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േയശു േലാകത്തില് ആയിരുന്നേപ്പാൾ സവ്ര്ഗ്ഗെത്തകുറിച്ച് 
ശിഷയ്ന്മാേരാട് പറഞ്ഞിരു� തെന്റ പിതാവിെന്റ ഭവനെമന്ന് 
വിളിച്ചിരു�. അേനക വാസസ്ഥലങ്ങള് 
അവിെടയുണ്ട് വലിയെകാട്ടരങ്ങൾ 
ധാരളം മുറികൾ ഭുമിയുെട 
ഭവനങ്ങെളക്കാൾ 
മേനാഹരമായിരു�. 



ഞാന് നിങ്ങള്ക്കായി ഒരു സ്ഥലം ഒരു�വാന് േപാകു� ഞാന് 
േപായി സ്ഥലം ഒരിക്കിയാൽ നിങ്ങെള േചര്�െകാ�വാന്  
ഞാന് തിരി� വരും. േയശു മരണത്തില്നിന്ന്ഉയര്ത്ത്ഴുേനറ്റ് 
തെന്റ ശിഷയ്ന്മാർ േനാക്കി നില്�െമ്പാൾ സവ്ര്ഗ്ഗത്തിേലക്ക് 
േമഘങ്ങ�െട നടുവിലുെട 
കയറിേപ്പായി.



അ�മുതല് േയശുവിെന്റ വരവിനായി തെന്റ വിശവ്ാസികൾ 
�തയ്ാശേയാെട േനാക്കിപാര്��. േയശു െപട്ടന്ന് തിരിെക 

വരും സമയം അറിയി� േയശു വരുന്നതിനു മുന്പ് മരിച്ച 
�ിസ്തയ്നികള്ക്ക് എന്ത് സംഭവി�ം?

ൈബബിള് പറയു� അവർ േയശുവിെന്റ 
അടുേത്തക്ക് േപാകും ശരിരം വി�

കര്ത്താവിേനാട് കൂെട വസിപ്പാന്
അധികം ഇഷ്ടെപടു�.

ഇേപ്പാള് 
ൈദവേത്താടുകുെട



െവളിപ്പാടു ൈബബിളിെന്റ അവസാന പുസ്തകമാണ്. 
സവ്ര്ഗ്ഗെത്ത�റി� മേനാഹരമായി വിവരിച്ചിരി��. 
ൈദവത്തിെന്റ ഭവനമാണ് സവ്ർഗ്ഗം അതും വളെര അ�തകരവും 
മേനാഹരവുമാണ്. ൈദവം എ�ായിട�ം ഉണ്ട് ൈദവത്തിെന്റ 

സിംഹാസനം സവ്ര്ഗ്ഗത്തിൽ.



ദൂതന്മാരും സവ്ര്ഗ്ഗത്തിെല 
ജീവികളും ൈദവെത്ത 
സവ്ര്ഗ്ഗത്തിൽ ആരാധി��. 
മരി�േപായ വിശവ്ാസികള് 
�േതയ്ക പാ�പാടി ൈദവെത്ത 
ആരാധി��.



അവര് പാട്ട് പാടുന്നത് ഇ�കാരമാണ് 
നീ േയാഗയ്ന് സകല ജാതികളിലും
േഗാ�ത്തിലും നി�ം  
ൈദവത്തിനായി വില� വാങ്ങി
രാജയ്വും പുേരാഹിതമാരും 
ആക്കിെവ�.



ൈബബിളിെല അവസാന േപജിൽ സവ്ർഗ്ഗം ഒരുപുതിയ 
െയരുശേലം ആയി വിവരിച്ചിരി��. ഇത് വളെര വളെര 
വലുതാണ്  ഉയർന്ന മതിലുകൾ സുരയ്കാന്തം, ക�െകാ� 
നിര്മ്മിച്ചതാണ്.



�ടികതുലയ്വും സവ്ര്ണവും വിലേയറിയ ക�കള് 
െകാ�ള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനം വളെര തിരമുള്ള സ്ഥലം.  
മു�കൾ െകാണ്ടാണ് പട്ടണവും പട്ടണവാതിലുകളും 
നിർമ്മിച്ചിരി�ന്നത് .



മു�െകാണ്ട്  നിര്മ്മിച്ചിരി�ന്ന വാതിലുകൾ ഒരിക്കലും 
അടച്ചിരുന്നി�. ന�� അകേത്താ� േപാകാം സവ്ര്ഗ്ഗത്തിെന്റ 
ഉള്ഭാഗം എ�മേനാഹരം. പട്ടണങ്ങള് സവ്ർണ്ണം െകാണ്ട്  
നിർമ്മിച്ചിരി��. 
�ടികതുലയ് 
വീഥികളും 
സവ്ർണ്ണ 
നിര്മ്മിതം.



എ� മേനാഹരമായ ൈദവത്തിെന്റ സിംഹാസനത്തില്നി� 
ജീവെന്റ െവള്ളം നദിയായി േപാകു�. നദിയുെട 
മറുകരയില് ജീവെന്റ വൃക്ഷം. ഇതു ആദിമായി കാണുന്നത് 
ഏെദന്േതാട്ടത്തിലാണ്. ഒരു �േതക തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷം 
പ�� തരത്തിലുള്ള ഫലം തരു�. ഒേരാ മാസവും, ഒേര 
തരത്തിലുള്ള ഫലം. ജീവവൃക്ഷത്തിെന്റ ഇലകൾ 
േരാഗശാന്തിയും ന�ന്നതാണ്.



സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ സൂരയ് ച�െന്റ െവളിച്ചം ആവശയ്മി� ൈദവത്തിെന്റ 
മഹിമ നിറ� നില്�ന്നതാണ്, അതുവലിയ െവളിച്ചം നല്കും, 
അവിെട ഒരിക്കലും രാ�ിയി�.



സവ്ര്ഗ്ഗത്തിലുള്ള ജ�കള് വയ്തയ്ാസമുള്ളതാണ് അവ വളെര 
േസ്നഹമുള്ളതും െമരുകമുളളതുമാണ്. െചന്നായും ഒരുമിച്ച് 
വസി��. ശ�ിയുള്ള സിംഹവും ആട്ടിന്�ട്ടിയുംപു�തി��.  
എെന്റ വിശുദ്ധപർവതത്തില് അവർ സവ്സ്ഥമായി വസി�ം. 
അവ ഒന്നിെനയും നശിപ്പി�കയി�.



നാം ചു�ം േനാ�േമ്പാൾ ചില കാരയ്ങ്ങൾ സവ്ർഗ്ഗത്തില് ഇ�ന്ന് 
മനസ്സിലാക്കം. േകാപത്തിെന്റ വാ�കൾ േകൾ�കയി�. ആരും 
തെന്ന സവ്ന്തകാരയ്ം േനാ�കയി�. തമ്മില് വഴകുണ്ടാ�കയി�.



വാതിലുംകള്� പു�കള് ഇ�. കാരണം അവിെട കള്ളമാർ 
ഇ�. അവിെട േഭാ� പറയുന്നവർ, െകാലപാതകംെചയു�വര്. 
േഭാഷകർ. അവിശവ്ാസികള് ആരുമി�. സവ്ര്ഗ്ഗത്തിൽ യാെതാരു 
പാവവുമി�. 



സവ്ര്ഗ്ഗത്തിൽ ൈദവംഉള്ളതുെകാണ്ട് 
ക�നീര്ഇ�. ചിലേപ്പാള് ഈ 
േലാകത്തിൽ ന�ക്ക് ക�നീർ 
ഉണ്ടാകാം സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ ന�െട 
ക�നീർ ൈദവം തുട�ം.



സവ്ർഗ്ഗത്തില് മരണമി�. ൈദവമക്കൾ നിരന്തരം വസി�ം. 
കരച്ചില്ഇ� േവദനയി� േരാഗംഇ� വിടവാങ്ങല് ഇ� 
ശവസംസ്കാരംഇ�. ൈദവേത്താടു�ടി നിതയ്ം
സേന്താഷേത്താടുകൂടി വസി�ം.



അതിേനക്കാൾ ഉപരി സവ്ര്ഗ്ഗത്തിൽ 
ആണ്കുട്ടികളും െപണ്കുട്ടികളും ഉണ്ടാകും
(വലിയവരും ഉണ്ടാകും) േയശു�ി� 
രക്ഷകെന� വിശവ്സിച്ച്  അനുസരിച്ചവര് 
എ�ാവരും ഉണ്ടാകും.



സവ്ര്ഗ്ഗത്തിൽ കുഞ്ഞാടിെന്റ ജീവെന്റ 
പുസ്തകം എെന്നാരു പുസ്തകംഉണ്ട്. അതില് 
ആളുകളുെട േപരുകള് ഉണ്ട്. അതില് 
ആരുെടേപരാേണാ എഴുതുക 
എന്നറിയാേമാ? േയശുവില് 
വിശവ്സി�ന്നവരുെട. നിങ്ങളുെടേപര് 
അതിലുേണ്ടാ.



സവ്ര്ഗ്ഗത്തിേല�ള്ള ആഹവ്ാനംേത്താടുകൂടിയാണ് ൈബബിള് 
അവസാനി�ന്നത് ആത്മാവും മണവാട്ടിയും പറയു� വരിക 
െചവിയുള്ളവന് േകള്ക്കെട്ട. വരിക ദാഹി�നവന് വരിക. 
ആ�ഹമുള്ളവന് ജീവെന്റ ജലം െസൗജനയ്മായികുടിക്കെട്ട.



സവ്ര്ഗ്ഗം ൈദവത്തിെന്റ േമാേനാഹരമായ ഭവനം

ൈദവവചനത്തില് നി�ം ഒരു കഥ. 

ൈബബിളില് നി�ംഎടുത്തത്.

േയാഹന്നാന് 14, 2 െകാരിന്തയ്ര് 5, 
െവളിപ്പാടു 4, 21, 22

"നിങ്ങളുെട �േവശന വാക്ക് െവളിച്ചം പകരെട്ട." 
സ�ിര്�നം 119:130



അവസാനം



അദ്ഭുദവനായ ൈദവം നമ്മെള സൃഷ്ടി�െവ�ം 
നാം ൈദവെത്ത അറിയണെമ�ം ൈബബിൾ പറയു�.

നാം െത�കാർ ആെണന്ന് ൈദവത്തിനറിയാം അതിെന പാപെമന്ന് വിളി�� 
പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷ മരണമാണ് .എന്നാൽ ൈദവം നമ്മെള േസ്നഹിച്ചതുെകാണ്ട് 

തെന്റ മകനായ േയശുവിെന ന�െട പാപങ്ങള്ക്ക്  േവണ്ടി �ശിൽ മരിേക്കണ്ടതിന് 
ഈ േലാകത്തിേലക്ക് അയ� േയശു മരണത്തില്നി�ം ഉയിര്െത്തഴുേന്ന� 
സവ്ര്ഗ്ഗത്തിൽ േപായി. േയശുവിൽ വിശവ്സി�കയും. ന�െട പാപങ്ങൾ  

ഏ�പറയുകയും െച�ാൽ ന�െട പാപങ്ങെള ക്ഷമിച്ച്  േയശു ന�െട ഹൃദയത്തിൽ 
വസി�കയും നാം അവനിലും നിരന്തരം വസി�കയും െച�ം.

ഇത് നിങ്ങൾ വിശവ്സി�� എങ്കിൽ ൈദവേത്താട് ഈ�കാരം പറയുക

�ിയ േയശുേവ നീ ൈദവമാെണ� ഞാൻ വിശവ്സി��, എെന്റ പാപങ്ങൾക്കായി 
മരിപ്പാൻ മനുഷയ്നായി നീ വ�. നീ ഇേപ്പാഴും ജീവി�� എെന്റ ഹൃദയത്തിേലക്ക് 
വ� എെന്റ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിേക്കണേമ എനിക്ക് പുതിെയാരു ജീവിതം തേരണേമ. 

ഒരു ദിവസം നിേന്നാട് കൂെട ഞാൻ നിരന്തരം ആയിരി�ം നിനക്ക് േവണ്ടി 
ജീവിപ്പാനും, അനുസരിപ്പാനും നിെന്റ മകനായിരിപ്പനും സഹായിേക്കണേമ, 

ആേമൻ.

എ�ാദിവസവും ൈബബിൾ വായി�കയും ൈദവേത്താട്  സംസാരി�കയും െചയുക. 
േയാഹന്നാൻ 3:16
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