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او زامانکی مسیح یئراوستونده یاشاییردی و 
ام اوی شاگیردالرینا بھشتدن دئییردی او اونو منیم آت

و دئدی چوخ قویموشدو آدینی 
.  اوردا وارعمارتلر 
او گوزل عمارت بویوگ 

و بوبوگ رگ جنت و 
اولردن یئردکی 
.ترگوزل 



م و مسیح دئدی من گئدرم تا سیزه بیر یئر آمادا ائد
قابیل گئدسم و بو ایشی گورسم گئندن دونرم و سیزی

تدی مسیح او زامان کی اولومدن توردو بھشتھ گئ. ائدرم
بیر ائدیردیلرتاماشا بئلسینی شاگیردالریاو حالدا کی 

و او گلدی بولوت 
و مینیردی 
چوزلری 

دمیندن 
.گئتدی



ندا اوندان سونرا یھودیلر مسیحینگ قولونو یادالری
.  ساخالدمیشدیالر کی گلیر و اونالری اگارار

ده دئمیشدی کھ یاق غافیل بیر مسیح 
کی ھئچ کیم انتظارینی زامان 

.  گئری دونرچکمیر 

تاری درگاھیندا



او آدامالر کی مسیحدن ایلری اوللر اما 
نیجھ؟ انجیل دئییر مستقیم اونالر 
ساری گئدیرلر روح مسیحھ 

آیریلیر و صاحب بئللریندن 
.گئدللرقولوغونا 

تاری درگاھیندا



یر کھ کتاب مقدس کی انجیل بیزه دئیآخریکی ،وحی
و عجیب زاد الر بیر خاص. بھشت ناغاد عجیب دیر

.  ربھشت منیم اتام اویدی. اوزل حالدا اوردا واردیرالر
تاری واری یئرده وار اما 

تخت اونونگ 
.بھشتدهپادشاھلیگی 



تده فرشتھ لر و تاریینگ داھا روحانی الرینی بھش
آخیردان واری . ستایش ائدیرلر

خلقی کی اولموشلر و تاریینگ 
بو ایشی ائلھ گئدمیشلر بھشتھ 

تاریی آھنگ بیر خاص . گوریرلر
ائدمک ستایش 

.اوخویورالرایچز 



شک بوردا بیر قسمت آھنگ کی اوخویورالر گتیرمی
سیز ارزش لیینگیز اونونگ ایچز 

کی اوز قانینگیزینان دفاع کی 
آیری موندان کی نھ ائدمیشنگیز 

نھ قبیلینگیز کی بیزی ملت و 
تارییا دوندرنگیز 

شاه و بیزدن 
و دوزددینگیز 

تاریینگ 
کشیشی 

.  ائددینگیز



لمقدس انجیلینگ اخیرکی صفحھ لری بھشتی بین ا
.  چوخ چوخ بویوگ و اوزون دیوارالر. دئمیش

یر دیوارینگ جنسی یشم دان کی بیر قدیمی داشد
کریستال و 

تکین شفاف 
. دیر



و دیوار جواھرالر و داشالرینان و فونداسیون 
زرق و. ارزیشلی و قیمتلی داشالرینان ائرتیلمیش

ر دروازاسی بیھر شھرینگ . واریبویالر برقلی 
بویوگ 

مرواریدینان 
.دوزلمیشدیر



او صدفلی درلر چوخ بویوگ دیر کی ھئچ زامان 
و او/ گل ایچینھ گئدک و بیر باخاک. باغالنماز

شھر . بھشت حتی کی ایچریسیندت ده گوزل رگ دیر
خالیص طیالیینان 

شفاف شیشھ بیر 
حتی . دیرتکین 

خیابانالر دا 
.دیرطیال 



گ چای دولو سودان و گوزللیکدن دیر چون تاریین
شاھانھ تختیندن گلیر کی گوزو عدن یا بھشت

ھر درختلری چوخ اوزل و خاصدیر کی. باغینداندیر
گ ھمده درختدلرین. آی اون ایککی نوع میوه وئریر

. شفا ایچز یاخچی دیریارپاقالری 



.  ائدلربھشتده آی و گونھ احتیاج یوخ کی ایشیق
ی ایشیق تاری اوز تجلیسییینان چوخ شیگیفتل

.ھئچ گئجھ ده یوخ. قوزادیر



ھلی و واریالری ا. حتی حیوانالر بھشتده فرخلیدیرلر
نیندا جاناوارالر و قوزوالر بیر بیر یا. رفیق دیرالر
دا شایاد آسالنالر دا اوکوزالر یانین. اوت یئییرلر
تاری دئییر اونالر منیم مقدس . سامان یئیلر

داغالریمدا ھئچ کیمھ اذیت ائدمیسیلر و صدمھ 
.وورمایاسیالر



یر ائلھ او جور کی دور و بریمیزه باخیراک ب
پارا زادالری بھشتده گورورک 

نیجھ ھئچ . یوخ دورکی 
سوز ائشیدیلمیر ھئچ اچی 
جر ائدمیر و یا کیم 

آدامالر اوزونو گورن 
در ھئچ / یوخدورالر

بھشتده ده ییل چون قفل 
. یوخدوراوغورلوق 



و ادام ھئچ یاالنچی 
و و جادوگر اولدورن 

.  شرلی آدامالر یوخدور
ھمده کی ھئچ گوناه 

.گورولموربھشتده 



. یوخجنتده تارییینان ھئچ قورخویو
بیر پارا وقت خلق او غملر کی 

دان زندگانلیگالریندا واریمیش اون
ی تاری بھشتینده وار. آغالییرالر

.قورخو و نگرانلیگالر گئدیر



تاری خلقی ھمیشھ ایچز. حتی اولومده جنتده یوخ
چ غملیگ و آغالماگ و ھئ. صاحیبالرییینان دیرالر

یغ نھ نھ مریضلیگ نھ آیریل. دردی و مریضلیگ یوخ
تورگاغا قایم ائدمک 

واری . مراسیمی
جنتده ھمیشھ کیم 

ایچز تارییینان 
خوشحال و شاد 

.قااللالر



الر بونالری واریسییینان جنت بالیغ قیز و اوغول
اونالری کی عیسی مسیحھ ناجییا . ایچزدیر

. اعتقادوارالری و اوندان و تاریدان اطاعت ائدیرالر



ی بیر کتاب وار کی آدی سادا انسانالردیر کجنتده 
کیمینگبیلیرنگ چوخ ادامالر آدیینان دولموشو 

واری آدامالری / یازیلمیشآدالری اونونگ ایچینھ 
مسیحھ اعتقاد کی عیسی 

سنینگ وارالرییدی 
دا واریدی؟ادینگ 



.آخیرکی انجیل کلملری جنتھ دعوت ائدمکدندیر



را القدوس و عروس دئییرلر کی گلینگ و اونالروح 
لینگ و کی بونو ائشیدیرلر اجازا وئرینگ کھ دئیلر گ

اونا کی ائشیدمگھ سوسوز دور اجازا وئرینگ کی
.و اونالری کی ماییلدیلالرگللر 



اویبشت تاریینگ گوزل 

داستانی از حرف ھای خداوند، انجیل بیر پارا 
انجیل-داستان تاری گپلریندن

بولونموش

، )شھر کرینت(، کرینتی14جان 
4،21،22وحی 

".بیریمکی سفر سوزلر سیزه ایشیق وئریر"
130:119سرودمذھبی 



تامام



مقدس انجیل بیزه بیر شگفت آور کتاب 
ونو بیزی دوزدمیش و ایستیر کی بیز اآالھدان دئییر کھ 

.تانییاک

اونالرینگ تاری بیلیر کی بیز نھ پئس ایشلر گورمیشک کی
اری گوناھینگ مجازاتی اولومدور آما ت/ آدینی گوناه قویویار

ی سیزی چوخ چوخ ایستیر او فقط بیر تک اوغولو عیس
ھالرینگیز مسیحی یولالدی تا صلیبھ چکیلھ و سیزینگ گونا

اوندان سونرا عیسی مسیح یاشامایا . ایچز مجازات اوال
و دوندی و اوینھ یانی جنتھ گئتدی اگر اونا اینانساینگ
ایشی اوندان سوروشانگ تا گوناھالرینگی باغیشالیا او بو

ھمیشھ ایچز سن گلیر و سنده یاشایار و او !گورر
.اونونگونان یاشایارانگ



اینانیرانگیز کھ گرچک بو دور بو اگر 
:دئتارییا جومالالری 

بیر اینانیرام کی سن تارییانگ ومن !مسیحعزیز عیسی 
گ و سن آدام اولدونگ کی منیم گوناھالریم قارشیسینی توتان

یما گل و ائدییرم کی منیم یاشامایتقاضا .یاشاییرانگگئنھ 
یم اوال گوناھالریمی باغیشال تا باشارام یئنگی یاشاماگ وار

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

۳:۱۶جان . دانیشگونده انجیل اوخو و تارییینان 
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