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  -----------------------------------------------------------   )خدا حضور در انسان( اول موقعیت
  ----------------------------------------------------------------------- آفرید؟ را انسان خدا چرا و کیست خدا

 -----------------------------------------------------------------------  خدا حضور در انسان موقعیت و زندگى
  ----------------------------------------------------------------------------------  خدا از انسان شدن جدا علت

 ------------------------------------------------------------------------------------------------   کیست؟ شیطان
 --------------------------------------------------------------------------  آنها به پاسخ و اول موقعیت سئواالت

 --------------------------------------------------------------      )خدا از جدا انسان( دوم موقعیت

 ---------------------------------------------------------------            آن تأثیرات و بشر زندگى به گناه شدن وارد
 -----------------------------------------------------                       بشر امروز زندگى در خدا از جدایى تأثیر
 -----------------------------------------------------------خدا حضور به بازگشت براى انسان کوشش و سعى
 -------------------------------------------------------------------شریعت و الهى قوانین شدن فرستاده علت

  -------------------------------------------------------------------------آنها به پاسخ و دوم موقعیت سئواالت
 ------------------------------------------------------------- )انسان دنبال به خدا(  سوم موقعیت

 ----------------------------------------------------------------------   انسانی زندگي برا خدای ازل خواست 
 ------------------------------------------------------------------------------------------   گناهي سزا و جهینت

 -----------------------------------------------------------  انسان نجات درباره مقدس کالم در ها پیشگویى
 --------------------------------------------------------------------------------------زمین روى برر خدا آمدن

  -------------------------------------------------------------------------------------------------  اقدس تثلیث
 ----------------------------------------------------------------------- آنها به پاسخ و سوم موقعیت سئواالت

 ---------------------------------------------- خدا حضور به انسان برگشت(  چهارم موقعیت
 -----------------------------------------------------------------                 گردیم؟ باز خدا حضور به چگونه

 -----------------------------------------------------------------                ما روح در نجات دریافت تاثیرات
 -----------------------------------------------------------------       انسان زندگى بر آن تأثیر و روح تبدیل

  ------------------------------------------------------------------    آنها به پاسخ و چهارم موقعیت سئواالت
    ---------------------------------------------------------------------------------   مقدس کتاب با آشنائى

 ----------------------------------------------------------------------------------------- مقدس کتابي محتوا
 -------------------------------------------------------------------------------- دیجد عهد و قیعت عهد کتب

  -------------------------------------------------------------------------------------ها واژه تفسیر و معنى

 ------------------------------------------------------------------     خواند؟یم که را خود حیمسی سیع

 --------------------------------------------------------------------------     خوانند؟یم که را او شاگردان
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    ست؟یچ تیحیمس کالس  
  :هدف

  :شاگرد هر که است نیا کالس نیا هدف

 .است کرده چه تاریخ طول در و کیست خدا که بداند -١

 .است کرده چه ما براي و کیست مسیح عیسی بداند -٢

 .کند دریافت را آن و چیست نجات بداند -٣

 .آورد بدست خدا کالم به راجع اولیه اطالعات -۴

 .کند تجربه را مسیحی زندگی و بشناسد را خدا قوانین -۵

  .نماید برقرار خدا با شخصی ارتباط -۶

  ی:درس کتاب

  .شودی م داده شاگردان به هفته هر کهیی ها نت و است مقدس کالم کالس نیای درس کتاب

  ی:قبول طیشرا

 ) خدا کالم خواندن(  هفتگی تکالیف انجام -

 هفتگی هاي تست -

 آمدن سروقت و نکردن غیبت اساس بر ها کالس در شرکت -

 نهایی امتحان -
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ی ندگز کي یبرا که را آنچه هر انسان به وی ) کیزیف نظر از نه تیشخص وی روح نظر از(  دیآفر خود هیشب را انسان خدا
 داخ.  شد عطا او به)  بد و کین معرفت(  بد و خوب صیتشخ قدرتی حت و نمود عطا بود الزم نیزمي رو بر روزمندانهیپ
 او به را عدن باغ خدا. کند سلطنت آن بر که داد انسان به بود آن در چه هر با را ایدن و نداشت غیدر انسان از را زیچ چیه

  . شود مسلط آنها بر و دینماي نامگذار را آنها که داد او به را واناتیح و کندي نگهدار که داد
  )  19 – 15:  2 شیدایپ ، 28:  1 شیدایپ( 

 خدا حضور در انسان

  : خدا حضور در انسان تیموقع وی زندگ
 همه).  2 فصل شیدایپ و 31:  1 شیدایپ(  بودند)  صدرصد(  کاملي آزاد و آرامش ،ي شاد در خدا حضور در حوا و آدم 
 کوین و يکار کوین.  بود دهیآفریی کویني برا را انسان خدا قتیحق در.  بود کوین وی عال حوا و آدمي برا خدا حضور در زیچ

 در آنها. نداشتند ترس او از و کردندی م مالقات خدا با رو در رو وحوا آدم. بود انسان فیوظا جز و انسان خلقت جز بودن
  ) 25:  2 شیدایپ.(  دندیکشی نم خجالت و نداشتند شرمی حت و بودند انیعر خدا مقابل

 نشانه که 17:  2 هیآی حت و)  16:  2 شیدایپ(  بخورد ممانعتی ب باغ درختان همه از تا بود داده کاملي آزاد انسان به خدا
 با ای و بماند خدا حضور در که بود آزاد انسان.  کردی م نیتضم راي آزاد نیا است باغ از)  معرفت درختی ( خروج در

 و ماندني   ( آزاد حق دو هر از استفاده.  شوند خارج او حضور از)  باغی درخروج(  بد و کین معرفت درخت از خوردن
 هب وبد کین معرفت درخت از خوردن. بودند واقف آن به کامالً حوا و آدم که داشت رای جینتا و اثرات اوی زندگ در)  نماندن

  .انساني برا لمس قابل وی شخصي ا تجربه است کردن تجربهی معن
 چه که دانستی م کامالًی عن. یداشت را بد و کین کامل معرفت او پس بود دهیآفر خود شباهت به را انسان چون خدا

ی م او.  بود آگاه کامالً او حضور از شدن وخارج بودن خدا حضور دري معنا به او. است بدي زیچ چه ای و است خوبي زیچ
 را يبد فقط داشت را معرفت نیا پس.  استي بد شدن خارج او حضور از و استیی کوین بودن خدا حضور در که دانست
 ربهتج نیا بهي ازین آنها البته و آنهای زندگ دري بد کردن تجربه با بودي مساو درخت آن از خوردن و بود نکرده تجربه

 ما بهی کس اگر.  سوزاندی م را ما دست که میکن تجربه تا میببر آتش در را خود دست ما نداردی لزوم که همانطور. نداشتند
  . ستین نکرد تجربه به اجیاحت گرید سوخت خواهد تو دست که دیبگو
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  : خدا از انسان شدن جدا علت
 به که زد آتش را غرور نیا حوا قلب در طانیش وسوسه و زد گول شدن خدا هیشب مورد در را حوا 5:  3 شیدایپ در طانیش

 از هک کرد،ی م فکري بدی شخص تجربه با قتیحق در.  بخورد معرفت درخت از که شد باعث و داشتی نخواهی اجیاحت خدا
   .دش خواهد خدا از برتر او خود و است بدي زیچ چه و است خوبي زیچ چه که دیبگو او به خدا که نداردی اجیاحت بعد به نیا

  

 رورغ وی خودخواه آن شهیر کهیی خودکفا حس وی اطاعتی ب لیدل به انسان چگونه که مینیبی م 6 – 1:  3 شیدایپ در
 آنها کردن مجبور به قادری ول بود خدا ازی اطاعتی ب به حوا و آدم دعوت تنها طانیش نقش. شد خارج خدا حضور از است
 است انانس نیا ، کند وادار گناه انجام به تواندی نمی ول کندی م وسوسه را انسانها ما طانیش زین امروزه که همانطور نبود
  .  کند اجرا و اطاعت را او دستورات و دهد گوش طانیش به که کندی م انتخاب خود که

 خدا حضور در انسان

  ست؟یک طانیش
 نیا هب را انسان فقط خدا بلکه ستین خدا جنس از او روح جنسی  ول باشدی م روح جنس از که است فرشته کی طانیش

 پرستاران و خدمتکاران آنان بلکه اند نشده دهیآفر خدا شباهت به فرشتگان. باشد خدا جنس از او روح جنس که کرد لینا مقام
  ) 14 – 13:  1 انیعبران.( هستند خدا فرزندان

  :دیفرمای م الیحزق در خدا کالم. داشتی باالئ مقام خدا حضور در که  بودي ا فرشته طانیش 
   19 – 11:  28 الیحزق 

یمـ نیآتشـي سـنگها انیـم در وی. باشـ خـدابوده مقـدس کوه بر تا نمودم نصب را تو وي. گستربودهیسا شده مسحی کروب تو 14
 کثـرت از امـا 16ي. بـود خودکامـل رفتـار بـه شـد افـتی تـو دری انصـافیب کهی تاوقتي شد دهیآفر کهي روز از 15ي. دیخرام

هیسـای کروبـي ارا تـو و. انـداختم رونیـب خـدا کـوه رااز تـو مـن وي دیورز خطا پس. ساختند پر ظلم رااز تو بطن تیسوداگر
 فاسـد را خـود حکمـت جمالـت سـبببـه و دیـگرد مغـرور تییـبایز از تـو دل 17. نمـودم تلـف نیآتشي سنگها انیم از گستر،
  .بنگرند تو بر تا گذارمیم پادشاهاني رو شیپ را تو و اندازمیم نیزم بر تورا لهذاي. دیگردان
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 دیـنما  اطاعـت انسـان از و کنـد محافظـت و خـدمت ؛ي پرسـتار انسـان از فرشـتگان همـه هماننـد سـتیبای م طانیش
ی انصـافی بـ( اوي خطـا کـه کنـدی نمـ معلـوم  خـدا درکـالم.  شـد خـارج خـدا حضور از غرورش خاطر به طانیش  اما. 
 از انســان بــه نکــردن ســجده بخــاطر طانیشــ کــه اســت شــده گفتــه مــذاهب در.   اســت بــوده چــه قــایدق) 15 هیــآ در

 اسـت پرسـتشی معنـ بـه کـردن سـجده اگـر.  اسـت نشـده ثبـت خـدا کـالم دري زیـچ نیچنـ.   شـد اخراج خدا حضور
.  کننـد پرسـتش و سـجده را خـدا سـتیبای مـ نیزمـ و آسـمان در شـده خلـق موجـودات همـه چـون ستین حیصح که
 کـه میدانیـم فقـط.  اسـت  دهیـنگرد ثبـت خـدا کـالم در زیـن نیـا بـاز باشـد شـده برده بکار خدمتی معن به سجده اگر

)  ســوم ک( یــ ثلــث او همــراه بــه هنگــام همــان در)  .  17 هیــآ(  شــد اخــراج خــدا حضــور از طانیشــ ؛ غــرور بخــاطر
(  و)  15 – 12:  14 اءیاشـع. (افتادنـد خـدا حضـور از گشـتند معـروف دیـپل ارواح ایـ و فرشـتگان بـه کـه گـرید فرشتگان
. ببرنـدي ابـد عـذاب بـه خـود بـا را خـدا فرزنـدان کـه اسـت نیـا حاضـر حـال در دیپل ارواح نیا کار و)  4:  12 مکاشفه

 نگـاهی روحـانی کیتـار در را  ایـدن تمـام خواهنـدی مـ آنـان.  هسـتند هـا انسـان مـاي بـرا خـدا اراده انجـام مخالف آنان
 .  دارند

 



 ٨

    

معرفت درخت  
بد و کین  

 

یواقع بھشت  
خدا حضور  

 آرامش
یخوش  

 محبت
یآزاد  

ییکوین  
یسالمت  
ییروشنا  

  با اتحاد در بدن و زندهی کیزیف نظر از
خدا روان و روح  

جسم-بدن  

 حوا آدم

انسان ھیاول خلقت  
٢و١ فصل شیدایپ  

 سھ قسمت تشکیل دھنده انسان
بدن, جسم-١  
اراده, احساسات, فکر, روان-٢  
روح-٣  

 در روح و زندهی روحان نظر از
 اتحاد

 نور جنس واز خدا با
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خدا حضور در انسان  

 فکر

 اراده
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 خدا حضور در انسان

 سؤاالت به پاسخ

 8:  4 یوحنا اول .است محبت خدا رایشناسدزی نم را خدا د،ینمای نم محبت کهیوکس

 به زیچهمه 3. بود خدا نزد ابتدا در همان 2. بود خدا وکلمه بود خدا نزد کلمه و بود کلمه ابتدا در 1
 نور اتیح و بود اتیح او در 4. افتین وجود موجودات ازي زیاوچ از ریغ به و شد دهیآفر او واسطه
 .افتیدرن را آنی کیتار و درخشدیمی کیتار در نور و 5. بود انسان

 

 3-1:  1 وحنای

  ؟ کیست خدا

  . آفریننده و خالق ، مطلق قادر ، یکتاست او و است نور خدا ، است محبت خدا

  ؟ آفرید را ما خدا دلیل چه به

 را انسان خدا  ندارد؛ معنى محبوب بدون محبت ، باشد داشته وجود محبوب که کند می ایجاب محبت و است محبت خدا
 آنها هب محبت دادني برا و مشارکتي برا را انسان او. آفرید مرد و زن صورت به و مساوى بطور را انسان و آفرید خود شبیه

  ..خداست محبوب انسان چون ؛ دیآفر
  

 16:  2 غزلها غزل .هستمي و آن از من و است من آن از محبوبم

 مانآس پرندگان و ایدر انیماه بر تا میبساز ما هیشب موافق و ما بصورت را آدم: «گفت خدا و 26
 آدم خدا پس 27.»  دینما حکومت خزند،یم نیزم بر کهی حشرات همه و نیزمی تمام بر و میوبها

 برکت را شانیا خدا و 28. دیآفر ماده و نر را شانیا. دیآفر خدا رابصورت او. دیآفر خود بصورت را
 انیماه بر و ،دیینما تسلط آن در و دیساز پر را نیزم و دیشو ریکث و بارور: «گفت شانیبد خدا و داد
 .»دیکن حکومت خزند،یم نیزم بر کهی واناتیح وهمه آسمان پرندگان و ایدر

 

 28-26:  1 پیدایش
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 خدا حضور در انسان

  ؟ کجاست بهشت

.   است بهشت آنجا و آزادیست و محبت ، شادى  %100 ، آرامش %100 باعث او حضور آنجا در هست خدا که کجا هر
 سمانآ تا و شود شروع نیزم نیهم از تواندیم بهشت نیا.  است بهشت دری زندگ  ؛  خدا با ماي رو در رو مشارکت وی زندگ

 .  کند دایپ ادامه ابد تا و
  

 سؤاالت به پاسخ

  ؟ بود بهشت آنجا ایآ   ؟ آسمان در یا بودند زمین روى در شدند آفریده وقتى حوا و آدم آیا

 گوید می خدا کالم آفرید را زمین و آسمان خدا که روزى در.  سرشت  زمین خاك از و زمین روى در را حوا و آدم خدا
  . بود زمین روى بهشت و کرد می زندگى خدا حضور در زمین روى در انسان ، بود نیکو بسیار آفرید خدا هرچه

 نفس آدم و د،یدم اتیح روحي وی نیب در و بسرشت نیزم خاك از را آدم پس خدا خداوند 7
 در بود، سرشته که را آدم آن و نمود غرس مشرق بطرف عدن دری باغ خدا خداوند و 8. شد زنده

 .آنجاگذاشت
 

 8 – 7:  2 شیدایپ

 31: 1 پیدایش .روزششم بود، صبح و بود شام و. بود کوین اریهمانابس و دید بود، ساخته چههر خدا و 31

 وسط در را اتیح درخت و د،یانیرو نیزم از را خوراك وخوش خوشنما درخت هر خدا خداوند و 9
 آنجا از و کند، رابیس را باغ تا آمد رونیب عدن ازي نهر و 10. بدرا و کین معرفت درخت و باغ

 آنجا در که را لهیحو نیزم تمام که است شونیف اول نام 11. شد شعبه چهار گشته، منقسم
 13. است جزع سنگ و دیمروار آنجا در و کوستین نیزم آني طال و 12. کندیم احاطه طالست،

 که حدقل سوم نهر نام و 14. کندیم احاطه را کوش نیزم تمام که حونیج دوم نهر نام و
 .فرات چهارمنهر و. استي جار آشوری شرق بطرف

 

 14-9:  2 پیدایش
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 خدا حضور در انسان

  ؟ است ساعت 24 ها روز نیا  آیا ؟ چیست روز 6  این معنى  ؟ آفرید روز چند عرض در را جهان و کهکشان خدا

 24ی معن به میتوان آیات این در را روز لغتی معن)  پیدایش 1 فصل( آفرید روز یا قسمت)  شش( 6 عرض در را جهان خدا
 به بنا که ددهن می نظر الهیات معلمان بیشتری ول.  دارند باور را مطلب این الهیات معلمان از بعضى که. کرد تفسیر ساعت

 دوباره پطرس زبان از خدا ، است شده نوشته  8:  3 پطرس دوم نامه در جدید عهد در همچنین و 4:  90 مزمور در که اى آیه
  که گفت توان می  تفسیرى طور به یا و باشد ما سال) هزار( 1000 تواند می خدا روز یک که کند می تکرار را مطلب این
 طول رنهاق و سالها تواند می انسان گناه واقعه زمان تا آفرینش زمان دلیل همین به.    باشد سال هزاران تواندیم روز یک این

 توضیح را ینشآفر با مقایسه مقام در زمین قدمت به راجع را شناسان زمین جواب راحتى به تواند می تفسیر این.  باشد کشیده
  .دهد

 سؤاالت به پاسخ

 4:  90 مزمور . شب ازی پاس مثل و باشد گذشته که روزاستید مثل تو نظر در سال هزار که رایز

ــما از زیچ کی نیا بان،یحبي الکن ــال هزار چون خدا نزد روز کی که نماندی مخف ش ــت س  اس
 . روز کی چون سال وهزار

 8:  3 پطرس دوم

  ؟ آفرید که براى و چه براى  را کهکشان و جهان نیا  خدا

سیله دنیا تمام سى بو سیح عی سیله که دیفرمایم خدا کالم.  شد آفریده م  در.  دهد دیده ما به که شد آفریده او براى و او بو
 آماده را او وسایل و اتاق که هستم مطمئن هستید نوزاد انتظار در که وقتى شما.  آفرید فرزندانش براى را جهان خدا اصل

 را کهکشان و زمین خداوند. کنند می معین او تولد قبل از را بچه پرستار حتى هستند غنىی مال نظر از که آنانى و کنید می
  . آفرید ما پرستارى براى را فرشتگان و ؛ ما براى

 در که رایز 16. دگانیآفری تمام زاده نخسـت اسـت، دهینادي خدا صـورتی) سـیعی عن(ی او و15
 وی دنیناد وی دنیدي زهایچ از اســـت نیبرزم آنچه و آســـمان در آنچه شـــد، دهیآفر زیچاوهمه

 است همه از قبل او و 17. شد دهیآفر اوي وبرا او لهیبوس همه قوات؛ و اساتیر و سلطنتها تختهاو
سر سایکلی عنی بدن او و 18. دارد امیق زیچهمهي درو و ست، را ست ابتدا او که رایز ا ست و ا  نخ

 . شود مقدم او زیچهمه در تا ازمردگان زاده

 18-15:  1 کولسیان
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 خدا حضور در انسان

 سؤاالت به پاسخ

صورت را آدم: «گفت خدا و26 ساز ما هیشب موافق و ما ب س پرندگان و ایدر انیماه بر تا میب  مانآ
شرات همه و نیزمی تمام بر و میوبها  آدم خدا پس 27.» دینما حکومت خزند،یم نیزم بر کهی ح

 . دیآفر ماده و نر را شانیا. دیآفر خدا رابصورت او. دیآفر خود بصورت را
 27-26:  1 پیدایش

  دهد؟ انجام را کوین کار ستیبایم و دیآفر کوین را انسان خدا ایآ

 دهیآفر کوین) حوا و آدم( انسان.  بود کوین بود دهیآفر هرچه که کرد اعالم خداوند ؛ یک فصل آیه آخرین 31:  1 پیدایش در
 انسان. بود یمی عیطب وي عاد عمل کی کردندیم کوین کار اگر و بود شده گذاشته کاری کوئین آنها عتیطب در و بودند شده
 که دیگوب تواندیم عوض در خدا چون. دهمیم انجامی عال عمل چه که نیبب که دیبگو خدا به واندتیمن کندیم کین عمل اگر
  ي. گذارینم من سر بری منت وی دهیم انجام را خود فهیوظي دار
  

  بود؟ چگونه و اندازه چه به بودند او حضور در که حوا و آدم براى خدا محبت

 او از را چیز هیچ 0 بود بخشیده او به بود آفریده هرچه که است این آن دلیل و0داشت حوا و آدم براى را  %100 محبت خدا
 که داد او  به را باغ حتى و. ابدی تسلط و کند سلطنت آن بر که داد انسان به را نیزم و واناتیح تمام و ایدن و نداشت دریغ

 در االن ما ایآ ؟ سوال.  کند سلطنت دنیا و آنها همه بر و نماید گذارى نام ا ر آنها که داد او به را حیوانات و کند نگاهدارى
   ؟ میداد دست از را تسلط و قدرت نیا که شد چه ؟ میکنیمی زندگ و میهست قدرت نیا

 آن در و دیساز پر را نیزم و دیشو ریکث و بارور: «گفت شانیبد خدا و داد برکت را شانیا خدا و
سلط سمان پرندگان و ایدر انیماه بر و د،یینما ت  کومتح خزند،یم نیزم بر کهی واناتیح وهمه آ

 .»دیکن
 28:  1 پیدایش

 تو اندازي اراپ تو دشمنان تا من راست دستبه نیبنش: «گفت هرگز فرشتگان از کیکدام به و13
 نجات وارث کهی آنان خدمتي برا که ستندین خدمتگذاري ها روح شانیای همگ ایآ 14 ؟»سازم

  شوند؟یم فرستاده شد، خواهند
 14 – 13:  1 عبرانیان
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 خدا حضور در انسان

 سؤاالت به پاسخ

 رامحافظت آن و بکند را آن کار تا گذاشـــت عدن درباغ را او و گرفت را آدم خدا خداوند پس 15
 . دینما
 

 15:  2 پیدایش

سمان پرنده هر و صحرا وانیح هر خدا خداوند و 19 شت نیزم از را آ  ندیبب تا آورد نزدآدم و سر
 . شد او نام همان خواند، را اتیحي ذ هر آدم آنچه و نهاد خواهد نام چه که
 

 19:  2 پیدایش

  ؟ دهد می معنى چه شباهت نیوا ؟ شده نوشتهي ا آیه چه در ؟ آفرید خود شبیه را ما خدا ایآ

 و روحیه و روح نظر از  شباهت نیا: دهدیم رای معن نیا شباهت نیا)  28-26:  1 پیدایش( شد آفریده خدا شبیه انسان
 به)  بد و نیک معرفت( بد و خوب تشخیص قدرت با و زمین روى پیروزمند زندگى براى زمال خصوصیات تمام و شخصیت

 دهش گذاشته کار حوا و آدم در خداوند از که استی خوب اتیخصوص و درك و صیتشخ نظر از فقط شباهت نیا.  شد داده ما
 داد دست از ار شباهت و بود شده جدا گناه لهیبوس او از که انسان بخاطر خدا بعدا آنکه حال ؛ نبودی کیزیف شباهت نیا.  بود

 رداختپ بیصلي رو خودش را او گناهان مهیجر تا آمد مادهي ایدن به روحي ایدن از و دیپوش جسم انسان شباهت به خدا خود ؛
  .  کند

ضور در حوا و آدم آرامش و شادى سه مقام در خدا ح ضر دنیاى شادى با مقای شى و حا ضر درحال که آرام  چگونه داریم حا
  ؟ بود درصد چند ؟ بود

 و 31:  1 پیدیش آیات از معانى این) .  %100 آرامش وي  شاد( بود کامل آرامش و کامل شادى در خدا حضور در انسان
 و است زودگذر هاىی خوشحال فقط و نسبى روزگار این در ما شادى امروزه آنکه حال.   است شده گرفته پیدایش 2 فصل

 آرامش من که دیبگو القدس روح  داشتن بدونی کس اگر.  شود می کنترل افراد و محیط با "تماما و نسبى نیز ما آرامش
 زا پر وی عال سفر کی ای وی مهمان کی از که است شده ایآ.  ستین کامل او آرامش که داندیم خود دل ته در ؛ دارم کامل

  ؟ دیایب شما بر غم دوباره و دیبازگرد منزل بهي شاد
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  :آن راتیتأث و بشری زندگ به گناه شدن وارد

 خود" عواق در و ردیبگ میتصم خودي برا و بوده خودکفا خواستیم کهیی آنجا از و شد کیتحر طانیش توسط انسان غرور 
 شربی زندگ وارد گناه همانجا از کردی اطاعتی ب خدا حرف از و کرد استفاده سوء داشت کهی انتخاب حق از "باشد خودي خدا
  .شد

 زا پسي دور نیا که "خداست ازي دور"ی معن به و "خطا"ی عنی "هدف به نزدن"ی عنی یونانی وی عبران لغت در گناه 
  .است معروفی روحان مرگ به خدا ازي ابدي دور نیا و شد خواهدي ابدي دور به لیتبد انسانی جسمان مرگ

  ) 17:  2 شیدایپ( 
  . گذاشت ریتأث انسان جسم و روان – روح بري بد کردن تجربه واقع دری عنی بد و کین معرفت درخت از خوردن

 ) 7:  3 پیدایش. ( هستند عریان که فهمیدند آنا درخت از خوردن با حوا و آدم

  )  10:  3 پیدایش(  کردند پنهان خدا از را خود و)   است ترس آن ریشۀ که(  کردند خجالت احساس آنان
 یانعر را خود شد باعث تجربه این ولی نبودند خجل و بودند عریان دو هر که بینیم می آخري آیۀ 2 فصل در آنکه حال

 یخواستندم واقع در عنیی بپوشانند را خود انجیر برگهاي با کردند سعی آنها.  ببینند زده خجلت و ترسان ، دور خدا از ،
 .بگذارند سرپوش اي بگونه خود گناه روي بر

 خدا از جدا انسان
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ی مــ کــه بــود لیــدل نیهمــ بــه و بــود خــدا روح جــنس از میخوانــد اول تیــموقع در کــه همــانطور انســان روح جــنس
 حضـور از شـدن خـارج اثـر در. بـود کامـل ارتبـاط در خـدا روح بـا او روح قـتیحق در و باشـد او بـا مشـارکت در توانست

ی کیتــار وارد وار کیــاتومات میشــد خــارجی وقتــ نــور حضــور از. شـد جــدا اســت نــور کــه خــدا روح از انســان روح ، خـدا
  . شدی کیتار جنس از و گرفت قراری کیتار در انسان روح پس)  استی کیتار ستین نور کهیی جا(  میگردی م
  )8:  5 انیافسس( 
 قـراري بـد در واقـع در و کـرده تجربـه راي بـد حـوا و آدم ، بـد و کیـن معرفـت درخـت از خـوردن با که مینیبی م پس 

  . است معروف گناه بهي دور نیا و کرده دوریی کوین از را انسان وار کیاتوماتي بد به ورود. گرفتند

 خدا از جدا انسان

  :بشر امروزی زندگ در خدا ازیی جدا ریتأث

ي شاد آن در و نبود خدا حضور %100 آرامش در ، نداشت قرار خدا %100 محبت آن در گرید خدا ازیی جدا از بعد انسان 
 تسین خداوندي شاد کهیی جا و دارد وجود درد ستینی سالمت و آرامشي خدا کهیی جا طبعاً. نبود زین خدا حضور 100%
  .دارد وجودی کیتار ستین نور کهیی جا و دارد وجود غم

  دهستن دور خدا از انسانها همه. ندیآی م ایدن به خدا از دور تیموقع نیهم در زین امروز بشر و آنها فرزندان حوا و آدم از بعد
 ازیی جدا در جهان نیا در انسان روح.  نداند را گناهی معن آنکه مگر نکردم گناه من دیبگو که ستینی انسان چیه و)  گناه(

 داج انسان بدن از روحی جسمان مرگ موقع در.  است شدهی کیتار جنس از انسان روح و بردی م بسری کیتار در و خداست
 و کندی من بازگشت است نور که خدا روح به انسان کیتار روح کندی نم بازگشت نور به هرگزی کیتار کهیی آنجا از و شده

 مرگ( مرگ مقدس کتاب دري ابدي دور نیا.  است گناه)  مهیجر(  جهینتي ابدي دور نیا. ماندی م دور او از ابد به تا
  ) 23:  3 انیروم( ،)  23:  6 انیروم. ( است مرگ گناه مهیجر که چرا ، است شده خواندهی) روحان

 يامروزي حواها و آدم روزانه ، است بشر روزانه تجربهی بدبخت وي بد که میکنی می زندگیی ایدن در ما امروزه           
 ، ستر ،ي دیناام ، أسی ، های تلخ ، درد ، غم صورت به فرزندانشان و شانیای زندگ در آن اثرات و کندی م تجربه راي بد

  . شودی م دهید های کش آدم و قتل ، تعصبات ، فساد ، ها بتیغ ، ها دروغ ، حسادتها ، هایی جدا ، های خودخواه ، غرور
  . استیی کوین وی راست و محبت منبع ازی اصلي دور آن جینتا همه نهایا
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 خدا از جدا انسان

  :خدا حضور به بازگشتي برا انسان کوشش وی سع

 خدا حضور به کردندی سعی انسان اعمالي کسری با شده خود اشتباه و عملکرد متوجه خدا ازي دور محض به حوا و آدم 
 رس بر گناه وانداختن آوردن بهانه با بعد و شد شروع ریانج برگ از لباس کردن درست با آنهای انسان اعمال. بازگردند

ي دیآفر خود که را طانیش که:  گفت زن و)  12:  3 شیدایپ(  کرد مجبور را من زن که گفت آدم. کرد دایپ ادامه گریکدی
  .انداختند خدا خود گردن را گناه و خدا از را خودیی جدا آنها گرید زبان به ،)  13:  3 شیدایپ(  شد گناه نیا باعث

 پرداخت و ریتقص از توانندیم کنندی م فکر خدا خود سر بر وي گرید سر بر گناه انداختن با انسانها ازی بعض زین امروزه 
 که شده باعث و است کردهی معرف او خود را گناه و دهیآفر را ما خدا خود ندیگوی م و باشندي بر خود گناه جینتا و مهیجر
 دانندی م اهانهآگ گریدی بعض.  میندار برگشت و گناهان آمرزش به اجیاحت و ستیني ریتقص را ما گرید پس ، میکن گناه ما

 و کردن وکین کار با که کندی م فکر انسان متاسفانهی ول. برگردند خدا حضور به خواهندی م صادقانه و کردند گناه که
 فهیوظ وکین اعمال و کین کار خلقت بدو از نکهیا از غافل.  دهد نشان گناهی ب خدا مقابل در را خود تواندی می انسان اعمال
  .هست و بوده انسان

 بری منت تواندی من کندی م کین کار انسان اگر و بکند کین کار که دیآفر کوین اریبس و دیآفر خود هیشب را انسان خدا اصالً 
  . اوست فهیوظ کردن کین کار رایز بگذارد خدا سر
 که میدهی م انجام راي کار بلکه شودی نم دهیآمرز ما گناهان کردن کین کار با که:  دیفرمای م خدا کالم که دانست دیبا

ی م خدا)  6:  64 اءیاشع(   در.  خواندی م گناه را نکردنیی کوینی حت خدا)  17:  4 عقوب. ( ی میا شده دهیآفر آني برا
 انجام با لکهب میکن کین کار ما که باشد نداشته دوست او آنکه نه ، ستین فیکث پارچه کی جزي زیچ ما کین کار: دیفرما
 اعمال نیا خاطر به را ما ستیبای م خدا و میهست خدا حضور ستهیشا که مییبگو و میده جلوه عادل را خود میتوانی نم آنها
 است ریانج برگ همان همانند انسان کین اعمال. ردیبپذ عادل ای و پارسا ای ، مطلق کین ای ، شده دهیآمرز شخص عنوان به
 کخش زود ریانج برگ اما ، نکشد خجالت خدا از گرید و بپوشاند را خود که کَند درخت از خدا حضور به رفتني برا آدم که
  .  است انیعر خدا مقابل در دوباره او و زدیری م و استی موقت و شودی م
ی م ) آن از لباس ساختن و ریانج برگ کندن:  کیسمبل طور به(  خود دست عمل و کوشش وی سع با زین امروز انسان  

ی م انسان که است روش و راهی معن به مذهب. آمد وجود به مذاهب لیدل نیهم به.  بپوشاند گناه شرم از را خود خواهد
 تواندی نمی انسانۀ فلسف و راه چیه آنکه از غافل کند استفاده)  مذهبی ( انساني روشها نیا از خدا به دنیرسي برا خواهد
  .خدا به انسان نه رسدی م انسان به که خداست نیا) .  9 – 8:  55 اءیاشع(  و)  12:  14 امثال. (  برساند خدا به را انسان
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 خدا از جدا انسان

  :عتیشر وی اله نیقوان شدن فرستاده علت

  

 نوشته خدا خود توسطی سنگي ها لوحهي رو بر که اول فرمان 10 فقط دیشا مردم.  شد فرستادهی موس توسط خداي فرمانها
  .   است شده نوشته مقدس کتاب اول کتاب 5 در که باشدی م فرمان 613 واقع دری ول. باشند داشته ادیب را شد

  )  17 – 1:  20 خروج(  
 چقدر که هدد نشان انسان به که شد فرستاده نیاي برا خدا عتیشر ای و خدا تیشخص استاندارد ،ی اله نیقوان ، فرمانها نیا 
  . است شکسته رای اله نیقوان چقدر و است شده دور خدا از
 ناهگ و او ازي دور در و شده خارج او حضور ازی عنی میشوی م دور خدا استاندارد از واقع در نیقوان نیا از کدام هر شکستن با
  ي ) . ریتفس 20:  3 انیروم. ( میکنی م ستیز

  .  میربی می پ آني ها لکه و آنی فیکث به آن در خود صورت دنید با که است نهیآ کی مانند واقع در خدا کالم و قانون
  ). 24 – 23:  1 عقوب( ی
 خدا عتیرش داشتن نگاه با که فکر نیا با انسانها. میشوی نم شمرده عادل ما عتیشر انجام با دیگوی م)  20:  3 انیروم(  در
  .دهندی م بیفر را خود  واقع در باشند مقدس توانندی م

 اعمال با: دیفرمای م خدا. کندی م مشخص را گناه واقع دری عنی مینیبب خدا با را خودۀ فاصل ما که بود نیاي برا خدا عتیشر
 ،  6:  64 اءیعاش. ( شود پاك گناهتان دیدار نگه را قانون اگر که دیباش نداشته انتظار قتیحق در و دییاین من شیپ عتیشر
 اخد استاندارد در که شودی م متوجه کند اسیق خدا عتیشر و تیشخص ، استاندارد با را خود که هر اگر)  20:  3 انیروم

 انجام:  دیفرمای م آخریۀ آ 4 فصل عقوبی کتاب در.  است ممکن ریغ که گفت ستیبای م دیشا ای و سخت چقدر ستنیز
  .است گناه هم کوین کار ندادن
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 خدا از جدا انسان

 مینکرد و میدانستی م شما و من که بودهي ا رخواهانهیخ و کویني کارها امروز نیهم ایآ:  دییازمایب را خود صادقانه دیائیب پس
 ممکن ریغ مییبگو بهتر و سخت چقدر نکردن گناه که مینیبی م باز پس. شودی م حساب گناه ماي برا آنهاۀ هم متأسفانه ،

  . است
 )فیشر ترجمه 2: 143 مزمور(  ،)  فیشر ترجمه از 14:  15 وبیا(  ،)  20:  7 جامعه(  ،)  23:  3 انیروم(  چونی اتیآ در 
 و دکردن گناه ندیآی م ایبدن که نیزمي رو افراد همه:  دیفرمای م خدا که مینیبی م)  8:  1 وحنای اول(  و)  6:  53 اءیاشع(  ،
  . هستند دور به خدا استاندارد از و قاصر خدا جالل از
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معرفت درخت  
بد و کین   

دوم تیموقع  
خدا از جدا انسان  

یکیتار درٍوغ زنای کش آدم حسد نھیک  

یدشمن ترس خشمی نگران غم  

ایدن یواقع بھشت   

 آدم حوا

آن اثرات و انسان سقوط  
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 خدا از جدا انسان

 سؤاالت به پاسخ

  ؟ بود ترس در ؛ بردیم بسر خدا حضور در کهی زمان در انسان آیا

 ندنداشت شرم حتى و بودند عریان خدا مقابل در آنها حتى نداشتند ترس او از و کردند می مالقات خدا با رو در رو حوا و آدم
 از حوا و آدم دورى و گناه داستان از قبل آیه آخرین(   25:  2 پیدایش.  خدا از وحشت به برسد چه کشیدند نمی خجالت و

  . .بودی مستول آنها بر ترس و داشتند شرم خودی انیعر از که میخوانیم شیدایپ 3 فصل در گناه از بعدی ول) ,  خدا حضور

 25:  2 شیدایپ . نداشتند خجلت و بودند برهنه دو هر زنش و آدم و

ست کجا: «گفت و داددر راندا آدم خدا خداوند و 9  دم،یشن باغ در را آوازت چون: «گفت 10» ؟یه
 .»  کردم پنهان را خود پس. انمیعر که رایز گشتم، ترسان

 10 – 9:  3 شیدایپ

  است؟ دهیآفر  هم راي بد ؛  کویني  خدا ایآ ؟ است آفریده را تاریکى و ظلمت خدا آیا

 که انانس براى نهی ول آفریده خدا را بدى حتى و تاریکى و ظلمت حتى است چیز همه و خلقت تمام و هستى کل خالق خدا
 ار خود معنى نور شد نمی آفریده تاریکى اگر.  کند می گوشزد را مطب این "کامال 7:  45 اشعیاء آیه در بگیرد قرار بدى در

 جلوه ىنیکوئ بدى بودن با نیهمچن و). دهندیم حیتوض نور نبودن رای کیتاری معني امروز علم در قتیحق هر در(  نداشت
 افکار تمام 0 کنیم زندگى آن در ما که نیافرید ما براى را تاریکى و بدى خدا صورتى هیچ دری ول کند می پیدا را خود خاص

ی سیع افتیدر از بعد ما) .  9:  5 افسسیان( هستیم نور فرزندان ما)  11: 29 ارمیاء( است نیکوئى و سالمتى ما براى خدا
  . میباش داشته نور دری زندگ میتوانیم زین ما است عالم نور که حیمس

 زهایچ نیا همه صانع هوهی مني. بد نندهیوآفری سالمت صانع. ظلمت نندهیآفر و نور دآورندهیپد
 . هستم

 7:  45 اشعیاء

شدیمی سالمتي فکرها که دانمیم دارم شماي برا که رایی فکرها: دیگویم خداوند رایز  نهو با
 . بخشم دیام آخرت در را شما تاي بد

 11: 29 ارمیاء
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 خدا از جدا انسان

 سؤاالت به پاسخ

  ؟)  داشت را خوبى و بدى بین فرق دانش ای و تشخیص قدرت( ؟ داشت را بد و نیک معرفت انسان آیا

 و فهم و درك قدرت انسان ، آفرید کامل و آفرید خود شباهت به را انسان خدا) 28-26: 1 پیدایش( طبق که آنجایى از ، بله
 بود کردهن تجربه را بدىی ول داشت را بدى درك انسان.  داشت را) بد و نیک معرفت( بد و خوب زییتم و تشخیص و معرفت

 به اجیحتا گرید کردیم اطاعت او از و کرد می قبول را پدر حرف فقط اگر.   چیست که بداند تا کند تجربه که نداشت زمال و
 راي دب که شد باعث)  است کردن تجربه نشانه خوردن که( بد و نیک معرفت درخت از خوردن بای ول.  نبودي بد از تجربه
 معروف گناه به لغت بهي دور نیا.  کرد دوری کوئین از را انسان وار کیاتوماتي بد به ورود.   بگیرد قرار بدى در و کند تجربه
ی المتس و برکت بای ول اطاعت در  خدا حضور در انسان و.   آمد نمی پدید است شده دهینام گناه که دورى نیا نه وگر.   است

  ؟ بود گندم یا و  بود سیب آیا   ؛ شده ذکر شیدایپ در که بد و نیک درخت

 از هن و سیب از نامى مقدس کتاب دری ول  است داشته هم خوردن قابل میوه که بوده درخت یک بد و نیک معرفت درخت
 و اجازه انسان به که نهاد باغ در رای خروج در این خدا که است خروجى در سمبل یک درخت این.  است نشده برده گندم
 کامل آزادى خدا محبت.  ماند می باقى باغ در خدا اسارت در انسان نداشت وجود خروجى در این اگر.  دهد انتخاب حق
  .  استثمار و زورگوئى یا و تست یا و آزمایش نه است آزادى نشانه خروجى در و دهد می

 درخت از اما 17 بخور، ممانعتیب باغ درختان همه از: «گفت امرفرموده، را آدم خدا خداوند و16
 . .مردی خواه نهیهرآ ،يخورد آن از کهي روز رایز ،يزنهارنخور بد و کین معرفت

 

 17 - 16:  2 شیدایپ

  ؟ آفرید را بد و نیک درخت "اصال خدا چرا

 در انسان نداشت وجود در این اگر.  داد انسان به انتخاب حق و آزادى حق نشانه و خروجى در عنوان به را درخت این خدا
 حبتم زندان در انسان باز  نداشت انتخاب حقی ول بودیم کامل محبت در که بگوئیم  اگر حتى.  بود زندان در خدا حضور

 در ما چه است شرط و قید بدون خدا محبت و دارد نگاه خود محبت در بزور را ما که خواهد نمی خدای ول شد می محبوس
  .  دارد دوست خود الهى عشق تمامى به مارا او نمانیم و بمانیم او پیش

ــتریپ که رایز 8  وررفتارن فرزندان چون پس. دیباشــیم نور درخداوند الحال کنیل د،یبود ظلمت ش
 . استی راست و وعدالتیی کوین کمال، در نور وهیم که رایز 9. دیکن
 

 9 - 8:  5 افسسیان
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 خدا از جدا انسان

 سؤاالت به پاسخ

  ؟ برود او پیش از که بود آزاد یا و ؟ بماند او پیش در که بود آزاد بود خدا حضور در انسان که وقتى آیا

 شیادیپ هیآ به اگر.  گردد خارج او حضور از یا و بماند او مشارکت در که بود آزادی ول بود زمین روى در خدا حضور در انسان
 ممانعتی ب لغت نیا   بخور، ممانعتیب باغ درختان همه از: «گفت امرفرموده، را آدم خدا خداوند و 16 :دیکن توجه 16:  2

 درخت( خروجى در نشانه که 17:  2 شیدایپي بعد هیآ دری حت وي . بخور درختان همه ازي آزاد که دهدیم آنی معن بخور
 تدرخ آن خدا باز  ؛ آوردیم ببار را مرگ آن از تجربه و درخت نیا خوردن که نیا با.   کرد می تضمین را آزادى این)  معرفت

 داده انسان به آن با همراه زیني اریهوشی ول  ؛ دهدیم ما به خدا که استي آزاد نشانه کی باز خود نیا و. برنداشت باغ از را
 که ودب آزاد و بماند خدا حضور در که بود آزاد انسان بیترت نیا به.  بود کرده درخت نیا از استفاده سؤ از اریهوش را او و بود
 نتایجى و اثرات او زندگى در)  نماندن یا و ماندن(  آزادى حق هردو از استفادهی ول.  داشت را حق این و شود دور او پیش از

 تمشارک و حضور در  خدا اطاعت با که داریم هنوز را حق این نیز مسیحیان ما امروزه.  بود واقف آن به "کامال آدم که داشت
 همان . شویم خارج او برکات و مشارکت از اطاعتى بى با توانیم می ، نجات داشتن با حتى نیز امروزه اما.  بمانیم باقى او

 را خدا با عهد قوم  20 -15: 31 تثنیه(  داد اتتخاب حق بیابان در اسرائیل سرگردان قوم به موسى طریق از خدا که  طورى
 زا پر و خودخواهى از آرى ، ما خداوند که زیباست چقدر.  دارید شما نیز امروز را انتخاب حق این)  شکستند حوا و آدم مثل

 آزاد را شما مسیح عیسى ما خداوند.  شد خواهد برکت و حیات باعث آزادى این از درست استفاده.   است آزادى و فیض
  . آزادنه و قلبى عشق و احترام با بلکه وحشت و ترس و اجبار روى از نه بدارید دوست را او قلب تمامى با که است گذاشته

ی موس به خداوند و 16. ستادیا مهیخ در بر ابر، ستون و ظاهرشد مهیخ در ابر ستون در خداوند و15
سته، قوم نیا وی خوابیم خود پدران با نکیا: «گفت  شانیا که ینیزم گانهیب انیخدای پدر برخا

 بســـتم شـــانیا با که راي عهد کرده، ترك مرا و کرد خواهند زنا روند،یم آنها انیم در آنجا به
  . شکست خواهند

 16 – 15:   31  تثنیه

ي جار شهد و ریش به که بودم خورده قسم شانیا پدراني برا کهی نیزم به را شانیا چون رایز 20
ي سو هب شانیا آنگاه باشند، گشته فربه و شده، ریس و خورده، شانیا چون و باشم، درآورده است،

 . شکست خواهند مرا عهد کرده، مرااهانت و نمود، خواهند عبادت را آنها برگشته، ریغ انیخدا
 20  :  31  تثنیه
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 خدا از جدا انسان

 سؤاالت به پاسخ

  ؟ بود چه آن واقعى دلیل ؟ شد خارج خدا حضور از انسان که شد چه

 معرفت درخت از حوا.  شد خارج خدا حضور از است غرور و خودخواهى آن ریشه که اطاعتى بى و کفائى خود دلیل به انسان
 شیطان هوسوس.  است انسانى لمس قابل و شخصى تجربه بعنوان کردن تجربه معنى به اینجا در خوردن.   خورد بد و نیک

 که داشت حق حوا آنکه حال.   انداخت شک به را حوا نیز نمردن و مردن مورد در او دروغ و درخت این از خوردن مورد در
 رختد آن از که زمانى از است بهتر دارم نالا که موقعیتى چون بخورم درخت از که ندارم احتیاج من که بگوید شیطان به

 شباهت به وا و بود داده او به خدا را آن معرفت بلکه چیست بدى که بداند تا کند تجربه را بدى که نداشت احتیاج حوا.  بخورم
 می ار ما دست که کنیم تجربه تا ببریم آنش در را خود دست که ندارد لزومى ما.  داشت را آن شناخت و معرفت و بود خدا

 . دندار ما و من تجربه به احتیاج دیگر.  سوخت خواهد تو دست که گوید می بما و دارد دوست را ما که کسى اگر سوزاند

 شبیه به احتیاجى و هست خدا مانند که دانست می حوا.  زد گول شدن خدا شباهت مورد در را حوا 5:  3 پیدایش در شیطان
 این و داشت نخواهى احتیاج خدا به که زد آتش را غرور این حوا قلب در شیطان وسوسهی ول.  ندارد دوباره ای و شتریب شدن
 از که ردک می فکر نیکى و بدى تجربه با حقیقت در و بخورد معرفت درخت از که شد باعث که بود حوا قلب در غرور شروع

 ترىبر خدا حرف بر را خود حرف حوا وقتى.   است خوب چه و است بد چه که بگوید او به خدا که ندارد احتیاجى بعد به این
 بر من حرف و هستم برتر خدا از من یعنى است بد چیزى چه و خوب او براى چیزى چه که گرفت تصمیم او خود و دانست

 می "کامال مادر و پدر که بکنند را کارى خودشان خواهند می اطاعتى بى در که ما هاى بچه مانند درست.  ست ترا بر او
  ستثمارا  ایو کردن کنترلي برا   یا و برترى احساس یا و داشتى چشم هیچ بدون مادر و پدر و.  است مضر آنها براى دانند

 اطاعتى ىب تمام بای حت.    کنند سرپیچى ها نصیحت آن از که توانند می ها بچه بازی ول گویند نمی خود هاى بچه  کردن
 با نیز داخ. پذیرند می را آنها ، نیکو مادر و پدر دوباره باز گردند برمی ها بچه وقتى تلخ هاى تجربه و شکست از بعد و آنها
  . است کرده فراهم را برگشت راه ما براى خود پدرى عشق بخاطر باز انسانها ما اطاعتى بى همه

ش بود، ساخته خداوندخدا که صحرا واناتیح همه از مار و 1  خدا ایآ: «گفت زن به و. بود ارتریه
 باغ درختان وهیم از: «گفت مار به زن 2» د؟ینخور باغ درختان همه از که اســـت گفته قتیحق
 لمس را آن و دیمخور آن از گفت خدا اســت، باغ وســط در کهی درخت وهیم از لکن 3 م،یخوریم

 کهي درروز داندیم خدا بلکه 5 مرد، دینخواه نهیآ هر: «گفت زن به مار 4.» دیریبم مبادا د،یمکن
شمان د،یبخور آن از  دید زن چون و 6.» بود دیخواه بد و کین عارف خدا ومانند شود باز شما چ

ستین خوراكي برا درخت آن که شنما وبنظر کو  اشهویازم پس افزا، دانش ریدلپذی درخت و خو
 . اوخورد و داد زین خود شوهر به و بخورد گرفته،

 6ـ  1:  3 پیدایش
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  ؟ افتاد آنى اتفاق چه حوا و آدم براى  ؛ بد و نیک معرفت درخت  وهیم خوردن با

 که( کشیدند خجالت و هستند عریان که فهمیدند آنى و "فورا  و) کردند تجربه یعنى( خوردند درخت این از هردو حوا و آدم
شه ست ترس آن ری صل در آنکه حال. کردند پنهان خدا از را خود و)  ا  خجل و بودندن عریان آنان آخر آیه در شیدایپ 2 ف
  . نندیبب زده خجلت و ترسان و دور خدا از و انیعر را خود که شد باعثی اطاعتی بي رو از تجربه نیا.  نبودند

ــمان آنگاه ــانیا دو هر چش ــد باز ش  دوخته، هم به ریانجي برگها پس. انندیعر که دندیوفهم ش
 . ساختند شتنیخوي برا سترها

 7:  3 پیدایش

 10:  3 پیدایش .» کردم پنهان را خود پس. انمیعر که رایز گشتم، ترسان دم،یشن باغ در را آوازت چون«

  ؟ افتاد روح بعد دری اتفاق چه بد و نیک معرفت درخت از وهیم خوردن اثر در

 او حضور از چونی ول.  بود کامل ارتباط در خدا با او روح حقیقت در بود او مشارکت در و بود خدا روح جنس از که انسان
.  یمشو می تاریکى وارد وار اتوماتیک شویم خارج وقتى نور حضور از.  شد جدا است نور که خدا روح از انسان روح شد خارج

   8:  5 افسسیان.  شد تاریکى جنس از و گرفت قرار تاریکى در انسان روح و) .  است تاریکى نیست نور که جائى(
 است آن ؛ دیبود ظلمت شتریپی معن و میا گرفته قراری کیتار در گناه لهیبوس ما که کندیم اعالم پولس زبان از خدا هیآ نیا در
  . میباش ورن فرزندان و میکنی زندگ نور در میتوانیم حیمس به مانیا بای ول  است شده ظلمت وی کیتار جنس از ما روح که

ــتریپ که رایز 8  وررفتارن فرزندان چون پس. دیباشــیم نور درخداوند الحال کنیل د،یبود ظلمت ش
 . دیکن
 

 8:  5 افسسیان
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  ؟ آفرید  را شیطان "اصال خدا چرا و کیست شیطان
 این هب را انسان خدا فقط بلکه ستین خدا جنس از او روح جنسی ول.  باشد می روح جنس از و است فرشته یک شیطان

 پرستارانو خدمتکاران آنان.  اند نشده آفریده خدا شباهت به فرشتگان.  باشد خدا جنس از انسان روح جنس که کرد نایل مقام
  ) .14 -13:  1 عبرانیان( هستند خدا فرزندان
 و کند طاعتا انسان از فرشتگان همه همانند ستیبایم او. بود حکیم حتى وی زیبائ و جمال با قدرت پر فرشته یک شیطان

 اتیآ در.   کنید مطالعه)  15-12: 14 اشعیاء و19 ـ 11: 28 حزقیال( در را طانیش خصوصیات توانید می.  دینما خدمت را او
) فرشتهی (کروب به راجع که دیکن توجه 13 هیآ به. کندیم استفاده طانیش سمبل عنوان به صور شهر از خداوند 28 الیحزق

 16 هیآ در شد اخراج ا خد حضور از)  17 هیآ. (   شد مغرور شیبائیز و حکمت و کمال تمام با او آخر در که ؛ کندیم صحبت
 حضور از تندهس معروف دیپل ارواح ای و دیپل فرشتگان به که گرید فرشتگان) سوم ک(ی ثلث  او هنگام همان در. دیکن توجه

 شده نوشته کیسمبول صورت به واقعه نیا  ؛ دیکن توجه است شده نوشته ریز در که 4-3:  12 مکاشفه هیآ به. افتادند ا خد
  . است
 هیآ کی صلف در مکاشفه در فرشتگان=  گان ستاره لغت.  است طانیش خود اژدها و هستند فرشتگان نشانه ستارگان ثلث
  . است کرده باز ماي برا رای معن نیا مکاشفه کالم اول همان در خدا خود و شده ریتفس 20
 هستند معرف وهاید ای و دیپل فرشتگان به و کردند سقوط فرشتگان از سوم کی و طانیش که میشویم متوجه اتیآ نیا تمام از
  .ببرندي ابد عذاب و گوگرد اچهیدر به خود با را خدا فرزندان که است نیا آنها کار و

ي و و بخوان هیمرث صور پادشاهي برا انسان پسري ا« 12: گفت شده، نازل من بر خداوند کالم و 11
 در عدن در 13ی. هست جمال کامل و حکمت مملو و کمال توخاتم: دیفرمایم نیچن هوهی خداوند بگو را

صفر اقوتی و احمر قیعق از گرانبها سنگ گونه هر وي بود خدا باغ  و زعج و زبرجد و دیسف قیعق و ا
شش زمرد و بهرمان و کبود اقوتی و شبی  در هک بود طال از تو در تیهایونا دفها صنعت و. بود تو پو

 کوه رب تا نمودم نصب را تو وي. گستربودهیسا شده مسحی کروب تو 14. بود شده ایآنهامه تو خلقت روز
ش خدابوده مقدس شي سنگها انیم در وی. با ی تاوقتي شد دهیآفر کهي روز از 15ي. دیخرامیم نیآت

صافیب که  پر ظلم رااز تو بطن تیسوداگر کثرت از اما 16ي. بود خودکامل رفتار به شد افتی تو دری ان
ستر،هیسای کروبي ارا تو و. انداختم رونیب خدا کوه رااز تو من وي دیورز خطا پس. ساختند  انیم از گ
شي سنگها سد را خود حکمت جمالت سبببه و دیگرد مغرور تییبایز از تو دل 17. نمودم تلف نیآت  فا

ـــاهاني رو شیپ را تو و اندازمیم نیزم بر تورا لهذاي. دیگردان  به 18. بنگرند تو بر تا گذارمیم پادش
صافی وب گناهت کثرت صمتی راب شیخوي ها مقدس تجارتتی ان ش پسی. ساخت ع  انتیم ازی آت

سوزاند را تو که آورمیم رونیب ستر نیزمي رو بر نندگانتیب عیجم نظر به را تو و ب . ساخت مخواه خاک
ــنا همه و 19 ــد رخواهندیمتح تو بر هاقوم انیم از انتیآش ــده، دهشــت محل تو و. ش  ابد به تا گرید ش

 .» بودی نخواه
 

 19 – 11:  28 الیحزق
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 ستاره، هفت اما. را طال چراغدان هفت وي دید من راست دست در که راي استاره هفت سر 20
 .باشندیم سایکل هفت چراغدان، هفت و هستند سایکل هفت فرشتگان

 20:  1 مکاشفه

  ؟ چیست گناه معنى
 در ، اســت شــده نوشــته آن به جدید عهد که یونانى زبان به همچنین و شــده نوشــته آن به عتیق عهد که عبرى لغت در

سمت شد)  نزدن هدف به(  معنى به گناه ، مقدس کتاب هردوق ست از دورى معنى به گناه مقدس کتاب کل در. میبا .  خدا
 ودخ خواست میی ول داشت کمال به را بد و نیک معرفت آنکه با. شد خارج خدا حضور از غرور و کفایى خود بخاطر انسان
 نیا ؛ کنمینم اطاعت خدا از من دیگویم کهی کسـ.  بداند برتر خدا از را خود اصـل در و خدا نه ردیبگ تصـمیم خودش براى

 و هســتم خدا خود قتیحق در.  اســت برتر و بهتر خدا از من عملکرد و من اراده و من دهیا ؛ من فکر که اســتی معن نیبد
ــت و. خورد معرفت درخت از بیفر و کاذبی کفائ خود نیا بخاطر.  ندارم خدا بهی اجیاحت  کهاین و کند تجربه خودش خواس

 شـــناخت آنکه با.  دارد وجود افراد در زین االنی خودکفائ وی اطاعتی ب هیروح نیا. نبود کافى کند اطاعت و بگوید خدا فقط
شتند  حوا و آدم را خوب و بد از کامل ستند می کامل نیز را خدا از دورى و مرگ معنى و دا  در "حایصر شانیا به خدا و دان

یدایش( ته)17:  2 پ بدى دورى( مرد خواهى بخورى بد و نیک معرفت درخت از اگر که بود گف ند را کار نیا باز) ا .   کرد
ــل ــروع آدم و حوا اطاعتى بى و غرور با دورى این پیدایش 3 درفص ــد ش  به منجر  و خوردند بد کین معرفت درخت از و ش
  . شد شانیا ترس و خجالت ، آنى عریانى احساس

شتگان از کیکدام به و 13 ش: «گفت هرگز فر ستبه نیبن ست د شمنان تا من را  اندازي اراپ تو د
ــازم تو ــانیای همگ ایآ 14 ؟»س ــتندین خدمتگذاري ها روح ش  وارث کهی آنان خدمتي برا که س

 شوند؟یم فرستاده شد، خواهند نجات
 

 14 -13:  1 عبرانیان

 به چگونهی سـاختیم لیراذل هاامت کهي ا ؟ياافتاده آسـمان از چگونه دخترصـبح زهرهي ا 12
 را خودی کرســ صــعودنموده، آســمان به«ی: گفتیم خود دل در تو و 13 ؟ياشــده افکنده نیزم

شت خواهم خدا ستارگاني باال  14. نمود خواهم جلوس شمال اطراف در اجتماع کوه بر و. افرا
ي اسفلها به هیهاو به لکن 15.» شد خواهمی اعل حضرت مثل کرده، صعود ابرهاي هایبلندي باال

 . شدی خواه فرود حفره
 

 15-12: 14 اشعیاء

 ده ســرو هفت را او که آتشــگون بزرگي اژدها نکیا آمدکه دیپد آســمان در گریدی عالمت و 3
سر؛ هفت شیسرها بر و بود شاخ سمان ستارگان ثلث دمش و 4 اف ش را آ  نیزم بر را آنها ده،یک

 . ببلعد را او فرزند دیبزا تاچون ستادیبا دییزایم که زن آن شیپ اژدها و. ختیر
 4-3:  12 مکاشفه
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 17:  2 شیدایپ مردی خواه نهیهرآ ،يخورد آن از کهي روز رایز ،يزنهارنخور بد و کین معرفت درخت از اما 17

  ؟ هست و بوده چه بشر زندگى در گناه نتایج

خدا نبود ؛ در انسان بعد از جدائى از خدا دیگر در آن محبت صد در صد ابراز شده خدا قرار نداشت ؛  در آرامش کامل حضور 
شادي صد در صد حضور خدا نبود.  وقتی من و شما در آرامش صد در صد نباشیم پس در جائی قرار داریم که آرامش نسبی 
ستیم.  در  شیم پس در تاریکی ه ست نبا ضور خدا که نور کامل ا ست.  اگر در ح صد کمتر ا صد در  ست و از آرامش کامل  ا

(خدا )  پس انسان بعد از جدا شدن از نور  "جائی که نور نیست تاریکی است " فیزیک تعریف صحیح تاریکی این است که
برد . و در حقیقت در مرگ روحانى (جدائى ابدى ) قرار گرفته است . این نتیجه دوري ویا به زبان  دیگر در تاریکى بسر می

 گردد و راه برگشــت وجود ندارد. اینمیمریم این دوري و این تاریکی ابدي می "دیگر نتیجه گناه اســت . و وقتی که جســما
ست.  امرورزه ما در دنیائى زندگى می ست . روزانه آدم  نتیجه بزرگ این گناه ا شر ا کنیم که بدى و بدبختى تجربه روزانه ب

و حوا هاى امروزى بدى را تجربه می کنند و اثرات آن در زندگى ایشان و فرزندانشان غم ، درد ، تلخى ها ، یاس ، ناامیدى 
، ترس ، غرور ، خودخواهى ها ، جدائى ها ، حسادت ها ، دروغ ها ، غیبت ها ،  فساد ، تعصبات ، قتل و آدم کشى ها است ؛ 

 أ محبت و راستی و نیکوئی است. داین ها نتایج آن دوري اصلی از مب
  

ست گناه مزد یا و گناه جریمه سان کی فوت از قبل اگر ؟ چی شده آمرزیده او گناه ان شد ن س مرك از پس اتفاقى چه با  مانىج
  ؟ افتد می

 کردهن گناه من بگوید که نیست انسانى هیچ و هستند دور خدا از انسانها همه).  خداست از ابدى دورى(  مرگ:  گناه جریمه
 جنس زا انسان روح و برد می بسر تاریکى ودر خداست از جدایى در جهان این در انسان روح.  نداند را کناه معنى آنکه مگر ام

 مین بازگشت نور به هرگز تاریکى آنجاییکه از و شده جدا انسان بدن از روح جسمانى مرگ موقع در.   است شده تاریکى
 دورى این.  ماند می دور او از ابد تا و کند نمی بازگشت است نور که خدا روح به ،  شده تاریک و ادج که روح این ، کند

  .  است شده خوانده)  روحانى مرگ( مرگ به مقدس کتاب در ابدى دورى این.  است گناه) جریمه( نتیجه ابدى

 23:  6 رومیان . حیمسی سیماع خداوند دری جاودان اتیح خدا نعمت اما است، موت گناه مزد که رایز
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  ؟ کند می زندگى غم و درد همه این در انسان حاضر حال در چرا

. (  رددا وجود گناه تاریکى و غم و درد "طبعا که گرفت قرار جایى در) شد خارج خدا حضور از( کرد گناه انسان اینکه از بعد
 نور که جائى و است غم عوض در نیست خداوند شادى که جائى و دارد وجود درد نیست وسالمتى آرامش خداى که جا هر
 ، گىزند غم و درد در نیاید بیرون خدا ازي دور موقعیت این از انسان که زمانى تا و.  دارد وجود تاریکى "مسلما نیست خدا
 و یضف از پر و مهربان و رحیم او.  بماند باقى ابد به تا موقعیت این در انسان که خواهد نمی آسمانى پدر.  برد خواهد بسر

 در أیاشع کتاب در قیعت عهد در.  کرد فدا را خود جان صلیب روى ما درد و غم برداشتن براى همین خاطر به است بخشش
  . ودب شدهی شگوئیپ غم و درد نیا برداشتن و  او شدن مصلوب و نیزمي رو به حیمسی سیع صورت به خدا آمدن مورد

 4: 53 اشعیا ..........نمود حمل شیخو بر را ماي دردها و گرفت خود بر را ماي ها غم او لکن

سیح صاً م سبت هم ما تا برد صلیب بر را آنها و گرفته دوش بر را ما گناهان بار شخ  گناه به ن
 24:  2 پطرس اول . اید افتهی شفا شما که اوست زخمهاي سبب به زیرا کنیم، زیست مطلق نیکی براي و بمیریم

  ؟ ببریم بسر های نگران و دردها و ها سختى این در ما خواهد می خدا آیا

 خود انج صلیب روى ما درد و غم برداشتن براى همین خاطر به.  بمانیم باقى موقعیت این در ما که خواهد نمی آسمانى پدر
  . نمود حمل برخویش مارا دردهاى و گرفت برخود مارا ى ها غم او لکن) 4: 53 اشعیا. ( کرد فدا را

 فکر هب اوقات تمام در او رایز رد،یگ دوش به را شماي هاینگران و هاغصه تمام بار خداوند دیبگذار
 . باشدیم شما

 7:  5 پطرس اول

 28:  11ی مت . دیبخش خواهمی آرام را شما من و گرانباران و زحمتکشان تمامي امن نزد دیایب
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  ؟ چیِست جهنم یا و ابدى مرگ معنى

 رد جهنم مقدس کتاب در البته.   ابد تای ول  بودن ودرد تاریکى و عذاب در و  خداست از ابدى دورى جهنمی روحانی معن
ي برا هودی گمراه پادشاهان نیزم آن در) هنوم ابني واد=  گهنم( شدیم گفته میارشلی شرق جنوب دری محل به قیعت عهد
 زنده زنده و شدندیم کشته شانیها بچه کهی زنان محل آن در.  کردندیمی قربان را خود فرزندان ملکوت و بعل مثلی انیخدا
 گوش به انمادر نیا دنیسائ دندان بر دندان و هیگري صدا و کردندیم ونیش و هیگر ؛ دندیگردیم ها بت نیای قربان آتش در
 شتز کار نیا بخاطر و گردد خراب ها بت نیا که دادند دستوري بعد پادشاهان و کرد توبه قوم کهي چند از بعد. دیرسیم
 نیا ربخاط و شدیم ختهیر محل آن در میاورشل زباله و کردند لیتبدی دان آشغال به و جامعه منفور را محل آن خود اکانین

 شهیهم و. ندمسوزاند را ها آشغال نیا نکند دیتول مرض وي باکتر و جرم کثافات نیا که نیاي برا. بود زین کرم آن در کثافات
 جهنم در ما که کندیم صحبت خدا ازي دور به راجع حیمسی وقت.  نداشتی تمام آن آتش و. بود پا بر آتش محل آن در

 و هنمگ محل در کهی عیوقا از مردم وي هودی شنوندگان  که کندیم رجوعی میقد محل نیا به میرویم جهنم به ای و میهست
 ای و اندند فشار و هیگر ای و  ؛ ردیمینم آن کرم ای  ؛ شودینم تمام کهی آتشي  ها واژه به و بودند خبر با) جهنمي (واد نیا

  31 – 30:  7  أیارم.   داشتندی آشنائ  بوده محل نیا در  قبال که دنیسائ دندان بر دندان
  23 – 22:  16 لوقا.   کرد صحبت آنان مرگ و ریفق عاذریال و دولتمند مرد مورد در حیمسی سیعی وقت نیهمچن

 کاشفهم در حال نیع در دهدیم حیتوض را خدا بدون مرگ لوقا در شده ذکر هیآ صورت بهي ابد عذاب باره در زینی سیع حیمس
 کندیم اعالم کیسمبول وی تشابه صورت به گوگرد اچهیدر در را طانیشي ابد شدنی زندان محل و ندهیآ ریتصو نیا وحنای به
   15 -10: 20 مکاشفه. 

 30:  25ی مت   بود خواهد دندان فشار و هیگر کهیی جا د،یاندازی خارج ظلمت در را نفعیب غالم آن و

 را آنجا و آورده من خانه به را خودي بتها و انددهیورز شرارت من چشمان برابر در هودایی اهال 30
 آنجا در و اندنموده بنا» توفت«نام بهی قربانگاه زین» هنوم ابن«ي واد در 31. اندســـاخته نجس

 که یهولناک و زشـت کار کنندیمی قربان آتش، در زنده زنده بتهاي برا را خود دختران و پسـران
 . بود گذشته خاطرم ازی حت نه و بودم فرموده امرنه

 31 – 30:  7  أیارم

 نکهیازا ،يشو اتیح داخل شل که است بهتر را تو رایببرز را آن بلغزاند، را تو دستت هرگاه پس
ــت دو با ــ در ،يگرد جهنم وارد دس ــ کهی آتش ــانیا کرم کهیی جا 44 رد؛ینپذی خاموش  ردینم ش

 . ردینپذی خاموش وآتش،
 44 - 43:  9 مرقس
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 فند را او و مرد زین دولتمند آن و بردند میابراه آغوش به را او فرشـــتگان، و بمرد ریفق آني بار
 . افتی عذاب رادر خود گشوده، اموات عالم در را خود چشمان پس 23. کردند

 23 – 22:  16 لوقا

  ؟ بود شیطان تقصیر بشر کردن گناه دلیل آیا

 با املک انتخاب و داشتند را او دروغ تشخیص و ندهند گوش شیطان به که داشتند را حق و اختیار این هردو حوا و آدم ، خیر
 ها انسان ام هم هنوز و کرد وسوسه شیطان البته.   گذاشت توان نمی شیطان تقصیر.  نه یا شوند جدا خدا نزد از که بود آنها

 گوش شیطان به که کند می انتخاب خودش انسان.  نیست گناه انجام به ما کردن مجبور به قادری ول کند می وسوسه را
 هگذشت در زمان یک در گیرند می قرار پلید ارواح و شیطان کنترل در که افرادى.  کند اجرا و اطاعت را او دستورات و دهد
 فظل به یا و گذاشتن تاثیر یا و کنترل حق ارواح صورت این در.  اند داده را خود افکار به کردن صحبت حق ارواح به خود

 هاجاز با که دارد امکان این و.  اند کرده پیدا را شخص یک)  اراده ـ احساسات ـ فکر( روان به ورود حق معنى روحانى جنگ
 ارواح و شیطان به اجازه این دیگرى شخص گناه حتى یا و  روانى و روحى خاص موقعیت خاطر به یا و بوده شخص خود
 جاى ىب هاى مالکیت حق و ها کنترل نوع این توانند می دارند ایمان مسیح به که آنانى خوشبختانه اما.   است شده داده

  . بگیرند پس را پلید ارواح و شیطان

  ؟ بود که با تقصیر ؟ آدم یا حوا آیا ؟ کرد کسى چه را اول گناه

 اورا توانست می دیگرى گناه به بله گفت می یکى اگر حتى. نه بگویند توانستند می هردو.  کردند حوا و آدم هردوى را گناه
 مردی ول ودب حوا با اول بشریت زندگى به گناه ورود ترتیب بله.  نماید آزاد گناه و دورى از و کند تشویق درست انتخاب به

 برخی ول شد زمین وارد زن طریق از اول ابدى مرگ و گناه بله. نکردی ول برگرداند گناه و دورى این از را او توانست می
 اول راگ. شد جهان وارد بعدا زن یک طریق از نیز)  باشد مسیح عیسى که( حیات و نجات و گناه آمرزش که است این خوش
  . برگردانید زن به نیز را نجات مورد در مثبت پوئن بایست می صورت این در دهید می زن به را منفى پوئن

 و حشو کهیی جا شــد، انداخته تیکبر و آتش اچهیدر به کند،یم گمراه را شــانیا که سیابل و 10
 دیسف بزرگی تخت دمید و 11. دیکش خواهند عذاب روزابداالبادشبانه تا شانیا و هستند؛ کاذبی نب
 و 12 .نشد افتییی جا آنهاي وبرا ختیگر نیزم و آسماني وي رو از که نشسته آن بر رای کس و

شودند دفترهارا و بودند؛ ستادهیا تخت شیپ که دمید وبزرگ خرد را مردگان  گرید يدفتر پس. گ
شوده ستاتیدفترح که شد گ سب شد،ي داور مردگان بر و ا  دفترها در آنچه از شانیا اعمال بح
 که رای مردگان اموات عالم و موت و داد؛ باز بودند آن در که رای مردگان ایدر و 13. اســـت مکتوب

 اچهیدر به اموات عالم و موت و 14. افتی حکم اعمالش بحســبی کی هر و دادند؛ بودندباز آنها در
 افتی مکتوب اتیح دفتر در کههر و 15. آتش اچهیدری عنی ،یثان موت است نیا. شد انداخته آتش
 . دیگرد افکنده آتش اچهیدر به نشد،

   15  -10 :  20 مکاشفه
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ضور در حوا و آدم شتند تن به لباس ایآ ؛ شانیزندگ به گناه ورود و آنهای چیسرپ واقعه از قبل ؛ بودند خدا ح  انیرع ای و دا
  ؟ کشیدند می خجالت خدا از آیا  ؟ بودند

 و بودند عریان هردو حوا و آدم که دهد می نشان ؛ 3 فصل در گناه از قبل آیه آخرین 25:  2 پیدایش کتاب در خدا کالم در
 شارکتم در و او مقابل در ما خواهد می خدا امروزه.  کشیدند نمی خجالت خدا از  خودی انیعر خاطر به و نداشتند تن بر لباسى

 خون که یمباش داشته باور مادامیکه باشیم نداشته چیزى هیچ از خجالت و  باشیم شفاف او مقابل در و بگیریم قرار همواره او
 نداریم خجالت ای و ترس او مقابل در ؛ نکنیم گناه لباس آن زیر در و  است ما تن بر او عدالت سفید لباس و کننده پاك مسیح

  .  آمد وارد آنها بر خجالت و  ترس که شدی عامل "آنا  حوا و آدمی زندگ در گناه ورود متاسفانه. 

  ؟ کرد چه عریانى از خود پوشش براى انسان

   7:  3 پیدایش.   شود پوشانده عریانیشان تا دندیپوشان انجیر برگ با را خود حوا و آدم
 خجالت خدا زا گرید تا بپوشــاند را خودی انیعر بتواند تا کرد او که بود انســانىي نیکو کار یک و انســانى عملکرد  یک این

 ریانع خدا مقابل در دوباره او و ریزد می و است موقتى و شود می خشک زود انجیر برگ اما. برود خدا نزد به بتواند و نکشد
ست سان.  ا شش و سعى با امروزه ان ست عمل و کو  باسل ساختن و انجیر برگ کندن که کیسمبول طور بهی عن( ی خود د

شاند گناه شرم از را خود خواهد می)  بود سفانه اما.  بپو شش وی سع با ما.  بود نخواهد و نبودهي کار ؛ نیا متا  و خود کو
ست اعمال شد کوین که چند هر خود د شان  را خود گناه که بود مینخواه قادر با ش قیال میبتوان تا میبپو ي خدا قابلم در میبا
  . میستیبا گناهی ب و پاك

ــمان آنگاه ــانیا دو هر چش ــد باز ش  دوخته، هم به ریانجي برگها پس. انندیعر که دندیوفهم ش
 . ساختند شتنیخوي برا سترها

 7:  3 پیدایش

  ؟ زند می دستی اعمال چه به انسان  ؛ خدا حضور در کردن جلوه گناهی ب و  پاك براى

 دایپ ادامه یکدیگر سر بر گناه انداختن و آوردن بهانه با بعد و شد شروع انجیر برگ از لباس کردن درست با او انسانى اعمال
 دیگر زبان به.  شد گناه نیا باعث اى آفریده خودت خدا تو که شیطان که گفت زن و کرد مجبور مرا زن که گفت آدم. کرد
 سر رب وي گرید سر بر گناه انداختن با انسانها از بعضى امروزه. انداختند خدا خود گردن را گناه و خدا از را خود جدائى آنها
 و آفریده را ام خدا خود گویند می و باشندي بر خود گناه نتایج و جریمه پرداخت و تقصیر از توانندیم کنندیم فکر ؛ خدا خود
 و ناهانگ آمرزش به احتیاج و نیست تقصیرى را ما دیگر پس ، کنیم گناه ما که شده باعث و کرده معرفى او خود را گناه

 متاسفانهی  لو.  برگردند خدا حضور به خواهند می صادقانه و اند کرده گناه که دانند می  آگاهانه دیگر بعضى.   نداریم برگشت
  .  دهند نشان گناه بدون خدا مقابل در را خود که خواهند می ؛ خودشان بودن نیک و انسانى اعمال و نیکو کار با
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 آفرید یکون بسیار و آفرید خود شبیه را انسان خدا "اصال. هست و بوده خلقت بدو از ؛ انسان وظیفه نیکو اعمال و نیک کار
 حال.  گذاردب خدا سر منت و کردم خدا براى کارى چه که بگوید تواند نمی کند می نیک کار انسان اگر و بکند نیک کار که

 آمرزیده اهانگن نیک کار با  که دیگویم خود کالم در خدا که دانست دیبا. بکند نیک کار که است بوده او وظیفه نیا آنکه
 هر و الح هر در و باشیم خوب و نیکوي ها انسان که ایم شده آفریده آن براى که کنیم می کارى داریم ما بلکه ، شود نمی
  . کنیم نیکو کار ؛ تیموقع

  ؟ کند خدا  مقبول را انسان تواند می نیک کار آیا

 ما پاى آن ردننک متأسفانه نکنیم و بدانیم نیک کار اگر.  شد خدا مقبول توان نمی آن بای ول است انسان وظیفه نیک کار
 پارچه یک جز چیزى او مقابل در ما نیک کار که فرماید می خدا 6:  64 اشعیاء در عتیق عهد در.   شود می محسوب گناه

  نمائیم جلوه ادلع را خود توانیم نمی ها آن انجام با بلکه کنیم نیک کار ما که باشد نداشته دوست او آنکه نه.  نیست کثیف
 نیک ای ، شده آمرزیده شخص عنوان به اعمال این بخاطر را ما بایست می خدا و  میهست خدا حضور شایسته که بگوئیم و

 گناهان فارهک یا فدیه بعنوان)  را خود کار نه( را صلیب روى مسیح)  نیک( کار  اگری ول.  بپذیرد عادل ای  و پارسا ای  ، مطلق
  .  بود خواهد نجات این طبیعى نتیجه ؛  ما کردن نیک کار و شد خواهیم شمرده عادل ما صورت آن در  میریبپذ خود

 17:  4 یعقوب . است گناه را او اورد،ین بعمل و بداند کردنییکوین هرکه پس

ــخص مثل ما عیجم که رایز ــده نجس ش ــدیم ملوث لته مانند ما عادله اعمال وهمه میاش . باش
 . دیربایم را ما باد، مثل ما گناهان شده، پژمرده برگ، مثل مای وهمگ

 6:  64 اشعیاء

  ؟ است گناه بى "کامال و ، نکرده گناه بحال تا که بگوید تواند می انسانى هیچ آیا

 و آید می دنیا این به خدا از دورى در شود متولد دنیا این در آنها هاى بچه و حوا و آدم از که هر. اند کرده گناه انسانها همه
  خود و ندا آمده دنیا این به گناه در نیز پیامبران حتى همه. گیرد می قرار)  گناه موقعیت(  دورى این موقعیت در حقیقت در
 دهد می اننش را بودن انسان شما و من مثل که پیامبران گناهان آشکارا بسیار و وضوح به مقدس کتاب. اند کرده گناه زین
 اعمال ، داود حضرت قتل و زنا ، موسى حضرت کشى آدم ابراهیم دروغ نوح، کردن مست مثل. کند نمی پنهان را ها آن و

 اخیزرست و مرگ از بعد جدید عهد نالرسو و شاگردان گناهان و زمین روى به خدا خود آمدن از قبل سلیمان حضرت آلود گناه
 دیهف گناه بى بره یک مثل تا نکرد گناه کرد زندگى زمین روى کامل آدم و انسان یک صورت به که خدا خود تنها.  خود

  . گردد ما همه گناهان

 23:  3 انیروم . باشندیم قاصر خدا جالل واز اندکرده گناه راهمهیز
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 ؟ هستم خدا صد در صد پاکى به من که بگوید تواند می زمین روى در انسانى آیا

 ندکن می مقایسه یکدیگر با را خود انسانها البته.  نیست %100 پاکى در ، قدوس آن از دور شده جدا انسان و است پاك خدا
 چقدر که میشویم متوجه میکنیم سهیمقا بود جسم دري خدا که حیمس با را خودی وقت اما.  هستند پاك که کنند می فکر و

  .میآوریم کم

 9:  20 امثال .»شدم پاك شیخو گناه از و طاهرساختم، را خود دل: «دیگو تواند که ستیک

 ؟ بود چه براى شد داده موسى به فرمان 10  صورت به که خدا قانون

 که باشد می فرمان 613 "تماما بلکه نیست فرمان 10 تنها  شده نوشته اول کتاب 5 در که خدا فرمانهاى بقیه و فرمان ده
 تیشخص نشانگر دیجد عهد چه و میقد عهد چه مقدس کتاب لغت هر و احکام نیا تمام.  خداست استاندارد دادن نشان براى

 و آن تیرعا با که استی چوب چهار و کندیم انیب را انسان و خدای عال و کوین تیشخص چوب چهار خداي فرمانها.  خداست
 هاى لوحه روى بر که اول فرمان 10 شاید فقط مردم.  گرفت میخواه قرار خدا محافظت در   "جتاینت محدوده نیا در ماندن
 . باشند داشته بیاد است ممکن را شد نوشته خدا خود توسط سنگى

 وقتى ها انانس ما و است پرستش قابل و مقدس و پاك خدا که بدانیم که است این براى خدا شریعت یا قانونها ؛ فرمانها این
 این مکنی می احترامى بى خود مادر و پدر به یا و بریم می حسد خود همسایه به یا و کنیم می قتل یا و گوئیم می دروغ

 با ودخ مقایسه با و هستیم دور و کوتاه او با مشارکت استاندارد از و هستیم دور او حضور از که دهد می نشان بما استاندارها
 که میبدان دیبا زین را نیا.  ایم کرده گناه و نداشتیم نگاه را او استاندارد و نیستیم خدا پاکى به که شویم می متوجه قوانین آن

   باشد می گناه دادن نشان براى او شریعت و خدا قانون
  . بریم می پى آن هاى لکه و آن کثیفى به آن در خود صورت دیدن با که است آینه یک مانند خدا کالم و قانون

 نیزم از را تو که تو،ي خدا هوه،ی هستم من« 2: بگفت را کلمات نیا همه و فرمود تکلم خدا و 1
 و دهیتراشی صورت 4. نباشد من از ریغ گرید انیخدا را تو 3. آوردم رونیبی غالم خانه از و مصر

 نیمز ریز آب در ازآنچه و است، نیزم در نییپا آنچه از و است، درآسمان باال آنچه ازی تمثال چیه
 توي خدا هوه،ی که رامنیز منما، عبادت را آنها و مکن، سجده آنها نزد 5. مساز خودي برا است،

 کهی آنان از چهارم و سوم پشت تا پسران از را پدران گناه انتقام که ورهستم،یغي خدا باشم،یم
 دارند، نگاه مرا احکام و دارند دوست مرا کهی آنان بر پشت هزار تا و 6. رمیگی دارندم دشمن مرا

 باطل به را او اسم که رای کس راخداوندیز مبر، باطل به را خودي خدا هوه،ی نام 7. کنمیم رحمت
 باش مشغول روز شش 9یی. نما سیراتقد آن تا کن ادی را سبت روز 8. شمرد نخواهد گناهیب برد،

 . آور بجا را خودي کارها همه و

 17-1:  20 خروج
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 و دخترت و پســرت و تو مکن، کار چیه آن در. توســتي خدا هوه،ی ســبت ن،یهفتم روز اما 10
 روز، شش در که رایز 11. توباشدي ها دروازه درون که تو مهمان و ات مهیوبه زتیکن و غالمت
ساخت، آنهاست در که را آنچه و ایدر و نیوزم آسمان خداوند  نیا از. فرمود آرام هفتم روز ودر ب
 تا نما، احترام را خود مادر و پدر 12. نمود سیتقد را آن خوانده، مبارك را روزهفتم خداوند ســبب
 15. مکن زنا 14. مکن قتل 13. درازشــود بخشــد،یم تو به تیخدا هوهی کهی نیدرزم توي روزها

 زن به و مورز، طمع خود هیهمسا خانه به 17. مده دروغ شهادت خود هیهمسا بر 16. مکني دزد
سا سا آن از کهي زیچچیه به و االغش و گاوش و زشیکن و وغالمش ات هیهم شد، تو هیهم  با
 .»  مکن طمع

 در. ندک حاصل را خدا تیرضا تواندینم هرگزی کس عت،یشري اجرا با که دیکنیم مالحظه پس
 فقط عتیرش. میا گذارده پا ریز را آن که میبریمی پ شتریب م،یبدان را عتیشر شتریب چه هر واقع

 مینیبب را خود گناهان تا کندیم باز را ما چشمان
 20:  3 رومیان

 نهیآ رد را خودی عیطب صورت که ماند رای شخص نکند، عمل و بشنود را کالمی کس اگر رایز 23
 24-23: 1 یعقوب .بودی چطورشخص که کرد فراموش فور و رفت و ستیرانگر خود رایز 24. نگردیم

  ؟ دهد می معنى چه و ؟ شد شروع کجا از مذهب

 کند استفاده)  مذهب( انسانى هاى روش این از خواهد می خدا به رسیدن براى انسان که است روش و راه معنى به مذهب
 خدا که. خداست و انسان بین مستقیم رابطه یک مسیحیت. برسد خدا به تواند نمی انسانى فلسفه وی انسان راه هیچ از ،انسان

  .خدا به انسان نه رسد می انسان به

 12:  14امثال شوندیمی منته مرگ به عاقبت اما ندیآیم راست انسان بنظر که هستندیی راهها

 9ی. ن مني ها قیطر شماي ها قیطر و ستین شما افکار من افکار که دیگویم خداوند رایز 8
سمان چنانکه رایز ست بلندتر نیزم از آ  افکارمن و شماي ها قیطر از مني ها قیطر همچنان ا
 باشدیم بلندتر شما افکار از

 9-8:  55 اشعیاء
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  میشود؟ پاك ما گناهان خدا قانون و شریعت اجراى بای حت یا و ها نکن بکن و مذهبى مراسم انجام با آیا

 اهنگ را خدا شریعت:  که این فکر با ها انسان.  شویم نمی شمرده عادل ما شریعت انجام با گوید می)  20:  3 رومیان( در
 شمرده كپا صلیب روى مسیحی عال و مقدس کار بوسیله فقط ما.  دهندیم بیفر را خود  ، باشند مقدس توانند می ، دارند
 شخصیت هک خدا کامل شریعت داشتن نگاه بای ول. گردد می دهیآمرز ما گناهان مسیح عیسى خون بوسیله فقط و. شویم می

 او دست بزارا بتوانند  و کنند زندگى خوشبخت و پیروز زمین روى توانند می انسانها که است وارانه مسیح زندگى و مسیح
  . گردند زیادى تعداد نجات باعث و شود پیاده زمین روى بر خدا ملکوت تا گردند

 ورحض در وسیله این به و آورد ایمان هرکه براي است شریعت کنندة تمام و هدف مسیح زیرا 4
 . شود شمرده نیک خدا
 

 4: 10 رومیان

  رساند؟ نمی خدا به را ما مذهب و شریعت کارهاى ویا نیک اعمال ، خدا به رسیدن براى چرا

 انانس. بپوشاند را خود که کند درخت از خدا حضور به رفتن براى آدم که بود انجیر برگ همان همانند انسان نیک اعمال
 و آفرید ودخ شبیه را انسان خدا. بپوشاند را آنان یا و کند پاك را خود گناهان تواند می کند نیک اعمال اگر که کند می فکر
 توانیم مین ماست وظیفه که کارى براى. باشد ما وظیفه و ما ذات در بایست می کردن نیک کار و بودن نیک و آفرید نیک
 ) 17: 4 یعقوب. (  اى کرده    گناه نکنى و دانى می نیک عمل یا و کار اگر فرمایید می خداوند حتى. بگذاریم خدا سر منت

 متوجه و بشناسیم را او استاندارد ما که داد را خود شریعت و قانون خدا. رسیم نمی خدا پاکى به کنیم پاك را خود قدر چه هر
 خدا با ار خود فاصله ما که بود این براى فقط فرمانها بقیه و فرمان ده. ایم ایستاده کجا خدا با مقایسه مقام در که شویم
 نیایید من یشپ به شریعت اعمال با فرمایید می خداوند. کند می مشخص را گناه ، قیعت عهد شریعت خدا کالم طبق.  ببینیم

  ) 20:  3 رومیان ، 6:  64 اشعیاء. ( شودیم پاك گناهنتان دیدار نگاه را قانون اگر که دیباش نداشته انتظار قتیحق در و

 17:  4 یعقوب . است گناه را او اورد،ین بعمل و بداند کردنییکوین هرکه پس

ــخص مثل ما عیجم که رایز ــده نجس ش ــدیم ملوث لته مانند ما عادله اعمال وهمه میاش . باش
 . دیربایم را ما باد، مثل ما گناهان شده، پژمرده برگ، مثل مای وهمگ

 6:  64 اشعیاء

 در. ندک حاصل را خدا تیرضا تواندینم هرگزی کس عت،یشري اجرا با که دیکنیم مالحظه پس
 فقط عتیرش. میا گذارده پا ریز را آن که میبریمی پ شتریب م،یبدان را عتیشر شتریب چه هر واقع

 مینیبب را خود گناهان تا کندیم باز را ما چشمان
 20:  3 رومیان



 ٣۶

 

  

 خدا از جدا انسان

 سؤاالت به پاسخ

  ؟ اى کرده گناه نکنى و دانى می نیکویى اگر دیگویم خدا  آیا

 در داخ کالم نیهم آنکه حال. گرددیم محسوب گناه خدا عتیشر و تیشخص و نداردااست به قفاوم نا اعمال مقدس کتاب در
 میازمائیب را خود پس. است کردن گناه خودش کوین کار ندادن انجام دیفرما یم آخر هیآ 4 فصل عقوبی کتاب در دیجد عهد

 ماي راب آنها همه متاسفانه.  میا نکرده و میدانستیم شما و من که بودهي ا رخواهانهیخ و کوینی کارهائ چه امروز نیهم ایآ
  . است ممکن ریغ میبگوئ بهتر و سخت چقدر نکردن گناه پس. است شده حساب گناه

 از  و قاصر خدا جالل از و اند کرده گناه آیند می دنیا به که زمین روى افراد همه که شده نوشته مقدس کتاب اتیآ کدام در
 ؟ هستند کوتاه خدا استاندارد

 23:  3 رومیان . محرومند خدا جالل از و اند کرده گناه همه

 20:  7 جامعه . دیننما خطا چیه و ورزدیی کوین که ستین ایدن دری عادل رامردیز

 2:  143مزمور . نیست گناه بی تو حضور در کسی هیچ زیرا مکن، محاکمه را ات بنده

 14:  15 ایوب باشد؟ پاك و نیک واقع در تواند می انسان آیا

سفندان مثل ما عیجم شته خود راه به ما ازی کیهر و میبود شده گمراه گو  ناهگ وخداوند بود برگ
 6:  53 اشعیاء . نهادي برو را ما عیجم

ست وپاکى نور که خدا روح جنس از و نور ما روح جنس ست بوده ؛ ا سطهی ول ا  عوض ما روح و ما موقعیت خدا از دورى بوا
  ؟ چیست دورى این در ما روح موقعیت االن.  شد

 رد و بمانیم دور او از که است این ما موقعیت و.  است نور که خدا جنس از نه و شده تاریکى جنس از ما روح گناه از بعد
.  ماند اهدخو باقى ابدى تاریکى در بلکه کند نمی بازگشت است نور روح که خدا به تاریکى روح این جسمانى مرگ موقع
  . گردد تاریکى وارد بایست می که است نور بلکه گردد نمی نور وارد تاریکى گاه هیچ

ستید نور در خداوند، با خود اتحاد با اکنون امّا بودید تاریکی در زمانی شما  رزندانف مانند پس. ه
  . کنید زندگی نور
 

 8:  5 افسسیان
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  ؟ نه یا ؟ کنیم زندگى او با که گردیم می بر خدا پیش در آیا ، مرگ موقع در نیستیم دیگر خدا روح جنس از ما که اگر

 ژىانر فرم. رود نمی بین از هرگز و است انرژى فرم ما روح.  ایم شده تاریکى جنس از و هستیم ظلمت در ما آنجائیکه از
 خارج ما اکىخ بدن از اینکه از بعد نگردد تبدیل نور به زمین روى در اگر. شود نمی نابود هرگزی ول دهد فرم تغییر تواند می
 است نور لکهب بشود تواند نمی نور وارد تاریکى وقت هیچ که دانند می مردم زمینى فیزیک قانون در. گردد نمی بر نور به شد
 خواهند او اب و روند می خدا نزد به که کنند می فکر مردم همه مرگ از پس بنابراین. شود تاریکى وارد تواند می راحتى به که
 دهنش یکى زمین روى در او با ما و باشد نشده پاك ما گناهان اگر و رویم می خدا نزد ما.  است غلط "کامال این که. بود

 و ایستاد خواهیم او مقابل در قضاوت براى فقط. نیست او روح جنس از ما روح و کرد نخواهیم دریافت را او روح باشیم
  .  ماند خواهیم باقى تاریکى در ابد تا و. کرد خواهد دور او از را ما ما گناهان

  ؟ روند می خدا پیش به کنند فوت نوزادى در واگر ؟ هستند گناهکار نوزادان و کوچک هاى بچه آیا

ست گناه موقعیت که خدا از دورى در شود می زائیده زمینى مادر و پدر یک از دنیا این در هرکه  چون یول. آید می دنیا به ا
ــخیص قدرت ــتفاده هنوز را بد و نیک معرفت یا و تش ــورت این در ندارد و نکرده اس  او براى بد اعمال پاى به او اعمال ص
شته سیح را آنها که دانند نمی که آنهائى همه مانند. (داند نمی چون شود نمی نو شیده صلیب روى م ست بخ  باید طفق و ا

). 34:  23 لوقا.(  شوند می بخشیده صورت این در گردند فوت بچگى در اگر نوزادان آن) کنند زندگى آن طبق و کرده باور
سى دیگر جاى در :  12 سموئیل دوم( و) 37-36:  9 مرقس) ( 14:  19 متى(  بیایند من بنزد ها بچه بگذارید گوید می عی
  ) . خدا نزد(  برویم خواهیم می ما که است جائى او که کند می اعالم طفل مرگ از پس داود که خوانیم می) 18-24

 34:  23 لوقا . کنندمی چه دانندنمی زیرا ببخش را اینان پدر، اي: «گفت عیسی

  37: فرمود گرفته آغوش در را او بعد و داد قرار همه برابر در را او و گرفت را کودکی ســـپس 36
 تنها هن بپذیرد، مرا هرکه و اســـت پذیرفته مرا بپذیرد، من نام به را کودکان این از یکی هرکه«

 . است پذیرفته مرا فرستنده بلکه مرا
 37-36:  9 مرقس

 یراز نشـــوید، آنان مانع و بیایند من نزد کوچک هاي بچّه بگذارید: «فرمود آنان به عیســـی امّا
 . دارد تعلّق کسانی چنین به آسمانی پادشاهی

 

 14:  19 متى
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سیدند می داوود خادمان و مرد کودك هفتم روز در 18 :  دگفتن آنها. بدهند او به را خبر این که تر
 نای توانیم می چگونه ما داد، نمی پاســخ ما ســخنان به داوود بود زنده هنوز کودك که زمانی«

 که دید داوود وقتی امّا 19.»  برســـاند صـــدمه خود به اســـت ممکن زیرا بدهیم؟ او به را خبر
 کودك آیا: «پرسـید آنها از. اسـت مرده طفلش که فهمید کنند، می صـحبت آهسـته خادمانش

ست؟ مرده  حمام. برخاست زمین روي از داوود آنگاه 20.» است مرده بلی،: «دادند جواب آنها» ا
شید پاك لباس و زد عطر کرد، شگاه به بعد. پو ست  خانه هب آنجا از. رفت خداوند عبادت براي پر
 خادمانش 21. خورد او و گذاشـــتند رویش پیش آوردند را غذا. بیاورند غذا برایش که گفت و آمد

. رديک گریه و گرفتی روزه تو بود، زنده بچه که وقتی! فهمیم نمی ما: «پرســیدند کرده تعجّب
 بود، زنده هنوز نوزاد که وقتی: «گفت داوود 22.»  خوري می نان و آمدي است مرده او که حاال
 .ابدی شفا او و شود مهربان من بر خداوند شاید که بودم امیدوار زیرا کردم، گریه و گرفتم روزه

ـــت، مرده او که حاال امّا 23   او پیش من آورم؟ باز را او که دارد امکان آیا بگیرم؟ روزه چرا اس
 .»گردد نمی باز من پیش او ولی میروم،

 23-18:  12 سموئیل دوم

   دهید توضیح ؟ چرا ؟ آیه ؟ است بدى آفریننده خدا آیا

ست چیز همه و خلقت همه خالق خدا سان براى نهی ول آفریده خدا را بدى حتى و تاریکى و ظلمت حتى ا  رارق آن در که ان
ی ول0کند یم پیدا را خود خاص جلوه نیکوئى - بدى بودن با و نداشت را خود معنى نور شد نمی آفریده تاریکى اگر.  بگیرد

 نیکوئى و سالمتى ما براى خدا افکار تمام 0کنیم زندگى آن در ما که نیافرید ما براى را تاریکى و بدى خدا صورتى هیچ در
  ) 9:  5 افسسیان( هستیم نور فرزندان ما و)  11: 29 ارمیاء( است

 ارهاک این همه خداوند من هستم، بد و نیک آورنده پدید من آفریدم، را تاریکی و روشنایی من 7
 . دهم می انجام را
 

 7:  45 اشعیاء

شدیمی سالمتي فکرها که دانمیم دارم شماي برا که رایی فکرها: دیگویم خداوند رایز  نهو با
 . بخشم دیام آخرت در را شما تاي بد
 

 11: 29 ارمیاء

 9:  5 افسسیان . استی راست و وعدالتیی کوین کمال، در نور وهیم که رایز
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 ؛ نه یا و بله اگر ؟ کنیم زندگى او از دورى در و تاریکى در ابد تا و شده تاریکى وارد ما که بود این ما آفرینش از خدا دل آیا
  ؟ چرا دهید توضیح

 و طبیعت و فرشــتگان تمام و کنیم ســلطنت زمین روى بر و باشــیم او حضــور در ابد تا ما که خواســت می او ، وجه بهیچ
شند ما کنترل در حیوانات  نیز یکىفیز نظر از حتى.  رویم نمی هرگز و کنیم زندگى پیروزى و آرامش و شادى در ابد تا و با

 او نور در که خواهد می محبتش بخاطر و ماســت عاشــق او.   ابدى دورى و روحانى مرگ برســد چه بمیریم ما که نبود بنا
  . بمانیم باقى ابد تا و شده وارد

سان آیا سد خدا به تواند می گناهکار ان ضور به و بر ست کارى و روش آیا ؟ بیایید او ح سان که ه  نراآ خدا که دهد انجام ان
  ؟ کند عفو را ما گناهان و بیامرزد را ما ، ما عمل یا کار آن دلیل به و بپذیرد

  . دارد دهنده نجات به احتیاج و دریا در  شده غرق است شخصى مانند گناهکار انسان. ندارد وجود راهى وجه بهیچ
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 انسان دنبال به خدا

  :انسانی زندگي برا خدای ازل خواست

 جالل از و اند کرده گناه ندیآی م ایبدن که نیزمي رو افرادۀ هم امروز به تا خدا حضور از آنهاي دور و حوا و آدم گناه زمان از 
 در داب تا ما که خواستی م او.  میکنی زندگ او ازي دور در وی کیتار در ابد تا. هستند بدور خدا استاندارد از و قاصرند خدا

:  1 نشیآفر(.        باشند ما کنترل در واناتیح و عتیطب و فرشتگان تمام و میکن سلطنت نیزمي رو بر و میباش او حضور
 محبتش ربخاط و ماست اوعاشقي. ابدي دور وی روحان مرگ به رسد چه میریبم ما که نبود بنا زینی کیزیف نظر ازی حت) .  28

  .میبمانی باق ابد تا و شده وارد او نور در که خواهدی م
  : گناهي سزا و جهینت

ی انجسم مرگ با کندی م تجربه نیزمي رو در را آن انسان کهی روحان مرگ. است مرگ گناهة کفار و جهینت که میدانی م
 در. دباش افتهین نجات اگر گرددی م جدا خدا از ابد تا انسان روح که استی زمانی روحان مرگ. شودی م لیتبد تیابد به
:  17 انیالویۀ آ در.  است مرگۀ نشان کی خون ختنیر. گرددیم نقد مای جسمان مرگ زمان در گناهۀ جینت و مهیجر قتیحق
 از بعد حوا و آدمی وقت لیدل نیهم به. شود ختهیر ما خون که خواهدی نم او و ماست خون در ما جان که:  دیگویم خدا 11
 ریانج رگب با را خود خدا حضور به برگشتي برا و کردند گناه و شرم و خجالت احساس انند،یعر که افتندیدر خدا ازی چیسرپ

  ) . خود اعمال با کفاره(  پوشاندند
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 انسان دنبال به خدا

 تا کرد یقربان را وانیح نیاول خدا خود بپوشاند را آنان گناه وی انیعر دائماً تواندی نم و استی موقت ریانج برگ چونی ول
 و آدم تا کردی قربان خدا را وانیح نیاول پس ، شد ختهیر آنان خوني جا به بره خون) .   21:  3 شیدایپ. ( بپوشاند را آنان
  .گردند کینزد خدا به)  بره(  وانیح پوست پوششۀ لیبوس بتوانند حوا

   انسان نجات درباره مقدس کالم در هایی شگویپ

 ای وی قربان نیا. کرد اعالم 15:  3 شیدایپیۀ آ دریی نهای قربان دادني برا را خودۀ نقش خدا حوا و آدم گناه از بعد درست 
 کهیی انهة بر خون توسط را ما که خداست خود فقط.  باشد توانستی نم مبراست گناه از که خدا خود جزی کسیی نهاة بر
 بارها و بارها خدا ، سازد آزاد طانیش اسارت وی روحان مرگ از بلکه گناه اسارت از تنها نه تواندی م است حیمسی سیع

 اءیاشع(  ،)  9:  25 اءیاشع(  ،)  17 و 5:  45 اءیاشع. ( دهد نجات را ما تا دیآی م که کندی میی شگویپ اءیانب و کتبۀ لیبوس
  ) . 11 – 9:  40 اءیاشع(  و)  30:  40

 1:  1 وحنا( ی ،)  1:  3ی مالک(  ،)  6:  9 اءیاشع(  ،)  14:  7 اءیاشع.( دیپوش جسم خدا که بود شدهیی شگویپ بارها نیهمچن
ی هست(  کلمه صورت به او)  53 اءیاشع(  دیآی م شدنی قرباني برا او و دیآی م پسر و نوزاد و ولد کی صورت به او)  14 و
  .شد گناه یقربان او و گشتیی نهاة بر ماي برا و شد ساکن و دیپوش جسم ما انیم در)  ناتیکا وی هست تمام لیدل منشاء و
 بشود ما شباهت به ستیبای م او گرفت، خواهد خود بر را ما گناهان او که  بود شدهیی شگویپ)   21:  5 انیقرنت دوم(  
 نز کی رحم از او خاطر نیهم به ، ردیگ خود بر را ماي غمها و دردهای حت و گناهان تمام بتواند تا نکند گناه نیزم دری ول

 شدن دهیزائ موقع در دردی حت تو ای وي نکرد حس را مني دردها تو که دیبگوی کس مبادا تا آمد ایدن نیا به ما مثل درست
  .شود مای قربان تا نکرد گناه ما مثلی ول کرد تجربه نیزمي رو در را مای زندگ تمام اوي. نکرد تجربه مرایۀ گر نیاول و

  نیزمي رو بر خدا آمدن

 صورت هب خدا خود کهی زمانی عنی بود شده نیمع قبل از کهي روز تا گرفتهی موس و میابراه و لیهاب از خیتار طول تمام در 
 وی ربانق بعنوان رای وانیح ای و بره خدا حضور به ورودي برا خداوند نیمنتظر و اءیانب تمام ، آمد نیزمي رو بر حیمسی سیع

. ادد خدا خود هم رای قربان نیآخر بود داده وعده قیعت عهد کتب در خدا قبالً که همانطور. کردندی م خدا به میتقد کفاره
 29:  1 وحنا. ( یداردی م بر را جهان گناه که)  شد انسان خدا(  خدا بره است نیا گفت دهنده دیتعمیی حی آمدی سیعی وقت
 (  
 بر ودخ خونۀ لیبوس تنها نه تا آمد نیزمي رو به ، دیپوشی انسان جسم استي کار هر انجام به قادر که مطلق قادري خدا 

 کامل انسان کۀ ینمون تا نشود گناه مرتکبی ول کندی زندگ نیزمي رو ما مثل بلکه بپردازد را ما گناهانۀ میجر بیصلي رو
 خودي پدر محبت ، است محبت و عشقي خدا که خدا بیترت نیا به)  13:  4 انیافسس. ( دهد نشان ما به نیزمي رو بر را
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 انسان دنبال به خدا  

  اقدس ثیتثل

ی ول است H2O آن فرمول و ذات که آب مانند.  است داده نشان ما به القدس روح ، پسر ، پدر صورت سه به را خود خدا
ۀ درج 4 دری حت. باشد بخار صورت به و خی صورت به تواندی م ، باشد جهان سراسر در)  آب(  انوسیاق صورت به تواندی م

 نیهم به.  باشد داشته وجود H2O فرمول کی با بخار و ، خی ، آب صورت سه هر به جا کی در تواندی م گرادی سانت
 پسر صورت به تواندی م ، کند محبت را ما جهان سراسر در پدر صورت به تواندی م خداست او ذات که واحدي خدا صورت
  .گردد ساکن ما در القدس روح صورت به تواندیم و بپوشد جسم

 کتاب در ، است کرده انینما ما به را خود نیمع وقت دری ول بوده مظهر سه نیهم به بوده خدا کهی زمان از زمان اول از
ۀ لیبوس نشیآفر که میخوانیم 17 تا 15 هیآ کی فصل انیکولس در و بوده)  القدس روح(  خدا روح دوم هیآ کی فصل شیدایپ

 را مآد که دیگوی م خدا که است نیهمي برا ، است بوده عمل در خدا مظهر سه نشیآفر در پس. است بوده)  پسر(  حیمس
  ) القدس روح+  پسر+  پدر(  مرکبي خدا به کندی م رجوع "ما" لغت نیا).  26:  1 شیدایپ(  میبساز ما هیشب

 
 دوری از خدا بخاطر گناه آدم وحوا 

 

 پدر

 القدس روح پسر

          خدا

 هست

هست
 

ست
ه

 

ین
ست

 

 ستین

ین
 ست
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سوم تیموقع  
 نجات را انسان کھ دیآی م انسان دنبال بھ خدا

 بدھد

یواقع بھشت  

طانیش خدا  

ایدن  

انسان نفس درجسم ستنیز    
ینفسان انسانی   جسمان انسان  

 گناه

خدا ازی دور  

ی برا نیزمی رو خدا آمدن
 نجات

,گوناگونی ھایماریب, ھا تیحساس, معدهی ناراحتی ,گرنیمی ھا سردرد ای یعصب فشار  
.خداست ازیی جدا و استقالل خواھان کھی نھانی ھا عادت  

  

.رهیغ وی, افسردگی, عصب فشاری, تلخ  

 - بدن

 فکر

 اراده
حساسا  

 روح روح

بودن دل دو  

ثبات عدم  

شده خاموشی ول زنده  
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١-٣: ٢ انیافسس  

است شده خلق آن بر کھ رای مقصود  
.بپوشاند عمل جامعھ را گونھ وسواسی فکرھا   

  خود التیتخ و

ایدن در خدا از دور انسان  

معرفت درخت  
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 اراده

 فکر

 - بدنب

 حوا آدم
حیمسی سیع  
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 آرامش
یخوش  

 محبت
یآزاد  
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   ؟ شود ریخته بره خون باید چرا و کرد مقرر قربانى براى را بره خدا عتیق عهد در چرا دانید می آیا

 نسانا آن پوست از تا کرد قربانى را)  بره( حیوان او پوشش براى خدا.  فهمید و کرد حس را خود عریانى و کرد گناه انسان
 قربانى 21:  3 پیدایش. بپوشاند مارا گناهان و ریخته نهائى بره بعنوان را خود خون و آمده نجات روز در اینکه تا. بپوشاند را

 انانس که روحانى مرگ.  است مرگ گناه تتیجه که دانیم می همچنین و. داد را نهائى قربانى 29:  1 یوحنا در و داد را اول
 انسان حرو که است زمانى جسمانى مرگ. گردد می تبدیل ابدیت به جسمانى مرگ با که کند می تجربه زمین روى در را آن
. ددگر می نقد ما جسمانى مرگ زمان در گناه نتیجه و جریمه حقیقت در. نکند پیدا نجات اگر گردد می جدا خدا از ابد تا

 نمی او و. ماست خون در ما جان که گوید می خدا 11:  17 ویانال آیه در. است جسمانى مرگ نشانه یک خون ریختن
  . بشود ریخته ما خون تا ریخت را خود خون صلیب روى او خود دلیل همین به. گردد ریخته ما خون که خواهد

 انسان دنبال به خدا
 سؤاالت به پاسخ

  ؟ چیست کفاره معنى

  بکاری فارس فرهنگ در زین گناه مهیجر پرداخت معنى بهی ول رود می بکار گناه پوشاندن معنى به و.  است پوشش معنى به
  . است شده برده 

  ؟ بود چه براى و داد کسى چه را قربانى حیوان اولین

 رفتن راىب کردند سعى آنان.  کردند وگناه شرم و خجالت احساس آنا و عریانند که دریافتند خدا از سرپیچى از بعد حوا و آدم
 قتىمو و شود می خشک درخت برگ اما)  خود اعمال با کفاره. (بپوشانند انجیر برگ با را خود او با صحبت و خدا حضور به

. بپوشاند آنان به لباس تا کرد قربانى را حیوان اولین خدا خود بنابراین. بپوشاند را او گناه و عریانى "دائما تواند نمی و است
 پیدایش 3 صلف). بود کرده گذارى اسم حیوانات بر حتى آدم.  بود سبزیخوار انسان و بود نشده کشته حیوانى حتى زمان آن تا(

  21 آیه
  ؟ یابد نجات بایست می چیز چه از انسان

  گناه تسلط و اسارت ـ 1     

  روحانى مرگ ـ 2     

   شیطان تسلط و اسارت ـ 3     

    ؟ دهد نجاتال با مسئله 3 از را ما تواند می کسى چه

 را خود و پوشید جسم خدا.  کند آزاد تواند می است ناصرى مسیح عیسى که نهائى بره خون توسط را ما که خدا خود فقط
 و مطلب این درك با که دهد می را اجازه این انسان من به انسان %100صورت به او برخاستن و مرگ با و نهاد نام عیسى
  . شویم آزاد شده برده نام مسئله 3 از آن اعالم و قبول
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  ؟ است کرده پرداخت را ما گناه جریمه خدا چگونه

 به)  30:  19 یوحنا(  شد تمام که گفت صلیب روى در او. نکنیم پرداخت را جریمه دیگر ما تا صلیب روى خود خون بوسیله
ــل.  دارد کاملترى ترجمه جمله این یونانى زبان ــد پرداخت گوید می یونانى اص ــد پرداخت کامل و تمامى به و ش  عنىی.  ش
  . شد پرداخت ما گناهان جریمه تمام

 انسان دنبال به خدا

 سؤاالت به پاسخ

  ؟ بود هچ پوشش این. بود پوشش به احتیاج خدا با مشارکت و برگشت براى و شد جدا خدا از و کرد گناه انسان عتیق عهد در

 حوم را گناه بلکه کرد کفاره و داد پوشــش تنها نه را ما خود خون با او جدید عهد در که بود بره خون)  کفاره( پوشــش این
  . کرد
   ؟ کرد فراهم اول کسى چه را پوشش این

  . 21:  3 پیدایش در خدا خود

  ؟ بنویسید را آن به مربوط آیه.  شود ریخته باید خون کناه پوشش و  جریمه پرداخت براى

   11:  17 ویانال

 . بنویسید اشعیاء از اى آیه انسانى هیچ نه است دهنده نجات خدا که مطلب این مورد

  3-2:  12 اشعیاء

 ؟ بنویسید را است واحد خدا که این مورد اشعیاءدر در را اى آیه

  6 ـ 5: 45 اشعیاء

 این ؟ )دمیآی انسان صورت به(  آید می خدا که است شده پیشگوئى و دهد می نشان که بنویسید اشعیاء از اى آیه
 ؟ میآید زمین روى به یکتا خداى

  10 ـ 9:  40 اشعیاء

 ؟ آید می شبان یک صورت به او دهد می نشان که بنویسید اشعیاء از اى آیه

   11:  40 اءیاشع
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 انسان دنبال به خدا

 سؤاالت به پاسخ

 ؟ آید می دنیا این به باکره یک از انسان یک صورت به او دهد می نشان که بنویسید اشعیاء از اى آیه

  14:  7 اشعیاء

 می ماعال حقیقت در ، پسر این و است قدیر خداى خودش) پسرخدا( ولد این که دهد می نشان که بنویسید اشعیاء از اى آیه
 ؟ است سرمدى پدر خودش که کند

  14:  7 اشعیاء

 می ماعال حقیقت در ، پسر این و است قدیر خداى خودش) پسرخدا( ولد این که دهد می نشان که بنویسید اشعیاء از اى آیه
 ؟ است سرمدى پدر خودش که کند

  6:  9 اشعیاء

 ؟ چیست نوشتید اشعیاء درال با سئوال در اى آیه در  خدا پسر معنى

  0 جسم در خدا.  پوشد می انسانى جسم خدا معنى به خدا پسر

 ؟ هست کارى هر انجام به قادر خدا آیا

 نتواند دشخو که بسازد سنگى که تواند می خودش چرا پس که پرسد می کسىی ول بله) مزامیر بیشتر و 17:  3دانیال(  بله
  0 نمیکند عمل خود شخصیت از خارج خدا که است این پاسخ تالسوا و ها حرف این جواب در کند؟ حمل

 ؟ بپوشد انسانى جسم تواند می خدا آیا

 یادىز افراد به مرد یک جسم در و انسان صورت به را خود بار چندین مقدس کتاب تاریخ طول در خدا. بله است قادر او چون
 . داوران 6 باب در جدعون با و 5 باب در یوشع با 32 پیدایش در یعقوب به و 18 درپیدایش ابراهیم به. است داده نشان

  

 ؟ پوشید انسانى جسم مطلق قادر واحد خداى چرا

 انسان صورت به او)  9 ، 7 ، 40 ، 25 ، 45 ،12 اءیاشع. ( آید می زمین بروى خدا که بود شده پیشگویى قبل از خدا کالم در
. آید یم پسر و نوزاد و ولد یک صورت به او. بردارد را گناه تا آید می او. گیرد می آغوش به را خود گله شبان مثل و آید می
 میان در)  اهیه ، کاینات و هستى تمام دلیل و منشاء و هستى( کلمه صورت به او)  53 اشعیاء( آید می شدن قربانى براى او
  )21:  5 قرنتیان دوم و 29 ، 14 ، 1:  1 یوحنا(  گناه قربانى. شد نهایى بره ما براى او. شد ساکن و پوشید جسم ما
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 آمد؟ زمین روى به انسان جسم صورت به خدا که است شده نوشته جدید عهد کتاب آیه کدام در

  7- 6:  2 فیلیپیان و 16-15:  1 کولسیان و  16:  3 تیموتاوس اول و 14:  1 یوحنا
شر نجات براى که خدائى باید چرا ست می آمد ب شته یک مثل چرا ؟ بیاید دنیا این به زن یک رحم از بای  یک راچ ؟ نیامد فر
 ؟ نشد ظاهر سالگى 30 "مثال بزرگى سن در باره

 نکند ناهگ زمین روى دری ول بشود ما شباهت به بایست می او.  گرفت خواهد خود بر مارا گناهان او که بود شده پیشگوئى
ست زن یک رحم از او خاطر همین به  ْبگیرد خود بر را ما هاى غم و ها درد حتى و گناهان تمام بتواند تا  این به ما مثل در

 ریهگ اولین و شــدن زائیده موقع در که دردى حتى تو یا و نکردى حس را من دردهاى تو که بگوید کســى مبادا تا آمد دنیا
   0 ودش ما قربانى تا نکرد تجربه را گناه ما مثلی  ول کرد تجربه زمین روى در مارا زندگى تمام او  نکردى تجربه تو مرا

 ؟ دهد می معنى چه عبرانى در نام این و ؟ گذاشت نام چه را خود شد زمین وارد)  یهوه( خدا وقتى

 ، ستا من دهنده نجات خدا یعنى است نجات یهوه معنى به که است یشوا عبرانى اصل در عیسى.  نهاد نام عیسى را خود
   0 است من دهنده نجات خداى ، عیسى

  ؟ کنید مقایسه را است 14:  3 خروج در که قدیم عهد در یهوه و اهیه معنى با ؟ چیست 3 ـ 1:  1 یوحنا در کلمه معنى

 و یزچ هر دلیل ، چیز همه منشــاء معنى به لوگوس.  باشــد می لوگوس که اســت یونانى لغت از فارســى ترجمه کلمه لغت
 خدا خود و کرد معرفى اهیه عبرانى لغت صورت به موسى به را خود خدا عتیق عهد در که است هستى خود و هستى منشاء
ستى من که گفت ستم ه ستم و ه ستم آنکه ه شان ما براى را معنى یک اهیه و کلمه لغت یوحنا در پس.  ه  که هدد می ن
 0 خداست خود همان کلمه این که گوید می 3 تا 1 آیه در یوحنا و خداست خود لقب

 ؟ است شده نوشته کجا در ؟ شد ساکن ما میان در گردید جسم کلمه این

  2-1:  1 یوحنا اول و 14: 1 یوحنا
 ؟ کنید معنى را) پدر یگانه پسر شایستهی جالل ، دیدیم را او جاللال ( با آیه در

 یقعت عهد در که پسر صورت به ؟ شد ظاهر او چگونهی ول او شدن نمایان و او شدن ظاهر یعنى ،ی تجالل یعنى ، او جالل
 سه هب تواند می اوی  ول خداست پدر و پسر ذات و است سرمدى پدر خود که پسرى. آمد بود شده پیشگوئى 6:  9 اشعیاء در

   0 شود ظاهر القدس روح و پسر ، پدر  صورت
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 صورت به تواند می و باشد جهان سراسر در اقیانوس صورت به تواند میی  ول است H2O آن فرمول و ذات که آب مانند
شته وجود H2O آب صورت سه هر سانتیگراد درجه 4 در حتى. باشد بخار صورت به حتى و یخ  صورت همین به. باشد دا

ست او ذات که واحد خداى سر در پدر صورت سه به تواند می خدا سر صورت به تواند می و کند محبت را ما جهان سرا  پ
 ما در) ربخا مثل( القدس روح صورت به تواند می و کند فدا را خود جان نشویم فاسد ما این براى و)  یخ مثل( بپوشد جسم

سر.    گردد ساکن صل در یگانه پ  هرکه 0هدد می معنى پدر خداى به متعلق و همتا بى یعنى "یونیک" معنى به یونانى ا
 داستخ شدن ظاهر وی تجل همان پسری تجل و جالل و ببیند را یگانه پسر تواند می ببیند را پدر خداى یا و خدا خواهد می

.  
  ؟ بود چه براى و داد کسى چه را قربانى آخرین   ؟ چیست 29:  1 یوحنا در قربانى بره معنى

 صورت هب خدا خود که زمانى یعنى بود شده معین قبل از که روزى تا گرفته موسى و ابراهیم و هابیل از تاریخ طول تمام در
 و ربانىق عنوان به را حیوانى یا و بره خدا حضور به ورود براى خداوند منتظرین و انبیاء تمام آمد زمین روى بر مسیح عیسى
. ادد خدا خود هم را قربانى آخرین بود داده وعده عتیق عهد کتب در خدا "قبال طورکه همان. کردند می خدا به تقدیم کفاره
  . دارد می بر را جهان گناه که)  شد انسان خدا(  خدا بره است این اینک گفت دهنده تعمید یحیى آمد عیسى وقتى

  ؟ دهید توضیح را 15:  1  کولسیان
  0 است چیز همه آفریننده او که دهد می نشان "کامال بعدى آیات در و است نادیده خداى صورت عیسى

   ؟ دهید توضیح را19: 1 کولسیان

 یا و شد ینزم وارد خدا از قسمتى پوشید جسم خدا وقتى که کنند می فکر بعضى.  است پوشیده جسم خداى مسیح عیسى
ست خدا "کامال او  و بود خدا % 100 او یعنى شود ساکن او در پرى تمامى او که گردد می اعالم آیه این در آنکه حال   ْنی
  . بود خدا کامل ذات او

  ؟ چیست او منظور ، هستیم یک پدر و من گوید می عیسى وقتى

ستندی م را تورات کالم که هودی انیمال جواب دری سیع ست کی پدر و من دیگوی م دان  او که دارندی م بر سنگ آنها میه
ستندی م که چرا بکشند را )  8-7:  14 ، 30:  10 وحنا.(ی هستم خدا من که دیگوی م قتیحق در واژه نیا گفتن با او که دان
  .دادند پاسخ چه انیهودی که دیکن توجه 33:  10 وحنای هیآ به طور نیهم و
  

 ؟ چیست آمد زمین روى به جسم صورت به خدا کهی لیدل اولین و بزرگترین

.                        آمد می هستید او فرزند که شما گناه جریمه پرداخت براى او بودید زمین روى فرد تنها حتى یا و آخرین یا و اولین شما اگر
  )16:  3 و 12:  1 یوحنا( 
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  ؟ دهید توضیح آیه با را مسیح عیسى صورت به را زمین روى به خدا آمدن مهم دلیل دومین

شد کامل الگوى که سان یک نمونه و نکرد گناهی ول کرد زندگى زمین روى در ما مثل او. با  ما هب زمین روى در را کامل ان
  ) .کنید مطالعه را افسسیان 4 فصل 13 اآیه.  ( داد نشان

   نبود؟ خدا زمین روى دیگر جاى هیچ آیا پس کرد زندگى نیم و سال33 مسیح عیسى صورت به زمین روى خدا وقتى

 روح صورت به دنیا تمام در حال عین در و داشته وجود کلمه صورت به خدا. حاضر جا همه و است روح ابدى وی ازل خداى
ضر ازل از ست و بوده حا شد ما منزل در خدا اگر. ه ست منزل در آیا با ست هم ایران در ما دو ست آیا ؟ ه ست در  که نی

 در که بخواهیم خدا از اگر.  ماســت دوســت خانه در واحد آن در نیز کامل خداى و ماســت خانه در کامل خداى که بگوییم
 ماست خانه در که خدایى آیا و ؟ نیست ایران در دیگر او آیا گردد ظاهر ما پیش انسان صورت به و بپوشد جسم ماست خانه

 حال عین در و خداست خود و بوده ازل از پوشید جسم پیش سال 2000 در خداست خود که کلمه وقتى پس ؟ نیست کامل
ــر جا همه در ــورت به حال درهمه خدا. حاض ــر و پدر ص ــت ، بوده القدس روح و پس  و 3- 1:  1 یوحنا.  ( بود خواهد و هس

  ) 8:  13 عبرانیان
  ؟ کند می دعا پدر به چرا پس خداست خود عیسى اگر

سر عیسى سان جسم در خدا یعنى خدا پ سان %100 و خدا %100 او. ان  آن کند می پدر به دعا عیسى که کجا هر در. بود ان
 طهراب همچنین و دهد می نشان پدر با را پسر خود رابطه صورت این به و کند می دعا آسمان به او انسانى %100 شخصیت

سان %100 ما شان الگو صورت به خدا با را ان سى و) 39:  26متى. ( دهد می ن  در بلکه بردارد را ما گناه که آمد تنها نه عی
  .بکنیم نیز ما کرد او هرچه تا. شد ها انسان سایر و خدا با ما رابطه و زندگى  کامل الگو یک دوم درجه

  ؟ اى کرده ترك مرا چرا پدر:  گوید می صلیب روى بر چرا پس بود خدا خود عیسى اگر

ــانى %100 آن ــد گناه او که گوید می 21:  5 قرنتیان دوم در و گرفته خود بر را جهان تمام گناه آن یک در او انس  یعنى. ش
 جدایى از ماش آیا. کشید می درد جدایى این از عیسى و. باشد ساکن بدن یک در گناه با توانست نمی دیگر او خدایى 100%

  ) .46:  27 متى(  ندارد؟ شما براى اهمیتى "اصال یا و شوید می ناراحت خدا از

   اند؟ داشته وجودی زمان چه از خدا مظهر سه بعنوان القدس روح و پسر پدر

ست کرده انینما ما به را خود نیمع وقت دری ول بوده مظهر سه نیهم به بوده خدا کهی زمان از زمان اول از  کتاب در اگر. ا
 حیمس لهیبوس نشیآفر که میخوانیم 17 تا 15 هیآ 1 فصل انیکولس در.  بوده) القدس روح( خدا روح 2 هیآ 1 فصل شیدایپ
سر( ست بوده) پ ست بوده عمل در خدا مظهر سه هر نشیآفر در پس. ا ست نیهمي برا ا :  1 شیدایپ در دیگویم خدا که ا

  ) .القدس روح+پسر+پدر= خدا خداوند=  میالوه(  مرکبي خدا به کندیم رجوع ما لغت نیا. میبساز  ما هیشب را آدم که 26
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سى اگر س عی سان %100 که دیگوئیم و بود خدا که حیم  دنبال زین الگو بعنوان را او دینبا ما ایآ ؟ نکرد ازدواج چرا پس شد ان
  ؟ میکن ازدواج ستیباینم ما پس ؟ میکن

 بلکه است دب ازدواج که نیا بعنوان نه نکند را کار نیا که کرد انتخابی ول بکند ازدواج توانستیم انسان %100 حیمسی سیع
 که دیگویم زین اما.  دیکن رجوع 22:  18 امثال هیآ به خواندیم مبارك و کندیم قیتشو را ازدواج مختلفي جاها در کالم در
 باشد تر عیوس و موثرتر  که گرید نوع به را خدا کار تواندیم باشد مجردی کس اگری ول باشند مجرد که نشده عطا همه به  نیا

 آن و ددارن بشارت از باالتر و شتریبی هائ تیمسول خانواده در زن و تیمسول خانه در کندیم ازدواج که مرد چون.  دهد انجام
. شود او کی شماره کار ایدن به دادن بشارت که آمدی سیعی ول.  گرانیدي شاگرد و بشارت بعد و است خانواده بهی دگیرس
 خودي ها بچه وی نیزم همسر به ستیبایم وگرنه بخشد نجات و دیبجو را گمشده تا بلکه نکردی ول کند ازدواج توانستیم او

 و 9 – 7:  7 انیقرنت اول هیآ به.  اوست عروس کل در سایکل و میهست ما همه اوی اله خانواده  آنکه حال. دیرسیم اول
  . دیکن توجه 10:  19 لوقا به نیهمچن و دیکن مطالعه در 38 – 32 اتیآ نیهمچن
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  م؟یبازگرد خدا حضور به چگونه

 سلطت از نجات. میابی نجات خدا فرزندان ما اوۀ لیوس به و شود فدا ا راه در تا آمد نیزمي رو به  دیپوشی انسان جسم خدا 
 حیمسی سیع که است نیا میده انجام دیبا ما کهي کار تنها میعظي فداکار نیا مقابل در.  طانیش تسلط وي ابد مرگ ، گناه

  . میریبپذ خود خداوند و خدا عنوان به را
 کرده هچ ماي برا خدا که میریبپذ و کرده باوری عنی دیآور مانیا قلب بهی وقت: دیفرمای م خدا کالم 10 – 9:  10 انیروم در

 باور خود هاتن نه کار نیا با و میابی یم نجات میکن اعالم بلند زبان با و)  میشوی م شمرده عادل(  میشوی م کی او با است
 فراموش را خودی خواندگ فرزندی ول هستند خدا فرزندان و دهیآفر ایدن تمام. شنوندی م زین نیاطیش و فرشتگان بلکه میا کرده
 رزندف که کندی م دایپ را ازیامت نیا آورد مانیا حیمس به که هر. هستند خودي پدرۀ خان از خارج و شده گم ایدن در و کرده

  .بماند ابد تا آنجا در و بازگشتهي پدرۀ خان به و آورد بدست دوباره را خودی خواندگ
 قیطر از میتوانی م فرزندان ما ، شدند خارج خدا حضور از)  خروج دَرِ (  بد و کین معرفت درخت قیطر از حوا و آدم اگر 
 کندی می معرف "در" 9:  10 وحنای در را خود حیمسی سیع.  میگرد باز خدا حضور به)  بازگشت َدرِ(  حیمسی سیع به مانیا

  .ابدی نجات شود وارد آن از که هر که
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  :ما روح در نجات افتیدر راتیتأث

ی م ما قلب وارد القدس روح ، ماست وخداوند خدای سیع نکهیا اعالم و حیمس خونۀ لیبوس گناهان آمرزش افتیدر زمان در
ۀ لیوسب آناً بود شده کیتار ، نور منبع ازي دوری عنی خدا ازي دور و گناه اثر در که ما روح واقع در. گرددیم ساکن ما با و شود
 اب واقع در. است شده داده قرار ما و شاگردان اریاخت در حیمس برخاستن و مرگ زمان از امر نیا. گرددی م روشن القدس روح

  .نوی زندگ کی و تازه اتیح کی ، میابی یم تازه تولد ما حیمس به مانیا
 مخلوق کی هبلک ستین کِرم گرید او. گرددی م لیتبد پروانه بهي چند از بعد و شودی م لهیپ وارد شمیابر کرم که همانگونه

 دوم. ( اردد فرق کامالًی قبلی زندگ با که داشت میخواهي ا تازهی زندگ حیمس افتیدر با زین ما.  نو خلقتی ک ، است تازه
 و ندیشنی م عطر خوش و بایزي گلها بر کرده پرواز بلکه بغلطد خاكي رو که ستین کِرم آن گرید پروانه)  17:  5 انیقرنت
  .استي ا تازهی زندگ اوی زندگ

  انسانی زندگ بر آن ریتأث و روح لیتبد

 هدد قرار خدا روح کنترل تحت روزانه را خود نفس ستیبای می حیمس شخص کی نجاتۀ لحظ در خدا روح افتیدر از بعد
  .شود انینما او از القدس روحي ها وهیم تا

 ای حلم ، آرامش ای یسالمت ،ي شاد ای یخوش ، محبت:  از عبارتند القدس روحي ها وهیم که میخوانیم 22:  5 انیدرغالط
 وهیم نیا تمام .استي شتنداریخو اي یزگاریپره وی فروتن ای تواضع ،ي وفادار دراصل ای مانیا ،یی کوین ،ی مهربان ،ي بردبار

 مانیا با ما و بودند داده دست از خدا حضور از خروج اثر در آنها فرزندان و حوا و آدم که هستندی مُحسنات همان واقع در ها
  .میابی یم باز دوباره را آنها خدا حضور به برگشت و حیمس به

 تنها نه ستیبای م خود اراده و احساسات – افکار لیتبدي برای ول شودی م لیتبد بالفاصله ما روح حیمس به مانیا از بعد    
 خدا اب تنگاتنگۀ رابط در ستیبای م بلکه ، میده قرار خدا روح اریاخت در را خود روان و میکنی زندگ خدا روح کنترل در
 جسم بمانند زین ما روح چون ، میکن هیتغذ خدا کالم با روزانه را خود ستیبای م نطوریهم. میباش استوار دعا در و میکن ستیز

 قتیحق یعنی دیجد افکار و انداخته بدور است قتیحق از دور که را خودۀ کهن افکار نکاریا با. است محتاج روزانهي غذا به مان
 او در حیمس هک استی کس شاهد. میباش حیمس شاهد روزانه میکنی زندگ حیمسۀ نمون تا میکنی م آن نیگزیجا را خدا کالم

  .نندیبی م او در را حیمس مردم و است انینما
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 سؤاالت به پاسخ

سى وقتى سیح عی  هآی ؟ کنید اعالم خود لبان به اورا باید چرا آورید می ایمان و پذیرید می خود خداوند و خدا بعنوان را م
  . دهید توضیح را10 ـ 9:  10 رومیان

 ما اىبر خدا که بپذیریم و کرده باور یعنى آورید ایمان قلب به وقتى: فرماید می خدا کالم 10-9:  10 رومیان در
 تنها هن.  کنیم می پیدا نجات کنیم می اعالم بلند لب با و)  شویم می شمرده عادل(  شویم می یک او با است کرده چه

 : از شدن آزاد یعنى نجات.  شنوند می نیز شیاطین و فرشتگان بلکه ایم کرده باور خود

 .شیطان تسلط - 3 ابدى مرگ - 2 نفس بر گناه تسلط -1

 و 13:  1 افسسیان.  (دهد می هدیه عنوان به را خود روح ما به خدا و میکن می پیدا تازه تولد ما مسیح به ایمان با
 ) 17:  5 قرنتیان دوم

  

  ؟ کنید بیان مورد این در اى آیه.  شود می خوانده خدا فرزند آورد ایمان مسیح به هرکه

 از خارج و شده گم ایدن در و کرده فراموش را خودی خواندگ فرزندی ول هستند خدا فرزندان و دهیآفر ایدن تمام 12:  1 یوحنا
 بدست اردهدوب را خودی خواندگ فرزند که کندیم دایپ را ازیامت نیا آورد مانیا حیمسی سیع به هرکه.  هستند خودي پدر خانه
  .بماند ابد به تا پدر خانه در و آورد

  ؟ ندک بیان را مطلب این که دارید اى آیه آیا است شده زنده او با و است مرده او با کرده پیدا تازه تولد مسیح با که کسى

  .استی انسان الیام و نفس در مردنی بمعن مردن  6ـ 3:  6رومیان

 خدا حضور به انسان برگشت

سى سیح با که ک ست متحد م شت بود کهنه هرچه و دارد تازه حیاتى ا  را همربوط آیه.  شده شروع تازه زندگى اینک و درگذ
 ؟ بنویسید

 افتیرد با زین ما گرددیم پروانه به لیتبدي جند از بعد و شـــودیم لهیپ وارد شـــمیابر کرم که همانگونه  17:  5 قرنتیان دوم
 غلطدب خاكي رو که ســتین کرم گرید پراوانه. دارد فرق کامالی قبلی زندگ با که داشــت میخواه راي ا تازهی زندگ حیمســ
  . ستیا تازهی زندگ و ندینشیم عطر خوش و بایزي ها برگل بلکه
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سى سى پذیرد می که ک سیح عی سیحى یک آیا و کند؟ می گناه دیگر آیا پرداخته را گناهانش جریمه او بجاى م  خدا روح هک م
 و کردنن گناه درباره اى آیه ؟ نه یا بکند باید هست اگر و ؟ نه یا ؟ هست کردن گناه به قادر آیا اوست در پاکى روح و دارد را
  ؟ دارید مسیحى یک کردن گناه یا

 )    1:  2 یوحنا اول و 4-1:  6 رومیان.   ( بله ؟ بکند که است قادری ول.  خیر ؟ بکند باید آیا

 می لیبص روى در عیسى پاى یا و دست به چکش یک او گناه هر با داند می چون.  کند نمی گناه مسیح به عشق خاطر به واقعى مسیحى یک
 یدشو رد روز هر اگر کَمدِن و کِرك خیابان راه چهار از اگر مثال بطور بگویند اگر که دارید عالقه طورى خود هاى بچه یا و همسر به شما. کوبد

ست چراغ آن سر در دوربین یک ،  یخیلی خیل سوزن یک فقط و شما خانه در رود می مخفى مامور یک و دهند می خبر پلیس اداره به که ه
  شد خواهید رد راه چهار آن از شما دیگر مرتبه چند بعد به این از بگویید من به شماال حا.  میزند شما کوچک بچه پهلوى به را کوچک

 خدا حضور به انسان برگشت

 میزند؟ ما بر را خود مالکیت مهر خودش روح با خدا مسیح عیسى دریافت با که است شده نوشته آیه کدام در

  .میهست او مال و میشویم حیمس به متعلق ما هیآ نیا در  13:  1 افسسیان

ضیح شته وجود تاریخى چه از القدس روح که دهید تو  هبود چگونه ؟ میکرد کار افراد در القدس روح آیا عتیق درعهد و دا
  ؟ است

 خلقت در 2:  1 پیدایش در و بود خواهد و. بوده ازل روز از و خداست او. شود ساکن ما در تواند می که روح صورت به خدا خود یعنى القدس روح
ــور ــوص افراد در خدا روح. بینیم می را القدس روح حض ــده می داده آنها به و کرده می کار انبیاء مثل بخص  یاو کنند اعالم یا را خدا کالم تا ش
سى به ما و شاگردان که زمانى دری ول. شده می گرفته آنها از بعد شود نمایان زمین روى خدا معجزات سیح عی  ام در او روح آوریم می ایمان م

  . کرد نخواهد ترك را ما دیگر و گردد می ساکن

  ؟ گردد ساکن آنها در که شده داده انیمسیح به تاریخى چه از القدس روح که دهید توضیح

سیله گناهان آمرزش دریافت زمان در سیح خون بو سى اینکه اعالم و م ست خداوند و خدا عی  ما با و شود می ما قلب وارد لحظه همان در.  ما
 از بعد روز  50( پنطیکاست روز در و.  است شده گذاشته قرار ما و شاگردان اختیار در مسیح برخاستن و مرگ زمان از امر این. گردد می  ساکن
  . است شده داده قدرت با و پُرى به او خواستاران تمام به)   یکشنبه روز در مسیح قیام و مرگ
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    ؟ است صحیح کدام ؟ کیست یا و ؟ چیست القدس روح

 درست "کیست" بلکه نیست صحیح "چیست" لغت پس  نیست "چیز" یا و انرژى او و خداست خود شخص القدس روح
ست ست بلکه.  ا سط گناهان آمرزش از بعد که خدا سیح خون تو  شود می داده ما به آینده برکات بیعانه و هدیه عنوان به م

  . گردد می ساکن ما ودر

 خدا حضور به انسان برگشت

 ؟ کرد باید چه خدا روح دریافت براى

ــیح که هر  در و زمین در خدا هاى وعده بیعانه عنوان به را القدس روح بپذیرد خداوند و خدا و دهنده نجات عنوان به را مس
 )22:  1 قرنتیان دوم و13:  1 افسسیان.  (کند می دریافت آسمان

  

 افتد؟ می شما براى اتفاقى چه کردید دریافت را القدس روح وقتى

  ) 22:  5 غالطیان( گردد می جارى ما از خدا روح ثمرات و) 17:  5 قرنتیان دوم.(دارید تازه تولد

 ؟ آیه ؟ ببرید نام ، کدامند القدس روح هاى میوه

.  شود می داده خدا روح طرف از ایماندار یک به نجات وقت در که برد می نام را میوه 9 ترتیب به 22:  5 غالطیان کتاب در
 کهآن نه. شود نمایان او از ها میوه این تا دهد قرار خدا روح کنترل تحت روزانه را خود نفس بایست می مسیحى شخص یک

 ما از اه میوه این که گذارد نمی است نمرده که نفسىی ول است شده داده نجات وقت در او به جا یک هدیه بعنوان بلکه ندارد
 یا ایمان -7 نیکویى -6 مهربانى -5 بردبارى یا حلم -4 آرامش یا سالمتى -3 شادى یا خوشى -2 محبت -1 . بیاید بیرون

  .خویشتندارى یا پرهیزگارى -9 فروتنى یا تواضع -8 وفادارى اصل در

 ؟ آیه با ؟ دهد می معنى چه و کیست جسمانى شخص و ؟ کیست روحانى شخص

 و اوســت کنترل در و خدا روح اختیار در او) نفس( او روان و گردد می کنترل خدا روح با که اســت کســى روحانى شــخص
ــت زنده او در خدا روح و مرده او نفس "عمال ــیح و اس  و) 20:  2 غالطیان( کند می زندگى او طریق از و زندگى او در مس
 ) 22:  5 غالطیان. ( است نمایان او از روح هاى میوه تمام

 هاى میوه و کند می کنترل را او و زنده "کامال او)  نفس یا جان( روان ، روحانى شخص مخالفال کام جسمانى شخص اما
  . است نمایان او از) 21-19:  5 غالطیان در جسم( نفس
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   ؟ دارد مفهومى و معنى چه شما براى بودن مسیح شاهد

 ما که خواهد نمی مسیحی ول. شود شهید مسیح براى است حاضر که کسى. آید می شهید لغت از آن یونانى اصل در شاهد
 یمبکش و کنیم اعالم مرده را خود نفس ما خواهد می. است کرده ما براى را کار این او چون بدهیم جان او براى و شده شهید

 اهدش.  گردد ظاهر و یابدی تجل یعنى یابد جالل لغت شود نمایان ما از خود روح طریق از او تا کند کنترل را ما او روح تا
  . است  مسیح نمونه او.  بینند می او در را مسیح مردم و است نمایان او در مسیح که است کسى

 خدا حضور به انسان برگشت

  ؟ چه یعنى دادن بشارت

 و تنىفرو با توانید می وقت آن در پرسید خواهند مارا شدن عوض دلیل ما از مردم کردیم زندگى مسیح نمونه ما که وقتى
 ویندگ می کنید می صحبت خود شدن عوض نحوه از وقتى.  کنید صحبت آن دلیل و خود شدن عوض باره در احترام و حلم
 ، ادند بشارت پس.  دهید می بشارت که گویند می کنید می صحبت شدن عوض دلیل از که وقتى و میدهید شهادت که

 از او رستاخیز و مرگ ، صلیب بر او فداکارى و جسم در خدا آمدن - نجات مژده - مسیح انجیل( خوش خبر بیان یعنى
  . باشد می)  مردگان

  ؟ چه یعنى کلیسا

 یعنى کلیسا هک ساختمانهایى. ساختمان نه هستیم شما و ما یعنى افراد کلیسا. شود می خوانده کلیسا مسیح به ایمانداران جمع
  .  شود بیان کلیسا ساختمان عنوان به بایست می شوند می جمع ایمانداران

 ؟ دهد می معنى چه شما براى مشارکت لغت

 ندارد جودو آید می عشرت و عیش لغت از که معاشرت لغت مسیحیت در. یکدیگر با ایماندارن روحانى رابطه یعنى مشارکت
 نپذیرفته خداوند و خدا بعنوان را مسیح هنوز که کسانى و بیرون دنیاى با مسیحى یک بلکه)  ندارد استفاده که اینست منظور(

 مسیح با هنوز مردم که شوید می مهمانى یک وارد اگر.  مشارکت رابطه ایمانداران با و دارد را بشارت و محبت رابطه فقط اند
 اثر شما بر آنان آنکه نه بگذارید را مسیح مثبت اثر آنها بر تا باشید مسیح خوب شاهد که اینست شما وظیفه نیستند آشنا

 تا ماستش ایمانى خواهران و برادران سایر بر گذاشتن مثبت اثر شما وظیفه نیز بودید ایمانداران جمع یک در اگر.  بگذارند
 برویم جلو نایما تا ایمان از هم ما تا گردیم بنا آنها از نیز ما و.  برسند مسیح شباهت به و گردند بنا شما رفتار و ایمان از آنان

.  
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 ؟ بروید شباهنگ به که اید شده تشویق دلیل چه به و چرا که بگوئید توانید می آیا

 و الهى خانواده درك و یکدیگر با روحانى رشد تجربه و دیگر ایماندارن با مشارکت براى -1 که استی محل یک شباهنگ
 خانواده این در شرکت به جدید مهمانان از دعوت -2  یکشنبه به یکشنبه فقط نه است یکدیگر با هفته طول در زندگى تجربه

 طریق از را یحمس آنان و ببینند شما در را مسیح)  شدن جمع شب یک فقط نه هفته طول( شباهنگ شمادر با سالم رابطه با تا
 این دلیل.  یکدیگر شخصى احتیاجات به رسیدگى  -5ی عملی ول کوتاه تعلیم - 4  دعا و پرستش - 3.    کنند تجربه شما

  .شود می ما رشد باعث که است الهى خانواده به دعوت یک ، دعوت
  

 

  مقدس کتابي محتوا

 کتاب مالك نیا انیحیمسي برا. کندی م عمل و کرده فکر آن اساس بر که استی خاص مالك و مرجعي داراي فرد هر
 .است مقدس

 سندگانینو ازي اریبس چه اگر. است شده نوشته سال 1600 طول در نفر 40ۀ لیبوس که باشدی م کتاب 66 شامل مقدس کتاب
 در جودو نیا با کردندی می زندگ مختلفي قرنها دری حت و شناختندی نم را گریکدی ، نبودند محل کی در مقدس کتاب
 کی از یبخش مانند کتاب هر بلکه باشدی نم پراکنده ها نوشته نیا. ندارد وجودی  تناقض کتاب 66 نیا در آنهاي ها نوشته

 غامیپ نیا. دینمای م میترس بایز و واحد غامیپ کی با راي ا صحنه ردیگی م قرار گریکدی کنار دری وقت که باشدی م تابلو
ی م او با ممتد و کینزدۀ رابط مشتاق و داردی م دوست شدت به را خود مخلوق که است جهان نیا خالق عاشقانه داستان

ي راب خدا اما. ردیگیم قراري نابود و مرگ و رنج و درد در و شده جدا محبت پري خدا از گناهکار انسان ، داستان نیا در. باشد
  .گرداندی م بر خود شیپ به را اوی جانفشان با و شده کار به دست محبوبش انسان نجات
 داستان کی یهمگ آن مختلف کتب لیدل نیهم به. است شده الهام خدا جانب از و بوده فرد به منحصری کتاب مقدس کتاب

 آنهاي تهایشخص از استفاده با و انسانها قیطر از که است القدس روح کتب نیا تمامة سندینو واقع در. کنندی م فیتعر را
:  3 موتاووسیت دوم ، 21:  1 پطرس دوم. (  است آورده کلمات درغالب را خدا مورد دری روحان قیحقا و داستان کتاب نیا
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 مقدس کتاب بایی آشنا
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 مقدس کتاب بایی آشنا

 » مانیپ« یمعن به بلکه دورهی معن به نه»  عهد« ۀ کلم.  باشدی م کتاب 27 دیجد عهد و کتاب 39 شامل قیعت عهد کتب
 و رفتهگ عهده به رایی تهایمسئول کنندی م تعهد نیطرف از کدام هر که شودی م بسته طرف دو نیب همواره» عهد. «باشدی م

 آن ، دیننما عمل خود تعهدات و فیوظا به نیطرف ازی کی اگر قرارداد در. ستین»  قرارداد«  ،»  عهد. « برسانند انجام به
 انجام به دوم طرف باز ، کندی کوتاه خود فیوظا انجام در طرف کی اگری حت»  عهد«  در اما. شود نسخ تواندی م قرارداد

 دونب او» .  قرارداد«  نه است بسته»  عهد«  ما با خداوند. باشدی می باق خود قوت به عهد نیا و باشدی م متعهد خود فیوظا
  . دیرسان انجام به را آن و ختیر را ما نجات نقشه ، ما گناهان و های کوتاه به توجه

  

  :قیعت عهد کتب
  :نمود میتقس گروه 5 به توانی م را قیعت عهد کتاب 39
  هیتثن تا شیدایپ از) .............................................  عتیشر(  تورات کتب:  کتاب 5

  استر تا وشعی ازی .......................................................... خیتار کتب:  کتاب 12
  غزلها غزل تا وبیا ازي .............................................................. شعر کتب:  کتاب 5
  الیدان تا اءیاشع از.....................................................  بزرگي ایانب کتب:  کتاب 5

 یمالک تا هوشع از..................................................  کوچکي ایانب کتب: کتاب 12

  :دیجد عهد کتب
  :نمود میتقس گروه 4 به توانی م را دیج عهد کتاب 27
  رسوالن اعمال تای مت ازی ...................................................... خیتار کتاب:  کتاب 5

  مونیفل تا انیروم از........................................................  پولس نامه:  کتاب 13
  هوداۀ یرسال تا انیعبران از.................................................  گرانیدي ها نامه:  کتاب 8
 مکاشفه..................................................................  نبوت:  کتاب 1
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 مقدس کتاب بایی آشنا  

 و ردک خواهد چه بشر نجاتي برا خدا نکهیا مورد در مینیبی م راي اریبسي هایی شگویپ و ها عده و قیعت عهد کتب در
  .دیرسان انجام به بود گفته قیعت عهد در که راي کار خدا که است نیا دیجد عهدۀ خالص

 هیروح ، تیشخص با که است مقدس کتابۀ مطالع با.  است برخورداری خاص تیاهم از مقدس کتاب با قیعم و کاملیی آشنا
 و روح هبلک کندی م پر و کرده لمس را ما فکر تنها نه قیحقا نیا بایی آشنا. میشوی م آشنا خداوندمان کار  روش و اراده ،

 برکت باعث و ادهد میتعل را گرانید بلکه میکنی زندگ اوة اراد طبق بر خود تنها نه میشو قادر تا سازدی م زیلبر زین را ما قلب
  .میشو آنان
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 خدا پسر

   شده زاییده - فرزند)  نیست خدا فرزند عیسى( پوشیده جسم خدا

 ها واژه تفسیر و معنى

  خداوند

  مالک و صاحب

        اهیه

  هستم آنکه هستم

       یهوه

 )شده گرفته هستم آنکه هستم لغت از( هستى خداى

     کلمه

  منشاء چیز، همه دلیل ، هستى

     عیسى

  )دهنده نجات( است نجات خدا

      مسیح

  ) خدا(  پادشاه کردند، می مسح را پادشاهان ، شده مسح

  عمانوئیل

 ما با خدا

  
  عتیق عهد

 و تىدوســـ پیمان این.  پیامبران و خود کالم طریق از ما با خدا پیمان بلکه نیســـت دوره و زمان بعنوان عهد ، قدیم پیمان
   است معروف انبیاء کتب و تورات یا و عتیق عهد کتب بعنوان کتاب 39 در صحیح رابطه
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   جدید عهد

سى خون در که جدید پیمان سیح عی ست ما با خداوند م ستن جدید زمان بعنوان نیز این.  دهد جاودانى حیات ما به که ب  ی
شق عهد بلکه شر براى خدا نجات و خدا ع ست ب  شده بیان ما براى شده شناخته انجیل به جمع در که کتاب 27 در که ا
  . است

 ها واژه تفسیر و معنى

   انجیل لغت

  .دهش گرفته آورد می خوش خبر همیشه که فرشته بعنوان نیز انگلیسى در که یونانى انجل لغت از ، مژده ، خوش خبر

    کفاره

  )گناه پوشش( پوشش

    قصاص

  داورى و مکافات ، مجازات ، جزا

   رحمت

 )گردد عفو و بوده ما حق ویا بوده ما جریمه آنچه( بخشش

      فیض

 ) شود می بخشیده و داده ما بهی ول نیست ما حق آنچه( بخشش

  
    راستى

  )هستم راستى و راه من فرمود عیسى( حق ، حقیقت

    عدالت

 . بودن خدا با درست رابطه در ، خدا با شدن یکى.   مطلق کین –ی پارسائ

  
   شده شمرده عادل

  ).مسیح خون بخاطر( بیند می گناه بدون را او خدا که کسى.  پارسا
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  ؟ خداست فرزند مسیح عیسى آیا

 شمعون ثلم.   شخص آن به متعلق و دیگر انسان از شده زاییده بمعنى که شده گرفته لغتى از فارسى در فرزند لغت ، خیر
ستید مادرتان فرزند شما "مثال اینکه یا یونا فرزند سىی ول.  ه ست خدا فرزند عی سى خدا چون نی سى از و نزاییده را ک  ک
شده زاییده ست ن سر لغت بلکه.  ا سم خدا یعنى خدا پ شیده ج سى لقب تنها و.  پو سیح عی ست م  انجیل بکت در. بس و ا

سیرى سر مترجم ، شریف انجیل و تف ست کرده ترجمه خدا فرزند صورت به را خدا پ  با هک فردى یک براى ترجمه این.  ا
 است زاییدهن را کسى و نیست دوتا و استی کی خدا.  شود داده توضیح باید است شده بزرگ اسالم مذهبى و فرهنگى زمینه
  . کند پرداخت را ما گناهان جریمه تا شد ما صورت به فرزندانش نجات براى مطلق قادر خداى بلکه

 ها واژه تفسیر و معنى

 ؟ خداست فرزند کسى چه

  )دهنده نجات و خدا عنوان به مسیح دریافت بخاطر( من و شما
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  هستم خدا پسر من

 دانستدیم را نآی معن انیهودی که کندیم اعالم دمیپوش جسم که هستمی خدائ من نکهیای بمعن خدا پسر را خود حیمسی سیع
 صحبت لطغی اتیاله نظر از که نمخواست او.  کنند سنگسار را او که داشتندیبرم سنگ آنها کردیم اعالم را نیا او موقع هر و

 روح بعدی عنی پدر به خدا کلمهي هودی کی فکر در صورت نیا در پسر پسوند نکهیا بدون هستم خدا من که گفتیم اگر کند
 ماده بعد هب روح بعد ازی ول بود خدا بلکه هستم خدا من دیبگو فقط که روح بعد در نه بود جسم بعد در حیمس و شدیم اطالق

ی نجسما پدر کی خانواده عضو و شده زاده بعنوان پسر نه داردی روحانی معن و است لقب کی خدا پسر.   بود آمده جسم و
  .باشد داشته پسر فرزند

 خواند؟یم که را خود حیمسی سیع

س ایآ ستاد، جهان به کرده، سیتقد پدر که رای ک  که سبب آن از ،ییگویم کفر دییگویم بدو فر
   هستم؟ خدا پسر گفتم

 36:  10 وحنای

  هستم انسان پسر من

 را داخ و دید ایرو رانیا دری وقت دری نب الیدان. است شده اشاره آن به میقد عهد در  دوباره که است جسم در خدا لقب نیا
  .دیکن مراجعه 14-13:  7 الیدان هیآ به. دمید  انسان پسر صورت به را او که گفت کرد مالقات

 10:  19 لوقا   .بخشدنجات و دیبجو را گمشده تا است آمده پسرانسان که رایز

   میهست کی پدر و من

 که داشت را یمعن نیا کامال بود خوانده را کتب کهي هودی کي یبرا میهست کی پدر و من که گفتیمی وقت حیمسی سیع
 سنگ حرف نیا دنیشن با انیهود. یاست انینما 10 فصل نیهم 33 هیآ در هیآ نیهمی معن. کندیم خطاب خدا را خود او

 را تو که نیا خاطرب که ندیگویم  د؟یکن دیخواهیم سنگسار مرا جه سبب به دیپرس حیمس و کنند سنگسار را او که برداشتند
  . بودی خدائي ادعا کی میهست کی پدر و من پسی. هست خدا کهی گوئیم تو و میبنیم انسان

 30:  10 وحنای .میهست کی پدر و من
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  هستم)  ای و الف( آخر و اول من

:  48ی نب أیاشع کتاب در قیعت عهد در. است شده خالصه او در زیهمچی عنی خواندیم آخر و اول را خود حیمس هیآ نیا در
  .هستم هوهی من که دیگویم حیمس حرف نیا با و. کندیمی معرف آخر و اول را خود) خدا( هوهی 12

 خواند؟یم که را خود حیمسی سیع

ــتم من ــت که خدا خداوند دآنیگویم»  آخر، و اول ا،ی و الف هس ی قادرعل د،یآیم و بود و هس
 االطالق

 8:  1 مکاشفه

   هستم راه من

 را اهر ای اوردین کتاب او. بدهم نشان را خدا به دنیرس راه و ام آمده که آن نه هستم راه من که دیگویم خود حیمسی سیع
 و.  ندکن دایپ خدا به را راه که خواهندیم مذاهب لهیبوس ایدن در انسانها پس. هستم راه خودم من گفت او بلکه نداد نشان

 تمهس من فقط است مرگ وي دور وی کیتار به ها راه همه دیگویم خدای ول, شودیم ختم خدا به باالخره ها راه همه ندیگویم
  .ببرم خود با را شما و میایب وانمیمت که

 6:  14 وحنای دیآی نم من لهیوس به جز پدر نزد کسچیه. هستم اتیح وی راست و راه من: «گفت بدوی سیع

  هستم) قتیحقی (راست من

 خود به حیمس را دارد تعلق خدا به که قتیحق ای حق لغت.  هستم مطلق قتیحق وی راست من که دیگویم حیمسی سیع
 حیتوض و. کرد خواهد آزاد را شما حق و شناخت دیخواه را) قتیحق( حق که دیگویم حیمس خود 32: 8 وحنای هیآ در. دیگویم
  .دیکن رجوع 36:  8 وحنای هیآ به. خداست پسر او خود قتیحق و حق نیا که دهدیم

  هستم اتیح من 

  .دیگویم خود به را نیا حیمس.  بس و است خدا مختص فقطی زندگ و اتیح منشأي, ابدی زندگی بمعن اتیح
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 خواند؟یم که را خود حیمسی سیع

  هستم امتیق من

 ما با امتیق روز در خدا بجز کس چیه. کند قضـــاوت تواندیم را ما آخر روز در که اوســـت و گرددیم بر که اوســـت آخر در
 پسر ورتص به خدا خود از ریبغ دیآیم و ستادهیا ما امتیقي برا آخر دری امام ونهي امبریپ نه وی انسان چیه.  کندینم مالقات

ستم امتیق من دیگویم که خدا سان چیه دنبال به. ه شی ان سانها همه. گردد باز که دینبا  امامان و امبرانیپ همه اند مرده ان
 نیا ادعا نیا گریدی معن.  ســتادیا خواهند اعمالشــان نامهي برا حیمســی ســیع مقابل در آنها همه امتیق روز در و اند مرده
 و ماي رو از را خود دست او اگر و برجاست پا و متصلی عنی دارد امیق او در حاضر حال در زیچ همه و کس همه  که است
ــویم منفجر ما بردارد جهان ــتی قدرت اتم در. میش ی حت که عهیطبي ماورا طور بهی ول. کندیم دفع هم از آنراي اجزا که اس

شمندان ستی قدرت کنندیم اذان آن به دان صل هم به را اتم نیاي اجزا که ا  نیا که دارد وجود ندیگویم راي انرژ و کرده مت
ست آني اجزا از ما همه که را نیزمي رو کوچک جزو صل هم به را میا شده در  و شدیم منفجر اتم,  نبود اگر که کرده مت

سمش قدرت نیا.  شدیم منفجر ایدن ست ا شمندان کهي انرژ همان ای و. خدا شف دنبال به دان ستند آن ک  اختشن با که ه
  . دیکن مراجعه 17:  1 انیکولس هیآ به. رسندیم کشف نیا به حیمس

ــیع ــتم اتیح و امتیق من: «گفت بدوی س ــد، مرده اگر آورد، مانیا من به کههر. هس  زنده باش
 گردد

 25:   11 وحنای

   هستم  عالم نور من

. میخوانیم 3-2:  1 وحنای در که اسـت نور خدا که میدانیم ما. هسـتم نور منشـأ من که دیگویم نور اعالم با حیمسـی سـیع
سی سیع ستم خدا همان من دیگویم حیم ی ول میا شده جدا) خدا( نور از و میا شدهی کیتار جنس از که میدانیم ما همه. ه

ــن را کیتار من که آمد نیزمي رو به نور ــازد نور و روش ــیع. س  اخد زین ما آنکه نه خواندیم عالم نور نجات از بعد را مای س
 14:  5ی مت هیآ به میبدرخشــ دیبا اوي برا و میا شــده نور به لیتبد زین ما,  ما به عالم نور دنیتاب واســطه به بلکه میهســت
  . دیکن رجوع

 ند،ک متابعت مرا کهیکســ. هســتم عالم نور من: «گفت کرده، خطاب شــانیبد بازی ســیع پس
 .»ابدی را اتیح نور بلکه نشود سالک درظلمت

 12:  8 وحنای

  هستم کوین شبان من

 حفظ ما همه را 23 مزمور.  اســـت بوده قیعت عهد در) خدا( هوهی خود لقب فقط که خواندیم کوین شـــبان را خودی ســـیع
 نیزمي رو به شبان صورت به که کندیم اعالم خدا 11:  40 أیاشع در گریدي جا در. زندیم حرف کتاي یخدا باره در. میهست

  .شد انجام نیمع وقت دری شگوئیپ نیا و دیآیم

 11:  10 وحنای .نهدیم گوسفندان راه در خودرا جان کوین شبان. هستم کوین شبان من
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 خواند؟یم که را خود حیمسی سیع

   هستم من باشد میابراه آنکه از قبل من

ی تهس همان هستم من که دیگویم جمله نیا. است درست قتیحق دری ول دیآیم غلط نظر بهي دستور نظر از جمله نیا
 تسیبایم شهیهم و ستین وابسطه زمان به که استی خدائ او. جا همه در حاظر و هستم اتیح منشأ من حال هر در و هستم

 میسیوبني دستور زبان به میبخواه را جمله نیا اگر. خواندیمی هست را خود حیمس. برد بکار راي دستور حاظر زمان اوي برا
 نیا  ودب خواهم و هستم و ام بوده من,  دیایب ایدن به میابراه نکهیا از قبل که شود خوانده ستیبایم میبشو متوجه ما که

 بر که رایز است شده من از شیپ که دیآیم من از بعدي مرد " گفتیم که میدیشن دهنده دیتعمیی حی زبان از زین را مطلب
 شده که دیگویم بود آمده ایبدنیی حی تولد از بعد ماه 6ی جسمان نظر از که را او زین او نجایا در 30:  1 وحنای "بود مقدم من

  . است بودهی عنی .است

   هستم زنده ابداالباد تا نکیا و شدم مرده من

  .است زنده ابد تا او که.  کندیمی معرف را خودی سیع و کندیم مالقات وحنای بای سیع هیآ نیا در

  58:  8 وحنای هستم من ودش دایپ میابراه آنکه از شیپ که میگویم شما به نیآم نیآم: «گفت شانیبدی سیع

 18:  1 مکاشفه است من نزد اموات عالم و موتي دهایوکل هستم زنده ابداالباد تا نکیا و شدم ومرده
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  خوانند؟یم که را او شاگردان

   آمد ما انیم به دیپوش جسم و خداست که کلمه

  .آمد نیزمي رو به خدا که کندیم اعالم وحنای قیطر از خدا روح هیآ نیا در

 2 -1:  1 وحنای بود خدا نزد ابتدا در همان 2. بود خدا وکلمه بود خدا نزد کلمه و بود کلمه ابتدا در 1

 را او جالل وی راســت و ضیف پراز شــد، ســاکن ما انیم و دیگرد جســم کلمه و 14
 .پدر گانهی پسر ستهیشای جالل م،یدید

 14:  1 وحنای

  یهست زندهي خدا پسر حیمس تو 

ــ پطرس هیآ نیا در  جســمي خدای عنی. یهســت زندهي خدا پســر تو که کندیم اعالم) پدري خدا طرف از( خدا روح لهیبوس
  . دهیپوش

 16:  16ی مت !»زندهي خدا پسر ح،یمسیی تو« که گفت جواب در پطرس شمعون

  یهست خدا و خداوند تو 

ی.  هست داخ تو که کندیم اعالم او کمر و دست خسوراي جا وی سیع دنید با بود شکاك که شاگردان ازی کی توما هیآ نیا در
 بحال خوشا و توما تو حال به خوشا گفت و کرد دیتائ را او بلکهی. گوئیم کفر توما چرا شو ساکت نگفت او جواب دری سیع
  . ماستی زندگ خداوند و خداست او که میدار مانیای ول میا دهیند جسم به را او که ما

 28:  20 وحنای .»مني خداي او من خداوندي ا: «گفتي و جواب در توما

  یهست خدا و خداوند تو 

ی.  هست داخ تو که کندیم اعالم او کمر و دست خسوراي جا وی سیع دنید با بود شکاك که شاگردان ازی کی توما هیآ نیا در
 بحال خوشا و توما تو حال به خوشا گفت و کرد دیتائ را او بلکهی. گوئیم کفر توما چرا شو ساکت نگفت او جواب دری سیع
  . ماستی زندگ خداوند و خداست او که میدار مانیای ول میا دهیند جسم به را او که ما



 ٧٠

 

 

  خوانند؟یم که را او شاگردان

   است  حقي خدای سیع

  .خدا خودی عنی است حق او خود خدا پسر او که کندیم اعالم ما همه به وحنای هیآ نیا در

ی قادرعل د،یآیم و بود و هســت که خدا خداوند دآنیگویم»  آخر، و اول ا،ی و الف هســتم من«
 االطالق

 8:  1 مکاشفه

ست آگاه اما سرخدا که میه ست آمده پ ص ما به و ا ست داده رتیب س حق تا ا شنا  قح در و میراب
 ی.جاودان اتیح و حقي خدا اوست. میهست حیمسی سیع او پسر دری عنی

 20:  5 وحنای اول

  است متباركي خدا دهیپوش جسم حیمس 

  . خداستی سیع کهی روم انیحیمس به کندیم اعالم وضوح به کامال پولس هیآ نیا در

 اركمتبي خدا است، همه از فوق که شد جسم بحسب حیمس شانیا از و شانندیا آن از پدران که
 .نیآم ابداالباد، تا

 5:  9 انیروم

   شد ظاهر جسم در خدا

سم خدا که سدینویم خدا روح تیهدا با ما همه و موتاوسیت به پولس هیآ نیا در ش ج صل ترجمه در. دیپو  غتل نیا کالم ا
  .دارد تعلق واحدي خدا به فقط که استی ونانی لغت "اوس ته "همان "خدا"

   دیخر را ما خودش خون با خدا

 حیمس یسیع که میدانیم ما همه. است دهیخر را سایکل خونش با خدا خود که کندیم اعالم خدا روح قیطر از لوقا هیآ نیا در
 سایکل ودشخ خود با که دیگویم کهی کس همان که کندیم اشاره نیا به دوباره هیآ نیا در.  است دهیخر را سایکل خود خون با
  . خداست هماني ناصر حیمسی سیعی عنی دهیخر را

 ات فرمود مقرر اســقف آن بر را شــما القدسروح که را گله آنی وتمام شــتنیخو دیدار نگاه پس
 .است دهیخر خود خون به را آن دکهیکن تیرعا را خداي سایکل

 

 28:   20 رسوالن اعمال

 به و شد کرده قیتصد روح، در و شد ظاهر درجسم خدا که است میعظي ندارید سر وباالجماع
 .دش برده باال جالل به و آورده مانیا ایدن ودر کرده موعظه امتها به و دیگرد مشهود فرشتگان،

 16:  3 موتاوسیت اول


