
هیچ فرد دیگری تا به حال ، به اندازه عیسی مسیح باعث برانگیختن نظرات 

جنجالی نشده است. برخی او را دوست دارند دیگران از او متنفرند. با این 

وجود، بیشتر مردم از پرداختن به موضوع ناراحت کننده  “عیسی مسیح” 

امتناع می ورزند.

او می داند که هیچ کدام انسان ها همانند یکدیگر نمی باشند. سخنان او 

حقیقت محض است. با حضور او همه می دانند دقیقاً  در چه جایگاهی 

ایستاده اند. با این حال هیچ کس به اندازه او باعث برانگیختن اختالفات 

نشده است. این مسئله خصوصاً قابل توجه است که در هر جایی که عیسی 

مسیح وارد می شود، کسانی به سوی او می آیند که فقیر، بیمار، و رانده 

شدگان اجتماع  هستند.

عیسی نامی می باشد که به گوش طرفداران او به مانند نوای موسیقی است، 

اما برای اکثریت مخالفان او نوعی اقدام تحریک آمیز است. چرا برخی همه 

تالش خود را در نگارش کتابهایی می گذارند که ادعا می کنند او مرده است، 

در حالی که میلیون ها نفر می گویند او زنده است؟

اگر شما در هر آنچه او گفت و عمل نمود، تعمق نمایید، تشخیص خواهید 

داد که عیسی مسیح حقیقتاً  تنها امید واقعی ما است. 
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آیا می دانید کجا ایستاده اید؟

یا می دانید کجا ایستاده اید؟ وقت شما 

در این دنیای فانی، محدود و 

اندک است. مرگ برای همه 

ما، امری اجتناب ناپذیر 

است. هدف نهایی شما 

چیست؟ این سفر زندگی 

شما را به کجا می برد؟ 

آیا به جالل ابدی همراه 

با مسیح یا به لعنت 

ابدی خواهد انجامید؟ 

انتخاب با شما است؟

 به هر حال این زندگی کوتاه به چه 

مفهومی است؟ یک نفس کوتاه یا یک خاطره کوچک. 

شاید شغلی دارید و شاید موفق بوده اید و به هر 

چی می خواستید رسیده اید. اما با این 

وجود، بدون عیسی مسیح همه هیچ 

هستند. بدون او شما حیات ابدی 

ندارید. 

پس لطفاً تا وقت دارید، تصمیم 

درست بگیرید؛ عیسی شما را فرا 

می خواند، » اينك بر در ايستاده 

مي كوبم؛ اگر كسي آواز مرا بشنود و 

در را باز كند، به نزد او در خواهم آمد 

 و با وي شام خواهم خورد و او نيز با من«.

  مكاشفه ٢٠:٣

تصمیم من:
تصمیم من این است که عیس مسیح را به عنوان نجات دهنده و خداوند خود بپذیرم.

اسم:

تاریخ:

“و اّما به آن كساني كه او را قبول كردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، يعني 

به هر كه به اسم او ايمان آورد...” يوحنا ١٢:١

از فروشگاه  آنالین ما دیدن 
نمایید :

www.gbv-dillenburg.de 

دانه های نیکو، تقویم روزانه
هر صفحه از این تقویم حاوی آیه ای از کتاب مقدس  و متنی مربوط به آن ایه است. همچنین 

پیغامهایی از انجیل و سایر مطالبی که برای خوانندگان تشویق آمیز و نیرو بخش است. شما می 

توانید این تقویم را در سایت:  www.good-seed.org مطالعه نمایید.

اَپ مجانی “ دانه نیکو” را دانلود نمایید!

... همچنین اَپ : « دانه هاى نیکو»، دوست
و همراهى روزانه،  با آیه هاى انتخابى از

 کتاب مقدس، و به زبان خود  شما فراهم مى باشد!

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
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عیسی مسیح دوباره بازگشت خواهد  نمود! چه حقیقت شادی بخشی.

 او وعده داد:

 “ و اينك به زودي مي آيم”. مكاشفه ٧:٢٢ 

روز بازگشت او نزدیک است، نشانه های زمان حاضر 

همه گواهی هستند بر اینکه پیشگویی های عیسی 

مسیح همگی تحقق می پذیرند. متی باب ٢٤ و لوقا 

باب ٢١ را مطالعه نمایید. 

آشکار شدن تاریخ
عیسی در ابتدا به جهت آنانی که او را پذیرفتند 

خواهد آمد.

 اول تسالونیکیان ٤: ١٣ -١٨ 

او ما را با خود به منزل آسمانی خواهد برد. به جالل 

خدای ابدی. آنجا دیگر رنج و مرگ وجود نخواهد 

داشت. بیماری دیگر بر ما سایه نخواهد افکند. دیگر 

اشکی بر چشمانمان نخواهد بود. درد و رنج ما را 

دیگر عذاب نخواهد داد. تاریکی دیگر ما را نخواهد 

ترساند. آنجا خانه ابدی ما، خانه خداوند و خانه همه 

فرزندان نجات یافته او خواهد بود. مکاشفه ٢١ 

صفحه  ٢٨ الی ٣١ را مالحظه کنید

“چيزهايي را كه چشمي نديد و گوشي نشنيد و 

به خاطر انساني خطور نكرد، يعني آنچه خدا براي 

دوستداران خود مهّيا كرده است”

و بعد از آن عیسی همراه با نجات یافتگان خود 

بازگشت خواهد نمود تا بر بی دینی داوری نماید. او 

بر زندگان و مردگان داوری خواهد نمود. رومیان ٢: 

 ٥ – ٨

هر گناهکاری بدون استثناء در برابر پایهای عیسی 

مسیح خداوند، زانو زده و شرمسار خواهد بود. هر 

زبانی بر حقانیت داوری خداوند اقرار خواهد نمود. 

و همه کسانی که عیسی را انکار نمودند، تصدیق 

خواهند کرد که او بر همه خداوند می باشد و 

انعکاس دهنده جالل خدای پدر خواهند بود. آنانی که 

او را مسخره نمودند و بر او خندیدند، دیگر نخواهند 

خندید. آنانی که او را رد نمودند ترسان و پریشان 

شده و نتیجه اعمال خود که لعنت جاودانی است را 

خواهند دید. 

“هیچ چیز بدتر از این 

نیست که در کنار تخت 

کسی بایستیم که در حال 

مرگ است؛ اما نجات نیافته 
است”.

٤٩ ٤٨



خداوند را هر روزه به جهت نجاتتان شکر 
گویید. او را بواسطه بخشایشش سپاس 

گویید. و به جهت اینکه فرزند خدا هستید 
او را شکر کنید، چرا این وعده در کالم او 

مذکور داده شده است. 

کولسیان ١: ١٢

به یک نفر بگویید که زندگی تان به عیسی 
تعلق دارد. به شخص دیگری توضیح دهید 

که چگونه می تواند حیات ابدی یابید.

اول تسالونیکیان ١: ٨ – ١٠ 

 شادی کنید! شما برای شادی کردن دالیل 
بسیاری دارید! و با آینده پرشکوهی مواجه 

شده اید. اول قرنتیان ٢: ٩ 

مشارکت با سایر ایمانداران مهم است! با 
یک کلیسا یا گروه خانگی که کتاب مقدس 

را تعلیم می دهد؛ ارتباط برقرار کنید. 
اعمال ٢: ٤٢

در نام عیسی مسیح و بر مبنای اعتراف 
ایمان خود، تعمید گیرید. خداوند اینرا از 

شما انتظار دارد.

کتاب مقدس می فرماید:” پس ايشان كالم 
او را پذيرفته، تعميد گرفتند و در همان 

روز تخميناً سه هزار نفر بديشان پيوستند”. 
اعمال رسوالن ٤١:٢

و حاال؟

.١

.٢

.٣

.٤

.٥

.٦

کتاب مقدس را هر روزه مطالعه کنید! 
اینکار شما را دلگرم نموده و ایمانتان  را 

تقویت خواهد کرد. و به شما قوت تازه ای 
خواهد بخشید. و شما را از درون مستحکم 

خواهد نمود و برای رسیدن به هدف پر 
جالل، راه درست را به شما نشان خواهد داد. 

متی ٤:٤ ؛ اعمال ١٧ : ١١

مطابق کالکم خدا زندگی گنید! به او نشان 
دهید که او را دوست دارید و به کالم او 

احترام می گذارید! برای دیگران نمونه ای 
باشید. خدا را به شایستگی اطاعت نمایید. 

او شما را برکت خواهد داد.  رومیان ١٢ : 
 ١ – ٢

“حتی وقتی که مشکالت 

زندگی ناگهان عارض می 

شوند؛ می دانم که خداوند 

همه چیز را برای خیریت 

من بکار خواهد گرفت”.

ایمان عاملی است که رشد می یابد.
٤٧ ٤٦



“ای عیسی خداوند، من از طریق کالم 
تو درک نموده ام که گناهکار هستم. 

من به تو محتاجم و به گناهان و 
تقصیراتم در حضور تو اعتراف می کنم. تا حاال، 

برای خود زندگی کرده ام؛ لطفاً دروغ ها، تنفرها، 
حسادت ها، بی محبتی ها، بی عدالتی ها و 
کارهای غیر اخالقی مرا ببخش.) در اینجا می 

توانید به تمام گناهان مشخص خود اعتراف کنید(  
من واقعاً بخاطر گناهان خود متأسفم. لطفاً مرا 

ببخش و پاک نما. 

خون تو بخاطر من بر صلیب ریخته شد. لطفاً از 

هم اکنون کنترل و عنان زندگی مرا در دستان خود 

بگیر. و در هر موردی مرا تغییر ده تا مطابق آنچه 

تو می خواهی باشم. 

“اگر به گناهان خود اعتراف كنيم، او امين و عادل است تا گناهان دعا
ما را بيامرزد و ما را از هر ناراستي پاك سازد”.  اول يوحنا ٩:١

صحبت کردن با خدا مثل یک 
تلفن زدن ساده می باشد.

در باره زندگیتان فکر کنید.جایی خلوتی را پیدا کنید.

تنها با یک دعای ساده، می توانید عیسی مسیح را به 
عنوان نجات دهنده شخصی خود بپذیرید. او سخنان 

شما را جدی می گیرد. وقتی با او صحبت می کنید، 
شما را می شنود. جای ساکتی را در نظر بگیرید تا 

بتوانید با او، بدون هیچ مزاحمتی صحبت کنید. می 
توانید یرای مثال اینگونه دعا کنید:

من اکنون قلب خود را در حضور تو می گشایم. 

کالم تو می فرماید: هر که تو را بپذیرد، فرزند تو 

خواهد شد) یوحنا ١: ١٢ (. بیا ای خداوند، و اولین 

جای زندگی مرا از آن خود ساز و مرا فرزند خود 

گردان. و از آنجایی که تو به وعده خود عمل می 

نمایی، من تصدیق می کنم که مرا چون فرزند 

خود می پذیری. من به وعده مقدس تو اعتماد 

می کنم. 

لطفاً مرا از هر گناهی که از آن باخبر نیستم پاک 

نما. لطفاً مرا از هر خرافات و فال گویی و از هر 

کار نادرستی ازاد نما. 

ای خداوند، خدای زندگی من باش. 

می خواهم تو را خدمت نموده و 

هر جایی که هدایت می نمایی، تو 

را متابعت کنم. آمین!

» در ساعت آخر من 

تنها یک چیز مطرح 

است و ان اینکه ایا من 

به عیسی تعلق دارم؟ 

هر چیز دیگری بی 

معنی است«.

٤٥ ٤٤



دو راهی، دو مقصد، اما تصمیم بر عهده ما است

حیات ابدی مرگ ابدی
“کسی که خود را به 

عیسی سپرده است؛ 

چیزی را از دست نمی 

دهد بلکه صاحب همه 

چیز می شود”!

تشخیص دهید که در حضور خدا 
گناهکار هستید قبل از اینکه 

مورد خشم و  داوری او قرار 
گیرید.

“از در تنگ داخل شويد. زيرا فراخ است آن در و وسيع است آن 

طريقي كه ُمَؤّدي به هالكت است و آناني كه بدان داخل مي شوند 

بسيارند. زيرا تنگ است آن در و دشوار است آن طريقي كه مؤّدي به 

حيات است و يابندگان آن كمند”.
 متي ٧ : ١٣ - ١٤

در حضور خداوند به گناهان خود 
اعتراف کنید و از او طلب بخشش 

کنید

بخشش الهی را چون هدیه ای از 
طرف او، با ایمان بپذیرید؛ خون 

ریخته شده عیسی مسیح ما را از 
هر گناهی پاک می نماید.

به کالم خداوند اعتماد کنید. او 
به وعدهای خود در کالم عمل می 
نماید. او خود راستی است و نمی 

تواند دروغ بگوید

.١

.٢
.٣
.٤

 انتخاب حیات!
دست نجات بخش عیسی رابگیرید؛ تنها با این کار تصمیم 

درست را گرفته اید.

٤٣ ٤٢



اوج مکاشفه محبت خدا، در صلیب عیسی 
جلوه گر می شود

پله هایی خمیده مانند که از داخل قبر 

به باالی سخره می رسند.

مسیح برخاسته است، او برگناه، مرگ و 
شریر پیروز شد.

لوقا باب های ٢٢ و ٢٣ 
نه این واقعه به منزله شکست نبود، بلکه بیانگر 

نقشه عجیب خداوند به جهت نجات محسوب 

می شد. شکست فروتنانه ای نبود بلکه پیروزی پر 

شکوهی به شمار می رفت.

عیسی به عنوان نجات دهنده مان به نزد ما آمد تا ما 

را از هالکت و لعنت جهنم آزاد سازد. 

بواسطه مرگ خود بر صلیب، جریمه گناهانمان را 

پرداخت نمود تا ما بوسیله خداوند مورد داوری قرار 

نگیریم. همانطور که عیسی گناهان ما را بر خود می 

گرفت، خشم و غضب خدای قدوس بر او قرار گرفت. 

همه ما بدون استثناء، احکام او را شکسته ایم. عیسی 

با قربانی شدن بر صلیب و جانشین شدن به جای ما، 

آرامش و صلح و سالمتی را برای ما خرید. حاال، خون 

ریخته شده عیسی هر کسی را که حقیقتاً از همه 

گناهانش توبه نماید، پاک خواهد نمود. 

“تمام شد” باشکوه ترین فریاد پیروزی بوده است؛ که 

تاکنون مثل آن تکرار نشده است.   

تمام شد !
 یوحنا ١٩ : ٣٠

لوقا باب ٢٤
نه مسیح در قبر باقی نماند؛ بلکه در روز سوم دوباره 

برخاست و امروز زنده است! و چون زنده است؛ 

هرکس به او ایمان آورد حیات ابدی خواهد داشت. به 

واسطه ایمان شخصی در عیسی مسیح، ما نیز در قیام 

او شریک می شویم. قدرت قیام او، پیروزی بر گناه، 

مرگ و شریر را تضمین نموده است.

آیا سایر معلمین مذهبی مردم را به سوی تعالیم 

خود نکشاندند؟ امروز آنها کجا هستند؟ آنها نیز مثل 

سایر مردم مرده اند. همچون سایرین فناپذیر بودند و 

باالخره نفس آخر را کشیده اند. اما عیسی زنده است! 

و خود فرمود: 

“ترسان مباش! من هستم اول و آخر و زنده؛ و مرده 

شدم و اينك تا ابداآلباد زنده هستم و كليدهاي موت 

و عالم اموات نزد من است.” 

مكاشفه ١: ١٧ – ١٨

٤١ ٤٠



عیسی مسیح  بسیار متفاوت!

»زيرا خدا جهان را اينقدر 
محّبت نمود كه پسر يگانه 

خود را داد تا هر كه بر او ايمان 
آورد، هالك نگردد بلكه حيات 

 جاوداني يابد«.
 یوحنا ٣ : ١٦

آرزویش را داشتم«.  به من بخشیده که بیشتر از آن چیزی »مسیح همیشه 

صلیب های که در کوهستانها نصب می شوند؛ از پیروزی مسیح حکایت می کنند!

»تو وقتی محبت می کنی درحالی که ما فانیان، تنفر را پیشه می کنیم!

تو وقتی ترحم می کنی که ما حقیران، یکدیگر را به تیغ جالدان می سپاریم!

تو وقتی تشویق می کنی که ما چیزی جز ضعف و شکست در یکدیگر نمی بینیم!

تو آرامی دهی و ما تنفر ! تو جان بر کف دهی و ما تالفی! گر تو تن را بر دار مکافات 

مصلوب سازی، ما ز تن بت سازیم و  ببازیمش به بازی«!

نا امیدی

ما بواسطه گناهانمان در ناامیدی به سر می بریم و به شکلی ابدی از خداوند جدا هستیم. 

از نجات او نیز بی بهره می باشیم.  و همگی در راه هالکت به سر می بریم. اما محبت خدا 

به قدری بزرگ است که نمی خواهد هیچ یک از ما تا ابد گم شویم. قلب او به اندازه ای در 

پی ما است که حاضر شد فرزند یگانه خود را در راه ما قربانی کند. 

نجات نیافته
اعمال ما فارق از این که تا چه اندازه خوب و نیکو هستند قادر نیستند که ما را نجات 

بخشند. به همین دلیل عیسی مسیح به این جهان آمد!

عیسی
“و در هیچ کس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده 

که بدان باید ما نجات یابیم” اعمال ٤ : ١٢

٣٩ ٣٨



عیسی، کسی مثل تو وجود ندارد

مقدس، خالص، بدون گناه، عادل، پر 
از محبت، قادر مطلق، پر از راستی...
حتی آنانی که از تو نفرت دارند باید 
بپذیرند که ای عیسی، تو مطلقاً بی 

نظیر، عجیب و پر جالل هستی!  

 عیسی: او نه افسانها ست و نه  اسطوره! 

عیسی مسیح شخصیتی داستانی نیست. بلکه 
زنده  و خدای حقیقی است. کسی است که امروز 
هم میتوان چون گذشته، او را تجربه نمود. اگرچه 

بنیان گذاران سایر ادیان همگی مرده اند؛ اما 
عیسی زنده است. او خدای ابدی است که همیشه 

وجود دارد. 

 عیسی: او  غیر قابل قیاس و عجیب است!

آیا در راستای بر آورده کردن نیازهای ما 
خصوصیتی وجود دارد؛ که در عیسی مسیح وجود 

نداشته باشد. یکی را هم نخواهید یافت.

 عیسی: او محبت خالص است!
او مردم را دوست دارد چون آنها مخلوقات خداوند 

هستند. او هر کس را بدون هیچ استثناء و 
تعصبی، همانطور که هست؛ دوست دارد. یوحنا 

١٥ : ٩ - ١٣

عیسی: او  خدای تجسم یافته، صبور و حلیم 

 است !

او در شنیدن و حمایت کردن بسیار حلیم و شکیبا 

است. کسی است که عالقه دارد برای رسیدگی و 

توجه کردن به عمیق ترین مشکالتتان وقت گذارد.

یوحنا ٤: ١- ٢٦  

 عیسی: او  با محبت مراقب ما است!

او با شکست های انسان بیگانه نیست و چقدر 

شکستگی های مرا درمان نموده! جاللش نمایان 

شده است. شاگردان او از محبت و نیکویی او 

نسبت به مردم، تحت تأثیر قرار گرفته بودند. 

یوحنا ٢: ١٣ – ٢٢

 عیسی: او مقدس  است!

عیسی در خصوص جالل خدای پدر بسیار رُک و بی 

پرده بود. او با شدت وزور نسبت به کسانی که 

می خواستند معبد و خانه خدا را به بازار تبدیل 

کنند، برخورد نمود.  تقدی حضور او آنقدر تأثیر 

گذار بود که مردم با ترس و احترام به  او نزدیک 

می شدند. یوحنا ٢ : ١٣ - ٢٢ 

 عیسی: او  همه چیز را در نظر می گرفت!

توجه و مراقبت او بر روی صلیب نیزآشکار است. 

حتی درحالی که بر چوبه صلیب درد می کشید، 

دلش برای مادرش می سوخت چرا که او را دوست 

می داشت و مراقب بود که چه حال و احوالی دارد. 

یوحنا ١٩: ٢٥ – ٢٧ 

 عیسی رحمت الهی داشت!

هر وقت عیسی به مکانی می رفت؛ مریضان را 

شفا می بخشید، و به رنج و محنت آنان توجه می 

نمود. همه نیازمندان را مورد رحمت خود قرار می 

داد. در اوقات بی کسی و ناتوانی مردم، به داد آنان 

می رسید. بر قلب نگران و مضطرب مردم رحمت 

می نمود. همه آنانی را که چون گوسفندان بی 

شبان آواره شده بودند را پذیرا شد. متی  ٩: ٣٦ 

  نیکویی عیسی!

 اغلب او با اشخاصی مواجه می شد که کامالً 

درمانده و مشوش بودند. آنها ناامیدی های خود 

را با او در میان می گذاشتند؛ به امید اینکه شاید 

دلگرمی یابند و کسی که حرف دل آنان را درک 

نماید. کالم او برای جانهای آنها مثل آب تازه بود. 

نیکویی به قدری از او متصاعد می شد که حتی 

افراد مهجور و غریب نیز می خواستند به او 

نزدیک شوند. مرقس ١: ٤٠ – ٤٥ 

  عیسی و بخشندگی!

 او می توانست به درون قلب افراد نگاه کند. و 

فکر و اندیشه مردم در نظر او چون کتاب بازی 

بود. اما ضعف و اشتباهات هیچ کس را به رخ 

نکشید؛ ولی با این وجود گناه را محکوم نمود. 

هرکس که به شفافیت و آشکارا گناهان خود را 

اقرار کرد؛ او آنها را آمرزیده و در عوض آرامشی 

 عمیق، در دل آنان بر جای گذاشت. لوقا
  ٥ : ١٧ - ٢٦ 

 سخاوت عیسی مسیح!
مردم عیسی را متابعت می کردند. او هر وقت 

به جایی می رفت عده  بسیاری دور او جمع می 
شدند. آنها با توجه بسیار متوجه تعالیم او می 

شدند. او عده بیشماری را با نان و ماهی اندکی، 
غذا داد. و هیچ کس گرسنه به منزل نمی رفت. 

یوحنا ٦: ١ -١٥

 رحمت عیسی مسیح!
عیسی انگشت خود را به جهت محکومیت به 

سوی مردم بلند نمی کرد. بلکه بر آنها ترحم 
می نمود. گرچه متقلب و فریبکار و زناکار و 

دزد بودند. او از قلب آنها باخبر بود و به عمق 
وجدانشان نگاه می کرد. نسبت به آنان ترحم 

داشت و حتی برای آنان می گریست. از نیاز واقعی 
آنان باخبر بود و می دانست چه عاملی باعث 

شده است که آنان در زنجیر اسارت محصور شوند. 
و آنها را آزاد نمود.  لوقا ١٩: ١ – ١٠

 عیسی حساس بود!
مردم از در میان گذاشتن اسرار و احتیاجات خود 
با او، خجالت نمی کشیدند. با او بودن، خوب و 

لذت بخش بود. بسیار حساس بود و مثل دیگران 
با بی تفاوتی، نسبت به مشکالت برخورد نمی 

کرد. با محبت و توجه به مسائل می پرداخت؛ از 
این جهت بچه ها دائماً می خواستند در کنار او 

باشند.لوقا ٨: ٤٠ -٤٨  

٣٧ ٣٦



آرش داستان خود را نقل می کند...

در سن ١٣سالگی من به عنوان 
فردی تبهکار با خرابکاری 

و میگساری و انجام 
اعمال بد و خشونت 

بار به بخت خود 
لگد می زدم. 

دعوا و مشاجره 
کار همیشگی 
من بشمار می 

رفت. و این کارها 
همیشه با پیامد 
ثابتی مواجه می 

شد: دستگیری، دادگاه، 
محکومیت و زندان! و این 

فرایند بارها اتفاق افتاده بود. 
بدون اینکه تغییری ایجاد شود. و هیچ 

امری نیز کمک نمی کرد تا بهبودی حاصل شود. من 
همیشه از زندان آزد می شدم و دوباره روز از نو روزی 
از نو! بخاطر من هیچ مغازه و یا فروشگاهی در امان 
نبود. همیشه دزدی می کردم. وحشتناک بود! و بعد 

حادثه ای ناگوار رخ داد؛ در یک درگیری خیابانی من را 
محکم به دور تیرک تلفن بستند، و یکی از دوستانم 

در آن واقعه کشته شد. من به شدت شوکه شده بودم، 
بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شدم. به دنبال 

کار می گشتم. کار های سخت و دشواری در جاهی 
مختلف انجام می دادم. بعد فکر جالب و زیرکانه ای 

به ذهنم خطور کرد. ما می توانستیم موسیقی دان 
شویم و گروهی را تشکیل دهیم. با نوشیدن الکل 

بسیار در مهمانی ها موسیقی می نواختیم. و همین 
کار ها مرا به یک الکلی تمام عیار تبدیل نمود. و من 
در چنین بند و زنجیری گرفتار شدم. و این یک فاجعه 

بود. بعد مجبور به انجام خدمت سربازی شدم. اما 
رازی در مورد من وجود داشت و آن اینکه بدن من به 

الکل احتیاج داشت. بعد مواد مخدر نیز اضافه شد. 

کارم به جایی رسید که در سن ٢٦ سالگی 
حتی قادر نبودم که اسم را بنویسم. من 

طلف شده بودم، از شدت مصرف 
مواد مخدر و الکل ورم کرده 

بودم و وزنم بالغ بر ٢٢٠ پوند 
شده بود.   دچار هذیان گویی 

و انزوا شده بودم. وضعیتم 
بسیار وحشتناک و جهنمی 

بود. در این زمان سخت و 
نابسامان،کسی با من راجع به 

عیسی صحبت کرد. در عمق 
وجود خود احساس می کردم 
آنچه او درباره عیسی می گوید 

درست می باشد. او می گفت عیسی 
زنده است و مرا دوست دارد .این سخنان قلب 

مرا چون پیکان تیزی شکافت.و من شروع کردم به 
اعتماد نمودن. قلب خود را باز نمودم و هر آنچه در 

دل داشتم بر سفره ریختم. درک نمودم که حیات گناه 
آلودی دارم و به شدت در اسارت و گناه گرفتار شده ام 

از عیسی خواستم که مرا ببخشد. تصمیم من قاطع 
بود. اگر زندگی من می خواست مفهومی داشته باشد 
باید از آن مسیح می شد. و عجب آن که! او دعای مرا 

شنید و مرا از بنداسارت الکل و مواد آزاد نمود.

بطور ناگهانی تمام جرائم من ناپدید شدند. نور و 
شادی زندگی مرا فرا گرفت. و قدرت محبت خداوند 

مرا به انسان

تازه ای بدل نمود. 

و اکنون من خانواده شادی دارم که حاصل آن دو فرزند 
می باشند.و با امید به آینده نگاه می کنم

چرا که می دانم عیسی زندگی خانوادگی مرا رهبری و 
هدایت خواهد نمود.

 آرش 

کالمی واضح و شفاف!

حقایق روشنگرانه.
مردم بیشماری از طبقات مختلف اجتمایی، درخشش 

حقیقت را در زندگی خود تجربه نموده اند. زندگی آنان 
به نحوی عجیب تغییر یافته است؛ طوری که خودشان 

گمان نمی کردند که چنین چیزی ممکن باشد. قلب آنان 
که مالمال از ناامیدی، افسردگی و ترس از آینده بود؛ 

حال از دلگرمی، 
خوشحالی و 

اطمینان خاطر 
و شادی حیات 

آکنده است. تمام 
تفکرات نادرست 

و گمراه کننده 
ای را که درباره 

مسیح در ذهن 
داشتید را کنار 

بگذارید.

عیسی می گوید: “من حیات هستم” یوحنا ١٤: ٦ ، 
ایماندارن به مسیح حیات هدفمندی دارند. 

عیسی می گوید: “ من نور جهان هستم” یوحنا ٨: ١٢ 

ایماندارن به مسیح هرگز از تنهایی در تریگی شب مبهوت 
نخواهند بود. 

عیسی می گوید: “ من نان حیات هستم “ یوحنا ٦: ٣٥ 

عیسی می گوید: “من راستی هستم” یوحنا ١٤: ٦ 

ایماندارن به مسیح بنیاد مستحکمی دارند

عیسی می گوید: “ من راه هستم”، یوحنا ١٤: ٦

ایماندارن به مسیح از طریق راه راست به هدفشان می 
رسند

عیسی می گوید: “ من در هستم” یوحنا ١٠: ٩ 

ایماندارن به مسیح تنها از طریق عیسی مسیح به خانه 
خدا وارد می شوند

عیسی می گوید: “ من شبان نیکو هستم” یوحنا ١٠: ١١ 

ایماندارن به مسیح محبت عجیب او را تجربه می نمایند

 عیسی می گوید: “ من قیامت هستم” یوحنا ١١: ٢٥ 

ایمانداران در مسیح نیازی ندارند تا از مرگ بترسند

٣٥ ٣٤



جذابیت عیسی مسیح هیچ کس تاکنون چون 
عیسی مسیح جهان را متحول نساخته است.

منظره ای از دریای جلیل

او کالم خدا را با اقتدار تعلیم می داد. جالب است 

که 90 % از نکات فرهنگی و قانونی ما، با تمام تنوع 

خود، ریشه در کتاب مقدس دارد. کالم خدا راجعبه 

ازدواج و خانواده، ارزش های انسانی و حفاظت از 

محیط زیست سخن می گوید. همچنین به اهمیت 

نظم، حقوق مدنی و  دفاع از حق حیات، اشاره می 

دارد. عیسی مسیح، خود نمونه بارزی از تعلیم کالم 

خدا بود. فقط از طریق او است که  ما قادر به درک 

خدا و محبت عظیم او می شویم. به همین دلیل 

مسیح به نزد ما آمد و چون ما، جسم پوشید و انسان 

شد. با وجود اینکه مردم می توانستند او را لمس 

کنند؛ اما همچنان بی گناه بود. او تجسم کالم خدا بر 

روی زمین بود.

ر از   “ و كلمه جسم گرديد و ميان ما ساكن شد، پُ

فيض و راستي و جالل او را ديديم، جاللي شايسته 

پسر يگانه پدر” )يوحنا ١٤:١(. 

خداوند توسط عیسی مسیح با ما به طریقی انسانی 

سخن گفت؛ با وجود اینکه در مقام الهی بود.

  “خدا كه در زماِن َسلَف به اقسام متعّدد و طريق 

هاي مختلف بوساطت انبيا به پدران ما تكلّم نمود، 

ام آخر به ما بوساطت پسر خود متكلّم شد  در اين ايّ

كه او را وارث جميع موجودات قرار داد و بوسيله او 

عالمها را آفريد”)عبرانيان ١:١ – ٢(. 

“من فقط از یک چیز کالماو کامالً واضح و قابل درک است.

متأسفم که چرا زودتر 

زندگی خود را به او 

نسپرده ام!”

هر کسی که به علوم عالقه مند است می داند که 

برای اثبات نمودن حقیقت فرضیه ای؛ همان فرض ها 

و عوامل آغازین باید در انتها نیز نتایج یکسانی را 

ارائه دهند. برای مثال: “ در سیمی ، اگر جریان مثبت 

و منفی به یکدیگر متصل شوند؛ جریان برق  برقرار 

می شود. تحقق این امر هیچ ربطی به مکان و زمان 

آزمایش ندارد؛ نتیجه همیشه یکسان است. نیروی 

الکتریسیته همیشه مشهود می باشد. احمقانه است 

که حقیقت الکتریسیته را انکار نمود؛ صرفاً به این 

دلیل که از ماهیت آن بی اطالع هستیم. این قضیه در 

رابطه با مسیح نیز مصداق دارد. این ادعا که، عیسی 

زنده است و او رامی توان به شکلی شخصی تجربه 

نمود، را می توان در هر زمانی ثابت نمود.  درطول 

همه تاریخ و نسل ها، مردمی که به مسیح ایمان 

آورده اند؛ بارها و بارها، نجات و شفا و محافظت 

عیسی مسیح را تجربه نموده اند. و شاهد بوده اند که  

چگونه عیسی مسیح از انسانهای گناهکار و گرفتار در 

بند، آدمهای تازه ای می سازد. آنها پیروزی بر گناه را 

تجربه نموده اند. همچنین پیروزی بر همه قدرتهای 

تاریکی را تجربه نموده اند. 

عیسی حقیقت دارد! او زنده است!

این حقیقت امروز نیز چون دیروز مصداق دارد!و می 

 توانید شخصاً او

را مالقات نمایید.

عیسی مسیح زنده است و او واقعاً وجود دارد

٣٣ ٣٢



زندگی و اعمال مسیح
تا آنکه خدا کل در کل باشد. 

اول قرنتیان ١٥ : ٢٨ 
“.... او که هست و بود و می آید” مکاشفه ١ : ٤

شاه شاهان و رب االربابخداوند عیسی مسیح

پنطیکاست، ریخته شدن 
روح القدس، اعمال ٢

کوه زیتون

عیسی در قدرت و 
جالل بازگشت خواهد 

نمود، زکریا ١٤ : ٤ ؛ 
متی ٢٤

عیسی مسیح، راه فیض خدا جهت بخشایش 
گناهان برای هر کس که ایمان آورد!

اکنون! زمان 
تصمیم گیری 

است!

راه حیات

سالونیکیان ٤ : ١٣ - ١٨
اول ت

دوره ضد مسیح. دوم 
 تسالونیکیان ٢ ؛

  دانیال ٧ : ٧ ؛ 
مکاشفه ١٣ : ١ ؛ ١٧ : ٣ 

 داوری خدا.
 مکاشفه ٤ - ١٩ 

عیسی مسیح به عنوان 
پادشاه حکومت می کند

تخت سفید داوری. 
مکاشفه ٢٠: ١١ – ١٥ ؛ 

دوم پطرس ٣ : ٧ 

آسمان و زمین جدید. 
دوم پطرس ٣ : ١٣ ؛ 

مکاشفه ٢١ : ١ 

 دوران کلیسا
موارد مربوط به این دوره را می توان در اعمال و رساالت عهد جدید یافت

آزمایش سخت و بزرگ 
قوم اسراییل

مکاشفه
 دوران حکومت هزار ساله عیسی مسیح

اشعیا ١١ ؛ میکاه ٤ ؛ مکاشفه ٢٠

ت
ابدی

»به خداوند عیسی مسیح ایمان آور 
که تو و اهل خانه ات نجات خواهید 

یافت« اعمال ١٦ : ٣١

“اگر به گناهان خود اعتراف كنيم، 
او امين و عادل است تا گناهان ما 

را بيامرزد و ما را از هر ناراستي پاك 
سازد”.  اول يوحنا ٩:١

“ نگاه ما که زنده و باقی باشیم، 
با ایشان در ابرها ربوده خواهیم 
شد تا خداوند را در هوا استقبال 

کنیم و همچنین همیشه با 
خداوند خواهیم بود”. اول 

تسالونیکیان ٤ : ١٧ 

“ چنانکه می دانید که هر یکی از شما را چون پدر، 
فرزندان خود را نصیحت و دلداری می نمودیم،و 

وصیت می کردیم که رفتار بکنید بطور شایسته خدایی 
که شما را به ملکوت و جالل خود می خواند”.   اول 

تسالونیکیان ٢ : ١١ – ١٢ 

“ و هر که در دفتر حیات مکتوب 
یافت نشد، به دریاچه آتش افکنده 

گردید” مکاشفه ٢٠ : ١٥

مرگ ابدی ، دریاچه آتش . 
مکاشفه ٢٠ : ١٠ – ١٥ 

پادشاه

یا

رهایی یافتگان در جالل خداوند  
عیسی بازگشت می نماید

روبوده شدن       ایمانداران

)Ω(

٣١ ٣٠



 زندگی و اعمال مسیح
 و اآلن تو ای پدر مرا نزد خود جالل ده، به همان جاللی که قبل از آفرینش

 جهان نزد تو داشتم. یوحنا ١٧ : ١ ‚ ٥ 
“عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابداآلباد همان است”. عبرانیان ١٣ : ٨ 

خدای تثلیث

مکاشفه ٢٢: ١٣

“چه کسی هست....”“چه کسی بود....” مکاشفه ١: ٤

کلمه
یوحنا ١ : ١ – ٣ 

مسیح تجسم می یابدمسیح از همه ابدیت

ح
سی

 م
ی

س
عی

د 
ول

ت

قبر

صعود به آسمان

 اِل ِشدای
)= خدای قادر مطلق(

پیدایش ١٧: ١ 

 یهوه
) = هستم آنکه هستم(
 مکشوف شده در خروج ٣ : ١٤ ؛ ٦: ٣ 

در عهد عتیق

عیسی مسیح

ازل 
ش

آفرین

خلقت 
جهان 

هستی 
و انسان.  
پیدایش ١ 

سقوط آدم 
در گناه.  

پیدایش ٣ 

اخراج از 
باغ عدن.

طوفان 
جهانی ، 

کشتی نوح 
.  پیدایش 

 ٦ – ٩

برج بابل. 
پیدایش ١١

اسراییل در 
مصر . خروج 

١ - ١١

خروج از 
مصر . خروج 

 ١٢ – ١٣

خداشریعت ) ده 
فرمان(  را به موسی 

عطا می کند، خروج ٢٠ .  
سرگردانی در بیابان

تاریخ 
پادشاهان 
اسراییل و 

انبیا

تولد عیسی مسیح. لوقا ٢ ؛ متی ١

جلجتا

“یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان را با 
 خود مصالحه می داد ...”

 دوم قرنتیان ٥ : ١٩ 

“ زیرا او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه 
ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم” 

دوم قرنتیان ٥ : ٢١

قیام
 

س ١٦ ، لوقا ٢٤
ی ٢٨، مرق

مت

س ١٦
ی ٢٨، مرق

اعمال ١ ؛ مت

از اینجا آغاز 
می شود

 دوران باغ عدن
پیدایش ١ – ٣ 

 دوران وجدان
پیدایش ٤ – ٩

 دوران حکومت انسان
پیدایش ١٠ - ١١

دوران پاتریاکها ابراهیم ، 
 اسحق و یعقوب
پیدایش ١٢ – ٥٠

 دوران حکومت انسان
خروج

“زیرا هر که تمام شریعت 
را نگاه دارد و در یک 

جزو بلغزد، ملزم همه 
می باشد”. یعقوب ٢ : ١٠ 

عهد جدید: اناجیل متی، مرقس ، لوقا و یوحنا

“ که خود گناهان ما را در 
بدن خویش بر دار متحمل 

شد تا از گناه مرده شده، به 
عدالت زیست نماییم که به 

ضربهای او شفا یافته اید.” 
دوم پطرس ٢ : ٢٤

“ و در فردای آن روز یحیی 
عیسی را دید که به جانب 

او می آید. پس گفت: »اینک 
بره خدا که گناه جهان را بر 

می دارد!” یوحنا ١ : ٢٩ 

کاهننبیخدمت عیسی:

الف

» خداوند دید که شرارت 
انسان در زمین بسیار 
است، و هر تصور از 

خیالهای دل وی دائماً 
محض شرارت است« 

پیدایش ٦: ٥

»به ایمان فهمیده ایم 
که عالم   ها به کلمه 

خدا مرتب گردید، حتی 
آنکه چیزهای دیدنی از 

چیزهای نادیدنی ساخته 
شد « عبرانیان ١١ : ٣

٢٩ ٢٨



 کتاب مقدس راجع به عیسی مسیح چه می گوید؟
  تحقیقی جالب و مجذوب کننده!

 خدای
حقیقی

 انسان
حقیقی

eروی زمین         حیات او
رومیان ٨ : ٣ ؛
اول تیموتائوس 
 ٣ : ١٦

 عبرانیان ٥ : ٧ ؛ اول
 پطرس ٤: ١ ؛ اول

یوحنا ٤ : ٢

نجات

ی
های

ر
شده

ی 
خریدار

بخشایش

کفاره

مصالحه تقدیس

ده
مر

ش
ل 

اد
 ع

ی
دگ

ش

متی ١ : ٢١ ؛ ١٨ : ١١ ؛
  یوحنا ١٠ : ٩ ؛ ١٢ : ٤٧ ؛

 ١ تیموتائوس ١: ١٥ تیطوس ٣ : ٥ ؛
 کولسیان ١ : ١٣ ؛ افسسیان ٢ : ٨  ؛

عبرانیان ٢ : ١٠

  متی ٢٦: ٢٨ ؛
 کولسیان ١: ١٤ ؛ ٢ : ١٣ ؛

 عبرانیان ٩ : ٢٢ ؛ ١٠ : ١٨ ؛
افسسیان ١: ٧

 اول قرنتیان ٦ : ٢٠ ؛
مکاشفه ٥ : ٩

 اعمال ١٣: ٣٩ ؛
 رومیان ٣ : ٢٤ ؛

 ٤: ٢٥ ؛ ٥: ٢٩ ؛ ١
قرنتیان ٦ : ١١

١ یوحنا ١ : ٩ ؛
عبرانیان ٩ : ١٤ ؛ ٩ : ٢٢ 

 کولسیان ١ : ٢٠ – ٢١ ؛ ٢
 قرنتیان ٥ : ١٨ – ٢٠ ؛

رومیان ٥ : ١٠ - ١١

 عبرانیان ٢: ١٧ ؛ اول
یوحنا ٢ : ٢ ؛ ٤ : ١٠

 اول پطرس ١ : ١٨ – ١٩ ؛
 عبرانیان ٩، ١٢،١٥ ؛

افسسیان ١ : ٧
  کولسیان ١ : ١٤ ؛

 اول قرنتیان ١ : ١٠ ؛
رومیان ٣ : ٢٤

اسامی خدا، عنوانین او و خصوصیات او در عهد عتیق بطور یکسان 
و همانند در عهد جدید بکار رفته اند تا عیسی مسیح را توصیف 
نمایند. این خود تصدیقی آشکار است از اینکه مسیح در حقیقت 

خدا است.  

“اّما آگاه هستيم كه پسر خدا آمده است و به ما بصيرت داده است 

تا حّق را بشناسيم و در حّق يعني در پسر او عيسي مسيح هستيم. 

اوست خداي حّق و حيات جاوداني”  اول يوحنا ٢٠:٥

آیات زیر اشارات معدودی از پیشگویی های عهد عتیق هستند که 
درباره عیسی مسیح، فرزند خدا نبوت می نمایند.

تحقق آنها در عهد جدید یافت می شود.

آمدن عیسی مسیح:

 تولد او: اشعیا ٩: ٥-٦ ؛ ٧: ١٤  
تحقق آن: لوقا ١: ٢٦-٣٨ ؛ ٢: ١-١٠

 مکان تولد او: میکا ٥: ٢  
تحقق آن: لوقا ٢: ٤ و ١٥

 فرار به مصر: هوشع ١١: ١  
تحقق آن: متی ٢: ١٤-١٥

 مأموریت او: اشعیا ٥٩: ٢٠  
تحقق آن: مرقس ١٠: ٤٥ ؛ رومیان ٣: ٢٤

 معجزات او: اشعیا ٣٥: ٥-٦ ؛ ٤٢: ٧  
تحقق آن: متی ١١: ٥ ؛ لوقا ١٨: ٣٥-٤٣ ؛ و غیره

 رنج و طرد شدگی او: مزمور ٥٦ و ٦٩  
تحقق آن: متی ٢٦: ٣-٤؛ لوقا ١٩: ١٤ 

 تسلیم شدن توسط یهودا برای ٣٠ سکه نقره:
  ذکریا ١١: ١٢؛ مزمور ٥٥: ١٢-١٤، ٢٠ -٢١  

 تحقق آن: لوقا ٢٢: ١-٦ ؛ متی ٢٦: ٤٧-٥٤ ؛
 متی ٢٧: ٣-١٠

 تهمت های ناروا: مزمور ١٠٩: ١-٤   
تحقق آن: متی ٢٦: ٥٩-٦٠ 

 او را مسخره کردند: مزمور ٢٢: ٦-٧   
تحقق آن: متی ٢٧: ٢٧-٣٠ ؛ لوقا ٢٣: ٣٥-٣٧

 مصلوب شدن او: مزمور ٢٢: ١٤-١٧   
تحقق آن: متی ٢٧: ٣٢-٥٦ ؛ یوحنا ١٩: ١٧-١٨ 

 دعا برای دشمنانش: مزمور ١٠٩: ٤   
تحقق آن: لوقا ٢٣: ٣٤

 فریاد او  بر صلیب: مزمور ٢٢: ١- 
تحقق آن: یوحنا ١٩: ٣٠

 مرگ او در میان گناهکاران: اشعیا ٥٣: ٩ و ١٢  
تحقق آن: لوقا ٢٣: ٣٣

 بر لباس او قرعه انداختند: مزمور ٢٢: ١٨   
تحقق آن:یوحنا ١٩: ٢٤ 

 هیچ یک از استخوانهایش شکسته نشد: مزمور ٣٤: ٢٠   
تحقق آن: یوحنا ١٩: ٣٣ و ٣٦ 

 سوراخ شدن دستها و پاها: مزمور ٢٢: ١٦ ؛ ذکریا ١٢: ١٠   
تحقق آن: یوحنا ١٩: ١٨ و ٣٤ 

 مرگ داوطلبانه او: مزمور ٤٠: ٦-٨  
تحقق آن: یوحنا ١٩: ٢٤ 

 رنج بردن به جای دیگران: اشعیا ٥٣: ٤-٦ و ١٢   
تحقق آن: متی ٨: ١٦-١٧ ؛ اول پطرس ٢: ٢٤ 

 قیام او: مزمور ١٦: ٩-١١ ؛ ٣٠: ٣ ؛ ١١٨: ١٧
تحقق آن: یوحنا ٢٠ 

 صعود او به آسمان: مزمور ٦٨: ١٨؛ ١١٠: ١ 
تحقق آن: اعمال ١: ٩-١١ 

 بازگشت دوباره او: ذکریا ١٢: ١٠ ؛ ١٤: ٣-٥ 
 هنوز تحقق نیافته: اول تسالونیکیان ٤: ١٣-١٨ ؛

مکاشفه ١٩ و ٢٠

عیسی مسیح خداوند است!

متون بسیاری از کتاب مقدس این 

حقیقت عجیب را آشکار می کنند. 

برای مثال متون زیر را مطالعه 
نمایید:

یوحنا : ١:١

اول یوحنا ٥: ٢٠ 

رومیان ٩: ٥

عبرانیان ١: ٨ – ١٠

تیطس ٢: ١٣ 

یوحنا ١٠ : ٣٠ 

یوحنا ١٤ : ٩

   پیشگویی های عهد   عتیق درباره عیسی
مسیح و تحقق آنها در عهد جدید

ی ها
شگوی

پی

ش ٣: ١٥؛ 
ح: پیدای

سی
ی م

س
م عی

س
ج

ت
 

الطیان ٤:٤
غ

ش ٩: ٢٦ 
ی او : پیدای

نژاد سام

م وعده 
ی که به ابراهی

مردم او – قوم
ش ١٢: ١٣ ؛ ٢٢:١٨

داده شده بود: پیدای

ش ٤٩: ١٠
ت او – یهودا: پیدای

سب

ش- خانه داود: دوم 
خانواده ا

ل ٧: ١١؛ اشعیا:١١: ١٢؛ 
سمویی

ی:١: ٦ ؛٢٢ 
ارمیا ٢٣: ٥ – 6؛ مت

.٤٢ – ٤٦ :

م: میکا ٥ 
ح

ت ال
شهر او – بی

ی ٢:٤ - ٥
: ٢ ؛ مت

ت او: اشعیا: ٩ : ٥-٦؛ 
خی

ش
لوقا 1: ٣٠-٣٣

روز او: دانیال: ٩:    ٢٤- 
٢٧ ؛ لوقا: ٢: ١١

تولد او: تولد از باکره: 
اشعیا ٧: ١٤

ی او: اشعیا ٥٣: 
زندگ
١ - ٣

رفتار او: اشعیا ٤٢ : ١-٢؛ 
٦-٧؛٦١: ١

رد شدن او: اشعیا ٤٩: ٥– 
٧؛ ٥٣: ١ - ٢

گ او: مزمور 
ی مر

چگونگ
٢٢: ٦-٧ ؛ اشعیا ٥٣: ٨ ؛ 

دانیال: ٩: ٢٦

گ او: مزمور ٢٢؛ 
ف از مر

هد
اشعیا ٥٣: ٦؛ دانیال ٩:٢٤

قیام او : مزور:١٦: 
 

٩-١١؛اعمال: ٢: ٢٤-٢٨

صعود او به آسمان: 
 

سیان ٤:٨
س

مزمور ٦٨: ١٨؛اف

ت دوباره او: زکریا ١٤: ٤
ش

بازگ

٢٧ ٢٦



زمینه اصلی کتاب مقدس عیسی مسیح است. چون 

فانوسی درخشان بر پهنه طوفان زده تاریخ جهان 

می تابد. برای بسیاری این حقیقت به منزله مأمن 

و پناهگاهی در میان کویری سوت و کور است. 

جای هیچ تعجبی نیست که وقتی هیچ عالقه 

ای روحانی وجود نداشته باشد، نتیجه ای جز 

سردرگمی و درماندگی در پی نخواهد داشت. 

عیسی مسیح و کالم خداوند به شکلی محکم با 

هم گره خورده اند. وقتی کالم خدا قرائت می 

شود، خواننده تنفسی ابدی را احساس می کند 

و فکر می کند که صدای خدا ذهن او را تسخیر 

نموده است. و به قدری این تجربه شگفت آور 

و با اقتدار است که مخاطب باید یا تسلیم آن 

شود و یا از آن فرار نماید.

در اینجا پیرامون کتاب مقدس نکاتی وجود دارند که 

شما باید آنها را بدانید:

کالم خدا در دوره ای زمانی حدود ١٦٠٠ سال )١٥٠٠ ق م 

تا ١٠٠ ب م(به رشته تحریر در آمده است.

 و تقریباً توسط ٤٠ نویسنده، نگاشته شده است 

که هرکدام ، شرایط متفاوتی را داشته اند؛ از قبیل: 

پادشاهان، چوپانان، ماهیگیران، کاهنان و مأمورین 

حکومتی و غیره.... 

حجم : در گستره ای به اندازه ٦٦ کتاب و حدود ١٣٠٠ 

صفحه! 

زمینه: آن درباره نقشه خداوند برای انسان است. 

تمرکز:  آن بر عیسی مسیح قرار گرفته است. 

بی نظیر و بی همتا: آنچه آنرا متمایز و بی نظیر می 

نماید این است که نویسنده آن روح خداوند می باشد؛ 

که با قلم انبیای مقدس و الهام و نظم الهی به رشته 

تحریر درآمده است. همچنن به نحو فرا طبیعی از آن 

مراقبت شده و بدون لغزش و اشتباه می باشد. و بدون 

کم وکاست به زبانهای مختلف ترجمه شده است. و تا 

امروز بسیاری آنرا خوانده و دوست داشته اند.

 متون پیشنهادی برای مطالعه: “ کتاب مقدس چگونه 

به وجود آمده است”  نوشته ویلیام گلش اُور 

  

کتاب مقدس، کتابی باشکوه!         کتابی بی نظیر!

“من فقط می توانم تسلیم 

سرنوشت شوم چون می 

دانم که عیسی مسیح مرا 

دوست دارد و درک می کند 

و  آرامی می بخشد”.
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چرا عده کمی هستند که اعتبار و اقتدار کامل کالم خدا را به شکلی 

قاطع اعالم می نمایند؟ جای تعجب وجود دارد از اینکه متوسط زنان و 

مردانی که کوچه و خیابان قدم می زنند، ناامید و سرگردانند؟

آیا جای تعجب وجود دارد از اینکه می بینیم؛ مردم از شنیدن موعظه 

های کسل کننده بیزارند؟ اما با این وجود، خدا زنده است! امروزه در 

کجا حقایق کالم خدا به عنوان مبنای زندگی و ایمان پذیرفته می شوند؟

در کجا کالم خدا و عیسی مسیح به صراحت و وضوح موعظه می 

شوند، تا مردم بنیادی برای حقایق بیابند؟ ما باید تفاوت جنبه فرهنگی 

مسیحیت و چالشهای را که خدا در کالم خود ذکر نموده است را 

تشخیص دهیم. 

وقتی کلیساها و گروه های مسیحی بنیاد کتاب مقدس را ترک می کنند؛ 

اقتدار و قوت خود را از دست می دهند. و پایان اسفناک و مخشوشی در 

انتظار آنها می باشد. و فقط مایه خنده دیگران می شوند.

اگر امروز کسی خود را به روح این زمانه و اقسام افسانه گرای ها و 

خرافات، تسلیم نماید؛ آیا به منزله همان َمثِل کوری عصاکش کور دیگر 

نخواهد بود؟ 

به جای اینکه “ کلیسا به یاری دنیا بشتابد” ، کلیسای دنیوی حاصل 

خواهد آمد. به جای آنکه چون نوری مشتعل برای دنیای گمشده باشد 

خود به منزله نوری گمراه کننده خواهد شد.  

نور های فریبنده

تلسکوپ هابل

جای تعجب نیست...

“ من درگذشته گمان می کردم که 

تعمید دوران نوزادی ما را مسیحی 

می کند. اما چنین تفکری اساساً 

اشتباه بود. کتاب مقدس به وضوح 

به ما می آموزد که فقط با توبه و 

ایمان و اعتماد شخصی به عیسی 

مسیح، می توان مسیحی شد”.
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بعضی از مجله ها دائماً به کلیسا، مسیحیت و ایمان 

به مسیح حمله می کنند. آنها همه مسیحیت را تحت 

عنوان “ ساده لوحی “ خالصه می کنند. و مسیحیت را 

ادعایی واهی و غیر فاقد دالیل قانع کننده می دانند. 

اما چنین مقاالتی، به جای اینکه با واقعیت روبرو 

شوند؛ با استناد بر ادعاها و دالیل ثابت نشده می 

خواهند بر علیه مسیحیت وارد بحث شوند. حقیقت 

مثل چیزی با ارزشی است که زیر فرش مخفی شده 

است. هیچ کس با چنین منطق نادرستی نمی تواند 

حتی خود را نیز مورد انتقاد قرار دهد.

اما یک چیز کامالً قطعی است: “ ادعایی را می توان 

نقض دانست و رد کرد؛ که بتوان مدارک و مستنداتی 

را بر علیه آن ارائه نمود«. 

هیچ دلیل قابل استنادی مبنی بر اشتباه بودن کتاب 

مقدس، بوسیله هیچ انسانی، تاکنون ارائه نشده است. 

هر دروغ و بهتانی بر علیه حقانیت کتاب مقدس، 

منسوخ شده است. نقدهای که بر علیه عیسی مسیح 

ارائه شده اند؛ در برابر نور کالم او ، همگی بطالتشان 

هویدا گشته است. عیسی مسیح می فرماید: “ آسمان 

و زمين زايل خواهد شد، ليكن سخنان من هرگز زايل 

نخواهد شد”)متی ٢٤: ٣٥(.

بدیهی است که از درون مسیحیت، عده ای از 

پیشگامان و رهبران آن مقصراند که نتوانسته اند 

شهادت خوبی ارائه دهند. چقدر هولناک است وقتی 

می بینیم  که خبر خوش عیسی و پیغام انجیل به 

دین گونه دچار بدفهمی و سوء تعبیر قرار می گیرد. 

حال نمی خواهیم به امور نادرستی اشاره کنیم که 

به نام خدا به انجام می رسند. اعمال شنیع سربازان 

صلیبی در طول قرون وسطی چقدر شرم و تأسف به 

بار می آورند. که در طول آن دوران سیاه فقط مردم 

بی گناه زندگیشان را از دست دادند. نسخه های 

جعلی و تقلبی بسیاری از مسیحیت ارائه می شود. 

اما مسیح در هر چه که نام مسیحیت را بر خود دارد، 

حضور ندارد.

قادر نیست که هیچ کس جز مسیح 
تغییر دهدزندگی آدمی را کامالً 

وقتی مسیحی شدم ، گویی به 

لحاظ روحانی وزنی بسیار زیاد 

از دوشم فرو افتاد. بار وحشتناک 

گناهانم از میان برداشته شد. 

حال برای اولین بار در زندگی، 

طعم خنده های غیر اجباری را 

احساس می نمایم.  

...ترس آور!...آنها همچنان می نویسند...
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 بن هور ، موفق و پر فروش فیلمی که مردم  
    بسیاری را در سراسر جهان مجذوب خود نمود.

ژنرال لو واالس با سرهنگ اینگرسول که او نیز منکر 

خدا بود در سفر با قطار هم راه بودند. آنها در زیر 

آفتاب راجع به چیزهای بسیاری از جمله موارد بی 

معنی مسیحیت گفتگو می نمودند. اینگرسول واالس 

را این سخنان به چالش می کشید:” شما آدم با هوش 

و تحصیل کرده ای هستید چرا کتابی نمی نویسید تا 

بی اعتبار بودن مسیحیت و زنده نبودن عیسی مسیح 

را ثابت نمایید. چنین کتابی واقعاً پرفروش خواهد 

بود!” 

واالس با اشتیاق وافر مشغول به کار شد. 

تمام فکرش معطوف این بود که مشهور شود بنابراین 

سالهای بسیای را به جمع آوری مانبع برای نگارش 

کتابش نمود. 

حدود چهار فصل را به پایان رسانده بود که ناگهان 

چون جرقه ای نورانی ذهنش باز شد و درک نمود که 

عیسی حقیقتاً زنده است. 

او حتی قانع شده بود که عیسی چیزی فراتر از یک 

شخصیت افسانه ای است. واالس در سن 50 سالگی به 

زانو در افتاده و دعا نمود. او از عیسی مسیح، فرزند 

خدا درخواست نمود تا او را نجات بخشد و زندگی 

خود را کاماًل به او تسلیم نمود. 

وبعد تصمیم گرفت که چهار فصل ابتدایی کتاب خود 

را مورد بازنویسی قرار دهد. و نتیجه پرفروشترین 

رُمان یعنی کناب بن هور بود. و  بعد ها نیز فیلمی 

حماسی از آن رمان ساخته شد که رکورد های جهانی 

را شکست. بعد از آن تغییر روحانی و ایمان به عیسی 

مسیح، ژنرال واالس به نحو شگرفی مبدل به شخصیتی 

تأثیر گذار شد. 

اسرار خدا را نمی توان با چشم انسانی مشاهده نمود. 

و حتی با افکار انسانی نیز نمی توان آنها را درک 

نمود. تنها می شود با چشمان قلب منور شده با نور 

خدا   آنها را دید. ) افسسیان ١: ١٨ را مطالعه نمایید(

“ خوشابحال پاك دالن، زيرا ايشان خدا را خواهند 

ديد” )متی ٥: ٨(

لو واالس

مفهومی است.ام که خوشی واقعی به چه یافته و سرانجام دریافته داده ام ، همه چیز تغییر خود در دستان عیسی قرار از آنجایی که من زندگی 
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آیا مسیح می خواست برای جهان  تاریخی بنویسد؟

او خود گفت: نه،” پادشاهی من از این جهان نمی 

باشد” یوحنا ١٨: ٣٦. اگر عیسی به شهرت در این 
جهان عالقه مند بود، مانند ژنرالی آنرا فتح می کرد. 

پادشاهی که در قصری به دنیا آمده بود می توانست 
دنیا را فتح نماید. اما آیا کودکی که در شرایطی بسیار 

فقیرانه، در کنار خر و گاو در استبلی حقیر، آن هم 
در شهری کوچک و دور به نام بیت الحم به دنیا آمده 
بود؛ آیا می توانست روزی دنیا را فتح نماید؟ سواالت 

زیادی در این زمینه مطرح می شوند. 

اما با این وجود، توصیفی که مسیح بر این جهان 
گذاشت غیر قابل انکار است. او باتعالیم الهی و خبر 

خوش محبت و فیض خدا، شفا و نجات عظیمی را 
بر مردم بیشماری فراهم نمود. و  این نجات ابتدا از 

اسراییل شروع شد و بعد به تمام نقاط جهان حتی تا 
امروز نیز گسترش یافت. 

مکاشفه خدا در میان قوم اسراییل، شخصیت عیسی 
مسیح و کتاب مقدس به نحوی محکم و جدا نشدنی 
با هم عجین شده اند. عیسی مسیح صدای خدا برای 

دنیای فانی و گم شده است. 

برای تشخیص چنین حقیقتی، الزم است که خداوند 
چشمان ما را بگشاید. آنانی که خدا و فرزندش عیسی 

مسیح را به تمسخر می گیرند و معتقد هستند که 
خدایی وجود ندارد؛ کالم خدا چنین راجع به آنان می 
گوید: “احمق در دل خود مي گويد كه خدايي نيست. 
كارهاي خود را فاسد و مكروه ساخته اند و نيكوكاري 

نيست” )مزمور ١٤: ١(.

“...در آن وقت، عيسي توّجه نموده، گفت: »اي پدر، 

مالك آسمان و زمين، تو را ستايش مي كنم كه اين 

امور را از دانايان و خردمندان پنهان داشتي و به 

كودكان مكشوف فرمودي”)متی ١١ : ٢٥(!

»در آخرت خداوند از من 

نخواهد پرسید که عضو 

کدام کلیسا هستم. تنها 

چیزی که مهم خواهد بود 

این است که آیا بوسیله 

عیسی مسیح، گناهانم 

بخشوده شده اند«؟

نمونه هیکل هیرودیس در روزگار عیسی مسیح
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مسیح، برای تمام عمر.  ُمتعهد بودن به عیسی اما مسیحیت یعنی داشتن به چیزی، مذهب یعنی ایمان 

تنها دلیل 

منطقی: ایمان 

به عیسی مسیح

آیا وجود عیسی مسیح به لحاظ تاریخی ثابت شده 
است؟ در حدود سال ٩٠ میالدی مورخی یهودی 

بنام فالویوس یوسیفوس  در کتابی تحت عنوان 
آنتیکوتیوس   Antiquities، کتاب ١٨ فصل ٣ پاراگراف 

 3، از وجود تاریخی عیسی مسیح گزارش می دهد : 
“ در همين روزگارما شخص حكيمي بنام عيسي 
زندگي مي كرد، كه شايد نتوانيم او را يك شخص 

بدانيم؛ چرا كه كارهاي عجيب و عظيمي  به انجام 
مي رسانيد. و معلم كساني بود؛  كه راستي را با 

كمال خوشي مي پذيرفتند. ومردم بسياري، يهودی 
و غير يهود را مجذوب خود نمود. او همان مسيح 

موعود بود. و زماني كه پيالطس او را در ميان بزرگان 
قوم به صليب محكوم كرد، آنهايي كه او را دوست 

داشتند، همان ابتدا متفرق نشدند. چون سه روز پس 
از مرگش ، او خود را زنده بر آنها ظاهر نمود. همین 
طور، پيامبران خدا که اين اتفاق و صدها چيز عالي 
ديگر را راجع به او پيش گويي كرده بودند و آناني 

كه بعد از او مسيحي، ناميده شدند؛ تا امروز خاموش 
نمانده اند”.

منابع دیگری به غیر از کتاب مقدس وجود دارند 
که بر زندگی عیسی مسیح شهادت می دهند. برای 
مثال، تاسیتوس، Tacitus، مورخ رومی، سِوِتونیوس ، 

Suetonius، افسر رسمی دیوان رومی تحت امپراطوری 
هادریان، پلینی جوان، Pliny the younger، حاکم 

رومی بت نیا در آسیای صغیر. 

ناپلئون، کسی که بر نیمی از قاره اروپا سایه وحشت 
و ترس را برآورده بود؛ به هنگام مرگ در نوشته های 

شخصی خود می نویسد: 

„ با همه ارتشم و تمام سردارانم نتوانستم قاره ای را 

در طول یک چهارم قرن فتح نمایم. و حال این عیسی 

بدون اسلحه و قوه قهریه، توانست همه ملل با 

فرهنگهای مختلف را برای هزاران سال تسخیر نماید“.

تاریخی ثابت شده است؟ آیا وجود عیسی مسیح به لحاظ 

ماهيگيري با کشتی در دریای جلیل

پنج نان و دو ماهی
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شایعات راجع به رابی عیسی

اورشلیم امروزی

عیسی مسیح در روزهای آخر سخنان مهمی 

را در شهر گفته بود. آنانی که آشكارا متابعت 

خود را به عیسی اعالم می نمودند؛ در حال 

افزایش بودند. عده ای نیز مخفیانه، در 

پشت در های بسته با او مالقات می نمودند، 

تا شناخته نشوند. سرانجام، بسیاری اعالم 

نمودند که با جسم فيزيكي بر آنها ظاهر 

شده است و او زنده است. چه اعالم عجیب و 

شگرفی. 

همه عصبی بودند. هیچ کس قادر نبود که 

حوادث مربوط به عیسی را تحلیل نماید. این 

مرد واقعاً چه کسی است؟

گمراه کننده مردم؟ 

مشکل ساز؟ 

فرد پر شور و حرارتی که می خواهد جامعه را 

دگرگون نماید؟ 

یک شکست خورده؟ 

یا  اینکه حقیقتاً نبی خدا بود؟ 

آیا بزرگترین دروغ گوی همه دوران ها بود که 

به همگان قول آسمان را می داد درحالی که 

سرانجام خود، چون مجرمی بر چوب صلیب 

آویزان شد؟ یا همانطور که ادعا نموده بود؛ 

او واقعاً مسیح فرزند خدای َحی بوده است. 

این سواالت راجع به عیسی مسیح باید برای 

همیشه و برای همگان، پاسخ داده شود.  اگر 

این ادعا حقیقت داشته باشد،  برای ما بسیار 

حیاتی و مهم می باشد. 

حتی تا امروز نیز این موضوع بسیار داغ و 

حیاتی است.  این سوال راجع به عیسی باید 

پاسخ داده شود. اما چطور؟ برای بعضی نیز 

جوابش واضح است. 

هنوز هم نباید این حقیقت پوشیده باشد که، 

مسیح معجزاتی را به عمل آورد. 

 امور فرا طبیعی بسیاری توسط او به انجام 

رسید. نشانه ها  و معجزات بزرگی در برابر 

مردم کثیری به انجام رسید. 

مردمی که از او یاری گرفتند متقاعد شدند، 

که عیسی با دیگران فرق دارد و از همه 

متفاوت است.

درباره هیچ شخصیتی در طول تاریخ تا این حدود تفاوت نظر وجود نداشته است. 

بعضی او را عمیقاً دوست داشتند. و بعضی آنقدر از او متنفر بودند که قصد جانش 

را داشتند. بسیاری در پرداختن به موضوعاتی راجع به عیسی مسیح دچار سردرگمی 

می شوند، و به سادگی از او صرف نظر می نمایند. چرا؟ چون او برای آنها امری 

بسیار شخصی تلقی می شود.

و آنچه قابل ذکر است این است که:

 سخنان او چون میخی به درون فکر آدمی فرو می 

روند و آنچه او ابراز می دارد، حقیقتاً صدق و راستی 

است.  می داند؛ مردم هیچ کس دیگری را دوست 

ندارند. و کالم او راستی است. مردم می دانند که چه 

موقعیتی نسبت به او دارند؛ درست یا غلط آنها همه 

چیز را می دانند. تاکنون هیچ کس مثل قادر نبوده 

است که همه چیز را معلوم و هویدا نماید. 

یک نکته قابل مالحظه است و آن اینکه وقتی عیسی 

مسیح به صحنه آمد، تمام اشخاص درمانده و ذلیل و 

آنانی که جامعه به آنها اعتنایی نمی کرد به حضور او 

می آمدند.

نام عیسی برای پیروان او گوش نواز بود. اگر چه او 

مایه خشم و انزجار بیشتر مخالفینش بود. هر وقت 

عیسی مسیح احساسات را به تحرک وامی داشت ؛ روح 

ها را بیدار نموده و چشمها را نیز باز می نمود.

چرا تا این اندازه در مورد شخصی نوشته شده که مرده 

است؟  چرا باید صفحه های بشماری نوشته شود تا 

ثابت شود که او مرده است   و کتابهای بسیاری در 

مورد کس که مثالً مرده است تألیف گردد؛ درحالی که 

میلیونها نفر شهادت می دهند که او زنده است؟ چرا 

فیلمهای بیشماری از زندگی عیسی مسیح ساخته شده 

است؟ آیا در پس این فیلمها تصدیق می کنید که چیز 

عمیقتری نهفته است؟ چه کته درخشانی در شخصیت 

او است که دوست و دشمن را وا می دارد تا راجع به 

مسیح اظهار نظر نمایند؟ شما چه نظری دارید؟

آیا عیسی حقیقتاً از 
مردگان قیام نمود؟
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رویدادهای مربوط به عیسی 
مسیح هنوز پایان نیافته اند.

این عیسی که بود؟

»ایام عمرم شمرده شده اند؛ اما با 
این وجود زندگی ام به عیسی مسیح 

تعلق دارد. و بخاطر اینکه عیسی 
از مردگان برخاسته است من نیز با 

نهایی من نخواهد بود«.  او زندگی خواهم نمود و قبر مقصد 

در شهر غوغا و بلوا شده است! خیابانها 

پر از شایعات و اخبار شده اند. 

آیا عدالت به انجام نرسید؟ چرا این عیسی باید به هر 

دلیلی اعدام می شد ؟ چرا رهبران قوم تصمیم گرفتند 

او را بر چوب صلیب مصلوب نمایند؟ 

یک چیز کامالً مکشوف بود و آن اینکه مردم اساساً 

طرفدار عیسی بودند.   

و اگر از اپتدا حق انتخاب داشتند، عیسی میسح را به 

عنوان مرد محبوب خود انتخاب می نمودند، و بعد 

او قدرت این را داشت که غارتگران رومی را در جای 

خودشان بنشاند.

اما همه چیز به شکل کامالً 

متفاوتی تغییر نمود

دروازه ای در اورشلیم که به دروازه طالیی معروف بود

تصوری رخ می دهد!سه روز بعد, اتفاق جدیدی و غیر قابل 
چنین می نوشتند:اگر در آن روزگار روزنامه هایی وجود داشتند 

 اورشلیم شوکه شده است!
عیسی مسیح مصلوب شده, زنده شده است. 
شده است.عیسی بعد از سه روز، توسط پیروانش دیده 
٥٠٠ نفر تصدیق می کنند که او را دیده اند. 

آیا عیسی واقعاً مرده بود؟ 
مقامات رسمی این رسوایی را می پوشانند.

نگهبانان قبر رشوه گرفته اند!
این واقعه جزو مسائل سری به شمار می رود.تا به رسم زمانه، هیچ خبری انتشار نیابد و 
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خروس در باغ جت سیمانی

گفته می شود این تپه همان تپه جلجتا بوده است

مرد فرزند خدا “ به راستی، این 
بود”!

در راه منتهی به محل اعدام، یک نفر را مأمور نمودند؛ که صلیب او را بر دوش کشد. و بعد او را مصلوب نمودند 

به شکلی که بدن عریان او را بر صلیب میخکوب نمودند و بعد او را حدود سه متر باال کشیدند بطوری که بر 

چوبه صلیب آویزان بود.

 بعضی از شکاکان برای آزار دادن او جمع شدند. چهره دیگران نشان از قلب پاکشان داشت. ناگهان هوا چون 

سیاهی شب، تاریک شد. سکوت وحشت انگیزی زمین را فراگرفته بود. سه ساعت تاریکی مطلق! زمانی نسبتاً 

طوالنی! حدود ساعت سه بعد از ظهر، صدای فریادی از باالی صلیب شنیده شد؛ 

عیسی فریاد زد: “ تمام شد” و جان سپرد. و درست بعد از این واقعه صدای مهیب غرش رعد و 

برقی شنیده شد.

 زمین لرزه شدیدی زمین را به شدت لرزاند. فرمانده جوخه اعدام در حالی که بر جسد عیسی 

می نگریست با اندوه مرگ باری گفت:” به راستی، این مرد فرزند خدا بود”!

راه صلیب
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 موارد اقتباس شده از سنگ
نوشته های مربوط به دادرسی ها

 تاریخ گذاری:
 اورشلیم ٣٣ بعد از میالد

خارهای  تاج مسیح, گفته می شود که 

خارهای تاج عیسی مسیح از چنین نوع 

درختی بوده است.

پیالطس حاکم استان یهودیه کسی که عیسی را به 

مصلوب نمود و از او پرسید: „ آیا تو پادشاه یهود 

هستی“؟

 و عیسی جواب داد : »پیالطس به او گفت: »مگر تو 

پادشاه هستی؟« عیسی جواب داد: »تو می گویی که من 

پادشاه هستم. از این جهت من متولد شدم و بجهت 

این در جهان آمدم تا به راستی شهادت دهم، و هر که از 

راستی است سخن مرا می شنود« ) یوحنا ١٨ : ٣٧(

واقعه صلیب 

بعد از اینکه پیالطس عیسی را در برابر مردم نگاه 

داشت؛ او را به جوخه اعدام سپرد و بعد نیز نوبت به 

تمسخر و استهزا رسید. تاجی از خار بر سر او گذاشته 

شد. خارهای بلند و تیز جسم او را زخم آلود نموده 

بودند. چند بار به سختی چوب خورد، بنابراین در خون 

خود غلطیده بود. به همین جهت قادر نبود که در برابر 

شکنجه گران خود بایستد. با تمسخر و خنده خرقه 

ای ارغوانی رنگ را بر شانه هایش انداختند تا نشان 

پادشاهی او باشد. همه این کارها را با بدبینی و دشمنی 

به انجام می رساندند. با تمسخر در برابر او زانو می 

زدند و می گفتند: » درود بر پادشاه یهود«.

قلعه نظامی آنتونیا، محل سکونت حاکم رومیتخته سنگی در اورشلیم )گاباتا(
سنگی که نام پیالطس بر 

آن حکاکی شده است

نقشه اورشلیم قدیم

جلجتا / کاخ آنتونیا

قبر

گاباتا

سیلوحا ون
ْدُر

 ِق
ی

واد

وم وادی َهنُّ

قسمت 
باالیی شهر

باالخانه

قسمت 
پایینی 

شهر

صحن 
ورودی 

شهر
معبد

کوه زیتون

به سمت 
بیت الحم/ 

اریحا

مزرعه کوزه 
گـر

٧ ٦



عیسی

دریاچه جنیسارت

سن: ٢٠ سالمحل تولد: بیت الهم مقیم: ناصرهاسم: عیسی                           
خصوصیات: شخصیتی تأثیر گذار

محکوم کنندگان: هیأت اساتید

 

 الهیات اورشلیم
محکومیت: ادعای پسر خدا
ُحکم: مرگ بر روی صلیب

٥ ٤



عیسی تنها امید واقعی ما

دیوار ندبه ، اورشلیم

ISBN: 978-3-96162-250-4

Published 2017 by 
GBV Dillenburg GmbH  

Eiershäuser Straße 54
35713 Eschenburg

GERMANY

info@gbv-dillenburg.de
www.gbv-dillenburg.de

© Stiftung Missionswerk Werner Heukelbach
Original Title: “Jesus unsere einzige Chance”

Text: Manfred Paul 

Thanks to pixabay.com for a lot of pictures.

٣ ٢

Johannes
Kommentar zu Text
falsche ISBN



 عیسی
تنها امید واقعی ما


