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تیھ موقع گی مسیح اع رو زمین زندگی مکردی درمورد بھشت وتو
نگی او اسم وره نیاویتیھ مال باوه ای و وت ساخمونل کل. شاگردلی

مالکلنگی، ساخمون .ورهھا 
و تر کلنگ بھشت . زیبایی

.اژ مالل زمینیھزیباتر 



مسیح وت مھ مچم تا جایی ارا ھومھ آماده کم و اگر بچم و 
.مکمو ھومھ اع وژم قبولھ ما بکم دواره گلھ ماره ای کاره 

شاگردلی. بھشتچی وره آوردیا، یگی اع مردن گل مسیح بعد 
داشت سئرونھ مکرد گی اوری ھت و اویج سوار کردی و دی 

.ھوچون نی



بعد اوه یھودیل قول مسیح ئون ا ویر بی گی مای و اوونیجھ 
.توتیوتوتی گی موقع مای گی کسی انتظار نیاشمسیحیج .موری

چھ؟در مورد کسھ لی گی وره مسیح ممرن ولی 
الانجیل موشی مستقیم مچن ارا 

ماوااع بدنون جیا روح . مسیح
.و اع ال سایی حاضره ماو

اع ال خدا



با و آخرین کتاو مقدس اع انجیلھ موشی گی بھشت چنی زیوحی، 
ال عجیبی وه طور خاصی ھا وره لھ بھشت مچیل .شگفت انگیزه

.خدا ھار کل جایی ولی تخت پادشاھی ھا رو زمین. منھباوه ای 



.فرشتل وگرد روحانیل ترک اع نوم بھشت خدا عبادت مکن
.  کسھ لی گی مردنھ و چنھ ارا بھشت ای کاره مکنکل آخریجی 

.خاصی در وصف خدا مخوننآھنگ 
مخوننقسمتی اع آھنگھ گی اع ایرلھ 

وهھومھ ارزش درینون چوین : آوردمونھ
ایمھاع ھر ملت و ھرقبیلھ وژم جیا خوین 

گل دا ورهتون 
اع ایمھو . ال خدا

پادشاتوندوریس
کردتونھکرد و 

.کشیش خدا



بھشت وه عنوان بیت المقدس معرفی انجیل، آخرین صفحات 
مھیشجنس دیوار اع . فره فره کلنگ  وگرد دیوارل بلنگ.مکی

دیواره پی و اساس.و جور کریستال شفافھ ) نوع کچک قیمتییھ (
و رنگل پر زرق و برقی.جواھر و کچکل ارزش دار پوشیایھاع 

ھر کوم.دری
دیوارل ایاع 

مرواریدشھره اژ 
.کلنگی دوریس بیھ



یمھ بوری تا بچ. اع درل صدفی فره کلنگھ ھوچ وخت نمووه سری
باتر بھشت بھشت حتی زی... وی . بکیمننومی  وسئر دور و وری 

ھ شھر وگرد طال خالص جور شیشھ شفاف سازریای. اع نومھ سی
.طالیھھم لی حتی خیابونھ 



گی. ژیر تخت پادشاھی خدا ریھ مکیاع رو پر آو و رنگینی 
گ فره خاصن گی موندارلی )بھشت(عدنھسرکنی یی اع باخ 

.دارلیج ارا شفا مردمھولگ .دوازه جور میوه مختلفھ مئن



خدا و نور وژ نورل فره . نئریبھشت نیازی وه ھور و مونگ 
.ھوچ شووی جی وجود نئری. شگفت انگیزی گسترش داسی



.اوون اھلی و دوستاننکل .حتی حیوونل اع بھشت فرقھ مکن
شیرلیج جور گا نیر کھ. گرگل و ورکل اع ال یک غذا  مئرن

اوون نباید اع کل کوھل مقدس مھ صدمھ بئنر: موشیخدا .مئرن
.کسی یا چی ویا نابود کن



ھر ای طوره گی سئر 
ھ ایال و اال مھیمن سئرمون
مکویی ار چیھ لی گی 

ھوچ . وجودون نیاشتیھ
ی کس. گپ تعلی نمشنوی

جنگ نمکی ویا آیمل 
ھوچ دری . خودخواه نین

د قلف نیھ چوین دزی وجو
ھویچ دروزنی، . نئری

ل جادوگری یا آیمقاتلی، 
ی گنی وجود نئری و گناھ

.نوم بھشت نمکوییاع 



اع بھشت اگرد خدا ترسی وجود 
موقل مردم خدا اعبعضی .نئری

ھ، داشتنخملی گی اع زندگی ئون 
اع بھشت خدا کل . مونھ گری

.ریترس و نگرانی یل اع بینھ مو



مردم خدا ارا ھمیشھ ھانھ گرد . نئریحتی مردنی اع بھشت وجود 
نھبیماری، نھ . گری و دردی وجود نئریوخصھ، خم . سای وژون

ھ کل آیمل اع بھشت ارا ھمیش. نھ مراسم خاکسپاری نیھجیایی، 
و اگرد خدا وژون شاد 

.خوشحالن



گی لی کسھ).آیمل کلنگ(بھشت ارا دتل و کورلھ یونلھ، وگرد کل 
اع مسیح وه عنوان نجات دھنده اعتقاد درن و اع او وگرد خدایی 

ری وجود دساده اع بھشت کتاوی وه اسم زندگی آیمل . پیروی مکن
مزونینونآیا . وه اسمل فره ای پرا بیھگی 

آیملیاسم کی اع نوم اووه نیسریایھ؟ کل 
.گی وه عیسی مسیح اعتقاد درن

اسم تونی ھاتیھ نوم؟آیا 



.  آخرین کلمھ ل انجیل درمورد دعوت عجیبی وره بھشتھ
القدوس وگرد عروس موشن گی بورن و اجازه بئنھ کسھ روح 
ی گی ای چیھ مشنوئن گی بوشن بورن و وه کسی گی تینلی 

.اجازه بئن گی بای و ھرکس گی مایلھشنفتنھ 



خدابھشت مال رنکین 

داستانی ا گپل خدا ، انجیل

ا دی بی ا

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

."ھومھاول کلملتون نور و روشنی میھ ا "
130:119مزمور 



آخر



داستانل کتاو مقدس انجیل وه ایمھ اع خدایی 
.آوردیھ وجود و میتی گی ایمھ او بشناسیمعجیب موشی گی ایمھ 

. معصیتھخدا مزونی گی ایمھ چھ کارل گنی انجام مون دایھ گی اسمون 
مجازات معصیت مردنھ ولی خدا ھومھ فره دوسھ موری و تنیا کوری عیسی

اوه بعد. مسیح کل کردی تا وه صلیب کیشیا و ارا گنال ھومھ مجازات بی
اور اگر اوت ب! بھشتعیسی مسیح گل آوردیھ زندگی و چی ارا مالی یعنی 

!مکیداشتوی و اژینی بپرسی تا گنالت بوخشی ، او ای کاره ارانتھ 

:خدااگر باور درینو گی حقیقت یسھ ، ای جملھ لھ بوشھ 
ال مھ آیمی تا جلو گنوبینھ مھ باور درم گی تو خدایی ! عیسی مسیح عزیز

ال مھ و گنبوری مکم وه زندگی مھ تقاضا .مکیبگری ، و تو دواره زندگی 
.وئمبوخش تا بتونم زندگی جدیدمی داشتوی وروژی ارا ھمیشھ اگرد تو ب

.آمین. کھ تا اع تو فرمون بورم و جور کورت ارا تو زندگی بکمکمکم 

16:3جان .بھھر روژ انجیل بخون و اگرد خدا گپ 
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