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ر بوردا بیر قسمت آھنگ کی اوخویورال
ونونگ گتیرمیشک سیز ارزش لیینگیز ا
اع ایچز کی کی اوز قانینگیزینان دف

ائدمیشنگیز آیری موندان کی نھ ملت
ا نھ قبیلینگیز کی بیزی تارییو 

و بیزدن شاه دوندرنگیز 
و دوزددینگیز 

کشیشی تاریینگ 
.  ائددینگیز

ت ناغاد کتاب مقدس کی انجیل بیزه دئییر کھ بھشآخریکی ،وحی
عجیب زاد الر بیر خاص و اوزل حالدا اوردا . عجیب دیر
تاری واری یئرده وار اما . بھشت منیم اتام اویدیر. واردیرالر

.اونونگ تخت پادشاھلیگی بھشتده

و بو مسیح دئدی من گئدرم تا سیزه بیر یئر آمادا ائدم و گئدسم
امان مسیح او ز. ایشی گورسم گئندن دونرم و سیزی قابیل ائدرم

ئلسینی بکی اولومدن توردو بھشتھ گئتدی او حالدا کی شاگیردالری 
دمیندن تاماشا ائدیردیلر بیر بولوت گلدی و او مینیردی و چوزلری

.گئتدی

چوخ . شانجیلینگ اخیرکی صفحھ لری بھشتی بین المقدس دئمی
دیوارینگ جنسی یشم دان کی. چوخ بویوگ و اوزون دیوارالر

یون و دیوار فونداس. بیر قدیمی داشدیر و کریستال تکین شفاف دیر
جواھرالر و داشالرینان و ارزیشلی و قیمتلی داشالرینان 

.  ائرتیلمیش
زرق برقلی و 

. واریبویالر 
ھر شھرینگ 

بیر دروازاسی 
مرواریدینان بویوگ 

.دوزلمیشدیر

فرشتھ لر و تاریینگ داھا روحانی 
یردان آخ. الرینی بھشتده ستایش ائدیرلر

و واری تاریینگ خلقی کی اولموشلر
. وریرلربو ایشی گائلھ بھشتھ گئدمیشلر 

ک تاریی ستایش ائدمآھنگ بیر خاص 
.اوخویورالرایچز 

یشدیالر اوندان سونرا یھودیلر مسیحینگ قولونو یادالریندا ساخالدم
ل بیر مسیح ده دئمیشدی کھ یاق غافی. کی گلیر و اونالری اگارار

. زامان کی ھئچ کیم انتظارینی چکمیر گئری دونر
او آدامالر کی مسیحدن ایلری اوللر اما 

نیجھ؟ انجیل دئییر مستقیم اونالر 
ساری گئدیرلر روح مسیحھ 

آیریلیر و صاحب بئللریندن 
تاری درگاھیندا.گئدللرقولوغونا 

4 3

6 5

8 7



ائلھ او جور کی دور و بریمیزه
تده باخیراک بیر پارا زادالری بھش

نیجھ . گورورک کی یوخ دور
ھئچ اچی سوز ائشیدیلمیر ھئچ

جر ائدمیر و یا اوزونو کیم 
/  آدامالر یوخدورالرگورن 

در قفل ده ییل چون ھئچ 
.  اوغورلوق یوخدوربھشتده 

یاالنچی و ادام اولدورن ھئچ 
جادوگر و شرلی آدامالر و 

ھمده کی ھئچ گوناه . یوخدور
.بھشتده گورولمور

تاری اوز . بھشتده آی و گونھ احتیاج یوخ کی ایشیق ائدلر
.جھ ده یوخھئچ گئ. تجلیسییینان چوخ شیگیفتلی ایشیق قوزادیر

ل گ. او صدفلی درلر چوخ بویوگ دیر کی ھئچ زامان باغالنماز
یندت ده و او بھشت حتی کی ایچریس/ ایچینھ گئدک و بیر باخاک

تکین شھر خالیص طیالیینان بیر شفاف شیشھ. گوزل رگ دیر
حتی خیابانالر . دیر
.طیال دیردا 

خویو جنتده تارییینان ھئچ قور
بیر پارا وقت خلق او. یوخ

دا غملر کی زندگانلیگالرین
.  واریمیش اوندان آغالییرالر
و تاری بھشتینده واری قورخ

.و نگرانلیگالر گئدیر

.  دیرالرواریالری اھلی و رفیق. حتی حیوانالر بھشتده فرخلیدیرلر
آسالنالر شایاد. جاناوارالر و قوزوالر بیر بیر یانیندا اوت یئییرلر

قدس تاری دئییر اونالر منیم م. دا اوکوزالر یانیندا سامان یئیلر
.داغالریمدا ھئچ کیمھ اذیت ائدمیسیلر و صدمھ وورمایاسیالر

تیندن چای دولو سودان و گوزللیکدن دیر چون تاریینگ شاھانھ تخ
وزل و درختلری چوخ ا. گلیر کی گوزو عدن یا بھشت باغینداندیر

ھمده . خاصدیر کی ھر آی اون ایککی نوع میوه وئریر
.  درختدلرینگ یارپاقالری شفا ایچز یاخچی دیر
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تامام

و روح القدوس. آخیرکی انجیل کلملری جنتھ دعوت ائدمکدندیر
جازا عروس دئییرلر کی گلینگ و اونالرا کی بونو ائشیدیرلر ا
اجازا وئرینگ کھ دئیلر گلینگ و اونا کی ائشیدمگھ سوسوز دور

.و اونالری کی ماییلدیلالرگللر وئرینگ کی 

ییینان تاری خلقی ھمیشھ ایچز صاحیبالر. حتی اولومده جنتده یوخ
نھ . غملیگ و آغالماگ و ھئچ دردی و مریضلیگ یوخ. دیرالر

ی کیم وار. مریضلیگ نھ آیریلیغ نھ تورگاغا قایم ائدمک مراسیمی
جنتده ھمیشھ ایچز 

شاد و تارییینان 
قااللالرخوشحال 

مقدس انجیل بیزه بیر شگفت آور کتاب 
.بیزی دوزدمیش و ایستیر کی بیز اونو تانییاکآالھدان دئییر کھ 

/ وناه قویویارتاری بیلیر کی بیز نھ پئس ایشلر گورمیشک کی اونالرینگ آدینی گ
تک گوناھینگ مجازاتی اولومدور آما تاری سیزی چوخ چوخ ایستیر او فقط بیر

گیز ایچز اوغولو عیسی مسیحی یولالدی تا صلیبھ چکیلھ و سیزینگ گوناھالرین
ئتدی اوندان سونرا عیسی مسیح یاشامایا دوندی و اوینھ یانی جنتھ گ. مجازات اوال

و ایشی اگر اونا اینانساینگ و اوندان سوروشانگ تا گوناھالرینگی باغیشالیا او ب
.ھمیشھ ایچز اونونگونان یاشایارانگسن گلیر و سنده یاشایار و او !گورر

:دئاینانیرانگیز کھ گرچک بو دور بو جومالالری تارییا اگر 
ی منیم اینانیرام کی سن تارییانگ و بیر آدام اولدونگ کمن !مسیحعزیز عیسی 

رم کی منیم ائدییتقاضا .یاشاییرانگگوناھالریم قارشیسینی توتانگ و سن گئنھ 
وال یاشاماییما گل و گوناھالریمی باغیشال تا باشارام یئنگی یاشاماگ واریم ا

کومک ائد تا سندن فرمان . گون ھمیشھ ایچز سنینگینن اوالمو بیر 
.آمین.تکین سنینگ ایچز یاشایاماوغولونگ و آپارام 

۳:۱۶جان . دانیشگونده انجیل اوخو و تارییینان 

اویبشت تاریینگ گوزل 
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. ربونالری واریسییینان جنت بالیغ قیز و اوغولالر ایچزدی
اونالری کی عیسی مسیحھ ناجییا اعتقادوارالری و اوندان و 

جنتده بیر کتاب وار کی آدی سادا . تاریدان اطاعت ائدیرالر
انسانالردیر کی چوخ ادامالر آدیینان دولموشو 

کیمینگ آدالری اونونگ ایچینھ بیلیرنگ 
واری آدامالری کی / یازیلمیش

مسیحھ اعتقاد عیسی 
سنینگ وارالرییدی 

دا واریدی؟ادینگ 
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