
جنت خدا دا 
خوبصورت 

گھر

باالں دی بائبل
پیشکش



Edward Hughes:لکھاری

Lazarus:تشریح کرن والے
Alastair Paterson

.Sarah S:اپناون والے

ایم فار فیتھ منسڻریز پاکستان :مترجم

Bible for Children:تیار کرن والے
www.M1914.org

©2020 Bible for Children, Inc.
تساں ایں مسودے ُکوں کاپی یا پرنٹ کرسکدے او، : الئسنس

جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



ے اپن”یسوع دی زمینی زندگی دے دوران اپنے شاگرداں کوں او
بہوں بارے ڈسیندا ہائی اور انہاں کوں ڈسا کے اتھاں“پئیو دا گھر

بجائےگھر ہن۔ایں دنیاوی گھر دی سارے 
بہوں سوہنڑے گھر ہن۔اوتھاں 



ے یسوع نے انہاں کوں آکھا کہ میں اتھاں ونج کے تہاڈے کیت
وع جاءبنیساں اتے تہاکوں گھنن واسطے آپ آساں۔ بے شک یس

عد شاگرد مسیح آسمان تے گیا اتے او ُمردیاں توں جی اُڻھن توں ب
اوں کوں ڈھیدے ره گئے جڈن ہک بدل دا ڻکڑا اوں کو چاءکے

آسمان تے گھن گیا۔



اتے اوہو ڈھیں تو بعد سارے مسیحی یسوع کوں یاد رکھیندے ہن
ال اوس دے واپس آکے ساریاں کوں آسمان تے چاءویسی، پر سو

ایہہ ہے کہ او لوگ جیہڑے یسوع دی دوسری آمد توں 
فوت تھی ویندے ہن انہاں دا کیا بنسی؟ پہلوں 

بارے بائبل مقدس بیان کریندی اے ایں 
او لوگ سیدھے یسوع کول کہ 

ہن۔جسم توں غیر ویندے 
دا مطلب اے حاضر 
خدا دی ہے کہ 

ہوناحضوری اچ 

خدا دی حاضری 
ہونااچ 



بائبل مقدس دی آخری کتاب مکاشفہ اچ مصنف جنت بارے
ھر ڈسیندے کہ او کتنی خوبصورت جاءہیے۔ جیتھاں خدا دا گ

اے اتے اوندا جاللی تخت ہیے۔



فرشتگان اتے نیک لوگ خدا ڈی 
بادشاہی اچ ہر وقت خدا دی حمدوثنا 

کریندے ہن۔اتے خدا دے او بندے 
یا او جہیڑے خدا کول پہنچ گئے ہین ک

خاصخدا دی حمد دے وی 
گیت گاندے 

؟ہوسنپئے 



وں توں ای ایں کتاب ک"ایہہ کجھ الفاظ اہنوناں دے گاون دے ہن۔
بح گھنن اتے اوندیاں مہراں کھولن دے الئق ہیں کیوں جو توں ذ

اتےقبیلہ ہک تھی کے اپنے خون نال ہر 
خدا دےاہِل زبان اتے امت تے قوم کوں 

کوںواسطے خرید ِگدا اے۔اتے انہاں 
بادشاہیخدا دی لئی ہک اساڈے کیتے 

ڈتےاتے کاہن بنا 
اتے او زمین

تے بادشاہی 
۔ہنکریندے 

)۹:۵مکاشفہ (



نیا ”بائبل مقدس دے ساریاں توں آخر ی صفحات تے جنت کوں 
اوندے دے طور تے بیان کیتا گیا ہیے۔او بہوں وڈا ہیے“ یروشلیم

ار باہر ہک اوچی دیوار دے نال جیہڑی پتھر دی ہے شیشے دی ک
ت اتے صاف ہے۔ اتے اوندیاں نیہیاں اُتے مختلف رنگاں اچ زیورا

ہن۔دے قیمتی پتھر چمک 
ایں 

شہر دے 
دروازے 
کیتے ڈو 

بہوں 
وڈے 

موتی دے
ہوسن۔بنے 



ر ُجل او موتی دی مانند دروازے کڈھائیں بند نئیں تھیندے۔ آو اند
کے ڈیکھو۔۔۔واه جنت اندروں اور زیاده خوبصورت ہیے۔او شہر

خالص سونے نال بنایا گیا ہے، شیشے دے وانگ صاف 
ہن اتے اوندی گلیاں ستھرے 

سونے نال بنیاں 
ہن۔تھیاں 



زندگی ڈیون واال ہک خوبصورت دریا خدا دے تخت وچوں وگدا
نئیں، ہیے۔اتے اوندے ڈوھیں پاسے زندگی بخش درخت اُگے تھے

جیہڑا پہلے باغِ عدن ان ملدا ہائی۔ایہہ درخت بہوں خاص ہے۔ 
ک ایندے اُتے باره قسم دے پھل لگدے ہن، ہر مہینے کیتے ہ

پھل۔اتے اوندے پتے شہر بھر کوں شفاءڈیون کیتے ہن۔



نی جنت کوں سورج اتے چاندر دی لوڑ کیئں نئیں، اُتھاں روش
ال کیتے خدا دا نور ای بہوں ہے جیہڑا اوں عالقے کوں روشنی ن

بھر ڈیندے، اُتھاں کڈاہیں رات نئیں تھئی۔



وستانہ حتٰی کہ جنت اچ حیوانات وی مختلف ہن۔او سب پالتو اتے د
ھا ماحول دے عادی ہن۔ ایتھوں تک کے شیر وی بیل وانگ گھا ک

اے میڈے پہاڑ پاک ہن اے نہ تے”گھندے نے۔خدا دا اکھان ہیے
کئیں کوں نقصان پہنچیسن نہ کسی کوں ختم کریسن۔



جیوں اساں اپنے آلے دوالے ڈیدھے ہاں کہ جنت وچوں کوئی
ریندے، شے چوری نئیں تھیندے نہ ای ایتھاں کوئی گالی گلوچ ک

تھیندے،نہ لڑائی جھگڑا 
چور اتھاں کوئی 

نئی ، ُکوڑ نئیں
، کوئی مریندا
تے ظلم کسی 
کریندا نئیں 
کے یعنی 
کسی اتھاں 
دا گناه قسم 
نئیں۔کئیں 



جنت وچ راہون دا مطلب 
و روونا نئیں اتھاں آنسو
نئیں۔اوس زندگی اچ 
کوئی غم یادکھ درد 

نئیں۔جنت اچ خدا سب 
دے آنسوپونجھ دیندے۔



ال خدا دی بادشاہی اچ موت کئیں نئیں۔ خدا دے بندے صدا خدا ن
ی رہسن، کوئی درد نہ ہوسی، کوئی بیماری،کوئی جدائی،کوئ

جنازه نئیں اُتھاں سارے خدا دے نال خوش وخرم رہسن سدا 
کیتے۔



ورت سب توں چنگی گال اے ہیے کہ جنت ہر ایک کیتے خوبص
ا جاءہیے بانویں چھور ہوون یا لڑکیاں، بھاویں بزرگ ہوون ی
سلیم نوجوان۔انہاں ساریاں نے یسوع مسیح کوں اپنا نجات دہنده ت

حکمہویا اے۔ اتے اوندے کیتا 
دے مطابق رہندے ہن۔



ی جنت دے اندر ہک کتاب موجود ہیے جیندا ناں ،بّرے دی زندگ
ھئیے تبخش کتاب ہے۔ ایں کتاب اچ سارے لوکاں دے ناں لکھے 
ے ہن۔ تساں کوں علم ہے کہ اوندے اچ کیندے کیندے ناں لکھ

ناںہن؟ اوندے اچ ہر اوں شخص دا تھئیے 
تےہیے جیہڑا یسوع موجود 

ہیے۔ ایمان رکھیندا 

ناںتہاڈا کیا 
اتھاں موجاد ہے؟



بائبل مقدس دے آخری الفاظ خدا دی بادشاہی اچ داخل تھیون دی
اور روح اتے دلہن آکھا گیا ہے،آو اور او وی ”دعوت ہیے یعنی 

جیس ایں سنیا اےآو ۔اتے اونکوں وی جوپیاسہ ہے اتے جو 
ی شخص وی ایندی خواہش رکھیندے، اوں کُوں کثرت دی زندگ

واال ڈیون 
گھنن پانی 
“  ۔ڈیوو



گھرجنت خدا دا خوبصورت 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

، 5، ڈوجا کرنتھیوں,2:14یوحنا 
4,21,22مکاشفہ 

“۔او کالم جہیڑا انسانی جسم اچ نور پیدا کردیندے اے”
(119:130)زبور



اختتام



،بائبل مقدس دی کہانی اساکوں حیرت انگیزخدا دے بارے ڈسیندے
۔اساکوں پیدا کیتا اتے او ایہہ وی چاہنده ہے کہ اساں اوں کوں جانوںجیئں 

دا خدا اے وی جاندا اے کہ اساں بہوں برے کم کیتے ہن۔گناه دی سزا موت ہیے، پرخ
یح کُوں ایں ساکوں بہوں پیار کریندے اتے اوس نے اساڈے کیتے اپنے پوتر یسوع مس

ول ۔وےدنیا دے وچ گھلیا تاکہ او ساڈے کیتے اپنی جان دے کے اساڈے گناه بخش ڈی
دے او یسوع زندگی ول مڑا اتے اسمان تے چال گیا۔اگر تساں یسوع تے ایمان رکھین

ول او ۔سیاتے ایہہ چاہندے اوکہ او تہاکوں گناہواں توں رہائی بخشے تے او یقیناً کری
۔آئے گا اتے تہاڈے دل اچ قیام کریسی اتے تساں اوندے نال سدا راہسو

۔جئے تساں ایں سچائی تے کامل یقین رکھیندے او تے ول خدا کُوں اے آکھو

یڈھے پیارے یسوع، میڈھا اے یقین پکا ہے کہ تو ای خدا ایناتے تو انسان بن کے م
ڈی گناہاں دی خاطراپنی جان ڈتی اتے ہن تو میڈے اندر زنده ایں۔مہربان تھی تے می

اتےزندگی اچ آ اتے میڈے گناه بخش تاں جو میں نویں زندگی حاصل کرسکاں 
ہک ڈھیں میں سدا لئی تیدے کیتے جیواں۔ میڈھی مدد فرما کہ ہک 

آمین۔وانگوں میں تیڈے کیتے زنده راہواں۔بال 

)16:3یوحنا(! بائبل مقدس دا مطالعہ کرواتے خدا نال روزانہ گفتگو کرو
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