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.ره دارنی تا وختیکھ وه ره نروشین



ردا کھ مسیح زمین رو زندگی کارده خاش شاگوختی 
ری وه اون ده ره خاش پی. ره درباره بھشت بئوتھ ویھ

سره اسم بیشتھ بیھ و بئوتھ کھ 
زیادی اونجھ عمارتای 

عمارت، گت . دانّھوجود 
بھشت . قشنگ سرهیتّھ 
تر و قشنگتر گت 

.ھای زمینی ھستھاز سره 



ه حاکانم بئوتھ من شونبھ تا یتّھ جا شموستھ آمادمسیح 
شما و اینکار ره حاکانم دواره برگردنبھ وبورم و اگھ 

.  ره قبول کامبھ



.  بعد از اینکھ مرگ جھ ھرستا، بورده بھشتمسیح 
مو و وه درحالی کھ ون شاگردا تمشا کاردنھ یتّھ ابر بی
.ره سوار حاکارده و وشون دید جھ خارج بئیھ



از اون یھودیا قول مسیح ره بھ بعد 
ره ده خاطر داشتنھ کھ انھ و وشون 

عھ مسیح ھم بئوتھ ویھ کھ یکدف. ونّھ
انتظار وختی کھ ھچکس 

.  ندانّھ برگردنھشھ 

پیشگاه خدائھ 



درباره کسائی کھ قبل ولی 
مسیح میرنھ چطور؟ از بیمون 

.  ونّھمستقیما مسیح پلی شانجیل گونھ 
وشون تن جھ جدا وونھ روح 

در پیشگاه صاحب و 
. وونھحاضر 

پیشگاه خدائھ 



، آخرین کتاب مقدس انجیل دلھ اماره گونھ کھوحی
ی چیزا. بھشت چنده عجیب و شگفت انگیز ھستھ

عجیب بھ صورت خاصی اونجھ وجود دانّھ، بھشت
.  مھ پیری سره ھستھ

ھمھ جا دره، ولی خدا 
تخت پادشاھی ون 

. دلھ درهبھشت 



ھا و روحانیای دیگر خدا ره بھشت دلھ فرشتھ 
اخر سر ھمھ . ستایش کاندنھ

خدا کھ بمردنھ و مردمای 
بوردنھ ھمین کار بھشت 

خدائھ مدح .کاندنھره ده 
ستایش وه و 

خاصی آھنگ 
. خوندنّھ



شما : بیاردمیخوندنّھ ره کھ قسمتی از آھنگی اینجھ 
خون جھ چون خاش با ارزشنی 

ای ھر قبیلھ از ملت و فارغ 
بردگردونینی خدا ره بھ اما 

و امجھ پادشاه 
بساتنی و 

خدای کشیش 
.حاکاردنی



صفحھ ھای انجیل، بھشت ره بھ عنوان بیتآخرین 
جنس . خلھ گت با دیوارھای بلند. المقدس تشریح کانده

ھستھ و مثل ) نوعی سنگ قیمتی(دیوار  از یشم 
کریستال 

.  ھستھشفاف 



ا و اساس دیوار با جواھرات و سنگای بفونداسیون 
. نّھداارزش دپوشتھ بیّھ و رنگای پر زرق و برقی 

خل گت یتّھ ھای شھر دروازه ھرکدوم از 
مروارید 

.بساتھ بیّھجھ 



یا ب. درای صدفی خلھ گت ھیچوقت دوستھ نوونھاون 
بھشت...! اوه. بوریم ون دلھ و ون اطراف ره بوینیم

تّھ شھر با طالی خالص مثل ی. حتی دلھ جھ قشنگتره
شیشھ شفاف بساتھ 

حتی خیابونا . بیّھ
.  طالئھھم 



شنگ تخت پادشاھی زیر یتّھ رودخانھ پر او و قخدائھ 
جھ ) بھشت(جاری ھستھ کھ ون سرچشمھ باغ عدن 

ون دارا خلھ خاص ھستنھ کھ ھر ماه دوازده . ھستھ
جھ دارائھ برگا ھم شفا و معال. نوع مختلف میوه دنّھ

.  ملت وستھ ھستھ



. دانّھروشنائی وستھ نیازی بھ ماه و خورشید نبھشت 
ه خدا با خاش تجلی نورھای خلھ شگفت انگیزی ر

.  ھیچ شوئی ھم وجود ندانّھ. گسترش دنھ



ھمھ اونا اھلی و . حتی حوونا بھشت دلھ متفاوتنھ
گرگا و بره ھا ھمدیگھ پلی علف. دوستانھ ھستنھ

خدا . شاید شیرا ھم نر گو واری کاه باخارن. خارنھ
ی اونا نباید در مھ تموم کوه ھای مقدس بھ کس: گونھ

.یا چیزی صدمھ بزنن یا نابود حاکانن



کھ اطراف ره اشنبی ام توجھ بھ چیزھاییھمانجور 
در بھشت جلب وونھ کھ وجود 

ھیچ جوری حرف . ندانّھ
کسی دعوا . نشنونیتلخ 

یا مردم خودخواه نکنده 
ھیچ دری قفل . نینھ
چون بھشت دلھ نیھ 

ھیچ دراغگو، . دنیھدزد 
، جادوگر و یا آدم قاتل

دنیھ بھ عالوه شروری 
گناھی ھم در بھشت ھیچ 

.نوونھانجام 



.  ھبھشت با خدا ترسی وجود ندانّ در 
بعضی وقتا مردم خدا از غمایی کھ
نھ؛ خاش زندگی دلھ داشتنھ برمھ کاند
بھشت دلھ خدا ھمھ ترسا و نگرانیا

.  را از بین ونّھ



مردمای خدا . مرگ ھم بھشت دلھ وجود ندانّھحتی 
غم و اندوه؛ برمھ و . ھمیشھ با خاش صاحب ھستنھ

ری نا بیماری، نا جدایی، نا مراسم خاکسپا. درد دنیھ
ھمھ آدما بھشت . دنیھ
برای ھمیشھ با دلھ 
شاد و خدا 

.  ھستنھخوشحال 



ستھ و) آدمای بالغ(با تموم اینا، بھشت کیجا و ریکا 
کسائی کھ بھ عیسی مسیح بھ عنوان ناجی.ھستھ

بھشت دلھ. معتقدنھ و ون جھ و خداجھ اطاعت کاندنھ
کتابی بھ اسم زندگی آدمای ساده وجود 

کھ با اسمای آدمای زیادی دانّھ 
دوندی نام چھ . بیّھپر 

اونجھ بنوشتھ کسائی 
؟ ھمھ آدمائی وونھ
عیسی مسیح بھ کھ 

. داشتنھاعتقاد 
؟اسم ھم درهتھ 



ھ کلمات انجیل درباره دعوت شگفت انگیز بآخرین 
بھ روح القدس و عروس گونھ کھ بیاین. بھشت ھستھ

رن کسائی کھ این ده ره اشنونّھ اجازه ھادین کھ بئو
ن کھ بئھ ھادیاجازه بیاین بھ وه کھ تشنھ بشنوستن ھستھ 

و ھر کس 
.خوانھکھ 



سرهخدای قشنگھ بھشت 

یگ داستان از خدائھ حرفا، انجیل

پیدا بیّھ در 

، )شھر کرینت(کرینتی ، 14جان 
4،21،22وحی 

".شم حرفا شما ره نور رو روشنی دنھاول "
۱۱۹:۱۳۰آیھ ی 



تموم



مقدس انجیل داستانا اماره از یتھ خدای کتاب 
گونھ کھ اماره خلق حاکارده و خوانھ کھ عجیب غریب 

.  اما ره بشنوسیم

این کارا اسمھ . دونده اما چھ کارای بدی حاکاردمیخدا 
ه خلھ دوا بکوشتنھ ولی خدا شما رگناه . ره بیشتھ گناه

کھ وه برستیھره وه خاشھ ریکا عیسی مسیح . دوس دانّھ
.  ره بھ صلیب بکشن تا شم گناھا وستھ مجازات بوو

اش مسیح بردگردیھ بھ زندگی و بورده خعیسی بعدش 
تھ و ونجھ بخایداری باور اگھ وه ره . سره یعنی بھشت

!  گناھا ره ببخشھ وی این کار ده کانده



انھ و تھ دلھ زندگی کانده و تھ تا آخر ونجھ زندگیوه 
.کاندی

باور دارنی کھ حقیقت اینھ این جملھ ھا ره خدا رهاگھ 
من باور دارمھ کھ تھ خدا ! مسیح عزیزعیسی :بئو

ره بئی کھ مھ گناھا جلو ره بیری و تھ دواوآدمی ھستی 
ھ کامبھ بیای مھ زندگی دلھ و متقاضا . زندگی کاندی

روز بتونم زندگی جدیدی دارم و یگتا گناھا ره ببخشی 
کھ تھ حاکان مھ ره کومک . تا آخر با تھ ھمراه بووم

ی دستورا ره اطاعت حاکانم و مث تھ وچھ تھ وستھ زندگ
.  آمین. حاکانم

. روز انجیل ده بخوند و با خدا حرف بزنھر 
۳:۱۶جان 
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