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  شبان با خدا یگو و گفت
  

  ســرور و ساالر من یا  دلدار من ـار منی یا 
 نس و غمخوار منوم یا  مان منیا روح من یا 
  روم یم جان  قـوت   با به تو مـانیتـو ا نام با 
  روم یاز بهــر جانان م توام من قاصد عشـق 

  ل را چون نور در دلـها نهمیمن گفته انج
  نهم یاران میمن گفته محبوب را در قلب 

  توام مــــن حافظ اسم   ام مــن قاصد عشق تو 
  نهم بر درگـهت   می جان تک شبانم در رهیمن  

  
 
  یکن یها م اد جانیص ر رایگیپـــطرس ماه

  یکن یها م ناصر ناظر به معمار را عـاشق جان
  مان و آجر بناها ساختمیمن که با س

 ام عمرم باختمیح اینام مس یمن که ب
 ا فارغمیادم ز دنیص کیمن  حا عاشقمینک بر مسیتا که ا 

  پدرای  ها، خانه یست بنایکار من ن
  پدر یا  ،یسیکنم از بهر ع ید دلها میص

  
 نهم از عشق تو یسر به هر جا ل تویانج ۀندیناصرم گو

 شومحل حا که در آن یست به جز عشق مسین
  .تو ملحق شومه در مـــــلکوتت ب

 
  امک ناصریش سیکش

  و، کاناداتورنت بِی ویوُ گِلِن فارسی زبانکلیسای 
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 شگفتاریپ
  

ژه یبه و ،زبانان یفارس ارائۀ اطالعاتی ابتدایی بهن کتاب، یهدف از نگارش ا
است که در  یکسان ین کتاب برایا .باشد   می حیمس یسیل عیانج در خصوصان یرانیا

  .قت هستندیحق یجستجو
  )32: 8وحنا ی(  ».شما را آزاد خواهد کرد د شناخت و حقّیرا خواه وحقّ «

 یسیاز آن است که هر کس به ع یخبر خوش است و حاک ینل به معیانج
  .دا خواهد کردیاورد نجات پیمان بیح ایمس

مان آورد، اگر یات هستم و هر که به من ایامت و حیمن ق«: ح فرمودیمس یسیع
  )25: 11وحنا ی( ».مرده باشد زنده خواهد شد

 ».دیـ آ یمـن نمـ   ۀلیوسه چکس نزد پدر جز بیه. ات هستمیو ح یمن راه راست«
  )6: 14وحنا ی(

ن کتاب را مطالعه ید ایقت هستیحق یز، اگر شما واقعاً در جستجویعز ۀخوانند
  .دیقاً تفکر کنیدر مطالب آن عم ،کرده

و اصالح ) یآگاه یعنی(ه یم و تنبیکتب از الهام خداست و به جهت تعل یتمام«
 .کو آراسته شودیند است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل یت در عدالت مفیو ترب

  )17-16: 3موتاؤس یدوم ت(
قلب  به عمق ،ست، بلکه از خداوند است، پرنفوذ بودهیکالم از انسان ناین و چون 

  .و وجود انسان وارد خواهد شد
ن بـه مـن داده شـده    یو تمـام قـدرت در آسـمان و زمـ    « :دیگو   می حیمس یسیع
  )18: 28 یمت( ».است

و ! ک استینزد یروز داور .گردم   می باز یو بزود من دوباره: دکهیگو   می نیهمچن
  .نده به من داده شده استیاز گذشته و حال و آ قومهاتمام  یداور

م، بهتر است از یشو   می کیی نزدیا و روز داوری نهایان دنیبه پا با توجه به اینکه
 ،ردهک یرویاعمال ما را به عهده دارد پ یکه تمام قدرتها در دست اوست و داور یکس
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 یقت واقعین کتاب به حقیا ۀد است که با مطالعیام. میم کنیقلب خود را به او تسل
مند  بهره ،دیآ   می دیح پدیمس یسیمان به عیا به واسطۀن نجات که یاز ا ،برده یپ

  .دیشو
 بارۀاالتی که شما هموطنان در ؤشده است که به اکثر س کوششدر این کتاب 

در جلد دوم این کتاب  .ق کالم خدا جواب داده شودطب ،اید عیسی مسیح مطرح کرده
  .االت جواب داده خواهد شدؤبقیۀ س
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  دانیات جاویح
  
خود را داد تا هر که بر او  ۀگانین قدر محبّت نمود که پسر یرا خدا جهان را ایز«

  )16: 3وحنا ی ( ».ابدی یات جاودانیمان آورد هالک نگردد بلکه حیا
کند، بلکه تا به  یرا در جهان نفرستاد تا بر جهان داوررا خدا پسر خود یز«

  )17: 3وحنا ی( ».ابدیاو جهان نجات  ۀلیوس
اورد االن بر او حکم یمان نیا هر که امان آورد، بر او حکم نشود؛ امّیآنکه به او ا«

  )18: 3وحنا ی( ».اوردهیمان نیخدا ا ۀگانیشده است، به جهت آنکه به اسم پسر 
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  سندهیهدف نو
  

کند    می ستین زیزم ۀکر یکه بر رو یهر انسان یخواندن کتاب مقدّس برا
و سرنوشت ساز که انسان را از ظلمت به  یاتیاست ح ین کتاب، کتابیا. است یضرور

  .کند   می تیهدا یات جاودانیو ح ینور، راست
االت ؤبا ست، یعالم بشر ۀح نجات دهندیمس یسیبه ع مت خدمتدر طول مدّ

 مزیهموطنـان عزاز سوی ) انجیل(دربارۀ کتاب مقدّس، بویژه عهد جدید گوناگونی 
. به جای یک انجیل، چهار انجیل هستنکه چرا یل ایقب ی ازسـؤاالت .ام مواجه شده

، زیالقدس به سؤاالت هموطنان عز ت روحیام با هدا کرده ین کتاب سعیمن در ا
  .کالم خدا پاسخ دهم براساس
با چهار شخصیت چهار فرد  ۀلیچهارگانه به وس یها لیادآور شوم انجید یبا

دگاه مختلف به نگارش یوحنا از چهار دی، مرقس، لوقا و یمت یبه نامهامتفاوت 
هر یک با دیدگاههای متفاوتی واقعیتی واحد  ،مفهومضمن وحدانیت که است درآمده 

  . اند را بیان نموده
ح دارند، یمس) داوندیخ(ت یالوهبه راجع  یسؤاالت یرانیزان ایاز عز یبعض

ن کار یمان دارم ایا .شان داده شودین کتاب جواب سؤاالت ایدوارم با خواندن ایام
راه عیسی  .خواهد بود بخشروان راه حق ثمریپو  ح یمس یسیعاشقان ع یکوچک برا

ن کتاب و  با یمان دارم با خواندن ایا. یات جاودانیاست از مرگ به ح یراه مسیح
ض، رحمت، آرامش یف. د کردیافت خواهیدر یادیز یمکاشفات اله ،دسالق الهام از روح
  .ح بر شما افزون بادیمس یسیو محبّت ع

  
  
  

  امک ناصریش سیکش
  او، کانادتورنت بِی ویوُ گِلِن فارسی زبانکلیسای 
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  یسپاس و قدردان
  

ن فرصت استفاده کنم تا به شرح کوتاهی از زندگی یلم از ایمابا نام و یاد خدا، 
ام را  تازه دم تولّیا بهتر بگویدوباره و  یامک ناصر بپردازم که زندگیش سیرم کشهمس

من و فرزندانم کرده و اکنون جانش را  وقفش را یاو زندگ. کردماو دریافت  واسطۀبه 
آشنا  یتمام برا ۀو با عشق و عالقاست کشور گذاشته  م خارجیان مقیرانیدر راه ا

  .کوشد   می حیمس یسیا عت خداوند میشدن هموطنان با شخص
همسـر  ون یمـد  ،ح دارمیمسـ  یسـ یکه اکنون در عرا  ینیریشاد و ش ین زندگیا
افتم، نجات یمان آوردم و نجات یح  ایمس یسیبه ع ایشانق یهستم چون از طر عزیزم

  .م عوض شدیزندگکه در نتیجۀ آن از گناه و نجات از مرگ 
زم یـ عز  م سـنگر به قلم ه "ح یمس یسیل عیاز انج ای های برجسته گزیده"کتاب 

شان و متن یات ایاست که از تجرب یجواهرات پر ارزش یر درآمده و دارایتحر ۀبه رشت
  .است  ات کالم خدا استخراج شدهیآ

قلم . برد یسنده پیمان نویا نیز بهتوان به قدرت تجربه و    می ن کتابیبا خواندن ا
 خود یات شخصیوارد تجرب یا به آسانخواننده ر یو .باستینثرش ساده و ز  و وایاو ش
تا خواننده نیز خـود را در مقابـل آئینـۀ کـالم خـدا مشـاهده        دهد یاری میکند و    می

  .نماید
 یاست برا یا تازه ۀچیات همسرم نه تنها نگرش و دریات کالم خدا و تجربیذکر آ

ده از یـ د رنـج  یجانهـا  یاست برا یا یا بلکه تسلّین دنیده و شکسته از اید داغ یدلها
را بـه   ینکه خواندن کالم خدا قـادر اسـت انسـان جسـمان    یآالم زمانه و مهمتر از آن ا

  .میست کنیمان زیاری دهد تا با ایما را  ،بدل کرده یروحانانسان 
آنانی است که خـود را   یگشا ن کتاب راهیا .گشاست خدا راه ،ستیکه راه ن ییجا

 ۀمانه به همین کتاب را صمیا ۀن مطالعم. نندیب می عتیر جبر شریگمشده از خدا و ز
 هیسـا توصـ  ین و مشـاوران کل امبشـر  ،نامـ معلّ ،شـبانان  پارسی زبانان عزیز و به ویـژه 

ل یـ چگونـه انج بدانیـد  کنـد کـه      می ین کتاب به شما کمک بزرگیخواندن ا. کنم   می
  .دید و بهتر درک کنیمقدّس را بخوان

  حیدوست و خواهر شما در مس
  زهره
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  دت نامۀ کشیش سیامک ناصرشها -1

  )امک ناصریش سیح بر زندگی کشیسی مسیارهای انگشت خداوند عیاثرات ش(
  
شتر نداشتم مادر بزرگم یهنگامی که هشت سال ب. مذهبی من اسالم بود ۀنیزم
ا در مدرسه با مشکلی یاگر در خانه . د روزی پنج بار نماز بخوانمیاد داد که بایبه من 
ن شکل، با خدا یره شدن به ماه و سپری کردن ساعتها به اید با خیشدم با   می روبرو

باعث شده بود که فکر کنم خدا در کرۀ ماه  موضوعن یکردم و ا   می ارتباط برقرار
  .است

  زمانی که نماز. گرفتم یم کماه روزهیخواندم و سالی    می روزی پنج بار نماز
دانستم که    می  من. نمیا او را ببیو خواندم انتظار داشتم که صدای خدا را بشنوم  می
با . شدم می شدم از خود متنفر   می  هنگامی که مرتکب گناهی. ک گناهکار هستمی

  .م قلب دوست داشتمین، خدا را از صمیوجود ا
ل در رشتۀ مهندسی  شهر سازی یوقتی که نوزده ساله شدم، جهت ادامۀ تحص

خواندم و  می  هنوز روزی پنج بار نمازدر آن زمان . کا رفتمیاالت متحده آمریبه ا
  .کتر شومیرفتم تا به خدا نزدگ   می کماه روزهیسالی 

سا یپدر او کشیش آن کل. سا دعوت کردیم مرا به کلیها کی از همکالسییروزی 
ن یا. خواندند   می  ح را پسرخدایسی مسیان، عیحیدم که مسیدر طول جلسه شن. بود

سا را ترک کردم و هرگز به یدرنگ کل ل بیین دلیهم به. از نظر من کفر بود موضوع
  .آنجا بازنگشتم

 به خواندن نماز ادامه همچنانران بازگشتم و یبه ا ،سانسیافت لیپس از در
داً تشنه یمن شد. ت خود را بر من آشکار سازدیخواستم تا حقان می دادم و از خدا می

 ادیه ب. ت بدانمیتمامی بشرخواستم اراده و هدف او را برای  می  حضور او بودم و
  :دمیپرس می  ن سؤاالت را از خودیوسته ایآورم که پ می

 ست؟یخدا ک •
بار خم و راست شدن من در روز  17چرا رضایت خدا از من، بستگی به  •

 دارد؟
 رند؟ ید بمیچرا انسانها با •
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ا تو تا به حال گرسنگی را یآ« :دمیاز خدا پرس ،ک روز هنگامی که روزه بودمی
  »رم؟یخواهی روزه بگ می ل است که از منین دلیا به همیای؟ و آ کرده تجربه
م قلب یق و از صمیی عمید با دعایچرا من نبا«: دمیپرس می ن از اویهمچن 
بار در برابر تو خم و راست شوم،  17نکه روزی یبه جای ا ؟ت تو را جلب کنمیرضا

   ».بهتر است قلبم برای تو خم شود
  .پاسخی برای آنها موجب شد تا نماز و روزه را ترک کنمافتن ین پرسشها و نیا

ش از صرف نهار یامّا از من خواست تا پ. روزی مادرم مرا برای نهار دعوت کرد
قتاً و از یخواهد حق می به او گفتم که به جای انجام عمل تکراری دلم. نماز بخوانم

  . م قلب خدا را پرستش و محبّت کنمیصم
  »؟است مغز تو را شستشو دادهچه کسی «: دیمادرم پرس

روند  می اکثر اشخاصی که به مکّه«: به شدّت از او عصبانی شدم و گفتم
خواهند خدا را خدمت کنند و  قتاً نمییست و حقیمتظاهرند چون اعمال آنها مقدّس ن

  ».اکارندیاز نظر خدا ر
انه با می و صادقیای صم ل بودم تا رابطهیخواستم مثل آنها باشم بلکه ما من نمی

خواندم اما خأل درونی  می با وجودی که به خاطر احترام مادرم نماز. خدا داشته باشم
ق یران و از طریکوشش کردم تا با کمک و خدمت به فق. کرد ز پر نمییچ چیقلبم را ه

ک از یچ یامّا ه. ن خأل را پر کنمیا تالش برای حل مشکالت آنها ایدادن صدقات و 
  .ی بخشدین قلبم رهایاز بار سنگ ن اعمال نتوانست مرایا

نه شغلی خود رشد کردم و به عنوان مهندس ناظر و یپس از مدتی در زم
. کارشناس رسمی دادگستری در نظارت بر ساختمان، جاده و پل مشغول کار شدم

ران ارشد یمد. جمله خالفهای مالی بزرگ بود ی دربرداشت که از آنین شغل خطرهایا
اما . ر قانونی را امضاء کنمیخواستند تا قراردادهای غ می منها از  ل پروژهین قبیا

  .داد ن اعمالی را به من نمییوجدان من اجازه چن
ک شوم گرفتار دردسرها یر قانونی شرین اعمال غیخواستم در چن از آنجا که نمی

آنان حتّی برای وادار . دیسال به طول انجام 4اری شدم که حدود یو مشکالت بس
ز بدزدند یدند تا پسر دوازده ساله مرا نیل قراردادها کوشین قبیامضای انمودن من به 

  .ق مرا وادار به همکاری کنندین طریتا از ا
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ای به  چون کارشناس رسمی دادگستری بودم، در امور خسارت ساختمان پرونده
دگی کردم و در روز دادگاه در حضور قاضی نواقص یرا به حقّ رس من ارجاع شد و آن

  . د نمودیینظر مرا قاضی دادگاه تأ. زان خسارت را اعالم کردمیکار و م
چرا نظر «: قاضی به من گفت ،ولی بعد از اینکه همه افراد از دادگاه خارج شدند

چندین بار به تو من که  مرا که چند روز قبل به تو اعالم کرده بودم بیان نکردی؟
  »!اشاره کردم

بنظر قاضی استحقاق آن شخص . نبودند یالبته روش کار من برای قاضی خوش آ
  . نبود که برندۀ پرونده بشود

توانی کارشناسی کنی و از  نمی ن سطح فکریبا ا«: سپس با لحن تند به من گفت
  ».ای به تو ارجاع نخواهد شد ن به بعد پروندهیا

دانستم تمام ادارات     می .ه کردمیزار زار برای خود گر. از دادگستری خارج شدم
ن قاضی ناپاکی یدانستم که در دادگستری هم چن و نمی اند آلودهری یگ ه رشوهدولتی ب

  .  وجود دارد
: دید و از من پرسیه منقلب مرا دیآن روز وقتی به خانه بازگشتم همسرم روح

  »ای؟ نقدر عصبانی و آشفتهیچرا ا«
خواهم فرزندانم در  چ وجه نمییداستان را برای او بازگو کردم و گفتم که به ه

  .ای پر فساد زندگی کنند ن جامعهیچن
د به یت و رفاه مالی داشته باشم بایخواهم امن   می ده داشت که اگریهمسرم عق

همرنگ جماعت  ،خواهی نشوی رسواگر «: این مثل را گفتن بازی تن دهم و یقوان
   ».شو

دی به اتاق خود یز از غم و ناامین موضوع مکدّر شد و لبریقلبم به شدّت از ا
آمدم و روز تولّد  ا نمییعدالتی آرزو کردم که کاش هرگز به دن ن بییل ایبه دل. مرفت

ان و یدر سن چهل سالگی گر. کشی گرفتمم به خودیخود را لعنت کردم و تصم
  :دعا کرده، گفتمخدا به شکسته دل از 

  »!ا خود را بر من آشکار کنیخدا«
 »!ن دهدن به خودت به من نشایقی را برای رسیا راه حقیخدا«
 »!ت کند به من نشان دهیتواند مرا به سوی تو هداب ا آن شخص را کهیخدا«
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ای را آغاز کردم و به او گفتم اگر پاسخ درخواستها و  ق با خدا مذاکرهین طریبه ا
  . روی نخواهم کردیگر هرگز او را پیاالت مرا ندهد دؤس

عنوان پناهنده به کانادا م و به یختیران گریام از ا چهار سال بعد به همراه خانواده
م تا یگشت   می تا هفت روز پس از ورود به کانادا به دنبال مکانی برای ماندن. میآمد

توانند برای استقرار تو در  می سا معرفی کرد و گفت آنهایک کلینکه شخصی مرا به یا
  .کانادا به تو و خانواده ات کمک کنند

 ،دم که در محبّت و شادمانییرا داری یسا رفتم و افراد بسیسرانجام به آن کل
من به آن جماعت ملحق نشدم بلکه در همان عقب سالن . کنند   می خدا را پرستش

  :گفت   می  دم کهیی را در درون خود شنیناگهان صدا. ستادمیا
 ».نجا هستمیگردی؟ من ا   می ا دنبال خدایا در جستجوی من هستی؟ آیآ«
 ».قی هستمیهستی؟ من راه حققی یق حقیا در جستجوی راه و طریآ«
نها همان آدمهای مناسب یا در جستجوی افراد مناسبی هستی؟ ایآ«

 ».هستند
ام از عرق  چهره ناگهان. م پاسخ دادیپرسشها ۀقه به همیک دقیخدا در کمتر از 

ک صندلی نشستم و از یبه سرعت بر روی . سرد شدم سست و بدنم یمرطوب و پاها
سا ین کلیا ایشت؟ آاری روی من گذین تأثیمقدّس چن ن مکانیدم چرا ایخود پرس
  های ماست؟  تر از اماکن مذهبی و امامزاده مقدّس

صلیب را مگر . ح استیمس ۀنجا خانیا«: ی به من پاسخ دادیدوباره صدا
  »بینی؟ نمی

  »ح بزرگتر از پیامبر اسالم است؟یا مسیآ« :دمیپرس
قت یشی حقیاند می کنی و می آنچه که اکنون احساس« :دم کهیرا شن پاسخن یا
  ».دارد
و کتاب  ما ای نداشته سی مطالعهیهرگز در مورد ع منکه  فکر کردمخود  اب

تا  ام هآمد مل خودیبا م ، بلکهاوردهیسا نیرا به کلم نیزو کسی  ما ز نخواندهیمقدّس را ن
  .ام را بیابم گمشده

م و در آن لحظه ا ن سالها در جستجوی چه بودهیافتم که تمامی ایناگهان در
بدون . اشک شادی و شوق از چشمانم جاری شد. افتمیم را یپاسخ تمامی پرسشها
ام  ح باز کردم و او را به عنوان خداوند و نجات دهندهیسی مسیدرنگ قلبم را بروی ع
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ش از یپ. د بودیترد قتی بیینمود اکنون حق می م کفرین برایش از ایرفتم و آنچه پیپذ
  .مقدّس فارسی داد ک کتابیرک کنم شخصی به من سا را تین که کلیا

اتی مواجه شدم که یدم کتاب مقدّس را باز کردم و با آیهنگامی که به خانه رس
تمام آن فصل را خواندم و با شگفتی پاسخ . بود 13ان فصل یمربوط به رساله اول قرنت

ز کتاب ن فصل ایدر ا. افتمیام را در آن  زندگی تمامی پرسشهای سالهای متمادی
سپس آن بخش از کتاب . ات مهّم خداوند پی بردمیاری از خصوصّیمقدّس به بس

سرانجام پس از . نه فشردمیمقدّس را روی قلبم گذاشتم و با شادی و وجد آن را به س
د یممکن است بپرس. یافتم خدای خود را .افتمیاش بودم  سال آنچه را  در پی 44

ات را ین آیز ایپس لطفاً شما ن. ب من گذاشتری بر قلین تأثین کلمات چنیچگونه ا
  .دیبخوان
م و محبّت نداشته باشم، مثل نَحاس یاگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گو«

ع اسرار و یو اگر نبوّت داشته باشم و جم. ام صدا دهنده و سنج فغان کننده شده
قل کنم و مان کامل داشته باشم به حدّی که کوهها را نیهمه علم را بدانم و ا

ع اموال خود را صدقه دهم و بدن یو اگر جم. چ هستمیمحبّت نداشته باشم، ه
محبّت . برم چ سود نمییخود را بسپارم تا سوخته شود و محبّت نداشته باشم، ه

برد؛ محبّت کبر و غرور ندارد؛ اطوار  م و مهربان است؛ محبّت حسد نمییحل
رد و سوءظن ندارد؛ یگ د؛ خشم نمیشو ده ندارد و نفع خود را طالب نمییناپسند

 ز صبریکند؛ در همه چ  می گردد، ولی با راستی شادی از ناراستی خوشوقت نمی
ز را یباشد و هر چ می دوارید؛ در همه حال امینما می  کند و همه را باور   می

ست یشود و اما اگر نبوّتها باشد، ن محبّت هرگز ساقط نمی. باشد   می  متحمّل
اول (» .دیل خواهد گردیرفت و اگر علم، زایاگر زبانها، انتها خواهد پذ خواهد شد و

  )8 - 1:13ان یقرنت
کتاب . افتمیقت را، یعنی حقیعاقبت آنچه را که تمامی عمر به دنبال آن بودم، 

د شناخت و حقّ شما یحقّ را خواه«: دیگو می 32ه یآ 8وحنا باب یل یمقدّس در انج
  ».را آزاد خواهد کرد

پرسش مرا هر سه  کتاب مقدّس پاسخ. خوانم می هر روز کتاب مقدّس رااکنون 
سه ماه پس از آن تعمید آب گرفتم و  .داد 20و 9و  6ات یآ 14وحنا فصل یل یر انجد

ل یح با معطوف کردن توجه من به انجیمس. ام به برکت و شادمانی مبدّل شد زندگی
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به من آشکار نمود؛ هنگامی  ن گونهیقت وجودی خود را ایحق 9ه یآ 14وحنا فصل ی
   می حیخواهد که پدر را به آنها نشان بدهد، مس   می پس از اویلیکه شاگرد او ف

  ».ده استید پدر را دیهر که مرا د«: دیفرما
و پاسخ  »!قی را بر من آشکار نمایراه حق ،خداوندا«: ن بودیمن ا دومدرخواست 

له من نزد پدر یچکس جز بوسیات هستم هیمن راه و راستی و ح«: ن بودیاو ا
  )6: 14وحنا ی( ».دیآ نمی

سا همانند ین گونه پاسخ داد که اعضای کلیو سرانجام به درخواست سوم من ا
: 14وحنا ی( ».من در پدر هستم و شما در من و من در شما« :رایح هستند زیبدن مس

20(  
  

  خدا محبّت است
 !برکت خدا بر شما باد
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 افت؟یرا توان خدا    می چگونه -2

  
چهار نکته  ،م استید و عهد قدیآن کتاب عهد جد مأخذن کتاب که یدر ا

خدا  یعنینش یم با مبداء آفریتوان   می ن چهار نکتهیا ۀبا مطالع. ده استیح گردیتشر
  . میدر مورد سرنوشت بشر آشنا شو یاله ۀو با نقش کنیمبرقرار  یارتباط معنو

  
  .دیده دست او هستیرا آفریز ،اردخداوند شما را دوست د -ل نکته اوّ

با او به سـعادت و   یارتباط روحان اخواهد شما ب   می خداوند شما را دوست دارد و
ن یـ را دوست داشـتم، از ا و ت یبا محبّت ازل«: دیفرما   می خداوند. دینائل گرد یکبختین

  )3:31اء یارم( ».جهت تو را به رحمت جذب نمودم
را حمـد  و ، تـ یمرا در رحم مادرم نقش بست یهسترا که تو بر دل من مالک یز«

ب اسـت و  یـ تو عج یکارها. ام ب ساخته شدهیب و عجیرا که بطور مهیخواهم گفت ز
  )14-139:13مزمور ( ».داند   می کویرا ن نیجان من ا

گانه خود را داد تا هر که بـر او  ین قدر محبّت نمود که پسر یرا خدا جهان را ایز«
  )16:3وحنا ی( ».ابدی یات جاودانیدد، بلکه حمان آورد هالک نگریا
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  بشر  یخدا برا ۀنقش -3

  
ۀ فصل کتاب مقدّس با صحن نخستیندر  یم،قاً به کالم  خدا نگاه کنیاگر دق

آفرینش قبل از  یول. میشو   می روبرو »ک و بدیمعرفت ن«حّوا و درخت و آدم  آفرینش
از  یکینام زهره که ه ب یا فرشتهکه  ایدفرم   می ن، کالم خدایزم ۀکرو حتی  آدم و حوا

ل و زهره یل، جبرئیکائیم(از سه فرشته مخصوص  یکین درگاه خداوند بود و یمقرب
  .ر فرشتگان خدا را به عهده داشتیاست سایر )»فریلوس«

ل هم باالتر بود و قدرت و شکوه و عظمت یل و جبرئیکائیاز م یمقام زهره حت
ار مغرور شود و یباعث شده بود که او بس امرن یهم. بودباتر یداشت و از همه ز یادیز

و در آن . ک سوم فرشتگان از مقام خود سقوط کردندیاو با . از آسمان رانده شود
ن بود که بشر یخدا ا ۀنقش. ما را خلق کرد ین فعلیزمان بود که خداوند آسمان و زم

بشر از خاک  .بودنده که سقوط کردکند  ین آن فرشتگانیگزیرا خلق کند و او را جا
ک و بد را آنجا قرار داد تا یده شد و خداوند از همان ابتدا درخت معرفت و نیآفر

چون خدا انسان . ل شخصی خود انتخاب کندیانسان قادر باشد اعتماد به خدا را به م
 .مه شب بازییا عروسک خآدم مصنوعی ید و نه بصورت یرا با اراده آزاد آفر

ش رو یدر پ گزینه ا چندی وکه د گیرد   می نی صورتعمل انتخاب همیشه زما
شان گفت که یخدا به ا. ندن انتخاب شکست خوردیحّوا در ا آدم و .شته باشیمدا

ولی حّوا در  .ک و بدیدرخت معرفت ن ۀویگری بخورند جز میوه دیآزادند تا از هر م
خورد و به ک و بد یدرخت معرفت ن ۀوین مورد مرتکب انتخابی نادرست شد و از میا

 یو بجا ندطان را خوردیب شیآدم و حّوا فر پس. ز خوردیز داد و او نیشوهر خود ن
که در حضور  در اثر این خود آگاهی ایشان دریافتند. ند، خودآگاه شدماندن آگاه- خدا

 در نتیجه این نافرمانی و گناه اوّلیه، تمام بشر زیر لعنت قرار گرفت و. انندیخدا عر
لعنت نیز طان را یشخدا ر لعنت رفتند و یآدم و حّوا ز .لعون شدمن یزمحتی زمین 

 یاز همان فصلها .ر لعنت و غضب خدا قرار گرفتیبشر زبدین ترتیب باری، . کرد
، امّا این لعنت. خدا درد زایمان را بر حّوا قراردادم که یخوان   می ن کتاب مقدّسیآغاز

 ایبدن یز نسل زن شخصکه ا مودفر درنگ بیدای مهربان خ پایان کار نبود، زیرا
   )16:3ش یدایپ( .دیطان را خواهد کوبید که سر شیآ   می
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 او بر آن شد تا .ای برای وضع اسفناک بشر اندیشید پارهل خدا از همان اوّ
شه در آسمان یهم عیسی مسیح. بدهدخویش عیسی مسیح  ۀگانیبه پسر  یتیمامور

ح یت مسیمامور .زل با خدا بوده استاز ابلکه  او مخلوق نیست. استحضور داشته 
گاه یورد و انسان را به جاآرا بدست  یروزیطان را شکست دهد ، پین بود که شیا

 . گرداندازخود ب یآسمان
د و با او ین است که انسان به حضور خداوند بازگشت نمایبشر ا یخدا برا ۀنقش

ات یآرامش و ح شته،ض گیمستف یبرقرار کند و از لطف الهو ابدی  یارتباط معنو
ابند و آن یات یشان حیمن آمدم تا ا«: دیفرما   می حیمسعیسی . بدست آورد یجاودان
  )10:10وحنا ی(» .ادتر حاصل کنندیرا ز

ح را که یمس یسیو ع یقیواحد حق ین است که تو را خدایا یات جاودانیح«
  )3:17وحنا ی( ».بشناسند یفرستاد
  

 گناه: مشکل انسان -نکته دوم 
مزد «. ض حضور او محروم شده استیاز ف یاز احکام اله یچیبعلت سرپ انسان
ان یروم( ».مسیح یسیعما در خداوند  یات جاودانیا نعمت خدا حامّ. است 1گناه موت

23:6(  
شما حائل شده است و گناهان شما  یان شما و خدایشما در م یایکن خطایل«

  )2:59ءایاشع( ».ده است تا نشنودیاو را از شما پوشان یرو
ن خدا، اجرا یاز فرام یچیسرپ یعنیگر گناه یبه عبارت د .عنی دوری از خدایگناه 

  .حیمس یسیض عید کردن فا رّیعت خدا ینکردن تمام شر
    

                                                           
  )جدایی از خدا(جدایی روحانی : موت 1

 



   
 

٢٠ 
 

  
   ست؟یگناه چ -4

  
ـ   یانسان را آفر  خدا، ر یا انسـان تحـت تـأث   د تا محبّت خود را به او نشـان دهـد امّ

ن حالـت  یـ ا. فت و راه خود را از خـدا جـدا کـرد   و لهو و لعب قرار گر یالت نفسانیتما
در اصطالح کتاب مقـدّس   یاله ۀل و ارادینسبت به م ییاعتنا یا بیو  یتمرّد و سرکش

  .شود   می دهیگناه نام
 یمردمـان  یو ناراسـت  ینید یهر ب برشود    می را غضب خدا از آسمان مکشوفیز"

شـان  یتوان شناخت در ا یاز خدا م چونکه آنچه. دارند یباز م یرا در ناراست یکه راست
 یعنیده او یناد یزهایرا که چیز. شان ظاهر کرده استیا را بر را خدا آنیظاهر است ز

شود    می دهیده و دیاو فهم یکارها ۀلینش عالم بوسین آفریتش از حیو الوه یسرمدقوّت 
ـ  ،را هر چند خود را شناختندیز. نباشد یشان را عذریتا ا د و یـ دا تمجاو را چـون خـ   یول

ان یروم( ".ک گشتیشان تاریفهم ا یده دل بیاالت خود باطل گردیشکر نکردند بلکه در خ
18:1-21(  

  
  اند؟ گناه کرده یچه کسان

  )23:3ان یروم( ».باشند   می اند و از جالل خدا قاصر همه گناه کرده«
  

  ست؟یعواقب گناه چ
انسان . گردد   می یت از زندگیو عدم رضا یپوچ باعثر و گناه یاحساس تقص

 ، بطور دائم در تالش است ویقت و کسب کمال روحانیدن به حقیرس یفطرتاً برا
ن یا ،یبه  معرفت فلسف یابی و دست حسنه و اخالق یکوکاریا نیکوشد از راه ثواب    می

 یح و پیل عدم درک صحیها، به دل ن کوششیبا وجود همه ا یول. را کشف کندهدف 
گناهکار . ده استیالزم نرس ۀجیبه نت تالش بشری گناه، یعنی یت اصلنبردن به علّ

  .د مجازات شودیبا
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  !د مجازات بشودیگناهکار با - 5

  
  خدا داوری عادل است

. ه ببخشدیبدون تنب تواند گناهکار را یخدا نم. ردیده بگیتواند گناه را ناد یخدا نم
و عدالت خدا  ت خدایوستوان گفت قدّ یپس م. چون خدا آتش فرو برنده است

ح بر روی یتا هر که به مرگ مس ،ب را فراهم کردیب بود و محبّت او صلیمستلزم صل
ات یمان آورد هالک نگردد بلکه حیش ایه و مجازات گناهان خویب به عنوان تنبیصل
از محبّت و به  یانوسیم اقیکن   می ح نگاهیمس یسیب عیما به صل یوقت. ابدی یدانیجاو

نه فقط محبّتش و رحمتش بلکه  ؛مینیب یفات خدا را مگر تمام صیعبارت د
آمد و به  یسیح عیمس یول .د مجازات بشودیعدالتش که گناهکار با و تشیوسقدّ

مان به او یا اب مرد تا ما انسانها بیم بر صلیما انسانها که مستحق مرگ بود ۀجای هم
 یبرا یسموحضرت در زمان  گذشتههمان طورکه در  ؛میاز گناهانمان آزاد شو

ختن خون، آمرزش یبدون ر« .شد می بایست یک قربانی تقدیم می بخشش گناه
  )22: 9عبرانیان ( ».گناهان امکان ندارد

آن هم اعتراف گناه و پاک شدن با  ،است یکیانسان گناهکار  یخدا برا ۀنقش 
ات ینان نجات و حیح است که به انسانها اطمیمس یسیتنها ع. حیمس یسیخون ع

 امّا هستند یکو خوب شخص متّ یمذهب یبه کارها دیگر انیاد. بخشد   می یدانیجاو
 یول. هندبد دان یات جاویح ۀا وعدینان نجات و یبه انسان اطمتوانند  نمیچ وقت یه

 صحبت کرده یدانیمبران راجع به آتش جاوایشتر از همه پیخداوند عادل و داور ب
همان . ز عادل استی، به همان اندازه نخدا به همان اندازه که پر از محبّت است. است

 جابیرد، همان طور عدالت خدا ایپذ یتوبه کار را م گناهکاربشر طورکه محبّت خدا 
  .نماند یه باقیکند گناهکار بدون تنب   می

ا نعمت خدا امّ. را که مزد گناه موت استیز«. عاقبت شخص گناهکار مرگ است
  )23:6ان یروم( ».استح یمس یسیدر خداوند ما ع یدانیات جاویح

د و یسبب گناهان ما کوفته گردبه ما مجروح و  یرهایو حال آنکه به سبب تقص
ع ما مثل گوسفندان یجم. میافتیاو ما شفا  یآمد و از زخمها یو ما بر یب سالمتیتأد



   
 

٢٢ 
 

ع ما را یاز ما براه خود برگشته بود و خداوند گناه جم یکیم و هر یگمراه شده بود
  )6-5: 53 یاء نبیعاش( .نهاد یبرو

  
  دن به خدا یتنها راه رس: حیمس یسیع -نکته سوم 

ـ یح، موعـود  یمسـ : ریـ نظ یب یتیشخص ست؟یک یسیع -1  یخـدا و تجلـ   ۀگان
  )12:8وحنا ی( »من نور عالم هستم«.وحدت خدا و انسان است

را  رت داده اسـت تـا حـقّ   یم که پسر خدا آمده است و به ما بصیا آگاه هستامّ«  
ات یـ و ح اوست خدای حقّ. میح هستیسی مسیعنی در پسر او عی و در حقّم یبشناس

  )20:5وحنا یل اوّ( »جاودانی
ات هستم یو ح یمن راه و راست«: رینظ یب ییادعا چه گفت؟ یسیع -2

  )6:14وحنا ی( ».دیآ له من نمییجز بوس  2چکس نزد پدریه
ب یصل یرو او بخاطر گناهان بشر بر: رینظ یب یفداکارچه کرد؟  یسیع -3

حسب کتب در  ح بریافتم که مسیز یل به شما سپردم، آنچه نرا که اوّیز«. دیگرد یقربان
ل اوّ( ».نکه مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاستیراه گناهان ما مرد، و ا

  )4- 3:15ان یقرنت
د، به دست راست خدا بنشست تا یک قربانی برای گناهان گذرانیلکن او چون «
  ) 12:10ان یعبران( ».دباابداآل

عنی عادلی برای ید، یکبار برای گناهان زحمت کشیز یح نیرا که مسیز«
حسب ه حسب جسم مرد، لکن به که ب یاورد؛ درحالیظالمان، تا ما را نزد خدا ب

  )18:3اول پطرس ( ».روح زنده گشت
او قادر «: رینظ   یب ینجات یاعطاواند بکند؟ت یشما چه م یبرا یسیع -4
شه نجات یهم یند کامالً و برایآ   می او به حضور خدا ۀلیرا که بوس یکسان ۀهماست 

  )25:7ان یعبران( »کند   می آنان شفاعت یرا او تا به ابد زنده است و برایبخشد، ز
 یت و قـدرت، قربـان  یسرشـار از قدوسـ   یم باکره، زنـدگ یر او از مرینظ یوالدت ب
روزمندانه از مردگان و صـعودش  یز پیاخب بخاطر آمرزش گناه بشر، رستیشدن بر صل
  . انسان است یگانه منجیکند که او    می ت را ثابتین واقعیبه آسمان، ا

                                                           
 خدا: پدر 2
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  یگانه راه نجات و رستگاری: حیمس یسیع -6

  
خود را فرستاد تا بـه   ۀگانیکن خدا فرزند یل. میما بر اثر گناه به مرگ محکوم شد

سازد قرار    می که ما را از خدا جدا یا هدرّ یو، بر ریح مانند پلیمس. ما جان بدهد یجا
  .گرفته است
 م و آمرزش گناهان خـود را بدسـت  یکن   می داین پل با خدا ارتباط پیا ۀلیما بوس

  : دهد   می ن شهادتیچن یسیدهنده درباره عد یتعم ییحی. میآور   می
  )29:1وحنا ی( ».دارد نک بره خدا که گناه جهان را برمییا«
 

   یم شخصیتصم -ارم نکته چه
  :میریخود بپذ ۀح را به عنوان نجات دهندیاگر شخصاً مس

  .م شناختیخدا را خواه: الف
  .م کردیافت خواهیرا در یمحبّت اله  :ب
  .م شدیمقدّس خدا آگاه خواه ۀاز اراد  :ج

  :ن است که ین امور مستلزم ایبه ا یابیدست 
  .میکنم و از آنها توبه ییگناهان خود را اعتراف نما -1
ده شده است یح گناهان ما آمرزیمان به مسیا ۀلیم که بوسیاعتماد داشته باش -2

  .دیح در راه ما فدا گردیرا مسیز
م و از او بعنـوان خداونـد خـود    یریم و محبّت او را بپـذ یم شویح تسلیبه مس -3

  .مییاطاعت نما
از  دن،سه روز پـس از مصـلوب شـ   د او در قبر نمانده بلکه یمان داشته باشیا -4

ـ    یون خود زنـدگ ین با حّواریزم یروز در رو 40.ام کردیمردگان ق ش از یکـرد و بـه ب
  .ظاهر ساخت و سپس به آسمان صعود کرد زنده نفر خود را 500
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  یبخشش اله -7

  
محض  ،گانیض و لطف رایافت فیدر ،با خدا یارتباط معنو یبرقرار ،آمرزش گناه

  .گردد   می ب انسانیح نصیرفتن مسیپذ
آزاد  ۀل و ارادیـ د آن بـه م ا رّیـ قبـول   یا نموده است ولیرا مه یخدا، راه رستگار

ک یدرخت معرفت ن ۀویدرست مثل انتخاب آدم و حّوا در مورد م ،دارد یانسان بستگ
  .و بد

بـه   یعنـ یکه او را قبول کردند، قدرت داد تا فرزندان خدا گردند،  یبه آن کسان«
  )12:1وحنا ی( ».مان آوردیهر که به اسم او ا

سـت بلکـه   ین از شـما ن یـ مـان و ا یله اید بوسیا افتهیض نجات یرا که محض فیز«
  )9-8:2ان یافسس( ».چ کس فخر نکندیو نه از اعمال تا ه. بخشش خداست

  
  ما دارد یل قلبیبه م یح بستگیرش مسیپذ
در  آواز مرا بشـنود و  یکوبم، اگر کس   می ستادهینک بر در ایا«: دیفرما    می حیمس

مکاشـفه   ( »ز با مـن یشام خواهم خورد و او ن یرا باز کند، به نزد او درخواهم آمد و با و
20:3(  

د یـ با. ستین یح کافیمس ۀا احساسات پرشور درباریو  یتنها داشتن اعتقاد عقالن
  .میم شویم و به او تسلیریبا تمام وجود او را بپذ
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 ح خداوندیدن به مسیراه رس - 8

  
 یح را به زندگیمان است، مسیا یکه از رو ییدعا ۀلید به وسیتوان   می اکنون شما
گذرد آگاه    می خداوند از آنچه در دل شما .گفتگو با خدا یعنیدعا، . دیخود دعوت کن

 یدعا .دیگذار   می انیخواست خود را با او در م یست که با چه کلماتیم نمهّ. است
  .مان استیا یش از رویایک نیر نمونه یز

آمرزش گناهان من بر  یمتشکرم که برا. ح خداوند، به تو محتاجمیمس یا«
نک قلب و وجود یا. کنم   می م و توبهینما   می به گناهان خود اعتراف. یب جان دادیصل

تو را به خاطر . من باش یشو و منجفکر من وارد .  گشایم   می به روی تو خود را
را  یمن باش و از من آن وجود یزندگ یاتو فرمانرو. میگو   می آمرزش گناهانم سپاس

روز سوم از در  ،عیسی مسیحتو، ای مان دارم یا. تو باشد ۀل و ارادیبساز که مطابق م
ام یق. یکن   می  من شفاعت یو برا ای به دست راست پدر نشسته ،ام کردهیمردگان ق

تو  ۀگر بندیام، د متشکرم که فرزند تو شده. است من عدالت محسوب شده یتو برا
  »نیآم .یمن هست آسمانیتو پدر  .ستمین

ن لحظه به ین است، همی؟ اگر چنصادقانه این دعا را تکرار کنیدد یتوان   می ایآ
. شما وارد خواهد شد یاش به زندگ ح، طبق وعدهیآنگاه مس. دیحضور خداوند دعا کن

ه  د کیقت توجه داشته باشین حقید، به اینان نداریست و اطمین نیاگر چن یول
  . شما گذاشته است ۀم را به عهدیت اخذ تصمیخداوند مسئول

اورد االن بر او حکم یمان نیمان آرد بر او حکم نشود اما هر که ایآنکه به او ا«
  )18:3وحنا ی( ».اوردهیمان نیگانه خدا ایشده است به جهت آنکه به اسم پسر 
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 شما یح در زندگیعالئم حضور مس -9

  
ا بر یآ .شما شده است یح وارد زندگیمس حقیقتاًد، یکردن دعا را یحال که ا

 یت خاصیگاه و موقعیح جایمس ایمان دارید که که داده شده، اکنون یا حسب وعده
 3مکاشفه(» .شما داخل خواهم شد یدر زندگ«: ح فرمودیشما دارد؟ مس یدر زندگ

که خداوند  شدمطمئن توان  می ـوس خواهـد کرد؟ چگونهیا او شمـا را مـأیآ .)20:
ن است که خداوند در وعده و ینان ایشما را مستجاب فرموده است؟ علت اطم یدعا

  .ش وفادار و قابل اعتماد استین و در قول خویدر کالم خود ام
تها ین واقعید که این بدانیقی ،دیرفته باشیخداوند پذ و یاگر او را به عنوان منج

  :شما رخ داده است یبرا
شما شده است و هرگز شما را  یروح خود، وارد زندگ ۀلیح، بوسیمس یسیع -1

آواز مرا بشنود و در را باز  یکوبم اگر کس   می ستادهینک بر در ایا«. ترک نخواهد کرد
  )20:3مکاشفه ( ».ز با منیشام خواهم خورد و او ن یکند بنزد او درخواهم آمد و با و

جسم خود  و نامختونی ایو شما را که در خطا«. ده شده استیگناهانتان آمرز -2
 ید و آن دست خطّیشما را آمرز یایخطا ۀد چونکه همید با او زنده گردانیمرده بود
ب یرا به صل د ما و مشتمل بر فرائض و به خالف ما بود محو ساخت و آنرا که ضّ

  )14- 13: 2ان یکولس( .ان برداشتیخ زده از میم
مانداران، یشماست و ا یروحان د و خدا پدریا دهیگرد یاله ۀشما عضو خانواد -3

  )26:3ان یغالط( .باشند   می خواهران و برادران شما
شان یمن آمدم تا ا .« .ده استیبرقرار گرداحیاء و شما با خدا  یرابطه معنو -4

  )10:10وحنا ی( ».ادتر حاصل کنندیرا ز ابند و آنیات یح
د بود که یخواه یا آن نقشه ید و مشغول اجرایا شده یات جاودانیوارث ح -5

به ما داده  یات جاودانین است که خدا حیشهادت ا« .ده استیآن آفر یخدا شما را برا
ات را دارد و آنکه پسر یآنکه پسر را دارد ح. است یات در پسر او متجلّین حیاست و ا

د تا یا مان آوردهین را نوشتم به شما که به اسم خدا ایا .افته استیات را نیخدا را ندارد ح
وحنا یاول  رسالۀ( ».و تا به اسم پسر خدا ایمان بیاورید دیدار یات جاودانید که حیدانب

11:5 -13(  
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تمام زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامش خواهم  ید نزد من ایایب«
باشم    می م و افتاده دلیرا که حلید زیابیم ید و از من تعلیریوغ مرا بر خود گی. دیبخش

 یمت(» .ف است و بار من سبکیوغ من خفیرا یافت؛ زید یخواه امیو در نفوس خود آر
28:11 -30(  

و شما را هرگز  حضور فعّال داردشما  یح در زندگید که مسیخدا را شکرگزار باش
اش در  ح، او مطابق وعدهیمس یسیرش عیپذ ۀد که از لحظیبدان. ترک نخواهد کرد

وس ید و او هرگز شما را مأیا تهافی یات ابدیده است و شما حیوجود  شما ساکن گرد
  .نخواهد کرد

 ید بر احساسات شخصیاعتماد شما نبا. دینباش یفقط به احساسات خود متکّ 
مان به یان بر اساس ایحیمس یزندگ .یاله یها باشد بلکه بر کالم و وعده یمتکّ

  .او بنا شده است یها خداوند و اعتماد بر وعده
  )7:5ان یدوم قرنت( ».داریم نه به دیکن   می مان رفتاریرا که به ایز«
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  یحیرشد مس یبرا ییها ییراهنما - 10

  )رشد نما(
 ح استوارتریما با مس ۀشتر شود، رابطیل ما بر خداوند بهر قدر اعتماد و توکّ

ن یا. خواهد شد نیز افزونما  یات زندگیدر جزئ یت حتّیحیگردد و رشد مس   می
  :گردد   می ـریپـذ ر امکـانیزهای  هیتوص ینان خاطر با اجرایاطم

  )6:4ان یپیلیف( .دیله دعا با خداوند گفتگو کنیـ روزانه بوسر 
  .دیشتر کنیمستمر کالم او بمطالعۀ ـ شناخت خود را نسبت به خدا با  ش

  )11:17 رسوالن و اعمال 14-7: 3موتاؤسیدوم ت( 
  . دیند و او را اطاعت کییل نما، به خداوند توکّید ـ در شروع هر کار

  )21:14وحنا یو  49- 46:6لوقا ( 
  .دیینما یو قدرت روح القدس زندگ ید و در پاکین ـ نفس خود را انکار کن

  )18:5و  21-14:3ان یو افسس 6:2ان یکولس( 
  .دیگران بشناسانیکو و صداقت گفتار خود به دیح را با اعمال نیم ـ مس

  )1:4ان یو افسس 17:5ان یو قرنت 20-18:28 یمت( 
 روحـانی  د و با آنها مشـارکت و مصـاحبت  ییمانداران و انسانها را محبّت نمایا - ا

  )47-42:2و اعمال  25:10ان یعبران( .دیداشته باش
سـا  یبـه کل  ) 10:17رومیـان  (» .دن از کـالم خـدا  یدن است و شنیمان از شنیا«

اب را ن کتـ یـ د و ایـ ل را هـر روز بخوان ید، انجیمانداران مشارکت داشته باشید با ایبرو
 ی، مانند جلسات مطالعۀ کتـاب مقـدّس  حیمات مسیدر تعل. دیتان بدانیژن زندگیاکس

  .دیخدا سرود بخوان یبرا و دیهر روز دعا کن. دیشرکت نمائ
ـ د اوّیسـت ین ییسایکه عضو کل یدر صورت ن یکتـر ید و بـه نزد یـ ن قـدم را بردار یل

م بـا  د و بطور منظّیکنشود مراجعه    می در آن موعظه یکه کالم خدا  بدرست ییسایکل
مقـدّس و محبّـت او را در    ۀداننـد و اراد    می خود یح را منجیکه مس یماندارانیر ایسا

  .دیند مشارکت و مصاحبت داشته باشینما   می خود اجرا یزندگ
) حیمسـ  یسـ یل عیاز انج ای های برجسته گزیده(ن کتاب یپس از اتمام مطالعه ا

کوبـد،     مـی  ب قلبتـان را شما را لمـس کـرده و در  خدا قلب کنید که    می احساساگر 
ح بـا  یمسـ  یسیتوسط ع .شما باشد یح محور و سلطان زندگیمس یسید عیبدهاجازه 



   
 

٢٩ 
 

د بلکـه  یـ دا کنیـ ای پ ن تـازه یـ داینکه نه  .دیشو یحید و مسیاز کنیپدر راز و ن یخدا
 یگشما نقش ببندد و فرمان زنـد  یح در تار و پود زندگیت مسیشخصاجازه دهید تا 

آواز  یکـوبم، اگـر کسـ      می ستادهینک بر در ایا «.در دست بگیردح یمس یسیشما را ع
ز یـ شام خواهم خورد و او ن یمرا بشنود و در را باز کند، به نزد او در خواهم آمد و با و

  )20:3مکاشفه ( ».با من
  :دین دعا را بکنیبا من ا 
 یا در قلب مـن آمـده   رم کهمتشکّ ،ح فرزند خدا، ذات خدا، روح خدایمس یسیع
مان دارم تو بخاطر گناهان من و گناهـان بشـر مصـلوب    یکنم گناهکارم و ا   می اعتراف
ام یق .یکن   می شفاعتاکنون و  یام کردی، در روز سوم از مردگان قمدفون شدی ،شده
تـو   ۀگـر بنـد  یمتشکرم که فرزنـد تـو هسـتم د   . شود   می من عدالت محسوب یتو برا

ح، یمسـ  یسـ یعای  .است یفرزند - پدر ۀن اکنون رابطیبا تو از هممن  ۀستم رابطین
ملکـوت تـو باشـم،     ۀستیبساز که شا یمرا انسان. من یاست برا میتو معلّ روح القدسِ

  .نیآم
آن را مـان جـواب   یفرستم و بـا ا    می ح به درگاه پدریمس یسین دعا را در نام عیا

  .نیآم. حیمس یسیجالل بر خداوند ما، ع .کنم   می افتیدر
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  ست؟یح چیمس یسیهدف ع -11

  
  .خداست ۀنقش یاجرا  :نیزم یح بر رویمس یسیهدف ع
 .پدر است ۀعمل کردن به وعد :نیزم یح بر رویمس یسیهدف ع

شان را نر و مـاده  یا. دیاو را بصورت خدا آفر. دیپس خدا آدم را بصورت خود آفر«
ن را پر ید و زمیر شویبارور و کث: تشان گفیشان را برکت داد و خدا بدیو خدا ا. دیآفر
واناتی کـه  یا و پرندگان آسمان و همه حیان درید و بر ماهییط نماد و در آن تسلّیساز
  )28-27:1ش یدایپ(» .دیخزند، حکومت کن   می نیبر زم

ت یـ ماهنشـان دادن  و  یات الهیحضور ح :نیزم یح بر رویمس یسیهدف ع
  .است وجودی آن به بشر

  . به انسان است یات الهیانتقال ح :نیزم یبر روح یمس یسیهدف ع
دان را یات جاویدن و حیش مرگ را کشین :نیزم یح بر رویمس یسیهدف ع
  .دن استیبه بشر بخش
نجـات از گنـاه،   . سـت انسانها ۀهمـ نجـات   :نیزم یح بر رویمس یسیهدف ع

چـه   یجـاودان  یزندگ یافتن ح از مردگانیمس یسیام عیق یروزینجات از مرگ و در پ
  .باشد می ا و چه در نزد پدرین دنیدر ا

افت پـدر و ارث پـدر   یهمه انسـانها در ضـ   :نیزم یح بر رویمس یسیهدف ع
  .ک باشندیشر

ح بنـا شـوند،   یانسانها با محبّـت مسـ   ۀهم: نیزم یح بر رویمس یسیهدف ع
 .حانه بنا شودیساختمان بدن انسانها از عمارت محبّت مس

 یگلبولهـا  ،بـدن انسـان   یسـلولها  ۀهمتا  :نیزم یح بر رویمس یسیهدف ع
کند بلکه    می ستیانسان نه محض نان ز«. اء شودید و قرمز انسان از کالم خدا احیسف

  )4:4متی ( ».به هر کلمه که از دهان خدا صادر گردد
کند نـه در ظلمـت و    یانسان در نور زندگ :نیزم یح بر رویمس یسیهدف ع

  .یکیتار
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داشته باشد، رابطه شفاف  یانسان بقاء ابد :نیزم یح بر رویمس یسیهدف ع
  .با پدر داشته باشد یشگیمشارکت همو 

 نبـا خـو   و همه گناهکاران اعتراف کننـد  :نیزم یح بر رویمس یسیهدف ع
گناه به حضور  یبرارا ها  یگر قربانید .ب رفته پاک شوندیصل یح که بر رویمس یسیع

ن و عادل است تا گناهـان مـا را   یم، او امیاگر به گناهان خود اعتراف کن«.اورندیخدا ن
  )9:1وحنا یرساله اول ( ».امرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازدیب

ن خالق و مخلـوق،  یب یید جداشکستن سّ :نیزم یح بر رویمس یسیهدف ع
  .ستانسان و خدا
را به  یبندگ. را پاره کردن یبندگ یبندها :نیزم یح بر رویمس یسیهدف ع

  .یپدر و فرزند ۀرابط به انسان با خدا ۀرابطتبدیل . کردنل یتبد یفرزند
 خدا بلکه خود یبه سوراه نه هموار کردن  :نیزم یح بر رویمس یسیهدف ع

ر خـون خـود بـه حضـور پـدر بـه       یانسانها را در ز ۀتا بتواند هم قرار دادن راه و پل را
  .بهشت وارد کند

چ کس نـزد پـدر جـز بـه     یه. ات هستمیو ح یمن راه و راست«: بدو گفت یسیع
  )6:14وحنا ی( ».دیآ من نمی ۀلیوس

ـ  یباشد ب یا واسطه :نیزم یح بر رویمس یسیهدف ع ن ین خالق و مخلـوق، ب
  .ن فرزندان خدا با پدریانسان و خدا، ب

 یانسان یعنیاست  یطک متوسّیان خدا و انسان یرا خدا واحد است و در میز«
  ) 5:2موتاؤس یل تاوّ( ».باشد یسیح عیکه مس
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  رانیدر مورد ا ینبء ایارم یهاتنبو -12

   
  المیکالم خدا درباره ع

ا پادشاه یسلطنت صدق یدر ابتدا ینب ءایکه بر ارم 3المیع ۀکالم خداوند دربار
و  5المینک من کمان عیا: دیگو   می نیچن 4وتیهوه صبای«: هودا نازل شده، گفتی
الم یاز چهار سمت آسمان بر ع را 6و چهار باد. شان را خواهم شکستیقوت ا ۀیما

که  ین بادها پراکنده خواهم ساخت به حدّیا ۀهم یشان را بسوید و ایخواهم وزان
الم را به حضور یو اهل ع .ندیاینزد آنها ن 8المینباشد که پراکندگان ع 7یچ امتّیه

و . شان دارند مشوش خواهم ساختیکه قصد جان ا یشان و به حضور آنانیدشمنان ا
ش را وارد خواهم آورد و یخو 9ت خشمحدّ یعنیشان بال ید که بر ایگو   می خداوند
و خداوند . ل هالک سازمشان را بالکّیشان خواهم فرستاد تا ایر را در عقب ایشمش

را از  11الم برپا خواهم نمود و پادشاه و سرورانیرا در ع 10خود یمن کرس: دیگو یم
را باز 12الم یران عیام آخر اسیدر ا: دیگو یکن خداوند میل. آنجا نابود خواهم ساخت

  )39-34:49اء یارم ( ».خواهم آورد

                                                           
 نام قدیم ایران: عیالم 3
 خداوند لشکرها : یهوه صبایوت 4
 .ارتش ایران: کمان عیالم 5
 انقالب ایران: چهار باد 6
 باشد می» هیچ ملتی«به معنی : هیچ امتی 7
 پناهجویان و آوراگان: پراکندگان عیالم 8
 ...، سیل، جنگ و یقحط: ت خشمبال و حدّ 9

 حتخت قضاوت عیسی مسی: کرسی خود 10
 شاه و سران دولت: پادشاه و سروران 11
 پناهندگان ایرانی: اسیران عیالم 12
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  حیمس یسیدر مورد ع عهد عتیق یها تنبوّتحقّق  -13

  
پس . یم با وید، مضطرب شد و تمام اورشلین را شنیس پادشاه چون ایرودیاما ه

د یا باح کجیمس«د که یشان پرسیکهنه و کاتبان قوم را جمع کرده، از ا یرؤسا ۀهم
و : ن مکتوب استیچن یرا که از نبیه زیهودیت لحم یدر ب«: بدو گفتند» د شود؟متولّ
را که ی، زیستیهودا هرگز کوچکتر نیر سرداران یهودا از ساین یت لحم، در زمیب یتو ا

 یمت( ».ت خواهد نمودیل را رعایبه ظهور خواهد آمد که قوم من اسرائ ییشوایاز تو پ
3:2-6(  

  



   
 

٣٤ 
 

  
  ست؟یح کیمس یسیع -14

  
د یجسم گرد 13و کلمه«. ن ظاهر شدیزم یبر روکه  یانسان در جسماو خدا بود 

پسر  ۀستیشا یم جاللیدیو جالل او را د یض و راستیان ما ساکن شد پر از فیو م
 )14:1وحنا ی(» .گانه پدری

دا شود یم پیش از آنکه ابراهیم که پیگو می ن به شماین آمیآم« :فرمود یسیع
  )58:8: وحنای( ».من هستم

ران را بشارت دهم و یرا که مرا مسح کرده تا فقیو روح خداوند بر من است، ز«
ران را به رستگاری و کوران را به یمرا فرستاد تا شکسته دالن را شفا بخشم و اس

  )18:4لوقا (  ».دگان را آزاد سازمیی موعظه کنم و تا کوبینایب
روح او روح خدا  یول یاو جسم انسانجسم  قبل از قیام عیسی مسیح، قتیدر حق

بعد از قیام جسم او جالل یافته . دان استیروح جاو یاست ول یچون جسم فان .بود
 یح پدر جسمانیمس یسیع. داشت ییت خدایروح خدا بود، پس ماه یدارا و بود

انسان خدا نشد بلکه خدا در جسم . لد شدنداشت، از روح خدا جسم گرفت و متوّ
ان ما ید و در میاو روح خداست که جسم پوش. ح وارد شدیی مسسیانسان، در ع

ح یسی مسیروح هر کس در جسم همان شخص است و روح خدا در ع. دساکن ش
  .است

که در آغوش پدر است، همان او  یا گانهیده است؛ پسر یند یخدا را هرگز کس«
  )18:1وحنا ی( ».را ظاهر کرد

خواهد  یروح القدس است و او پسر قرار گرفته است از14 یرا که آنچه در ویز«
ش را از گناهانشان خواهد یرا که او امت خوینهاد، ز یخواه یسید و نام او را عیزائ

  )21-20: 1 یمت( ».دیرهان
وسف نامزد شده یم به ین بود، که چون مادرش مریح چنیمس یسیاما والدت ع«

وسف یو شوهرش . افتندیحامله  روح القدساز ، او را 15 ندیقبل از آنکه با هم آ. بود

                                                           
 عیسی مسیح: کلمه 13
 مریم ١٤



   
 

٣٥ 
 

رها  ید، پس اراده نمود او را به پنهانیچونکه مرد صالح بود و نخواست او را عبرت نما
 یخداوند در خواب بر و ۀکرد، ناگاه فرشت یزها تفکّر مین چیاما چون او در ا. کند

را که یم مترس، زیش مریوسف پسر داود، از گرفتن زن خوی یا": ظاهر شده گفت
د و نام او ییخواهد زا یاست، و او پسرروح القدس  قرار گرفته است، از یآنچه در و

ن یو ا ".دیش را از گناهانشان خواهد رهانیت خورا که او امّینهاد، ز یخواه یسیرا ع
نک یا"گفته بود، تمام گردد  یکه خداوند به زبان نب آن واقع شد تا کالمی یهمه برا

خواهند خواند که ل یعمانوئام او را د و نییخواهد زا یباکره آبستن شده پسر
 ۀدار شد، چنانکه فرشتیوسف از خواب بیپس چون  ".خدا با ما :ن استیرش ایتفس

ن خود را یش را گرفت و تا پسر نخستیخداوند بدو امر کرده بود، بعمل آورد و زن خو
  )25-18:1 یمت( ».نام نهاد یسی؛ و او را ع16د، او را نشناختیینزا

افت، ناگاه یه تولد یهودیت لحم یس پادشاه در بیرودیام هیا در یسیو چون ع«
کجاست آن مولود که پادشاه " :م آمده، گفتندیبه اورشل 18چند از مشرق 17یمجوس

 »"م؟یپرستش او آمده ا یم و برایا دهیدمشرق  را در او ۀستاررا که یهود است زی
  )2- 1: 2 یمت(

 یکه در ساعت آسمان بر و افت، فوراً از آب برآمدید یچون تعم یسیاما ع«
ه اآنگ. دیآ   می ینزول کرده، بر و ید که مثل کبوتریگشاده شد و روح خدا را د

» ".ب من که از او خشنودمین است پسر حبیا"د که یاز آسمان در رس یخطاب
  )17-16:3 یمت(

ل که ناصره نام یاز جل یفرشته از جانب خدا به بلد لیجبرئو در ماه ششم «
وسف از خاندان داود و نام یبه  یممسّ ینامزد مرد ینزد باکره ا. ده شدداشت، فرستا
ن نعمت یسالم بر تو ا": پس فرشته نزد او داخل شده، گفت. م بودیآن باکره مر

د، از سخن یچون او را د ".یان زنان مبارک هستیده، خداوند با توست و تو در میرس
م یمر یا": فرشته بدو گفت. ستت این چه نوع تحیکر شد که ااو مضطرب شده، متفّ

                                                                                                                          
 .یعنی قبل از اینکه با هم آمیزش کنند: قبل از آنکه با هم آیند 15
با مریم  تا پیش از تولّد عیسی مسیح یعنی یوسف:تا پسر نخستین خود را نزایید او را نشناخت 16

 .آمیزش نکرد
 کاهنان زرتشتی: مجوسی 17
 از طرف ایران: مشرق 18
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 یخواه ینک حامله شده، پسریو ا. یا افتهیرا که نزد خدا نعمت یترسان مباش ز
 یم، مسّیاو بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعل. دینام یخواه یسید و او را عییزا

عقوب یو او بر خاندان . شود، و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد فرمود
م به فرشته یمر ".ت نخواهد بودیخواهد کرد و سلطنت او را نها یه ابد پادشاهتا ب

 یفرشته در جواب و "؟19را نشناخته ام یشود و حال آنکه مرد   می ن چگونهیا" :گفت
 خواهد هیبر تو سا یروح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعل": گفت

نک یو ا. 20ده خواهد شدجهت آن مولود مقدّس، پسر خدا خوان ، از آنافکند
ن ماه ششم است، مر او یحامله شده و ا یبه پسر یریز در پیشان تو نیات از خوبصایال

نک یا": م گفتیمر ".ستیمحال ن یچ امریه را نزد خدایز. خواندند   می را که نازاد
لوقا ( .پس فرشته از نزد او رفت "…مرا بر حسب سخن تو واقع شود. ز خداوندمیکن

26:1 -38(  
د و یشان تابیگرد اخداوند بر ییایشان ظاهر شد و کبریخداوند بر ا ۀناگاه فرشت«

 ینک بشارت خوشیرا اید، زیمترس": شان را گفتیفرشته ا. ت ترسان گشتندیبغا
شما در شهر  یکه امروز برا. ع قوم خواهد بودیجم یدهم که برا   می م به شمایعظ

ن است یشما ا یو عالمت برا. لد شدمتوّ ح خداوند باشدیکه مس یا داود، نجات دهنده
 یدر همان حال فوج ".افتید یده خواهیده و در آخور خوابیچیدر قنداقه پ یکه طفل

 یاعل خدا رادر": گفتند   می ح کنانیبا فرشته حاضر شده، خدا را تسب یاز لشکر آسمان
تگان از و چون فرش ".باد یان مردم رضامندیو در م ین سالمتین جالل و بر زمییعل

ن یم و ایت لحم برویاالن به ب": گر گفتندیکدیشان به آسمان رفتند، شبانان با ینزد ا
-9: 2لوقا ( »".مینیرا که واقع شده و خداوند آن را به ما اعالم نموده است بب یزیچ

15(  
کرد،    می د گرفته دعایهم تعم یسیافته بودند و عید یقوم تعم یاما چون تمام«

و . بر او نازل شد ی، مانند کبوتریأت جسمانید و روح القدس به هآسمان شکافته ش

                                                           
 .ما هبا نامزدم یوسف آمیزش نکرد: مردی را نشناخته ام 19
زایـد و   خدا نه مـی . از نظر روحانی عیسی مسیح پسر خدا خوانده شده: پسر خدا خوانده خواهد شد 20

  .نه زاده شده
 



   
 

٣٧ 
 

- 21:3لوقا ( ».تو خشنودم ازکه  یب من هستید که تو پسر حبیاز آسمان در رس یآواز
22(  

فرستاده، عرض نمود  یسیده، نزد عیدو نفر از شاگردان خود را طلب ییحیپس «
: آمده، گفتند یآن دو نفر نزد و "م؟یباش یگریا منتظر دی ینده هستیا تو آن آیآ"که 

ا منتظر ی ینده هستیا تو آید آیگو ید دهنده ما را نزد تو فرستاده، میتعم ییحی"
د شفا داد و یا و ارواح پلیرا از مرضها و بال یاریدر همان ساعت، بس ".میباش یگرید

 را از ییحید و یبرو": شان گفتیدر جواب ا یسیع. دیبخش یینایرا ب یاریکوران بس
نا و لنگان خرامان و ابرصان طاهر و ید که کوران، بید خبر دهیا دهیده و شنیآنچه د

حال ه ب و خوشا. شود   می  گردند و به فقرا بشارت داده   می کران، شنوا و مردگان، زنده
  )23-19: 7لوقا ( »".که در من لغزش نخورد یکس

از آسمان نازل شده،  یدم که مثل کبوتریروح را د: شهادت داده، گفت ییحیپس «
د دهم، همان یکن او که مرا فرستاد تا به آب تعمیو من او را نشناختم، ل. بر او قرار گرفت

که روح نازل شده، بر او قرار گرفت، همان است او که به  ینیبر هر کس ب: به من گفت
وحنا ی( »ن است پسر خدایدهم که ا   می ده شهادتیو من د. دهد ید میروح القدس تعم

32:1 -34(  
م که از کنون آسمان را گشاده، و یگوین به شما مین آمیآم: پس بدو گفت«

  )51:1وحنا ی(» .دید دیکنند خواه   می فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول
پسر  یعنین آمد ییکه از آسمان پا یبه آسمان باال نرفت مگر آن کس یو کس«

  )13:3وحنا ی( ».انسان که در آسمان است
است و از  ینین است زمیهمه است و آنکه از زم ید، باالیآ   می او که از باال«

د و یو آنچه را د. همه است ید، باالیآ   می کند؛ اما او که از آسمان   می لمن تکّیزم
که  یو کس. کند یچ کس شهادت او را قبول نمیدهد و ه   می د، به آن شهادتیشن

را که  یرا آن کسیز. نکه خدا راست استیده است بر اشهادت او را قبول کرد، مهر کر
. کند یزان عطا نمید، چونکه خدا روح را به مینما   می مخدا فرستاد، به کالم خدا تکلّ

مان یآنکه به پسر ا. ز را بدست او سپرده استید و همه چینما   می پدر پسر را محبّت
د، یات را نخواهد دیاورد حین مانیدارد و آنکه به پسر ا یات جاودانیآورده باشد، ح

  )36- 31:3وحنا ی( ».ماند   می بلکه غضب خدا بر او
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را خود یم زیآور یمان نمیسخن تو ا ۀن بواسطیو به زن گفتند که بعد از ا«
  )42:4وحنا ی( ».عالم است ۀح و نجات دهندیقت مسیم که او در حقیا ده و دانستهیشن

م که پسر از یگو   می ن به شمایآمن یآم": شان گفتیدر جواب ا یسیآنگاه ع«
کند،    می را که آنچه اویند که پدر به عمل آرد، زیتواند کرد مگر آنچه ب یچ نمیخود ه
کند    می دارد و هر آنچه خود   می را که پدر پسر را دوستیز. کند   می زین پسر نیهمچن
را یز. دییب نماا تعجّن بدو نشان خواهد داد تا شمید و اعمال بزرگتر از اینما   می بدو

  ز هر که راین پسر نیکند، همچن   می زاند و زندهیخ یهمچنان که پدر مردگان را برم
را  یکند بلکه تمام داور ینم یکس داور چیرا که پدر بر هیز. کند   می خواهد زنده   می

 تا آنکه همه پسر را حرمت بدارند، همچنان که پدر را حرمت. به پسر سپرده است
. که به پسر حرمت نکند، به پدر، که او را فرستاد احترام نکرده است یدارند؛ و کس   می
مان آورد، یمن ا ۀم هر که کالم مرا بشنود و به فرستندیگو   می ن به شماین آمیآم
ات منتقل گشته ید، بلکه از موت تا به حیآ ینم یدارد و در داور یات جاودانیح

د بلکه اکنون است که مردگان یآ   می یکه ساعت میگو   می ن به شماین آمیآم. است
را همچنان که پدر در خود یز. شنوند و هر که بشنود زنده گردد   می آواز پسر خدا را

و بدو . ات داشته باشدیز عطا کرده است که در خود حین پسر را نیات دارد، همچنیح
ب ن تعجّیز او ا. را که پسر انسان استیهم بکند ز یده است که داوریقدرت بخش

باشند، آواز او را  یکه در قبورم یع کسانید که در آن جمیآ   می یرا ساعتید زیمکن
ات و هر یامت حیق یکو کرد، برایرون خواهند آمد؛ هر که اعمال نید، و بیخواهند شن

  . یامت داوریکه اعمال بد کرد، بجهت ق
 یکنم و داور   می یام داور دهیتوانم کرد بلکه چنانکه شن یچ نمیمن از خود ه«

که مرا فرستاده  یپدر ۀستم بلکه ارادیخود را طالب ن ۀرا که ارادیمن عادل است ز
  )30- 18:5وحنا ی( ».ستیاگر من بر خود شهادت دهم شهادت من راست ن. است

در جواب  یسیع"م؟یم تا اعمال خدا را به جا آورده باشیچه کن": بدو گفتند«
 »".دیاوریمان بیکه او فرستاد، ا یکه به آن کسن است یعمل خدا ا": شان گفتیا
  )29-28:6وحنا ی(

د، هرگز گرسنه یکه نزد من آ یات هستم، کسیمن نان ح«: شان گفتیبد یسیع
کن به شما گفتم که مرا هم یل. مان آرد هرگز تشنه نگرددینشود و هر که به من ا

د و هر که به یب من آهر آنچه پدر به من عطا کند، به جان. دیاوردیمان نید و ایدید
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خود  ۀرا از آسمان نزول کردم نه تا به ارادیز. رون نخواهم نمودید، او را بیجانب من آ
ن است که از یکه مرا فرستاد ا یپدر ۀو اراد. خود ۀفرستند ۀعمل کنم، بلکه به اراد
 ۀو اراد. زانمین آن را برخیتلف نکنم بلکه در روز بازپس یزیآنچه به من عطا کرد چ

داشته  یات جاودانیمان آورد، حید و بدو این است که هر که پسر را دیمن ا ۀرستندف
  )40- 35:6وحنا ی( ».دیزانین او را خواهم برخیباشد و من در روز بازپس

که مرا فرستاد او را جذب کند و  ید، مگر آنکه پدریتواند نزد من آ ینم یکس«
ا مکتوب است که همه از خدا یانبدر . زانمین او را خواهم برانگیمن در روز بازپس

نکه ینه ا. دیآ یافت نزد من میم ید و تعلیپس هر که از پدر شن. افتیم خواهند یتعل
. ده استیکه از جانب خداست، او پدر را د یده باشد، جز آن کسیپدر را د یکس
من نان . دارد یات جاودانیمان آرد، حیم هر که به من ایگو   می ن به شماین آمیآم
است که از  ین نانیا. را خوردند و مردند21نابان مّیپدران شما در ب. ت هستمایح

من هستم آن نان زنده که از آسمان . ردیآسمان نازل شد تا هر که از آن بخورد نم
که من عطا  ین نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و نانیاز ا یاگر کس. نازل شد

  )51- 44:6وحنا ی( ».بخشم   می  ت جهانایکنم جسم من است که آن را بجهت ح یم
روح  کند چه؟ یل بود صعود مکه اوّ یید که به جاینیپس اگر پسر انسان را ب"«

م یگو   می را که من به شما یکالم. ستین یا دهیجسد فا از اکند و امّ   می است که زنده
 یسیکه عرا یز ".آورند یمان نمیاز شما هستند که ا یکن بعضیل و. ات استیروح و ح
. م خواهد کردیست که او را تسلیآورند و ک یمان نمیانند که ایدانست ک   می از ابتدا

تواند آمد مگر آنکه پدر  ینزد من نم ین سبب به شما گفتم که کسیاز ا": پس گفت
  )65- 62:6وحنا ی( »".من، آن را بدو عطا کند

 زید و نیشناس   یم مرا" :داد، ندا کرده، گفت می میکل تعلیچون در ه یسیو ع«
ق است که شما او را من حّ ۀام بلکه فرستند امدهید از کجا هستم و از خود نیدان   می
 »".را که از او هستم و او مرا فرستاده استیشناسم ز   می ا من او راامّ. دیشناس ینم
  )29-28:7وحنا ی(

ا که مر یکس. من نور عالم هستم": شان خطاب کرده، گفتیباز بد یسیپس ع«
  )12:8وحنا ی( »".ابدیات را یمتابعت کند، در ظلمت سالک نشود بلکه نور ح
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 :گوید   می دهد و خطاب به او می مسیح کور مادرزادی را شفا یدر جایی دیگر عیس
مان یست تا به او ایآقا ک یا«: او در جواب گفت» ؟یمان داریا تو به پسر خدا ایآ«

 ».کند همان است یلم مو آنکه با تو تکّ یا دهیز او را دیتو ن«: بدو گفت یسیع» آورم؟
  )37-35:9وحنا ی(

 د کفرییگو   می س کرده، به جهان فرستاده، بدویرا که پدر تقد یا کسیآ«
 ی، از آن سبب که گفتم پسر خدا هستم؟ اگر اعمال پدر خود را به جا نمییگو   می

مان یورم، هر گاه به من اآ   می و لکن چنانچه به جا. دیورآ   می مانیآورم، به من ا
د که پدر در من است و من در ین کنیقید و ید تا بدانیمان آورید، به اعمال ایآور ینم
  )38- 36: 10وحنا ی( ».او

مان آورد، اگرمرده یهر که به من ا. ات هستمیامت و حیمن ق«: بدو گفت یسیع
ن یا ایآ. بد نخواهد مردمان آورد، تا به ایو هر که زنده بود و به من ا. باشد، زنده گردد

ح پسر خدا که یمس ییمان دارم که تویآقا، من ا یا یبل«: او گفت» ؟یکن یرا باور م
  )27-25:11یوحنا( ».نده استیدر جهان آ

باشم آنجا خادم    می که من ییبکند و جا یرویمرا خدمت کند، مرا پ یاگر کس«
وحنا ی( ».رمت خواهد داشتز خواهد بود؛ و هر که مرا خدمت کند پدر او را حیمن ن

26:12(  
مان آورد، نه به من بلکه به آنکه مرا یآنکه به من ا«: ندا کرده، گفت یسیآنگاه ع

من . ده استیمرا د ۀد فرستندیکه مرا د یو کس. مان آورده استیفرستاده است، ا
کالم  یو اگر کس. مان آورد در ظلمت نماندیدر جهان آمدم تا هر که به من ا ینور
 یام تا جهان را داور امدهیرا که نیکنم ز ینم یاورد، من بر او داوریمان نید و ایشن مرا

ر شمارد و کالم مرا قبول نکند، یهر که مرا حق. کنم بلکه تا جهان را نجات بخشم
ن بر او یکه گفتم در روز بازپس یکند، همان کالم یهست که در حق او داور یکس
که مرا فرستاد، به من  یخود نگفتم، لکن پدر زآنرو که من از. خواهد کرد یداور

ات یدانم که فرمان او ح   می و. م کنمز تکلّیم و به چه چیفرمان داد که چه بگو
 ».کنم یم ممن گفته است، تکلّه م چنانکه پدر بیگو   می پس آنچه من. است یجاودان

  )50-44: 12 وحنای(
 ۀدر خان. دیمان آوریز اید به من نیمان آوریبه خدا ا! دل شما مضطرب نشود«

حاضر  یشما مکان یروم تا برا   می گفتم،   می ا به شماار است والّیپدر من منزل بس
  )2-1:14وحنا ی( ».کنم
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چ کس نزد پدر جز به یه. ات هستمیو ح یمن راه و راست«: بدو گفت یسیع
 ن او راید از اد و بعیشناخت   می زید، پدر مرا نیشناخت   می اگر مرا. دیآ یمن نم ۀلیوس
  )7-6:14وحنا ی( ».دیده اید و او را دیشناس   می

ح را که یمس یسیو ع یقیواحد حق ین است که تو را خدایا یات جاودانیو ح«
 یرا که به من سپرد ین تو را جالل دادم و کاریزم یمن بر رو. بشناسند یا فرستاده

 یود جالل ده، به همان جاللپدر مرا نزد خ یو االن تو ا. دمیتا بکنم، به کمال رسان
  )5-3:17وحنا ی( ».نش جهان نزد تو داشتمیکه قبل از آفر

ح و پسر خدا است و ی، مسیسید که عیمان آورین قدر نوشته شد تا ایکن ایل«
  )31:20وحنا ی( ».دیابیات یمان آورده به اسم او حیتا ا

ر خدا او را مقرّن که یم بدیو ما را مأمور فرمود که به قوم موعظه و شهادت ده«
دهند که هر که  یا بر او شهادت میع انبیو جم. فرمود تا داور زندگان و مردگان باشد

-42:10اعمال رسوالن ( ».افتیمان آورد، به اسم او آمرزش گناهان را خواهد یا یبه و
43(  

ز، شما را معلوم باد که به وساطت او به شما از آمرزش یبرادران عز یپس ا«
شود، از هر    می مان آورد، عادل شمردهیاو هر که ا ۀلیو به وس. شود   می گناهان اعالم

  )39-38:13اعمال رسوالن ( ».دید عادل شمرده شوینتوانست یعت موسیکه به شر یزیچ
ز بود که چون در صورت ین یسیح عین فکر در شما باشد که در مسیپس هم«

کرده، صورت غالم را  یخود را خالکن یمت نشمرد، لیخدا بود، با خدا برابر بودن را غن
شتن را یافت شد، خویو چون در شکل انسان  .رفت و در شباهت مردمان شدیپذ

ز ین جهت خدا نیاز ا. دیع گردیب مطیفروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صل
تا به نام . دیع نامها است، بدو بخشیرا که فوق از جم یت سرافراز نمود و نامیاو را بغا

 یو هر زبان .ن است خم شودیرزمین و زیاز آنچه در آسمان و بر زم ییهر زانو یسیع
  )11- 5: 2ان یپیلیف( ».پدر ید خدایتمج یح، خداوند است برایمس یسیاقرار کند که ع

را که در او یز. دگانیآفر یتمام ۀده است، نخست زادیناد یو او صورت خدا«
و  یدنید یزهاین است از چیبر زم ده شد، آنچه در آسمان و آنچهیز آفریهمه چ

 ».ده شدیاو آفر یاو و برا ۀلیت؛ همه بوساسات و قواّیرو تختها و سلطنتها و  یدنیناد
 )16- 15:1انیکولس(

ا به یمختلف بوساطت انب یها قید و طرخدا که در زمان سلف به اقسام متعدّ«
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تکلم شد که او را ام آخر به ما بوساطت پسر خود مین ایم نمود، در اپدران ما تکلّ
د؛ که فروغ جاللش و خاتم یاو عالمها را آفر ۀلیع موجودات قرار داد و بوسیوارث جم

موجودات بوده، چون طهارت گناهان  ۀت خود حامل همقوّ ۀبه کلم جوهرش بوده و
ن بنشست، و از فرشتگان ییعلّ یا در اعلید، به دست راست کبریرا به اتمام رسان

-1:1ان یعبران( ».افته بودیراث یشان به میبزرگتر از ا یآنکه اسم د، بمقداریافضال گرد
4(  

م و به یدار   می جهت که احکام او را نگاه م، از آنیابی   می م، از اویچه سؤال کن و هر«
 یسین است حکم او که به اسم پسر او عیو ا. میینما   می اوست، عمل ۀدیآنچه پسند

وحنا یل اوّ رسالۀ( ».م، چنانکه به ما امر فرمودییت نماگر را محبّیکدیم و یمان آوریح ایمس
3:22 (  

را که محبّت از خداست و هر که یم زییگر را محبّت بنمایکدیبان، یحب یا«
که محبّت  یشناسد، و کس   می د از خدا مولود شده است و خدا راینما   می محبّت

ت خدا به ما ظاهر شده و محبّ. را خدا محبّت استیشناسد ز ید، خدا را نمینما ینم
. مییست نمایز یخود را به جهان فرستاده است تا به و ۀگانینکه خدا پسر یاست به ا

نکه او ما را محبّت یم، بلکه این است، نه آنکه ما خدا را محبّت نمودیو محبّت در هم
  )10- 7: 4وحنا یل اوّرسالۀ ( ».نمود و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود

. جهان بشود ۀدهند م که پدر پسر را فرستاد تا نجاتیده   می م و شهادتیا دهیما دو «
رسالۀ ( ».اساکن است و او در خد یپسر خداست، خدا در و یسیکند که ع   می هرکه اقرار

  )15-14: 4وحنا یل اوّ
ح است از خدا مولود شده است؛ و هر که والد ی، مسیسیمان دارد که عیهر که ا«

  ) 1:5وحنا  یاول رسالۀ ( ».دینما یز محبّت مید، مولود او را نینما   می را محبّت
ات، در ین حیبه ما داده است و ا یات جاودانین است که خدا حیو آن شهادت ا«

افته یات را نیات را دارد و آنکه پسر خدا را ندارد، حیآنکه پسر را دارد ح. پسر اوست
  )12-11: 5وحنا یل اوّ رسالۀ( ».است

ات ید که حید تا بدانیمان آورده این را نوشتم به شما که به اسم پسر خدا ایا«
  )13:5وحنا یل اوّ رسالۀ( ».دیاوریمان بید و تا به اسم پسر خدا ایدار یجاودان

م است که ینداری عظیو باالجماع سر د: سییح عیجان کالم روح کالم در مس
د و یه فرشتگان مشهود گردق کرده شد و بیخدا در جسم ظاهر شد و در روح، تصد
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رساله اول ( .مان آورده و به جالل باال برده شدیا ایها موعظه کرده و در دنبه امتّ
  )16: 3موتأوس یت
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   امبر بود؟یک پیح یمس یسیا عیآ -15

  
محـدود بـه صـورت خـدا در      یاو در مدت زمـان  .امبر و پسر انسان بودیاو خدا، پ

  . ن آمدیزم یوت بر رونبّ یبرا یجسم انسان
که در آغوش پدر است، همـان او   یگانه ایده است؛ پسر یند یخدا را هرگز کس«

  )18:1وحنا ی( ».را ظاهر کرد
ن اسـت پسـر   یـ ا"د که یاز ابر در رس یه انداخت و آوازیشان سایبر ا یناگاه ابر«

  )7:9مرقس ( »".دیب من، از او بشنویحب
ه یشـان سـا  یدار شده بـر ا یپد یبربود که ناگاه ا   می ن سخن هنوز بر زبانشیو ا«

ن یـ ا"از ابر برآمد که  ییآنگاه صدا. دندیشدند، ترسان گرد   می افکند و چون داخل ابر
  )35-34:9لوقا ( »".دیب من، او را بشنویاست پسر حب

 یشـان جـدا گشـته، بـه سـو     یشان، از این برکت دادن این شد که در حیو چن«
  )51:24لوقا ( ».آسمان باال برده شد

اورد، یمان نیمان آورد، در خود شهادت دارد و آنکه به خدا ایآنکه به پسر خدا ا«
مان یپسر خود داده است، ا ۀکه خدا دربار یرا به شهادتیاو را دروغگو شمرده است، ز

  )10:5وحنا یرسالۀ اوّل ( ».اورده استین
 
  .ح صد در صد انسان کامل بودیسی مسیع
ا آمد و یرا که از مادر جسمانی به دنینامد ز   می ح خود را پسر انسانیسی مسیع

: فرشته بدو گفت«. همانند هر انسان دیگری دارای جسم بشری بود ولی بدون گناه
نک حامله شده، پسری یو ا. ای افتهیرا که نزد خدا نعمت یم ترسان مباش زیای مر"

  ) 31-30: 1لوقا ( »".دیسی خواهی نامید و او را عییخواهی زا
  )5: 6لوقا ( »".ز هستیپسر انسان مالک روز سبّت ن": گفت شانیپس بد«
 میپسر انسان به دست مردم تسل": گفت می را که شاگردان خود را اعالم فرموده،یز«

: 9مرقس (»".شود و او را خواهند کشت و بعد از مقتول شدن، روز سوم خواهد برخاست می
31(  

: هنه از او سؤال نموده، گفتس کیباز رئ. چ جواب ندادیاما او ساکت مانده، ه«
من هستم؛ و پسر انسان را ": سی گفتیع "ح پسر خدای متبارک هستی؟یا تو مسیآ"
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: 14مرقس ( ».دیآ می نشسته، در ابرهای آسمان وّتد که بر طرف راست قید دیخواه
61-62(  

  
  .ح صد در صد پسر خداستیسی مسیع
جسمانی ندارد، پدر روحانی را که پدر یداند ز   می ح خود را پسر خدایسی مسیع

م باکره یرا که از روح خدا در رحم مریخواند ز   می ا ابایاو خداست و خدا را پدر 
خواند و خود    می سی خدا را پدرین جهت عیده شد و از روح القدس پر شد و از ایدم

قه یالحق فی": پس اهل کشتی آمده، او را پرستش کرده، گفتند«. نامد   می را پسر خدا
  ) 33: 14متی ( »گ.تو پسر خدا هستی

ه افکنده و یشان سایو هنوز سخن بر زبانش بود که ناگاه ابری درخشنده برا«
او را . ب من که از وی خوشنودمین است پسر حبید که اینک آوازی از ابر در رسیا

  ) 5: 17متی ( .»دیبشنو
مان یمن ا ۀدم هر که کالم مرا بشنود و به فرستنیگو   می ن به شماین آمیآم«

ات منتقل ید بلکه از موت تا به حیآ ات جاودانی دارد و در داوری نمییاورد، حیب
د بلکه اکنون است که یآ   می  م که ساعتییگو   می ن به شماین آمیآم. گشته است

را همچنان که پدر یز. شنوند و هر که بشنود زنده گردد   می مردگان آواز پسر خدا را
ات داشته یز عطا کرده است که در خود حین پسر را نیهمچنات دارد، یدر خود ح

  )26-24: 5وحنا ی( ».باشد
ات جاودانی یم؟ کلمات حیخداوندا نزد که برو": شمعون پطرس به او جواب داد«

وحنا ی( »".ی هستیح پسر خدای حّیم که تو مسیا مان آورده و شناختهیو ما ا. نزد توست
6 :68 -69(  

  
  کند   می صدا ح خدا را پدریسی مسیع
ستم بلکه من و یو اگر من حکم دهم، حکم من راست است، از آنرو که تنها ن«

 عت شما مکتوب است که شهادت دو کس حقّیز در شریو ن. پدری که مرا فرستاد
 ز برای من شهادتیدهم و پدری که مرا فرستاد ن   می من بر خود شهادت. است
د و نه پدر یشناس می جواب داد که نه مرا سییپدر تو کجاست؟ ع: بدو گفتند. دهد می
  ) 19- 16: 8وحنا ی( ».دیشناخت می زید پدر مرا نیشناخت می هرگاه مرا. مرا
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  .ح صد در صد خداستیسی مسیع
  .چ وقت خدا نشد بلکه خدا بصورت انسان در جسم ظاهر شدیانسان ه

و را ض و راستی؛ جالل ایان ما ساکن شد، پر از فید و میو کلمه جسم گرد«
  ) 14: 1وحنا ی( ».پدر ۀگانیپسر  ۀستیم، جاللی شایدید

ای که در آغوش پدر است، همان او  گانهیده است، پسر یخدا را هرگز کسی ند«
  ) 18: 1وحنا ی( ».را ظاهر کرد

  )1: 1وحنا ی( ».در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کامه خدا بود«
  )30: 10وحنا ی( ».میک هستیمن و پدر «
  )38: 10وحنا ی( ».د که پدر در من است و من در اوین کنیقی«
ی که ید که من در پدر پدر هستم و پدر در من است؟ سخنهایا باور نمی کنیآ«

ن اعمال یاست، او ا ساکن م، لکن پدر که در منیگو م از خود نمییگو می من به شما
  )10: 14وحنا ی( ».کند   می را

انست که من در پدر هستم و شما در من و من در د دیو در آن روز شما خواه«
  )20: 14وحنا ی( ».شما
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  امبران وجود دارد؟یگر پیح و دیمس یسین عیب یچه تفاوت  -16

  
نک باکره حامله شده، یا: خواهد داد یتین خود خداوند به شما آیبنابر ا - 1 
  )14:7ا یاشع( .خواهد خواند22لید و نام او را عمانوئییخواهد زا یپسر

  . شده بود ییشگویسال قبل پ 700تولدش ازبود که  یتنها شخص -2
ده شد و سلطنت بر دوش او یبه ما بخش یده و پسرییزا یما ولد یرا که برایز

 یو سرور سالمت یر و پدر سرمدیقد یر و خدایب و مشیخواهد بود و اسم او عج
انتها  یبر مملکت وداود و  یاو را بر کرس یسلطنت و سالمت یترق. خوانده خواهد شد

رت یغ. دیعدالت از اآلن تا ابداآلباد ثابت و استوار نما نخواهد بود تا آن را به انصاف و
  ) 7- 6: 9ا یاشع( .ن را بجا خواهد آوردیوت ایهوه صبای

نداشت و پدر  ینیح پدر زمیمس یسیع یداشتند ول ینیامبران پدر زمیپ ۀهم -3
  .قت خدا بودیاو در حق

ح طبق یمس یسیکه ع یمردند و دفن شدند در صورت یمگامبران هیپ -4
ده شد و مرد و بعد از سه روز دوباره زنده شد و بعد از یب کشیبه صل یت الهیمأمور

ماً به یاز مردم که شاهد بودند مستق یادیون خود و تعداد زیآن در حضور حّوار
  .آسمان رفت و در دست راست خداوند قرار گرفت

وقت گوجه  چید، هیز را موافق جنس خود آفرینش هر چیآفرل خداوند از روز اوّ
ب انگور ید و درخت سیرو ینم د، بادمجانیار بکاریشود و اگر خ یار نمیخ یفرنگ
پرنده  یآورد و ماه یا نمیآورد و گربه سگ بدن یر نمیدهد و درخت انگور انج ینم
  .است دهیز را موافق جنس خودش آفریآورد، خدا هر چ یا نمیبدن

شه آدم و یهمه انسانها از نسل و ر. ا انسان را موافق جنس خودش خلق کردخد
سه یب مقایبا سباید ب را یدارد، پس س یپدر و مادر جسمان یهر انسان. حّوا هستند

سه کرد؟ او پدر یتوان مقا یم یح را با چه کسیمس یسیع. کرد و آدم را با آدم
ن نکرد و یزم یرو یمبرایو پ یچ انسانیکرد ه   می که او یکار. نداشت یجسمان
امش در یمرگ و ق ییشگویپ ین کرد همه را انجام داد، حتیزم یکه بر رو ییادعاها
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بزرگتر از  یا کمیمبر ایاگر او را در سطح پ. است ن بار ذکر شدهیم چندیعهد قد
اهانت این مقایسه به معنی م و یکن   می سهیرا با انسان مقا یسیع یعنیم یمبر بدانایپ
ت خدا، اهانت به روح خدا که یت خدا، اهانت به الوهی، اهانت به قدوسیذات اله به
  .م و اهانت به روح القدس استیکن   می ح استیمس یسیع

  )18-14:1وحنا ی( .ن بودیزم یده رویجسم پوش یح خدایمس یسیع
 یت را در زندگینجات دهنده عالم بشر) یذات اله(،ح یمس یسیکه ع یهر انسان

خدا قرار خواهد گرفت و خداوند او را برحسب اعمال  یدر داور یند روزد کرّ خو
 یخواهد کرد اما کسان یاو داور ییخدا یب ا بر حسبیا برحسب وجدان او و یعت یشر

  .نخواهند شد یرند مشمول داوریپذ   می ح را بعنوان نجات دهنده خودیمس یسیکه ع
  )1:8ان یروم( ».دهستن یسیح عیکه در مس یست بر آنانیچ قصاص نیه«
او گفت که دوباره  یگردند ول یامبران نگفتند که دوباره برمیچکدام از پیه -5

  .قبل و بعد از خود را به عهده خواهد داشت یتهاامّ یتمام یگردد و داور یبرم
ح نه تنها یمس یسیکه ع یداشتند در صورت یانسان ۀجنب یامبران همگیپ -6

  .قرار داشت یدر وداشت بلکه ذات خدا  یجسم انسان
  .او هرگز گناه نکرد -7
 . تش دوباره به آسمان برگشتیبعد از اتمام مأمور -8
آسمان مرتفع شده، به  یشان سخن گفته بود، به سویو خداوند بعد از آنکه به ا«

  )19:16مرقس ( ».دست راست خدا بنشست
ن و دادن به کورا یینایبود که قدرت زنده کردن مردگان، ب یتنها شخص -9

  .)که فقط خداوند دارد یقدرت. (معالجه امراض مردم را داشت
  .ن به او داده شده استیتمام قدرت ها در آسمان و زم -10
  .ا او وجود داشته استیش از بوجود آمدن دنیپ -11
  .کرد ییشگویب پیصل یبود که مرگ خود را رو یتنها شخص -12
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  ت؟یحیچرا مس  -17

  
بعد از مرگ زنده شد که  یسیع یگر مردند، ولیان دیامبران و رهبران ادیپ -1

  .دهد   می   از زنده شدن بعد از مرگ را به ما نشان یا خود نمونه
ست، بطور مثال با ین یگریچ نام دیح است که در هیمس یسیدر نام ع یقدرت -2

 .ابندی   می ناعالج درمان یهایماریکامل به او ب یمان قلبیح و با ایمس یسیذکر نام ع
 یادیز یها ز نمونهین امروزه نیل ذکر شده است و همچنیدر انج یاریبس یها نمونه(

  .)ده شده استیساها دیدر کل
در موارد مختلف در کتاب مقدّس آمده است در مورد  یادیز یتهانبوّ -3

  .اند وستهیپ  از آنها تاکنون به وقوع یادینده که تعداد زیگذشته، حال و آ
ن خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر یام آخر چنیا د دریگو   می که خدا«

ران شما یاها و پیوت کنند و جوانان شما روخت و پسران و دختران شما نبّیخواهم ر
خت یام از روح خود خواهم ریزان خود در آن اید؛ و بر غالمان و کنیخوابها خواهند د

ات را ین، آین در زمییو از پاب یو از باال در افالک، عجا. وت خواهند نمودشان نبّیو ا
ل د به ظلمت و ماه به خون مبدّیخورش. از خون و آتش و بخار دود به ظهور آورم

ن خواهد بود که هر که نام یو چن. م مشهور خداوندیگردد قبل از وقوع روز عظ
  )21- 17:2اعمال رسوالن ( ».ابدیخداوند را بخواند، نجات 

که آنکه تا به حال  یکند فقط تا وقت   می االن عمل ینید یر بسّرا که آن ِیز«
خداوند  یسین ظاهر خواهد شد که عید یآنگاه آن ب. ان برداشته شودیمانع است از م

ش، او را نابود خواهد یظهور خو یس دهان خود هالک خواهد کرد و به تجلّفَاو را به نَ
  )8- 7:2ان یکیدوم تسالون( ».ساخت
  .دانست یاز نماست را مجیاو دخالت مذهب در س -4
  .ح داده شده استیمس یسین به عیقدرت در آسمان و زم یتمام -5
  .بود و هرگز دستور قتل و جنگ نداد یام آور صلح و آزادیاو پ -6
حاً گفت که دوباره یاو صر یگردم ول ینگفت که من دوباره برم یامبریچ پیه -7

نده را به یشته، حال و آاعمال انسانها از گذ یگردد و داور ین برمیاز آسمان به زم
  .عهده دارد
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  آیا اعتقاد به خدای واحد کافی است؟  -18

  
است که به خدا اعتقاد  ین کافیما فقط هم یده دارند که برایاز مردم عق یبعض

  خواهد بود؟ ین کافیا ایآ .میدار
  .ات هستمیو ح یمن راه راست: دیفرما   می یسیع

ن یا«دند، گفتند که یصادر شده بود د یسین معجزه را که از عیو چون مردمان ا
  )14:6وحنا ی( »!دیاید در جهان بیاست که با یالبته همان نب

ا یمان بدون اعمال، باطل است؟ آیدانست که ا یا خواهیمرد باطل، آ یکن ایول«
که پسر خود اسحاق را به قربانگاه  یم به اعمال، عادل شمرده نشد وقتیپدر ما ابراه

  ) 21- 20: 2 عقوبی(» د؟یگذران
ز مرده یمان بدون اعمال نین ایرا چنانکه بدن بدون روح مرده است، همچنیز«
  )26: 2عقوب ی( ».است

 .لرزند یاست و از ترس بر خود م یکین هم اعتقاد دارند که خداوند یاطیش یحت
  )19: 2عقوب ی( .»لرزند   می مان دارند ویز این نیاطیش. «
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  رسیدن به خدا وجود دارد؟ برایمختلف  آیا راههای  -19

  
له من یچکس نزد پدر جز به وسیات هستم، هیو ح یمن راه راست: ح فرمودیمس

  .دینخواهد رس
ن یا«دند، گفتند که یصادر شده بود د یسین معجزه را که از عیو چون مردمان ا

  )14:6وحنا ی( »!دیاید در جهان بیاست که با یالبته همان نب
  )11:1مکاشفه ( »…و اول و آخر هستم "ای "و "لفا"من «: ح فرمودیمس یسیع
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  ده نشد و نمرد؟یب کشیح به صلیمس یسیعواقعاَ ا یآ  -20

  
 هیح، مادرش در محل حضور داشت و گریده شدن مسیب کشیهنگام به صل

  ص دهد؟یتواند پسرش را تشخ یک مادر نمید که یکن   می ا فکریکرد، آ   می
خواهند قربانی شدن او    می ده نشد در واقعیب کشیلند او به صیگو   می که ییآنها

و  یاء نبیاء، اشعیمبران ارمایپ یها ییشگویپس پ. ف کنندیبرای گناهان بشر را تحر
  ح از مردگان چه خواهد شد؟یمس یسیام عیراجع به ق …و  یال نبیدان

ح یمس یح، راجع به رنجهایمس یسیالد عیسال قبل از م 700حدوداً  یاء نبیاشع
بروی صلیب گناهان بشر  ۀمین پرداخت جریو همچن مسیح تیت و معصومیمظلوم و

  .کرد ییشگویپو رستاخیز و مقام و منزلت یافتن او 
و ما . ش حمل نمودیما را بر خو یما را بر خود گرفت و دردها یغمها23لکن او «

به و حال آنکه . میده و مضروب و مبتال گمان بردیاو را که از جانب خدا زحمت کش
ما  یب سالمتیو تأد. دیما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گرد یرهایسبب تقص

م یع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیجم. میافتیاو ما شفا  یآمد و از زخمها یبر و
  .نهاد یع ما را بر ویاز ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جم یکیو هر 

 یکه برا یبره ا  مثل. موده، دهان خود را نگشودا تواضع ناو مظلوم واقع شد امّ«
زبان است، همچنان دهان  یاش ب که نزد پشم برنده یبرند و مانند گوسفند   می ذبح

کر نمود که او از او که تفّ ۀو از طبق .گرفته شد یاز ظلم و از داور. خود را نگشود
قبر او را با د؟ و ین زندگان منقطع شده و به جهت گناه قوم من مضروب گردیزم
چ ظلم نکرد و در یهر چند ه. ن نمودند و بعد از مردنش با دولتمندانییران تعیشر

  .نبود یا لهیح یدهان و
چون . ا خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده، به دردها مبتال سازدامّ«

 د و عمر او دراز خواهدیت خود را خواهد دیآنگاه ذر. گناه ساخت یجان او را قربان
ش را یمشقت جان خو ۀثمر. سر خواهد بودیشد و مسرت خداوند در دست او م

را عادل  یاریعادل من به معرفت خود بس ۀو بند. ر خواهد شدید و سیخواهد د

                                                           
 یسی مسیحع  23



   
 

٥٣ 
 

ن او یبنابر ا. شتن حمل خواهد نمودیشان را بر خویرا که او گناهان اید زیخواهد گردان
م خواهد نمود، به یرا با زورآوران تقسمت یب خواهم داد و غنیان بزرگان نصیرا در م
خت و از خطاکاران محسوب شد و گناهان ینکه جان خود را به مرگ ریجهت ا

  )12-4: 53ا یاشع( ».خطاکاران شفاعت نمود یرا بر خود گرفت و برا یاریبس
ح به شاگردان خود خبر دادن آغاز کرد که رفتن او به یو از آن زمان مس«
کهنه و کاتبان و کشته شدن و  یخ و رؤسایدن از مشایکشار یم و زحمت بسیاورشل

و پطرس او را گرفته، شروع کرد به منع نمودن و . است یدر روز سوم برخاستن ضرور
  )22- 21:16 یمت( »"!ن بر تو هرگز واقع نخواهد شدیخداوند که ا یحاشا از تو ا": گفت

نسان بدست پسر ا": شان گفتیبد یسیگشتند، ع یل میشان در جلیو چون ا«
در روز سوم خواهد م کرده خواهد شد، و او را خواهند کشت و یمردم تسل
  )23-22:17 یمت( »".ار محزون شدندیپس بس» .برخاست

راه به خلوت  یرفت، دوازده شاگرد خود را در اثنا   می میبه اورشل یسیو چون ع«
کهنه  یبه رؤسا م و پسر انسانیرو   می میاورشل ینک به سویا": شان گفتیده بدیطلب

تها م کرده خواهد شد و حکم قتل او را خواهند داد، و او را به امّیو کاتبان تسل
در روز سوم ند و یانه زنند و مصلوب نمایخواهند سپرد تا او را استهزاء کنند و تاز

 )19-17:20 یمت( »".خواهد برخاست

ن خود را در امد تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و جایچنانکه پسر انسان ن«
  )28:20 یمت( ».فدا سازد یاریراه بس
: د، به شاگردان خود گفتین سخنان را به اتمام رسانیهمه ا یسیو چون ع«

شود تا مصلوب  یم کرده مید فصح است که پسر انسان تسلید که بعد از دو روز عیدان یم
  )2-1:26 یمت( ».گردد

کن یل. کندیوب است رحلت ماو مکت ۀنه پسر انسان به همانطور که درباریهر آ«
که  یآن شخص را بهتر بود! م شودیکه پسر انسان بدست او تسل یکس بر آن یوا
  )24:26یمت( »!یافتید نتولّ

» دین بنوشیشما از ا ۀهم«: شان داده، گفتیاله را گرفته، شکر نمود و بدیو پ«
اهان بجهت آمرزش گن یارید که در راه بسین است خون من در عهد جدیرا که ایز
  )28-27:26 یمت( ».شود   می ختهیر
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ار زحمت کشد و یم دادن آغاز کرد که الزم است پسر انسان بسیشان را تعلیآنگاه ا«
مرقس ( ».زدیکهنه و کاتبان رد شود و کشته شده، بعد از سه روز برخ یخ و رؤسایاز مشا

31:8(  
 میمردم تسل پسر انسان به دست: را که شاگردان خود را اعالم فرموده، گفتیز«

مرقس ( ».شود و او را خواهند کشت و بعد از مقتول شدن، روز سوم خواهد برخاست   می
31:9(  

کهنه و کاتبان  یم و پسر انسان به دست رؤسایرو   می مینک به اورشلیکه ا«
 24هیسخر یتها بسپارند، و بر وقتل دهند و او را به امّ یفتوا یم شود و بر ویتسل

افکنده، او را خواهند کشت و روز سوم  یزنند و آب دهان بر و اش انهینموده، تاز
  )34- 33:10مرقس ( ».خواهد برخاست

کن یل. کند یاو مکتوب است، رحلت م  ۀکه دربار یکه پسر انسان بطور یبه درست
د بود که تولّ   می او را بهتر. م شودیاو تسل ۀکه پسر انسان به واسط یبر آن کس یوا
  )21:14مرقس ( .یافتین

و در . فرو گرفت  ن رایتمام زم یکید تا ساعت نهم تاریو چون ساعت ششم رس«
 یعنی "؟ی، لَماَ سبقْتنَیلوئی، ایلوئیا": به آواز بلند ندا کرده، گفت یسیساعت نهم، ع

 اس رایال": دند گفتندین چون شنیاز حاضر یو بعض "؟یچرا مرا واگذارد یاله یاله"
نهاده، بدو  یرا از سرکه پر کرد و بر سر ن یاسفنج ده،یدو یپس شخص گ.خواند   می

 یسیپس ع ".ن آوردیید تا او را پایایاس بیم مگر الینید ببیبگذار": د و گفتینوشان
و چون . پاره شد کل از سر تا پا دویه ۀآنگاه پرد. بلند برآورده، جان بداد یآواز

: ، روح را سپرد، گفتنطور صدا زدهید که بدیستاده بود، دیا یکه مقابل و یوزباشی
   »".ن مرد، پسر خدا بودیالواقع ا یف"

م مادر یه بود و مریم مجدلیکردند که از آنجمله مر   می چند از دور نظر یو زن«
  )40-33:15مرقس ( ».وشا و سالومهیعقوب کوچک و مادر ی

د دربرداشت بر جانب راست یسف یرا که جامه ا یو چون به قبر درآمدند، جوان«
 یناصر یسیع! دیترسان مباش": شان گفتیاو بد. ر شدندیپس متحّ. دندیدنشسته 

را که او را نهاده  یآن موضع. ستینجا نیدر ا! د؟ او برخاسته استیطلب   می مصلوب را
ش از ید که پیکن رفته، شاگردان او و پطرس را اطالع دهیل. دیبودند، مالحظه کن
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پس  ".د، چنانکه به شما فرموده بودید دیاو را در آنجا خواه. رود   می لیشما به جل
شان را فرو گرفته بود و به یرت ایرا لرزه و حیختند زیرون شده از قبر گریب یبزود
  )8-5:16مرقس ( ».دندیترس   می رایچ نگفتند زیه یکس

کهنه  یخ و رؤسایند و از مشایار بیالزم است که پسر انسان زحمت بس: وگفت«
  )22:9لوقا ( »زدیروز سوم برخو  و کاتبان رد شده کشته شده

با  یعنید، ید به انجام رسیبا   می ن نوشته در منیم که ایگو   می را که به شمایز«
  )37:22لوقا ( ».دارد 25را هر چه در خصوص من است، انقضایگناهکاران محسوب شد ز

ه که یم مجدلین به مریل هفته چون برخاسته بود، نخستو صبحگاهان، روز اوّ«
ه و ماتم یو او رفته اصحاب او را که گر. رون کرده بود ظاهر شدیب26ویهفت د از او

دند که زنده گشته و بدو ظاهر شده بود، باور یشان چون شنیو ا. کردند خبر داد یم
  )11-9:16مرقس ( ».نکردند
دند، یع را دین وقایچون ا27ن تماشا جمع شده بودندیا یگروه که برا یو تمام«

ل او یکه از جل یستاده بودند، با زنانیان او از دور ایع آشنایو جم. نه زنان برگشتندیس
  )49- 48:23لوقا ( ».نندین امور را ببیرا متابعت کرده بودند تا ا

 یاو رفتند و قبر و چگونگ یل آمده بودند از پیکه در عقب او از جل یو زنان«
  )55:23لوقا ( ».دندیگذاشته شدن بدن او را د

 یسیچون داخل شدند، جسد خداوند ع. دندیده دیبر غلطانو سنگ را از سر ق«
ر بودند که ناگاه دو مرد در ین امر متحیشان از ایکه ا یافتند و واقع شد هنگامیرا ن

 یخود را به سو یو چون ترسان شده سرها. ستادندیشان بایلباس درخشنده نزد ا
در د؟ یطلب   می دگانان مریچرا زنده را از م: شان گفتندین افکنده بودند، به ایزم
ل بود شما یکه در جل ید که چگونه وقتیاد آوریبه . ست، بلکه برخاسته استینجا نیا

م شده یاست که پسر انسان به دست مردم گناهکار تسل یرا خبر داده، گفت ضرور
  )8- 2:24لوقا ( ».پس سخنان او را به خاطر آوردند» .زدیمصلوب گردد و روز سوم برخ

                                                           
 سپری شدن، به سر آمدن، نابود گردیدن: انقضاء 25
 روح شریر 26
 منظور مصلوب شدن عیسی مسیح است: برای این تماشا جمع شده بودند 27
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 یند تا به جالل خود برسد؟ پس از موسین زحمات را بیح ایکه مس ستیبا یا نمیآ«
- 26:24لوقا ( ».شان شرح فرمودیا یا شروع کرده، اخبار خود را درتمام کتب برایر انبیو سا

27(  
 یبا شما بودم گفتم ضرور یکه وقت ین است سخنانیهم«: شان گفتیو به ا

رباره من مکتوب است به انجام ا و زبور دیو صحف انب یاست که آنچه را تورات موس
: شان گفتیو به ا. شان را روشن کرد تا کتب را بفهمندیو در آن وقت ذهن ا» .رسد

ح زحمت کشد و روز ینطور سزاوار بود که مسین منوال مکتوب است و بدیبرهم«
م شروع کرده، موعظه به توبه و آمرزش گناهان یو از اورشل. زدیسوم از مردگان برخ

نک، من یو ا. دین امور هستیو شما شاهد بر ا. ها به نام او کرده شود تامّ ۀدر هم
د یم بمانیپس شما در شهر اورشل. فرستم   می بر شما) روح القدس(موعود پدر خود را 

  )49- 44:24لوقا ( ».دیآراسته شو یت از اعلکه به قوّ یتا وقت
ه یم مجدلیمرم زن، کلوپا و ی، مادر او و خواهر مادرش مریسیب عیصل یو پا«

  )25: 19وحنا ی( ».ستاده بودندیا
را که شما  یسین عیناً بدانند که خدا همیقیل یع خاندان اسرائیپس جم«

  )36:2اعمال رسوالن ( ».ح ساخته استید خداوند و مسیمصلوب کرد
م یهود و در اورشلیکه او در مرز و بوم  ییع کارهایم بر جمیو ما شاهد هست«

ده، یزانیهمان کس را خدا در روز سوم برخ. ده، کشتندیب کشیصلز بر یکرد که او را ن
 یعنیده بود، یش برگزیکه خدا پ یقوم بلکه بر شهود یکن نه بر تمامیل. ظاهر ساخت

اعمال رسوالن ( ».میا دهیکه بعد از برخاستن او از مردگان با او خورده و آشام یانیما
39:10 -41(  
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 چیست؟ل یچهار انجموضوع   -21    

  
  .کنند   می  لیگر را تکمی، همدشوند می میدهل اربعه نایل که اناجیچهار انج

  .کنند   می  دیگر را تائیهمد. اند دهیک واقعه را دیآنها مثل چهار شاهد که 
نا وحّیر، لوقا پزشک و یگیر، مرقس ماهیباجگ یح، متیمس یسیچهار شاگرد ع

د، تولّ(ح یمس یسیع یگت و زندیشخص ،ر از چهار بعد مختلف شرح حالیگیماه
 .را به نگارش آوردند )ام و منصب بعد از مرگ اویو مرگ و ق یزندگ
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  ف شده است؟یتحر) لیانج(ا کتاب مقدّس یآ  -22

  
ق مذکور یارائه نشده که مخالف حقا یشناس و باستان یخیل تاریچ دلیتاکنون ه

صحت و اعتبار  که بعمل آمده یاتیتمام کشف ،بلکه برعکس .در کتاب مقدّس باشد
  .اند د کردهیق و تائیکتاب مقدّس را تصد

طان سه بار از کتاب مقدّس نقل قول فرمود و یح در مبارزات خود با شیمس
ن یح فرمود که آسمان و زمیمس. د قرار دادیاعتبار و صحت کتاب مقدّس را مورد تائ

  .دیل نخواهد گردیکالم خدا هرگز زا یل خواهد شد ولیزا
که در  یمیقد یها مانده و نسخه یر باقییس بدون تغمتن کتاب مقدّ

 یدهند و ما برا   می ن امر شهادتیبزرگ جهان وجود دارند برصحت ا یها کتابخانه
  :میکن   می ها اشاره ن نسخهیاز ا یز به بعضیاطالع خوانندگان عز

باشد و    می ا در لندن موجودیتانین نسخه در موزه بریا: هیاسکندر ۀالف ـ نسخ
  .ق داردسال قبل از هجرت تعلّ 170 یعنی یالدیم 452به سال 

باشد و در اواسط    می ا موجودیتانیبر ۀز در موزین نسخه نیا: نایب ـ نسخه س
  .شده است یبردار نسخه سال قبل از هجرت 270 یعنی یالدیقرن چهارم م

و در باشد    می کان رم موجودین نسخه در کتابخانه واتیا: کانیج ـ نسخه وات
  . شده است یبردار سال قبل از هجرت نسخه 300 یعنی یالدیل قرن چهارم میاوا

ق ها حتماً متعلّ ن نسخهیاند که ا د کردهیتائ یدانشمندان با استفاده از اصول علم
ممکن است از آن  یک در باال ذکر شد و حتیهستند که در مورد هر  ییخهایبه تار

  .تر باشند یمیخها هم قدیتار
فات و یکنند که در کتاب مقدّس تحر   می عاها ادّ ینکه بعضیسخ به ادر پا

د توجه یند، باین امر را ذکر نمایخ ایت و تارنکه علّیبعمل آمده است بدون ا یراتییتغ
ن یشده است و در ا یجمع آور سال قبل از هجرت 600ل حدود یداشت که انج

ا یده است، آید ترجمه گرددّمتع یا رفته است و به زبانهایت به اقصا نقاط دنمدّ
ها را  لین مکانها رفته و انجیا یبتواند به تمام یرسد که کس   می عاقالنه به نظر

  ف کند؟یو تحر یدستکار
  ن کار را بکند؟یا یستیآن شخص با یو اصالً به چه علت
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را از  تواند آن یتواند حافظ کالم و کتاب خود باشد و نم یا خداوند نمیو آ
  ف محفوظ دارد؟یرو تح یدستکار
ت در یه و اصالح و تربیم و تنبیو به جهت تعل» کتب از الهام خدا است یتمام«

  )16:3موتاؤس یدوم ت( ».د استیعدالت مف
را که یز. ستین یر خود نبیتِ کتاب از تفسچ نبوّید که هین را نخست بدانیو ا«

س مجذوب شده، از انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القد ۀت به ارادنبوّ
  )21-20:1دوم پطرس ( ».جانب خدا سخن گفتند

 یمت( ».ل نخواهد شدیکن سخنان من هرگز زایل خواهد شد، لین زایآسمان و زم«
35:24(  

  )31:13مرقس( ».ل نشودیکن کلمات من هرگز زایشود، ل   می لین زایآسمان و زم«
  )33:21لوقا ( ».شد ل نخواهدیکن سخنان من زایشود ل یل مین زایآسمان و زم«
م ما نوشته شد تا به صبر یتعل یکه از قبل مکتوب شد، برا ییزهایچ ۀرا همیز«
  )4:15ان یروم( ».میدوار باشیکتاب ام یو تسلّ

  )8:13ان یعبران( ».روز و امروز و تا ابداآلباد همان استیح دیمس یسیع«
که به شما بشارت  ین است آن کالمیو ا. است یخدا تا ابداآلباد باق ۀلکن کلم«

  )25:1ل پطرس اوّ( ».داده شده است
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  خواهد آمد؟ یگریامبر دیح پیمس یسیا بعد از عیآ  -23

  
  .ناً نهیقی
در  یند ولیĤیها نزد شما م شید، که به لباس میاحتراز کن 28کذبه یایاما از انب«

ا انگور را یآ. د شناختیشان خواهیا یها وهیشان را از میا. باشند یباطن گرگان درنده م
  نند؟یچ   می ر را از خسیاز خار و انج

. آورد   می بد ۀویآورد و درخت بد م   می کوین ۀویکو، مین هر درخت نیهمچن«
 ۀویکه م یهر درخت. کو آوردیوه نیبد آورد و درخت بد م ۀویتواند درخت خوب م ینم
د یشان را خواهیا شان،یا یها وهیم ذا ازهل. ده و در آتش افکنده شودیاورد بریکو نین

  )20-15:7 یمت( ».شناخت
  .ظهور خواهند کرد یارین بسیامبران دروغیپ اوبعد از  عیسی فرمود که

ست و ین یکس اوبعد از  یعنی »!تمام شد«: ب بود گفتیصل یکه او رو یموقع
  .است عیسی مسیحق ینجات فقط از طر

  )8:1مکاشفه ( .نیآخریعنی » اءی«ن و یاول یعنی، »الف«گفت من هستم  یسیع
  )11:24 یمت( ».را گمراه کنند یاریکذبه ظاهر شده، بس یایو بسا انب«
آن دجال است که . را انکار کند یسیح بودن عیست جز آنکه مسیدروغگو ک«

که  یکه پسر را انکار کند، پدر را هم ندارد و کس یکس. دینما   می پدر و پسر را انکار
  )23- 22:2وحنا یل اوّ رسالۀ( ».داردز ید، پدر را نیاعتراف به پسر نما

د که از خدا هستند ییازماید بلکه روح ها را بیبان، هر روح را قبول مکنیحب یا«
 ن، روح خدا رایبه ا. رون رفته اندیار به جهان بیکذبه بس یایرا که انبیز. ا نهی

د از خداست، و هر یم شده اقرار نماح مجسّیمس یسیکه به ع یهر روح: میشناس   می
ن است روح یو ا. ستیم شده را انکار کند، از خدا نح مجسّیمس یسیکه ع یروح
  )3- 1:4وحنا یل اوّرسالۀ ( ».د و اآلن هم در جهان استیآ   می د که اویا دهیل که شندجاّ

 شان رایا ایند و دنیگو   می یوین جهت سخنان دنیا هستند از ایشان از دنیا«
شنود و آنکه از خدا    می   شناسد ما را   می م و هر که خدا رایخدا هست ما از. شنود   می
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اول  رسالۀ( ».میده   می زیین تمیو روح ضاللت را از ا روح حقّ. شنود یست ما را نمین
  )6-5:4وحنا ی

در  ۀح ظاهر شدیمس یسیرون شدند که عیا بیار به دنیرا گمراه کنندگان بسیز«
  )7:1وحنا یرساله دوم ( ».لن است گمراه کننده و دجاّآ. کنند یجسم را اقرار نم

  .ح آماده کردیسی مسید دهنده بود که راه را برای عیی تعمیحیمبر این پیآخر
نبی مکتوب است،  یایچنانکه در اشع. ح پسر خدایسی مسیل عیابتدای انج«

ای ندا صد. ا سازدیش تو مهیفرستم تا راه تو را پ  می ش روی توینک رسول خود را پیا
ی یحی» .دییق او را راست نماید و طریا سازیابان که راه خداوند را مهیدر ب ای هکنند
 د توبه موعظهیابان ظاهر شد و به جهت آمرزش گناهان به تعمید دهنده در بیتعم
رون شدند و به یم نزد وی بیاورشل ۀع سکنیه و جمیهودیو بوم  و تمامی مرز. نمود می

ی را لباس از یحیو . افتندی می دیده، در رود اردن از او تعمیگناهان خود معترف گرد
و . یبود و خوراک وی از ملخ و عسل برّ   می پشم شتر و کمربند چرمی بر کمر

ق آن ید که الیآ می بعد از من کسی تواناتر از من«گفت که می کرد و می موعظه
کن او یل. د دادمیتعم من شما را به آب. ن او را باز کنمیستم که خم شده، دوال نعلین

  )18-1: 3و لوقا 12- 1: 3متی 8-1: 1مرقس(» .د خواهد دادیشما را به روح القدس تعم
ست د آن خداوند، خدا که هیگو   می ،»"، اول و آخر"اءی"و  "الف"من هستم "«

  )8:1وحنا یمکاشفه ( ».طالقاالِ ید، قادر علَیآ یو بود و م
نک تا یو زنده؛ و مرده شدم و ا آخرمن هستم اول و !  ترسان مباش.…«

: 1وحنا یمکاشفه ( ».موت و عالم اموات نزد من است یدهایابداآلباد زنده هستم و کل
18-17(  

من به هر که تشنه . و ابتدا و انتها هستم “ای”و “الف”من ! تمام شد": باز مرا گفت«
ز خواهد یچ د، وارث همهیو هر که غالب آ. ات، مفت خواهم دادیآب ح ۀباشد، از چشم

مانان و یا یلکن ترسندگان و ب. شد، و او را خدا خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود
شان در یب ایان، نصیع دورغگویپرستان و جم ان و جادوگران و بتیثان و قاتالن و زانیخب
وحنا یمکاشفه ( »".ین است موت ثانیا. ت خواهد بودیبه آتش و کبر ۀافروخته شد ۀاچیدر

6:21-8 (  
را بحسب اعمالش  یم و اُجرت من با من است تا هر کسیĤیم ینک به زودیو ا«

  )13- 12:22وحنا یمکاشفه ( ».ل و آخر هستماء و ابتدا و انتها و اوّیمن الف و . جزا دهم
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  بعد از او هست؟ یمبرایاز به پید نیکن   می ا فکریآ
ا به یوساطت انبمختلف به  یق هاید و طرخدا که در زمان سلف به اقسام متعدّ«

م شد که او را م آخر به ما بوساطت پسر خود متکلّاّین ایم نمود، در اپدران ما تکلّ
 خاتمد؛ که فروغ جاللش و یاو عالمها را آفر ۀلیع موجودات قرار داد و بوسیوارث جم

موجودات بوده، چون طهارت گناهان  ۀت خود حامل همقوّ ۀجوهرش بوده و به کلم
ن بنشست، و از فرشتگان ییعلّ یا در اعلید، به دست راست کبریرا به اتمام رسان

ان یعبران( ».افته بودیراث یشان به میبزرگتر از ا ید، بمقدار آنکه اسمیافضال گرد
1:1-4(  
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  !کاذب خواهند آمد امبرانیح فرمود بعد از من پیمسعیسی ) الف -23

  
ن یروع کند آخرپدر ش یح رسالتش را از طرف خدایمس یسینکه عیقبل از ا

  .د دهنده بودیتعم ییحیآمد از طرف خدا که غمبر یپ
 ها نزد شما شید که به لباس میکذبه احتراز کن یایا از انبامّ«مسیح فرمود 

  )15: 7متی (» .باشند   می در باطن گرگان درنده یند ولیآ   می
  .بکشند ان را به انحرافیجو خواهند افکار انسانها و حق   می نیاطیمتاسفانه، ش

بشما عطا خواهد کرد تا  یگرید ۀدهند یکنم و تسل یو من از پدر سوال م« 
 سوء استفاده کرده ادیانه برخی ین آیا از .)16:14یوحنا (  »شه با شما بماندیهم
  .خواهد آمد یگریامبر دیح پیمس یسیند بعد از عیگو   می

وحنا یل یانج ۀیوضوح در دنباله همان آه نقل از انسان کاذب است چنانکه ب
را یتواند او را قبول کند ز یکه جهان نم یروح راست یعنی« دیگو یم 17ه یآ 14فصل 

ماند و در  یرا که با شما مید زیشناس یا شما او را مشناسد و امّ یند و نمیب یکه او را نم
  ».شما خواهد بود

ن یآخر. هیچ انسان دیگراست همان روح خدا نه  "روح القدس"دهنده  یتسل
اگر  یوانگه .ا آمدیح بدنیمس یسید دهنده است که قبل از عیتعم ییحیغمبر یپ

شه با شما یتا هم"رد چون ذکر شده ید هرگز بمیباشد پس نبا انساندهنده  یتسلّ
ه یآ 14وحنا فصل ین در ید داشته باشد همچنیمقبره نبا شخصن آن یبنابر ا ".بماند

ح افکار یمس یسیچون ع. بردیمدهنده را روح القدس نام  یوضوع تسله ب 26
  .ل و آخر استا است اوّیح الف و یمس یسیدانست ع   می ن را از قبلیاطیش

فرستد او همه    می روح القدس که پدر او را به اسم من یعنیدهنده  یکن تسلیل«
یوحنا (» .اد شما خواهد آوردیشما گفتم به م خواهد داد و آنچه به یز را به شما تعلیچ

26:14(  
قبل از . به آسمان صعود کرد یادیز ۀدر حضور عدّ ح بعد از چهل روز جسماًیمس

 شما یعالم روح القدس را برا یتا انقضا یروم ول   می صعودش به آسمان گفت من
  .فرستم   می
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روم نرا اگر ید است زیشما مف یم که رفتن من برایگو   می و من به شما راست«
   )7: 16وحنا ی( ».فرستم   می روم او را نزد شمابگر دهنده نزد شما نخواهد آمد ا یتسلّ

 یمت( ».باشم   می عالم همراه شما ینک من هر روزه تا انقضایح فرمود ایمس یسیع«
28 :20(  

مطابق کالم خدا در غمبران کذبه خواهند آمد یح فرمود بعد از من پیمس یسیع
ده بسیاری را گمراه و بسا انبیاء کذبه ظاهر ش«خوانیم  می 11:24انجیل متی فصل

  ».کنند
آیند ولی در  می شها نزد شما  می امّا از انبیای کذبه احتراز کنید، که به لباس«

آیا انگور . های ایشان خواهید شناخت وهمی ایشان را از. باشند می باطن، گرگان درنده
د آور  می وۀ نیکومی چینند؟ همچنین هر درخت نیکو، می را از خار و انجیر را از خس

 وۀ بد آورد، و نه درخت بد  می تواند درخت خوب نمی. آورد می وۀ بدمی و درخت بد،
 لهذا از. وۀ نیکو نیاورد، بریده و در آتش افکنده شودمی هر درختی که. وۀ نیکو آوردمی
 )15- 20:  7متی (.وه ایشان، ایشان را خواهید شناختمی

اء به یمختلف به وساطت انب یها قید و طرخدا که در زمان سلف به اقسام متعدّ«
م آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شد که او را اّین ایدر ا. م نمودپدران ما تکلّ

که فروغ جاللش و . دیها را آفر او عالم ۀلیع موجودات قرار داد و به وسیوارث جم
ت خود حامل همه موجودات بوده چون طهارت خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوّ

رسالۀ ( .»ن بنشستییعلّ یا در اعلیدست راست کبره د، بیبه اتمام رسانگناهان را 
  )3- 1: 1عبرانیان 
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  )ل برنابایانج(ل کاذب یانج) ب – 23

  
در “  برنابا”ل یبنام انج) یسردار کابل(خان قزلباش  یدر قلیح به ترجمۀل کاذب یانج

دانند که    می ل کاذبیرا انج) ل برنابایانج(ن کتاب یان عالم ایحیمس. است ران منتشر شدهیا
ای پخش  ران چاپ و به شکل گستردهیراَ در این کتاب اخیا. شد ینم منتشر یدیمد یتهامدّ

  .شده است
را هر یز«: فرماید می 19و  18ات یآ 22ل مقدّس در مکاشفه فصل یکالم خدا در انج

د خدا یفزایبر آنها ب یدهم که اگر کس   می ن کتاب را بشنود شهادتیت ارا که کالم نبوّ  کس
 یزیت چن نبوّیاز کالم ا یو هر گاه کس. خواهد افزود ین کتاب را بر ویمکتوب در ا یایبال

ن کتاب یکه در ا  ییزهایات و از شهر مقدّس و از چیب او را از درخت حیکم کند خدا نص
   ».منقطع خواهد کرد ،نوشته است

ل یل کاذب به نام انجیر نسبت به انجمان دایز و برادران و خواهران ایهموطنان عز ای
خواهم  یشتریح بیتوض اًخچه آن در کتاب بعدیدر مورد تار. دیده یبه مردم آگاه "برنابا"

  .داد
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  ان بودندیرانیمان آوردند ایح ایکه به مس یاقوامنخستین  کی ازی  -24

  
گاه افت، ناید ه تولّیهودیلحم  تیس پادشاه در بیرودیام هیدر ا یسیو چون ع«
هود یکجاست آن مولود که پادشاه : م آمده، گفتندیچند از مشرق به اورشل29 یمجوس
 یل متیانج( ».میا پرستش او آمده یم و برایا دهیاو را در مشرق د ۀرا که ستاریاست ز

1:2-2(  
  

                                                           
 زرتشتی ستاره شناسان ایران نکاه: مجوسی 29
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  ست؟یح چیمس یسیام عیپ  -25

  
ت را ملکوید زیتوبه کن": به موعظه شروع کرد و گفت یسیاز آن هنگام ع«

  )17:4 یمت( »".ک استیآسمان نزد
خوشابحال . شان استیرا ملکوت آسمان از اینان در روح، زیخوشابحال مسک«
ن یشان وارث زمیرا ایمان، زیخوشابحال حل. افتیخواهند  یشان تسلّیرا ایان، زیماتم

. ر خواهند شدیشان سیرا ایخوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت، ز. خواهند شد
خوشابحال پاک . شان رحم کرده خواهد شدیرا بر ایم کنندگان، زخوشابحال رح

شان پسران یرا ایخوشابحال صلح کنندگان، ز. دیشان خدا را خواهند دیرا ایدالن، ز
را ملکوت آسمان از آن یعدالت، ز یخوشابحال زحمت کشان برا. خوانده خواهند شدخدا 

فا رسانند، و بخاطر من هر ند و جید چون شما را فحش گویخوشحال باش. شان استیا
را اجر شما در ید، زییم نمایعظ ید و شادیخوش باش. ندیبر شما کاذبانه گو یسخن بد

 یمت( ».دندیرسان یقبل از شما جفا م یاینطور بر انبیرا که به همیم است زیآسمان عظ
3:5-12(  

تا  امده امین. اء را باطل سازمیا صحف انبید که آمده ام تا تورات یگمان مبر«
ل ین زایم، تا آسمان و زمیگو ینه به شما میرا هر آیز. م بلکه تا تمام کنمیباطل نما

 یمت( ».آن واقع شود ۀل نخواهد شد تا همیاز تورات هرگز زا یا ا نقطهینشود، همزه 
17:5 -18(  

 یکه از تو قرض خواهد، رو یهر کس از تو سؤال کند، بدو ببخش و از کس«
  )42:5 یمت( ».خود را مگردان

لعن کنندگان  ید و برایم که دشمنان خود را محبّت نمائیگو   می من به شماامّا «
د و به هر که به شما یکه از شما نفرت دارند، احسان کن ید و به آنانیخود برکت بطلب

د، تا پدر خود را که در آسمان است پسران یر کنیخ یفحش دهد و جفا رساند، دعا
سازد و باران بر عادالن و    می کان طالعیبدان و ن رب را که آفتاب خود راید، زیشو

  )45-44:5 یمت(» .باراند   می ظالمان
لع کند مطّ   می ، دست چپ تو از آنچه دست راستتیبلکه تو چون صدقه ده«

 ».ن تو، تو را آشکارا اجر خواهد دادینشود، تا صدقه تو در نهان باشد و پدر نهان ب
  )4- 3: 6 یمت(
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را خوش دارند که در یاکاران مباش زی، مانند ریعبادت کن چون لیکن تو«
نه یهر آ. نندیشان را ببیستاده، نماز گذارند تا مردم ایها ا کوچه یها و گوشه 30سیکنا

 ۀ، به حجریکن تو چون عبادت کنیل. اند ل نمودهیم اجر خود را تحصیگو   می به شما
است عبادت نما، و پدر نهان  خود داخل شو و در را بسته، پدر خود را که در نهان

ت ها تکرار باطل مانند امّ  د،یو چون عبادت کن. ن تو، تو را آشکارا جزا خواهد دادیب
پس مثل . شوند   می اد گفتن مستجابیبرند که به سبب ز   می شان گمانیرا اید، زیمکن

 ».دیکن ش از آنکه از او سؤالیداند پ   می را پدر شما حاجات شما راید زیشان مباشیا
  )8-6:6 یمت(

ز یشما، شما را ن ید، پدر آسمانیامرزیشان بیرات مردم را بدیرا هرگاه تقصیز«
شما را  یرهاید، پدر شما هم تقصیامرزیمردم را ن یرهایاما اگر تقص. دیخواهد آمرز
  )15-14:6 یمت( ».دینخواهد آمرز

ز یبر شما ن دیکه حکم کن یقیرا بدان طرید تا بر شما حکم نشود، زیحکم نکن«
و چون است که . مودیشما خواهند پ ید براییمایمانه که بپیحکم خواهد شد و بدان پ

ا ی؟ یابی ینم یرا که چشم خود دار یو چوب ینیب یخس را در چشم برادر خود م
نک یو ا "رون کنمیاجازت ده تا خس را از چشمت ب" ییگو یچگونه به برادر خود م

ک یرون کن، آنگاه نیر، اول چوب را از چشم خود باکایر یچوب در چشم تو است؟ ا
  )5-1:7 یمت( »!یرون کنید تا خس را از چشم برادرت بید یخواه

را ید، زیشان همچنان کنیز بدید که مردم به شما کنند، شما نیآنچه خواه…«
  )12:7 یمت( ».اءین است تورات و صحف انبیا

ام  امدهیرا نی، زیخواهم نه قربان   می د که رحمت رایافت کنین را دریلکن رفته، ا«
  )13:9 یمت(» .میتا عادالن را بلکه گناهکاران را به توبه دعوت نما

ل یذهن خود صورت خود را تبد ید بلکه به تازگین جهان مشویو همشکل ا«
ان یروم( ».ستیکامل خدا چ ۀدیپسند یکوین ۀد که ارادیافت کنید تا شما دریده

2:12(  
  .محبّت است امیح، پیمس یسیام عیپ

 …است و ید، دخالت در سیش عقایت، اعدام، شالق، سنگسار، تفتیحیدر مس
  .وجود ندارد

                                                           
 محل عبادت یهودیان: کنایس 30
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  . انتقام یمحبّت است نه خدا یخدا، خدا
  .گناهکاران است ۀخدا نجات دهند

  .شفا دهنده است یخدا، خدا
م داده، به بشارت ملکوت یشان تعلیس ایگشت و در کنا   می لیدر تمام جل یسیع
ه یو اسم او در تمام سور. داد   می    نمود و هر مرض و هر درد قوم را شفا یهم موعظه
وانگان و یکه به انواع امراض و دردها مبتال بودند و د یضانیع مریافت، و جمیشهرت 

  ) 24-23:4 یمت( .دیشان را شفا بخشیمصروعان و مفلوجان را نزد او آوردند، و ا
ده، پدر شما یشما را د یکویبتابد تا اعمال ن د نور شما بر مردمین بگذاریهمچن«

  )16:5 یمت( ».ندید نمایرا که در آسمان است تمج
  :دینطور دعا کنیپس شما ا

  ».، نام تو مقدّس بادیکه در آسمانپدر ما  یا«
  ».ز کرده شودین نیسمان است، بر زمتو چنانکه در آ ۀاراد. دیایملکوت تو ب«
  ».نان کفاف ما را امروز به مابده«
  ».میبخش   می ز قرضداران خود رایما را ببخش چنانکه ما ن یو قرض ها«
  ».ده ییر ما را رهایر، بلکه از شراویش میو ما را در آزما«
  )13-9:6 یمت(» نیآم. تو استت و جالل تا ابداآلباد از آن را ملکوت و قوّیز«
رساند و    می  انید و زنگ زیکه ب یید، جایندوزین نیخود بر زم یگنجها برا«

بلکه گنجها بجهت خود در آسمان . ندینما   می یزنند و دزد   می که دزدان نقب ییجا
زنند و  یکه دزدان نقب نم ییرساند و جا ینم انید و زنگ زیکه ب یید، جایندوزیب

-19:6 یمت( ».ز در آنجا خواهد بودیرا هر جا گنج توست دل تو نیز. کنند ینم یدزد
21(  

را که یز. میا چه بپوشیم یا چه بنوشیم ید چه بخورییو مگو دیشه مکنیپس اند
ن همه یداند که بد یشما م یا پدر آسمانامّ. باشند   می زها امتهاین چیع ایدر طلب جم

شما  ین همه براید که ایل ملکوت خدا و عدالت او را بطلبکن اوّیل. دیاج داریز احتیچ
. خود را خواهد کرد ۀشیرا فردا اندید زیفردا مباش ۀشیپس در اند. د خواهد شدیمز
  )34- 31: 6 یمت( .است یامروز کاف یامروز برا یبد

د که یافت؛ بکوبید ید که خواهید که به شما داده خواهد شد؛ بطلبیسوال کن«
افت یکه بطلبد در یابد و کسیرا هر که سوال کند، یز. شما باز کرده خواهد شد یبرا
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است از شما که پسرش  یو کدام آدم. خواهد شداو گشاده  یکند و هر که بکوبد برا
بدو بخشد؟ پس هرگاه  یخواهد مار یا اگر ماهیبدو دهد؟  یاز او خواهد و سنگ ینان

اده ید، چقدر زیدان   می کو را به اوالد خودین ید، دادن بخشش هایر هستیشما که شر
کنند خواهد    یم که از او سوال یکو را به آنانین یزهایپدر شما که در آسمان است چ

د، یشان همچنان کنیز بدید که مردم به شما کنند، شما نیلهذا آنچه خواه! دیبخش
  )12-7:7 یمت( ».این است تورات و صحف انبیرا ایز

ز در حضور پدر خود که در آسمان است، یش مردم اقرار کند، من نیپس هر که مرا پ«
د، من هم در حضور پدر خود که در ینکار نماش مردم ایا هر که مرا پامّ. او را اقرار خواهم کرد

  )33-32:10 یمت( ».آسمان است او را انکار خواهم نمود
شناسد بجز پدر و نه  یپسر را نم یز را به من سپرده است و کسیپدر همه چ«

. که پسر بخواهد بدو مکشوف سازد یر از پسر و کسیشناسد غ   می چ کسیپدر را ه
. دیخواهم بخش یشان و گرانباران و من شما را آرامتمام زحمتک ید نزد من ایایب
باشم و در    می م و افتاده دلیرا که حلید زیابیم ید و از من تعلیریمرا بر خود گ 31وغی

 یمت( ».ف است و بار من سبکیمن خف 33وغیرا یافت؛ زید یخواه یخود آرام 32نفوس
27:11 -30(  
کن یشود، ل   می  دهیاز انسان آمرز م هر نوع گناه و کفریگو   می ن رو، شما رایاز ا«

 یو هر که برخالف پسر انسان سخن. کفر به روح القدس از انسان عفو نخواهد شد
ن عالم و در عالم ید، در ایگو 34که برخالف روح القدس یا کسده شود امّید، آمرزیگو
  )32- 31:12 یمت(» .ده نخواهد شدینده، هرگز آمرزیآ

ند، حساب آن را در روز یسخن باطل که مردم گو م که هریگو   می کن به شمایل«
تو  یشد و از سخنها یرا که از سخنان خود عادل شمرده خواهیز. خواهند داد یداور

  )37-36:12 یمت( ».بر تو حکم خواهد شد
  )11:18 یمت( ».را که پسر انسان آمده است تا گم شده را نجات بخشدیز«

                                                           
 گذارند و گاوآهن را به آن  چوبی است که هنگام شخم زدن زمین روی گردن جفت گاو می: یوغ 31
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  )22:21 یمت( ». افتید ی، خواهدیمان به دعا طلب کنیو هر که آنچه با ا«
ل آمده، به بشارت ملکوت خدا موعظه یبه جل یسی، عییحی یبعد از گرفتار«
د و به یک است، پس توبه کنیوقت تمام شد و ملکوت خدا نزد«: گفت   می کرده،

  )15-14: 1مرقس ( ».دیاوریمان بیل ایانج
ب ندارند یه طباج بیتندرستان احت«: شان گفتید، بدین را شنیچون ا یسیع«

» .امدم تا عادالن را بلکه تا گناهکاران را به توبه دعوت کنمیو من ن. ضانیبلکه مر
  )17:2مرقس (

شود و هر    می دهیآدم آمرز یگناهان از بن ۀم که همیگو   می نه به شمایهر آ«
ده ید، تا به ابد آمرزیکن هر که به روح القدس کفر گویقسم کفر که گفته باشند، ل

  )29-28:3مرقس (» .بود یق عذاب جاودانبلکه مستحّ نشود
د، یهر که خواهد از عقب من آ«: پس مردم را با شاگردان خود خوانده، گفت

را هر که خواهد یز. دیب خود را برداشته، مرا متابعت نمایشتن را انکار کند و صلیخو
ل یو انج جان خود را نجات دهد، آن را هالک سازد؛ و هر که جان خود را بجهت من

  )35-34: 8مرقس (. بر باد دهد آن را برهاند
ن کودکان رابه اسم من قبول کند، مرا قبول کرده است و هر یاز ا یکیهر که «

  )37:9مرقس ( ».رفته باشدیمرا پذ ۀرفت نه مرا بلکه فرستندیکه مرا پذ
 ا برادرانیست که خانه ین یم کسیگو   می نه به شمایهر آ«: جواب فرمود یسیع«

ل ترک کند، جز یا امالک را بجهت من و انجیا اوالد یا زن یا مادر یا پدر یا خواهران ی
ها و برادران و خواهران و مادران و  ابد از خانهین زمان صد چندان ینکه الحال در ایا

  )30-29:10مرقس ( ».را یات جاودانینده حیفرزندان و امالک با زحمات، و در عالم آ
شود بلکه تا خدمت کند و تا جان  35امده تا مخدومیز نین را که پسر انسانیز«

  )45:10مرقس ( ».کند یاریبس یخود را فدا
د که آن را ین بدانیقید، یکن   می م آنچه در عبادت سوالیگو   می ن به شمایبنابر ا«

به شما  ید، هر گاه کسیستیکه به دعا با یو وقت. د و به شما عطا خواهد شدیافته ای
شما  یایز که در آسمان است، خطاید تا آنکه پدر شما نیاشد، او را ببخشخطا کرده ب
  )25-24: 11مرقس ( ».را معاف دارد
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 یخوشابحال شما ا": ش افکنده، گفتیپس نظر خود را به شاگردان خو«
را ید، زیخوشابحال شما که اکنون گرسنه ا. را ملکوت خدا از آن شما استین زیمساک
. دید خندیرا خواهید، زیانیبحال شما که الحال گر خوشا. د شدیر خواهیکه س

رند و شما را از خود یکه مردم بخاطر پسر انسان از شما نفرت گ یخوشابحال شما وقت
د یدر آن روز شاد باش. رون کنندیر بیجدا سازند و دشنام دهند و نام شما را مثل شر

نطور یرا که به همیزباشد،    می مینک اجر شما در آسمان عظیرا اید زییو وجد نما
 یرا که تسلیدولتمندان ز یبر شما ا یکن وایل. ا سلوک نمودندیشان با انبیپدران ا
بر شما  یوا. د شدیرا گرسنه خواهیر شدگان، زیس یبر شما ا یوا. دیافته ایخود را 

ع مردم یکه جم یبر شما وقت یوا. د کردیه خواهیرا که ماتم و گرید زیکه اآلن خندان
- 20: 6لوقا ( »".کذبه کردند یایشان با انبین پدران ایرا همچنین کنند، زیحسشما را ت

26(  
 ید و با کسانیم دشمنان خود را دوست داریگو   می شنوندگان شما را یکن ایل«

د یاو برکت بطلب یو هر که شما را لعن کند، برا. دیکه از شما نفرت کنند، احسان کن
 یگریو هر که بر رخسار تو زند، د. دیر کنیخ یانه دارد، دعیهر که با شما ک یو برا
. مکن 36قهیز از او مضایرد، قبا را نیتو را بگ یکه ردا یاو بگردان و کس یز به ویرا ن

 و چنانکه. باز مخواه یرد از ویهر که از تو سوال کند بدو بده و هر که مال تو را گ
را یز. دییشان سلوک نمایا از به همانطور بید مردم با شما عمل کنند، شما نیخواه   می

را گناهکاران هم یلت است؟ زید، شما را چه فضییان خود را محبّت نمااگر محبّ
د با هر که به شما احسان کند، چه یو اگر احسان کن. ندینما   می محبان خود را محبّت

که  ید به آنانیو اگر قرض ده. کنند   می نیز چنید؟ چونکه گناهکاران نیلت داریفض
ز به یرا گناهکاران نیلت است؟ زید، شما را چه فضیشان داریبازگرفتن از ا دیام

بلکه دشمنان خود را محبّت . رندیشان عوض گیدهند تا از ا   می گناهکاران قرض
م خواهد یرا که اجر شما عظید زید عوض، قرض دهید و بدون امید و احسان کنیینما

. با ناسپاسان و بدکاران مهربان استد بود چونکه او یخواه یبود و پسران حضرت اعل
  ) 36- 27: 6لوقا ( ».م استیز رحید چنانکه پدر شما نیم باشیپس رح
د تا بر شما حکم نشود و عفو ینشود و حکم مکن ید تا بر شما داوریمکن یداور«

افشرده و  یکوین ۀمانیرا پیز. د تا به شما داده شودیبده. دیده شوید تا آمرزیکن
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 که یمانه ایرا که به همان پیز. ز شده را در دامن شما خواهند گذاردیده و لبریجنبان
  )38-37:6لوقا ( ».موده خواهد شدیشما پ ید براییمایپ   می

ر یر شمارد مرا حقیکه شما را حق یده و کسی، مرا شن37آنکه شما را شنود«
 )16:10لوقا ( ».ر شمرده باشدیمرا حق ۀر شمارد فرستندیشمرده و هر که مرا حق

و . ز را پدر به من سپرده استیهمه چ«: جه نموده گفتشاگران خود توّ یو به سو«
ر از پسر و هر یست، غیست، جز پدر و نه که پدر کیشناسد که پسر ک یچ کس نمیه

  )22:10لوقا  ( ».او مکشوف سازد یکه پسر خواهد برا
تو مقدّس ، نام یپدر ما که در آسمان ید ایید گویهرگاه دعا کن": شان گفتیبد«

نان . ز کرده شودین نیتو چنانکه در آسمان است در زم ۀاراد. دیایملکوت تو ب. باد
ز هر قرضدار خود یرا که ما نیو گناهان ما را ببخش ز. کفاف ما را روز به روز به ما بده

  )4-2:11لوقا ( »".ده ییر رهایاور، بلکه ما را از شریش میم، و ما را در آزمایبخش   می را
د که یبطلب. د که به شما داده خواهد شدیم سوال کنیگو   می ن به شماو م«
ابد و یرا هر که سوال کند، یز. شما بازکرده خواهد شد ید که برایبکوب. افتید یخواه

-9:11لوقا ( ».او باز کرده خواهد شد یافت و هر که کوبد، برایهر که بطلبد، خواهد 
10(  

ش یز پیمردم به من اقرار کند، پسر انسان نم هر که نزد یگو   می کن به شمایل«
ش مردم انکار کند، نزد یاما هر که مرا پ. فرشتگان خدا او را اقرار خواهد کرد

د، یبرخالف پسر انسان گو یفرشتگان خدا انکار کرده خواهد شد و هر که سخن
  )10- 8:12لوقا ( ».ده نخواهد شدید آمرزیاما هر که به روح القدس کفر گو. ده شودیآمرز

ک نقطه از تورات یل شود، از آنکه ین زایکن آسانتر است که آسمان و زمیل«
  )18: 5و متی 17: 16لوقا ( ».ساقط گردد

  )31:13مرقس ( ».ل نشودیکن کلمات من هرگز زایشود، لیل مین زایآسمان و زم«
  )10:19لوقا  (» .د و نجات بخشدیرا که پسر انسان آمده است تا گمشده را بجویز«
ست از شما که ید، کیکن یم، مرا باور نمیگو   می ن سبب که راستیا من از امّا«

که از  ید؟ کسیکن یم، چرا مرا باور نمیگو   می مرا به گناه ملزم سازد؟ پس اگر راست
 ».دیستید که از خدا نیشنو ین سبب شما نمیشنود و از ا   می خدا است، کالم خدا را

  )47-45:8وحنا ی(
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د، چنانکه من شما را ییگر را محبّت نمایکدیدهم که    می تازه یبه شما حکم«
د که ین همه خواهند فهمیبه هم. دییگر را محبّت نمایکدیز یمحبّت نمودم تا شما ن

  )35-34:13وحنا ی( ».دیگر را داشته باشیکدید اگر محبّت یشاگرد من هست
ر در پسر جالل د به جا خواهم آورد تا پدیرا که به اسم من سوال کن یزیهر چ«

- 13:14وحنا ی( ».د من آن را به جا خواهم آوردیبه اسم من طلب کن یزیاگر چ. ابدی
14(  

د، که شما را محبّت نمودم، ییگر را محبّت نمایکدین است حکم من که یا«
شما . ن ندارد که جان خود را بجهت دوستان خود بدهدیمحبّت بزرگتر از ا یکس

 یگر شما را بنده نمید. دیکنم به جا آر یما حکم مد اگر آنچه به شیدوست من هست
را یداند؛ لکن شما را دوست خوانده ام ز یکند نم   می شیرا که بنده آنچه آقایخوانم ز

د، بلکه من شما را یدیشما مرا برنگز. ان کردمیام به شما ب دهیکه هر چه از پدر شن
شما بماند تا هر چه از  ۀویو م دیوه آورید و میدم و شما را مقرر کردم تا شما برویبرگز

  )16-12:15وحنا ی( ».د به شما عطا کندیپدر به اسم من طلب کن
م که یگو   می  ن به شماین آمیآم. د کردیاز من سوال نخواه یزیدر آن روز چ«

  )23:16وحنا ی( ».کرد دد به شما عطا خواهیهر آنچه از پدر به اسم من طلب کن
آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او  یبم؛ اگر کسکو   می ستادهینک بر در ایا«

 ین را به وید، ایآنکه غالب آ. ز با منیشام خواهم خورد و او ن یدرخواهم آمد و با و
افتم و با پدر خود بر یند، چنانکه من غلبه یخواهم داد که بر تخت من با من بنش

  )21- 20: 3مکاشفه ( ».تخت او نشستم
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  داشت ییت خدایماهح یسی مسیع -26

  
ل خواهند ید و نام او را عمانوئیخواهد زائ ینک باکره آبستن شده، پسریکه ا«

  )23:1 یمت( ».خدا با ما: ن استیرش ایخواند که تفس
د داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آنکه یگو "خداوند، خداوند"نه هر که مرا «

خداوندا، : روز مرا خواهند گفتبسا در آن . پدر مرا که در آسمان است بجا آورد ۀاراد
م و به نام تو یرا اخراج نکرد38وهایم و به اسم تو دیت ننمودا به نام تو نبوّیخداوندا، آ

که هرگز شما را " حاً خواهم گفتیشان صریم؟ آنگاه به ایار نساختیمعجزات بس
  )23-21:7 یمت( »".دیبدکاران از من دور شو یا! نشناختم

 ».ن هستیزم یدن گناهان بررویانسان را قدرت آمرزد که پسریکن تا بدانیل«
  )6:9 یمت(

  )58:8وحنا ی( ».ش جهان من وجود داشته امیدایو قبل از پ…«
گویم که پیش از آنکه ابراهیم    می آمین آمین به شما: عیسی بدیشان گفت«

  )58:  8یوحنا ( ».پیدا شود من هستم
دهم    می م به شمایعظ یت خوشنک بشاریرا اید، زیمترس: شان را گفتیفرشته ا«
که  یشما در شهر داود، نجات دهنده ا یکه امروز برا. ع قوم خواهد بودیجم یکه برا

  )11- 10:2لوقا( ».لد شدح خداوند باشد متوّیمس
شده، 39آسمان مرتفع یشان سخن گفته بود، به سویو خداوند بعد از آنکه به ا«

  )19:16مرقس ( ».به دست راست خدا بنشست
ران را بشارت دهم و یرا که مرا مسح کرد تا فقی، زح خداوند بر من استرو«

وکوران را به  یران را به رستگاریمرا فرستاد، تا شکسته دالن را شفا بخشم و اس
خداوند موعظه  ۀدیدگان را، آزاد سازم، و از سال پسندی، موعظه کنم و تا کوبیینایب

  )19-18:4لوقا ( ».کنم
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ن یزم یدن گناهان بر رویپسر انسان را استطاعت آمرزد که یکن تا بدانیل«
  )24:5لوقا ( ».هست
همان در ابتدا نزد . بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود 40در ابتدا کلمه«

از موجودات وجود  یزیر از او چیده شد و به غیاو آفر ۀز به واسطیهمه چ. خدا بود
 یکیدرخشد و  تار   می یکیو نور در تار. ات نور انسان بودیات بود و حیدر او ح. افتین

  )5-1:1وحنا ی( ».افتیآن را درن
به نزد . ده شد و جهان او را نشناختیاو آفر ۀاو در جهان بود و جهان به واسط«
که او را قبول کردند  یرفتند؛ و اما به آن کسانیانش او را نپذان خود آمد و خاصّخاصّ

مان آورد، که نه از خون یبه هر که به اسم او ا یعنیقدرت داد تا فرزندان خدا گردند، 
-10:1 وحنای( ».افتندیلد و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا توّ

13(  
و جالل او را  یض و راستیان ما ساکن شد، پر از فید و میو کلمه جسم گرد«

  )14:1وحنا ی( ».پدر ۀگانیپسر  ۀستیشا یم، جاللیدید
که در آغوش پدر است، همان او  یگانه ایده است؛ پسر یند یکس خدا را هرگز«

  )18:1وحنا ی( ».را ظاهر کرد
ن یا من از باال، شما از اد امّیباش   می نییشما از پا: شان را گفتیح ایمس یسیع«

  )23:8وحنا ی( ».ستمین جهان نیکن من از اید، لیجهان هست
دا یم پیش از آنکه ابراهیکه پ میگوین به شما مین آمیآم«: شان گفتیبد یسیع«

  )58:8وحنا ی( ».شود من هستم
  )30:10وحنا ی( ».میک هستیمن و پدر «
ا مرا نشناخته یت با شما بوده ام، آن مدّیپس در ایلیف یا«: بدو گفت یسیع«

پدر را به ما  ییگو   می  پس چگونه تو. ده استیرا د 41د، پدریکه مرا د ی؟ کسیا
که  ییکه من در پدر هستم و پدر در مـن است؟ سخنها یکن یا باور نمینشان ده؟ آ
ن یکه در من ساکن است، او ا یم، لکن پدریگو ینم   م از خـودیگو   می من بـه شما

ا مرا د که من در پدر هستم و پدر در من است، والّیق کنیمرا تصد. کند   می اعمال را
  )10-9:14وحنا ی( ».دیق کنیبه سبب آن اعمال تصد
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 را که من ییمان آرد، کارهایم هر که به من ایگو   می ن به شماین آمیآم«
 را که من نزد پدریز خواهد کرد، زینها نیز خواهد کرد و بزرگتر از ایکنم او ن   می
  )12:14وحنا ی( ».روم   می

م است که خدا در جسم ظاهر شد و در روح، یعظ ینداریر دو باالجماع سَّ…«
ا یها موعظه کرده و در دند و به امتّیتگان، مشهود گردق کرده شد و به فرشیتصد

  )16:3موتاؤس یل تاوّ( ».مان آورده و به جالل باال برده شدیا
 یتواند به هر شکل یقادر مطلق نم یا خدایآ. دیح شک داریت مسیا باز به الوهیآ
 ینب یغمبر موسیو خود پ یا ابر با قوم موسیا دود یا به شکل شعله آتش ید، آیدرآ

  .دیدرآ یپس خدا قادر است به هر شکل. صحبت نکرد
  .ن ظاهر شدیسی روی زمیح عیانسان خدا نشد بلکه خدا بصورت جسم در مس

و جالل او  یض و راستیان ما ساکن شد، پر از فید در میو کلمه جسم گرد…«
  )14:1وحنا ی( ».پدر ۀگانیپسر  ۀستیشا یم، جاللیدیرا د

ر کس در همان شخص است و روح خدا در ح روح خدا است روح هیسی مسیع
  .ح استیسی مسیع

که در آغوش پدر است، همان او  یگانه ایده است؛ پسر یند یخدا را هرگز کس«
  )18:1وحنا ی( ».را ظاهر کرد

. ده شدیم باکره دمینداشت از روح خدا در رحم مر یح پدر جسمانیمس یسیع«
  ».ان ما ساکن شدیروح خدا جسم گرفت در م

لوقا ( ».یا افتهیرا که نزد خدا نعمت یم ترسان مباش زیمر یبدو گفت ا فرشته«
30:1(  

بر تو  یت حضرت اعلم گفت روح القدس بر تو خواهد آمد و قوّیفرشته به مر«
لوقا ( ».ه خواهد افکند، از آنجهت آن مولود مقدّس پسر خدا خوانده خواهد شدیسا

35:1(  
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  ؟ضیا فیعت یشر  -27

 
گر خداوند یو برکات د یات جاودانیافت حیش گناهان ما و دریبخشا یعنیض یف
  .میق شناخته شدیم ولی الیستیق آنها نیکه ال
. نجات گناهکاران است یح ظاهر شد فقط برایمس یسیکه فقط در ع یضیف

کردند با    می یـهود مـردم سعیـعـت یفـرق دارد، در شـر یـنیال دــض با اعمیف
  . میرس   می ح به خدایض مسیند حال با فعـت به خدا برسیاعمال شـر

عت عادل یچ کس از اعمال شریم که هیافتیا چونکه امّ« :دیفرما می کالم خدا
م یمان آوردیسی ایح عیح ما هم به مسیسی مسیمان به عیشمرده نمی شود بلکه به ا

را که از اعمال یم زیعت عادل شمرده شویح و نه از اعمال شریمان به مسیتا از ا
  )16: 2ان یغالط( ».چ بشری عادل شمرده نخواهد شدیعت هیشر

من راه و راستی و «: ح فرمودیمس یسیع یداد ول   می به مردم راه را نشان یموس
  )6: 14وحنا ی( ».دیله من نمی آیچ کس نزد پدر جز بوسیات هستم هیح

ه دند کید   می شـد مردم به عذاب وجدان دچار شوند، چون   می عـت باعـثیشــر
ـــح به یمس یسیع یعت را اجراء کنند، ولین شریتوانند تمام احکام قوان ینم
 ینه ایمذهب مانند آ. بخشد   می ین و آرامیناآرام تسک یض به وجــدانهایف ۀــلیوس

ض یم با فین نجات عظیح با ایمس یسیع یدهد ول   می است که گناه را به ما نشان
  .خود آمد تا گناه را بردارد

انسان قادر به  یکرد ول   می نیین را تعینه، فقط فراممقنّ ۀهود مانند قویعت یشر
عت یشر یگاه. کند   می ن را اجراءیح آن فرامیمس یسیض عیآن نبود، اما ف یاجرا
شود انسان    می ح باعثیمس یسیض عیف یروان آن مغرور شوند ولیشد پ   می باعث

  .شکسته دل و فروتن بماند
را مکتوب یباشند ز   می ر لعنتیعت هستند زیه از اعمال شرک یع آنانیرا جمیز«
 ».عت را بجا آردیهای کتاب شر ملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته: است

  )10: 3ان یغالط(
فتند و فقط از گناهانشان توبه کنند یشد که مردم به فکر توبه ب   می عت باعثیشر

. عت نبودیدر قدرت شر یزندگ یهاو قدرت عوض شدن و عوض کردن افکار و روش
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امرزد بلکه خود ما را یح آمد که نه فقط ما را ببخشد و گناهان ما را بیمس یسیاما ع
  . دیل نمایز عوض کند و به خلقت تازه تبدین

کهنه درگذشت،  یزهایاست؛ چ یح باشد، خلقت تازه ایدر مس یپس اگر کس«
  )17:5ان یدوم قرنت(  ».ز تازه شده استینک همه چیا

 ۀت است که توسط نجات دهندین انسانیست، بلکه آئین و مذهب نیت دیحیمس
چـون روح القــدس  یمشود، انسان توسط معلّ   می ح کسبیمس یسیت، عیعالم بشر

 ت کهنه انسان دفنیرسد، انسان   می ح به کمالیمس یسیت شده و توسط عیهدا
ات یرد و حیم   می یات انسانیگردد، ح   می لگردد، او متبدّ   می شود و از درون تازه   می
ست بلکه ارتباط شفاف ین و مذهب نیت دیحیمس. کند   می ح در او رشدیمس یسیع

  .کند   می دایح پیسی مسیاست که مخلوق با خالق خود توسط ع
ت را مذهب یحیمس یعنیض ید ملعون است هر که فیفرما   می حیمس یسیع
ن و ید. ستین نیت مذهب و دیحیمس. است تین انسانیت آئیحیبلکه مس. بداند

ح که پر از یدر مس یاست که در آن بکن و نکن دارد ول ین الهیقوان یک سریمذهب 
است نه اعمال  یر درونییت کننده تغیانسان روح القدس هدا یض است، معلم درونیف

  .شود   می است که به خدا داده یا بنده و رشوهیکه فر یظاهر
را مکتوب یباشند ز   می ر لعنتیعت هستند، زیه از اعمال شرک یع آنانیرا جمیز«
عت تا آنها را به یکتاب شر یها ملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته": است

 یعت عادل شمرده نمیچ کس در حضور خدا از شریاست که ه حا واضامّ ".جا آرد
ست بلکه یمان نیاز اعت یاما شر ".ست خواهد نمودیمان زیعادل به ا"را که یشود، ز

عت یح، ما را از لعنت شریمس ".ست خواهد نمودیکند در آنها ز یآنکه به آنها عمل م"
هر که بر  42ملعون است"دا کرد چونکه در راه ما لعنت شد، چنانکه مکتوب است ف

  )13- 10:3ان یغالط( »".خته شودیآو 43دار
ح آن یشناسد، کار مسله آن انسان بتواند گناه را بیعت آن است که بوسیکار شر

  .است که انسان گناهکار را ببخشد
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  خوانند؟   می خداوند ح رایسی مسیع انیحیچرا مس -28
  

. خوانند می سی را خداوندیان عیحیل مسیبارها سؤال شده است که به چه دل
عنی یح به کرات درباره پدر آسمانی یسی مسیون متوجه شده بودند که عیحّوار

پس گفت خداوندا اگر پدر را به ما نشان ین جهت فلیاز ا .کند   می خدا صحبت
ت که با شما ن مدّیپس در ایسی بدو گفت ای فلیع. دهی برای ما کافی است

ده است پس چگونه ید پدر را دیای، کسی که مرا د ا هنوز مرا نشناختهیام آ بوده
  ) 8: 14وحنا ی( .ی پدر را به ما نشان بدهیوگ  می تو

م که چه مطالب و موضوعاتی موجب شده است که یدانم بیخواه می حال
  .ح را خداوند خود بدانندیسی مسیان عیحیمس

  
 .باشد   می ل بر خداوندی وییح دلیسی مسیشدانی عیقدرت پ -1

د، چون یگو   می برای اهل عالم ثبت شده است 22: 17ل متی یچنانکه در انج
ی کرده گفت من بدست یگوشیل بودند پیالت جلیسی به اتفاق شاگردانش در ایع

م کرده خواهم شد و مرا خواهند کشت که در روز سوم یمردم گناهکار تسل
  .افتینی تحقق یش بین پیخواهم برخاست که به موقع ا

د ماهی بودند ولی موفق به گرفتن یای از شاگردان تمام شب مشغول ص عده
انه یبه م سی به آنها  ملحق شد به پطرس گفتیصبح دم ع. ماهی نشده بودند

پطرس در . دیاندازید ماهی بید و دامهای خود را به جهت صیاچه زورقها را برانیدر
کن به امر تو یم لیا زی نگرفتهیخداوندا در تمام شب را رنج برده چ :جواب گفت
د کردند یر از ماهی صیچون دامها را انداختند مقداری کث. م انداختیدام را خواه

در حال به رفقای . خته شودیشان از هم گسیای اک بود دامهیی که نزدبه حدّ
شان را کمک کنند، پس از یگر بودند اشاره کرده تا آمدند ایخود که در زورقی د

ن اعجاز را یپطرس چون ا. دن دامها هر دو زورق را از ماهی پر نمودندیرون کشیب
 اریرا انسان گناهکیخداوندا از من دور شو ز :سی افتاده گفتیهای عید بر پاید

ط ا ها هم تسلّیح بر عمق دریسی مسیش دانی عیم دانش و پینیب می .باشم می
  )10-4: 5لوقا ( .دارد
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با زنی سامری که به جهت کشیدن عقوب یح بر سر چاه حضرت یسی مسیع
سی به آن زن یع. کند می آب آمده بود بحثی روحانی را بر سر محل عبادت آغاز

سی به او گفت راست یع. زن گفت شوهر ندارم. اورینجا بیگفت برو شوهرت را به ا
آن شوهری که در حال حاضر  و را پنج شوهر داشتییگفتی که شوهر نداری ز
جه شد با شخصی رو در رو شده است که زن متوّ. ستیداری، آن هم شوهر تو ن

ح چنان در آن زن گناهکار یسی مسیخنان عس. ش هم آگاه استیاز رازهای درون
زه خود را جا گذارده، به شهر رفته مردم را دعوت نمود گفت د که کویر بخشیتأث
ر از یبه غ. د که هر آنچه در خفا کرده بودم به من باز گفتینید شخصی را ببییایب

اها و از درون دل انسانها  و حتی یتواند از عمق در می  ن جهان چه کسییخالق ا
  )42-4:4وحنا ی( .ام خود آگاه و با خبر باشدیمرگ و ق ۀاز نحو
ی نمود بلکه در روز قبل یشگویح نه تنها در مورد مطالب فوق پیسی مسیع

را در مورد مرگ خود و اعمال مردم و شاگردانش قبل از  یاش نکات یریاز دستگ
سی یی عیستی با مطالعه آنها به خدایان نموده که هر شخص منصفی بایوقوع ب

 سی گفتند در کجایبه عهود شاگردان ید فصح یدر روز اول ع. ح قائل باشدیمس
م با یسی گفت داخل شهر اورشلیع. میا سازید را مهیخواهی تا مراسم ع می

که او رفت  شما یکند هر جائ می د که کوزه آبی را حملیشو می شخصی رو برو
د او باال خانه مفروشی را به شما نشان خواهد داد در آنجا یز به دنبالش بروین

افتند و شام یسی به شاگردانش فرموده بود ینکه عچنا. دیا سازید را مهیمراسم ع
د با دوازده شاگرد خود برگرد سفره جمع یچون وقت شام فرا رس. ا نمودندیرا مه
هر  :سی شاگردان را مخاطب ساخته گفتیخوردند ع می که غذا هنگامی. شدند

م خواهد یکی از شما مرا به دست دشمنان تسلیم که امشب یگو  می نه به شمایآ
د گذاشت و هر یز در مورد من لغزش خورده مرا تنها خواهید و همه شما ننمو

ک با اصرار تمام وفاداری یشاگردان هر. د رفتیکی به نزد خاصان خود خواهی
م نمود و یچگاه تو را ترک نخواهیسی ابراز نموده گفتند هیخود را نسبت به ع

پافشاری نموده  گرانیش از دیپطرس ب. م ماندیحتی تا پای مرگ وفادار خواه
چگاه تو را ترک نخواهم نمود حتی تا پای یند من هیگفت اگر همه تو را ترک نما

نکه خروس یسی بدو گفت ای پطرس امشب قبل از ایع. مرگ با تو خواهم ماند
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سی یکه ع یقت همانطوریدر حق. بانگ بزند سه مرتبه مرا انکار خواهی نمود
  )35-17: 26متی ( .دیز واقع گردیی کرده بود همه چیشگویپ

ات را قبل از یح است که واقعیسی مسیی عینگر علم خدایل نمایسرتاسر انج
ن یننده این خداوند و آفریا. ان کرده استیماندارانش بیوقوع دانسته و برای ا

  .دیش از وقت بداند و بازگو نماینده را پیتواند آ   می جهان است که
   

ی امراض انسانها ح را در شفایسی مسیقدرت خداوندی ع -2
شد غالمش    می افسر رومی که جزء بت پرستان محسوب .میکن می مشاهده

سی آمده برای نجات غالمش تقاضای شفا ینزد ع ،ض و مشرف به موت بودیمر
سی گفت خداوندا من یاو به ع. من آمده او را شفا خواهم داد :سی فرمودیع. نمود

ی بگو که غالم من شفا خواهد ی فقط سخنیر سقف من آیستم که زیق آن نیال
چون آن . مانت بشودید فرمود تو را بر وفق ایمان او را دیسی چون ایع. افتی

: 7لوقا ( .افتیافته و در صحت کامل یافسر رومی به خانه درآمد غالم خود را شفا 
  .ض را شفا دهدیده مریتواند از دور و ند   می ن خداست کهیا )2-10

گذشت ده نفر  می ل و سامرهیسی از جلیتی عم که وقیخوان می نیهمچن
سی یع. سی خداوند بر ما ترحم فرمایزدند ای ع   می ادیستاده فریجذامی از دور ا

   می د چونید خود را به کاهن نشان دهیبرو :م فرموده گفتح بر آنها ترحّیمس
د کرده ییافته خود را به کاهن معرفی و کاهن صحت آنها را تأیرفتند همگی شفا 
  )19-11: 27لوقا ( .دندیداخل اجتماع گرد

ل یدر انج. است دهیسی است که جزامی را شفا بخشیتا به حال فقط ع
   می کاپولسیصور و حدود د سی از نواحییده که چون عیز ذکر گردیمرقس ن

گذشت کری را که لکنت زبان هم داشت نزد وی آوردند و التماس کردند که او را 
ش گشاده و عقده زبانش یا لمس نموده هماندم گوشهاسی زبانش ریشفا بخشد ع

د همه مردم از یز گشوده بدرستی به تکلّم نمودن و شکرگذاری مشغول گردین
کو انجام داده است که حتّی یز را نیر گشته گفتند همه چین واقعه متحّیدن اید

  )37: 7مرقس ( ».گردند   می ایز گویکران شنوا و گنگان ن
ن جهان است نمی تواند بر یانسانی جزء خدا که خالق اچ یز هیدوســتان عز

  .ن تسلط کاملی داشته باشدیضان و دردمندان چنیعالم امراض و شفای مر
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 ز مشاهدهیعت نیح را بر عالم طبیسی مسیقدرت خداوندی ع -3
ذکر شده که کشتی شاگردان در  33-22: 14ل متی یچنانکه در انج .مینمائ می
در پاس چهارم از . د گرفتار شده بودندیامواج شد ومخالف  ا به سبب بادیان دریم

دند یسی را دیوقتی ع. دیده بسوی شاگردان روانه گردیا خرامیسی بر دریشب ع
نند یب   می د مضطرب شده گفتند روحی رایآ   می ا خرامان به طرف آنهایکه بر در

گفت خاطر  شان را بی تأمل خطاب کردهیسی ایاد برآوردند اما عیو از خوف فر
پطرس گفت خداوندا اگر تو هستی . دید من خود هستم ترسان مباشیجمع دار

ا در ساعت پطرس از کشتی فرود آمده بر یگفت ب. میبفرما تا بر روی آب نزد تو آ
د بود یار شدیکن چون طوفان و امواج بسید لیسی آید تا نزد عیروی آب روان گرد

اد برآورد گفت خداوندا ید و فریگرد که مشرف به غرق شدنیترسان گشته به طور
سی بی درنگ دست آورده او را نجات داد چون به کشتی سوار یاب که عیمرا در

د اهل کشتی در حضور او به زانو درآمده یا آرام گردیشدند باد مخالف و تالطم در
  .اری مشغول شدندزو به شکرگ
تی سوار سی به کشیز نوشته شده است چون عین 27- 23: 8ل متی یدر انج

د آمد به یا پدیم در دریشد شاگردانش از عقب او آمدند که ناگاه اضطرابی عظ
سی در خواب بود پس یگرفت در آنوقت ع   می ی که امواج کشتی را فروحدّ

 اب چونکه هالکیدار کرده گفتند خداوندا ما را دریش آمده او را بیشاگردانش پ
ا د آمد امّیب داده آرامش کامل پدیرا نه ایآنگاه برخاسته باد و امواج در. میشو   می

ن چگونه مردی است که باد و امواج یب شده گفتند اهمه ساکنان کشتی متعجّ
  .ندینما   می باشند و از او اطاعت   می ع اویز مطیا نیدر

تواند    می ا کدام قدرتی جزء خدای قادر و مطلقیا نبی و یامبر و یکدام پ
بلی . دیب داده ساکت نمایای ژرف را نهین دریمگبادها و امواج پر قدرت و سه

هر که . ای ا هنوز مرا نشناختهین مدت که با شما بودم آیپس گفت ایسی به فلیع
  .ده استید خدا را دیمرا د

  
   می ح را بر عالم ارواح مشاهدهیسی مسیقدرت خداوندی ع -4

بر ورود نکه خیم زنی بت پرست همیخوان می 30-24: 7ل مرقس یدر انج. میکن
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ش افتاده درخواست نمود که ید با شتاب به طرف او رفته بر قدمهایسی را شنیع
ن زن گفت آسی به یع. د در او قرار داشتیرا روحی پلیدختر او را شفا بخشد ز

آن زن گفت . ستیسته نیش سگان انداختن شاینان فرزندان را گرفتن و پ
   می شود سدجوع   می ختهیرزندان رز از پاره نانهائی که از سفره فیخداوندا سگان ن

  . ندینما
رون ید از دختر بیم است برو که روح پلیمان تو عظیا :سی به آن زن گفتیع

افته یرون شده و دختر را صحت ید را از دختر بیچون به خانه درآمد روح پل. شد
  . د را داردین خداست که قدرت اخراج روح پلیا. دید

ان یسی در میع که  یم هنگامیخوان   می 29-17: 9ل مرقس یمجدداً در انج
خداوندا پسرم را نزد تو آوردم که  :ش آمده گفتیازدهام و مردم بود شخصی پ

اندازدش چنانکه کف    می نیرد به زمیگ   می که او رایروحی گنگ دارد هر جائ
سی یع. ماند   می د و خشک شده بی حرکتیسا   می برآورده دندانها را به هم

ن ید که در همان وقت آن روح او را مصروع نموده به زمیرا نزد من آور فرمود او
سی یع. م فرماخداوندا بر من ترحّ :پدرش گفت. افتاده کف بر آورده و غلطان شد

کنم که از او درآی و دست او را    می ب زده فرمود تورا امرید را نهیآن روح پل
   می ل بهتریبا مطالــعه انج. افته به پدرش ســپردید که صحت یزانیگرفته برخ

مان داشته یش ایح بر عالم ارواح پی برده به خداوندیسی مسیم به قدرت عیتوان
     .ست بلکه عمل خداوند استیم که اخراج ارواح کار انسان نیقبول کن
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  ابند؟ی   می ا همه انسانها نجاتیآ  -29

  
اسمشان در دفتر مان داشته باشند و یح ایمس یسیکه به ع یفقط کسان! ریخ

  .ات نوشته شده باشدیح
  .ک استیراه جهنم گشاد و راه بهشت تنگ و بار

که  یقیع است آن طریرا فراخ است آن در و وسیز. دیاز در تنگ داخل شو«
را تنگ است آن یز. ارندیشوند بس   می که بدان داخل یبه هالکت است و آنان 44یمؤدّ

 یمت( ».ابندگان آن کمندیات است و یبه ح یکه مؤدّ یقیدر و دشوار است آن طر
13:7 -14(  

ح یمس یسیک از شما به اسم عید و هر یتوبه کن": شان گفتیپطرس به ا«
را که یز. افتید یروح القدس را خواه ید و عطایرید گیبجهت آمرزش گناهان تعم

هر که خداوند  یعنیکه دورند  یآنان ۀشما و فرزندان شما و هم ین وعده است برایا
  )39-38:2اعمال رسوالن ( »".ما او را بخواند یخدا

ر آسمان به یگر زید یرا که اسمیست زیر از او نجات نیچ کس غیو در ه…«
  )12:4اعمال رسوالن ( ».میابید ما نجات یمردم عطا نشده که بدان با

نجات هر کس که  یت خداست، براح عار ندارم چونکه قوّیل مسیرا که از انجیز«
  )16:1ان یومر( ».مان آوردیا

ا بر یعت، عدالت خدا ظاهر شده است، چنانکه تورات و انبیلکن الحال بدون شر«
ح است، به یمس یسیمان به عیا ۀلیعدالت خدا که بوس یعنیدهند؛    می آن شهادت

را همه گناه کرده اند یست، زین یچ تفاوتیرا که هیز. مان آورندیکه ا یهمه و کل آنان
شوند به وساطت    می اناً عادل شمردهض او مجّیباشند، و به ف   می و از جالل خدا قاصر

اره باشد ن کرد تا کفّیکه خدا او را از قبل معّ. ح استیمس یسیکه در ع یه ایآن فد
خون او تا آنکه عـدالت خود را ظاهر سازد، به سبب فرو  ۀلیمان به وسیا ۀبه واسط

ار عدالت خود در زمان حاضر، اظه یل خدا، بران تحمّیسابق در ح یایگذاشتن خطا
-21:3ان یروم( ».مان آوردیا یسیرا که به ع یتا او عادل شود و عادل شمارد هر کس

26(  
                                                           

 انندهی شونده یا رستهمن: مؤدّی 44
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 یسیدر خداوند ما ع یات جاودانیا نعمت خدا حرا که مزد گناه موت است، امّیز«
  )23: 6ان یروم( ».حیمس

 یمان آوریخود او در دل  یخداوند را اعتراف کن یسیرا اگر به زبان خود عیز«
 مان آوردهیچونکه به دل ا. افتی ید، نجات خواهیزانیکه خدا او را از مردگان برخ

هر که "د یگو   می و کتاب. شود بجهت نجات   می عدالت و به زبان اعتراف یشود برا   می
ست که ین یتفاوت 45یونانیهود و یرا که در یز ".مان آورد خجل نخواهد شدیبه او ا

. خوانند   می همه که نام او را ی، خداوند همه است و دولتمند است براهمان خداوند
  )13-9:10ان یروم( »".افتیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یز

م تا هر کس اعمال یح حاضر شویش مسند مسیما پ ۀرا الزم است که همیز«
  )10: 5ان یم قرنتدو( ».ک چه بدیابد، بحسب آنچه کرده باشد، چه نیخود را ب یبدن

شود، بلکه به  ینم عت عادل شمردهیکس از اعمال شر چیم که هیافتیاما چونکه «
ح و نه یمان به مسیم تا از ایمان آوردیا یسیح عیح، ما هم به مسیمس یسیمان به عیا

عادل  یچ بشریعت هیرا که از اعمال شریم، زیعت عادل شمرده شویاز اعمال شر
  )16: 2ان یطغال( ».شمرده نخواهد شد

د تا در حضور او در محبّت مقدّس و یاد عالم در او برگزیش از بنیچنانکه ما را پ«
  )4:1ان یافسس( ».میب باشیع یب

 ۀلیل نجات، بوسیغضب بلکه بجهت تحص ین نکرد براییرا خدا ما را تعیز«
  )9:5ان یکیل تسالوناوّ( ».حیمس یسیخداوند ما ع

ند، نجات ینزد خدا آ یو ۀلیرا که بوس ینانز قادر است که آین جهت نیاز ا«
  )25:7ان یعبران( ».شان را بکندیت بخشد، چونکه دائماً زنده است تا شفاعت اینها یب

چ کس نزد پدر جز به یه. ات هستمیو ح یمن راه و راست": بدو گفت یسیع«
  )6:14وحنا ی( »".دیآ یمن نم ۀلیوس

ر آسمان به مردم یگر زید یاسم را کهیست زیر از او نجات نیچ کس غیو در ه«
  )12:4اعمال رسوالن ( ».میابید ما نجات یعطا نشده که بدان با

ستاده بودند؛ و دفترها را یش تخت ایدم که پیو مردگان را خرد و بزرگ د«
شد،  یات است و بر مردگان داوریگر گشوده شد که دفتر حید یپس دفتر. گشودند
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را که در آن  یا مردگانیو در. ها مکتوب استشان از آنچه در دفتریبحسب اعمال ا
 یکیرا که در آنها بودند باز دادند؛ و هر  یبودند باز داد؛ و موت و عالم اموات مردگان

ن یا. آتش انداخته شد ۀاچیو موت و عالم اموات به در. افتیبحسب اعمالش حکم 
نشد، به  افتیات مکتوب یو هر که در دفتر ح. اچه آتشیدر یعنی، یاست موت ثان

  )15- 12:20مکاشفه( ».دیآتش افکنده گرد ۀاچیدر
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  است؟ ییت به چه معنایحینجات در مس  -30

  
  .ابدی   می ح است که شخص نجاتیمس یسیمان به عیفقط با ا

  )1:8ان یروم( ».هستند یسیح عیکه در مس یست بر آنانیچ قصاص نیپس ه«
 ».افتید ینه ات نجات خواهمان آور که تو و اهل خایح ایمس یسیبه خداوند ع«

  )31:16اعمال رسوالن (
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  ان به سه خدا اعتقاد دارند؟یحیا مسیآ -31
  
 یک خدایان فقط به یحیمس. ندارد یچ اساسین ادعا کامالً نادرست بوده و هیا
  دهند   می قت شهادتین حقیکتاب مقدّس بر ا یتمام قسمتها. مان دارندیواحد ا
   )4:6ه یتثن( ».هوه واحد استیما،  یهوه خدایل بشنو یاسرائ یا«

  .ک خدا وجود داردیسازد که فقط    می مطالعه کتاب مقدّس کامالً روشن
 یانسان یعنیاست  یطک متوسّیان خدا و انسان یرا خدا واحد است و در میز«
  ) 5:2موتاؤس یاول ت( ».باشد یم یسیح عیکه مس

ن ید از این سوءتفاهم شایا. وجود ندارد یا چگونه شک و شبههین مورد هیدر ا
ث وجود یواحد، تثل یان معتقدند که در ذات خدایحیشده باشد که مس یمسأله ناش

ث اقدس یتثل. م سه خدا وجود داردینکه بگوئیتفاوت دارد با ا یلین اعتقاد خیا. دارد
 ذات خدا جزء اسرار. ست بلکه مربوط به ذات خداستیان نیمربوط به تعداد خدا

 م که خدا از خودش بعملیباش یا به مکاشفه ید فقط متکّین مورد بایا باشد و در   می
  . آورد   می

مکشوف تا به ابد از آن  یزهایا چماست و امّ یهوه خدایاز آن  یمخف یزهایچ«
  )29:29ه یتثن( ».میعت را بعمل آورین شریع کلمات ایما و فرزندان ما است تا جم

زل شامل پدر و پسر و روح القدس بوده دهد که خدا از ا   می کتاب مقدّس نشان
ن موضوع را ین سه جزء ذات خدا هستند، ایث نبرده است و ایاز تثل یاسم یاست ول

ک یهر چند  یاضین ریرا طبق قوانیح کرد زیتشر یاضیر یتوان با فورمولها ینم
ک ضدبدر ین حال یدر ع یشود ول   می سه یک مساویک باضافه یک باضافه یباضافه 

  . ک استی یک مساویدر ک ضربی
  )28-27:1ش یدایپ( ».دیشان را نر و ماده آفریا. دیرا به صورت خود آفر آدمخدا «

اگر . داشته باشد) نفس(کند که روح، جسم، جان    می ستیز یدر واقع انسان زمان
  .ست نخواهد کردیاز آنها نباشد انسان ز یکی

ل، یاسرائ یست که بشنو ان ایاحکام ا  ۀل هماوّ :او را جواب داد که یسیع«
  )29:12مرقس ( ».ما خداوند واحد است یخداوند خدا

نهفته است،  یاریک اسم است که در آن صفات بسیانسانها  یبرا ییخدا به تنها
. ، و اال آخرتوان گفت خدا نور است، خدا روح است، خدا قدرت است   می که در آن
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 یان همان خدایحیمس یخدا برا یست، ولیدن نیف شده و قابل دیهمه آنها تعر یول
  د، یتواند به شکل پدر و به شکل پسر و به شکل روح القدس درآ یواحد است که م

1=1×1×1  
  جسم × جان × روح = انسان 

  روح القدس× پسر × پدر = خدا
  اتیمنشاء ح= پدر
  یات الهینده حیا نمای یات الهیحضور ح= پسر

  .داران استمانیکه در ا یات الهیتجربه ح= روح القدس
 یوقت. د کردیمالحظه خواه 17-16ات یآ 3فصل  یل متینمونه اش را در انج

  :د گرفت سه اتفاق روی دادیح تعمیمس یسیع
ب من که از ین است پسر حبیا: دیگو   می است، صدا یات ابدیپدر که منشاء ح 

  .او خشنودم
  .وشنود استشنود که از او خ   می پدر را یاست، صدا یات الهیپسر که حضور ح

است، آسمان گشاده شد و روح خدا که مثل  یات الهیروح القدس که تجربه ح
  .ح قرار گرفتیمس یسیع ینزول کرده بر رو یکبوتر

 یپدر، پسر، روح القدس درآمده و در کتابها ،کتاست که بصورتی یهمان خدا
ن در ینابر اب .دیتواند درآ   می که خدا به هر صورت مقدّساست ان مختلف هم آمده یاد
خدا خود را بصورت پدر، بصورت پسر و بصورت  17-16ات یآ 3فصل  یل متیانج

) نفس(جسم  ،بدون روح. ندارد یاز آنها خدا معن یکیبدون  و روح القدس درآورده
  . کند یست نمیانسان ز

شتر برشما مکشوف کند ید خودش را بید از خدا بخواهیقت هستیاگر طالب حق
  .دیدس را متوجه شوث اقیقت تثلیتا حق
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  ست؟یان چیحیت مسیمأمور -32

  
  .ک استیخداوند نزد یو روز داور

  )1:8ان یروم( .ح هستندیکه در مس یکسان یست براین یچگونه داوریو ه
د رشد کنند تا به مقام یبا یح از نظر روحانیمس یسیداران به ع مانیاما همه ا

  .نائل گردند یپسرخواندگ
متاسفانه  یولح نجات را دارند یمس یسیاران به عد مانیخوشبختانه همه ا

  .کنند   می یح زندگیمس یسیع یروزیدر پ یلیداران قل مانیا
ا یا زن یا مادر یا پدر یا خواهران یا برادران یها  هر که بخاطر اسم من، خانه«

 یات جاودانیافت و وارث حینها را ترک کرد، صد چندان خواهد یا زمیفرزندان 
  )29: 19 یمت( ».خواهد گشت

قدرت در آسمان و  یتمام": شان خطاب کرده، گفتیش آمده، بدیپ یسیپس ع«
شان را به ید و ایامت ها را شاگرد ساز ۀپس رفته، هم. ن به من داده شده استیبر زم

را  یامور ۀد که همیم دهیشان را تعلیو ا. دید دهیاسم پدر و پسر و روح القدس تعم
 عالم همراه شما ینک من هر روزه تا انقضایو ا. ظ کنندکه به شما حکم کرده ام حف

  )20-18:28 یمت( »"نیآم.باشم   می
  .ان داده استیحیح به ما مسیسی مسیت بزرگی بود که عیات تنها مأمورین آیا

ل موعظه یق را به انجیع خالید و جمیدر تمام عالم برو": شان گفتیپس بد«
اورد بر او حکم یمان نیا هر که اابد و امّیجات ابد نید یمان آورده، تعمیهر که ا. دیکن

رون یرا ب46وها یمانداران خواهد بود که به نام من دیات همراه این آیو ا. خواهد شد
 یبخورند ضرر یتازه حرف زنند و مارها را بردارند و اگر زهر قاتل یکنند و به زبانها

مرقس ( »".افتید ضان گذارند شفا خواهنیشان نرساند و هر گاه دستها بر مریبد
15:16 -18(  
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  آیا بعد از این دنیا، دنیای دیگری هست؟ -33
  

بشر  ییراهنما یامبران را براینش انسان چه بود؟ و چرا خدا پیهدف از آفر
  فرستاد؟

را از  یزید، شما چیامت اعتقاد داشته باشیدارد اگر شما به خدا و ق یچه ضرر
قت داشته باشد، شما در واقع یهنم حقد بلکه اگر واقعاً بهشت و جیده یدست نم

  . د بودیبرنده خواه
د در شما ساکن باشد، او که یزانیرا از مردگان برخ یسیو اگر روح او که ع«

ز زنده خواهد ساخت به روح یشما را ن یفان ید، بدنهایزانیح را از مردگان برخیمس
  )11:8ان یروم( ».خود که در شما ساکن است

نزد من  ییات خودم قسم که هر زانوید به حیگو   می وندخدا"را مکتوب است یز«
   )11:14ان یروم( »".به خدا اقرار خواهد نمود یخم خواهد شد و هر زبان

انتقام از آن من  است؛ "د یگو   می خداوند: م او را که گفته استیشناس   می رایز«
 ( »".نمودخواهد  یخداوند قوم خود را داور" 47ضاًیو ا ".من مکافات خواهم داد

  )30:10انیعبران
خواهد نمود  یرر فرمود که در آن ربع مسکون را به انصاف داوررا مقّ یرا روزیز«

نکه او را از مردگان یل داد به ایو همه را دل 48ن فرمودیکه مع یبه آن مرد
  )31:17اعمال رسوالن  ( ».دیزانیبرخ

 یمردگان را داور است تا زندگان و شان حساب خواهند داد بدو که مستعدّیو ا«
  )5:4رساله اول پطرس ( ».دینما

دهد و ظالمان را تا به روز  ییداند که عادالن را از تجربه رها   می پس خداوند«
  )9:2رساله دوم پطرس ( ».جزا در عذاب نگاه دارد

گر هرگز یخواهم ساخت و د یخود ستون یکل خداید، او را در هیهر که غالب آ«
د را یم جدیاورشل یعنیخود  یخود را و نام شهر خدا یم خدارون نخواهد رفت و نایب

خواهم  ید خود را بر ویشود و نام جد   می من نازل یکه از آسمان از جانب خدا
  )12:3وحنا یمکاشفه ( ».نوشت

                                                           
 ایضاً نیز، باز هم 47
 عیسی مسیح است: مردی که معین فرمود 48



   
 

٩٣ 
 

ند، حساب آن را در روز یم که هر سخن باطل که مردم گویگو   می کن به شمایل«
تو  یشد و از سخنها یان خود عادل شمرده خواهرا که از سخنیز. خواهند داد یداور

  )37-36:12 یمت( ».بر تو حکم خواهد شد
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  حیمس یسیل عیت انجیبه روا ع آخر زمانیوقا -34

  
به ": آمده، گفتند یتون نشسته بود، شاگردانش در خلوت نزد ویچون به کوه ز«

  ".ستیعالم چ یشود و نشان آمدن تو و انقضا   می واقع ین امور کیما بگو که ا
زآنرو که بسا به ! شما را گمراه نکند یزنهار کس": شان گفتیدر جواب ا یسیع«

و . را گمراه خواهند کرد یاریح هستم و بسینام من آمده خواهند گفت که من مس
ن همه یرا که وقوع اید زیزنهار مضطرب مشو. دید شنیجنگها و اخبار جنگها را خواه

  . ستینکن انتها هنوز یالزم است، ل
ها و یمقاومت خواهند نمود و قحط یبا مملکت یو مملکت یبا قوم یرا قومیز«

آنگاه شما را . است 49زه ینها آغاز دردهایا ۀا همامّ. دید آیها پدیها در جا وباها و زلزله
. ت ها بجهت اسم من از شما نفرت کنندع امّیبت سپرده، خواهند کشت و جمیبه مص

. رندیگر نفرت گیکدیم کنند و از یگر را تسلیکدیه، خورد لغزش یاریو در آن زمان بس
گناه محبّت  یو بجهت افزون. را گمراه کنند یاریظاهر شده، بس50کَذَبه  یایو بسا انب

ن یو به ا. ابدیکن هر که تا به انتها صبر کند، نجات یل. سرد خواهد شد یاریبس
شود؛  یت ها شهادتامّع یدر تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جم 51بشارت ملکوت

  .دیآنگاه انتها خواهد رس
گفته شده است، در مقام  یال نبیرا که به زبان دان یرانیپس چون مکروه و«

ه باشد به یهودیافت کند ـ آنگاه هر که در ید ـ هرکه خواند درینیمقدّس بر پا شده ب
د؛ و یایر نیزاز خانه به  یزیزد؛ و هر که بر بام باشد، بجهت برداشتن چیکوهستان بگر

بر آبستنان و  یکن وایل. هر که در مزرعه است، بجهت برداشتن رخت خود برنگردد
را یت نشود، زا در سبّید تا فرار شما در زمستان یپس دعا کن! امیردهندگان در آن ایش

شود که از ابتدا عالم تا کنون نشده و    می ظاهر یمیبت عظیکه در آن زمان چنان مص
کن بخاطر ی، لیافتینجات ن یچ بشری، هیام کوتاه نشدیر او اگ! نخواهد شد

  )22-3:24 یمت( ».دگان، آن روزها کوتاه خواهد شدیبرگز
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د، یا در آنجا است باور مکنینجا یح در اینک مسیا: دیبه شما بگو یآنگاه اگر کس«
مه چنان یا کَذَبه ظاهر شده، عالمات و معجزات عظیان کاذب و انبیحیرا که مسیز

نک شما را از یا .یز گمراه کردندیدگان را نیبرگز ید نمود که اگر ممکن بودخواهن
ا آنکه در ید یرون مروینک در صحراست، بیند؛ ایپس اگر شما را گو. ش خبر دادمیپ

را همچنان که برق از مشرق ساطع شده، تا به مغرب ید، زیخلوت است، باور مکن
باشد،  یو هر جا که مردار. شدن خواهد یز چنیشود، ظهور پسر انسان نیظاهر م

ک گردد و ماه یم، آفتاب تاراّیبت آن ایو فوراً بعد از مص. کرکسان در آنجا جمع شوند
آنگاه . افالک متزلزل گردد یزند و قوتهاینور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ر

  . د گرددیعالمت پسر انسان در آسمان پد
نند که بر یکنند و پسر انسان را ب یزن نهین سیف زمیع طوایو در آن وقت جم«
د؛ و فرشتگان خود را با صور بلند آواز یآ   می میت و جالل عظآسمان، با قوّ یابرها

. اربعه از کران تا بکران فلک فراهم خواهند آورد یدگان او را از بادهایفرستاده، برگز
 برگهاد که چون شاخه اش نازک شده، یریر مثلش را فرا گیپس از درخت انج

ن همه را یز چون این شما نیهمچن. ک استید که تابستان نزدیفهم   می آورد،   می
ن همه واقع یم تا ایگو   می نه به شمایهر آ. ک بلکه بر در استید که نزدید، بفهمینیب

کن سخنان من یل خواهد شد، لین زایآسمان و زم. فه نخواهد گذشتین طاینشود، ا
  )35- 23:24 یتم( »".ل نخواهد شدیهرگز زا
! شما را گمراه نکند یزنهار کس": شان سخن آغاز کرد کهیدر جواب ا یسیع«

را گمراه  یاریبه نام من آمده خواهند گفت که من هستم و بس یاریرا که بسیز
را که ید زید، مضطرب مشویاما چون  جنگها و اخبار جنگها را بشنو. خواهند نمود

 یو مملکت یتبر امّ یترا امّیز. ستینتها هنوز نکن ایاست، ل ین حّوادث ضروریوقوع ا
ها و  یها حادث خواهد شد و قحطیها در جا خواهند برخاست و زلزله یبا مملکت

خود  یکن شما از برایل. باشد   می زه یدردها ینها ابتداید؛ و ایآ   می دیتشاش ها پدغا
ها خواهند  انهیتاز سیرا که شما را به شوراها خواهند سپرد و در کناید زیاط کنیاحت

شان یام و پادشاهان بخاطر من حاضر خواهند کرد تا بر اش حکّیزد و شما را پ
و چون شما را . تها موعظه شودامّ یل بر تمامل اوّیو الزم است که انج. شود یشهادت

د بلکه آنچه در آن ید و متفکر مباشیید که چه بگویشیندیم کنند، میگرفته، تسل
. القدس است د بلکه روحیستینده شما نیرا گوید زیید، آن را گوساعت به شما عطا شو
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ن خود یآنگاه برادر، برادر را و پدر، فرزند را به هالکت خواهند سپرد و فرزندان بر والد
و تمام خلق بجهت اسم من شما را دشمن . دیشان را به قتل خواهند رسانیبرخاسته، ا

  )13-5:13مرقس ( »".ابدی، همان نجات اما هر که تا به آخر صبر کند. خواهند داشت
نک در آنجا، باور یا اینجاست یح در اینک مسید ایبه شما گو یپس هر گاه کس«

شان یات و معجزات از ایکَذَبه ظاهر شده، آ یایحان دروغ و انبیزانرو که مس. دیمکن
. یدگان را هم گمراه نمودندی، برگزیکه اگر ممکن بود یصادر خواهد شد، بقسم

 یو در آن روزها! ش خبر دادمیامور شما را پ ۀنک از همیا! دیشما برحذر باش کنیل
رد، و ستارگان از یک گردد و ماه نور خود را بازگید تاریبت خورشیبعد از آن مص
نند که با یآنگاه پسر انسان را ب. افالک متزلزل خواهد گشت یزند و قوایآسمان فرو ر

در آن وقت، فرشتگان خود را از جهات اربعه از . دیآ   می م بر ابرهایت و جالل عظقوّ
ر مثلش را فرا یالحال از درخت انج. فلک فراهم خواهد آورد ین تا به اقصایزم یانتها

ک ید که تابستان نزدیدان   می آورد،   می د که چون شاخه اش نازک شده، برگیریگ
ک بلکه بر در یدد که نزید، بدانینین همه را واقع بیز چون این شما نیهمچن. است
 ن فرقه نخواهدین حّوادث واقع نشود، ایع ایم تا جمیگو   می  نه به شمایهر آ. است

مرقس ( ».ل نشودیکن کلمات من هرگز زایشود، ل   می لین زایآسمان و زم. گذشت
21:13 -31(  
شود و عالمت    می واقع ین امور کیاستاد پس ا یا": از او سوال نموده، گفتند«

را که بسا یز. دید که گمراه نشویاط کنیاحت": گفت "ست؟یع چین وقایاک شدن ینزد
شان یپس از عقب ا. ک استیبه نام من آمده خواهند گفت که من هستم و وقت نزد

ن یرا که وقوع اید زید، مضطرب مشویو چون اخبار جنگها و فسادها را بشنو. دیمرو
با  یقوم": شان گفتیه اپس ب ".ستیکن انتها در ساعت نیل ضرور است لامور اوّ

ها و یم در جایعظ یها و زلزله. مقاومت خواهند کرد یبا مملکت یو مملکت یقوم
. هولناک و عالمات بزرگ از آسمان ظاهر خواهد شد یزهاید و چیها و وباها پدیقحط

س و یخواهند کرد و جفا نموده شما را به کنا ین همه، بر شما دست اندازیو قبل از ا
ن یو ا. ام بجهت نام من خواهند بردن و حکّیند سپرد و در حضور سالطزندانها خواه

ت حجّ ید که برایخود قرار ده یپس در دلها. دیشما به شهادت خواهد انجام یبرا
 ۀخواهم داد که هم یو حکمت یرا که من به شما زبانید، زیشه نکنیشتر اندیآوردن، ب

ن و برادران و یو شما را والد. دشمنان شما با آن مقاومت و مباحثه نتوانند نمود
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و . دیاز شما را به قتل خواهند رسان یم خواهند کرد و بعضیشان و دوستان تسلیخو
از سر شما گم  ییلکن مو و. ع مردم به جهت نام من شما را نفرت خواهند کردیجم

م به لشکرها ید که اورشلینیو چون ب. دیابیخود را به صبر در یجانها. نخواهد شد
ه یهودّیآنگاه هر که در . ده استیآن رس ید که خرابیشده است آنگاه بدان محاصره

  رون رود و هر که در صحرا بود،یباشد، به کوهستان فرار کند و هر که در شهر باشد، ب
. ام انتقام، تا آنچه مکتوب است تمام شودیرا که همان است ایز. داخل شهر نشود

ن و یزم یسخت بر رو یرا تنگیام، زیآن اردهندگان در یبر آبستنان و ش یکن وایل
  )23- 7:21لوقا ( »".ن قوم حادث خواهد شدیغضب بر ا

رت از یو ح ین تنگیو در آفتاب و ماه و ستارگان عالمات خواهد بود و بر زم«
مردم  یو دلها. ا و امواجشیدن دریخواهد نمود به سبب شور یت ها روامّ یبرا

را یشود، ز   می که بر ربع مسکون ظاهر یعیوقا ضعف خواهد کرد از خوف و انتظار آن
سوار  ید که بر ابریو آنگاه پسر انسان را خواهند د. ات آسمان متزلزل خواهد شدقوّ

زها بشود راست شده، ین چیا یو چون ابتدا. دیآ   می میت و جالل عظشده با قوّ
شان یا یو برا. ک استیشما نزد ید از آن جهت که خالصیخود را بلند کن یسرها
د ینیب   می د، که چونییر درختان را مالحظه نمایر و سایدرخت انج«گفت که  یمثل

ز چون ین شما نیو همچن. ک استید که تابستان نزدیدان   می کند خود   می شکوفه
نه به یهر آ. ک شده استید که ملکوت خدا نزدیشود، بدانین امور واقع مید که اینیب

آسمان و . ن فرقه نخواهد گذشتین امور واقع نشود، ایع ایم که تا جمیگو   می شما
  )33- 25:21لوقا ( ».ل نخواهد شدیکن سخنان من زایشود ل یل مین زایزم

ن خواهد بودکه از روح خود بر تمام بشر خواهم یام آخر چنید در ایگو   می خدا«
وابها ران شما خیاها و پیت کنند و جوانان شما روخت و پسران و دختران شما نبوّیر

شان یخت وایام از روح خود خواهم ریزان خود در آن اید؛ و بر غالمان و کنیخواهند د
ات را از خون ین، آین در زمییو از پا 52و از باال در افالک، عجائب. نبوت خواهند نمود

ل گردد قبل د به ظلمت و ماه به خون مبدّیخورش. و آتش و بخار دود به ظهور آورم
ن خواهد بود که هر که نام خداوند را یو چن. هور خداوندم مشیاز وقوع روز عظ

  )21- 17:2اعمال ( ».ابدیبخواند، نجات 
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ل واقع نشود و ، او53ّرا که تا آن ارتدادیبد، زیچ وجه شما را نفریبه ه یزنهار کس«
 فرزند هالکت ظاهر نگردد، آن روز نخواهد آمد؛ که او مخالفت یعنیر یآن مرد شر

که  یشود، بحدّ 54یما معبود مسّیسازد از هر چه به خدا    می بلندترکند و خود را    می
  )4-3:2ان یکیدوم تسالون( ».د که خداستینما   می کل خدا نشسته، خود رایمثل خدا در ه

مان برگشته، به ارواح یاز ا ید که در زمان آخر بعضیگو   می حاًیکن روح صریل و«
ر یان که ضمایدروغگو یاکارید، به رخواهند نمو 56ن اصغاءیاطیم شیو تعال 55مضل

ند به احتراز از ینما   می کنند و حکم   می   که از ازدواج منع خود را داغ کرده اند؛
 یا دم که زلزلهین و چون مهر ششم را گشود، دیمؤمن ید برایکه خدا آفر ییخوراکها

ت؛ د و تمام ماه چون خون گشیاه گردیس یم واقع شد و آفتاب چون پالس پشمیعظ
که از باد سخت به  یریختند، مانند درخت انجین فرو ریو ستارگان آسمان بر زم

 . افشاند   می نارس خود را یها وهیحرکت آمده، م
ره از مکان یده شده، از جا برده شد و هر کوه و جزیچیپ یو آسمان چون طومار«

اران و جبّ ن و بزرگان و سپه ساالران و دولتمندانیو پادشاهان زم. خود منتقل گشت
و به کوهها و . کوهها پنهان کردند یها ها و صخره و هر غالم و آزاد خود را در مغاره

ن و از یآن تخت نش ید از رویساز ید و ما را مخفیفتیبرما ب«ند که یگو   می ها صخره
 »ستاد؟یتواند ا   می ست کهیده است و کیم غضب او رسیرا روز عظیغضب بره؛ ز

  )17- 12:6مکاشفه (
ن اول ید، چونکه آسمان اول و زمیجد ینید و زمیجد یدم آسمانیو د«

دم که از جانب ید را دیم جدیو شهر مقدّس اورشل. باشد یگر نمیا دیدرگذشت و در
شوهر خود آراسته  یکه برا یشود، حاضر شده چون عروسیخدا از آسمان نازل م

ان است و یخدا با آدم ۀمینک خیا: گفت   می دم کهیبلند از آسمان شن یو آواز. است
قوم های او خواهند بود و خود خدا با ایشان شان یشان ساکن خواهد بود و ایبا ا

و بعد از آن . شان پاک خواهد کردیاز چشمان ا یو خدا هر اشک. خدای خواهد بود
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اول  یزهایرا که چیگر رو نخواهد نمود زیموت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد د
  )4- 1:21 مکاشفه( ».درگذشت
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  پیروانش را تابع پیامبری دیگر خواهد کرد؟مسیح  آیا -35
  

 پیروان خود را تابع دین این جهان برگردد،به دوباره عیسی مسیح  وقتیآیا 
  دیگری و پیامبر دیگری خواهد کرد؟

  :گوید کالم خدا دربارۀ بازگشت عیسی مسیح به این جهان چنین می
 یمت(» .ل نخواهد شدیکالم من هرگز زا یل خواهد شد ولین زایآسمان و زم«
35:24(  
شما را گمراه  یزنهار کس"شان سخن آغاز کرد که یدر جواب ا یسیآنگاه ع«
را  یاریبه نام من آمده، خواهند گفت که من هستم و بس یاریرا که بسیز! نکند

  ) 6- 5: 13مرقس ( »".گمراه خواهند نمود
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  به این جهان حیسی مسیبازگشت ع -36
  
فاق مالئکه خود و در ش به اتّیکه پسر انسان خواهد آمد در جالل پدر خو رایز«

  )27:16 یمت( ».را موافق اعمالش جزا خواهد داد یآن وقت هر کس
د، آنگاه بر یش آیخومقدّس ع مالئکه یا چون پسر انسان در جالل خود با جمامّ«
د و آنها را از ت ها در حضور او جمع شونع امّیجالل خود خواهد نشست، و جم یکرس
- 31:25 یمت( ».کند   می شها را از بزها جدایکه شبان م یکند به قسم   می گر جدایهمد

32(  
: س کهنه از او سؤال نموده، گفتیباز رئ. چ جواب ندادیا او ساکت مانده، هامّ«

من هستم؛ و پسر انسان را «: گفت یسیع» ؟یمتبارک هست یح پسر خدایا تو مسیآ«
-61:14مرقس ( ».دیآ   می آسمان یت نشسته، در ابرهابرطرف راست قوّد که ید دیخواه

62(  
که در جالل خود و  یز وقتیرا هر که از من و کالم من عار دارد پسر انسان نیز«

  )26:9لوقا ( ».د از او عار خواهد داشتیجالل پدر و مالئکه مقدّسه آ
 د پسر انسانیرب یکه گمان نم یرا در ساعتید، زیباش ز مستعدّیپس شما ن«

  )40:12لوقا( ».دیآ   می
د مبارک یید که گویآ ید تا وقتید دیگر نخواهیم که مرا دیگو   می و به شما.«

  )35:13لوقا ( ».دیآ   می است او که به نام خداوند
را که نزد ید زید دیباز مرا خواه ید و بعد از اندکید دیمرا نخواه یبعد از اندک«
  )16:16وحنا ی( ».روم یپدر م

او را  یستند، باال برده شد و ابرینگر یشان همیکه ا ین را گفت، وقتیو چون ا«
که  یبودند، هنگام   می آسمان چشم دوخته یو چون به سو. شان در ربودیاز چشمان ا

 یلیمردان جل یا«: ستاده، گفتندیشان اید پوش نزد ایرفت، ناگاه دو مرد سف   می او
که از نزد شما به آسمان باال برده  یسین عید؟ همیگرانآسمان ن یستاده، به سویچرا ا

اعمال ( ».دیدیآسمان روانه د یکه او را به سو ین طوریشد، باز خواهد آمد به هم
  )11-9:1رسوالن 
و شما . ن انصاف است نزد خدا که عذاب کنندگان شما را عذاب دهدیرا که ایز«

خداوند از آسمان با  یسیکه ع ید، با ما راحت بخشد در هنگامیکش   می را که عذاب
 ید از آنانیت خود ظهور خواهد نمود در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشفرشتگان قوّ
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کنند، که  یح را اطاعت نمیمس یسیل خداوند ما عیشناسند و انج یکه خدا را نم
 ».ت اود از حضور خداوند و جالل قوّیخواهند رس یشان به قصاص هالکت جاودانیا
  )9-6:1ان یکیوندوم تسال(

ک یرا که آمدن خداوند نزدید زیساز یخود را قو ید و دلهاییز صبر نمایشما ن«
  )8:5عقوب ی( ».است

زه زدند و یکه او را ن ید و آنانیاو را خواهد د ید و هر چشمیآ   می نک با ابرهایا«
ل وّاء ایمن هستم الف و «. نیآم! یبل. دیخواهند نال یو یجهان برا یت هاامّ یتمام

مکاشفه ( ».االطالق ید، قادر علیĤید آن خداوند خدا که هست و بود میگو   می »و آخر
7:1-8(  

ن کتاب را نگاه یت اکه کالم نبوّ یخوشابحال کس. میآ   می ینک به زودیو ا« 
  )7:22مکاشفه ( ».دارد

را بحسب اعمالش  یم و اجرت من با من است تا هر کسیآ   می ینک به زودیو ا«
  )13- 12:22مکاشفه ( ».هستم ل و آخراوّاء و ابتدا و انتها و یمن الف و . همجزا د
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  نامۀ محبت آمیز پدر -37

  )برادر و خواهر عزیز شمامنتخبی از آیات کالم خدا نسبت به (
  :فرزند من

  )1:139مزامیر( .دانم   می شاید تو مرا نشناسی امّا من همه چیز را در مورد تو
  )2:139مزامیر( .ستن تو آگاهممن از نشستن و برخا

  )3:139مزامیر( .من از همۀ راهها و طریق های تو با اطالع هستم
  )29-31: 10متی( حتی موهای سر تو را تک تک شمرده ام

  )1:27پیدایش( .و تو را به شباهت خود آفریدم
  )28:17اعمال رسوالن ( .کنی و به وجود آمدی   می در من تو حیات داری و حرکت

  )28:17اعمال رسوالن ( .و از نسل من هستیزیرا ت
  )4-5:  1ارمیا( .شناختم   می من تو را حتّی قبل از به وجود آمدنت
-12:  1افسسیان ( .نمودم، انتخاب کردم   می من تو را در زمانی که آفرینش را خلق

11(  
تو به صورت تصادفی بوجود نیامدی و تمام روزهای زندگی تو در دفتر من ثبت 

  )15- 16: 139مزامیر ( .ستشده ا
اعمال ( .شوی را قرار دادم   می من زمان معین تولّد تو و اینکه در کجا ساکن

  )26:17رسوالن 
  )14:139مزامیر ( .ای تو بطور عجیب و مهیبی ساخته شده
  )13:139مزامیر ( .و من تو را در رحم مادرت نقش بستم

  )6:71مزامیر( .و تو را پیش آوردم تا روزی که تو متولّد شدی
 .شناسند به تو معرفی شدم اگر چه بطور نادرستی توسط افرادی که مرا نمی

  )41- 44:  8یوحنا (
اوّل ( .امّا باید بگویم که از تو خشمگین نیستم بلکه منبع عشق و محبّت هستم

  )16:4یوحنا 
  )1:3اوّل یوحنا ( .و این آرزوی من است تا تو را محبّت و رحمت کنم

  )1:3اوّل یوحنا (. فرزند من هستی و من پدر توتنها چون تو 
  )11:7متی (.توانم بیش از پدر زمینی تو به تو ببخشم   می من

  )48:5متی ( .چرا که من پدر کاملی هستم
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  )17:1یعقوب ( .کنی از دستهای من است   می هر هدیۀ نیکویی که دریافت
  )31- 33:  6متی( .نقشۀ من برای آیندۀ تو همیشه همراه با امید بوده است

  )11:29ارمیا( .زیرا که من تو را با عشقی جاودانه دوست دارم
 .های شن در کنار دریا افکار من در مورد تو بی انتهاست همانطور که دانه

  )17-18: 139مزامیر(
  )17:3صفنیا( .خوانم   می من از وجود تو شاد هستم و برای تو سرود
  )40:32ارمیا( .واهم شدو از احسان نمودن به تو هرگز متوقف نخ

  )3:33ارمیا ( .مرا بخوان و من به تو چیز های عجیب و بزرگ را نشان خواهم داد
  )29:4تثنیه ( .اگر با تمام دل و جان به دنبال من باشی مرا خواهی یافت

مزامیر ( .اشتیاق خود را به من قرار بده و من آرزوی قلبی تو را به تو خواهم داد
40:37(  

  )13:2فیلیپیان( .بخشم   می اقع من هستم که آن را به توچرا که در و
  )20:3افسسیان( .توانم بیش از آنچه که تو تصور کنی برای تو انجام دهم   می من

دوم ( .بخشم   می همچنین من پدری هستم که تو را در زمان های سخت آرامی
  )3- 4: 1قرنتیان 

  )18:34مزامیر ( .مشود من نزدیک تو هست   می زمانی که قلب تو شکسته
  )3-4: 21مکاشفه ( .کنم   می یک روز تمامی اشک های تو را پاک

 .و تمامی دردها و رنجهایی که در این زمین متحمّل شدی برخواهم داشت
  )3- 4: 21مکاشفه(

 .کنم همانطور که پسر خود را محبّت نمودم   می من پدر تو هستم و تو را محبّت
  )23:17یوحنا(

  )26:17یوحنا( .ق و محبّت من برای تو آشکار شدچون در عیسی عش
  )3:1عبرانیان( .و او معرف حقیقی وجود من است

  )31:8رومیان(زیرا او آمد تا بگوید که من برای تو هستم نه بر ضّد تو
  )18- 19: 5دوم قرنتیان ( .و تا بگویدکه من گناهان و خطایای تو را نمی شمارم

  )10:4اوّل یوحنا( .رای تو استو مرگ او غایت عشق و فداکاری من ب
  )39-38: 8رومیان( .زیرا که من همه چیز را برای تو دادم تا تو را داشته باشم

  )23:2اوّل یوحنا( .ای اگر تو این هدیۀ فرزند من عیسی را بپذیری، تو مرا پذیرفته
  )38-39: 8رومیان ( .و هیچ چیز نمی تواند تو را از من جدا کند
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جشنی که تا بحال آسمان به . برای تو جشن بزرگی برپا کنمبه منزل من بیا تا 
  )7:15لوقا( .خود ندیده است

  )12-13: 3افسسیان ( .من همیشه پدر تو بودم و خواهم بود
  )12-13: 1یوحنا( امّا از تو یک سوال دارم، آیا فرزند من خواهی بود؟

  ) 11-32: 15لوقا (در انتظار پاسخ تو 
  لق متعالبا محبّت پدر آسمانی، خا
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  .…که یم وقتیریاز کجا الهام بگ -38
  :میاز به آرامش دارین

       14-13: 2لوقا 
  27: 14وحنا ی
  33: 16وحنا ی

    2- 1: 5ان یروم
    17: 14ان یروم

  11: 13ان یدوم قرنت
  22: 5ان یغالط
   15: 3ان یکولس

    7-4: 4ان یپیلیف

  :میم ازدواج کنیخواه یم
  6-3: 19 یمت

  18 :16لوقا 
  11-10، 5-3: 7ان ینتاول قر
  33 -21: 5ان یافسس
    33-21: 5ان یکولس

    5-4: 2طس یت
  4: 13ان یعبران

  7-1: 3اول پطرس 

  :میازمندید نیبه ام
      3، 4: 15ان یروم

  18: 1ان یافسس
    19: 6ان یعبران
      19: 6ان یعبران
    23: 10ان یعبران

  13، 4-3: 1اول پطرس 

  :د اطاعت از خدا کردیبا
  19: 5 یمت
  27-21: 7 یمت
  10: 15وحنا ی
  16-12: 2پان یلیف

  17: 2وحنا یاول 

  :میابینان بیم اطمیخواه یم
  5- 1: 5ان یروم
  38-31: 8ان یروم
  12: 12ان یروم

  18: 1ان یافسس
  19: 6ان یعبران
  23: 10ان یعبران

  4،13-3: 1اول پطرس 
  :میهست یدر افسردگ

  17-14: 3وحنا ی
  12-14: 3ان یافسس

  9-3: 1اول پطرس 
  25-24: 2وحنا یاول 

  17-13، 9: 7مکاشفه 
  7-1: 21مکاشفه 
  14-12، 5-1: 22مکاشفه 
  :میریگ   ن قرار مییمورد توه

  23-20: 2اول پطرس 
  3مزمور 
 22-20: 55مزمور 
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 :یقیحقیمان به خدایا
    27-24: 16 یمت

    23: 9مرقس 
    8: 12لوقا 

    36، 16: 3وحنا ی
    24: 5وحنا ی
    46: 12وحنای
  14-12، 4-1: 14وحنا ی
  3: 17وحنا ی
  31-24: 20وحنا ی

  43: 10اعمال 
  31: 16اعمال 

      8- 3: 4ان یروم
    14-13، 6-9: 3ان یغالط
    3، 12-1: 11ان یعبران

    
  :میا دهیترس

  41-35: 4مرقس 
    6و  5: 13ان یعبران
    18-13: 4وحنا یاول 

  11و 10و  4و  3: 56مزمور 
  

  :مرض و شفا
    17-16: 8 یمت

    8-2: 3اعمال 
  10- 9: 12ان یدوم قرنت

  16-14: 5عقوب ی
  24: 2اول پطرس 
  

  :میگران را ببخشیم دیخواه یم
  15-14، 12: 6 یمت

    26-25: 11: مرقس
  38-37: 6لوقا 
  4: 11لوقا 
  32: 4ان یافسس
  13: 3انیکولس

  
  :میترس از مرگ می

  40-35: 6وحنا ی
  39-18: 8ان یروم

  37-30: 10لوقا 
  37-30: 10لوقا 
    4-3: 1ان یقرنت دوم

  7: 9ان یدوم قرنت
  13: 5ان یغالط
  32: 4ان یافسس

  11-1: 2ان یپیلیف
  8: 3اول پطرس 
  10: 4اول پطرس 

  18-17: 3وحنا یاول 
  

  :میکن   می یو درماندگ یاحساس خستگ
  30-25: 11 یمت

  16: 3ان یکیدوم تسالون
  11-1: 4ان یعبران
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    :ا طمع ما را فرا گرفتهیثروت
  33-31: 6 یمت

  15: 12لوقا 
    2: 16ان یاول قرنت
  14: 8ان یدوم قرنت
  12-11و  7: 9ان یدوم قرنت

  5: 5ان یافسس
  19و  6: 4ان یپیلیف

  19-17و 10-9: 6موتائوس یاول ت
  6-1: 5عقوب ی

  17-15: 2وحنا یاول 
  

  :میکن   حسادت می
  14-11: 13ان یروم

  3:3ان یاول قرنت
  4: 13ان یاول قرنت

  26-25: 5ان یغالط
  16-14: 3عقوب ی

  
  :میم دعا کنیخواه  یم
  8-6: 4ان یپیلیف

    13- 5: 6 یمت
    19-18: 18 یمت

  1: 18لوقا 
    13-1: 11لوقا 

  14-12: 14وحنا ی
  18-13: 5عقوب ی

 15-14: 5وحنا یاول 

  20و  17: 66مزمور 
  

  :میخواه   د را مییات جاویراه نجات و ح
  18-3: 3وحنا ی
    36و  32-31: 8وحنا ی
    9: 10وحنا ی

    21: 2اعمال 
    12: 4اعمال 

    18: 5ان یروم
  39-37و  4- 1: 8ان یروم
  

  :مرگ
  16: 3وحنا ی
  28-27: 10وحنا ی
  26-25: 11وحنا ی

  39-38: 8ان یروم
  57-50: 15ان یاول قرنت

  18و  14-13: 4ان یکیاول تسالون
  

  :محبّت خدا
    17-16: 3وحنا ی
  26-22: 17وحنا ی

    8و  5: 5ان یروم
    39-37: 8ان یروم

    8-4: 2ان یافسس
      16: 3وحنا یاول 
  16و  10: 4وحنا یاول 
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  :میبرس یم به خوشبختیخواه یم

    11-10: 2لوقا 
    12-11: 15وحنا ی

    9-6: 1اول پطرس 

  :میا ا دل شکستهیده و یداغ د
    18-13: 4ان یکیاول تسالون
  5-3: 21مکاشفه 

    3: 147مزمور 

    :میرا انتخاب کن یم شغلیخواه  یم
    2و  1: 12ان یروم
    8-5: 1عقوب ی

  :میشک در دل دار
  24-23: 9مرقس 

    29-24: 20وحنا ی
    1: 53مزمور 

  :مینگران هست
  19-17: 12ان یروم

  10-9: 9مزمور 
  15-14: 50مزمور 

  
  :میت هستیدر خشم و عصبان

  21-17: 12ان یروم
  32-26: 4ان یافسس

  21-19: 1عقوب ی

 
  :کنیمخدمت  گرانیبه دخواهیم  می
  28-25: 20 یمت
  46-31: 25 یمت

  38: 6لوقا 

  :میت داریشکا
  1: 6ان یاول قرنت

  16-14: 2ان یپیلیف
  9: 5عقوب ی

  :کنیم شیستاخواهیم خداوند را  می
  57: 15ان یاول قرنت

  17-16: 3ان یکولس
  15: 13ان یعبران

  :یشهوت و گناهان جنس
  32-18: 1ان یروم

  20-13: 6ان یاول قرنت
  21-19و  17-16: 5ان یغالط

  3: 4ان یکیاول تسالون
  22: 2موتائوس یدوم ت
  4: 13ان یعبران

  
  ...: ایم و یمار هستیب

  10و  9: 12ان یدوم قرنت
  10-3: 38مزمور 
  30-29: 69مزمور 
 4-1: 103مزمور 
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  :میداریغم و غصه و نگران

  34-24: 6 یمت
  31-26: 10 یمت

  5-3: 1اول پطرس
  7: 5اول پطرس 
  10: 5ان یکیاول تسالون

  15-14: 2ان یعبران
  17-13و  9: 7مکاشفه 

  
  :وسوسه

  11-1: 4 یمت
  13: 6 یمت

  38: 14مرقس 
  13: 10ان یاول قرنت

  16-14: 4ان یعبران
  15-12: 1عقوب ی
  7: 4عقوب ی
  24هودا ی

  

  :یدیأس و نومی
  39-31: 8ان یروم
  13: 15ان یروم

  18-16: 4ان یدوم قرنت
  13-10: 4ان یپیلیف

  14-9: 1ان یکولس
  17-16: 2ان یکیدوم تسالون

  12-9: 6ان یعبران
  

  :گذارند   دوستان ما را تنها می
  4-3: 17لوقا 
  18-16: 4موتائوس یدوم ت

  14-10: 27مزمور 
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  فهرست معانی لغات -39 

  
ه یخدا تشب ۀح را به بریمس یسیع یاء نبیتورات، اشع یها ییشگویطبق پ :بره

 .کند   می ت او را اعالمیت و معصومیمظلومکرده است که در واقع 
 .است دانیات جاویپدر منبع ح یخدا :پدر
ه یدان به انسان هدیات جاویز خودش حیح که با مرگ و رستاخیمس یسیع :پسر

 .کرد
ا آمده بود، خودش را پسر یبدن یح چون از مادر جسمانیمس یسیع :پسر انسان

  .دینام یانسان م
م ینداشت و در واقع روح خداوند بر مر یجسمانح پدر یمس یسیع :پسر خدا

در  یح در واقع ذات الهیمس یسیع. باکره قرار گرفته بود و او از خدا جسم گرفته بود
د در نظر یکه با ینکته مهم. کرد   می  یان انسانها بود، پس خود را پسر خدا معرفیم

جنبه چوجه یح به هیمس یسیبودن ع "پسر خدا"ن است که اصطالح یداشت ا
 یسیدهد که ع   می ن اصطالح نشانین است که ایل ایدل. ندارد یو مادّ یجسمان

 یلبشر ظاهر سازد و مظهر کامل و تجّ یت خدا را برایذات و ماه تواند واقعاً   می حیمس
که در آغوش پدر است  یا گانهیپسر . ده استیند یخدا را هرگز کس". بخش او باشد

  )18: 1نا وحی( ".همان او را ظاهر کرد
ور شدن در آب است، و از نظر  ، فرو رفتن در آب و غوطهیونانی یبه معن :دیتعم
  .باشد   می حیمس یسیام عیشرکت در مرگ و ق یبه معن  یروحان

  .روح خداست :روح القدس
د و هر روز از ین و آسمان را آفریروز اول خدا زم: شیدایپ. روز استراحت :تبّسَ

در روز « .دیانجام داد تا در روز ششم خدا آدم و حّوا را آفر دیهفته را خدا خلقتی جد
در آن آرام گرفت از همه کار «. آرامی گرفتهفتم از همه کار خود که ساخته بود 

  )2-3:  2سفر پیدایش (. »د و ساختیخود که خدا آفر
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شنبه است  روزروز،  آن و آنرا مقدّس نمود که پس خدا روز هفتم را مبارک خواند
 ینم یچ کاریان دست به هیـهودیدر آن روز . نامند   می تـّهود آن را روز سبی قوم و

 .زنند
  .باشد   می خدا به انسان یفرمانها یبه معن :عتیشر
: گفت یخدا به موس. شود   می خوانده) یهوه(در زبان عبری نام خداوند  :هوهی

مرا نزد شما ) ستمه(ه یهاَ: ن بگویل چنیاسرائ یبه بن«: و گفت» هستم آنکه هستم«
پدران  یهوه خداین بگو، یل چنیاسرائ یبه بن«: گفت یو خدا باز به موس» .فرستاد

ن است یعقوب، مرا نزد شما فرستاد، ای یاسحاق و خدا یم و خدایابراه یشما، خدا
ل یاسرائ یخ بنیبرو و مشا. نسل بعد من نسالً یادگارین است ینام من تا ابداآلباد، و ا

عقوب، یم و اسحاق و یابراه یپدران شما، خدا یهوه خدای: شان بگوی، بدرا جمع کرده
اند، تفقد  نه از شما و از آنچه به شما در مصر کردهیهر آ: به من ظاهر شده، گفت

  )16-14: 3خروج سفر ( »ام کرده
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  دعوت خدا - 40
مانداران ید با ایسا برویبه کل. دن از کالم خدایدن است و شنیمان از شنیا
تان  یژن زندگین کتاب را اکسید و ایل را هر روز بخوانیانج. دیرکت داشته باشمشا
خدا سرود  ید، برایهر روز دعا کن. دیح شرکت کنیات مسیمات الهیدر تعل. دیبدان

  .دیبخوان
 ییساین کلیکترید و به نزدین قدم را برداریلد اوّیستیسا نیکه عضو کل یدر صورت

م بـا  و بطـور منـــظّ   دیشود رجوع کن  میوعظه در آن م یبه درستکه کالم خـدا  
دانند و اراده مقدّس و محبّـت او را در     می خود یح را منجیکه مس یمـاندارانیر ایســا
  .دیند مشارکت و مصاحبت داشته باشینما یخود اجرا م یزندگ

ن کتاب اگـر خـدا قلـب شـما را لمـس کـرده و در را زده       یپس از اتمام مطالعه ا
را بـاز   و آن) ست، درون قلـب شماسـت  یرون قلب شما نیره در، در بیستگمتأسفانه د(

ح یمسـ  یسیشما شده است و ع یو سلطان زندگ یح محور زندگیمس یسید و عیکرد
د یـ دا کنین تازه پید نه دیشو یحید و مسیاز کنیراز و ن با اود یخواه   می خود یخدا را

شـما را   یدد و فرمـان زنـدگ  شما نقش ببنـ  یح در تار و پود زندگیت مسیبلکه شخص
ح فرزنـد خـدا،   یمس یسیع: دین طور دعا کنیت کند به همره من ایح هدایمس یسیع

کنم گناهکار هسـتم و     می اعتراف یا رم که در قلب من آمدهذات خدا، روح خدا متشکّ
، در روز یا و دفن شده یا مان دارم تو بخاطر گناهان من و گناهان بشر مصلوب شدهیا

ن بـودی سـپس بـه آسـمان صـعود      ی، چهل روز روی زمیا ام کردهیردگان قسوم از م
مـن   یام تو برای، قیکن   می ای و برای من شفاعت کردی و در دست راست پدر نشسته

رابطـه   .ستمیگر بنده تو نیدو رم که فرزند تو هستم متشکّ. است عدالت محسوب شده
 ،له روح القـدس یح، بوسـ یمس یسیع .است یفرزندو من با تو از هم اکنون رابطه پدر 

  !نیآم  سته ملکوت تو باشم،یبساز که شا یاز من انسان من یاست برا یمکه معلّ
 افتیمان دریفرستم و با ا   می ح به درگاه پدریمس یسین دعاها را در نام عیا
  !نیح، آمیمس یسیع  کنم جالل بر خداوند ما،   می

وح القدس بر همه شما مشارکت رو ح یسی مسیض عیمحبّت خدای پدر، ف
  !زان بادیعز

  حیسی مسیخدمتگزار ع        
امک ناصریش سیکش          



   
 

 

  
  
 

  .ان بگذاریدیم در مورد این کتاب با ما در لطفاً نظرات و پیشنهادهای خود را
  

Persian Ministry 
Bayview Glen Church 
300 Steele Ave East 
Thornhill, Ontario 
www.mohabat.org 
samn@bayviewglen.org 
905 8815252 #225 

 
 
 
 
 



   
 

 

 

Highlights 
of the 

Bible 
 

 

In Farsi 
 
  

Jesus Christ said: 
“All authority in heaven and on earth has been given to me…”  

              Mathew 2:28-18 
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