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کھ مسیح رو زمین زندگی کوداندبو خو شاگردانھ بگفتھ موقعی 
 بگفتھ عمارت و  ،ان را خو خانھ پدری بگفتھاو  .درباره بھشت

 عمارتی .زیادی در اون وجود دره یاھای 
 بھشت زیبا،ای خانھ  ،بزرگ 

 خانھو زیباتر از بزرگتر  
 .ھای زمینی است 



بشم این واگر  .مسیح بگفتھ من خواھم بشم ی جا شیمی ره چکنم
بعد از مسیح  .کار را بکنم دوباره ورگردم و شما را قبول کونم

حالی ک انھ شاگردانی شین تماشا در  .بھشت میانبشو  ،زنده بستن
بومھ واو را سوار کوده و از ابری  .کوداندبی اسمان سیاه بستھ

 .نظر دور بستھ



  .کھ امندره و اشانھ بردن درهبو بعد ان مسیحیان قول مسیح را یاد 
 اوشانی ک اما  .بگفتھ زمانی ک کسی انتظار نداره من وگردممسیح 

 ؟از امدن مسیح میریدین چھ بھقبل 
 .مستقیم شم مسیح پھلوانجیل گھ  

 درتن جدا بھ و اشنھ از روح  
 .خدا حاظر بی دیپیشگاخ  

 در پیشگاه پروردگار



کتاب مقدس در انجیل امره گھ کھ بھشت چقدر اخرین  وحی،
 ھای عجیب ب صورت خاص اویھ وجود چیزا  .عجیب ایسھ

 اونھ تخت اما  .ھمھ جا ایسھخداوند  .می پره خانھ یھبھشت  .داره
 .بھشت میام نھھپادشاھی 



 در .فرشتگان و روحانیون خدا را در بھشت ستایش کونیدی
 ھھاخر تمامی مردمان خدا کھ بمردیدی بھ بھشت بوشوایدی  

 خداخاصی در وصف اھنگ  .را کودیدکار  
 :باوردیمرا ھیھ قسمی از اھنگ . خوانیدید 

 شیمی خونشما با ارزش ایسید چون با  
 بھامره فارغ از ملت و ھرقبیلھ ای ما را  

 وخدا واگردانیدی  
 از ما پادشاه 

 بساختید 
 و کشیک 

 .خدا بکردید 



 اخرین صفحات انجیل بھشتھ ره ب عنوان بیت المقدس 
 دیواره جنس  .بزرک با دیوار ھای بلندبسیار  .کونھتشریح 
 دیوار با فوندانسیون و اساس . کریستال شفاف منھو ھمانند  .پشمیھ

 ھای قشنگس  رنگو سنگ ھای با ارزش پوشیده ببستھ و جواھرات 
 ھرکدام. بیداره
 از دروازه 
 ھای شھر 

 از مرواریدی 
 بزرگ 

 .ساختھ ببستھ 



بیا  .ان در ھای صدفی بسیار بزرگ ھرگز بستھ نخواھند ببست
بھشت حتی از ...  و او .دور و بره نگاه بکنیمو  .بیشیم  بو دورون

با طالی خالص ھمچون شیشھ ساختھ شھر  .دورون زیباتر ایسھ
 انھ خیابانان حتی  .ببستھ

 .طال ایسھھم 



روخانھ پر اب و زیبایی از زیز تخت پادشاھی پروردگار جاری 
  .درختان خاص ایسیدانھ  .است کھ سرچشمھ اش از باغ عدن ایسھ

درختانھ ھم برگ  .ھر ماه دوازده نوع مختلف میوه دیھی دینکھ 
 .شفت دیھیدید



با تجلی خدا  .بھشت نھ ماه خواھھ نھ خورشید واسھ روشنایی
شبی نیز ھیچ  .خودش نور ھای شگفت انگیزی گسترش دھھ

 .وجود ندره



ھمھ اھلی و دوست . حتی حیوانات در بھشت متفاوت ایس اید
شیر ھا شاید  .ھا و بره ھا ھمدیگره پھلو غذا خوریدیگرگ  .ایسید

نبایستی در میان کوه ھای اوشان  :گھخدا  .بخورندمثل گاو نر کاه 
 .مقدس من بھ کس یا چیزی صدمھ بزنید



اوطور ک دور و بر نگاه 
کونیم امی توجھ ب 

چیزایی جلب بھ ک وجود 
حرف بدی ھیچ  .نره

دعوا کسی  .بیشتوستھ نبھ
نوکنھ و ادما خودخواه 

دری دوستھ ھیچ  .نایستن
در بھشت دزدی زیرا  .نیھ

دروغگو ھیج  .وجود نره
قاتل جادوگر و یا مردمان 

شروری نیسھ و ھیچ 
 .گناھی در بھشت نبھ



در بھشت از پروردگار ترسی 
مردمان از غم گاھی  .وجود نره

ھایی ک در خو زندگی میام بداشتن 
بھشت خدا ھمھ در  .گریھ کونن

 .نگرانی و ترس را از بین بره



خدا با صاحبشان مردمان  .حتی مرگی ھم در بھشت وجود نره
و دردی ننھ نھ بیماری نھ گریھ  ،و غم و اندوه. ھمیشھ ایسادی

مردم در بھش با خداشان ھمھ  .جدایی نھ مراسم خاکسپاری ننھ
 .خوشحال ایسید



ک ب کسایی  .با تمام اشان بھشت مال دختران و پسران ایسھ
عیسی مسیح بھ عنوان ناجی معتقد ایسیدی و از او و خداش پیروی 

 در بھشت میام کتابی نھھ بھ اسم زندگی انسان ھای ساده  .کونیدی
 ایا دانی چھ ،با اسامی افراد زیادی پر ببستھک 

 ھمھ اوشانی ؟کسانی اسم اویھ بنوشتھ نھھ 
   .مسیح معتقد دیدیعیسی ک ب  

 
 ؟تی نام اویھ نھھایا 



  .اخرین کلمات انجیل درباره دعوت شگفت انگیز بھ بھشت است
القدوس و عروس میگویند کھ بیایید وبھ کسانی کھ این را روح 

 میشنوند اجازه فدھید ک بیگید بیاید و ب او کھ تشنھ شنیدن 
 .اجازه فدید ک بایید و ھر انکھ مایل ایسھایسھ 



 پروردگاربھشت خانھ زیبای 
 

 داستانی در باره گپ ھای خدای انجیل 
 

 پیدا شده میان
 

 22 21 4رولیشن  5کرینتی  14جان

 ".فداعھاغاز شیمی کلمان میان نور و روشنی در "
Psalm 119:130 



 پایان



 نقل ھای کتب مقدس انجیل از پرورگاری 
 .امی ره باورده     و خوایھ کھ امی او  ره بیشیناسیمکھ گویھ شگفتی 

 
تنبیھ  .خودا دانھ ک امی چی کارای بدی بوکودیم کھ اوشانھ گوناه بوگویھ

ایسھ اما خودا شیمی ره خیلی دوس بیداره،او  ھھ ایتھ پسره مرگ  ،معصیت
عیسی مسیح ره اوسھ کود تا بی صیلیب کشیده ببھ و شیمی گوناھنھ امره تنبیھ 

بعد اون عیسی مسیح وگردستھ خو زیندگی سر و خو خانھ شین بھشت .ببھ
ا  َ کارهَ او  ببیخشھ،اگر اوره باور بوکونی و از او بیخواھی تی گناھانھ ! بوشو

 .ایھ و در تو زیندگی کونھ و تو ھمیشھ اونھ امره زندگی کونیاو  !کونھ
 

مسیح عیسی  :اگر باور کونی کھ حقیقت ان عیسھ، اَ حرفنھ  بو خودا بوگو
باور بیدارم کھ تو خودا عیسی و ادمی بوبوستی تا جولو امی من  ،عزیز

تو خوایم می زیندگی شین بیھ از  .کونیدوباره زیندیگی و  ،گوناھان امره گیری
و امی گوناھانھ ره ببخش و تا بتنم دوباره زندگی کونم و واسھ ھمیشھ تھ ره 

 .کمک بوکن تا تی حرف ره گوش کنم و مثھ تی زای تره ببممره  .ببمھمره 
 

 3:16آمین جان . ھرروز انجیل را بیخوان و با خدا امره حرف زن


	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

