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 . نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



 کرد وقتی عیسی در روی زمین زندگی می
 در مورد آسمان با شاگردانش 

 او. کرد صحبت می 
 خانۀ پدر"آسمان را  

 نامید و گفت" من 
 ھای کھ عمارت 

 
 

 .بسیار زیادی در آنجا ھست 



 .ھایی بسیار زیبا عمارت یعنی خانھ
 ھای آسمان بسیار خانھ 

 بزرگتر و زیباتر از 
 ھای روی خانھ 

 .زمین ھستند 



روم تا مکانی برای شما آماده  می: "عیسی گفت
تا شما  گردم روم و سپس دوباره برمی من می. کنم

 را برای ھمیشھ
 نزد خود 

 ."ببرم 



عیسی پس از این کھ از مردگان قیام کرد بھ  
طور کھ شاگردانش نگاه  ھمان .آسمان رفت

 کردند او بھ آسمان باال برده شد و ابری او می
 را از نظر ایشان 

 .ناپدید کرد 



از آن زمان مسیحیان این وعدۀ مسیح را کھ گفت 
 برد بھ یاد  آید و آنھا را با خود می می

 عیسی گفت کھ بازگشت . دارند
 او بسیار ناگھانی خواھد 
 بود، ھنگامی کھ اصالً 

 کسی انتظارش را 
 .نداشتھ باشد

ھمراه با 
 پروردگار



 اّما در مورد مسیحیانی کھ قبل از بازگشت عیسی 
مقدّس  بمیرند چھ اتّفاقی خواھد افتاد؟ کتاب

 گوید کھ آنھا مستقیماً بھ  می
 آسمان خواھند رفت تا برای 

 .  ھمیشھ با عیسی باشند
 مسیحیانی کھ در آن 

 زمان در این 
 

 دنیا نباشند با عیسی 
   .مسیح ھستند         

ھمراه با 
 پروردگار



گوید کھ  مقدّس می مکاشفھ آخرین کتاب در کتاب
از ھمھ بھتر این کھ آنجا . آسمان چقدر زیباست

 .  شود خانۀ خدا نامیده می
 خدا در ھمھ جا 

 ھست ولی تخت 
 سلطنت او 
 در آسمان 

   .است



فرشتگان و تمام موجودات آسمانی او را در آنجا 
 ھمچنین تمام. کنند پرستش می

 و بھ  ایماندارانی کھ فوت کرده 
 اند، آنھا سرود آسمان رفتھ 

 مخصوص 
 ستایش خدا 
 را برای او 
 .سرایند می 



این قسمتی از سرودی است کھ در آسمان 
 تو": برای خدا خواھیم سرایید

 ای زیرا کھ تو کشتھ شایستھ 
 شدی و مردم را از ھر ملّت 

 و زبان برای 
 .خدا خریدی 



 تو، ما را بھ پادشاھی رساندی و در
 حضور خدا ما را کاھنان 
 )۹: ۵مکاشفھ ( ".ساختی 



اورشلیم "صفحات آخر کتاب مکاشفھ آسمان را 
اورشلیم جدید، شھری بسیار . خوانده است" جدید

 .  بزرگ است با دیواری عظیم دور تا دور آن
 
 دیواری

 از سنگ 
 یشم، بھ 

 شفافی 
 .کریستال 



 پایۀ دیوار از جواھرات و سنگھای قیمتی تشکیل
.  درخشد شده کھ با رنگھایی بسیار زیبا می 

دروازۀ ھر شھر از یک مروارید بزرگ ساختھ 
 شده

   !است 



ھای ساختھ شده از مروارید ھیچگاه  آن دروازه
بیایید بھ داخل آن برویم و . بستھ نخواھند شد

 نگاھی بھ اطراف آن 
 چقدر ... بیندازیم 

 چقدر ! زیبا
 درون آن 

 

 .زیباست



شھر با طالی خالص درست شده، مثل لیوانی 
 ھایش نیز از طال  حتّی خیابان. بلوری

   .ساختھ شده است



در آن باغ، نھر زیبا و شفّاف آب حیات از تخت 
در ھر دو طرف این . سلطنت خدا جاری است
باشد کھ در ابتدا در باغ  نھر، درخت حیات می

 .این درخت خیلی مخصوص است. عدن بود



دھد، ھر  زیرا این درخت دوازده نوع میوه می
 برگھای درخت . ماه یک نوع میوۀ متفاوت

 .حیات برای شفای ملّتھا ھستند



در آسمان احتیاجی بھ خورشید و ماه برای 
نور و جالل عیسی مسیح آنجا . روشنایی نیست

 در آنجا دیگر شبی . را روشن خواھد کرد
 نخواھد بود بلکھ 

 ھمیشھ 
 روز 

 خواھد 
 .بود



آنھا ھمھ . حتّی حیوانات در آسمان متفاوت ھستند
گرگ و بّره با ھم . اھلی و با ھم دوست ھستند

حتّی شاید شیر و روباه نیز . علف خواھند خورد
در آنجا : "گوید  خداوند می. با ھم کاه بخورند

بالیی نخواھد بود و شریری در کوه مقدّس من 
 نخواھد

   ."بود 



اگر در آسمان بھ اطراف خود نگاه کنیم متوّجھ 
 شویم کھ بعضی چیزھا می

 در آنجا وجود 
 در. ندارد 
 آنجا دیگر 

 کلمات 
 آلود خشم 

 شنیده 
 .شود نمی 



کس خودخواه  کند و ھیچ کسی با دیگری دعوا نمی
 ھیچ قفلی بر دری .نیست

 نیست، برای 
 این کھ در 

 آسمان 
 کسی 
 دزدی 

 .  کند نمی 



شود، نھ  ، نھ کسی کشتھ میگوید نھ کسی دروغ می
 کند  کسی جادوگری می

 و نھ کسی گناه 
 .  ورزد می

 در آسمان 
 گونھ  ھیچ

 گناھی 
 .نیست



در آسمان در نزد خدا دیگر 
در زندگی . اشکی نخواھد بود

روی زمین مردم گاھی بخاطر 
کنند ولی  ھایشان گریھ می غم

در آسمان خدا ھر اشکی را از 
 .چشمان ما پاک خواھد کرد



در آسمان دیگر مرگ نیست، قوم خدا برای 
دیگر غمی . ھمیشھ در حضور خدا خواھند بود

 نخواھد بود، نھ
 اشکی و نھ 
 .حتّی دردی 



 .نھ بیماری و نھ جدایی و نھ مراسم ختمی  
 ھمھ برای ھمیشھ در آسمان

 در حضور خدا 
 خوشحال 

 خواھند 
 .بود 



در آسمان برای دخترھا و پسرھا، و نیز برای 
 بزرگساالن و کودکان یعنی برای تمام کسانی

 کھ بھ عیسی مسیح بھ عنوان نجات 
 دھندۀ خود ایمان دارند و  

 از او اطاعت 
 کنند، می 

 جای کافی 
 .ھست 



کتاب حیات "در آنجا کتابی وجود دارد بھ نام 
آن کتاب است پُر است از اسامی مردم ". بّره

دانید اسم چھ  کسانی در آن نوشتھ  می. مختلف
 شده است؟ اسم تمام کسانی

 کھ بھ عیسی ایمان 
 آیا. دارند 

 اسم شما در 
 آن نوشتھ 
 شده است؟ 



مقدّس، جمالتی بسیار زیبا  آخرین جمالت کتاب
روح و عروس : "ھستند یعنی یک دعوتنامھ

 '!بیا': گویند می

 بیا



ھر کھ دوست . اجازه بدھید ھر کھ تشنھ است بیاید
 ".دارد بیاید، و از آب حیات بھ رایگان بگیرد

 بیا



 آسمان، خانۀ زیبای خدا
 

 مقدّس داستانی از کالم خدا، یعنی کتاب 
 

 بر اساس
 

 ، ۱۴انجیل یوحنا 
 ۴و  ۲۱و  ۲۲و مکاشفھ  ۵دوم قرنتیان 

 ."بخشد کشف کالم تو نور می "
 ۱۳۰: ۱۱۹ مزمور



 پایان



 کنند صحبت می یمقدّس با ما در بارۀ خدای داستانھای کتاب
 کھ ما را آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز 

 .  او را بشناسید
 

ایم کارھایی کھ او  داند کھ ما کارھای بدی انجام داده خدا می
مجازات گناه مرگ است، اّما خدا . خواند آنھا را گناه می

قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خود را فرستاد  جھانیان را آن
عیسی . تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد

.  دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفت مسیح پس از مرگ
اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و از او بخواھی کھ گناھان 

 تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو 
 .خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد



اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این دعا را 
عیسای عزیز من ایمان دارم کھ تو خدا ھستی، و  :بکن

بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان من 
کنم کھ وارد  خواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی

زندگی من بشوی و گناھان مرا ببخشی تا بتوانم زندگی 
کمکم . ای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگی کنم تازه

 کن تا بھ عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و 
 .آمین. برای تو زندگی کنم

 
 ! مقدّس را ھر روز بخوان و ھمیشھ دعا کن کتاب

  ۱۶:۳انجیل یوحنا 
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