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.  کنیدو چاپ کاپی را بھ ھر مقدار کھ می خواھید 



ھنگامی کھ عیسی در زمین زندگی میکرد، بھ شاگردان خود در
ت خطاب کرد و گف"منپدر خانھ "او آن را . مورد بھشت گفتھ بود

.در آنجا عمارت ھای زیادی وجود داردکھ 
ویک عمارت، یک خانۀ کالن 

،خانھ ھای بھشتی. استمقبول 
کالناز ھر خانۀ زمینی، 
.  تر و مقبول تر است



من می روم تا مکانی را برای شما آماده سازم، : "عیسی گفت
عیسی بعد از." دوباره بازمی گردم و شما را پیش خود می برم

نش در حالی کھ شاگردا. اینکھ از مرگ برخاست، بھ بھشت رفت
تماشا می کردند بھ باال برده شد و در میان یک ابر از دیدۀ 

.  ناپدید شدآنھا 



او از آن زمان بھ بعد، مسیحیان وعده عیسی را بھ یاد داشتند کھ
ی وقت: عیسی گفت. دوباره بر میگردد و آنھا را با خود میبرد

ھیچ کس انتظار آمدن او را ندارد، ناگھان باز کھ 
قبل ، در مورد مسیحیانی کھ اما. می گردد

کتاب ؟ چیمیمیرند عیسی برگشت از
می گوید آنھا مستقیًم می مقدس
.  باشندعیسی باتا روند 
بھ جسماز شدن دور 

حاضر شدن بھمعنای 

.استخداوند حضور 



ی گوید کتاب مکاشفھ کھ آخرین کتاب در کتاب مقدس است، بھ ما م
ھ از ھمھ زیباتر این است ک. کھ بھشت چھ جای شگفت آوریست

خدا در ھمھ . بھشت بھ طریقی بسیار مخصوص، خانھ خداست
دراو ھست اما تخت جا 

.  قرار داردبھشت 



مخلوقاتتمام فرشتھ گان و تمام 
، در بھشت خدا را عبادت آسمانی
ن ایماخدا ھمۀ کسانی کھ بھ . میکنند

آنھا . دارند و می میرند ھم ھمین طور
ستایش سرودھای مخصوص برای 

خدا پرستش و 
.خوانندمی 



:خوانندآنھا می سرودھایی کھ این ھم چند کلمۀ یکی از 
راشایستۀ پرستش ھستی، چرا کھ ما تو 
ازخون خود آزاد ساختی و ما را با 

وخریدی خدا قوم و ملت برای ھر 
تا شاھان و کاھنان ساختی ما 

.  کنیمخدمت خدا را
)9:5مکاشفھ(



"اورشلیم جدید"آخرین صفحات کتاب مقدس بھشت را بھ نام 
.  لندشھری بسیار، بسیار بزرگ با دیوارھای ب. توصیف میکند

.استدیوار از سنگ یشم است و مثل شیشھ صاف و شفاف 
است دیوار از جواھرات و سنگھای قیمتی ساختھ شده تھداب 

با و 
رنگھای

می عالی
.  درخشد

ھر یک از
شھر دروازۀھای

مروارید از یک
کالن ساختھبسیار

!استشده



آن دروازه ھای مجلل کھ از مروارید ساختھ شده، ھرگز بستھ 
ای و... بیاید با ھم داخل شویم و اطراف را تماشا کنیم. نمیشود

شھر کھ از . داخل بھشت از بیرون آن مقبول تر است! خدایا
مثلطالی خالص جور شده 

حتی. استشیشھ شفاف 
طالھم از جاده ھا 

.شدهجور 



در ھر . یک نھر زیبا پُر از آب زندگی از تخت خدا جاریست
.  طرف نھر درخت زندگیست کھ قبالً در باغ عدن قرار داشتدو 

از این درخت دوازده قِِسم میوه . این یک درخت خاص است
و برگ ھای درخت زندگی برای . میروید، ھر ماه یک قِسم

.ملت ھا استشفای 



جالل خوِد . بھشت بھ روشنی آفتاب یا مھتاب ضرورت ندارد
گاه در آنجا ھیچ. خداوند با نوری حیرت آور آن را پُر ساختھ است

.شب و تاریکی وجود نخواھد داشت



ت ھمۀ آنھا اھلی و باھم دوس. حتی حیوانات بھشتی متفاوت ھستند
حتی . گرگ ھا و بره ھا در بھشت باھم علف می خورند. ھستند

خداوند می گوید، . شیر ھای قدرت مند مثل گاو، کاه می خورند
"آنھا نباید در تمام کوه مقدس من آسیب دیده و نابود شوند"



بھشت گردش می کنیم، متوجھ می شویماطراف ھمان طور کھ در 
ھرگزخراب ھیچ گپ. نداردبھشت وجوددرچیزھا کھ بعضی 

کسھیچ .شنیده نمیشود
کندنمی جنگ 

خواهخود و 
.  نیست



وجود در بھشت دزد خاطر کھ این ندارد، بھ قفل ای ھیچ دروازه 
در خراب دیگر،آدم ھایجادوگر یاقاتل،، دورغگوھیچ . ندارد
.وجود ندارندبھشت

گناھی ھیچ قِِسم 
بھشت در 

.نداردوجود 



در بھشت و پیش خدا ھیچ اشکی 
گاھی اوقات، کسانی کھ. وجود ندارد

بھ خداوند ایمان دارند بھ خاطر غم و 
اندوه زیادی کھ در این زندگی دارند،

در بھشت، خدا تمام . گریھ می کنند
.اشک ھا را پاک می کند



خداوند قوم خدا برای ھمیشھ با . در بھشت مرگ ھم وجود ندارد
دیگر غم و ماتم، گریھ و اشک نیست و دیگر درد. خواھند بود
ھمگی در . مریضی، جدایی و مرگ وجود ندارد. وجود ندارد

با خدابرای ھمیشھ بھشت 
.ھستندخندان و خوش 



ن دختراپسران و برای خبر خوب تر از ھمھ این است کھ بھشت 
جات نعنواناست کھ عیسی میسح را بھ ) و ھمچنین بزرگساالن(

کرده اطاعتخود خداوند دھنده خود قبول دارند و از او بھ حیث 
این .در بھشت یک کتاب بھ نام کتاب زندگی بره وجود دارد.اند

آیا می دانید نام . کتاب  پر از نام ھای مردم است
چھ کسانی در آن نوشتھ شده است؟ ھای 
کسانی کھ بھ عیسی ھمھ 

او ایمان دارند و بھ مسیح 
آیا نام . کرده انداعتماد 
در آنجا ھست؟ تو ھم 



یار آخرین کلمات کتاب مقدس در باره دعوت بھ بھشت خیلی بس
راو ھرکسی کھ این ! و روح و عروس میگوید بیا. "استزیبا 

س کھ و ھر کس کھ تشنھ است بیاید؛ و ھر ک! بیا: شنود بگویدمی 
."  بنوشدرایگانبھ اشتیاق دارد، آب زندگی را بپذیرد، بیاید و آن را 



خداستبھشت، خانھ زیبای 

مقدسداستانی از کالم خدا، کتاب 

است آمده ...............در 

14انجیل یوحنا 
5قرنتیان دوم 

22، 21، 4مکاشفھ 

کالم تو نور می بخشد و ساده دالن را فھیم کشف ”
130:119مزمور.“گرداندمی



پایان



ما بھ خدای بزرگیبھداستان کتاب مقدس راجع 
.مبشناسیرامی خواھد کھ او مااز و کردخلق راما میگوید کھ

. خدا می داند کھ ما کارھای بدی انجام داده ایم
. جزای گناه مرگ است. او نام این کارھا را گناه مانده است

او پسرش، عیسی مسیح را . خدا ما را بسیار دوست دارد
.  فرستاد تا باالی صلیب بمیرد و تاوان گناه ما را پرداخت نماید
عیسی مسیح بعد از مرگ دوباره زنده شد و پس بھ آسمان 

. حاال خدا می تواند گناھان ما را ببخشد!ًرفت

:  اگر می خواھی از گناھانت توبھ کنی، این را بھ خدا بگو
خدای عزیز، ایمان دارم کھ عیسی مسیح بھ خاطر من ُمرد و دوباره زنده 

وانم لطفاً بھ زندگی من بیا و گناھان مرا ببخش، تا من بت. شد و حاال زنده است
کمک . زندگی نو داشتھ باشم و یک روز برای ھمیشھ با تو باشم

16:3یوحنا .     آمین. کن تا بھ حیث فرزندت، با تو زندگی کنم

!  انجیل را بخوان و ھر روز با خدا گپ بزن
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