
देवन सुंदर 
घर सगर्

पोरस करता बायबल
सादर



िलखनारा: Edward Hughes

सजावट करणारा: Lazarus
Alastair Paterson

स्वीकारनारा: Sarah S.

नी भाषांतर करेल: www.christian-translation.com

उत्पादन करता: Bible for Children
www.M1914.org

©2021 Bible for Children, Inc.
लायसन्स: झंधल�ग तुम्ह� हाई गोट ईकतत नह�, त�ल�ग तुमले 

इना कापी कराना छापाना अिधकार से.



जव्हय जीजस �प�रथ�व वर व्हता तेनी तेन्हा चेलासले सगर् 
ब�ल सांग. तो तेले “मना बापन घर” म्हणस. आिन बोलना 
तठे गयऱ्या हावाल्या शेत. हावाली म्हणजे भार� मोठं घर. 
धरती वरला घरस प�या सगर् 
मोठा आ�ण संुदर शे.



जीजस बोलना, “मी तुम्हनासाठे जागा बन्हावाले जास. 
आ�ण जर मी तुम्हना साठे जागा बनाई, मी परत मन्हासाठे 
तुम्हले लेवाले येसू”. मरेल नंतर जीजस सग� जास. तेन्हा 
चेलास्ना देखत एक ढग ऊना, जीजसले िल सन �दसेनासा 
व्हयना.



तवय पासून, ��स्तीसले जीजसन परत ई सन तेस्ले
िल जावान वचन याद शे. जीजस म्हणस, तो अचानक
परत ईन आ�ण तेसले लई जाईन, जव्हय त्यास्ले 
अपेक्श्या बी ऱ्हांनार नई. पन तेना येवा ना 
प�हले ज्या ��स्ती मरथीन त्यास्न 
काय? बायबल सांगस त्या सरय 
देवले पावथीन. शर�र थून 
गरैहजर म्हणजे 
देवपा हाजर. देवले सादर



बायबल म्हान आखर� पुस्तक, रेवेलेशन, आपले सगर् �कतला 
भार� शे हाई सांगस. समदास मा भार� गोट हाई शे का एक 
खास प�त थून सगर् हाई देवन घर शे. देव समदा �ठकाने  
शे पण तेन्ह िसंहासन सगर् म्हा शे.



सगर् मा देवदतू आ�ण इतर सग�य 
देव ्िन पूजा करतस तसंच देवना 
मर�सन सरगे जायल लोक बी. त्या
देव करता खास गाना म्हणतस.



त्या म्हणतस त्या गाना म्हातला या काह� शब्द: तू तुन्हा  
र� ना अिभषेक कर� सनी आमले परतेक देश आ�ण
समाजम्हा राजा आ�ण गरुु बनाई 
सन पाप पाईन मु� कर. त्याब�ल 
आम्ह� तून्हा आभार� शेत. हाई तूच 
करू शकस. (रेव्ह 5:9)



बायबलन्ना आखर� पानम्हा सरगना उल्लेख “नव जेरुसलेम”
आस करेल शे. आजबूाजलेू उच्या िभतडा वाल ते गयर, गरै, 
मोठ शे. जस्पर नावना गारगोट� सारका दगडं सन्या भीतडा 
शेत. र� जडेल पाया वाल्या भीतडा मज्जा ना चमक्या रंग, 
वाल्या शेत.
परतेक 
सयरना 
दरजा दांडगा 
अख्खा मोती 
ना बन्हायल शे.



त्या मोती ना दजार् कधीच बन नई हार्तस. आते मदमा जाई 
सन देखतु ... वाव! सगर् म्हदमाइं जास्ती भार� शे. बावनकशी 
सोनानं सयर बनेल शे, जसं काह� काचनच. रस्ता सु�ा 
सोनाना शेतस.



देव ना िसंहासन म्हाईन जीवन ना पाणी वाली मज्जानी   
सुंदर, िनमर्य नद� व्हास. नद� ना बाज ूले जीवन नं झाड, जे  
प�हला सावा ईडन ना बगीचा मा सापडनं व्हतं ते से. हाय 
झाड गरै खास शे. तेले 12 म�हना ना अलक परकार ना फय 
येतस, �त्येक म�हना ले अलक. आनी त्या झाडा ना पान 
राज्यसले सुख देस.



ऊजाया साठे सगर्ले चं� सूयर्नी गरज नह�. देवनी स्वतािन 
परभा भार� ऊजाय देस. तठे कधी रात नह� व्हत.



सरगना परानी बी अलक शेत. त्या अगंवरला आ�ण दोस्तार 
वाला शेत लांडग ंआनी म�ढ� एकंदर गावत खातस. िसंह 
सारखा ताकत्वर बी बैल सारखा घासफुस खास. परभू म्हनस, 
“त्या मन्ह बनायेल दैवी पवर्त न� कराव नह�त.”



आजबुाजलेू जर आपण
देख, तर आपला 
ध्यानमा ईन का काह� 
गो�ी सगर् मा नह�त.
तठे कधीच अपशब्द 
ऐकाले भेटावं नह�. 
कोन्हा झगडा नह� 
का मतलब नह� 
दरजा ले कु�ाय नह� 
कारण सगर्मा चोर नह� 
लफंगा नह� खनुी नह� 
तां��क-मां��क �कंवा 
इतर लबाड लोकं नह�त.
कोनताच �कार न 
पाप सगर् म्हा नह�.



देव बरोबर सगर् मा आसू
नह�त. कधीकधी या जीवन 
म्हा देव ना लोक दःुखम्हा 
रडतस. सगर् मा देव तेस्ना
सवार् आसू पुसीन.



सगर् मरन नह�. देवना लोकं कायमना देव बरोबर हार्तीन.  
आते दःुख नह�, रडणं नह�, वेदना नह�, रोगराई नह�, 
ताटातूट नह�, अतंया�ा नह�, देव बरोबर सगर् मा सवर् 
कायम साठे आनंद� शेत.



समदास्मा भार�, पोरस करता आनी पोऱ्ह�स करता
(शानलास करतासु�ा) जेस्नी जीजस वर तारणहार म्हनीसन 
भरोसा शे आ�ण त्यांना आज्ञापालन करेल शे तेस्ना करता 
सगर् शे. सगर् म्हा एक पुस्तक से कोकरू’न जीवन न 
पुस्तक. ते लोकेसना नावंन भरेल से. तू मले 
मालूम शे का कोन्हा नाव िलखेल शेत? 
जीजस वर भरोसा ठेवणारा 
आख्खा लोकसना.

तठे तुम्हन 
नाव शे का?



सगर् ब�ल बायबलना आखर� सबदे भार� आमं�णवाला 
शेत “आ�ण आत्मा आनी नवर� म्हने, ‘या!’ आ�ण जो
या म्हणताना ऐक�. आनी जो तीशा व्हयी तेले बी
येऊ �ा. आिन जेस्नी जीवनजल लेवानी इच्छा 

शे त्यास्ले मु�पने िलऊ �ा.”



देवन सुंदर घर सगर्

‘देव’ ना दिुनया िन गोट, बायबल,

येना मा सापडेल शे 

जॉन Jon 14; 2 भाग ू5;
कथन 4, 21, 22

“तुम्हना शब्दस ना �वेश, �काश देस.”
स्तो� 119:130



शेवट



हाई बायबल आपले ज्या अ�तु देवनी आपले बनायेल शे आ�ण
जेले असं वाटस क� तमु्ह� त्याले वयखाले पा�जे त्यांनी गो� सांगस.

देवले मा�तीहे क� आ�प वाईट गो�ी करेल शेत जेसले तो “पाप” म्हनस. 
पा�पी पापनी िशक्श्या म्हनजे मरन! पन देवन तमूनावर गैर �ेम से. देवनी 
तेन्हा एकमेव आंडोर “जीजस” ले तमु ना पाप फेडासाठे �ॉसवर चढाव्ह.
मंग “जीजस” परत जन्मल� उनात आ�ण आपला सगर् ना घर गयात. जर 
तमु्हले जीजस वर इ�ास हुईन आ�ण तमूना पापसनी माफ� मांगी, तो 

आते तमुन्हामा ईसन ऱ्हाईन. आनी तमु्ह�बी त�न्हा संगे कायम ऱ्हाश्यात.

जर तमु्हले असं वाटत आशीन क� हाई खरं शे, तर ते देवले सांगा: 
��य  जीजस, मन्हा इ�ास से क� त ूदेव शे, आ�ण मन्हा पाप फेडा 
साठे मानुस बनसन मराले येयल शे. आनी आते त ूपरत जन्मले ये. 
कृपा करसन मन्हा जीवन म्हातला पापसले माफ� कर, जेने कर�सन 
माले नवीन जीवन भेट� आ�ण एक �दवस तनू्हा बरोबर कायमसाठे 

येस.ू तनुी आज्ञा पायासाठ� माले मदत कर. आ�ण तनु्हा 
संतान म्हनीसन माले जगू दे. आमीन.

बायबल वाचा आ�ण देवसंगे रोज बोला! जॉन 3:16
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