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اره بھشت کھ مسیح سِر زمین زندگی ایکھ و شاگرِدِلش دربزمونی 
 بھشت ھو حونھ ی پدری مو نامی و گو خونیِل زیادی ِمنِ ! بیگفتھ 

بھشت. گپو، زیباحونھ ای . ِھسی
وو قشنگ تر گپوتر 

.یل زمینیینحونھ 



م و ای مسیح گو مو ایَرُوم تا جویی سی ایشا آماده کنم و اگھ برو
بعد یو کھ و مرگ مسیح. اَنو ایَورَگرُدم و ایشانھ ایپزیُرمبکنُم کاره 

بری در حالی کھ شاگرَدِلش سیل ایکردن اره، و بھشت وریسا، 
.اومھ و خوشھ سوار کھ و ناپدید شد



ھ اَ ھو یھودیَل قول مسیَح و یاد داشتن کھ ایایھ و اونونبعد 
بویھ، نسھ مسیح ھم گفتھ بی کھ نگاگھانی زمونی کھ کسی نو. ایبره

اومرنِ اَ قبل ولی در باره افرادی کھ . ایَورَگرده
مستقیممسیح ایمیرن چطور؟ انجیل ایگوی 

بدنشوروح و . مسیحایرون طی 
پیشگاهایبو و در جدا 

.صاحب ایورگردن
خدامحظر در 



اخری کتاب مقدس ِمِن انجیل و ایما ایگوی کھ بھشت وحی، 
ی چیَِل عجیب یھ صورت خاص. انگیزهعجیب و شگفت چقد 

اما تخت ِھسیش، خدا ھمھ جا . پدریمھبھشت حونھ ی اورو ھسی، 
.بھشتھِمِن پادشاھیش 



اخر و در . ننفرشتیَل و روحانیَل دیھ خدایھ ِمِن بھشت ستایش ایک
.ایکننھمھ مردِل خدا کھ مردن و رفتن ِمِن بھشت ھمی کاره 

.خاصیھ ایخونن سی ستایش خداآھنگ 
ایخونندر ایرو قسمتی و آھنگ کھ 

کھسی یو ایشا با ارزشین :آوردیم
و قبیلھخین خوتون جدا و ملت بووی 

ایمانھ و خدا
واگرَدنیرین

پادشاهو وایما 
کشیشو ساختین 

.کردینخدا 



ریح بھشَت و عنوان بیت المقدس تشانجیل، صفحیَِل آخرین 
نوعی (شم جنس دیوار و ی. بلندخیلی خیلی گپو با دیواَرِل . ایکنھ

بووی پیھ ش و دیوارش. شفافھو مثل کریستال . اس) قیمتیسنگ 
و برق جواھرات و سنگشِل با ارزش پوشیده وابیره و رنَگِل زرق

ھر. دار  داره
وکدومش 

وشھر دروازیَِل 
غولیھ مروارید 

.وابیرهپیکیر ساختھ 



ریم داخلش و بیا ب. نیبوھھدرلھ صدفی بسیار بزرگتر ھرگز بستھ او 
.  لھداخبھشت حتی زیباتر از ...! و ھو . بیندازیمنگاھی و اطراف 

حتی . وابیرهشھر طالی خالص ھمچون شیشھ ی شفاف ساختھ 
.طالیھخیابانَِلش ھم 



پرآو و قشنگی و زیر تخت پادشاھی خدا جاریھ کھ رودخانھ 
ن درختانش بسیار خاص. باشدمی ) بھشت(سرچشمش و باغ عدن 

ی ھمچنین برَگِل درختَل س. ایرنکھ در ھر ماه دوازده نوع میوه 
.شفا و معالجھ مردمن



خیلی خدا با تجلی ُخش نوَرلنداره، نیازی و ماه وخورشید بھشت 
.ندارهھیچ شونمی وجود . ایرهشگفت انگیز یھ گسترش 



رَگل و گ. دوستنھمش اھلین و . متفاوتنحیوونَل ِمِن بھشت حتی 
.  بخرناو نر کھ شاید شیَرل ھم مثل گ. ایَخِرنبریَل کنار ھم َو علَفَل 

ی صدمھ اون نباید من تمام کویَل مقدسم بھ کسی یا چیز: ایگویخدا 
.بزنن و نابودش ِکنن



کھ و اطراف ھمونطور 
نگاه ایکنیم توجھمون و 
بو چیزِل در بھشت جلب اای

ھیچگونھ . ندارهکھ وجود 
.  نیزنھحرف تلخی کسی 

راد کسی دعوا نیکنھ و یا اف
ھیچ دری. نیستنخودخواه 

قفل نیس زیرا در بھشت
ھیچ . ندارهدزدی وجود 

جادوگر ودروغگو، قاتل، 
یا مردمان شروری نیست 

بعد ھیچ گناھی ھم ِمِن 
.نیبوبھشت انجام 



ی یا پرودگار ترسدربھشت 
بعضی موقع . ندارهوجود 

مردَمل و غم ھایی مھ 
گریون ایداشتن، ِمنِزندگیشو 

ل در بھشت خدا تمومی ترسَ 
.َهو نگرانیَل اَ بین ایرو



مردم خدا برای ھمیشھ با . ندارهمرگ ھم ِمنی بھشت وجود حتی 
د ِمِن ھمھ افرا. نیسھگریھ و دردی اندوه؛ غم و . ِھِسنصاحبانشون 

.بھشت سی ھمیشھ با پروردگارشون شاد و خوشحالن



سلی کھ و ک). افراد بالغ(بھشت سی دختَرل و ِکَرلھ اینو، توم با 
عیسی مسیح بھ عنوان ناجی ایمان دارن و از ھو و خداش پیروی

اره کھ در بھشت کتابی و اسم زندگی انسانَلھ ساده وجود د.ایکنن
دونینآیا . پروابیرهاسامی افراد زیادی بای 

نوم چھ کسلی در ش نوشتھ شده؟ 

بھکھ تمومی انسانلی 
اعتقادمسیح عیسی 

توآیا نوم داشتن 
داره؟وجود ھم 



.  بھشتھکلمیَل انجیل در باره دعوت شگفت انگیز و آخری 
القدوس و عروس ایگویین کھ بیایین و بھ کسلی کھ روح 

ھ اجازه برین کھ بگویین بیایین و وھو کھ تشنینھ ایشنون 
.شنیدنھ اجازه برین کھ بیاییھ ھر کسھ کھ مایھ



خداحونھ ی قشنگ بھشت 

داستانی َو حرفَِل خداوند، انجیل 

پیدا وابیَر ِمنِ 

)  کرینتشھر (کرینتی ، 14جان 
4،21،22وحی 

".اول َکلَِمیَِلتو َو ایشا نور ُو روشنی ایرِ ِمِن "
Psalm 119:130



تَموم



از خدایِھ ایماداستانَِل کتاب مقدس انجیل َو 
.اسیمبشنکھ ایمانَھ ِدُرس ِکھ و ایخو کھ ایما ِھنَھ ایگو آوری شگفت 

مجازات . نھاِیِخدا دونِھ کھ ایما چھ کاَرِل بَد یَھ انجام ایریم کھ اسمشھ گنا 
تا و فرستا تینا ِھُو عیسی مسیحھَ داره، مردنھ ولی ِخدا ایشانَھ یَِکلی دوس گنا 

اَ ُھو عیسی مسیح بعد. ووبیکشیره وابویِھ َو سی ِگنایَلِھ ایشا مجازات صلیب 
قبول داشتھ بِوین ُو ھ ِھنَ اگر ! بھشتَو زندگی َورَگشت ُو َره ِمِن ِحونَش یعنی 

ایایِھ ُو ِمِن تو ِھُو !ایکنھِھُو ای کاَر بَِوخِشھ، تا گناَھِلتونَھ بپرسی اَ ھُو 
.ایکنیھُو زندگی بای ایِکنِھ ُو تو سی ھمیشھ زندگی 

مو ! عزیزمسیح ی عیس:بِگوُ ای جملیَلھَ َو خدا حقیقتھ، اگر باور دارین کھ یُو 
ِگری و تو اَنو ووبیری تا جلوی گنایَِل ِمنھَ بوانسانی خداییباور داُرم کھ تو 

مھ بَِوخش تا بِتَُرم زندگی ایِکنی خواھش ایِکنُم بیو َو َو زندگی ُمو ُو گنایَلِ 
ِکَمُکم کن . موابویُ داشتھ بویُم ُو یھ روز سی ھمیشھ بای تو ھمراه نویی زندگی 
.آمین. کینُمزندگی َو تو گوش ِکنُم ُو َو فرموِن تو بویُم ُو عین بچیَِلتتا 

3:16جان .بزنھر روز انجیلھَ بخون ُو بای خدا گپ 
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