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 ﺣﻖ دارﯾد اﯾن داﺳﺗﺎن، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺻد ﻓروش ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد:ﺟواز
.را ﺑﮫ ھر ﻣﻘدار ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﮐﺎﭘﯽ و ﭼﺎپ ﮐﻧﯾد

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ در زﻣﯾن زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑرد ،ﺑﮫ ﺷﺎﮔردان ﺧود در
ﻣورد ﺑﮭﺷت ﮔﻔﺗﮫ ﺑود .او آن را "ﺧﺎﻧﮫ ﭘدر ﻣن" ﺧطﺎب ﮐرد و ﮔﻔت
ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﻋﻣﺎرت ھﺎی زﯾﺎدی وﺟود دارد.
ﯾﮏ ﻋﻣﺎرت ،ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮥ ﮐﻼن و
ﻣﻘﺑول اﺳت .ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﮭﺷﺗﯽ،
از ھر ﺧﺎﻧﮥ زﻣﯾﻧﯽ ،ﮐﻼن
ﺗر و ﻣﻘﺑول ﺗر اﺳت.

ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻔت" :ﻣن ﻣﯽ روم ﺗﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑرای ﺷﻣﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزم،
دوﺑﺎره ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردم و ﺷﻣﺎ را ﭘﯾش ﺧود ﻣﯽ ﺑرم ".ﻋﯾﺳﯽ ﺑﻌد از
اﯾﻧﮑﮫ از ﻣرگ ﺑرﺧﺎﺳت ،ﺑﮫ ﺑﮭﺷت رﻓت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﮔرداﻧش
ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺑرده ﺷد و در ﻣﯾﺎن ﯾﮏ اﺑر از دﯾدۀ
آﻧﮭﺎ ﻧﺎﭘدﯾد ﺷد.

از آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﻌد ،ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن وﻋده ﻋﯾﺳﯽ را ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﻧد ﮐﮫ او
دوﺑﺎره ﺑر ﻣﯾﮕردد و آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺧود ﻣﯾﺑرد .ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻔت :وﻗﺗﯽ
ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس اﻧﺗظﺎر آﻣدن او را ﻧدارد ،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺎز
ﻣﯽ ﮔردد .اﻣﺎ ،در ﻣورد ﻣﺳﯾﺣﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑل
از ﺑرﮔﺷت ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯾﻣﯾرﻧد ﭼﯽ؟ ﮐﺗﺎب
ﻣﻘدس ﻣﯽ ﮔوﯾد آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾ ًم ﻣﯽ
روﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
دور ﺷدن از ﺟﺳم ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی ﺣﺎﺿر ﺷدن ﺑﮫ
ﺣﺿور ﺧداوﻧد اﺳت.

ﮐﺗﺎب ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﮐﮫ آﺧرﯾن ﮐﺗﺎب در ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﺳت ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﮐﮫ ﺑﮭﺷت ﭼﮫ ﺟﺎی ﺷﮕﻔت آورﯾﺳت .از ھﻣﮫ زﯾﺑﺎﺗر اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮭﺷت ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺧﺻوص ،ﺧﺎﻧﮫ ﺧداﺳت .ﺧدا در ھﻣﮫ
ﺟﺎ ھﺳت اﻣﺎ ﺗﺧت او در
ﺑﮭﺷت ﻗرار دارد.

ﺗﻣﺎم ﻓرﺷﺗﮫ ﮔﺎن و ﺗﻣﺎم ﻣﺧﻠوﻗﺎت
آﺳﻣﺎﻧﯽ ،در ﺑﮭﺷت ﺧدا را ﻋﺑﺎدت
ﻣﯾﮑﻧﻧد .ھﻣﮥ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدا اﯾﻣﺎن
دارﻧد و ﻣﯽ ﻣﯾرﻧد ھم ھﻣﯾن طور .آﻧﮭﺎ
ﺳرودھﺎی ﻣﺧﺻوص ﺑرای ﺳﺗﺎﯾش
و ﭘرﺳﺗش ﺧدا
ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد.

اﯾن ھم ﭼﻧد ﮐﻠﻣﮥ ﯾﮑﯽ از ﺳرودھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد:
ﺗو ﺷﺎﯾﺳﺗﮥ ﭘرﺳﺗش ھﺳﺗﯽ ،ﭼرا ﮐﮫ ﻣﺎ را
ﺑﺎ ﺧون ﺧود آزاد ﺳﺎﺧﺗﯽ و ﻣﺎ را از
ھر ﻗوم و ﻣﻠت ﺑرای ﺧدا ﺧرﯾدی و
ﻣﺎ ﺷﺎھﺎن و ﮐﺎھﻧﺎن ﺳﺎﺧﺗﯽ ﺗﺎ
ﺧدا را ﺧدﻣت ﮐﻧﯾم.
)ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ (9:5

آﺧرﯾن ﺻﻔﺣﺎت ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﮭﺷت را ﺑﮫ ﻧﺎم "اورﺷﻠﯾم ﺟدﯾد"
ﺗوﺻﯾف ﻣﯾﮑﻧد .ﺷﮭری ﺑﺳﯾﺎر ،ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ ﺑﺎ دﯾوارھﺎی ﺑﻠﻧد.
دﯾوار از ﺳﻧﮓ ﯾﺷم اﺳت و ﻣﺛل ﺷﯾﺷﮫ ﺻﺎف و ﺷﻔﺎف اﺳت.
ﺗﮭداب دﯾوار از ﺟواھرات و ﺳﻧﮕﮭﺎی ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت
و ﺑﺎ
رﻧﮕﮭﺎی
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ
درﺧﺷد.
ھر ﯾﮏ از
دروازۀھﺎی ﺷﮭر
از ﯾﮏ ﻣروارﯾد
ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻼن ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷده اﺳت!

آن دروازه ھﺎی ﻣﺟﻠل ﮐﮫ از ﻣروارﯾد ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ،ھرﮔز ﺑﺳﺗﮫ
ﻧﻣﯾﺷود .ﺑﯾﺎﯾد ﺑﺎ ھم داﺧل ﺷوﯾم و اطراف را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧﯾم ...وای
ﺧداﯾﺎ! داﺧل ﺑﮭﺷت از ﺑﯾرون آن ﻣﻘﺑول ﺗر اﺳت .ﺷﮭر ﮐﮫ از
طﻼی ﺧﺎﻟص ﺟور ﺷده ﻣﺛل
ﺷﯾﺷﮫ ﺷﻔﺎف اﺳت .ﺣﺗﯽ
ﺟﺎده ھﺎ ھم از طﻼ
ﺟور ﺷده.

ﯾﮏ ﻧﮭر زﯾﺑﺎ ﭘُر از آب زﻧدﮔﯽ از ﺗﺧت ﺧدا ﺟﺎرﯾﺳت .در ھر
دو طرف ﻧﮭر درﺧت زﻧدﮔﯾﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً در ﺑﺎغ ﻋدن ﻗرار داﺷت.
اﯾن ﯾﮏ درﺧت ﺧﺎص اﺳت .از اﯾن درﺧت دوازده ِﻗ ِﺳم ﻣﯾوه
ﻣﯾروﯾد ،ھر ﻣﺎه ﯾﮏ ﻗِﺳم .و ﺑرگ ھﺎی درﺧت زﻧدﮔﯽ ﺑرای
ﺷﻔﺎی ﻣﻠت ھﺎ اﺳت.

ﺑﮭﺷت ﺑﮫ روﺷﻧﯽ آﻓﺗﺎب ﯾﺎ ﻣﮭﺗﺎب ﺿرورت ﻧدارد .ﺟﻼل ﺧو ِد
ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﻧوری ﺣﯾرت آور آن را ﭘُر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .در آﻧﺟﺎ ھﯾﭼﮕﺎه
ﺷب و ﺗﺎرﯾﮑﯽ وﺟود ﻧﺧواھد داﺷت.

ﺣﺗﯽ ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﮭﺷﺗﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد .ھﻣﮥ آﻧﮭﺎ اھﻠﯽ و ﺑﺎھم دوﺳت
ھﺳﺗﻧد .ﮔرگ ھﺎ و ﺑره ھﺎ در ﺑﮭﺷت ﺑﺎھم ﻋﻠف ﻣﯽ ﺧورﻧد .ﺣﺗﯽ
ﺷﯾر ھﺎی ﻗدرت ﻣﻧد ﻣﺛل ﮔﺎو ،ﮐﺎه ﻣﯽ ﺧورﻧد .ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﮔوﯾد،
"آﻧﮭﺎ ﻧﺑﺎﯾد در ﺗﻣﺎم ﮐوه ﻣﻘدس ﻣن آﺳﯾب دﯾده و ﻧﺎﺑود ﺷوﻧد"

ھﻣﺎن طور ﮐﮫ در اطراف ﺑﮭﺷت ﮔردش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾم
ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﭼﯾزھﺎ در ﺑﮭﺷت وﺟود ﻧدارد .ھﯾﭻ ﮔپ ﺧراب ھرﮔز
ﺷﻧﯾده ﻧﻣﯾﺷود .ھﯾﭻ ﮐس
ﺟﻧﮓ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد
و ﺧود ﺧواه
ﻧﯾﺳت.

ھﯾﭻ دروازه ای ﻗﻔل ﻧدارد ،ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر ﮐﮫ دزد در ﺑﮭﺷت وﺟود
ﻧدارد .ھﯾﭻ دورﻏﮕو ،ﻗﺎﺗل ،ﺟﺎدوﮔر ﯾﺎ آدم ھﺎی ﺧراب دﯾﮕر ،در
ﺑﮭﺷت وﺟود ﻧدارﻧد.
ھﯾﭻ ﻗِ ِﺳم ﮔﻧﺎھﯽ
در ﺑﮭﺷت
وﺟود ﻧدارد.

در ﺑﮭﺷت و ﭘﯾش ﺧدا ھﯾﭻ اﺷﮑﯽ
وﺟود ﻧدارد .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺧداوﻧد اﯾﻣﺎن دارﻧد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻏم و
اﻧدوه زﯾﺎدی ﮐﮫ در اﯾن زﻧدﮔﯽ دارﻧد،
ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﺑﮭﺷت ،ﺧدا ﺗﻣﺎم
اﺷﮏ ھﺎ را ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد.

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

ﺧﺑر ﺧوب ﺗر از ھﻣﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﺷت ﺑرای ﭘﺳران و دﺧﺗران
)و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑزرﮔﺳﺎﻻن( اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯾﺳﺢ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺟﺎت
دھﻧده ﺧود ﻗﺑول دارﻧد و از او ﺑﮫ ﺣﯾث ﺧداوﻧد ﺧود اطﺎﻋت ﮐرده
اﻧد .در ﺑﮭﺷت ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﺗﺎب زﻧدﮔﯽ ﺑره وﺟود دارد .اﯾن
ﮐﺗﺎب ﭘر از ﻧﺎم ھﺎی ﻣردم اﺳت .آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد ﻧﺎم
ھﺎی ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ در آن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت؟
ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ
ﻣﺳﯾﺢ اﯾﻣﺎن دارﻧد و ﺑﮫ
او اﻋﺗﻣﺎد ﮐرده اﻧد .آﯾﺎ
ﻧﺎم ﺗو ھم در آﻧﺟﺎ ھﺳت؟

آﺧرﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس در ﺑﺎره دﻋوت ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺳﯾﺎر
زﯾﺑﺎ اﺳت" .و روح و ﻋروس ﻣﯾﮕوﯾد ﺑﯾﺎ! و ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن را
ﻣﯽ ﺷﻧود ﺑﮕوﯾد :ﺑﯾﺎ! و ھر ﮐس ﮐﮫ ﺗﺷﻧﮫ اﺳت ﺑﯾﺎﯾد؛ و ھر ﮐس ﮐﮫ
اﺷﺗﯾﺎق دارد ،آب زﻧدﮔﯽ را ﺑﭘذﯾرد ،ﺑﯾﺎﯾد و آن را ﺑﮫ راﯾﮕﺎن ﺑﻧوﺷد".

ﺑﮭﺷت ،ﺧﺎﻧﮫ زﯾﺑﺎی ﺧداﺳت
داﺳﺗﺎﻧﯽ از ﮐﻼم ﺧدا ،ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس
در ...............آﻣده اﺳت
اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ 14
دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن 5
ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ 22 ،21 ،4

”ﮐﺷف ﮐﻼم ﺗو ﻧور ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﺳﺎده دﻻن را ﻓﮭﯾم
ﻣﯽ ﮔرداﻧد “.ﻣزﻣور 130:119

ﭘﺎﯾﺎن
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داﺳﺗﺎن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس راﺟﻊ ﺑﮫ ﺧدای ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ
ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺧﻠﻖ ﮐرد و از ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ او را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم.
ﺧدا ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﮐﺎرھﺎی ﺑدی اﻧﺟﺎم داده اﯾم.
او ﻧﺎم اﯾن ﮐﺎرھﺎ را ﮔﻧﺎه ﻣﺎﻧده اﺳت .ﺟزای ﮔﻧﺎه ﻣرگ اﺳت.
ﺧدا ﻣﺎ را ﺑﺳﯾﺎر دوﺳت دارد .او ﭘﺳرش ،ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ را
ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﺑﺎﻻی ﺻﻠﯾب ﺑﻣﯾرد و ﺗﺎوان ﮔﻧﺎه ﻣﺎ را ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾد.
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﻌد از ﻣرگ دوﺑﺎره زﻧده ﺷد و ﭘس ﺑﮫ آﺳﻣﺎن
رﻓت!ً ﺣﺎﻻ ﺧدا ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ را ﺑﺑﺧﺷد.
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
ﺷد و ﺣﺎﻻ زﻧده اﺳت .ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣن ﺑﯾﺎ و ﮔﻧﺎھﺎن ﻣرا ﺑﺑﺧش ،ﺗﺎ ﻣن ﺑﺗواﻧم
زﻧدﮔﯽ ﻧو داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم و ﯾﮏ روز ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﺗو ﺑﺎﺷم .ﮐﻣﮏ
ﮐن ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﯾث ﻓرزﻧدت ،ﺑﺎ ﺗو زﻧدﮔﯽ ﮐﻧم .آﻣﯾن .ﯾوﺣﻧﺎ 16:3
اﻧﺟﯾل را ﺑﺧوان و ھر روز ﺑﺎ ﺧدا ﮔپ ﺑزن!

