
خدا کا جنت، 
خوبصورت 

گھر

بائبلبچوں کے لئے 
تحائف



Edward Hughes:تصنیف کردہ

Lazarus:اس کے ذریعہ سچت
Alastair Paterson

.Sarah S:کے مطابق

 www.christian-translation.com:کردہترجمہ 

Bible for Children:کی طرف سے تیار
www.M1914.org

©2021 Bible for Children, Inc.
ہے، آپ کو اس کہانی کی کاپی یا طباعت کا حق : الئسنس

تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔جب 



ے جب یسوع زمین پر رہتا تھا اس ن
یں اپنے شاگردوں کو جنت کے بارے م

میرے والد "بتایا۔ اس نے اسے 
کہا اور کہا " گھرکا 
وہاں بہت سی کہ 

ہیں۔ حویلی 



حویلی ایک بہت بڑا، خوبصورت 
گھر ہے۔ آسمانی گھر کسی 

بھی دنیاوی گھر سے 
بڑا اور خوبصورت ہے۔



رنے میں تمہارے لئے جگہ تیار ک"کہا، یسوع نے 
جاتا ہوں۔ اور اگر میں جاکر تمہارے لئے جگہ 

پاس لے تیار کروں تو میں دوبارہ آکر تمہیں اپنے
"۔جاؤں گا



یں گیا مسیح کے جی اٹھنے کے بعد جنت میسوع 
وع یستھے، تھا۔ جب اس کے شاگرد دیکھ رہے 

ی ان کانہیں ایک بادل نے گیا، اور کو اٹھا لیا 
نظروں سے باہر 

۔کردیا



ے واپس عیسائیوں نے عیسیٰ کسے، تب 
و آنے اور ان کو حاصل کرنے کے وعدے ک

یاد کیا ہے۔ یسوع نے کہا کہ 
گا، آجائے واپس اچانک وہ 

کم توقع سے کم جب 
۔ گیجائے کی 



ال ہے جو کیا خیمیں عیسائیوں کے بارے لیکن 
ہتی مر جاتے ہیں؟ بائبل کہی آنے سے پہلے 

کہ وہ سیدھے سیدھے ہے 
کے ساتھ رہیں۔ یسوع 
سے غائب جسم 

ساتھ رہنا رب کے 
ہونا ہے۔حاضر 



اتی ہے مکاشفہ ہمیں بتکتاب، بائبل کی آخری 
رت حیرت انگیز ہے۔ سب سے حیکتنا کہ جنت 

داز ایک بہت ہی خاص انکہ، انگیز بات یہ ہے 
جنت خدا کا گھر میں، 

ہے، ہر جگہ خدا ۔ ہے
تخت اس کا لیکن 
میں ہے۔جنت 



فرشتے اور دیگر آسمانی مخلوق جنت
میں خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ 

خدا کے سبھی لوگ جو تو 
چکے ہیں اور جنت میں مر 

حمد کیگئے ہیں۔ وہ خدا چلے 
خصوصی کے 

گاتے ہیں۔گانے 



اظ یہ ان کے گائے ہوئے گانے کے کچھ الف
آپ جانتے ہو کہ آپ نے ہر : ہیں

اور قوم سے اپنے لہو مذہب 
خدا سے نوازا ہے اور ہمارے کو 

کے لئے ہمارے بادشاہوں خدا 
پادریوں اور 
بنایا ہے۔ کو 

)9: 5بحوالہ (



"  لمنیا یروش"بائبل کے آخری صفحات جنت کو 
ہے، بڑی بہتبہت، بیان کرتے ہیں۔ یہ پر کے طور 

ی اونچی دیوار کے ساتھ۔ دیوار جسپر پتھر ک
کرسٹل ہے، 
طرح کی 

ہے۔ صاف 



ا اور قیمتی پتھر دیوار کی بنیاد کزیورات 
سے خوبصورت رنگوں ہیں جو کرتے احاطہ 
ت بہمیں ایک ہر دروازے شہر کے ہیں۔ چمکتے 

موتی بڑا 
!ہوا ہےبنا 



ے ہیں۔ وہ عظیم موتی گیٹ کبھی بند نہیں ہوت
جنت ! واہ... اندر جاکر ایک نظر ڈالیں آئیے 

اندر اور بھی خوبصورت ہے۔ 



ے شہر خالص سونے سے بنا ہوا ہے جیسیہ 
تک کہ گلی یہاں صاف شیشے کی طرح۔ 

ہے۔بھی کی سونے 



دی صاف نخوبصورت، زندگی کے پانی کا ایک 
خدا کے تخت سے بہتا ہے۔ دریا کے دونوں 

جو باغ عدن ہے، کناروں پر زندگی کا درخت 
میں پہلی بار پایا گیا تھا۔ 



درخت بہت خاص ہے۔ یہ بارہ مختلف یہ 
ہر ماہ ایک مختلفہے، اقسام کے پھل دیتا 

قسم کا۔ اور زندگی کے درخت کے پتے اقوام
ہیں۔. کی تندرستی کے ل



جنت کو روشنی کے لئے سورج یا چاند کی
ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی اپنی شان اسے 
اں حیرت انگیز روشنی سے بھر دیتی ہے۔ وہ

کبھی کوئی رات نہیں ہوتی۔



یہاں تک کہ جنت میں جانور بھی مختلف
ھیڑیے ہیں۔ وہ سبھی باہم اور دوستانہ ہیں۔ ب
ھانا اور بھیڑ بکریاں گھاس پر ایک ساتھ ک

کھاتے ہیں۔ 



ح تک کہ طاقتور شیر بَیل کی طریہاں 
وہ "ہے، بھوسے کھا رہے ہیں۔ خداوند فرماتا 

یں میرے تمام مقدس پہاڑ پر چوٹ نہیں الئ
"گے اور نہ تباہ کریں گے۔



جب ہم آس پاس دیکھتے 
یا تو ہم نے محسوس کہیں، 

ہے کہ آسمانی چیزیں 
ہیں۔ کبھی غائب 

الفاظ نہیں ناراض 
جاتے ہیں۔ سنے 



بھی لڑ رہا ہے اور خودغرضکوئی 
پر تالے دروازوں نہیں ہے۔ 

کیوں کہ نہیں ہیں، 
نہیں چور میں جنت 

جھوٹا، ۔ کوئی ہیں
قاتل، جادوگر، یا 

بدکار لوگ دوسرے 
۔ جنت میں نہیں ہیں

طرح کا بھی کسی 
گناہ نہیں ہے۔کوئی 



د خدا کے ساتھ جنت میں مزی
ات، اوقآنسو نہیں ہیں۔ بعض 

خدا کی قوم اس زندگی میں 
بڑے غموں کی وجہ سے روتی

خدا تمام آنسومیں، ہے۔ جنت 
مٹا دے گا۔



جنت میں بھی کوئی موت نہیں ہے۔ خدا کے
زید لوگ ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ م

نہ مزید درد نہیں۔نہیں، مزید رونا نہیں، غم 
نہ جدا، نہ بیماری، 

۔ جنت میں جنازے
ہر شخص موجود 
ساتھ خدا کے 

ہمیشہ خوش 
ہے۔رہتا 



ے لئے سب سے بہتر ، جنت لڑکوں اور لڑکیوں ک
جنہوں نے یسوع ) اور بڑوں میں بھی(ہے 

مسیح پر اپنا نجات دہندہ مانا اور اس کا 
فرمانبردار اپنے رب کی 

کیا۔ حیثیت سے 



ی ناممیں میمنہ کی کتاب زندگی کی جنت 
ے ناموں سموجود ہے۔ یہ لوگوں کے کتاب ایک 

کے وہاں کسجانتے ہیں کہ بھرا ہوا ہے۔ کیا آپ 
تمام لوگوں ؟ نام لکھے گئے ہیں

نے جو یسوع پر بھروسہ 
۔ کرتے ہیں

آپ کا کیا 
وہاں ہے؟نام 



ک جنت کے بارے میں بائبل کے آخری الفاظ ای
اور روح اور دلہن "حیرت انگیز دعوت ہیں۔ 

و اور ج! ہے اسے آؤسنتا اور جو !" ہیں، آؤکہتے 
کا جو چاہے زندگی پیاس آئے وہ آنے دو۔ اور 

پانی 
آزادانہ 

طور 
"۔لےپر 



گھرخدا کا خوبصورت جنت، 

خدا کے کالم، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

؛ 5کرنتھیوں 2؛ 14جان 
22، 21، 4مکاشفہ 

"۔ےکے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہآپ "
130:119زبور 



ختم شد



ے بارے بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا ک
تا ہے کہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہبتاتی میں 

۔آپ اسے پہچانیں

اہ کا جسے وہ گنہے، خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا 
ے اتنا لیکن خدا آپ سہے، نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت 

صلیب کو، وع یسبیٹے، پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے 
ھیجا۔ پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے ب

آپ اگر! پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چال گیا
اہوں کو یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گن

وہ ! تو وہ کرے گاگے، معاف کرنے کے لئے کہیں 
اور آپ ہمیشہ اسگا، آئے گا اور آپ میں زندہ رہے اب 

۔کے ساتھ رہیں گے



تو، آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے اگر 
:سے یہ کہناخدا 

یرے اور مہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا عیسیٰ، پیارے 
ور اب آپ اگئے، کے لئے ایک آدمی بن مرنے لئے گناہوں کے 

اور زندگی میں آئیںمیری دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم 
ندگی تاکہ میں اب نئی زکردیں، میرے گناہوں کو معاف 

ں گا۔ اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوپاؤں، 
ے بچے کی طرح آپ کے لئاپنے آپ کی اطاعت کرنے اور 

زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

!  ںکو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریبائبل 
16:3جان 
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