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ِة ، َطالََما أَنََّك َال تَ لََدْیَك الَحقُّ فِي نَُسخِ أَْو ِطباَعةِ : التَّْرخیصُ  .بِیعَُھاَھِذِه الِقصَّ



َق أُْطلِ . الِمیَذه َعن السََّماء َعاش یَُسوع َعلَى اْألَْرِض أَْخبَر تَ ِعْنَدَما 
ْصر اْلقَ . ِدیِد ِمَن اْلقُُصوِر ، َوقَاَل إنَّ ُھنَاَك العَ " بیت أبي"َعلَْیِھ اْسُم 

ْجَملأَْكبَر َوأَ السََّماء . َكبِیٌر َوَجِمیل َمْنِزل 
.ِمْن أَّيِ َمْنِزٍل أَْرِضي 



ْبَت َوأََعْدت مكانًا َوإَِذا َذھَ . أنا اْذَھب ألجھز لَك مكانًا "یَُسوع ، قَال 
ِة بَْعَد د َذَھب یَُسوع إلَى اْلَجنَّ لَقَ . " لَك ، فََسْوف أَُعود وأستقبلك بِنَْفِسي 

یَُسوع ، ان تَالِمیَذه یَُراقِبُون ، َرفَعَوبَْینََما كَ . أَْن قَاَم ِمْن بَْیِن اْألَْمَوات 
.واستقبلتھ َسَحابَةٌ َعْن أَْعیُنِِھْم 



یَُسوع بالعودة َواْلُحُصول َذِلَك اْلِحیِن ، تََذكَّر المسیحیون َوَعدُمْنذُ 
ِكن َماَذا لَ . ْنَدَما لَْم یَُكْن متوقعًا قَال یَُسوع أَنَّھ َسیَعُود فَْجأَة ، عِ . َعلَْیَھا 

؟َمِجیئِِھ اْلَمِسیحیِّیَن الَِّذیَن یَُموتُون قَْبلَ َعن 
ُمبَاَشَرةون یَقُوُل اْلِكتَاُب اْلُمقَدَِّس أَنَُّھم یَْذَھبُ 
تَِغیبَ أَْن . ِلیَُكونُوا َمَع یَُسوع 

تَُكونَ أَنَّ یَْعنِي اْلَجَسِد َعْن 
ّب  .حاضراً َمَع الرَّ

ّربّ الِعْنِد أَْحَضر 



ْؤیَا ، َوُھَو اْلِكتَابُ یُْخبُِرنَا  دَِّس ، َكْم اْألَِخیِر فِي اْلِكتَاِب اْلُمقَ َسفَر الرُّ
ِ ھ ُھَو أَْن السََّماَء ِھَي بَیْ اْألَْمر اْألَْكثَر َرْوعِ . ِھَي َرائِعَة السََّماء  ُت �َّ

ة جًدا  ُ فِي ُكّلِ َمَكا. بَِطِریِقھ َخاصَّ .اِء ن ، َولَِكن َعْرِشھ فِي السَّمَ �َّ



.  سماءالمالئكة والكائنات السماویة األخرى یعبدون هللا في ال
یغنون . وكذلك یفعل كل شعب هللا الذین ماتوا وذھبوا إلى الجنة

بعضإلیكم .ترانیم التسبیح الخاصة �
أنت جدیر: من أغنیة یغنونھاالكلمات 

قبیلةألنك أعادتنا إلى هللا بدمك من كل 
.إللھناوكھنة وأمة وجعلتنا ملوًكا 

)9:5رؤیا (



فَحات اْألَِخیَرةِ ِمْن اْلِكتَاِب اتَِصف  أورشلیم "ا ْلُمقَدَِّس السََّماء بِأَنَّھَ الصَّ
ِمْن اْلِجَدارُ . ِفع بِاْلَخاِرج إنَّھُ َكبِیٌر جًدا جًدا َوبِھ ِجَدار ُمْرتَ " . الجدیدة

َھَرات َواْألَْحَجار اْلُمَجوْ . َحَجٍر الیشب ، َواِضٌح ِمثْل الكریستال 
ي أََساَس الِجَداِر ، ُمتَألْلِ  ابَة ِمن ُكّل بَوَّ . ئَة بِأَْلوان َرائِعَة اْلَكِریَمة تُغَّطِ

بوابات اْلَمِدینَة
ِمنَ َمْصنُوَعةً 

َواِحَدةٍ لُْؤلَُؤةٍ 
!َضْخَمةٌ 



ِره َدْعنَا نَْدُخل ونلقي نَظَ . ًداالبوابات اللؤلؤیة اْلعَِظیَمة لَم تُْغِلق أَبَ َھِذه 
َخاِلِص اْلَمِدینَِة ِمْن الذََّھِب الْ . اْلَجنَّة أَْجَمُل ِمْن الدَّاِخلِ ! َواو. . . َحْولَنَا

افِي َجاج الصَّ .وٌع ِمْن الذََّھبِ َحتَّى الشَّاِرع َمْصنُ . َكالزُّ



ِ نَْھر َجِمیل َوَواِضٌح ِمْن ِمیَاِه اْلحَ یَْنبُع  َجانِبَْي َعلَى. یَاةُ ِمْن َعْرِش �َّ
ةٍ فِي َجنَِّة عَ النَّْھر تُوَجد َشَجَرة اْلَحیَاةُ الَّتِي ُوِجدَ  ِل َمرَّ َھِذِه . ْدٍن ْت ألَوَّ

فَاِكَھة ، نَْي َعَشَر نوًعا مختلفًا ِمن الْ أَنَّھُ یَْحِمُل اثْ . الشََّجَرةِ ُمَمیَِّزة ِجد�ا 
.ْألَُمم َوأَْوَراق َشَجَرة اْلَحیَاة لشفاء ا. ُكّلِ َشْھٍر 



اء  ْوءالَ تَْحتَاُج إلَى الشَّْمِس أَْو اْلقَمَ السمَّ  بِنُوِر یمألھا َمْجُد �َِّ . ِر ِللضَّ
.َال تُوَجُد أَيُّ لَْیلٍَة ُھنَاك. َرائِع



تغذى ت. كلھم لطیفون وودودون. الحیوانات في الجنة مختلفةحتى 
القش حتى األسود العظیمة تأكل. الذئاب والحمالن على العشب معًا

ال یضرون وال یھلكون في كل جبل: "یقول الرب. مثل الثور
."قدسي



ْولَنَا ، نَْنُظر حَ ِعْنَدَما 
اَك أَْشیَاءَ نَُالِحظ أَنَّ ُھنَ 

لَمْ . َماِء َمْفقُوَدةٌ ِمْن السَّ 
َال . غاضبة تُْسَمْع َكِلَمات
الَ . ْو أَنانِيٌّ أََحَد یُقَاتُِل أَ 

نَّھُ َال ْبَواِب ِألَ أَْقفَاٌل َعلَى اْألَ 
.  ِة ي اْلَجنَّ یُوَجُد لُُصوص فِ 

لَھُ أَْو ون أَْو قَتَ َال یُوَجُد َكذَّابُ 
ِھْم ِمْن َسَحَره أَْو َغْیرِ 

ئَةُ وَجُد َخِطیَال تُ . اْألَْشَراِر 
.ِة ي اْلَجنَّ َمْن أَّيِ نَْوعٍ فِ 



ْد ُھنَاك  لَْم یَعُ اْلَجنَِّة َمَع �َِّ فِي 
ون ُشعَب أحیانًا یَْبكُ . ُدُموع 

ِ بَِسبَِب أَحْ  ي َزان َعِظیَمةٌ فِ �َّ
السََّماِء ، فِي. َھِذِه اْلَحیَاةَ 

 ُ .ُموع  ُكلَّ الدُّ َسْوف یَْمَسح �َّ



ّب إِ َسیَْبقَ . یُوَجُد َمْوت فِي اْلَجنَِّة أیًضا َال  ُ َمَع الرَّ . لَى األبَِد ى ُشعَب �َّ
ُكلِّ . َال فَِراٌق َوَال جنازات َال َمَرَض وَ . َال ُحْزٌن َوَال بَُكاء َوَال أَلَمَّ 

ِ َشْخٍص فِي اْلَجنَِّة َسِعید إِلَى األبَِد َمعَ  َّ�.



َصةٌ ِلْألَْوَالد َواْلبَنَاتَما فِي اْألَْمِر أَنَّ السََّماَء ُمَخصَّ أَْفَضَل 
مخلص لَُھم وأطاعوه الَِّذیَن آَمنُوا بیسوع اْلَمِسیح ك) والكبار أیًضا(

ى كِ .كربھم  ی�ا أَنَّھ َملِ . تَاب َحیَاة اْلَحْمل یُوَجُد فِي اْلَجنَِّة ِكتَاب یَُسمَّ
ْكتُوبَةٍ َمْن مَ َھْل تَْعِرُف أَْسَماَء . النَّاس بِأَْسَماء 

يفِ ثقتھم َوَضعُوا ُھنَاك ؟ ُكلُّ النَّاِس الَِّذیَن 
.َھل اْسُمك ُھنَاك. یَُسوع 



. َماء ِھَي َدْعَوةُ َرائِعَة الِكتَاِب اْلُمقَدَِّس اْألَِخیَرة َعن السَّ َكِلَمات 
َوَمن! َمْع یَقُول تَعَال َوَمْن یَسْ ! " والروح َواْلعَُروس یَقُوَالن تَعَال "

انًا یَْعَطش ِلیَأْتِي َوَمْن َشاَء فَْلیَأُْخذ َماءُ  .اْلَحیَاةِ َمجَّ



الجمیل، بیت هللا الجنة 

ِ ، الِكتاُب الُمقَ  ةٌ ِمْن َكِلَمِة �َّ دَُّس ،قِصَّ

َمْوجوٌد فِي

؛ 5كورنثوس 2؛ 14یوحنا 
۲۲، ۲۱، ٤رؤیا 

.َمْدَخُل َكِلماتِكَ یُِضيُء 
"َمْزمورٌ ۱۱۹:۱۳۰"



النَِّھایَةُ 



تخبرنا قصة الكتاب المقدس ھذه 
.الذي خلقنا والذي یریدك أن تعرفھالرائع إلھنا عن 

ھو یئة عقاب الخط. هللا أننا فعلنا أشیاء سیئة ، والتي یسمیھا خطیئةیعلم 
لیموت ، لكن هللا یحبك كثیراً لدرجة أنھ أرسل ابنھ الوحید ، یسوع ،الموت 

یتھ في بإلى ثم عاد یسوع إلى الحیاة وذھب . على صلیب ویعاقب على خطایاك
یأتي س! ذلكسیفعل إذا آمنت بیسوع وطلبت منھ أن یغفر خطایاك ، ! السماء

.ویعیش فیك اآلن ، وستعیش معھ إلى األبد

:كنت تؤمن أن ھذه ھي الحقیقة ، فقل ھذا �إذا 

عزیزي یسوع ، أنا أؤمن أنك هللا ، وصرت رجالً یموت من أجل خطایاي ،
، من فضلك تعال إلى حیاتي واغفر خطایاي. واآلن أنت تعیش مرة أخرى

حتى أتمكن من الحصول على حیاة جدیدة اآلن ، وذات یوم أذھب ألكون معك
.آمین. ساعدني على طاعتك والعیش من أجلك كطفل لك. إلى األبد

16:3جون ! اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
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