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जब येशू पृथ्वीमा ब�ुभयो, उहाँले आफ्ना चेलाह�लाई 
स्वगर्को बारेमा बताउनुभयो। उहाँले यसलाई "मेरो 
बुबाको घर" भ�ुभयो, र त्यहाँ धेरै 
हवेलीह� िथए भने। हवेली 
एउटा ठूलो, सुन्दर घर हो। 
स्वगर् कुनै पा�थर्व घर 
भन्दा ठूलो र सुन्दर छ।



येशूले भ�ुभयो, "म ित�ो लािग ठाउँ तयार गनर् जान्छु। 
र य�द म गएर ित�ो लािग ठाउँ तयार पार� भने, म 
फे�र आउनेछु र ितमीलाई आफ� मा �हण गन�छु।"



येशू स्वगर्मा जानुभयो, उहाँ मृत्युबाट बौरी 
उठ्नुभएपिछ। उहाँका चेलाह�ले हदे� गदार्, 
येशूलाई मािथ उठाइयो, र बादलले उहाँलाई 
ितनीह�को दिृ�बाट बािहर �हण गय�।



त्यसबेलादिेख, ईसाईह�ले येशूको �ितज्ञालाई 
फक� र आउने र ितनीह�लाई �ा� गन� सम्झना 
गरेका छन।् येशूले भ�ु भयो �क 
उहाँ अचानक फक� र आउनु�नेछ, 
किम्तमा अपेक्षा गदार्। 

�भु संग उपिस्थत



तर उहाँ आउनुअिघ नै मन� �ीि�यनह�को 
बारेमा के �न्छ? बाइबलले भन्छ �क 
ितनीह� सीधै येशूसँग �न जान्छन्। 
शरीरबाट अनुपिस्थत �नु भनेको 
�भुसँग उपिस्थत �नु हो।

�भु संग उपिस्थत



बाइबलको अिन्तम पुस्तक �काशले हामीलाई स्वगर् 
कित अचम्मको छ भनी बताउँछ। सबैभन्दा अचम्मको 
कुरा यो हो �क, एक धेरै िवशेष त�रकामा, स्वगर् 
परमे�रको घर हो। परमे�र जताततै �न�ुन्छ, तर 
उहाँको �संहासन स्वगर्मा छ।



स्वगर्दतूह� र अन्य स्वग�य �ाणीह�ले स्वगर्मा 
भगवानको पूजा गछर्न्। मरे र 
स्वगर्मा गएका सबै परमे�रका 
मािनसह�लाई त्यसै गनुर्होस।् 
ितनीह�ले परमे�रको �शंसाको 
िवशेष गीत 
गाउँछन।्



यहाँ ितनीह�ले गाएको एउटा गीतबाट केही शब्दह� 
छन्: तपा� योग्य �नु�न्छ �क तपा�ले 
हामीलाई आफ्नो रगत�ारा सबै 
जाित र रा�ह�बाट छुटकारा 
�दनुभएको छ र हामीलाई हा�ा 
राजाह� र 
पुजारीह� हा�ा 
परमे�रमा 
बनाउनुभएको 
छ। (�काश 

५:९)



बाइबलको अिन्तम पृ�ह�ले स्वगर्लाई "नयाँ य�शलेम" 
भनेर वणर्न गदर्छ। यो धेरै, धेरै ठूलो छ, बािहर एक 
अग्लो पखार्ल संग। पखार्ल जैस्पर स्टोनको छ, ��स्टल 
जस्तै स्प�। गहना र ब�मूल्य पत्थरह�ले िभ�ाको जग 
छोपेका छन्, 
रङह� 
चिम्करहकेा छन्। 
सहरका �त्येक 
ढोका एउटै ठूलो 
मोतीले बनेको छ!



ती महान मोती ढोकाह� किहल्यै बन्द �दँनैन्। िभ� 
जा� र व�रप�र हरे� ... वाह! िभ�िभ� स्वगर् झनै 
सुन्दर छ। सहर सफा काँचजस्तै शु� सुनले बनेको छ। 
सडक पिन सुनले 
बनेको छ ।



परमे�रको �संहासनबाट जीवनको पानीको सुन्दर, 
सफा नदी बग्छ। नदीको दबुै छेउमा जीवनको �ख 
छ, जुन पिहलो पटक अदनको बग�चामा भे�टएको 
िथयो। यो �ख धेरै िवशेष छ। यसले बा� �कारका 
फलह� फलाउँछ, �त्येक मिहना फरक �कारको। र 
जीवनको �खका पातह� रा�ह�को िनको पानर्का 

लािग �न्।



स्वगर्लाई उज्यालोको लािग सूयर् वा चन्�मा 
चा�हदँनै। परमे�रको आफ्नै मिहमाले यसलाई 
अद्भतु �काशले भदर्छ। त्यहाँ किहल्यै रात �दँनै।



स्वगर्का जनावरह� पिन फरक छन्। ितनीह� सबै 
िमलनसार र िमलनसार छन्। ब्वाँसो र भेडाह� सँगै 
घाँस खान्छन्। शि�शाली �संहह�ले पिन गो�ल े
जस्तै पराल खाइरहकेा छन।् परम�भु भ�ु�न्छ, 
“ितनीह�ले मेरो सारा पिव� पवर्तमा 
हािन गन� वा नाश गन�छैनन्।”



हामीले वरपर हदेार्, हामीले याद गछ� �क स्वगर्बाट 
केही चीजह� हराइरहकेा छन्। �रसाउने शब्दह� 
किहल्यै सुिनएन। कोही पिन 
स्वाथ� वा लिडरहकेा 
छैनन्। त्यहाँ ढोकाह�मा 
तालाह� छैनन्, 
�कनभने स्वगर्मा 
चोरह� छैनन्। त्यहाँ 
कुनै झूटा, हत्यारा, 
जादगुर वा अन्य द�ु 
मािनसह� छैनन्। स्वगर्मा 
कुनै पिन �कारको पाप छैन।



भगवान संग स्वगर् मा अब कुनै
आँसु छैन। किहलेकाही,ँ भगवानका 
मािनसह� यस जीवनमा ठूलो द:ु 
खको कारण रोएका छन्। स्वगर्मा, 
भगवानले सबै आँसु पुिछ�दनु�नेछ।



स्वगर्मा पिन मृत्यु �दँनै। परमे�रका जनह� 
सदासवर्दा परम�भुसँग �नेछन्। अब कुन ैद:ुख छैन, 
अब कुनै �ने छैन, कुनै पीडा छैन। कुनै रोग छैन, कुनै 
िबदाई छैन, कुनै अन्त्येि� 
छैन। स्वगर्मा भएका 
सबैजना सध�भ�र 
परमे�रसँग 
खुशी छन्।



सबै भन्दा रा�ो, स्वगर् केटाह� र केटीह� (र 
�क� काह�) को लािग हो जसले येशू �ी�लाई आफ्नो 
मुि�दाताको �पमा िव�ास गरेका छन् र उहाँलाई 
आफ्नो �भुको �पमा पालन गरेका छन्।
स्वगर्मा थुमाको जीवनको पुस्तक भिनन्छ। 
मािनसह�को नामले भ�रएको छ। 
त्यहाँ कसको नाम 
लेिखएको छ थाहा 
छ ? येशूमा भरोसा 
रा�े सबै मािनसह�। 

तपाईको नाम त्यहाँ छ?



स्वगर्को बारेमा बाइबलका अिन्तम शब्दह� अद्भुत 
िनमन्�णा �न्। "अिन आत्मा र दलुही भ�ु�न्छ, 
'आउनुहोस्!' अिन जसले सुन्छ उसले 'आऊ!' अिन
ितखार्उनेलाई आओस्। र जसले इच्छा गछर्, उसले 

जीवनको 
पानी िस�ैमा
िलओस्।"



स्वगर्, भगवानको सुन्दर घर

परमे�रको वचन, बाइबलबाट एउटा कथा,

मा पाइन्छ

यूह�ा १४; २ को�रन्थी ५; 
�काश 4, 21, 22

"तपा�को वचनको �वेश�ारले �काश �दन्छ।." 
भजनसं�ह 119:130



समा�



यो बाइबल कथाले हामीलाई हा�ो अद्भुत परमे�रको 
बारेमा बताउँछ जसले हामीलाई बनाउनुभयो र 

उहाँलाई तपा�ले िच� चाहनु�न्छ।

हामीले नरा�ो काम गरेका छ� भनेर परमे�रलाई 
थाहा छ, जसलाई उहाँले पाप भ�ु�न्छ। पापको सजाय 

मृत्यु हो, तर परमे�रले तपा�लाई यित धेरै माया 
गनुर्�न्छ �क उहाँले आफ्नो एकमा� पु�, येशूलाई 

�ुसमा मनर् र तपा�को पापको सजाय पाउन 
पठाउनुभयो। त्यसपिछ येशू फे�र जीिवत �नुभयो र 
स्वगर्मा घर जानुभयो! य�द तपा�ले येशूमा िव�ास 
गनुर्भयो र उहाँलाई आफ्ना पापह� क्षमा ग�र�दनु 
भयो भने, उहाँले यो गनुर्�नेछ! उहाँ आउनु�नेछ र 

अिहले तपा�मा ब�ु�नेछ, र तपा� उहाँसँग 
सध�भ�र बाँच्नु�नेछ।



य�द तपाइँ यो सत्य हो भ�े िव�ास गनुर्�न्छ भने, 
भगवानलाई यो भन:

ि�य येशू, म िव�ास गछुर् �क तपा� परमे�र �नु�न्छ, 
र मेरो पापह�को लािग मन� मािनस ब�ुभयो, र अब 
तपा� फे�र जीिवत �नु�न्छ। कृपया मेरो जीवनमा 

आउनुहोस् र मेरो पापह� क्षमा गनुर्होस्, ता�क म अब 
नयाँ जीवन पाउन सकँू, र एक �दन सध�भ�र तपा�सँग 

�न जानुहोस्। मलाई तपा�को आज्ञा पालन गनर् र 
तपा�को ब�ाको �पमा तपा�को लािग बाँच्न म�त 

गनुर्होस्। आमेन।

बाइबल पढ्नुहोस् र हरेक �दन परमे�रसँग कुरा 
गनुर्होस्! यूह�ा ३:१६
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