
 

 به سادگی بهشت

.  است مسیح یسیع معجزه نیاول درباره وحنا،ی لیانج یابتدا از خوانشی امروز، داستان 

 فصل در را مطلب این یوحنا! است شراب شامل و حیمس یسیع هدف و خدمت آغاز نیا

 هر.  آن ها شاخههمچون  شماو  هستم تاک من" رساند، یم انیپا به او خود سخنان با 51

 خواهد یادیز ثمرات هستم، ساکن آنها در من که همانطور شود، ساکن من در که یکس

 .داد

 نیا .شدند یم لیتبد خدا هدف از ینماد و نشانه به حیمس قیطر از دیبا شراب و انگور 

 ست،یک یسیع که است آن نشانه افتد، یم اتفاق ندهیآ در که آنچیزی است نشانه معجزه

 .است یو خدمت تحقق یچگونگ و او هدف از یا نشانه

 دیبا.  کند یم لیتبد شراب به را آب شراب، کمبوددر مواجهه با  یسیع ،یوحنا داستان در 

 "کند؟ یم را کار نیا او چرا" میبپرس

 او. روز نجات است ،شود تمام آنها شراب که یروز و است همانیم یعروس کی در او 

 ما نجات او هدف. کند یم آرام را میزبان و دهد یم نجات شرم و ییرسوا از را خانواده

 و مضطرب ذهن تا دیآ یم او، همچنین است ما یکاف گی آمادهعدم  عواقب و شرم از

 .کند آرام را ما شانیپر

 قیطر از بلکه دهد ینم قرار توجه کانون را خود و است همانیم یعروس کی در او 

 ما یبرا که همانطور است، قائل ارزش آنها نقش یبرا او: کند یم عمل گرانید مت بهخد

بزرگ جلوه  یبرا نه ،دیگو یم ما به را رفتار نحوه ی از یا نمونه او. است قائل ارزش

 .خدا یبرا بلکه خودمان، دادن

 .میشو یم دعوت یعروس جشن کی به زین ما.  است همانیم یعروس کی در عیسی 

 انسان های نجات او هدف. میشنو یم جونز سنت نوشته در که ، بهشتدر یعروس جشن

 .است بهشت در حیمس عروسبه عنوان  سایكل به ما دعوت و خدا محبوب

  

 اریبس نیا. کند یم لیتبد شراب به را آب گالن 511 ،یعروس کی در همانیم عنوان به او 

 .بود قومش به خدابیش از حد  عشق ادند نشان یبرا یسیع خدمت.  است زیاد

 یم اعالم مهمانان. کند یم لیتبد فوق العاده شراب به را آن و ردیگ یمرا  یمعمول آب او 

یی خدا یزندگ ساده اتفاقات در او!": دیا کرده رهیذخ پایان جشن تا را ها نیبهتر شما" کنند،



 پل او.  آورد یم ارمغان به رود ینم انتظار که ییجا در را ییاستثنا نتیجه و می کند

 .است آسمان و نیزم نیب یارتباط

  

 .است" معمول بهشت" او.  داد قرار" حالت معمول و ساده" در را" بهشت" یسیع 

 .شد" یاله" نجات شراب و نان ما یبرا او" ساده" خون و بدن 

  

 برکت پر شراب از ما که یهنگام ،اجرا می کنیم را مراسم عشا ربانی ما که یهنگام 

 او، یزندگ بلکه م،یآور یم ادی به را یسیع امیق و مرگ تنها نه م،یکن یم یقدردان و تشکر

همچنین  و  میآور یم ادی بهابدیت  در را او هدفو  رحمت ض،یف او، میتعال معجزات،

 .ما یزندگ در او زنده حضور

 ،شود یماور ادی ما به یعروس در او فراوان شراب 

 کند، یم وارد ما یزندگ به را ها نیبهتر او که 

 م،یا شده دعوت بهشت در او یعروس جشن به ما که 

 ،ی آنها شاخه ما و است تاک او که میآور یم ادی به ما و 

 .میبده یادیز یها وهیم میتوان یم او در و 

  

 یزندگ در که میهست مردمی ما .ی هستیمزارشکرگ جماعت،  جماعت اشا ربانی ما 

 .میکن یم یزندگ حیمس با خود روزمره

 یم حیمس در که مردمی.  میده بشارت، یطیشرا هر در میتوان یم که میهست جماعتی 

 .بسازند ساده گی به را بهشت توانند

  

 .کند یم آرام را ما اضطراب - ماست انیم در حیمس 

 .کند یم وارد ما روزمره ساده یها تجربه به را بهشت حیمس 

 .زدیر یم ما یها جشن به را قعش یادیز مقدار حیمس 

 همراه و برادر ، ما وفادار دوست ، ما یاصل گاه هیتک ،ماست بهشت ساده طور به حیمس 

 وهیماز  توان ینممسیح   یسیع بهچنین ایمان قلبی و ذهنی  با.  ماست با او و سفر در ما

 ذشت.گ کند، یم فراهم  آسمان و نیزمدر  یعروس جشن یبرا را شراب نیبهتر که یا

  

  !میبساز خودسادگی برای  به را بهشت و باشیم خوشحال دییایب ، حیمس با همراه 

 

 نیآم


