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من حقك أن تنسخ وتطبع ھذه القصة، : اتفاقیة االستخدام
.كما ترید، ولكن ال یحق لك أن تبیعھا   



حكى لتالمیذه عن لما كان یسوع علي األرض، 
 ، وقال أن بھ "بیت أبى"وأسماه ھا . الملكوت

 والمنزل ھو . منازل كثیرة                             
 .بیت كبیر، وبدیع                                     

 الملكوت أكبر                                        
 من أي وأبدع                                           

   
 

 .بیت أرضي 



 وإن . أمضي ألعد لكم مكانا: "وقال یسوع
مضیت وأعددت لكم مكانا، آتي أیضا وآخذكم 

وذھب یسوع إلى السماء، بعد قیامتھ من ." إلي
 .األموات



بینما كان تالمیذه ینظرون، اُخذ یسوع إلى 
 .العالء، وحجبتھ سحابھ عن نظرھم



 المسیحیون وعد یسوعومنذ ذلك الوقت یتذكر 
 قال یسوع انھ سوف  .برجوعھ لیأخذھم عنده

 .  یأتي بغتة، عندما ال یتوقع أحد
 ولكن ماذا بخصوص 

 اللذین ماتوا  المسیحیین
 في محضر الرب الذین الثاني؟



المقدس بأنھم سیذھبون  الكتاب ذكر
 یتركون. لیكونوا مع یسوع مباشرة

 .الجسد ویتحدون بالرب

 في محضر الرب



 یخبرنا المقدس، الكتاب في سفر آخر الرؤیا، سفر
 أن خاصة، بصورة شيء أروع .السماء بروعة
  هللا .هللا بیت ھي السماء

   مكان، كل في
   عرشھ ولكن

 .السماء في



المالئكة والكائنات السماویة 
 كذلك كل تسبح هللا في السماء

وذھبوا  شعب هللا اللذین ماتوا 
بترانیم  یترنمون � .للسماء

 .الحمد



مستحق : ترنیمة یترنم بھاھنا بعض الكلمات من 
 اشتریتنا � بدمك من  أنت ألنك

 وشعب وأمة  كل قبیلة ولسان                       
 .وكھنة وجعلتنا إللھنا ملوكا                       



تصف السماء آخر صفحة في الكتاب المقدس تو
 ھي كبیرة جدا جدا، ذات". أورشلیم الجدیدة"بأنھا 

 .أسوار عالیة من الخارج 



  جواھر . والسور من الیشب، نقي كالكریستال   
  تغطي أساسات السور، تتألأل  وأحجار كریمة   
  المدینة بوابات بوابة من وكل .بألوان رائعة   
 
 

 مصنو                                                    
   عة من                                                   
 لؤلؤة                                                     
 .عظیمة                                                   



دعنا . وھذه البوابات اللؤلؤیة العظیمة ال تغلق أبدا
 یا لروعة الملكوت . ..ندخل ونلق نظرة
 أكثر جماال من 

 .الداخل



المدینة مصنوعة من ذھب خالص، مثل زجاج 
 حتى الشوارع مصنوعة . نقي

 .  من الذھب



.  وصافٍ ومن عرش هللا یخرج نھر ماء حي، جمیل 
 وعلى جانبي النھر شجرة الحیاة، التي كانت قبال 

ألنھا . وھذه الشجرة خاصة جدا. في جنة عدن
 تعطي اثنتا عشر نوع مختلف من الفاكھة، نوع 

 وورق الشجرة شفاء . مختلف كل شھر         
 .لألمم                             



مجد . الملكوت ال یحتاج للشمس أو للقمر لإلنارة
وال یوجد ھناك لیل . هللا ذاتھ یملئھا بنور بدیع

 .أبدا



فھى مستأنسة . حتى الحیوانات مختلفة في الملكوت
حتى األسود . الذئب والحمل یرعیان معا. وودیعة
  ال یؤذون : "قال الرب. تأكل التبن كالبقرالجبارة 

 ."وال یھلكون في كل جبل قدسي    



 وعندما ننظر حوالینا نري اشیاء مفقود في
 التُسمع . الملكوت

 .  كلمة غضب
 ال یتشاجر 

 أحد أو
 یتصرف 

 .  بأنانیة



 لصوص في  ألنھ ال ال یوجد أقفال علي األبواب،
وال  ال سحرة، والقاتلون، ال كذابون، .الملكوت

 .  أشرار أناس
 ال یوجد
 خطیة 

 من أي 
 في  نوع

 .الملكوت



ال دموع ھناك مع هللا في 
أحیانا، یبكي . الملكوت

أبناء هللا بسبب حزن شدید 
ولكن في . في الحیاة

 الملكوت، سیمسح هللا 
 .دمعة من عیونھمكل 



 أبناء. ال یوجد موت أیضا في الملكوت
 .هللا سیكونون دائما مع الرب 

 ال یكون ھناك 
 حزن وال 

 بكاء وال 
 .وجع 



مرض وال فراق  ال
 كل. وال جنازات

 شخص سعید 
لألبد مع هللا في 

 .الملكوت



وللكبار (أجمل شيء أن الملكوت لألوالد والبنات 
 الذین آمنوا بیسوع المسیح كمخلص) أیضا

 وفي الملكوت یوجد  .وأطاعوه كإلھ
 .كتاب یدعي كتاب الحیاة للحمل

 .باسماء الناس ملئ 
 من أسماء تعلم ھل 

 كل من  المكتوبة؟ 
 .وضع ثقتھ في یسوع

 ھل اسمك مكتوب فیھ؟ 



آخر كلمات الكتاب المقدس عن الملكوت ھي دعوة 
ومن ' !تعال' والروح و العروس یقوالن، " .رائعة

ومن یرد . ومن یعطش فلیأت' !تعال'یسمع فلیقل 
 یأخذ ماء 

 الحیاة 
 تعال ."مجانا



 السماء، بیت هللا البدیع 
 قصة من كلمة هللا  

 تجدھا في سفر التكوین. الكتاب المقدس
 ; 5كورنثوس  2; 14تجدھا في یوحنا 
   22 ،21، 4الرؤیا 

 
 

 "فتح كالمك ینیر العقل"
  130:119مزمور  



   النھایة



قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، 
 .الذي خلقنا، والذي یریدك أن تعرفھ

هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو 
عقوبة ھذه الخطیة ھو الموت، ولكن هللا . خطیة

یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 
المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل 

بعد ذلك أتى یسوع إلى عالمنا ھذا ثم   .خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح،   .مضى إلى السماء

سوف   !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك
 .یأتي ویسكن بك اآلن، وسوف تحیا معھ إلى األبد



 :لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �
 سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
إنسانا لتموت من أجل خطایاي، واآلن أنت حي، 

رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، لكي 
أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي 

 إلیك،
ساعدني أن أطیعك، وأن  . لكي أحیا معك إلى األبد

 .آمین . أعیش لك كابن لك
إنجیل   !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم

 .  16: 3یوحنا 
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