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.  لتالميذه عن الملكوت حكىلما آان یسوع علي األرض،    
والمنزل هو .  به منازل آثيرةأن، وقال "بيت أبى" ها وأسماه 

 وأبدع من أي بيت  أآبرالملكوت   .    بيت آبير، وبدیع 
.أرضي  



 مضيت وأعددت وإن. مكانا ألعد لكم أمضي :  " وقال یسوع
وذهب یسوع إلى السماء،     ." لكم مكانا، آتي أیضا وآخذآم إلي   

بينما آان تالميذه ینظرون، ُاخذ   . بعد قيامته من األموات 
.یسوع إلى العالء، وحجبته سحابه عن نظرهم      



 وعد یسوع برجوعه   المسيحيون  ومنذ ذلك الوقت یتذآر    
 بغتة، عندما ال یأتيقال یسوع انه سوف  .ليأخذهم عنده 

ولكن ماذا بخصوص المسيحيين  . یتوقع أحد 
 ذآر الكتاب الذین الثاني؟    اللذین ماتوا    

 سيذهبون مباشرة   بأنهم المقدس   
یترآون.  ليكونوا مع یسوع 

. بالرب ویتحدون  الجسد   



سفر الرؤیا، آخر سفر في الكتاب المقدس، یخبرنا بروعة                
.  بيت اهللاهي، أن السماء   شيء بصورة خاصة أروع    . السماء  

.اهللا في آل مكان، ولكن عرشه في السماء 



آذلك آل . المالئكة والكائنات السماویة تسبح اهللا في السماء    
.                            شعب اهللا اللذین ماتوا وذهبوا للسماء     

.                                یترنمون هللا بترانيم الحمد   



مستحق أنت ألنك : ترنيمة یترنم بهاهنا بعض الكلمات من   
                          اشتریتنا هللا بدمك من آل قبيلة ولسان  
                               وشعب وأمة وجعلتنا إللهنا ملوآا  

.وآهنة                                 



أورشليم"تصف السماء بأنها   آخر صفحة في الكتاب المقدس تو       
. هي آبيرة جدا جدا، ذات أسوار عالية من الخارج       ". الجدیدة   

 آریمة وأحجار  جواهر   . والسور من اليشب، نقي آالكریستال     
. السور، تتألأل بألوان رائعة     تغطي أساسات            

    وآل                                                                
 بوابة من                                                                
وابات                                                               ب
دینة                                                             الم 

ة من                                                           مصنوع
. عظيمةلؤلؤة                                                          



دعنا ندخل ونلق   . وهذه البوابات اللؤلؤیة العظيمة ال تغلق أبدا      
المدینة  .  جماال من الداخل    أآثرالملكوت  یا لروعة  . ..نظرة

حتى الشوارع     . مصنوعة من ذهب خالص، مثل زجاج نقي  
. الذهب مصنوعة من 



 وعلى. وصاٍفومن عرش اهللا یخرج نهر ماء حي، جميل    
. جانبي النهر شجرة الحياة، التي آانت قبال في جنة عدن       

ألنها تعطي اثنتا عشر نوع  . وهذه الشجرة خاصة جدا     
وورق الشجرة    . مختلف من الفاآهة، نوع مختلف آل شهر      

.شفاء لألمم  



مجد اهللا ذاته  . الملكوت ال یحتاج للشمس أو للقمر لإلنارة           
. وال یوجد هناك ليل أبدا   . یملئها بنور بدیع 



. فهى مستأنسة وودیعة. حتى الحيوانات مختلفة في الملكوت     
تأآل التبن  حتى األسود الجبارة     . الذئب والحمل یرعيان معا   

."ال یؤذون وال یهلكون في آل جبل قدسي: "قال الرب   . آالبقر



الُتسمع   . وعندما ننظر حوالينا نري اشياء مفقود في الملكوت     
ال یوجد  . ال یتشاجر أحد أو یتصرف بأنانية      . آلمة غضب

أقفال علي األبواب،  
لصوص ألنه ال  

. في الملكوت
ال آذابون،  
 والقاتلون، 
 ال سحرة،    
 وال أناس 

ال یوجد .   أشرار    
 خطية من أي نوع 
.        في الملكوت  



ال دموع هناك مع   
. اهللا في الملكوت 

أحيانا، یبكي أبناء  
اهللا بسبب حزن   
. شدید في الحياة  

ولكن في الملكوت، 
سيمسح اهللا آل  
.دمعة من عيونهم



أبناء اهللا سيكونون دائما مع  . ال یوجد موت أیضا في الملكوت 
ال مرض وال  . ال یكون هناك حزن وال بكاء وال وجع    . الرب  

لألبد مع اهللا في  آل شخص سعيد  . فراق وال جنازات  
.الملكوت  



) وللكبار أیضا  (أجمل شيء أن الملكوت لألوالد والبنات      
.الذین آمنوا بيسوع المسيح آمخلص وأطاعوه آإله    

ملئ . وفي الملكوت یوجد آتاب یدعي آتاب الحياة للحمل     
هل تعلم أسماء من المكتوبة؟  .                        باسماء الناس 

.                                     آل من وضع ثقته في یسوع 
هل اسمك مكتوب فيه؟                                             



.آخر آلمات الكتاب المقدس عن الملكوت هي دعوة رائعة        
' !تعال'ومن یسمع فليقل   ' !تعال' والروح و العروس یقوالن،     "

." ومن یرد یأخذ ماء الحياة مجانا  . ومن یعطش فليأت 



السماء، بيت اهللا البدیع     

  قصة من آلمة اهللا

تجدها في سفر التكوین     . الكتاب المقدس  

 22 ،21، 4الرؤیا   ; 5 آورنثوس 2; 14تجدها في یوحنا   

" فتح آالمك ینير العقل  "
130:119مزمور  



النهایة



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.یریدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا یعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي یسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، یسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُیعاقب من أجل خطایاك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .یسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف یأتي ویسكن بك اآلن،    !وتسأله أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي یسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطایاي،       

لكي أحصل على حياة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل یوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل یوم
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النهایة



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
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.آمين
. 16: 3 إنجيل یوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل یوم
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