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הנכם מורשים להעתיק או להדפיס את  : אישור
  .הסיפורים כל עוד אינכם מוכרים אותם



 כאשר ישוע התהלך בארץ הוא סיפר לתלמידיו   
 הבית   "הוא קרא לזה .  והעולם הבא על השמים 

 ואמר ששם ישנם  " של אבי                           
 מעון  .  מעונות רבים                                    
 .  הוא בית גדול ויפה                                    

 השמים הם מאוד                                          
 גדולים ויפים                                               

    
 

 .יותר מכל מקום או בית שקיימים בעולם הזה   



ללא  .  בבית אבי מעונות רבים", ישוע אמר
 כלום הייתי אומר לכם שאני הולך להכין  ,כן

 ?לכם מקום



אשוב ואקח אתכם , ואם אלך ואכין לכם מקום
 ."למען תהיו גם אתם באשר אני שם אלי



בזמן  .  ישוע עלה לשמים לאחר שקם מן המתים
עלה ישוע לשמים ונעלם  , שהתלמידים הביטו

 .לתוך העננים



PRESENT WITH  
THE LORD 

המאמינים זוכרים את הבטחתו של ישוע  , ומאז
 ישוע אמר שהוא  .  לחזור ולקחת אותם

 יחזור פתאום כשאיש לא יצפה  
 אבל מה יקרה עם  .  לזאת

 מאמינים שמתו לפני  
 ?שהוא חוזר



PRESENT WITH  
THE LORD 

 הברית החדשה אומרת שהם יעברו  
 להיות  .  מיד להיות עם ישוע
 מחוץ לגופנו פרושו  

 להיות בנוכחות 
 .האדון



הספר האחרון של הברית , בספר ההתגלות
החדשה מסופר על השמים והעולם הבא 

הדבר המיוחד ביותר הוא שהשמים  .  הנהדרים
 .   הם הבית של אלוהים

 אלוהים נמצא בכל 
 מקום אבל כסא  

 המלכות של  
 אלוהים נמצא 

 .בשמים



 מלאכים וחיות   
שמימיות אחרות מהללים  

כך .  בשמים את אלוהים
 עושים גם כל המאמינים  
 שמתו ועלו

 .לשמים 



  הם שרים שירי הלל
 .  מיוחדים לאלוהים

 הנה כמה מילים מאחד
 השירים שהם 

 :  שרים 



 ,  ראוי אתה לקחת את הספר ולפתוח את חותמיו"
 כי אתה נשחטת ובדמך קנית                           

 לאלוהים מבני כל שבט                             
 מכל עם ואומה ועשית  , ולשון                        

 אותם ממלכת                                               
 כוהנים                                                      

 ."  לאלוהינו                                                
 ההתגלות  (                                                 

 )9' ה                                                      



העמודים האחרונים של הברית החדשה מתארים 
העיר היא  ".  ירושלים החדשה: "את השמים כ

 .    מאוד מאוד גדולה ויש לה חומה גבוהה מבחוץ



.  החומה עשויה אבן ישפה טהורה כזכוכית
.  יסודות חומת העיר מקושטים באבנים יקרות

 .כל שער של העיר עשוי ממרגלית אחת גדולה



 .  שערי המרגליות האלו לעולם לא סגורות
 בואו נכנס ונסתכל 

 ....  מסביב
 ..!ואוו



העיר  .  השמים אפילו יותר יפים מבפנים
 .  טהורה עשויה מזהב טהור כמו זכוכית

 אפילו הרחובות  
 עשויים  

 .מזהב



נהר של מים חיים מבהיק כבדולח יוצא מכסא  
על שפת הנהר עומד עץ החיים אשר .  האלוהים

 .עדן-בתחילה נמצא היה בגן



העץ עושה פרות .  העץ הזה מאוד מיוחד
עשרה פעמים בשנה ובכל חודש הוא -שתים

והעלים של העצים משמשים  .  עושה פרי אחר
   .למרפא העמים



בשמים אין צורך בשמש או בירח בכדי שיהיה  
ולילה  .  אלוהים בעצמו מאיר את העיר.  אור

 .אין שם אף פעם



הן כולם  .  אפילו החיות בשמים מתנהגות אחרת
זאב וטלה אוכלים  .  מתורבתות וידידותיות

.   אריות אוכלים תבן כמו הבקר.  עשב ביחד
 ישחיתו בכל הר  -ירעו ולא-לא: "אלוהים אמר

 ."קודשי      



בדלתות בשמים אין מנעולים מכיון שאין גנבים  
מכשפים או , רוצחים, אין שקרנים.  בשמים

 אנשים רעים  
 .   אחרים

 בשמים  
 אין  

 שום  
 .חטא



אם נסתכל מסביב נראה שיש דברים שבשמים  
בשמים לא שומעים מילות  .  הם אינם קיימים

 אף אחד  .  כעס
 לא נלחם  
 בשני או 
 דואג רק  

 .  לעצמו



בשמים יחד עם אלוהים אין  
,  לפעמים.  גם יותר דמעות

אנשים בוכים בגלל צער רב  
,  בשמים.  שיש בחיים אלו

   .אלוהים ימחה כל דמעה



האנשים יהיו לעולם יחד  .  אין גם מוות, בשמים
 .  אין יותר בכי וכאב, אין יותר צער.  עם אלוהים

 אין פרדות  , אין מחלות                                 
 .   ואין יותר הלויות                                       

 בשמים כולם                                             
 מאושרים                                                  
 להיות עם                                                  

  .אלוהים                                                   



שהשמים הם עבור : הדבר הנהדר ביותר הוא
 אשר מאמינים   ) וגם למבוגרים(ילדים וילדות 
 בישוע כמושיע שלהם ואשר                   

 בשמים יש  .  מצייתים לו                         
 :  ספר שנקרא                                          
 ספר החיים                                            
 .של השה                                          



האם אתם .  הספר מלא בשמות של אנשים
 השמות של  ?  יודעים אלו שמות רשומים בספר

 .  כל האנשים שמאמינים בישוע                     
  ?האם גם שמך שם                           



המילים האחרונות של הברית החדשה הן  
 .מילות הזמנה נהדרות



והשומע יאמר  ,'!בוא': הרוח והכלה אומרים"
 והחפץ יקח נא  , הצמא יבוא נא, '!בוא'נא 

 מים חיים  
 ."חינם



 הבית היפהפה של אלוהים, השמים
 

 ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים 
 

 :מצוי ב
 

 ',  השניה אל הקורינתים ה, יוחנן יד  
 'וכב' כא' ההתגלות ד
 

 "פתח דבריך יאיר"
 130, תהלים קיט



 הסוף



 ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא "התנ
 . אותנו ואשר חפץ שנכיר אותו

 
אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם 

העונש על חטא הוא מוות אבל .  הוא קורא חטא
, אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו, ישוע
אם אתה או !  קם לתחיה מן המתים ועלה לשמים

את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על 
הוא יבוא ויחיה  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עכשו בתוככם ואתם תחיו עמו לעולמים



 ,  אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
 :אמרו זאת לאלוהים

שאתה הוא ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר
אלוהים שהפך להיות אדם ושמת עבור חטאי  

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על .  ושקמת מן המתים
החטאים שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים  

עזור לי  .  עכשו ושיום אחד אהיה אתך לעולמים
 .  אמן).  או בתך(לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך 

 
   ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום

 16' יוחנן ג
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