
یبازساز ، یرستگار ، سقوط ینش،آفر  

۲۰۲۱ سپتامبر ۵ موعظه  

یکس س یسکر کشیش  

 

یمهست ازدواج مورد در موعظه یسر یک شروع حال در ما امروز . 

یدگو یم ازدواج مورد در خدا کالم آنچه به یما  مستق ینکها از قبل کرد یشنهادپ من عاقل همسر  

کنم موعظه خدا داستان بزرگ  یرتصو مورد در بتوانم من یدشا ، یمکن نگاه . 

داد یم خواه انجام امروز ما که است یکار ینا بنابراین . 

کند یم یانب فصل چهار در را بزرگ داستان یک که است بزرگ کتاب یک مقدس کتاب . 

 

است ینشآفر خدا داستان اول فصل . 

است ساخته یچه از را یزچ همه خدا ، آغاز در . 

بود خوب یاربس ساخت او که یزهاییچ همه و . 

داشت وجود یادیز یغذا باغ در . 

کردند یم یزندگ خدا با صلح در مردم . 

بود برقرار صلح ، خلقت در اول نفر دو - شوهر و زن ینب همچنین . 

 

شد جهان وارد یبد ، یعسر یلیخ اما . 

مینام  یم سقوط را دوم فصل ینا ما یسیانگل درزبان . 

بود  خدا یپادشاه  یهعل (یاطاعت یب) یسرکش بشر گناه اولین . 

جنگند یم یکدیگر  با وهم جنگند یم پادشاه یهعل هم شورشیان . 

بود ساخته یباغ خدا که ییجا  صلح یپادشاه در توانند ینم یانشورش که است یلدل  ینهم به  

 .بمانند

 

داشت یخوب برنامه خدا اما ، داشت یزیانگ غم یانپا داستان . 

شود یم یدهنام یرستگار یا یرستگار سوم فصل . 

کامل یزندگ  یک و شود متولد انسان یک عنوان به تا فرستاد ینزم به را پسر خدا پدر خدای  

باشد داشته . 

شوند دختراو و پسر بتوانند ما مثل یانیشورش تا برد، رنج یشورش یک مجازات از او . 

بخشد یم بهتر  یا یندهآ به یدام و تازه یزندگ ما هب رستگاری . 

یستیمن باغ در یگرد ما اما . 

یمگذران یم شکسته و یمیقد یایدن ینا در را یدمانجد یها یزندگ ما . 

 

 

 



مرمت زمان تا . 

نگاه خدا داستان در ۴ فصل به یدام با یم،کن یم یزندگ شکسته جهان ینا در ما که یحال در  

یمکن یم . 

آورد یم بهشت به را ما و گردد یبرم یسیع روزی . 

یانیعص نه ی،اشک نه داشت، خواهد وجود یگناه  نه یگرد بهشت در . 

کرد یمخواه یزندگ خدا با یشاد و  صلح در یشههم یبرا یدجد  ینزم و آسمان در ما . 

 

است داستان فصل چهار این . 

یمشو یم آشنا یقعت عهد در ولا فصل دو با ما . 

شود یم آغاز یحمس یسیع تولد با یدجد عهد سپس . 

یدگو یم ما به چهارم و سوم یفصلها درباره یدجد عهد . 

خود بزرگ داستان طول در خدا که است نجات  طرح یک درباره یداستان مقدس کتاب هم، با  

است کرده کار آن یرو . 

 

خدا بزرگ داستان از فصل چهار هر در را شما سرعت به خواهم یم امروز، یغامپ برای  

کنم ییراهنما . 

یمکن یبررس را مقدس کتاب ازمباحث یاریبس  یمدار قصد ما . 

است داستان یسندهنو خداوند زیرا . 

یدبگو خودش  زبان از من، از بهتر را داستان تواند یم او . 

 

ید؟ کن یم دعا من با کار شروع از قبل آیا  

کن باز هست، زنده کلمه که یسیع یرو به را ما ذهن و قلب لطفا   دس،الق روح ! 

یمباش یاورندثمرم که یشاد  یع،مط دختران و فرزندان یمخواه یم ما پدر، . 

یکن  یسیع  یهشب یشترب را ما تا کن استفاده خودت کالم از روح، قوت از استفاده با لطفا   . 

یمکن یم دعا او نام به ما . 

 آمین

 

ینشآفر :۱ فصل  

رسد یم یانپا به شهر یک در و شود یم شروع باغ یک از خدا بزرگ داستان . 

یمکن یم یزندگ شهر و باغ ینب ، وسط در ما امروز . 

یمبازگرد ابتدا به یدبا  خود، امروز یزندگ درک برای . 

است ساخته خدا که یباغ  به . 

 

۳ تا ۱ یهآ ۱ فصل پیدایش  

یدآفر را ینزم و آسمانها خدا ابتدا، در ۱ . 



کردی م حرکت بخار یکتار یهاتوده  یرو خدا روح و بود، شکل یب  و یخال ین،زم ۲ .    

شد ییوروشنا «.بشود ییروشنا» :فرمود خدا و ۳ . 

 

است یدهآفر ینزم و آسمانها در را یزچ همه خداوند که ینیمب یم یاتآ ینا در . 

دارند نقش خلقت در یثتثل شخص سه هر که ینیمب یم ینهمچن ما . 

آنجاست روح خدا . 

کند یم صحبت پدر خدای . 

شود یم گفته که است یا زنده کلمه پسر خدا . 

 

کند یم جدا هم از را ینزم و آسمان خدا اول، روز در نور یجادا از پس . 

سازد یم را یخشک و یادر و آسمان او . 

کند یم پر مناسب یموجود با را مکانها آن از یک هر خداوند سپس . 

آسمان یبرا پرندگان . 

یادر یبرا ماهی . 

ینزم یبرا یواناتح و گیاهان . 

است یخوب طرح . 

است یباییز خلقت . 

برد یم لذت خود خلق از را انسانها خدا بعد، مرحله در . 

 

۲۷ تا ۲۶: ۱  فصل  پیدایش  

پرندگان و یادر یانماه  بر تا یمبساز ما یه شب موافق و ما بصورت را آدم» :گفت خدا و ۲۶  

یدنما حکومت خزند،یم ینزم بر که یحشرات همة و ینزم یتمام بر و یمبها و آسمان .»  

یدآفر ماده و نر را یشانا .یدآفر خدا بصورت را او .یدآفر خود بصورت را آدم خدا پس ۲۷ . 

 

است کرده او یهشب مختلف  جهات از را ما خدا . 

یستیمن برابر خدا با ما البته . 

یمهست ینزم یرو در او یرانسف ما اما . 

یواقع پادشاه و خالق که کنند یم یادآوری جهان به که یمهست زنده یها مجسمه مانند ما  

یستک . 

کرد خلق را ها انسان از مختلف  نوع دو کرد، خلق را ما خدا وقتی . 

کرد میتقس مرد و زن ینب را خود یرتصو مختلف  یها  جنبه او . 

برابرند کرامت و ارزش نظر از مرد و زن . 

 

 

 



۳۱ تا ۲۸ :۱  فصل  پیدایش  

یدساز پر را ینزم و یدشو  یرکث و بارور» :گفت یشانبد خدا و داد برکت را یشانا خدا و ۲۸  

ینزم بر که یواناتیح همة و آسمان پرندگان و یادر یانماه  بر و یید،نما تسلط آن در و  

یدکن حکومت خزند،یم .» 

همة و است ینزم تمام یرو بر که یدار تخم یهاعلف  همة همانا» :گفت خدا و ۲۹  

باشد خوراک شما یبرا تا دادم شما به است، دار تخم درخت یوةم آنها در که ییدرختها .  

آنهـا در که ینزم حشرات همة به و آسمان پرندگان همة به و یـنزم یوانـاتح همة به و ۳۰  

شـد یـنچن و «.دادم خوراک یبرا را سبز علف  هر ت،اس یـاتح .  

روز بـود، صبح و بـود شام و .بود یکـون یاربس همانـا و یـدد بـود، ساختـه چه هر خدا و ۳۱  

 .ششـم

 

یم یانم در ما با را خود یژگیهایو از یبرخ  ، است ساخته خود یهشب را ما خدا که آنجا از  

 .گذارد

باشند داشته تسلط ینزم بر تا دهد یم اجازه مردم به اما ، است پادشاه خدا . 

کنند استفاده خوب اهداف  یبرا یواناتح از و کنند مراقبت باغ از دارند یفهوظ  حوا و آدم . 

 

یمباش  یمسه او یت خالق در که دهد یم اجازه ما به ینهمچن خداوند . 

دهد یم را یشتریب تعداد یجادا ییتوانا آنها به سپس و ، یدآفر را نفر دو خداوند . 

شوند یرتکث بتوانند تا دارند دانه یاهانگ که ینیمب  یم ۲۹ یهآ در . 

کنند پر را ینزم تا بسازند یشتریب یاهانگ توانند یم گیاهان . 

است داده قرار مرد و زن در را قدرت ینهم یزن خداوند . 

کنند ینم مثل یدتول اناتیوح و یاهانگ مثل مرد و زن اما . 

است خورده گره رابطه با انسان مثل تولید . 

ید آفر عاشقانه را یادن خدا  

داشت عاشقانه و باز خوب، رابطه حوا و آدم با خدا . 

از یشتریب یرتصاو  با را جهان توانند یم که  شدند متوجه شدند، هم عاشق مرد و زن یوقت و  

کنند پر خدا . 

یمکن نگاه ینشآفر فصل از یگرد  قسمت یک به اکنون بیایید . 

 

۹ تا ۸ :۲  فصل  یدایشپ   

در بود، سرشته که را آدم آن و نمود َغْرس مشرق بطرف  عدن در یباغ  خدا خداوند و ۸  

گذاشت آنجا .   

وسط در او .دهند طعم خوش هاییوهم تا یانیدرو  باغ آن در یباز درختان انواع خداوند ۹   

داد قرار را «بد و یکن  شناخت درخت» ینهمچن و «یاتح درخت» باغ، .   

 



دارند یفراوان یغذا حوا و آدم باغ در . 

هستند امان در و خوشحال آنها . 

بود باشد یدبا که آنطور یزچ همه . 

باشد یدبا که بود ییجا کس هر . 

افتاد اتفاق سقوط یزمان تا . 

 

سقوط  :۲ فصل  

۵ تا ۱ یهآ :۳  پیدایش  

یاآ» :گفت زن به و .بود یارترهُش بود، ساخته خدا خداوند که صحرا یواناتح همة از مار و    

ید؟نخور باغ درختان همة از که است گفته یقتا  حق خدا » 

خوریمی م باغ درختان یوةم از» :گفت مار به زن ۲  ، 

یدمکن لمس را آن و یدمخور آن از گفت خدا  است، باغ وسط در که یدرخت یوةم از لکن ۳  ، 

یریدبم مبادا .» 

مرد ید نخواه  شما .یستن درست ینا » :داد جواب مار ۴ . 

و شودی م باز شما چشمان ید،بخور درخت آن یوهم از که یزمان داندی م خوب خدا بلکه ۵  

یدده یصتشخ بد از را خوب توانیدی م و شویدی م خدا مانند .» 

 

یدآ یم جهان به ینااطاعت  یقطر از بدی . 

و کرد ترک را بهشت ینبنابرا ، کند یرویپ خدا از خواست ینم که بود یا فرشته شیطان  

برد خود با را فرشتگان سوم یک . 

شوند ملحق او به یزن  یدجد  یها انسان ینا خواهد یم شیطان . 

یردبکارگ گفتن  دروغ با را حوا و آدم تا یدآ یم باغ به شیطان . 

شود خدا یهشب خواست یم شیطان . 

توانند یم بخورند، را یوهم و کنند ینافرمان اگر که دهد یم وعده حوا و آدم به او ۵ یهآ در و  

باشند خدا مانند . 

 

۶ یهآ ۳ فصل پیدایش  

تواندی م یر،دلپذ درخت   ینا یوهم» :یشیداند خود با و آمد یباز زن، نظر در درخت آن ۶ ، 

هـم شوهـرش بـه و خورد و یدچ درخت یوهم از پس «.ببخشد ییدانا من به و باشد طعم خوش  

خـورد یـزن  او و داد . 

 

یدکن  توجه ۶ یهآ در یلم و لذت کلمات به . 

داد خواستند یم که را آنچه هر خود قوم به خدا ، خلقت در . 

کودکان از کردن پر و کشف  و بردن لذت یبرا کامل جهان یک و یردلپذ و یغن  باغ یک آنها  

 .داشتند



کند یم متمرکز یمندار که یزهاییچ بر را ما قلب گناه اما . 

و آدم خود، یاکانن مانند ما همه یراز یم،بخواه را شده ممنوع یزهایچ که شود یم باعث گناه  

یمهست سرکش حوا، . 

” است یانسان  هر قلب در یامپ  ینا ”کنم چکار نگو من به . 

کند یم مجازات را ینااطاعت  چگونه خدا ینیمبب یاییدب حاال . 

 

۱۹ تا۱۷  : ۳  فصل  پیدایش  

امـر که یخـورد درخت آن از و یـدیشن را اتزوجه  سخن چونکه» :گفت آدم به و ۱۷  

با آن از عمـرت یاما تمام و شـد، ملعون یـنزم تـو بسبب پـس ی،نخـور آن از گفتم فرمـوده،  

خورد یخواه رنـج .  

خورد یخواه را صحرا یاهانگ و ییدرو خواهد یتبرا خاشاک و خار ینزم از ۱۸ . 

یخواه  باز یخاک همان به سرانجام و خورد یخواه  نان اتیشانی پ  عرق به عمر آخر تا ۱۹  

گشت یبرخواه هم خاک به و یشد سرشته خاک از تو یراز ی؛شد گرفته آن از که گشت .»  

شود زندگان همه مادر بایستی م او چون ید،نام («یزندگ » یعنی) َحّوا را خود زن آدم، ۲۰ .   

 

شد خراب آنها  روابط همه یوه،م از خوردن از پس حوا و آدم  . 

یواقع پادشاه که خدا با آنها رابطه ینبنابرا شوند، ملکه و پادشاه خواستند یم یانشورش این  

یدد یبآس هست، . 

را ینزم با یریدرگ آنها اکنون اما بود، داده را ینزم یرو بر ییفرمانروا قدرت آنها هب خدا  

کنند یم تجربه . 

شود یم سخت کار . 

کرد یم یدتهد را آنها جان و یمنیا یا،بال و ها بیماری . 

رساند یبآس آنها فرزندان و حوا و آدم ینب  روابط به ینهمچن گناه . 

کشد یم ار خود برادر آنها پسران از یکی . 

ما یزندگ انسان گناه چگونه ینکها از وحشتناک یریتصو  یانروم رساله در یدجد  درعهد ما  

یمکن یم مشاهده ، کند یم خراب را . 

 

۳۲ تا ۲۸: ۱  فصل رومیان   

اعتراف  او وجود به یستندن  حاضر یحت و اندکرده ترک را خدا یشانا که همانطور پس ۲۸  

خطور ناپاکشان ذهن به آنچه هر تا است  کرده رها خود حال به را یشانا یزن  خدا کنند،  

آورند عمل به کند،یم . 

جدال و قتل حسادت، و نفرت و طمع ی،بد و شرارت نوع هر از است پر آنان یزندگ ۲۹ ، 

ینیچ  سخن و ینهک و دروغ .  



یگستاخ  و غرور با .هستند خدا دشمنان  انیشا .شودی نم دور زبانشان از یبتغ ۳۰ ، 

یعمط هرگز .ورزند گناه یشترب تا گردندی م تازه یراهها بدنبال یشههم .کنندی م ییخودستا  

شوندی نم خود ینوالد .  

رحم یب و عاطفه یب و بدقول و احساسند یب ۳۱ . 

فقط نه است، کرده یینتع مرگ مجازات ی،اعمال ینچن یبرا خدا دانندی م ینکها با ۳۲  

کنندی م یقتشو کارها ینا انجام به یزن را یگراند بلکه گردند،ی م آنها مرتکب خودشان ! 

 

است بد خبر همان این . 

دارد وجود جا همه در یشکستگ که داند یم است آگاه و یدارب امروز که هرکسی . 

دهد یم قرار یرتأث  تحت را همه . 

در پولس که است خدا یهعل شورش یجهنت ینیمب یم جهان در امروز ما که ییها رنج تمام  

کند یم یف توص یانروم ۱ فصل . 

یم خراب کس همه و یزچ همه کنند، یم  قطع خود خالق با را خود رابطه موجودات وقتی  

یبینندم یبآس  و شوند . 

 

دهد؟  یانپا رنج همه ینا به تواند یم یکس چه  

کند؟  برطرف  را یشکستگ همه ینا تواند یم یکس چه  

دارد وجود خود با وقفه یب یا رابطه در که است یواقع یخدا فقط . 

اند شده متحد ییمگو  یم یثتثل آنها به وما اند آمده گردهم مجموعه یک در که کامل، فرد سه . 

داشت خواهد یخوش یانپا  خدا داستان شوند مطمئن تا داشتند یا برنامه ابتدا از آنها . 

یمکن  نگاه سوم فصل به بیایید . 

 

یرستگار :۳ فصل  

۱۶ تا ۱۳ :۳  فصل  یمت یلانج   

یحیی و شد باز آسمان آمد،ی م یرونب آب از یسیع که لحظه همان در ید،تعم از پس ۱۶  

گرفت قرار سییع بر  و آمد یینپا  یکبوتر شکل به که یدد را خدا روح .  

خشنودم او از که است من یزعز فرزند ینا» که یدرس در آسمان از ییندا آنگاه ۱۷ .» 

 

ینیمب یم کار حال در را یثتثل عضو سه هر دوباره ینجاا در . 

بودند آنجا خلقت در آنها . 

یاورندب ارمغان به را یرستگار تا کنند یم کار هم با آنها اکنون و . 

یدآ یم (یهفد) یدبازخر کلمه از رستگاری . 

است یخراب رفع یا یدبازخر یمعنا به رستگاری . 

بود یسیع  یتمأمور این . 

است خوشحال یاربس” ۱۷ یهآ در پسر یسیع از پدر خدای ”. 



است خوشحال پدر چرا ینیمبب بیایید . 

 

۴ تا۱ :یهآ ۴ فصل  یمت یلانج     

کند یشآزما و وسوسه را او یطانش آنجا  در تا برد یابانب  به را یسیع  خدا روح آنگاه ۱ .  

گرسنه یاربس آخر در پس .گرفت روزه روز شبانه چهل مدت یبرا زمان، آن در یسیع ۲  

  .شد

را سنگها ینا اگر» :گفت و کرد وسوسه را او و آمد او سراغ به یطانش حال ینا در ۳   

یهست خدا فرزند که کرد یخواه  ثابت ی،کن نان به یلتبد  .»  

نان فرمایدی م یآسمان کتاب یراز کرد، نخواهم ینچن من نه،» :فرمود او به یسیع اما ۴   

را او یدرون  یازن تواندیم که خداست کالم فقط بلکه کند؛ یرس را انسان روح تواندینم  

سازد برآورده .» 

 

ینیمب یم را داستان اول فصل از یگرید یتشخص ینجاا در . 

گردد یبرم وسوسه و دروغ با شیطان . 

یوندندبپ او هدف  به یشتریب یانشورش خواهد یم او . 

داشت خواهد یادیز قدرت یطانش ، کند  وادار او به یوستنپ به را پسر خدا بتواند او اگر . 

بگذارد یرتأث یسیع بر تواند ینم یطانش اما . 

دهد ی م پاسخ خدا کالم با را یطانش یها وسوسه عیسی . 

یرناپذ  قطع ، امن رابطه یک در او یراز یستن یرپذ یبآس یطانش  یها دروغ برابر در عیسی  

است القدس روح و پدر یخدا با کامل و . 

 

داشتند بود، شده خراب آنچه  یرتعم یبرا یا برنامه یثتثل از نفر سه هم، با . 

دهد نجات مرگ و گناه از را ما تا . 

جاودانه یزندگ یمبتوان تا یردبم یشورش مرگ به یدبا پسر یسیع کار، ینا انجام یبرا اما  

یمکن  یافتدر . 

 

۱۸ یهآ ۳ فصل  پطرس اول انامه   

ما تا ظالمان، یبرا یعادل  یعنی ید،کش زحمت بار یک گناهان یبرا یزن یحمس که یراز ۱۸   

گشت زنده روح بحسب لکن مرد، جسم بحسب یکهحال در یاورد؛ب خدا نزد را ،   

 

یکاف ما گناهان تمام یمهجر پرداخت یبرا او یفداکار داشت، یکامل یندگز یسیع که آنجا از  

 .بود

یدکش رنج ما گناهان خاطر به بار یک او . 

مرد شما و من مانند یمجرم یانشورش یبرا عادل منجی . 

یمبمان  زنده ما تا گذاشتند مرگ در را او . 



 

۲ تا ۱ یاتآ : ۸  فصل رومیان    

وجود یتیمحکوم یچه برندی م سر به یسیع یحمس با اتحاد در که یکسان  یبرا یگرد پس ۱  

  ،ندارد

از مرا شودی م یافت یسیع یحمس با اتحاد در که القدسروح  بخش یاتح فرمان یراز ۲  

است کرده آزاد مرگ و گناه فرمان   

 

کند یم زمزمه را دروغ ما به همچنان شیطان .  

است شده خراب خدا با ما رابطه که یمکن باور ، یمکن یتمحکوم احساس ما خواهد یم او . 

یمشو یتتقو ینا مانند یاتی آ در خدا کالم با یمتوان یم ما ، یسیع  مانند اما . 

گناه یبرا یکاف  پرداخت او مرگ که یدهست معتقد و یدا کرده اعتماد یسیع  به بخشش به اگر  

یدشو یم آزاد پس است، بوده شما . 

ید؟ کن یم باور یاآ !است خوب خبر این  

یند؟ گو  یم چه یاتآ ینا یدفهم یم آیا  

وعده خوانند یم پادشاه را او و دارند یمانا یسیع به که یکسان همه به خدا که یا یآزاد به  

یدکن نگاه دهد یم : 

 

۱۴ تا ۱۳ یاتآ:۱  فصل  یـانکـولس  کولسیان   

است  ساخته منتقل یزشعز پسر یپادشاه به و یدرهان  ظلمت یرومندن چنگ از را ما او ۱۳ . 

است یدهآمرز را گناهانمان و ساخته آزاد را ما او یلۀوس به خدا ۱۴ . 

 

(یهفد) بازخرید   

است سوم فصل این . 

خرد یم باز خود گناه یبردگ از را خود قوم خدا . 

دهد یم نجات خود یپادشاه هب یکیتار از را ما مانند یانیشورش او . 

یمکن یم ی زندگ پسر یپادشاه شهروندان عنوان به ما اکنون . 

است شده یااح خدا با ما رابطه اکنون . 

بود باغ در اول فصل در که ینا مثل است سالم . 

 

۲۱ تا ۱۷ یاتآ: ۵ فصل یانقرنت  دوم   

ینکا و گذشت در بود کهنه آنچه هر دارد، تازه یاتیح است متحد یحمس با که یکس ۱۷  

است  شده شروع نو یزندگ .  

به یمبود  او دشمنان قبال که را ما یحمس یلۀوس به که است ییخدا طرف  از همه هاین ا ۱۸  

که یمکن  اعالم هم او یگرد  دشمنان به که ساخت موظف  را ما و است کرده مبدل خود دوستان  

بشوند  او دوستان توانندی م یزن آنها . 



با یحمس یلۀوس به آورد حساب به را انسان گناهان ینکها یجا به خدا یگرد عبارت به ۱۹  

است سپرده ما به را مصالحه ینا یامپ و نمود مصالحه جهان .   

ما پس .خواند ی م را شما ما یلۀوس به خدا ییگو  و یمهست یحمس جانب از یرانیسف ما پس ۲۰  

ید کن مصالحه خدا با :کنیمی م  التماس شما از یحمس یرانسف عنوان به .  

اتحاد یلۀوس به ما تا نشناخت گناه یب را او ما خاطر به خدا یول بود، گناه یب کامال یحمس ۲۱  

یم شو یکن کامال خدا خود مانند او با . 

 

ینید؟ ب یم آنجا در ۱۷ یهآ در را ینشآفر کلمه آیا  

یزندگ ما به که است یقدرت همان ، برد کار  به آدم کردن زنده یبرا خداوند که یقدرت همان  

بخشد یم تازه . 

شود یم متولد دوباره ما روح ، یمکن یآشت  خدا با یسیع یقطر از وقتی . 

 

است خراب هنوز جهان اما . 

یمکن  یم یزندگ شهر و باغ ینب اکنون ما . 

است خراب همچنان مردم یگرد  و یعتطب با ما روابط اما است، شده ییرتعم خدا با ما رابطه . 

یمهست جنگ در هم با ما . 

یمکن یم تجربه را یعیطب یایبال و یماریب  و یتجنا و جنگ ما . 

 

یمدار یدام ما اما . 

یمهست خدا یدام یرانسف ، یآشت  آوران یامپ  عنوان به ما و . 

دوست را یکدیگر ، یمباش  داشته دوست را  خدا که است ینا یحیانمس عنوان به ما مأموریت  

در یشههم یبرا ما همه که ییجا  ، یمبرسان یانیپا  فصل به خود با را یادیز افراد و یمبدار  

بود یمخواه هم کنار در بهشت . 

 

مرمت  :۴ فصل  

یاتفاق چه یسیع بازگشت از پس که یدگو یم ما به رسول یوحنای ، یلانج  کتاب ینآخر در  

یاوردب آسمان در  خود پدر خانه به را خود یروانپ همه تا افتد یم . 

 

۶ تا ۱ یاتآ :۲۱  فصل  یوحنا مکاشفه  مکاشفه   

یادر از .بود شده یدناپد  اول آسمان و ینزم آن چون یدم،د را یاتازه آسمان و ینزم سپس ۱   

نبود یخبر یگرد هم . 

چه .آمدی م یینپا خدا جانب از مانآس از که یدمد را یماورشل مقدس شهر یوحنا، من، و ۲  

مالقات یبرا را خود که بود عروس یک یباییز به یماورشل شهر !بود یشکوه با منظره  

باشد کرده آماده داماد ! 



یانم در پس ینا از خدا خانه !کن نگاه خوب» :گفتی م که یدمشن  بلند ییصدا تخت، از ۳  

خواهند خدا یهاخلق یشانا و کرد خواهد یگزند یشانا با خدا پس ینا از .بود خواهد انسانها  

بود خواهد یشانا با خدا خود بله، .شد . 

نه و بود خواهد یمرگ نه یگرد .ساخت خواهد پاک آنها چشمان از را اشکها تمام خدا ۴  

رفت ینب از که بود یشینپ  یایدن  به متعلق ینهاا تمام یراز ی،درد نه و یاناله  نه ی،غم .»  

من به و «!سازمی م نو را یزچ همه االن !ینبب » :گفت  بود، نشسته تخت بر که او آنگاه ۵  

است درست و راست گویم،ی م آنچه چون یسبنو را ینا» :گفت . 

آب چشمه از باشد تشنه که هر به من .هستم آخر و اول و یا، و الف  من !شد تمام یگرد ۶  

بنوشد تا داد خواهم یگانرا به یاتح . 

 

دهد؟  ینم یدام شما به ینا آیا  

یمدار یازن یدام به ما ، درد و یهگر و مرگ همه ینا با یاییدن در . 

داشت؟  نخواهد وجود یدرد و یهگر و مرگ بهشت در که ینیدب یم را ینا یلدل  ۳ یهآ در آیا  

است انسان نزد خدا یزندگ محل” زیرا . 

بود خواهد آنها با یزن خدا خود و بود  خواهند او قوم آنها و شد خواهد ساکن آنها با او . ” 

 

سالم رابطه یک در خدا با آنها یراز بودند  برخوردار صلح از حوا و آدم ، سقوط از قبل  

کردند یم یزندگ . 

با و یگرد افراد با ، بود سالم یزن یگرید رابطه هر که بود معنا ینا به خدا با سالم رابطه این  

 .خلقت

است شده قطع خدا با رابطه یراز است خراب یزچ همه ، سوم و دوم فصل در . 

ثابت یشههم یبرا خدا با رابطه یراز ، شود یم برطرف  شکسته یزچ همه ، بهشت در اما  

شد خواهد . 

 

۵ تا ۱ یاتآ: ۲۲  فصل  یوحنا مکاشفه   

از رودخانه .ودب زالل و صاف  بلور، مثل که داد نشان من به را یاتح  آب رودخانه آنگاه ۱  

شدی م یجار «بره» و خدا تخت ،   

یسال که داشت قرار یاتح درختان رودخانه، طرف  دو .گذشتی م یاصل جاده وسط از و ۲   

یبرا و بود شفابخش یزن  یشبرگها .تازه یوهم نوع یک ماه هر یعنی دادندی م  یوهم بار دوازده  

رفتی م بکار قومها درمان . 

خدمتگزاران .آنجاست در «بره» و خدا تخت چون شد، واهدنخ  یافت یبد یزچ شهر در ۳  

کرد خواهند پرستش را او خدا، ،   

بود خواهد نوشته شانیشانی پ یرو نامش و یدد  خواهند را یشرو و  .  

خداوند چون بود، نخواهد یدخورش و چراغ به هم یاجیاحت  .بود نخواهد شب یگرد  آنجا در ۵  

کرد خواهند سلطنت  ابد تا یشانا و بود خواهد یشانا نور بزرگ . 



 

آن در یشههم یبرا خدا یافته نجات قوم همه که ییجا  ، کند یم یف توص را خدا شهر جان  

کرد خواهند یزندگ . 

یاتح آب رودخانه” شهر درآن یزندگ  درخت” و ” ینیمب یم را ” . 

شهر در دوباره چهارم فصل در بودند باغ در یک فصل در که یزندگ درخت و رودخانه  

 .هستند

شد منتقل یزندگ  به دوباره سپس و یدام به مرگ به یزندگ از خدا بزرگ داستان . 

 

کنم یط سرعت به را فصل چهار یدبا  که دانم می . 

مدل ینا به دوباره یندهآ در ما ینبنابرا ، است مقدس کتاب درک یبرا یخوب روش ینا اما  

یمکن یم نگاه . 

یدباش  شده دلگرم امروز امیدوارم . 

روابط چگونه ، کند یم ثابت یسیع یقطر از را او با ما رابطه خداوند یوقت  ینیدبب  ارمامیدو  

کند یم ثابت یکدیگر با را ما . 

یزندگ و خانه به شما بردن و شما نجات یبرا او یها برنامه همه یدنشن از پس یدوارمام و  

یدباش او عاشق یشترب یکم ، او با یشههم یبرا . 

 

یدکن دعا من با لطفا    

یزندگ به شکسته یایدن ینا در کند یم کمک  ما به که یبهشت یرتصو  ینا از ، یآسمان پدر  

یمسپاسگزار ، یمده ادامه . 

یندگو یم را یلانج بشارت یگراند به که یمباش  یدام آوران یامپ  یمخواه  یم ما ، عیسی . 

یرویپ و یگراند به محبت ، خدا به عشق یبرا قدرت و شجاعت با را ما لطفا   ، القدس روح  

یدکن پر شهر و باغ ینب جاده در اطاعت راه از . 

یاوریدن بهشت خانه به را ما که یزمان تا . 

یمکن یم دعا یسیع نام به ما . 

 آمین


