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जब येशू पृथ्वीमा �नु�न्थ्यो उहाँले आफ्ना चेलाह�लाई स्वगर्को 
बारेमा बताउनुभयो। उनले यसलाई "मेरो बुबाको घर" भिनन्, 
र भने �क त्यहाँ धेरै हवेलीह� छन्। एउटा 
हवेली एउटा ठूलो, सुन्दर घर हो। 
स्वगर् कुनै पिन पा�थर्व घर भन्दा 
ठूलो र धेरै सुन्दर छ।



येशूले भ�ुभयो, "म ित�ो लागी एउटा ठाउँ तयार गनर् जान्छु। येशू 
स्वगर् जानुभयो, उहाँ मरेकाह�बाट ब्युँझनुभए पिछ।" जब उहाँका 
चेलाह� हदे� �नु�न्थ्यो, येशूलाई उठाईयो, र एक बादलले उहाँलाई 
उनीह�को नजरबाट बािहर िनकाले।



त्यसबेला दिेख, ईसाईह� लाई �फतार् आउन र उनीह�लाई 
पाउने येशूको �ितज्ञा याद छ। येशूले भ�ुभयो �क उहाँ अचानक 
फकर् नु�नेछ, जब कम्तीमा अपेिक्षत। तर ईसाईह� को बारे 
मा जो उहाँ आउनु भन्दा पिहले मनुर्�न्छ? 
बाइबल भन्छ �क उनीह� िसधै येशू 
संग �न जान्छन्। शरीर बाट 
अनुपिस्थत �नु �भु संग 
उपिस्थत �नु हो।

�भु संग �स्तुत



�काश, बाइबल मा अिन्तम पुस्तक, हामीलाई बताउँछ कती सुन्दर 
स्वगर् छ। सबैभन्दा अचम्मको कुरा यो हो �क, एक धेरै िवशेष तरीका 
मा, स्वगर् भगवान को घर हो। भगवान जताततै �नु�न्छ, तर उहाँको 
�संहासन स्वगर्मा छ।



स्वगर्दतूह� र अन्य स्वग�य �ाणीह� स्वगर् मा भगवान को पूजा। 
त्यसोभए सबै परमे�रका मािनसह� जो मरेका छन् र स्वगर् गएका 
छन्। उनीह� भगवानको �शंसाको िवशेष गीत 
गाउँछन्। यहाँ एक गीत बाट उनीह� गाउने 
केिह शब्दह� छन्: तपाइँ हामी सबैको कुकमर् 
र रा� बाट रगत र हा�ा भगवानह� को 
राजाह� र पुजारीह� लाई बनाउनु भएको 
छ र भगवान बाट 
हामीलाई छुटकारा 
पाउन को लागी 
योग्य �नु�न्छ। 
(�काश ५:))



बाइबल को धेरै अिन्तम पानाह� "नयाँ जे�सेलम" को �प मा स्वगर् 
को वणर्न गदर्छ। यो धेरै, धेरै ठूलो, एक उ� पखार्ल बािहर संग छ। 
पखार्ल जैस्पर ढु रगा को, ��स्टल को �प मा स्प� छ। गहना र 
ब�मूल्य पत्थर िभ�ा को आधार कभर, भ� रंग संग स्पाकर् �लंग। 
शहर को गेटह� 
को �त्येक एक 
एकल िवशाल 
मोती बाट 
बनेको छ!



ती महान मोती ढोका किहल्यै बन्द छैनन्। आउनुहोस् िभ� जानुहोस् 
र वरपर एक नजर छ ... वाह! स्वगर् िभ� पिन धेरै सुन्दर छ। शहर 
सफा िगलास जस्तै शु� सुन बाट बनेको छ। सडक पिन सुनको 
बनेको छ।



जीवन को पानी को एक सुन्दर, स्प� नदी भगवान को �संहासन बाट 
बग्छ। नदी को दबुै प�� जीवन को �ख छ, जो पिहलो ईडन को 
बगैचा मा पाईयो। यो �ख धेरै िवशेष छ। यो फल को बा� िविभ� 
�कार, �त्येक मिहना एक फरक �कार भालु। र जीवन को �ख को 
पातह� रा�ह� को उपचार को लागी हो।



स्वगर् लाई उज्यालो को लागी सूयर् वा चन्�को 
आवश्यकता छैन। परमे�रको आफ्नै मिहमा
अद्भुत �काश संग भरीन्छ। त्यहाँ किहल्यै रात छैन।



स्वगर् मा जनावरह� पिन फरक छन्। उनीह� सबै िमलनसार र 
िमलनसार छन्। ब्वाँसा र भेडा एक साथ घाँस मा खुवाउँछन्। 
परा�मी �संहह� पिन गो� जस्तै पराल खाँदछैन्। परम�भु भ�ु�न्छ, 
"उनीह�ले मेरो सबै पिव� पवर्तमा चोट पुयार्उने वा न� गन� छैनन्।"



जब हामी वरपर हछे�, हामी ध्यान �दन्छ� �क त्यहाँ चीजह� स्वगर् 
बाट हराइरहकेा छन्। कुनै �ोिधत शब्द किहल्यै सुनेका छैनन्। कोिह 
लिडरहकेो छैन वा स्वाथ� छैन। त्यहाँ 
ढोकामा कुनै ताला छैनन्, �कन�क 
स्वगर्मा कुनै चोर छैनन्। त्यहाँ 
कुनै झूटो, हत्यारा, जादगूर, 
वा अन्य द�ु मािनसह� 
छैनन्। स्वगर् मा कुनै �कार 
को कुनै पाप छैन।



भगवान संग स्वगर् मा त्यहाँ कुनै धेरै 
आँसु छन्। किहलेकाही,ँ भगवानका 
मािनसह� यस जीवन मा ठूलो द:ु ख को 
कारण �न्छन्। स्वगर् मा, भगवानले सबै 
आँसु पुिछ�दनु�नेछ।



या त स्वगर् मा कुनै मृत्यु छैन। परमे�रका मािनसह� सध�भ�र �भु 
संग रहनेछन्। त्यहाँ कुनै द:ु ख छैन, अब धेरै रोइरहकेो छैन, कुनै 
अिधक पीडा छैन। कुनै रोग छैन, कुनै िबदाई छैन, कुनै अन्त्येि� छैन। 
स्वगर् मा सबै ई�र संग 
सदा खुशी �नु�न्छ।



सबै भन्दा रा�ो, स्वगर् केटाह� र केटीह� (र वयस्कह� को लागी) को 
लागी हो जसले येशू �ी� लाई आफ्नो मुि�दाता को �प मा िव�ास 
गरेका छन् र उहाँको �भु को �प मा उहाँको आज्ञा पालन गरेका छन्।
स्वगर् मा त्यहाँ एउटा थुमा को जीवन को पुस्तक भिनन्छ। यो 
मािनसह�को नामले भ�रएको छ। के तपाइँ 
जा�ु�न्छ को नाम त्यहाँ लेिखएका छन्? 
सबै मािनसह� जो येशू मा 
भरोसा राख्छन्। 

के ित�ो नाम त्यहाँ छ?



स्वगर् को बारे मा बाइबल को अिन्तम शब्दह� एक अद्भुत िनमन्�णा 
हो। "र आत्मा र दलुही भन्छन्, 'आउनुहोस्!' र सु�ेले 'आउनुहोस्' 

भ�ुहोस्। र जो ितखार्उँछ उसलाई आओस्।"



स्वगर्, भगवानको सुन्दर घर

परमे�रको वचन, बाइबल बाट एक कथा,

मा पाईन्छ

जोन 14; २ को�रन्थी ५; 
�काश ४, २१, २२

"तपाइँको शब्द को �वेश �ार �काश �दन्छ।"
भजन ११:१३०



समा�



यो बाइबल कथा हामीलाई हा�ो अद्भुत भगवान को बारे मा बताउनु�न्छ 
जसले हामीलाई बनाउनुभयो र जो तपाइँ उहाँलाई जा� चाहानु�न्छ।

भगवान जा�ु�न्छ �क हामीले नरा�ो काम गरेका छ�, जसलाई उहाँ पाप 
भ�ु�न्छ। पापको सजाय मृत्यु हो, तर भगवानले ितमीलाई यित धेरै माया 

गनुर्�न्छ �क उसले आफ्नो एक मा� पु�, येशूलाई �ुस मा मनर् पठायो र ित�ो 
पापको लागी सजाय पाउन। तब येशू जीिवत �फतार् आउनुभयो र स्वगर् घर 

जानुभयो! य�द तपाइँ येशू मा िव�ास गनुर्�न्छ र उहाँलाई तपाइँको पापह� 
क्षमा गनर् को लागी सो�ु�न्छ, उहाँले यो गनुर्�नेछ! उहाँ आउनु�नेछ र अब 

तपाइँ मा ब�ु�नेछ, र तपाइँ सध� उहाँको साथमा रहनु�नेछ।

य�द तपाइँ िव�ास गनुर्�न्छ �क यो सत्य हो, भगवानलाई यो भ�ुहोस्:
ि�य येशू, म िव�ास गदर्छु �क तपाइँ भगवान �नु�न्छ, र मरेो पापको लागी मन� 
मािनस ब�ुभयो, र अब तपाइँ फे�र िजउनु�न्छ। कृपया मेरो जीवन मा आउनुहोस् 
र मेरो पापह� माफ गनुर्होस्, ता�क म अब नयाँ जीवन पाउन सक्छु, र एक �दन 

सध� को लागी तपाइँ संग �न को लागी। मलाई तपाइँको आज्ञा पालन गनर् र 
तपाइँको ब�ा को �प मा तपाइँको लागी बाँच्न म�त गनुर्होस्। आमेन।

बाइबल पढ्नुहोस् र हरेक �दन भगवान संग कुरा गनुर्होस्! यूह�ा ३:१
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