� માઘઝા તો
�ુમ દય માફ� દ� દ. તો �ુમચે �વનમાં યેદ ને રહદ ને �ુમ્હ�
અનંત�વન �ુધી તાચે હાર� રહઝા.
જો �ુમી યો સાચો આહાય અસો િવ�ાસ કરતહોવે તે પરમે�ર અસો
આખાય. વાલો ઈ�ુ, માં િવ�ાસ કરં ય કાઈ �ુ ં પરમે�ર આહાઇ ને
મા�ુસચો �પ ઘી�ન
ુ ં માઝે પાપ સાઠ� મર�ન ને આ� પાસો �વતો
આહાય. આતાં દયા કર� માઝે �વનમાં માઝો પાપ માફ ક�ું દ� . તંયથી
મંય નવો �વન �વય ને એક �દસ �ુઝે હાર� અનંતકાળ �ુધી
�ુઝે હાર� રહન્દય. �ુઝી આજ્ઞા પાળ�ને �ુઝે હાર� પોસો
જશો રહ�દય મદદ કર. આમેન.
ુ ે દ� વ હાર� �દનાય �દસ ગોઠ લાવો. યોહાન:૩:૧૬
બાઇબલ વાં�ન

