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توھان کي حق آھي تھ توھان ڪاپي ڪریو یا ھي : الئسنس

.ڪھاڻي ، جیستائین توھان ان کي نھ وڪرو



ردن جڏھن عیسٰي زمین تي رھندو ھو تھ ھن پنھنجي شاگ
“ منھنجي پيُء جو گھر”ھن ان کي . کي آسمان بابت ایو

سڏیو ، ۽ چیو تھ اتي ڪیتریون ئي 
ھڪ محل ھڪ . آھنعمارتون 

، خوبصورت گھر وڏو 
جنت وڏي آھي ۽ . آھي

بھترین گھر ڪنھن 
.و خوبصورتکان 



۽ . مان و ٿو توھان الِء ج تیار ڪرڻ الءِ ”عیسٰي چیو ، 
ن ۽ اوھان الِء جاِء تیار ڪیان ، تھ ماان وڃجیڪڏھن و 

.وري ایندس ۽ توھان کي پاڻ وٽ وي ویندس



. یوآسمان ڏانھن ویو ، جڏھن ھو مئلن مان جیئرو ٿعیسٰي 
و ویو ، جڏھن سندس شاگرد ڏسي رھیا ھئا ، عیسٰي کي کنی
.۽ ھڪڙو ڪڪر کیس ملي ویو انھن جي نظر مان



ٰي جو انھيَء وقت کان و ، عیسائین یاد ڪیو آھي عیس
یسوع. واعدو واپس اچڻ ۽ انھن کي حاصل ڪرڻ جو

تھ ھو اوچتو موٽي ایندو ، جڏھن گھٽ ۾ چیو 
پر انھن . توقع ڪئي وینديگھٽ 

جیڪي ا ڪیر بابت عیسائین 
و کان ا مري ون؟ مري 
چوي ٿو اھي س و بائبل 

. عیسٰي سانٿا 

کان غیر حاضر رھڻ جسم 
.سان حاضر ٿیڻ آھيرب 

حضورجيرب
ٿیوحاضر۾



یترو وحي ، بائبل ۾ آخري ڪتاب ، اسان کي ائي ٿو تھ ڪ
اھا آھي تھ ، الھ آھيس کان و عجیب . عجیب جنت آھي

خدا ھر . ھڪڙي خاص انداز ۾ ، جنت خدا جو گھر آھي
آھي ، پر سندس آھيھن 

.جنت ۾ آھيتخت 



. مالئڪ ۽ آسماني مخلوق خدا جي عبادت ڪن ٿا جنت ۾
تنھنڪري ڪریو خدا جا س ماڻھو 

مري ویا آھن ۽ جنت ڏانھن جیڪي 
اھي خاص گیت ٿا خدا . آھنویا 
.واکاڻ ڪرڻ الءِ جي 



ائي ھتي ڪجھ لفظ آھن ھڪڙي گیت جا جیڪي اھي ڳائڻ
توھان قابل آھیو جو توھان : رھیا آھن

کي خدا جي واسطي ھر قسم اسان 
خونریزي ۽ قوم مان ڊي اي جي 

ڏایو آھي ۽ اسان جي بادشاھن 
خدا جي اسان ۽ 

.  اھیو آھيکي آء
مڪاشفو (
5 :9(



ئون ن”بائبل جا تمام آخري صفحا بیان ڪن ٿا جنت کي 
اھران ڪاھو تمام وڏو آھي ، تمام وڏو ، . “یروشلم

یاسر پٿر جي آھي ، ڪرسٽل وانگر . ھڪڙي سان
ندڙ چمڪزیور ۽ قیمتي پٿر آھن دیوار جو بنیاد ، . صاف

خوبصورت 
. سانرنگن 
جا ھر شھر 

ھڪڙي دروازا 
موتي وڏي 
!آھنھیل آھيمان 



ھ اچو ت. اھي وڏا موتي جا دروازا ڪڏھن بھ بند ناھن ٿیندا
جنت اندر کان بھ و ! واھ... اندر و ۽ چو ھڪ نظر وجھو 

شھر خالص سون مان ،ھیل . خوبصورت آھي
شیشي صاف ، آھي 

جیتوڻیڪ . وانگر
گھٽي سون 

.آھيھیل مان 



یاُء زندگيَء جي پاڻيَء جو ھڪڙو خوبصورت ، صاف در
جو نديَء جي پاسي زندگيءَ . خدا جي تخت مان وھندو آھي

ھي وڻ تمام. وڻ آھي ، جیڪو پھریون باغ عدن ۾ ملیو ھو
اھو مختلف قسمن جا میوا کڻندو آھي ، ھڪڙو. خاص آھي

۽ زندگيَء جي وڻ جا پَن آھن قومن . قسم ھر مھیني
.شفا الءِ جي 



. آسمان کي روشنيَء الِء سج یا چنڊ جي ضرورت ناھي
اتي . خدا جو پنھنجو جالل ٿو انھيَء شاندار روشنيَء سان

.ڪڏھن بھ ڪا رات ناھي ھوندي



اھي س . جیتوڻیڪ جانور بھ جنت ۾ آھن مختلف آھن
یندا بگھڙ ۽ گڏجي گھاس تي کارائ. ملنسار ۽ ملنسار آھن

ي رھیا ایستائین جو طاقتور شعر بھ وانگر ڪڪڙ کائ. آھن
منھنجي س مقدس جبل ۾ اھي ”خداوند فرمائي ٿو ، . آھن

.نقصان یا تباھي نھ ڪندا



ا جئین اسان چو ڏسون ٿا ، اسان محسوس ڪریون ٿ
تھ اتي شیون آھن جیڪي آسمان کان 

ڪڏھن بھ ڪاوڙیل . غائب آھن
ڪو بھ . ا ویندا آھنلفظ نھ 

یا خود غرض وڙھندو 
اتي . رھیو آھينھ 

تي تاال ناھن ، دروازن 
.  جنت ۾ چور نھ آھنتھ 

ڪوڙا ، قاتل ، اتي 
. ، یا ماڻھو ناھنجادوگر 

۾ ڪنھن بھ قسم جنت 
.ڪو گناھھ ناھيجو 



جنت ۾ خدا سان گڏ و 
. وڙھا ناھن.یڪ 

ڪڏھن ڪڏھن ، خدا 
جا ماڻھو روئیندا آھن 
تھ ھن زندگيَء ۾ وڏن 

جنت . غمن جي ڪري
.۾ ، خدا س وئي ڏیندو



خدا جا ماڻھو سدائین . جنت ۾ ڪوبھ موت ناھي ، یا تھ
اتي و غم ناھي ، و روئڻ ناھي ، . خداوند سان گڏ ھوندا

جنت . نھ بیماري ، نھ جدائي ، نھ جنازو. درد ناھيو 
ڪو خوش آھي ۾ ھر 

.خدا سانسدائین 



ن ج) ۽ پوڙھا پڻ(س کان بھترین ، بھشت آھي ۽ الِء 
جي آندو آھي عیسٰي مسیح تي پنھنجي ڏیندڙ ۽ انایمان 

جنت ۾ .فرمانبرداري ڪئي پنھنجي پالڻھار جي طور تي
. ھڪڙو ڪتاب آھي جنھن کي سڏیو وي ٿو

.  ماڻھن جي نالن سان پورو آھياھو 
کي خبر آھي تھ انھن توھان 

ناال اتي لکیل آھن؟ جا 
ماڻھو جیڪي س 

. ڪن ٿاعیسٰي تي 

؟توھان جو نالو اتي آھي



ت ۾ ن. "آسماني بابت بائبل جا آخري لفظ آھن عجیب دعوت
۽ ' !اچو'ھڪڙو ڪتاب آھي جن۽ روح ۽ ڪنوار چون ٿا ، 

ي توھان کي آندو آھ. ۽ جنھن ' !اچو'جیڪو ٿو سو چوي تھ 
ان کي عیسٰي مسیح تي پنھنجي خبر آھي تھ انھن کي ا لي

".ڏیواچڻ 



گھرجنت ، خدا جو خوبصورت 

ھڪڙي ڪھاڻي خدا جي ڪالم مان ، بائبل ،

الكتاب ۾ ملیو آھي

22، 21، 4رسائي ;5ڪرنٿین 2;14جان 

.توھان جي لفظن جو داخال روشني ڏئي ٿو
130: 119زبور 



اختتام



نھن ھي بائبل ڪھاڻي اسان کي شاندار ائي ٿي اسان جي عجیب خدا بابت ج
.اسان کي بڻایو ۽ ڪیر چاھي ٿو تھ توھان

زا گناھ جي س. خدا ٿو اسان خراب ڪم ڪیا آھن ، جنھن کي ھو گناھ ٿو سڏي
یسٰي موت آھي ، پر خدا توھان سان ایترو پیار ڪري ٿو جواڪیلو فرزند ، ع

ِء عیسٰي پو. موڪلیو ، ھڪڙي صلیب تي مرڻ الِء ۽ پنھنجن گناھن جي سزا و
!  موٽي آیو جیئرو ۽ گھر ڏانھن ویو جنت ڏانھن

اف جیڪڏھن توھان عیسٰي تي ایمان آڻیو ۽ کانئس پ تھ پنھنجا گناھ مع
اھو ایندو ۽ ھاڻي توھان ۾ رھندو ، ۽ اوھین سدائین ! ڪري ، اھو اھو ڪندو

ھن سان گڏ رھ جیڪڏھن توھان سمجھو ٿا تھ ھي سچ آھي ، ھي چئو خد
پیارا یسوع ، مان سمجھان ٿو تھ تون خدا آھین ، ۽ منھنجي گناھن جي ڪري

جي مھرباني ڪري منھن. مرڻ وارو ماڻھو بڻجي ویو ، ۽ ھاڻي تون جیئرو آھین
ن زندگيَء ۾ اچو ۽ منھنجا گناھ معاف ڪریو ، تھ جیئن مون کي ھاڻي نئی

جي مدد ڪریو منھن. زندگي ملي ، ۽ ھڪڙو ڏینھن ھمیشھ توھان سان گڏ ھجي
.آمین. ار وانگرasفرمانبرداري ڪرڻ ۾ ۽ رھڻ الِء توھان جي 

16:3یوحنا !بائبل پڙھو  ھر روز خدا سان الھایو


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22

