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 توھان کي ھن ڪھاڻي ڪاپي یا پرنٽ ڪرڻ جو حق آھي، : الئسنس
 .ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



تھ ھن پنھنجي . زمین تي رھندوھو) یُسوع (عیٰسى جڏھن 
 ھن اُنھي کي پنھنجي پيء . شاگردن کي جنت جي باري ۾ ٻڌایو

 ڪیتراگھر چئیو، ُھن چیو تھ، ھوتي جو 
 ۽گھر ھڪ وڏو . ئي گھر آھن 

 .گھرھوندو آھيخوبصورت  
 زمین جي نسبت۽ آسمان بھ  

 وڏو۽ وڌیڪ خوبصورت 
 .گھر آھي 



آء وڃان ٿو، تھ توھان الء جڳھء تیار "چیو تہ ) یُسوع( عیٰسي
۽ جیڪڏھن آء وڃئن توھان الءجڳھ تیار ڪریان، تھ . ڪریان

 .پوِء اچي اوھان کي پاڻسان گڏ وٺي ویندس



 . موئلن مان  وري جیئرو ٿیڻ کانپوء آسمان تي ویایُسوع 
ھن جا شاگرد ھن کي ڏسي رھیا ھئا،تھ یسوع آسمان جڏھن 

 ، ۽ ڪڪر کیس ھن جواستقبال ڪیو ۽ .ڏانھن کیون ویو
 جي نظرن کان ھو اُنھن 

 .ٿي ویوغائب 



جو اُوھي واعدو یاد آھي ) یُسوع( عیسىٰ مسیحن کي کان تڏھن 
یسوع چیو تھ ھو . تھ ھو واپس اچي اُنھن کي گڏ وٺي ویندو

 اوچتو ایندو، جڏھن ٿورا ماڻھو اُنھي جي امید کندڙا 
 جي باري ۾ ڃا پرانھن مسیحن . ھوندا
 بائبل ھوندا؟ جیڪا مري وئل آھي 

 ٿو تھ اُھي یُسوع مسیح چوي 
 اسان کي . گڏ ئي وینداسان 
 الگ کان وطن جي بدن 

 وطن ٿي خدٰاوندجي 
 

 .  گھڻومنظور آھيرھڻ ۾ 

 خدا سان گڏ 
 موجود



اسان کي ٻڌائي ٿو ، مڪا شفھ، بائبل مقدس جو آخري ڪتاب
۽ ڪن حیران وڌیڪ ۽ سڀ کان . تھ آسمان ڪیڏو سھڻو آھي

خدا ھر جاء . خاص ڳالھھ اھا آھي تھ آسمان خدا جو گھر آھي
 تي موجود آھي، 

 سندس تخت پر 
 .آھي۾ آسمان 



فرشتھ ۽ سڀ آسماني مخلوق آسمان 
انھي . ۾ خدا جي عبادت ڪندا آھن

جیڪا ماڻھون طرح جا سڀ خدا جا 
.  مري ویاَء آھن ھو آسمان تئي آھن

 اھي خدا جي واکاڻ جا خاص گیت 
 .آھنڳائیندا 



ھي ڪجھ الفاظ آھن، جنھن سان ھو ھن جي وکاڻ 
 ڇاالِءجو تون ُڪٺو ویو  ،الئق آھینڪن ٿا تھ تونئي 
 ڪنھنتو پنھنجي رت سان سڀ ۽  ھئین،

 خداقبیلي، ٻوليَء، امت ۽ قوم منجھان ، 
 اُنھن۽ .خرید ڪیو کيماڻھن  الءِ جي  

 خداکي اسان جي  
 ھڪالء جي  

 ڪاھن۽بادشاھي  
 .ٺاھي ڇڏیو 

 مڪاشفو 
 9 :5 



آسمان کي نئون یروشلم جي طور بیان صفحن بائبل جي آخري 
ڀت . اھو تمام وڏو آھي ۽ ھن جي دیوار تمام وڏا آھن. ٿاڪن 

ھیرن ۽  .یشب جي پٿر مان ٺاھیو ویو ۽ بلور وانگر شفاف آھن
 جواھر۽ قیمتي پتھر سندس بنیاد ۾ آھن، ۽ اھي مختلف رنگن ۾ 

 . آھنچمڪندڙ                            
 شھر ۽ 

 جي ھر
 دروازو 

 ھڪ وڏي 
 مانموتي  
 .ٺئیل آھي 



اچو تھ . بند نھ ٿیندا آھنبھ ۽ اھي موتي جا ٺئل دروازَءڪڏھن 
اڃا بھ وڌیڪ تھ واء، آسمان اندر کان ... اندر وڃو ۽ ڏسون 

جیئن تھ . آھيجو ٺھیل شھر خالص سون . خوبصورت آھي
 صاف شیشو ھسي تائین 

 سون بھ گھٽیون تھ 
 .ٺھئل آھنجیون 



زندگي جي پاڻي جو شفاف ھڪ نھایت خوبصورت ۽ صاف و 
اتي بي طرف زندگي جو . خدا جي تخت تان وھندو آھيدریا 

.  ھي وڻ تمام خاص آھي. وڻ آھي، جیڪو اڳي عدن باغ ۾ ھو
ان تي ٻارھن مختلیف قسمن جا میواٰء لڳن ٿا یعني تھ ھر مھیني 

 .۽ زندگيء جي وڻ جا پن قومون الء شفا آھن. ھڪڙو میوو



اھا خدا . آسمان کي سج یا چنڊ جي روشني جي ضرورت ناھي
۽ ُھتي ڪڏھن . جي شان جي چمڪندڙ روشني سان منور آھي

 .بھ رات یا اونداھي نھ آھي



اھي سڀئي سڍائل  . آسمان ۾ جانورٻھ مختلف آھنتھ ھسي تائین 
ھسي تائین تھ  . ۽ بگڙ گڏجي گاھ چرڻ ٿاا گھیٽ. ۽ دوستانھ آھن

فرماي ٿو خداوند  .ڇڏیندا آھنبوھء وڏا شھن بھ ڍگي وانگر 
اھي منھنجي تمام مقدس جبل کي نقصان نھ پڄائند ۽ نھ ناس 

 .ڪندا



جڏھن اسان آسي پاسي 
تھ اسان ڄاڻون ، ڏسون ٿا

اڃابھ ٿا تھ آسمان ۾ 
 ڪجھھ شیون گٽ 

 ڪابھ . آھن
 ڪاوڙ وارا 

 .  لفظ ناھین
 ڪابھ 

 یا جھیڙو 
 غرضي خود 
 .ناھي

در تي ڪوبھ تالو ڪنھن 
 ناھي ڇو تھ اُتي ڪوبھ 

 .  ناھینچوراُچڪا 
 بھ اُتي ڪو 

 ڪوڙ ڳالھن 
 ، قاتل، وارو

 جادوگر 
 بڇڙا یا 

 ماڻھونھ
 آسمان . آھن 
 ۾ ڪو ) جنت(

 .نھ آھيگناھھ 



خدا سان گڏ آسمان ۾ ڪوبھ 
ڪڏھن . روڻ داھئڻ  نھ آھي

ڪڏھن خدا جا ماڻھن زندگيء 
۾ ڊکن جي سبب روئڻ داھئن 

پر آسمان ۾ خدا اسان جا . ٿا
 .ڇڏندوسڀئي ڳوڙھا اُگي 



خدا جي قوم ھمیشھ ساڻس گڏ . نھ ٿیندوڪوبھ موت آسمان ۾ 
، ڪو بھ  .ھوتي ڪوبھ ُڊکھ، تڪلیف یا روڻ نھ ھوندو. ھوندي

 ۾ ) جنت( آسمان. بیماري ڪو بھ ڪمزور جي موت نھ ٿیندي
 گڏخدا سان ھرڪو 

 .خوش ھوندو 



سڀ کان وڌیڪ بھترین گالھھ اھاء آھي تھ، آسمان ڇوڪرن ۽ 
ڇوڪرین، ۽ سڀني وڏن الءبھ آھي، جیڪو یسوع مسیح کي 

پنھنجوچٽڪارو ڏیندڙقبول ڪن ٿا۽ سندس مالڪ ڄاڻي ھن جي 
 آسمان ۾ ھڪ ڪتاب آھي جنھن کي  .فرمانبردار ڪندا آھین
  اھو . ي جي ڪتاب حیات سڏیو ویندو آھيگھیٽ

 ڇا . آھي بھرلجي نالن سان مڪمل ماڻھن 
 خبر آھي تھکي توھان 

 ھن ۾ ڪنھن جو نالو 
 انھن سڀني ؟آھيلکیئل  

 جا جیڪو مسیح یسوع تي 
 ڇا توھان. آھيایمان آڻیندو  
 ؟ویو آھيلکیو ھتي جو نالو  



ڏانھن وڃڻ الء ھڪ شاندار ) جنت(بائبل جا آخري لفظ آسمان 
۽ ھر ٻڌڻ “ اچ”پاڪ روح ۽ ڪنوار ٻئي چون ٿا تہ دعوت آھي

جیڪو اڃایل آھي سو ڀلي اچي ۽ “ .اچ”وارو بہ ڀلي چوي تہ 
 .وٺيجنھن جي مرضي ھجي سو آِب حیات مفت 



 جنت خدا جو خوبصورت گھر 
 

 خدا کان ھڪ ڪھاڻ ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھي
 

 ؛ 5ڪرنٿین  2، 14یوحنا 
 22، 21، 4شفو مڪا 

 ".ٿوڏئيڪالم جو مطالعوسوجھرو توھانجي "
 130: 119زبور 
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 آخر



 ھيء ڪھاڻي اسان جي عجیب خدا جي باري ۾ اسان کي 
 .ڄاڻوناسان آھي جھین اسانڪي پیدا ڪیو اھو چاھي ٿوتھ کیس سیکاریندي 

 
خدا ڄاڻي ٿو تھ اسان  تمام خراب ڪم ڪیا آھن جھین ڪي اھو گناھھ چئي رھیو آھي ۽ 
گناھھ جو اجر موت آھي،پر خدا اسان سان تمام گھڻو پیار ڪندو آھي تنھن ڪري ھن 

کي موڪلیو تھ اسان جي گناھن جي سزا سھي ۽ پنھجي  (مسیحیسوع )پنھنجي واحد پٽ 
مسیح مئلن مان جیئرو ٿیو ۽ یسوع  (عیسي)پوء کان جان کي صلیب تي قربان ڪري ان 

کان ۽ انھي تي ایمان آڻیوٿا مسیح یسوع  (عیسى)آسمان ڏانھن ھلیو ویو جیڪڏھن توھان 
تھ ھو توھان کي معاف ڪندو اوھي توھان وٽ  .پھنجن گناھن جي معافي طلب ڪریو

 .رھنداایندا ۽ توھان جي اندر گڏ رھندا ۽ توھان ھمیشھ الء ساڻس زنده 
 

 .خدا کي ٻڌایوتھ جیڪڏھن توھان ایمان آندو تھ اھا سچائ آھي 
منھنجي ڪري انسان بڻیو ۽ ۽ مان ایمان آڻیان ٿو تھ توھان خدا آھیومسیح پیارا یسوع 

منھنجي زندگي ۾ اچو ۽ منھنجا  .منھنجي گناھن الء مري ویو۽ ھاڻي تون جیئرو آھین
 مان اڄ کان ئي نئین زندگي حاصل ڪري ھمیشھ ڪري گناھھ معاف فرمایو تنھن 

 مون کي مدد ڏي تھ مان توھان جي فرمانبرداري رھان سان گڏ توھان 
 .آمین .توھان جو پٽ، ڌيء ٿي سگھانڪري سگھان ٿو 

 
 .بائبل پڙھو ۽ ھر روز خدا ساڻ  ڳالھایو
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