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�યા ં�ધુી તમે તેને વેચતા નથી.



�યાર� ઈ� ુ�થૃ્વી પર રહ�તા હતા તેમણે તેમના 
િશષ્યોને સ્વગર્ િવશે ક�ુ.ં તેણે તેને "મારા 
િપતા�ુ ંઘર" ક�ુ.ં અને ક�ુ ંક� 
ત્યા ંઘણી હવેલીઓ છે. 
હવેલી એક િવશાળ, 
�ુદંર ઘર છે. 

સ્વગર્ �થૃ્વીના કોઈપણ ઘર 
કરતા ંમો�ંુ અને વ� ુ�ુદંર છે.



ઈ�એુ ક�ુ,ં "�ુ ંતમારા માટ� જગ્યા તૈયાર કરવા 
�� �.ં અને જો �ુ ં�� અને તમારા માટ� 
જગ્યા તૈયાર ક�ંુ, �ુ ંફર�થી આવીશ અને તમને 
માર� પાસે લઈ 
જઈશ."



ઈ� ુ�તૃ્�મુાથંી ઉઠ�ા પછ� સ્વગર્મા ંગયા. 
�યાર� તેમના િશષ્યો જોતા હતા, ત્યાર� ઈ�નેુ 
ઉપાડવામા ંઆવ્યો. અને એક વાદળે તેમને 
તેમની �ૃ�ષ્ટથી 
સ્વીકાયાર્.



ત્યારથી, �ખ્રસ્તીઓએ પાછા આવવા અને તેમને 
મેળવવાના ઈ�નુા વચનને યાદ ક�ુ�. ઈ�એુ 
ક�ુ ંતે અચાનક પાછો આવશે, �યાર�
ઓછામા ંઓછ� અપેક્ષા. પરં� ુ
તે આવે તે પહ�લા ં�તૃ્� ુ
પામેલા �ખ્રસ્તીઓ�ુ ં�ુ?ં 
બાઇબલ કહ� છે ક� 
તેઓ સીધા જ 

ઈ� ુસાથે રહ�વા �ય છે. 
દ�હથી અ�લપ્ત થ�ુ ંએટલે 
પ્ર� ુપાસે હાજર રહ�� ુ.ં

ભગવાન સાથે  
હાજર



સાક્ષાત્કાર, બાઇબલ�ુ ંછેલ્�ુ ં�સુ્તક, અમને કહ� 
છે ક� સ્વગર્ ક�ટ�ુ ંઅ�ત છે. સૌથી અ�ત બાબત 
એ છે ક�, �બૂ જ િવિશષ્ટ ર�તે, સ્વગર્ ભગવાન�ુ ં
ઘર છે. ભગવાન સવર્ત્ર 
છે, પરં� ુતેમ�ુ ં
િસ�હાસન 
સ્વગર્મા ંછે.



એન્જલ્સ અને અન્ય સ્વગ�ય માણસો સ્વગર્મા ં
ભગવાનની ��ૂ કર� છે. તેથી ભગવાનના
બધા લોકો ક� �ઓ �તૃ્� ુ
પામ્યા છે અને સ્વગર્મા ંગયા 
છે. તેઓ ભગવાનની સ્�િુતના 
િવશેષ ગીતો 
ગાય છે.



તેઓ � ગીત ગાય છે તેના ક�ટલાક શબ્દો 
અહ� છે: તમે તમારા માટ� લાયક છો માટ� 
અમને �રડ�મ કયાર્ છે દર�ક 
આ�દ�િતમાથંી તમારા લોહ� 
દ્વારા ભગવાન અને રાષ્ટ્ર અને
અમને રા�ઓ 
બનાવ્યા છે 
અને આપણા 
ભગવાનના 
પાદર�ઓ. 
(પ્રકટ�. 
5:9)



બાઇબલના છેલ્લા પાના સ્વગર્�ુ ંવણર્ન કર� 
છે "ધ ન્� ૂ��સલેમ". તે �બૂ જ મોટ� છે, 
�ની બહાર �ચી �દવાલ છે. �દવાલ �સ્પર 
પથ્થરની છે, સ્ફ�ટક તર�ક� સ્પષ્ટ. ઝવેરાત 
અને �ક�મતી 
પથ્થરો 
�દવાલના 
પાયાને આવર� 
લે છે, �બૂ�રૂત 
રંગો સાથે સ્પાકર્ �લ�ગ. 
શહ�રના દર�ક દરવા� 
એક જ િવશાળ મોતીથી બનેલા છે!



તે મહાન મોતીના દરવા� �ાર�ય બધં થતા 
નથી. ચાલો �દર જઈએ અને આસપાસ એક 
નજર કર�એ... વાહ! સ્વગર્ �દરથી પણ વ�ુ

�ુદંર છે. શહ�ર �દુ્ધ
સોના�ુ ંબને�ુ ંછે,

સ્પષ્ટ કાચની
�મ. શેર� પણ

સોનાની 
બનેલી છે.



�ુદંર, �વનના પાણીની સ્પષ્ટ નદ� ભગવાનના 
િસ�હાસનમાથંી વહ� છે. નદ�ની બનેં બા�ુએ 
�વન�ુ ં�કૃ્ષ છે, � સૌપ્રથમ ઈડન ગાડર્નમા ં
મળ� આવ્યો હતો. આ �કૃ્ષ �બૂ જ ખાસ છે. તે 
બાર િવિવધ પ્રકારના ફળ આપે છે, દર મ�હને 
એક અલગ પ્રકાર. અને �વનના �કૃ્ષના પાદંડા 

રાષ્ટ્રોના ઉપચાર 

માટ� 
છે.



સ્વગર્ને �યૂર્ની જ�ર નથી અથવા પ્રકાશ માટ� 
ચદં્ર. ભગવાનનો પોતાનો મ�હમા તેને અ�ત 
પ્રકાશથી ભર� દ� છે. ત્યા ં�ાર�ય રાત હોતી 
નથી.



સ્વગર્ના પ્રાણીઓ પણ અલગ છે. તેઓ બધા 
વશ છે અને મૈત્રી�ણૂર્. વ�ુ અને ઘટેા ંએકસાથે 
ઘાસ ખવડાવે છે. બળવાન િસ�હો પણ બળદની 
�મ ��ૂુ ંખાય છે. યહોવા કહ� છે, "તેઓ મારા 
બધા પિવત્ર પવર્તને �કુસાન પહ�ચાડશે નહ� ક� 
નાશ કરશે નહ�."



�મ આપણે આસપાસ જોઈએ છ�એ, અમે ન�ધ્�ુ ં
છે ક� સ્વગર્માથંી વસ્�ઓુ �ટૂ� છે. કોઈ �સુ્સાવાળા 
શબ્દો �ાર�ય સાભંળવામા ં
આવતા નથી. કોઈ લડ� ુ ં
નથી ક� સ્વાથ� નથી. 
દરવા� પર કોઈ 
તાળાઓ નથી, કારણ 
ક� સ્વગર્મા ંકોઈ ચોર 
નથી. ત્યા ંકોઈ �ુઠ્ઠા, 
�નૂીઓ નથી, ��ુગરો 
અથવા અન્ય �ુષ્ટ લોકો. 
સ્વગર્મા ંકોઈ પણ પ્રકાર�ુ ંપાપ નથી.



ભગવાન સાથે સ્વગર્મા ંકોઈ 
વ� ુ�� ુનથી. �ાર�ક, 
ભગવાનના લોકો આ 
�વનમા ંમોટા �ુ:ખને કારણે 
રડ� છે. સ્વગર્ મા,ં ભગવાન 
બધા �� ુ�છૂ� નાખશે.



સ્વગર્મા ંપણ કોઈ �તૃ્� ુનથી. ઈ�રના લોકો 
હમેંશ માટ� પ્ર�નુી સાથે રહ�શે. હવે કોઈ �ુ:ખ 
નથી, વ� ુરડ�ુ ંનહ�, વ� ુપીડા નહ�. કોઈ 
બીમાર� નથી, કોઈ 
િવદાય નથી, કોઈ 
�િતમ સસં્કાર 
નથી. સ્વગર્મા ં
દર�ક વ્ય�ક્ત 
ભગવાન 
સાથે કાયમ 
�શુ છે.



સવર્શે્રષ્ઠ, સ્વગર્ છોકરાઓ અને છોકર�ઓ માટ� 
છે (અને �ખુ્ત વયના લોકો પણ) �મણે ઈ� ુ
�ખ્રસ્ત પર િવ�ાસ કય� છે તેમના તારણહાર 
તર�ક� અને તેમના ભગવાન તર�ક� 
તેમ�ુ ંપાલન ક�ુ� છે.



સ્વગર્ મા ંત્યા ંએક �સુ્તક છે લેમ્બ્સ �કુ ઓફ 
લાઈફ કહ�વાય છે. તે લોકોના નામોથી ભર��ુ ં
છે. �ુ ંતમે �ણો છો ક� ત્યા ંકોના નામ લખેલા 
છે? બધા લોકો �ઓ ઈ�મુા ં
િવ�ાસ �કૂ� છે. 

�ુ ંતમા�ંુ નામ 
ત્યા ંછે?



સ્વગર્ િવશે બાઇબલના છેલ્લા શબ્દો છે એક 
અ�ત આમતં્રણ. "અને આત્મા અને કન્યા કહ� છે, 
'આવો!' અને � સાભંળે તેને કહ�વા દો 'આવો!' 
અને � તરસ્યો હોય તેને આવવા દો. અને � 
ઈચ્છે છે, તેને 
�વન�ુ ં

પાણી 
�કુ્તપણે 
લેવા દો."



સ્વગર્, ભગવાન�ુ ં�ુદંર ઘર

માથંી એક વાતાર્ ભગવાનનો શબ્દ, બાઇબલ,

મા ંજોવા મળે છે

�હોન ૧૪; ૨ (14; 2), કોર��ન્થયન્સ ૫; (5), 
�રવેલેશન ૪, ૨૧, ૨૨ (4, 21, 22)

"પ્રવેશદ્વાર તમારા શબ્દો પ્રકાશ આપે છે."
ગીતશા� 119:130



સમાપ્ત



આ બાઇબલ વાતાર્ આપણને આપણા 
અ�ત ઈ�ર િવશે જણાવે છે �ણે આપણને 
બનાવ્યા અને � ઈચ્છે છે ક� તમે તેને �ણો.

ભગવાન �ણે છે ક� આપણે ખરાબ કામ ક�ુ� છે, 
�ને તે પાપ કહ� છે. પાપની સ� �તૃ્�ુ છે, પરં� ુ
ભગવાન તમને એટલો પ્રમે કર� છે ક� તેણે તેના 
એકમાત્ર �તુ્રને મોકલ્યો, ઈ�,ુ ક્રોસ પર મરવા 

અને તમારા પાપો માટ� સ� ભોગવવા માટ�. પછ� 
ઈ� ુસ�વન થયા અને સ્વગર્મા ંઘર� ગયા! જો 
તમે ઇ�મુા ંિવ�ાસ કરો છો અને તેને તમારા 

પાપોની માફ� માગંો છો, તે કરશે! તે હવે આવશે 
અને તમારામા ં�વશે, અને તમે તેની 

સાથે હમંેશ માટ� �વશો.



જો તમે માનો છો ક� આ સત્ય છે, 
તો ભગવાનને આ કહો: િપ્રય ઈ�,ુ �ુ ંમા�ુ ં

� ંક� તમે ભગવાન છો, અને મારા પાપો માટ� 
�તૃ્� ુપામેલા માણસ બન્યા, અને હવે તમે 
ફર�થી �વો છો. �ૃપા કર�ને મારા �વનમા ં

આવો અને મારા પાપોને માફ કરો, �થી �ુ ંહવે 
ન�ુ ં�વન મળેવી શ�ંુ, અન ેએક �દવસ તમાર� 
સાથે કાયમ માટ� જઈ શ�ંુ. તમા�ંુ પાલન કરવા 

અને તમારા બાળક તર�ક� તમારા માટ� 
�વવામા ંમને મદદ કરો. આમીન.

બાઇબલ વાચંો અને દરરોજ ભગવાન 
સાથે વાત કરો! �હોન 3:16
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