قدوس!

قدوس!
قدوس!

أنا
هــو
"هأ َ َن َذا
َخالِقٌ
س َم َاوا ٍ
ت َجدِيدَ ًة
َ
ً
ضا َجدِيدَ ة".
َوأَ ْر ً

الخطيّة
ال
تم ّر
هنا.
ص َغا ًرا
"...األَم َواتَ ِ
َو ِكبَا ًرا َواقِفِينَ
أ َما َم هللاِ...،
َو ِدينُوا ُك ُّل
ب
َوا ِح ٍد بِ َح َ
س ِ
أع َمالِ ِه".

– أشعياء 71:06

آخـر
عــدو،
الــموت،
أُبــ ِطل.

أنا
هــو

(1كورنثوس )15:24-28

" َو ُك ُّل َمن لَم
وجد َمكتُوبًا
يُ َ
سف ِر
في ِ
ال َحيَا ِة طُ ِر َح
في بُ َحي َر ِة
النَّا ِر".

– رؤيا 20:12-13

حينئذ يعيد
يسوع المسيح،
اإلبن المولوداألول
والوحيد،
ال ُملك للروح ،
اآلب القادر على كل
شيء.

عصر أبدي

– رؤيا 20:15

تام كامل

السماء
الجديدة

يتم تجديد
الّذين وُ ل ِّدوا
البشر الذين
إبّان عصر التجديد
وظلّوا أمناء هلل
ولكلمته.إنطالقا ً من هنا،
فإ ّنهم يتج ّنبون عرش الدينونة
العظيم األبيض ويمضون إلى األبدية ،يتم ّتعون
بحياة أبدية إ ّنما بأجساد
طبيعيّة (قابلة للموت)
(رؤيا )21:24

"ها أَنَا
أَصنَ ُع
ُك َّل

(رؤيا  21:2-4, 9-16؛ عبرانيين )12:22

شَي ٍء
َج ِديدًا".

األرض
الجديدة

رؤيا 02:0

رؤيا 20:7-10

الـ"خراف" الم َُخلَّصون والّذين أُعْ طوا حياة "أبدية" يمألون األرض من جديد
بعد اكتمال مُلك المسيح األلفي  ،ي ُْطلَق الشيطان من سجنه زمانا ً
يسيراً ليجرِّ ب أولئك الشعوب الذين وُ لِدوا خالل فترة األلف سنة.
سوف يُضِ ل ّ كثيرين ويَجْ َمعُهم معا ً ليهاجموا معسكر هللا.

1بطرس 0:3
رؤيا 02:02
0بطرس 0:2
يهوذا 7

الوحش والنبي الك ّذاب
(رؤيا )19:20

C-8

الشريرة
َفناء تا ّم (إبادة ) لجميع النفوس
ّ

كل األشياء
التي هي من
صنع اإلنسان
تنحل بالنار.
تستعيد األرض
مجدها ال َعدَني
سابق.
ال ّ

(تجدّد) إستعادة تجديد
ينبوع المياه الذي يغلِّف األرض
(مزمور  104:5-6راجع أيوب أ .)38:9

مالحظة :يعود محور األرض مجدّداً إلى
موقعه العامودي بالنّسبة إلى الشمس.
تسترجع دورة األرض حول الشمس
نظام ال 063يوماً .يتلقى كل جزء من
سطح األرض  11ساعة من ضوء
النهار و 11ساعة من الظالم.

في العصر األبدي ،تمتلء
األرض بالعدد الالزم من
النفوس .ما من والدات
جديدة فيما بعد.

