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پھ ځمکھ کې ژوند کاوه ھغھ خپل  یسوعکلھ چې 
 زما د پالر "ھغھ د  .شاګردان د جنت پھ اړه وویل

 چېنومیږي،او ویلي " کور
 شتونھلتھ ډیر کورونھ  

 لوییو یو سړی  .لري 
   .کور دیاو ښکلی  

 دیلوی جنت 
 
 

 او لھ ھرڅھ ډیر ښکلی دی د ځمکی کور۔  



  .کړيزه تاسو تھ د یو ځای چمتو " ،یسوع وویل
کھ زه الړ شم او ستاسو لپاره یو ځای چمتو او 

 کړم، زه بھ بیا راشي او خپل ځان تھ مو 
 ".ترالسھ کړئ



مړو جنت تھ الړ، لھ ھغھ وختھ چې ھغھ د عیسی 
حال کې چې د ھغھ شاګردان پداسې  . راوتلڅخھ 

دوی یې د بادل ولیدل عیسي واخیستل شوه، او یو 
 د نظر څخھ 

 خالص 
 .کړ



لھ ھغې وروستھ، مسیحیان دي پھ یاد د عیسی 
وعده بیرتھ راځی او دوی یی ترالسھ کړی۔ 

 یسوع وویل چې ھغھ بھ ناڅاپھ 
 چې لږ تر لږه کلھ  راشي،

 کیږي خو ھغھ څھ تمھ 
   مسیحیانوپھ اړه چې 

 ؟مړه کويڅوک 
د څښتن سره 

 موجود



 دوی ھغھ راځي انجیل وایي چې مخکې  
 بدن څخھ د  .د یسوع سره ويمستقیما 

 لپاره باید د د غیر حاضر کیدو 
 .حاضر ويخدای سره 

د څښتن سره 
 موجود



بائبل پھ وروستي کتاب کې، موږ تھ د  ،مکاشفہ
تر ټولو ښھ  .ووایھ چې څومره ښایستھ جنت دی

خبره دا ده چې، پھ یوه ډٻره ځانګړې الره، جنت 
 خدای ھر  .دید خدای کور 

 د خو دی، ځای 
 پھ تخت ھغھ 
 .کې دیجنت 



 فرښتو او نورو آسمانیانو 
د خدای عبادت کې جنت پھ 

 ھغھ  ټولد خدای نو  .وکړئ
 چې مړهوکړئ خلک 

 شوي او 
 جنت تھ 
 .تللي دي 



خدای ستاینھ دوی د  
ځانګړی سندرې سندرې 

 دلتھ د یو سندره ځینې  .کوي
خبرې دي چې دوی یې 
 سندرې

 :کوي 



 واسطھ یاست ستاسو د بډو پھ لپاره د ځان تاسو 
 ورکړئتھ د ویاړ ځای خدای 

 ملت اواو ھرې قبیلې د بھر  
 پاچاھانموږ بنایا لري  

 او زموږ د 
 خدایانو 

 لپاره 
 .امتیازات 



 تشریحد انجیل ډٻر تٻر مخونھ د جنت پھ توګھ 
ډیر، ډیر لوی، سره بھر یو دا  ."نوی یروشلم"

 . ځکھد دیوال د زبرجد ډبره ده، . دیواللوړ 



بلور ګاڼې او قیمتي ډبرو د دیوال د بنسټ واضح 
ښار د . رنګونھپوښښ، سپرکنګ سره ښکلی 

 شوی دی جوړ واحد یو دروازې ھر یو د 
 لوی 
 !موتی



د دغو سترو روښانھ دروازې ھیڅکلھ ھم تړل 
 راځئ چې الړ شئ او  .شوي دي
 شاوخوا شاوخوا 

 یو څھ ولرئ 
 !زبردستا



ښار د خالص سرو  .دننھ ښکلی ښکلی دیجنت 
 زرو څخھ جوړ شوی دی، لکھ د روښانھ 

 آن سړک  .شیش پھ څیر
 د سرو زرو 

 څخھ جوړ 
 .دیشوی 



یو ښکلی، د ژوند د اوبو د روښانھ سیند لھ هللا 
د سیند دواړو خواو تھ د . څخھ د تخت بھٻږي

ژوند د ونې ده، کوم چې لومړی د عدن پھ باغ 
 .دا ونې ډٻر ځانګړي. کې وموندل شو



مختلف پھ دولس ډولھ میوه، ھر میاشت دا 
د  ونېپاڼې د ژوند د پاڼو او د .ډولونھ لري

 .قومونو درملنھ



 .جنت د لمر لپاره لمر یا چنڊ تھ اړتیا نلري
 .خدای د خپل عزت سره عجیبھ رڼا ډکوی دا

 .شپھ ھلتھ ھیڅکلھ شتون لري



ھغوی  .حتی پھ جنت کې حیوانات مختلف دي
لٻوان او پسونھ پر  .دوستانھاو ټول ورټنیګ 

خوري شیردي  قويحتی  .واښھ پھ ګډه خواړه
 زما ھغوی : "واښھ د بیل پھ څیر څښتن فرمایي

 زیان رسوي او نھمقدس غر کې نھ پھ 
 ".ورانوي 



څرنګھ چې مونږ وګورو پھ شاوخواکې،موږ 
خبرتیا چې د شیانو د آسمان څخھ ورک شوي 

 ھیڅ  .دي
 ناراضھ 
 خبرې 

 ھیڅ 
 اوریدلي 

 .ندي



 .جګړه نھ کوي یا ځان ځان تھ ورکويھیڅوک 
پھ دروازو ھیڅ تاالر نشتھ، ځکھ چې پھ جنت 

   .کې غال نشتھ
 څوک ھیڅ 
 ، نشتھ

 ، قاتلین
 ، جادوگران

 بد یا نور 
 جنت پھ  .خلک

 .ګناه نشتھ      ډولھیڅ کې     



د خدای سره  پھ آسمان
ځینې  اوښکېنور نشتھ 

خدای خلکوژړا د  ،وختونھ
پھ دې ژوند کې د سترو 

جنت پھ  .املھغمونو لھ 
کې، خدای بھ ټولې 

 اوښکې وباسي۔ 



پاک د خدائ  .او یا ھم پھ جنت نھ د مرګ شتھ،
نور غم نھ شتھ،  .د مالک سره ويتل خلک بھ 

 نور درد نشتھ، ھیڅ ناروغۍ، ھیڅ  نور ژړل،
 ھیڅ نلري،برخھ 

 چېنشتھ۔ جنازه  
 اسمانونو کېپھ  

 څوک دیھر  
 د خدائ پاک 
 سره خوشحالھ 

 .د تل لپاره 



لھ ټولو څخھ غوره، جنت د ھلکانو او نجونو 
  )ديھغھ څوک دي چې ځوان ټول ( دیلپاره 

  پھد دوی د نجات تھ څوک چې عیسي مسیح 
 پھباور لري او د ھغھ توګھ 

 خپلتوګھ د  
 اطاعت۔ رب  



 د کتاب  بره چې پھ اسمانونو کې د ژوند د
دا د خلکو د نومونو د  .نوم یو کتاب شتھ دیپھ 

 آیا تاسو پوھیږئ چې نومونھ یې دي لیکل  .پوره
 پھ؟ ټول خلک چې شتھ
 ایا .لريعیسي باور  

 خپل نوم شتھ؟ 



 ښھد بائبل وروستی ټکي د جنت پھ اړه یو 
 ! راځئورور وایي، او روح "بلنھ ده۔  



پرٻږدئ، ھغھ کسان چې اوري وایي ھغھ او 
  .راشيھغھ تھ اجازه ورکړئ چې تږی او ‘ راشھ’

 څوک چې اراده لري، راځئ د ھغھ د ژوند د او 
 پھ اوبو 

 آزاده توګھ 
 ".واخلي



 کور، د خدای ښکلی دآسمان
 

 کتاب مقدس، د خدای د کالم یوه قصھ 
 

 اشتھ دى
 

 ؛ 5کرنتیانو 2 ؛ 14 یوحنا 
  21،22، 4 مکاشفہ

   "  ۔بخوىکتاب نور ستا "
 ۱۳۰: ۱۱۹زبور 



 پای



 دا د بائبل کیسھ موږ تھ وایي زموږ 
 جوړوي؟ موږ څوک اړه خدای پھ د عجیب 

 .غواړي چې تاسو د ھغھ پوھیږياو څوک چې 
 

 خدای پوھیږي موږ ناوړه کارونھ ترسره کړي دي، 
خدای ګناه سزا مرګ دی، مګر د . ھغھ ګناه ګناه کويکوم 

تا لھ تا سره مینھ لري ھغھ خپل یوازینی زوی، یسوع تھ 
واستول، پھ صلیب باندې مړ شئ او ستاسو د ګناھونو لپاره 

تھ بیرتھ ژوند تھ راغی او جنت یسوع بیا . سزا ورکړئ
وغواړئ څخھ باور لرې او لھ ھغھ یسوع کھ تاسو پھ ! الړ

 بھ راشي او ھغھ . خپل ګناھونھ وبخښي، ھغھ بھ وکړي
 بھ د او تاسو پھ کې ژوند کوئ، اوس تاسو 

 .تل لپاره ژوند کوئھغھ سره د 



 :  تاسو باور دا حقیقت، خدای تھ ووایھکھ 
 یئ، او خدای یسوع، زه باور لرم چې تاسو ګرانو 

سړی شو چې زما د ګناھونو مړه، او اوس تاسو تھ یو 
لطفا تھ زما د ژوند راشي او زما . کويژوند یو ځل بیا 

د اوس لري، او ژوند ګناھونھ وبخښھ، تر څو زه د نوې 
 . یوه ورځ تھ الړ شي لھ تاسو سره د تل لپاره وي

 مرستھ تاسو اطاعت او ستاسو د ما سره 
 .آمین. توګھ تاسو د ژوندماشوم پھ 

 
 بائبل لوستال و د خدائ پاک سره ھره 

 16:3یوحنا    !ورځ خبرې
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