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    مسيحيت چيست؟كالس   

  

  :هدف

  

  :هدف اين كالس اين است كه هر شاگرد

 .بداند كه خدا كيست و در طول تاريخ چه كرده است - 1

 .بداند عيسي مسيح كيست و براي ما چه كرده است - 2

 .بداند نجات چيست و آن را دريافت كند - 3

 .اطالعات اوليه راجع به كالم خدا بدست آورد - 4

 .ي را تجربه كندقوانين خدا را بشناسد و زندگي مسيح - 5

 .ارتباط شخصي با خدا برقرار نمايد - 6

  

  :كتاب درسي

  .كتاب درسي اين كالس كالم مقدس است و نت هايي كه هر هفته به شاگردان داده مي شود

  

  :شرايط قبولي

 )خواندن كالم خدا ( انجام تكاليف هفتگي  -

 تست هاي هفتگي -

 شركت در كالس ها بر اساس غيبت نكردن و سروقت آمدن -

  متحان نهاييا -

 

  

  كالس مسيحيت چيست؟
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 خدا كيست و چرا انسان را آفريد؟

 3 - 1:  1يوحنـا  ( و) 8:  4اول يوحنـا  . (معرفـي مـي كنـد   خدا خـود را در كالمـش نـور ، محبـت ، خـالق هسـتي و خـداي يكتـا          

خـدا  . بـت اسـت و محبـت بـدون محبـوب معنـا و مفهـومي نـدارد پـس انسـان را كـه محبـوب اوسـت آفريـد               و چون خـدا مح ) 

، 27 -: 1پيـدايش  . (اركت و دادن محبـت بـه او آفريـد   انسان را شـبيه بـه خـود و بـه صـورت زن و مـرد آفريـد ، او را بـراي مشـ         

) انســان ( ينــد بلكــه در ذات الهــي محبــت محبــوب خــدا مجبــور نبــود و احتيــاج نداشــت انســان را بيافر) .  16:  2غــزل غزلهــا 

آفريده شد ، همانطور كه پدر زميني به فرزنـدانش محبـت مـي كنـد، خـدا نيـز كـه پـدر آسـماني ماسـت انسـان را كـه فرزنـدش              

 .است براي ابراز محبت به وجود آورد

طور كــه شــما وقتــي در همــان)  1پيــدايش فصــل . ( خــدا زمــين و كهكشــان را در عــرض شــش روز و يــا شــش قســمت آفريــد

خـدا  . انتظار نوزاد هستيد اتاق و وسايل او را آماده مـي كنيـد و يـا حتـي گـاهي پرسـتار بـراي نگهـداري نـوزاد معـين مـي كنيـد             

 14-13:  1عبرانيــان ، 31:  1پيــدايش (  .نيـز تمــام دنيــا را بــراي فرزنـدانش آفريــد و فرشــتگان را نيــز بـراي پرســتاري او آفريــد   

(  

در حضـور خــدا زنــدگي ميكــرد و  ) در بــاغ عــدن ( وا را در روي زمــين و از خـاك سرشــت و انســان در روي زمـين   خـدا آدم و حــ 

  ) 14 – 7:  2پيد ايش ( بهشت در روي زمين بود 

 

  

 انسان در حضور خدا

 انسان در حضور خدا
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و بـه انسـان هـر آنچـه را كـه بـراي يـك        ) از نظـر روحـي و شخصـيت نـه از نظـر فيزيكـي       ( خدا انسـان را شـبيه خـود آفريـد     

بـه او عطـا   ) معرفـت نيـك و بـد    ( زندگي پيروزمندانه بر روي زمين الزم بـود عطـا نمـود و حتـي قـدرت تشـخيص خـوب و بـد         

خـدا بـاغ   . يچ چيز را از انسان دريغ نداشـت و دنيـا را بـا هـر چـه در آن بـود بـه انسـان داد كـه بـر آن سـلطنت كنـد            خدا ه. شد 

:  1پيـدايش  . ( عدن را به او داد كه نگهـداري كنـد و حيوانـات را بـه او داد كـه آنهـا را نامگـذاري نمايـد و بـر آنهـا مسـلط شـود            

  )  19 – 15:  2، پيدايش  28

 

  

 خداانسان در حضور 

  :زندگي و موقعيت انسان در حضور خدا 

ــل     ــش و آزادي كام ــادي ، آرام ــدا در ش ــور خ ــوا در حض ــد ( آدم و ح ــد ) صدرص ــدايش ( بودن ــل  31:  1پي ــدايش فص ).  2و پي

نيكـو كـاري    .در حقيقـت خـدا انسـان را بـراي نيكـويي آفريـده بـود        . همه چيز در حضور خدا براي آدم و حوا عـالي و نيكـو بـود    

. آدم وحـوا رو در رو بـا خـدا مالقـات مـي كردنـد و از او تـرس نداشـتند        . و نيكو بودن جز خلقت انسان و جـز وظـايف انسـان بـود    

  ) 25:  2پيدايش .( آنها در مقابل خدا عريان بودند و حتي شرم نداشتند و خجالت نمي كشيدند 

كه نشانه در  17:  2و حتي آيه )  16:  2پيدايش ( باغ بي ممانعت بخورد  خدا به انسان آزادي كامل داده بود تا از همه درختان

انسان آزاد بود كه در حضور خدا بماند و يا با خوردن از درخت . از باغ است اين آزادي را تضمين مي كرد ) درخت معرفت ( خروجي 

در زندگي او اثرات و ) ماندن و نماندن ( حق آزادي    استفاده از هر دو. از حضور او خارج شوند ) درخروجي باغ ( معرفت نيك و بد 

خوردن از درخت معرفت نيك وبد به معني تجربه كردن است تجربه اي . نتايجي را داشت كه آدم و حوا كامالً به آن واقف بودند

  .شخصي و قابل لمس براي انسان 

يعني كامالً مي دانست كه چه چيزي خوب . بد را داشت خدا چون انسان را به شباهت خود آفريده بود پس او معرفت كامل نيك و

او مي دانست كه در حضور . او به معناي در حضور خدا بودن وخارج شدن از حضور او كامالً آگاه بود . است و يا چه چيزي بد است

كرده بود و خوردن از آن پس اين معرفت را داشت فقط بدي را تجربه ن. خدا بودن نيكويي است و از حضور او خارج شدن بدي است 

همانطور كه لزومي ندارد ما دست . درخت مساوي بود با تجربه كردن بدي در زندگي آنها و البته آنها نيازي به اين تجربه نداشتند

اگر كسي به ما بگويد كه دست تو خواهد سوخت ديگر احتياج به . خود را در آتش ببريم تا تجربه كنيم كه دست ما را مي سوزاند 

  .تجربه آن نيست 

 انسان در حضور خدا

  :علت جدا شدن انسان از خدا 

گول زد و وسوسه شيطان در قلب حوا اين غرور را آتش زد كه به خدا  حوا را در مورد شبيه خدا شدن 5:  3شيطان در پيدايش 

در حقيقت با تجربه شخصي بدي فكر مي كرد، كه از اين به بعد . احتياجي نخواهي داشت و باعث شد كه از درخت معرفت بخورد 

   .از خدا خواهد شداحتياجي ندارد كه خدا به او بگويد كه چه چيزي خوب است و چه چيزي بد است و خود او برتر 
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مي بينيم كه چگونه انسان به دليل بي اطاعتي و حس خودكفايي كه ريشه آن خودخواهي و غرور است از  6 – 1:  3پيدايش  در   

نقش شيطان تنها دعوت آدم و حوا به بي اطاعتي از خدا بود ولي قادر به مجبور كردن آنها نبود همانطور كه . حضور خدا خارج شد

سوسه مي كند ولي نمي تواند به انجام گناه وادار كند ، اين انسان است كه خود انتخاب مي كند كه امروزه نيز شيطان ما انسانها را و

  . به شيطان گوش دهد و دستورات او را اطاعت و اجرا كند 

 

  

 انسان در حضور خدا

 انسان در حضور خدا

  شيطان كيست؟

شيطان يك فرشته است كه از جنس روح مي باشـد ولـي  جـنس روح او از جـنس خـدا نيسـت بلكـه خـدا فقـط انسـان را بـه ايـن             

تكاران و فرشـتگان بـه شـباهت خـدا آفريـده نشـده انـد بلكـه آنـان خـدم          . مقام نايل كـرد كـه جـنس روح او از جـنس خـدا باشـد      

  ) 14 – 13:  1عبرانيان .( پرستاران فرزندان خدا هستند

  :كالم خدا در حزقيال مي فرمايد. كه در حضور خدا مقام باالئي داشت شيطان فرشته اي بود  

   19 – 11:  28حزقيال  

مـي  آتشـين  سـنگهاي  ميـان  در و. باشـي  خـدابوده  مقـدس  كـوه  بـر  تا نمودم نصب را تو و. گستربوديسايه شده مسح كروبي تو 14

 كثـرت  از امـا  16. بـودي  خودكامـل  رفتـار  بـه  شـد  يافـت  تـو  در انصـافي بـي  كـه  تاوقتي شدي آفريده كه روزي از 15. ميديخرا

سـايه  كروبـي  ايرا تـو  و. انـداختم  بيـرون  خـدا  كـوه  رااز تـو  مـن  و ورزيـدي  خطـا  پس. ساختند پر ظلم رااز تو بطن سوداگريت

ـ  دل 17. نمـودم  تلـف  آتشـين  سـنگهاي  ميان از گستر،  فاسـد  را خـود  حكمـت  جمالـت  سـبب بـه  و گرديـد  مغـرور  زيباييـت  از وت

  بنگرند تو بر تا گذارممي پادشاهان روي پيش را تو و اندازممي زمين بر تورا لهذا. گردانيدي

ــد همــه فرشــتگان   ناطيشــ  ــك تظــفاحم تمدخــ ؛ يراتســرپ ناســنا زامــي بايســت همانن ــامن از انســان اطاعــت  و دن ــا  . دي  ام

ـ عم دا خـ  مالكـ رد . ج شـد از حضـور خـدا خـار   بـه خـاطر غـرورش     ناطيش ـ ك يمـ ن مول ـ ( وا ياطـ خ هكـ  دن ـ آ رد يفاصـ نا يب  )15 هي

ـ فگ بهاذمـ  رد  . تسا هدوب هچ اقيقد ـ  ندركـ ن هدجسـ  رطاخـ ب ناطيشـ  كـه ت سـ ا هدشـ  هت  .  دشـ  جارخـ ا ادخـ  روضـ ح زا ناسـ نا هب

 همــه نوچــ تســين حيحصــ هكــ تســا شتســرپ ينــعم هبــ دنركــ هدجســ رگــا . تســا هدشــن تبــث ادخــ مالكــ رد يزيــچ نينــچ

ـ نك شتسـ رپ و هدجسـ  ار ادخـ  تسـ ياب يمـ  نيمـ ز و نامسـ آ رد هدش قلخ تادووجم ـ  هدجسـ  رگـ ا . دن ـ عم هب ـ  راكـ ب تمدخـ  ين  هدرب

ـ ث ادخـ  مالك رد زين نيا زاب دشاب هدش ـ ف . تسـ ا ه يـد ردگن تب ـ م طق   دشـ  جارخـ ا ادخـ  روضـ ح زا ناطيشـ  ؛ رورغـ  رطاخـ ب هكـ  مينادي

گشـتند   فرشـتگان ديگـر كـه بـه فرشـتگان و يـا ارواح پليـد معـروف        ) يـك سـوم   ( در همان هنگام به همـراه او ثلـث     .  )17 هيآ(

ــد ــدا افتادن ــعياء (. از حضــور خ ــفه ( و )  15 – 12:  14اش ــه    و)  4:  12مكاش ــن اســت ك ــال حاضــر اي ــد در ح ــن ارواح پلي ــار اي ك

ـ آ .فرزندان خدا را با خود به عذاب ابدي ببرند ـ  ادخـ  هدارا ماجـ نا فلاخـ م نان ـ آ . دنتسـ ه اهـ  ناسـ نا امـ  يارب ـ هاوخ يمـ  نان  مامـ ت دن

  .د رندا هاگن يناحور يكيرات رد ار  ايند



٨ 

 

    

 

  

 انسان در حضور خدا

 درخت معرفت
 نيک و بد

 

 بھشت واقعی
 حضور خدا

 آرامش
 خوشی

 محبت
 آزادی
 نيکويی
 س�متی

 روشنايی

ن در اتحاد با از نظر فيزيکی زنده و بد  

 روح و روان خدا

جسم-بدن  

 حوا آدم

 خلقت اوليه انسان

٢و١پيدايش فصل   

 سه قسمت تشکيل دھنده انسان

بدن, جسم-١  
اراده, احساسات, فکر, روان-٢  

روح-٣  

از نظر روحانی زنده و روح در 
 اتحاد

با خدا واز جنس نور 
)روشنايی(  

 موقعيت اول

 انسان در حضور خدا

 فکر

ادهار  

 احساس

 روح
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 انسان در حضور خدا

 انسان در حضور خدا

 پاسخ به سؤاالت

  8:  4اول يوحنا  .است محبت خدا شناسدزيرا نمي را خدا نمايد، نمي محبت كه وكسي

 چيـز  همـه  3. بود خدا نزد ابتدا در همان 2. بود خدا وكلمه بود خدا نزد كلمه و بود كلمه ابتدا در 1
 حيات و بود حيات او در 4. نيافت وجود موجودات از اوچيزي از غير به و شد آفريده او واسطه به
  .درنيافت را آن تاريكي و درخشد مي تاريكي در نور و 5. بود انسان نور
 

  3- 1:  1يوحنا 

  خدا كيست ؟

  .قادر مطلق ، خالق و آفريننده  يكتاست ،و او نور است  خدا خدا محبت است ،

  به چه دليل خدا ما را آفريد ؟

خدا انسان را شبيه خـود آفريـد و     ندارد؛محبت بدون محبوب معنى  ، باشد وجود داشته  كند كه محبوب خدا محبت است و محبت ايجاب مي
او انسان را براي مشاركت و براي دادن محبـت بـه آنهـا آفريـد ؛ چـون انسـان محبـوب           .مساوى و به صورت زن و مرد آفريد انسان را بطور

  ..خداست

 آسمان پرندگان و دريا ماهيان بر تا بسازيم ما شبيه موافق و ما بصورت را آدم«: گفت خدا و 26
 خدا پس 27  ».نمايد حكومت خزند، مي زمين بر كه حشراتي همه و زمين تمامي بر و وبهايم

 را ايشان خدا و 28. آفريد ماده و نر را ايشان. آفريد خدا رابصورت او. آفريد خود بصورت را آدم
 و نماييد، تسلط آن در و سازيد پر را زمين و شويد كثير و بارور«: گفت بديشان خدا و داد بركت

  ».كنيد حكومت خزند، مي زمين بر كه حيواناتي وهمه آسمان پرندگان و دريا هيانما بر

  28-26:  1پيدايش 

 16:  2غزل غزلها  .هستم وي آن از من و است من آن از محبوبم
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 انسان در حضور خدا

 انسان در حضور خدا

  بهشت كجاست ؟

زنـدگي و مشـاركت رو    . شادى ، محبت و آزاديست و آنجا بهشت است  % 100 آرامش ،% 100 باعث حضور اودر آنجا  هستهر كجا كه خدا 
 .  اين بهشت ميتواند از همين زمين شروع شود و تا آسمان و تا ابد ادامه پيدا كند.  وي ما با خدا  ؛  زندگي در بهشت استدر ر

  

 پاسخ به سؤاالت

  آيا آنجا بهشت بود ؟ آيا آدم و حوا وقتى آفريده شدند در روى زمين بودند يا در آسمان ؟  

گويد هرچه خدا آفريد بسيار  م خدا ميكالآفريد  در روزى كه خدا آسمان و زمين را. خدا آدم و حوا را در روى زمين و از خاك زمين  سرشت 
  .هشت روى زمين بود كرد و ب انسان در روى زمين در حضور خدا زندگى مي ، نيكو بود

 وسط در را حيات درخت و رويانيد، زمين از را خوراك وخوش خوشنما درخت هر خدا خداوند و 9
 آنجا از و كند، سيراب را باغ تا آمد بيرون عدن از نهري و 10. بدرا و نيك معرفت درخت و باغ

 آنجا در كه را حويله زمين تمام كه است فيشون اول نام 11. شد شعبه چهار گشته، منقسم
 13. است جزع سنگ و مرواريد آنجا در و نيكوست زمين آن طالي و 12. كند مي احاطه طالست،

 كه حدقل سوم نهر نام و 14. كند مي احاطه را كوش زمين تمام كه جيحون دوم نهر نام و
  .فرات چهارم نهر و. است جاري آشور شرقي بطرف

 

  14-9:  2ش پيداي

 نفس آدم و د،دمي حيات روح وي بيني در و بسرشت زمين خاك از را آدم پس خدا خداوند 7
 در بود، سرشته كه را آدم آن و نمود غرس مشرق بطرف عدن در باغي خدا خداوند و 8. شد زنده

  .آنجاگذاشت
 

 8 – 7:  2پيدايش 

  31: 1پيدايش  .روزششم بود، صبح و بود شام و. بود نيكو همانابسيار و ديد بود، ساخته چه هر خدا و 31
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 انسان در حضور خدا

 انسان در حضور خدا

  ساعت است ؟ 24اين روز ها  آيا  وز چيست ؟ر 6  خدا كهكشان و جهان را در عرض چند روز آفريد ؟  معنى اين

 .ساعت تفسير كـرد  24ي در اين آيات ميتوان به معن را روز معني لغت )پيدايش  1فصل (قسمت يا روز آفريد ) شش ( 6خدا جهان را در عرض 
و همچنـين   4:  90به آيه اى كه در مزمور دهند كه بنا  بيشتر معلمان الهيات نظر مي ولي. كه بعضى از معلمان الهيات اين مطلب را باور دارند 

توانـد   كند كه يك روز خـدا مـي   ، خدا از زبان پطرس دوباره اين مطلب را تكرار مينوشته شده است   8:  3پطرس دوم  در نامه در عهد جديد
به همين دليل زمان آفـرينش تـا     .  هزاران سال باشدميتواند اين يك روز  گفت كه  توان طور تفسيرى  ميبه سال ما باشد و يا  )هزار( 1000

تواند به راحتى جواب زمين شناسان را راجع به قدمت زمين در  اين تفسير مي. تواند سالها و قرنها طول كشيده باشد  زمان واقعه گناه انسان مي
  .مقام مقايسه با آفرينش را توضيح دهد

 پاسخ به سؤاالت

 4:  90مزمور  . شب از پاسي مثل و باشد گذشته كه ديروزاست مثل تو نظر در سال هزار كه زيرا

 اسـت  سـال  هـزار  چـون  خدا نزد روز يك كه نماند مخفي شما از چيز يك اين بان،حبي اي لكن
 . روز يك چون سال وهزار

  8:  3پطرس دوم 

  براى چه و براى كه آفريد ؟ و كهكشان را جهان اين  خدا 

در اصـل خـدا جهـان را    . ما هديد دهد ه كه بوسيله او و براى او آفريده شد كه ب يفرمايدم خدا مكال. تمام دنيا بوسيله عيسى مسيح آفريده شد 
غنـى   ليكنيد و آنانى كه از نظر مـا  شما وقتى كه در انتظار نوزاد هستيد مطمئن هستم كه اتاق و وسايل او را آماده مي. دانش آفريد براى فرزن

  .و فرشتگان را براى پرستارى ما آفريد ؛ خداوند زمين و كهكشان را براى ما . كنند معين مي تولد او هستند حتى پرستار بچه را از قبل

 در كـه  زيـرا  16. آفريـدگان  تمامي زاده نخست است، ناديده خداي صورت )يعني عيسي(او  و15
 و ناديـدني  و ديـدني  چيزهـاي  از اسـت  بـرزمين  آنچـه  و آسمان در آنچه شد، آفريده چيز اوهمه
 همـه  از قبـل  او و 17. شـد  آفريـده  او وبراي او بوسيله همه قوات؛ و رياسات و سلطنتها تختهاو
 و اسـت  ابتـدا  او كـه  زيـرا  است، راسر كليسا يعني بدن او و 18. دارد قيام چيز همه دروي و است
 . شود مقدم او چيز همه در تا ازمردگان زاده تنخس

  18- 15:  1كولسيان 
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 انسان در حضور خدا

 انسان در حضور خدا

 تپاسخ به سؤاال

 آسـمان  پرندگان و دريا ماهيان بر تا بسازيم ما شبيه موافق و ما بصورت را آدم«: گفت خدا و26
 مآد خدا پس 27 ».نمايد حكومت خزند، مي زمين بر كه حشراتي همه و زمين تمامي بر و وبهايم

 . آفريد ماده و نر را ايشان. آفريد خدا رابصورت او. آفريد خود بصورت را

  27-26:  1پيدايش 

 تو انداز راپاي تو دشمنان تا من راست دست به بنشين«: گفت هرگز فرشتگان از يك كدام به و13
 نجـات  وارث كه آناني خدمت براي كه دنيستن خدمتگذار هاي روح ايشان همگي آيا 14 ؟»سازم

  شوند؟ مي فرستاده شد، خواهند

  14 – 13:  1عبرانيان 

  آيا خدا انسان را نيكو آفريد و ميبايست كار نيكو را انجام دهد؟

نيكـو آفريـده شـده بودنـد و در     ) آدم و حوا(انسان . ك ؛ خداوند اعالم كرد كه هرچه آفريده بود نيكو بود آخرين آيه فصل ي 31:  1در پيدايش 
انسان اگر عمل نيك ميكند نيميتواند به خـدا  . طبيعت آنها نيكوئي كار گذاشته شده بود و اگر كار نيكو ميكردند يك عمل عادي و طبيعي ميبود

چون خدا در عوض ميتواند بگويد كه داري وظيفه خود را انجام ميـدهي و منتـي بـر سـر مـن      . بين كه چه عمل عالي انجام ميدهمبگويد كه ب
  . نميگذاري

  

  بود؟ ازه و چگونهبه چه اند محبت خدا براى آدم و حوا كه در حضور او بودند

و . هيچ چيـز را از او دريـغ نداشـت     0و دليل آن اين است كه هرچه آفريده بود به او بخشيده بود 0را براى آدم و حوا داشت%  100خدا محبت 
د و حيوانات را به او داد و حتى باغ را به  او داد كه نگاهدارى كن. دنيا و تمام حيوانات و زمين را به انسان داد كه بر آن سلطنت كند و تسلط يابد

سوال ؟ آيا ما االن در اين قدرت هستيم و زندگي ميكنـيم ؟ چـه شـد كـه ايـن      .  كه آنها ر ا نام گذارى نمايد و بر همه آنها و دنيا سلطنت كند
  قدرت و تسلط را از دست داديم ؟ 

 آن در و سـازيد  پر را زمين و شويد كثير و بارور«: گفت بديشان خدا و داد بركت را ايشان خدا و
 حكومت خزند، مي زمين بر كه حيواناتي وهمه آسمان پرندگان و دريا ماهيان بر و نماييد، تسلط
 ».كنيد

 28:  1پيدايش 



١٣ 

 

  

   

 

  

 انسان در حضور خدا

 انسان در حضور خدا

 پاسخ به سؤاالت

 رامحافظـت  آن و بكنـد  را آن كار تا گذاشت عدن درباغ را او و گرفت را آدم خدا خداوند پس 15
  . نمايد

 

  15:  2پيدايش 

 ببينـد  تـا  آورد نزدآدم و سرشت زمين از را آسمان پرنده هر و صحرا حيوان هر خدا خداوند و 19
  . شد او نام همان خواند، را حيات ذي هر آدم آنچه و نهاد خواهد نام چه كه
 

 19 : 2پيدايش 

  دهد ؟ چه معنى مي ؟ واين شباهت نوشته شده ه اييدر چه آ ؟ خدا ما را شبيه خود آفريدآيا 

از نظـر روح و روحيـه و شخصـيت و تمـام      ايـن شـباهت   : اهت اين معني را ميدهـد باين ش ) 28-26:  1پيدايش (انسان شبيه خدا آفريده شد 
اين شباهت فقط از نظـر  . اده شد به ما د )معرفت نيك و بد (براى زندگى پيروزمند روى زمين و با قدرت تشخيص خوب و بد زم الخصوصيات 

اين شباهت فيزيكي نبود ؛ حـال آنكـه بعـدا خـدا     .  تشخيص و درك و خصوصيات خوبي است كه از خداوند در آدم و حوا كار گذاشته شده بود
دنياي روح به دنياي ماده  بخاطر انسان كه از او بوسيله گناه جدا شده بود و شباهت را از دست داد ؛ خود خدا به شباهت انسان جسم پوشيد و از

  .  آمد تا جريمه گناهان او را خودش روي صليب پرداخت كند

و آرامشى كه درحال حاضر داريم چگونـه   شادى و آرامش آدم و حوا در حضور خدا در مقام مقايسه با شادى دنياى حاضر

  بود ؟ چند درصد بود ؟

پيدايش گرفته  2و فصل  31:  1اين معانى از آيات پيديش % ) . 100شادي  و آرامش (انسان در حضور خدا در شادى كامل و آرامش كامل بود 
بـا محـيط و    "هاى زودگذر است و آرامش ما نيز نسـبى و تمامـا   ليحال آنكه امروزه شادى ما در اين روزگار نسبى و فقط خوشحا.  شده است 
 . اگر كسي بدون داشتن  روح القدس بگويد كه من آرامش كامل دارم ؛ در ته دل خود ميداند كه آرامش او كامـل نيسـت   .شود  ل ميافراد كنتر

  آيا شده است كه از يك مهماني و يا يك سفر عالي و پر از شادي به منزل بازگرديد و دوباره غم بر شما بيايد ؟
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  :وارد شدن گناه به زندگي بشر و تأثيرات آن

خـود خـداي   "ميخواست خودكفا بوده و براي خود تصميم بگيرد و در واقـع  غرور انسان توسط شيطان تحريك شد و از آنجايي كه  

  .از حق انتخابي كه داشت سوء استفاده كرد و از حرف خدا بي اطاعتي كرد از همانجا گناه وارد زندگي بشر شد "خود باشد

كـه ايـن دوري پـس از مـرگ      "دوري از خداسـت "و به معنـي   "خطا"يعني  "نزدن به هدف"گناه در لغت عبراني و يوناني يعني  

  ) 17:  2پيدايش .        ( جسماني انسان تبديل به دوري ابدي خواهد شد و اين دوري ابدي از خدا به مرگ روحاني معروف است

  . روان و جسم انسان تأثير گذاشت –خوردن از درخت معرفت نيك و بد يعني در واقع تجربه كردن بدي بر روح 

 ) 7:  3پيدايش . ( درخت آنا فهميدند كه عريان هستندآدم و حوا با خوردن از  •

حـال آنكـه در   )  10:  3پيـدايش  ( و خود را از خدا پنهان كردند )  كه ريشة آن ترس است ( آنان احساس خجالت كردند  •

دور ،  آية آخري مي بينيم كه هر دو عريان بودند و خجل نبودند ولي اين تجربه باعث شد خود را عريان ، از خـدا  2فصل 

آنها سعي كردند با برگهاي انجير خود را بپوشانند يعني در واقع ميخواستند بر روي گناه خـود  . ترسان و خجلت زده ببينند 

 .بگونه اي سرپوش بگذارند

  تأثير جدايي در روح انسان •

 

  

 انسان جدا از خدا

 انسان جدا از خدا
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جنس روح انسان همـانطور كـه در موقعيـت اول خوانـديم از جـنس روح خـدا بـود و بـه همـين دليـل بـود كـه مـي توانسـت در               

در اثـر خـارج شـدن از حضـور خـدا ، روح انسـان از       . مشاركت با او باشـد و در حقيقـت روح او بـا روح خـدا در ارتبـاط كامـل بـود       

جـايي كـه نـور    ( ر نـور وقتـي خـارج شـديم اتوماتيـك وار وارد تـاريكي مـي گـرديم         از حضـو . روح خدا كـه نـور اسـت جـدا شـد     

  )8:  5افسسيان . ( پس روح انسان در تاريكي قرار گرفت و از جنس تاريكي شد) نيست تاريكي است 

. گرفتنـد  ده و در واقـع در بـدي قـرار   پس مي بينيم كه با خوردن از درخـت معرفـت نيـك و بـد ، آدم و حـوا بـدي را تجربـه كـر         

  . ورود به بدي اتوماتيك وار انسان را از نيكويي دور كرده و اين دوري به گناه معروف است

 

  

 انسان جدا از خدا

 انسان جدا از خدا

  :تأثير جدايي از خدا در زندگي امروز بشر

ــت  انســا  ــر در آن محب ــدا ديگ ــدايي از خ ــد از ج ــرار نداشــت ، در آرامــش  % 100ن بع ــدا ق ــود و در آن  % 100خ ــدا نب حضــور خ

طبعــاً جــايي كــه خــداي آرامــش و ســالمتي نيســت درد وجــود دارد و جــايي كــه شــادي  . حضــور خــدا نيــز نبــود% 100شــادي 

  .خداوند نيست غم وجود دارد و جايي كه نور نيست تاريكي وجود دارد

همـه انسـانها از خـدا دور    . عد از آدم و حـوا فرزنـدان آنهـا و بشـر امـروز نيـز در همـين موقعيـت دور از خـدا بـه دنيـا مـي آينـد             ب

روح انسـان در ايـن جهـان    . و هيچ انساني نيست كـه بگويـد مـن گنـاه نكـردم مگـر آنكـه معنـي گنـاه را ندانـد           ) گناه ( هستند 

در موقـع مـرگ جسـماني روح از    . بـرد و روح انسـان از جـنس تـاريكي شـده اسـت       در جدايي از خداست و در تـاريكي بسـر مـي    

بدن انسان جدا شده و از آنجايي كه تاريكي هرگـز بـه نـور بازگشـت نمـي كنـد روح تاريـك انسـان بـه روح خـدا كـه نـور اسـت              

يـن دوري ابـدي در كتـاب    ا. گنـاه اسـت   ) جريمـه  ( ايـن دوري ابـدي نتيجـه    . بازگشت نمي كند و تا بـه ابـد از او دور مـي مانـد    

  ) 23:  3روميان (، )  23:  6روميان ( . ت ، چرا كه جريمه گناه مرگ استخوانده شده اس) مرگ روحاني(مقدس مرگ 

ــاي                 ــه آدم و حواه ــه بشــر اســت ، روزان ــه روزان ــدبختي تجرب ــدي و ب ــه ب ــيم ك ــي كن ــدگي م ــايي زن ــا در دني ــروزه م ام

ــه مــي كنــ د و اثــرات آن در زنــدگي ايشــان و فرزندانشــان بــه صــورت غــم ، درد ، تلخــي هــا ، يــأس ،  امــروزي بــدي را تجرب

نااميدي ، ترس ، غرور ، خودخـواهي هـا ، جـدايي هـا ، حسـادتها ، دروغ هـا ، غيبـت هـا ، فسـاد ، تعصـبات ، قتـل و آدم كشـي             

  .ها ديده مي شود 

  .ويي است اينها همه نتايج آن دوري اصلي از منبع محبت و راستي و نيك
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 انسان جدا از خدا

 انسان جدا از خدا

  :سعي و كوشش انسان براي بازگشت به حضور خدا

. خـدا بازگردنـد   آدم و حوا به محض دوري از خدا متوجه عملكرد و اشتباه خود شده با يكسري اعمال انساني سعي كردند به حضـور  

. اعمال انساني آنها با درست كردن لباس از برگ انجير شروع شد و بعد با بهانه آوردن وانداختن گناه بر سر يكديگر ادامه پيـدا كـرد  

:  3پيـدايش  ( كه شيطان را كه خود آفريدي باعث اين گناه شد : و زن گفت )  12:  3پيدايش ( آدم گفت كه زن من را مجبور كرد 

  .، به زبان ديگر آنها جدايي خود را از خدا و گناه را گردن خود خدا انداختند)  13

امروزه نيز بعضي از انسانها با انداختن گناه بر سر ديگري و بر سر خود خدا فكر مي كنند ميتوانند از تقصير و پرداخت جريمه و نتايج  

را خود او معرفي كرده است و باعث شده كه ما گناه كنيم ، پس ديگـر  گناه خود بري باشند و مي گويند خود خدا ما را آفريده و گناه 

بعضي ديگر آگاهانه مي دانند كـه گنـاه كردنـد و صـادقانه مـي      . ما را تقصيري نيست و احتياج به آمرزش گناهان و برگشت نداريم 

اعمال انساني مي تواند خود را در مقابل خدا ولي متاسفانه انسان فكر مي كند كه با كار نيكو كردن و . خواهند به حضور خدا برگردند

  .غافل از اينكه از بدو خلقت كار نيك و اعمال نيكو وظيفه انسان بوده و هست. بي گناه نشان دهد 

اصالً خدا انسان را شبيه خود آفريد و بسيار نيكو آفريد كه كار نيك بكند و اگر انسان كار نيك مي كند نمي تواند منتي بر سر خـدا   

  . ذارد زيرا كار نيك كردن وظيفه اوستبگ

كه با كار نيك كردن گناهان ما آمرزيده نمي شود بلكه كاري را انجام مي دهيم كه بـراي آن  : بايد دانست كه كالم خدا مي فرمايد 

كـار نيـك مـا    : فرمايد خدا مي)  6:  64اشعياء ( در  . خدا حتي نيكويي نكردن را گناه مي خواند )  17:  4يعقوب . ( آفريده شده ايم 

چيزي جز يك پارچه كثيف نيست ، نه آنكه او دوست نداشته باشد كه ما كار نيك كنيم بلكه با انجام آنها نمي توانيم خـود را عـادل   

جلوه دهيم و بگوييم كه شايسته حضور خدا هستيم و خدا مي بايست ما را به خاطر اين اعمال به عنوان شخص آمرزيـده شـده ، يـا    

اعمال نيك انسان همانند همان برگ انجير است كه آدم براي رفتن به حضور خدا از درخـت  . طلق ، يا پارسا و يا عادل بپذيردنيك م

كَند كه خود را بپوشاند و ديگر از خدا خجالت نكشد ، اما برگ انجير زود خشك مي شود و موقتي است و مـي ريـزد و او دوبـاره در    

  . مقابل خدا عريان است 

مي خواهد ) كندن برگ انجير و ساختن لباس از آن : به طور سمبليك ( انسان امروز نيز با سعي و كوشش و عمل دست خود         

مذهب به معني راه و روش اسـت كـه انسـان مـي خواهـد بـراي       . به همين دليل مذاهب به وجود آمد. خود را از شرم گناه بپوشاند 

استفاده كند غافل از آنكه هيچ راه و فلسفة انسـاني نمـي توانـد انسـان را بـه خـدا       ) مذهب  (رسيدن به خدا از اين روشهاي انساني 

  .اين خداست كه به انسان مي رسد نه انسان به خدا) .  9 – 8:  55اشعياء ( و )  12:  14امثال . ( برساند 
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 انسان جدا از خدا

 انسان جدا از خدا

  :تعلت فرستاده شدن قوانين الهي و شريع

فرمـان اول كـه بـر روي لوحـه هـاي سـنگي توسـط خـود خـدا           10مـردم شـايد فقـط    . فرمانهاي خدا توسط موسي فرستاده شـد  

   . كتـاب اول كتـاب مقـدس نوشـته شـده اسـت       5فرمـان مـي باشـد كـه در      613ولـي در واقـع   . نوشته شد را بيـاد داشـته باشـند   

  )  17 – 1:  20خروج ( 

، استاندارد شخصيت خدا و يا شـريعت خـدا بـراي ايـن فرسـتاده شـد كـه بـه انسـان نشـان دهـد كـه              اين فرمانها ، قوانين الهي 

  . چقدر از خدا دور شده است و چقدر قوانين الهي را شكسته است

با شكستن هر كـدام از ايـن قـوانين در واقـع از اسـتاندارد خـدا دور مـي شـويم يعنـي از حضـور او خـارج شـده و در دوري از او و             

  ) . تفسيري  20:  3روميان . ( زيست مي كنيمگناه 

قانون و كالم خدا در واقع مانند يك آينه است كـه بـا ديـدن صـورت خـود در آن بـه كثيفـي آن و لكـه هـاي آن پـي مـي بـريم             

  ). 24 – 23:  1يعقوب . ( 

كـر كـه بـا نگـاه داشـتن      انسـانها بـا ايـن ف   . مـي گويـد بـا انجـام شـريعت مـا عـادل شـمرده نمـي شـويم          )  20:  3روميان ( در 

  .شريعت خدا مي توانند مقدس باشند در واقع  خود را فريب مي دهند

بـا  : خـدا مـي فرمايـد   . شريعت خدا براي اين بود كه ما فاصلة خـود را بـا خـدا ببينـيم يعنـي در واقـع گنـاه را مشـخص مـي كنـد          

اشـعياء  . ( ون را نگـه داريـد گناهتـان پـاك شـود     اعمال شريعت پيش من نياييد و در حقيقـت انتظـار نداشـته باشـيد كـه اگـر قـان       

اگـر هـر كـه خـود را بـا اسـتاندارد ، شخصـيت و شـريعت خـدا قيـاس كنـد متوجـه مـي شـود كـه در                )  20:  3، روميان   6:  64

آيـة آخـر    4در كتـاب يعقـوب فصـل    . استاندارد خدا زيستن چقدر سـخت و يـا شـايد مـي بايسـت گفـت كـه غيـر ممكـن اسـت           

  .انجام ندادن كار نيكو هم گناه است: مي فرمايد 

آيـا همـين امـروز كارهـاي نيكـو و خيرخواهانـه اي بـوده كـه مـن و شـما مـي دانسـتيم و             : پس بيائيد صادقانه خود را بيازماييـد   

پـس بـاز مـي بينـيم كـه گنـاه نكـردن چقـدر سـخت و بهتـر بگـوييم            . نكرديم ، متأسفانه همة آنها براي ما گناه حساب مي شـود 

  .مكن است غير م

ــون    ــاتي چ ــان ( در آي ــه ( ، )  23:  3رومي ــوب ( ، )  20:  7جامع ــريف   14:  15اي ــه ش ــور ( ، ) از ترجم ــه  2:  143مزم ترجم

همـه افـراد روي زمـين كـه بـدنيا مـي آينـد        : مي بينـيم كـه خـدا مـي فرمايـد      )  8:  1اول يوحنا ( و )  6:  53اشعياء ( ، ) شريف 

  . قاصر و از استاندارد خدا به دور هستندگناه كردند و از جالل خدا 
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 انسان جدا از خدا

 انسان جدا از خدا

حــال كــه انســان گناهكــار اســت هــيچ راهــي بــراي بازگشــت بــه حضــور خــدا نــدارد ماننــد شخصــي در حــال غــرق شــدن در  

چگونـه خـود خـدا بـه دنبـال انسـان مـي آيـد تـا او را          در درس آينـده مـي بينـيم كـه     . درياست واحتياج به نجات دهنده اي دارد 

  .نجات بخشد



١٩ 

 

  

   

 

  

 انسان جدا از خدا

 درخت معرفت
نيک و بد   

 موقعيت دوم

 انسان جدا از خدا

 کينه حسد آدم کشی زنا درٍوغ تاريکی

 غم نگرانی خشم ترس دشمنی

 بھشت واقعی دنيا

 آدم حوا

 سقوط انسان و اثرات آن

  - بدن 

 فکر

 اراده

 احساس

 روح

 تاريک شدن  روح

 احساسات منفی عالب

 تعدد انتخاب

 مرگ روحانی

 شناخت تباه شده از خدا

 شيطان خدا

مرگ  -گناه  - دوری از خدا 

 آرامش
 خوشی

 محبت
 آزادی
 نيکويی
 س�متی

 روشنايی
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 انسان جدا از خدا

 پاسخ به سؤاالت

 انسان جدا از خدا

  در ترس بود ؟بسر ميبرد ؛ حضور خدا در  زماني كه آيا انسان در

 جالـت نمـي  خخدا عريان بودند و حتـى شـرم نداشـتند و     كردند و از او ترس نداشتند حتى آنها در مقابل قات ميمالآدم و حوا رو در رو با خدا 
ولـي بعـد از گنـاه در    ,  )آخرين آيه قبل از داستان گناه و دورى آدم و حوا از حضور خدا (   25:  2پيدايش . كشيدند چه برسد به وحشت از خدا 

  . .پيدايش ميخوانيم كه از عرياني خود شرم داشتند و ترس بر آنها مستولي بود 3فصل 

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

 شـنيدم،  باغ در را آوازت چون«: گفت 10 »هستي؟ كجا«: گفت و داد در راندا آدم خدا خداوند و 9
 »  .كردم پنهان را خود پس. عريانم كه زيرا گشتم، ترسان

 10 – 9:  3پيدايش 

  آيا خدا ي نيكو  ؛ بدي را هم  آفريده است؟ است ؟ آيا خدا ظلمت و تاريكى را آفريده

نه براى انسان كه در بدى قرار بگيرد  ليخدا خالق كل هستى و تمام خلقت و همه چيز است حتى ظلمت و تاريكى و حتى بدى را خدا آفريده و
در هر حقيقت در علم امروزي (  عنى خود را نداشتشد نور م اگر تاريكى آفريده نمي .كند  اين مطب را گوشزد مي "مالكا 7:  45در آيه اشعياء 

در هيچ صورتى خـدا بـدى و    وليكند  با بودن بدى نيكوئى جلوه خاص خود را پيدا مي و همچنين ).معني تاريكي را نبودن نور توضيح ميدهند
ما فرزندان نـور هسـتيم   )  11: 29ارمياء (ى است متى و نيكوئسال تمام افكار خدا براى ما 0تاريكى را براى ما نيافريد كه ما در آن زندگى كنيم 

  .ما بعد از دريافت عيسي مسيح كه نور عالم است ما نيز ميتوانيم زندگي در نور داشته باشيم . )  9:  5افسسيان (

 چيزها اين همه صانع يهوه من. بدي وآفريننده سالمتي صانع. ظلمت آفريننده و نور پديدآورنده
 . هستم

 7:  45اشعياء 

 ونـه  باشد مي سالمتي فكرهاي كه دانم مي دارم شما براي كه را فكرهايي: گويد مي خداوند زيرا
 . بخشم اميد آخرت در را شما تا بدي

  11: 29ارمياء 
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 انسان جدا از خدا

 پاسخ به سؤاالت

 انسان جدا از خدا

 نوررفتـار  فرزنـدان  چون پس. باشيد مي نور درخداوند الحال ليكن بوديد، ظلمت پيشتر كه زيرا 8
 . است راستي و وعدالت نيكويي كمال، در نور ميوه كه زيرا 9. كنيد

 

 9 -  8:  5افسسيان 

  ؟) را داشت  فرق بين بدى و خوبى يا دانش تشخيص وقدرت (آيا انسان معرفت نيك و بد را داشت ؟ 

 تشخيصو دا انسان را به شباهت خود آفريد و كامل آفريد ، انسان قدرت درك و فهم و معرفت خ) 28-26: 1پيدايش (بله ، از آنجايى كه طبق 
زم نداشت كه تجربه كند تا بداند البدى را تجربه نكرده بود و ولي درك بدى را داشت  انسان .را داشت ) معرفت نيك و بد(خوب و بد  و تمييز

خوردن از درخت معرفت نيك  ولي با.  او اطاعت ميكرد ديگر احتياج به تجربه از بدي نبود و ازكرد  اگر فقط حرف پدر را قبول مي.  كه چيست 
ورود بـه بـدي اتوماتيـك وار انسـان را از     .   در بدى قرار بگيـرد بدي را تجربه كند و كه  شدباعث ) نشانه تجربه كردن است  خوردن كه(و بد 

و انسان در حضور خدا  .   مدآ پديد نمي كه گناه ناميده شده است دورىوگر نه اين . ست  اين دوري به لغت به گناه معروف ا. نيكوئي دور كرد 
  .  و شادي كامل باقي ميماند )  آرامش(در اطاعت ولي با بركت و سالمتي 

  ؟ بود يا گندمو  آيا سيب بود  كه در پيدايش ذكر شده ؛   درخت نيك و بد

ه نشـده  مقدس نامى از سيب و نـه از گنـدم بـرد    بر كتاولي ددرخت معرفت نيك و بد يك درخت بوده كه ميوه قابل خوردن هم داشته است  
اگر اين در خروجى . را در باغ نهاد كه به انسان اجازه و حق انتخاب دهد  خروجي اين درخت يك سمبل در خروجى است كه خدا اين در. است 

دهد و در خروجى نشانه آزادى است نه آزمايش و يا تست  مي كامل محبت خدا آزادى. ماند  وجود نداشت انسان در اسارت خدا در باغ باقى مي
  .  ستثمارو يا زورگوئى و ا

 درخـت  از امـا  17 بخور، ممانعت يب باغ درختان همه از«: گفت امرفرموده، را آدم خدا خداوند و16
  . .مرد خواهي هرآينه خوردي، آن از كه روزي زيرا زنهارنخوري، بد و نيك معرفت

 

  17 - 16:  2پيدايش 

  درخت نيك و بد را آفريد ؟ "صالچرا خدا ا

اگر اين در وجود نداشت انسان در حضور خدا در زنـدان  . خدا اين درخت را به عنوان در خروجى و نشانه حق آزادى و حق انتخاب به انسان داد 
خواهد كه  خدا نمي ليشد و باز انسان در زندان محبت محبوس مي  ولي حق انتخاب نداشت بودكامل مي در محبتم كه بگوئي اگر  حتى. بود 

مانيم او مارا بـه تمـامى عشـق الهـى خـود      نما را بزور در محبت خود نگاه دارد و محبت خدا بدون قيد و شرط است چه ما در پيش او بمانيم و 
  . دوست دارد 
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 پاسخ به سؤاالت

 انسان جدا از خدا

  ؟ آزاد بود كه از پيش او برودو يا  ؟ آيا وقتى كه انسان در حضور خدا بود آزاد بود كه در پيش او بماند

 :توجه كنيد 16:  2اگر به آيه پيدايش  .آزاد بود كه در مشاركت او بماند و يا از حضور او خارج گردد  ليانسان در حضور خدا در روى زمين بود و
بخور معني آن ميدهد كه آزادي از همـه  اين لغت بي ممانعت    بخور، ممانعت بي باغ درختان همه از«: گفت امرفرموده، را آدم خدا خداوند و 16

با اين كه خـوردن    .كرد  اين آزادى را تضمين مي) درخت معرفت (ر خروجى كه نشانه د 17:  2و حتي در آيه بعدي پيدايش . درختان بخوري 
نشانه آزادي است كه خدا به ما ميدهد ؛  و اين خود باز يك . اين درخت و تجربه از آن مرگ را ببار ميĤورد ؛  باز خدا آن درخت را از باغ برنداشت

انسـان آزاد بـود كـه در    به ايـن ترتيـب   .  ولي هوشياري نيز همراه با آن به انسان داده بود و او را هوشيار از سؤ استفاده از اين درخت كرده بود
در زنـدگى او  ) مانـدن و يـا نمانـدن    ( حق آزادى استفاده از هردو لي و. حضور خدا بماند و آزاد بود كه از پيش او دور شود و اين حق را داشت 

امروزه ما مسيحيان نيز اين حق را هنوز داريم كه با اطاعت خدا  در حضور و مشـاركت  . به آن واقف بود  "مالاثرات و نتايجى داشت كه آدم كا
همـان طـورى  كـه خـدا از     . و بركات او خارج شويم توانيم با بى اطاعتى از مشاركت  اما امروزه نيز حتى با داشتن نجات ، مي. او باقى بمانيم 

ايـن حـق   )  قوم عهد با خدا را مثل آدم و حوا شكسـتند   20 -15: 31تثنيه ( طريق موسى به قوم سرگردان اسرائيل در بيابان حق اتتخاب داد 
اسـتفاده درسـت از ايـن آزادى    .  و آزادى اسـت  چقدر زيباست كه خداوند ما ، آرى از خودخواهى و پر از فيض . انتخاب را امروز نيز شما داريد 
خداوند ما عيسى مسيح شما را آزاد گذاشته است كه با تمامى قلب او را دوست بداريد نه از روى اجبار و ترس .  باعث حيات و بركت خواهد شد

  .و وحشت بلكه با احترام و عشق قلبى و آزادنه 

 بـه  خداونـد  و 16. ايسـتاد  خيمـه  در بـر  ابر، ستون و ظاهرشد خيمه در ابر ستون در خداوند و15
 كه زميني بيگانه خدايان پي در برخاسته، قوم اين و خوابي مي خود پدران با اينك«: گفت موسي
 ايشـان  بـا  كـه  را عهدي كرده، ترك مرا و كرد خواهند زنا روند، مي آنها ميان در آنجا به ايشان
  . شكست خواهند بستم

 16 – 15:   31  تثنيه

 شـهد  و شـير  بـه  كـه  بـودم  خورده قسم ايشان پدران براي كه زميني به را ايشان چون زيرا 20
 ايشـان  آنگاه باشند، گشته فربه و شده، سير و خورده، ايشان چون و باشم، درآورده است، جاري

 خواهنـد  مـرا  عهـد  كرده، مرااهانت و نمود، خواهند عبادت را آنها برگشته، غير خدايان سوي به
 . شكست

 20  :  31 تثنيه 
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 انسان جدا از خدا

 سخ به سؤاالتپا

 انسان جدا از خدا

  چه شد كه انسان از حضور خدا خارج شد ؟ دليل واقعى آن چه بود ؟

.  حوا از درخت معرفت نيك و بد خـورد   .انسان به دليل خود كفائى و بى اطاعتى كه ريشه آن خودخواهى و غرور است از حضور خدا خارج شد 
وسوسه شيطان در مورد خوردن از اين درخت و دروغ . س انسانى است لمخوردن در اينجا به معنى تجربه كردن بعنوان تجربه شخصى و قابل 

حال آنكه حوا حق داشت كه به شيطان بگويد كه من احتياج ندارم كه از درخت بخـورم  .  او در مورد مردن و نمردن نيز حوا را به شك انداخت 
حوا احتياج نداشت كه بدى را تجربه كند تا بداند كه بدى چيست بلكه . ن دارم بهتر است از زمانى كه از آن درخت بخورم القعيتى كه اچون مو

ما لزومى ندارد كه دست خـود را در آنـش ببـريم تـا     . معرفت آن را خدا به او داده بود و او به شباهت خدا بود و معرفت و شناخت آن را داشت 
ديگر احتياج به تجربه مـن و  . گويد كه دست تو خواهد سوخت  سوزاند اگر كسى كه ما را دوست دارد و بما مي يم كه دست ما را ميتجربه كن
 .ما ندارد 

بيشـتر و يـا   دانست كه مانند خدا هست و احتياجى به شبيه شـدن   حوا مي. حوا را در مورد شباهت خدا شدن گول زد  5:  3شيطان در پيدايش 
وسوسه شيطان در قلب حوا اين غرور را آتش زد كه به خدا احتياج نخواهى داشت و اين شروع غرور در قلـب حـوا بـود كـه     ولي  .ندارد  دوباره

كرد كه از اين به بعد احتياجى ندارد كه خدا به او بگويـد كـه    باعث شد كه از درخت معرفت بخورد و در حقيقت با تجربه بدى و نيكى فكر مي
وقتى حوا حرف خود را بر حرف خدا برترى دانست و خود او تصميم گرفت كه چه چيزى براى او خـوب و چـه   .  چه خوب است چه بد است و 

خواهنـد خودشـان    درست مانند بچه هاى ما كه در بـى اطـاعتى مـي   . چيزى بد است يعنى من از خدا برتر هستم و حرف من بر او بر ترا ست 
 بـراي    و پدر و مادر بدون هيچ چشم داشتى و يـا احسـاس برتـرى و يـا    . دانند براى آنها مضر است  مي "مالكارى را بكنند كه پدر و مادر كا

با تمام بـى  حتي  .   توانند كه از آن نصيحت ها سرپيچى كنند باز بچه ها ميلي گويند و بچه هاى خود نمي كردن  استثمار  كردن ويا  كنترل
خدا نيز با همـه بـى    .پذيرند گردند باز دوباره پدر و مادر نيكو ، آنها را را مي برميبچه ها ى تلخ وقتى اطاعتى آنها و بعد از شكست و تجربه ها

  .اطاعتى ما انسانها باز بخاطر عشق پدرى خود براى ما راه برگشت را فراهم كرده است 

 خـدا  آيا«: گفت زن به و. بود هشيارتر بود، ساخته خداوندخدا كه صحرا حيوانات همه از مار و 1
 بـاغ  درختـان  ميـوه  از«: گفت مار به زن 2 »نخوريد؟ باغ درختان همه از كه است گفته حقيقت

 لمـس  را آن و مخوريـد  آن از فتگ خدا است، باغ وسط در كه درختي ميوه از لكن 3 خوريم، مي
 كه درروزي داند مي خدا بلكه 5 مرد، نخواهيد آينه هر«: گفت زن به مار 4 ».بميريد مبادا مكنيد،

 ديـد  زن چون و 6 ».بود خواهيد بد و نيك عارف خدا ومانند شود باز شما چشمان بخوريد، آن از
 اش ازميـوه  پس افزا، دانش ذيردلپ درختي و خوشنما وبنظر نيكوست خوراك براي درخت آن كه

 . اوخورد و داد نيز خود شوهر به و بخورد گرفته،

 6ـ  1:  3پيدايش 
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 انسان جدا از خدا

 پاسخ به سؤاالت

 انسان جدا از خدا

  براى آدم و حوا چه اتفاق آنى افتاد ؟ ؛  درخت معرفت نيك و بد ميوه با خوردن 

كه ريشه آن ترس است (و آنى فهميدند كه عريان هستند و خجالت كشيدند  "فورا و ) يعنى تجربه كردند(درخت خوردند  آدم و حوا هردو از اين
ايـن تجربـه از روي بـي اطـاعتي     .  آيه آخر آنان عريان بودندن و خجل نبودند پيدايش در 2حال آنكه در فصل .و خود را از خدا پنهان كردند ) 

  . و از خدا دور و ترسان و خجلت زده ببينندباعث شد كه خود را عريان 

 دوختـه،  هـم  بـه  انجيـر  ايبرگهـ  پس. عريانند كه وفهميدند شد باز ايشان دو هر چشمان آنگاه
 . ساختند خويشتن براي سترها

 7:  3پيدايش 

 10:  3 پيدايش   ».كردم پنهان را خود پس. عريانم كه زيرا گشتم، ترسان شنيدم، باغ در را آوازت چون«

  در بعد روح افتاد ؟ ياز درخت معرفت نيك و بد چه اتفاقميوه در اثر خوردن 

ون از حضور او خارج شد روح انسـان  چلي و. انسان كه از جنس روح خدا بود و در مشاركت او بود در حقيقت روح او با خدا در ارتباط كامل بود 
و ) . جائى كه نور نيست تاريكى اسـت  . (شويم  از حضور نور وقتى خارج شويم اتوماتيك وار وارد تاريكى مي. از روح خدا كه نور است جدا شد 

   8:  5افسسيان . روح انسان در تاريكى قرار گرفت و از جنس تاريكى شد 

الم ميكند كه ما بوسيله گناه در تاريكي قرار گرفته ايم و معني پيشتر ظلمت بوديـد ؛ آن اسـت كـه روح مـا از     در اين آيه خدا از زبان پولس اع
  .جنس تاريكي و ظلمت شده است  ولي با ايمان به مسيح ميتوانيم در نور زندگي كنيم و فرزندان نور باشيم 

 نوررفتـار  فرزنـدان  چون پس. باشيد مي نور درخداوند الحال ليكن بوديد، ظلمت پيشتر كه زيرا 8
 . كنيد

 

 8:  5افسسيان 
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 انسان جدا از خدا

 پاسخ به سؤاالت

 انسان جدا از خدا

  شيطان را  آفريد ؟ "صالشيطان كيست و چرا خدا ا

فقط خدا انسان را به اين مقـام نايـل كـرد كـه     نيست بلكه از جنس خدا  لي جنس روح اوو. باشد  شيطان يك فرشته است و از جنس روح مي
 : 1عبرانيـان  (آنان خدمتكاران وپرستاران فرزندان خدا هستند  .فرشتگان به شباهت خدا آفريده نشده اند . جنس روح انسان از جنس خدا باشد 

13- 14( .  

 . او ميبايست همانند همه فرشتگان از انسان اطاعت كند و او را خـدمت نمايـد   .و حتى حكيم بود ئيشيطان يك فرشته پر قدرت با جمال و زيبا
خداونـد از شـهر صـور بـه      28در آيات حزقيال  . مطالعه كنيد )  15-12: 14و اشعياء 19ـ   11: 28 حزقيال( را در شيطانتوانيد خصوصيات  مي

صحبت ميكند ؛ كه در آخر او با تمام كمـال و حكمـت و   ) فرشته(توجه كنيد كه راجع به كروبي  13به آيه . عنوان سمبل شيطان استفاده ميكند
فرشـتگان ديگـر كـه بـه     ) يك سـوم (در همان هنگام او  ثلث . نيدتوجه ك 16از حضور خد ا اخراج شد در آيه )  17آيه . ( زيبائيش مغرور شد  

كه در زير نوشته شده است توجه كنيد ؛  اين واقعه  4-3:  12به آيه مكاشفه . فرشتگان پليد و يا ارواح پليد معروف هستند از حضور خد ا افتادند
  . به صورت سمبوليك نوشته شده است

تفسـير شـده و    20فرشتگان در مكاشفه در فصل يك آيـه  = لغت ستاره گان .  دها خود شيطان استثلث ستارگان نشانه فرشتگان هستند و اژ
  . خود خدا در همان اول كالم مكاشفه اين معني را براي ما باز كرده است

تند و كـار آنهـا ايـن    از تمام اين آيات متوجه ميشويم كه شيطان و يك سوم از فرشتگان سقوط كردند و به فرشتگان پليد و يا ديوها معرف هس
  .است كه فرزندان خدا را با خود به درياچه گوگرد و عذاب ابدي ببرند

 بخوان مرثيه صور پادشاه براي انسان پسر اي« 12: گفت شده، نازل من بر خداوند كالم و 11
. هسـتي  جمال كامل و حكمت مملو و كمال توخاتم: فرمايد مي چنين يهوه خداوند بگو را وي و
 عقيـق  و اصـفر  يـاقوت  و احمـر  عقيق از گرانبها سنگ گونه هر و بودي خدا باغ در عدن در 13

 دفهـا  صـنعت  و. بـود  تـو  پوشش زمرد و بهرمان و كبود ياقوت و يشب و جزع و زبرجد و سفيد
 شـده  مسـح  كروبـي  تـو  14. بـود  شـده  آنهامهيا تو خلقت روز در كه بود طال از تو در ونايهايت

 سـنگهاي  ميـان  در و. باشـي  خـدابوده  مقـدس  كـوه  بر تا نمودم نصب را تو و. گستربودي سايه
 رفتار به شد يافت تو در انصافي بي كه تاوقتي شدي آفريده كه روزي از 15. خراميدي مي آتشين

 و زيـدي ور خطـا  پـس . ساختند پر ظلم رااز تو بطن سوداگريت كثرت از اما 16. بودي خودكامل
 تلـف  آتشـين  سنگهاي ميان از گستر، سايه كروبي اي را تو و. انداختم بيرون خدا كوه رااز تو من

 لهذا. گردانيدي فاسد را خود حكمت جمالت سبب به و گرديد مغرور زيباييت از تو دل 17. نمودم
 كثـرت  بـه  18. بنگرنـد  تـو  بـر  تـا  گذارم مي پادشاهان روي پيش را تو و اندازم مي زمين بر تورا

 ميانـت  از آتشـي  پـس . ساختي عصمت رابي خويش هاي مقدس تجارتت انصافي وبي گناهت
 خـواهم  خاكسـتر  زمين روي بر بينندگانت جميع نظر به را تو و بسوزاند را تو كه آورم مي بيرون
 شـده،  دهشـت  محـل  تـو  و. شد متحيرخواهند تو بر ها قوم ميان از آشنايانت همه و 19. ساخت
   ».بود نخواهي ابد هب تا ديگر

  19 – 11:  28حزقيال 
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 انسان جدا از خدا

 پاسخ به سؤاالت

 انسان جدا از خدا

 انـداز  راپاي تو دشمنان تا من راست دست به بنشين«: گفت هرگز فرشتگان از يك كدام به و 13
 وارث كـه  آنـاني  خـدمت  بـراي  كه نيستند خدمتگذار هاي روح ايشان همگي آيا 14 ؟»سازم تو

  شوند؟ مي فرستاده شد، خواهند نجات

 14 -13 : 1عبرانيان 

 بـه  چگونـه  ساختي مي راذليل ها امت كه اي اي؟ افتاده آسمان از چگونه دخترصبح زهره اي  12
 را خـود  كرسـي  صـعودنموده،  آسـمان  به«: گفتي مي خود دل رد تو و 13 اي؟ شده افكنده زمين
 14. نمـود  خـواهم  جلوس شمال اطراف در اجتماع كوه بر و. افراشت خواهم خدا ستارگان باالي
 بـه  هاويـه  بـه  لكـن  15 ».شـد  خـواهم  اعلـي  حضـرت  مثل كرده، صعود ابرها بلنديهاي باالي

  . شد خواهي فرود حفره اسفلهاي
 

  15-12: 14اشعياء 

 ده سـرو  هفـت  را او كـه  آتشگون بزرگ اژدهاي اينك آمدكه پديد آسمان در ديگر عالمتي و 3
 زمـين  بـر  را آنها كشيده، را آسمان ستارگان ثلث دمش و 4 افسر؛ هفت سرهايش بر و بود شاخ

 . ببلعد را او فرزند بزايد تاچون بايستاد زاييد مي كه زن آن پيش اژدها و. ريخت
  4- 3:  12مكاشفه 

 ستاره، هفت اما. را طال چراغدان هفت و ديدي من راست دست در كه را اي ستاره هفت سر 20
 .باشند مي كليسا هفت چراغدان، هفت و هستند كليسا هفت فرشتگان

  20:  1مكاشفه 

  معنى گناه چيست ؟

در هردوقسمت كتاب مقدس  در لغت عبرى كه عهد عتيق به آن نوشته شده و همچنين به زبان يونانى كه عهد جديد به آن نوشته شده است ،
انسان بخاطر خود كفايى و غرور از حضـور خـدا   . در كل كتاب مقدس گناه به معنى دورى از خداست . ميباشد) به هدف نزدن ( ، گناه به معنى 

ا از خـدا برتـر   بگيرد نه خدا و در اصل خـود ر خواست خود براى خودش تصميم  ميلي با آنكه معرفت نيك و بد را به كمال داشت و. خارج شد
كسي كه ميگويد من از خدا اطاعت نميكنم ؛ اين بدين معني است كه فكر من ؛ ايده من و اراده من و عملكرد من از خـدا بهتـر و برتـر    .  بداند
دش خـو  خواسـت  و. از درخت معرفـت خـورد  بخاطر اين خود كفائي كاذب و فريب  . در حقيقت خود خدا هستم و احتياجي به خدا ندارم.  است

با آنكـه شـناخت    . اين روحيه بي اطاعتي و خودكفائي االن نيز در افراد وجود دارد .تجربه كند و اينكه فقط خدا بگويد و اطاعت كند كافى نبود
گفته )17:  2پيدايش (در  "ايشان صريحاو خدا به  نددانست و معنى مرگ و دورى از خدا را نيز كامل مي تندداش آدم و حوا  كامل از بد و خوب را

پيدايش ايـن دورى بـا غـرور و بـى      3درفصل  . باز اين كار را كردند  )دورى ابدى(بود كه اگر از درخت معرفت نيك و بد بخورى خواهى مرد 
  . ايشان شدمنجر به احساس عريانى آنى ، خجالت و ترس  از درخت معرفت نيك بد خوردند و  اطاعتى حوا و آدم شروع شد و
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  17:  2پيدايش  مرد خواهي هرآينه خوردي، آن از كه روزي زيرا زنهارنخوري، بد و نيك معرفت درخت از اما 17

  نتايج گناه در زندگى بشر چه بوده و هست ؟

 انسان بعد از جدائى از خدا ديگر در آن محبت صد در صد ابراز شده خدا قرار نداشت ؛  در آرامش كامل حضور خدا نبود ؛ در شادي صد در صـد 
ش نسبي است و از آرامش كامل صـد در صـد   وقتي من و شما در آرامش صد در صد نباشيم پس در جائي قرار داريم كه آرام.  حضور خدا نبود

جائي كه نور "در فيزيك تعريف صحيح تاريكي اين است كه .  اگر در حضور خدا كه نور كامل است نباشيم پس در تاريكي هستيم.  كمتر است
) جـدائى ابـدى   (مرگ روحـانى   و در حقيقت در. برد  ديگر در تاريكى بسر مي) خدا (پس انسان بعد از جدا شدن از نور   "نيست تاريكي است 

ميمريم اين دوري و اين تاريكي ابدي ميگـردد و راه   "و وقتي كه جسما. اين نتيجه دوري ويا به زبان ديگر نتيجه گناه است . قرار گرفته است 
روزانه . ربه روزانه بشر است كنيم كه بدى و بدبختى تج امرورزه ما در دنيائى زندگى مي.  اين نتيجه بزرگ اين گناه است. برگشت وجود ندارد

رور ، آدم و حوا هاى امروزى بدى را تجربه مي كنند و اثرات آن در زندگى ايشان و فرزندانشان غم ، درد ، تلخى ها ، ياس ، نااميدى ، ترس ، غ
ين ها نتايج آن دوري اصلي از منبأ خودخواهى ها ، جدائى ها ، حسادت ها ، دروغ ها ، غيبت ها ،  فساد ، تعصبات ، قتل و آدم كشى ها است ؛ ا

 . محبت و راستي و نيكوئي است
  

پس از مرك جسـمانى   گناه او آمرزيده نشده باشد چه اتفاقىقبل از فوت يك انسان جريمه گناه و يا مزد گناه چيست ؟ اگر 

  افتد ؟ مي

همه انسانها از خدا دور هستند و هيچ انسانى نيست كه بگويد من گناه نكرده ام مگر آنكه معنـى  ). ورى ابدى از خداست د( مرگ : جريمه گناه 
در موقع مرگ .  برد و روح انسان از جنس تاريكى شده است  روح انسان در اين جهان در جدايى از خداست ودر تاريكى بسر مي. كناه را نداند 

در و تاريك شده  ، به روح خدا كه نور ه كند ، اين روح ك ان جدا شده و از آنجاييكه تاريكى هرگز به نور بازگشت نميجسمانى روح از بدن انس
مرگ (اين دورى ابدى در كتاب مقدس به مرگ . گناه است ) جريمه(اين دورى ابدى نتيجه . ماند  كند و تا ابد از او دور مي است بازگشت نمي

   .ت خوانده شده اس) روحانى 

 23:  6روميان  . مسيح ماعيسي خداوند در جاوداني حيات خدا نعمت اما است، موت گناه مزد كه زيرا
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  كند ؟ مي در اين همه درد و غم زندگى انسان چرا در حال حاضر

هـر جـا كـه خـداى     . ( درد و غم و تاريكى گناه وجود دارد  "در جايى قرار گرفت كه طبعا) از حضور خدا خارج شد(بعد از اينكه انسان گناه كرد 
رد تاريكى وجود دا "متى نيست درد وجود دارد و جائى كه شادى خداوند نيست در عوض غم است و جائى كه نور خدا نيست مسلماسالآرامش و

خواهد كه انسان در اين  پدر آسمانى نمي.  بيرون نيايد در درد و غم زندگى ، بسر خواهد برددوري از خدا و تا زمانى كه انسان از اين موقعيت . 
خود  او رحيم و مهربان و پر از فيض و بخشش است به خاطر همين براى برداشتن غم و درد ما روى صليب جان. موقعيت تا به ابد باقى بماند 

در عهد عتيق در كتاب اشعيأ در مورد آمدن خدا به صورت عيسي مسيح به روي زمين و مصلوب شدن او  و برداشتن اين درد و غم  .را فدا كرد 
  . پيشگوئي شده بود

 4: 53اشعيا  ..........نمود حمل خويش بر را ما دردهاي و گرفت خود بر را ما هاي غم او لكن

 گنـاه  بـه  نسـبت  هـم  ما تا برد صليب بر را آنها و گرفته دوش بر را ما گناهان بار شخصاً مسيح
 . ايد يافته شفا شما كه اوست زخمهاي سبب به زيرا كنيم، زيست مطلق نيكي براي و بميريم

 24:  2ول پطرس ا

  بسر ببريم ؟ و نگراني ها خواهد ما در اين سختى ها و دردها آيا خدا مي

لكن  )4: 53اشعيا . (به خاطر همين براى برداشتن غم و درد ما روى صليب جان خود را فدا كرد . ه ما در اين موقعيت باقى بمانيم خواهد ك نمي پدر آسمانى
  . مارا برخويش حمل نموداو غم ها ى مارا برخود گرفت و دردهاى 

 بـه  اوقـات  تمـام  در او زيرا گيرد، دوش به را شما نگرانيهاي و ها غصه تمام بار خداوند بگذاريد
 . باشد مي شما فكر

 7:  5اول پطرس 

  28:  11تي م . بخشيد خواهم آرامي را شما من و گرانباران و زحمتكشان تمام اي من نزد بيايد
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  معنى مرگ ابدى و يا جهنم چيِست ؟

البته در كتاب مقدس جهنم در عهد عتيق به محلي .  بودن  ولي تا ابد  در عذاب و تاريكى ودردو  ست دورى ابدى از خدامعني روحاني جهنم 
ين پادشاهان گمراه يهود براي خداياني مثل بعل و ملكوت فرزندان خود در آن زم) وادي ابن هنوم= گهنم (در جنوب شرقي ارشليم گفته ميشد 

در آن محل زناني كه بچه هايشان كشته ميشدند و زنده زنده در آتش قرباني اين بت ها ميگرديدند ؛ گريه و شيون .  را قرباني ميكردند
بعد از چندي كه قوم توبه كرد و پادشاهان بعدي دستور دادند كه . ميكردند و صداي گريه و دندان بر دندان سائيدن اين مادران به گوش ميرسيد

ل اين بت ها خراب گردد و بخاطر اين كار زشت نياكان خود آن محل را منفور جامعه و به آشغال داني تبديل كردند و زباله اورشليم در آن مح
و . ت جرم و باكتري و مرض توليد نكند اين آشغال ها را مسوزاندندبراي اين كه اين كثافا. ريخته ميشد و بخاطر اين كثافات در آن كرم نيز بود

دوري از خدا صحبت ميكند كه ما در جهنم هستيم و يا به  به وقتي مسيح راجع.  و آتش آن تمامي نداشت. هميشه در آن محل آتش بر پا بود
با خبر بودند و ) جهنم(يعي كه در محل گهنم و اين وادي جهنم ميرويم به اين محل قديمي رجوع ميكند كه  شنوندگان يهودي و مردم از وقا

ل بوده  به واژه هاي  آتشي كه تمام نميشود ؛  يا كرم آن نميميرد ؛  و يا گريه و فشار دندان و يا دندان بر دندان سائيدن كه قبال  در اين مح
  31 – 30:  7ارميأ  .  آشنائي داشتند 

  23 – 22:  16لوقا .  ولتمند و اليعاذر فقير و مرگ آنان صحبت كرد همچنين وقتي عيسي مسيح در مورد مرد د

مسيح عيسي نيز در باره عذاب ابدي به صورت آيه ذكر شده در لوقا مرگ بدون خدا را توضيح ميدهد در عين حال در مكاشفه به يوحنا اين 
   15- 10: 20كاشفه م. هي و سمبوليك اعالم ميكند تصوير آينده و محل زنداني شدن ابدي شيطان را در درياچه گوگرد به صورت تشاب

 آنجـا  و آورده من خانه به را خود بتهاي و اند دهورزي شرارت من چشمان برابر در يهودا اهالي 30
 آنجا در و اند نموده بنا »توفت«نام به قربانگاهي نيز »هنوم ابن« وادي در 31. اند ساخته نجس را

 كـه  هولناكي و زشت كار كنند مي قرباني آتش، در زنده زنده بتها براي را خود دختران و پسران
 . بود گذشته طرمخا از حتي نه و بودم فرموده امر نه

  31 – 30:  7ارميأ  

 ازاينكه شوي، حيات داخل شل كه است بهتر را تو ببرزيرا را آن بلغزاند، را تو دستت هرگاه پس
 نميـرد  ايشـان  كـرم  كـه  جـايي  44 نپذيرد؛ خاموشي كه آتشي در گردي، جهنم وارد دست دو با

 . نپذيرد خاموشي وآتش،

  44 - 43:  9مرقس 

 30 : 25تي م  بود  خواهد دندان فشار و گريه كه جايي اندازيد، خارجي ظلمت در را نفع بي غالم آن و
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 دفـن  را او و مرد نيز دولتمند آن و بردند ابراهيم آغوش به را او فرشتگان، و بمرد فقير آن باري
 . يافت عذاب رادر خود گشوده، اموات لمعا در را خود چشمان پس 23. كردند

  23 – 22:  16لوقا 

 و وحش كه جايي شد، انداخته كبريت و آتش درياچه به كند، مي گمراه را ايشان كه ابليس و 10
 بـزرگ  تختـي  ديـدم  و 11. كشـيد  خواهند عذاب روز ابداالبادشبانه تا ايشان و ؛هستند كاذب نبي
 يافـت  جـايي  آنهـا  وبراي گريخت زمين و آسمان وي روي از كه نشسته آن بر را كسي و سفيد
 پـس . گشـودند  دفترهارا و بودند؛ ايستاده تخت پيش كه ديدم وبزرگ خرد را مردگان و 12. نشد

 از ايشـان  اعمـال  بحسـب  شـد،  داوري مردگان بر و است فترحياتد كه شد گشوده ديگر دفتري
 اموات عالم و موت و داد؛ باز بودند آن در كه را مردگاني دريا و 13. است مكتوب دفترها در آنچه

 عـالم  و موت و 14. يافت حكم اعمالش بحسب يكي هر و دادند؛ بودندباز آنها در كه را مردگاني
 دفتـر  در كه هر و 15. آتش درياچه يعني ثاني، موت است اين. شد انداخته آتش درياچه به اموات
 . گرديد افكنده آتش درياچه به نشد، يافت مكتوب حيات

   15  -10 :  20كاشفه م

  صير شيطان بود ؟بشر تق كردن آيا دليل گناه

ز نـزد  خير ، آدم و حوا هردو اين اختيار و حق را داشتند كه به شيطان گوش ندهند و تشخيص دروغ او را داشتند و انتخاب كامل با آنها بود كه ا
ـ  البته شيطان وسوسه كرد و هنوز هم ما انسان ها را وسوسه مـي .  توان گذاشت  مينتقصير شيطان . خدا جدا شوند يا نه  قـادر بـه    ولـي د كن

افرادى كـه  . كند كه به شيطان گوش دهد و دستورات او را اطاعت و اجرا كند  انسان خودش انتخاب مي. مجبور كردن ما به انجام گناه نيست 
اين صـورت   در. گيرند در يك زمان در گذشته خود به ارواح حق صحبت كردن به افكار خود را داده اند  در كنترل شيطان و ارواح پليد قرار مي

. يك شخص را پيدا كرده انـد  ) فكر ـ احساسات ـ اراده   (ارواح حق كنترل و يا تاثير گذاشتن و يا به لفظ جنگ روحانى معنى حق ورود به روان 
يطان و اين امكان دارد كه با اجازه خود شخص بوده و يا به خاطر موقعيت خاص روحى و روانى  و يا حتى گناه شخص ديگرى اين اجازه به شـ 

توانند اين نوع كنترل ها و حق مالكيت هـاى بـى جـاى شـيطان و      اما خوشبختانه آنانى كه به مسيح ايمان دارند مي.  و ارواح داده شده است 
  .ارواح پليد را پس بگيرند 

  گناه اول را چه كسى كرد ؟ آيا حوا يا آدم ؟ تقصير با كه بود ؟

توانست اورا به انتخاب درسـت   گفت بله به گناه ديگرى مي حتى اگر يكى مي .ويند نهتوانستند بگ مي هردو. گناه را هردوى آدم و حوا كردند 
توانست او را از ايـن دورى و گنـاه    مرد ميولي بله ترتيب ورود گناه به زندگى بشريت اول با حوا بود . تشويق كند و از دورى و گناه آزاد نمايد 

كه عيسى (خبر خوش اين است كه آمرزش گناه و نجات و حيات  ليريق زن وارد زمين شد وبله گناه و مرگ ابدى اول از ط. نكرد ليبرگرداند و
بايست پـوئن مثبـت در مـورد     دهيد در اين صورت مي اگر اول پوئن منفى را به زن مي. نيز از طريق يك زن بعدا وارد جهان شد) مسيح باشد 

  .نجات را نيز به زن برگردانيد 
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داشتند و يا عريـان   آدم و حوا در حضور خدا بودند ؛ قبل از واقعه سرپيچي آنها و ورود گناه به زندگيشان ؛ آيا لباس به تن

  ؟ ندكشيد آيا از خدا خجالت مي  ؟بودند 

ن بودند و لباسى بر تن دهد كه آدم و حوا هردو عريا نشان مي ؛ 3فصل در خرين آيه قبل از گناه آ 25:  2پيدايش در كالم خدا در كتاب 
خواهد ما در مقابل او و در مشاركت او همواره قرار بگيريم و در  امروزه خدا مي. كشيدند  از خدا خجالت نمي به خاطر عرياني خود  نداشتند و

لباس سفيد عدالت او بر مقابل او شفاف باشيم  و خجالت از هيچ چيزى نداشته باشيم ماداميكه باور داشته باشيم كه خون مسيح پاك كننده و 
عاملي شد كه  "متاسفانه ورود گناه در زندگي آدم و حوا  آنا .در مقابل او ترس و يا خجالت نداريم  ؛ تن ما است  و در زير آن لباس گناه نكنيم

  . ترس  و خجالت بر آنها وارد آمد 

  انسان براى پوشش خود از عريانى چه كرد ؟

   7:  3پيدايش  . تا عريانيشان پوشانده شود  ندديخود را با برگ انجير پوشانا و حوآدم 

بـه نـزد    عرياني خود را بپوشاند تا ديگر از خدا خجالت نكشد و بتواند كرد تا بتوانداو انسانى بود كه  وينيك كارانسانى و يك عملكرد  اين يك 
انسان امروزه با سعى و كوشش و . ريزد و او دوباره در مقابل خدا عريان است  و مي شود و موقتى است اما برگ انجير زود خشك مي. خدا برود

اما متاسفانه اين ؛  .گناه بپوشاند  شرم خواهد خود را از مي)  بود كندن برگ انجير و ساختن لباسيعني به طور سمبوليك كه  (عمل دست خود 
مال دست خود هر چند كه نيكو باشد قادر نخواهيم بود كه گناه خود را  بپوشـانيم تـا   ما با سعي و كوشش خود و اع.  كاري نبوده و نخواهد بود

  .بتوانيم اليق باشيم در مقابل خداي پاك و بي گناه بايستيم 

 دوختـه،  هـم  بـه  انجيـر  برگهـاي  پس. عريانند كه وفهميدند شد باز ايشان دو هر چشمان آنگاه
 . ساختند خويشتن براي سترها

  7:  3پيدايش 

  زند ؟ دست ميلي انسان به چه اعما ؛  حضور خدا پاك  و بي گناه جلوه كردن در براى

آدم گفت كـه  . ادامه پيدا كرد بهانه آوردن و انداختن گناه بر سر يكديگر اعمال انسانى او با درست كردن لباس از برگ انجير شروع شد و بعد با
به زبان ديگر آنها جـدائى خـود را از خـدا و گنـاه را      . باعث اين گناه شد آفريده اىخودت زن مرا مجبور كرد و زن گفت كه شيطان كه تو خدا 

 پرداخـت  از تقصـير و بر سر ديگري و بر سر خود خدا ؛ فكـر ميكننـد ميتواننـد     انداختن گناهانسانها با  از امروزه بعضى. گردن خود خدا انداختند
گويند خود خدا ما را آفريده و گناه را خود او معرفى كرده و باعث شده كه ما گناه كنيم ، پس ديگر ما  و مي خود بري باشند جريمه و نتايج گناه

خواهنـد بـه    دانند كه گناه كرده اند و صـادقانه مـي   مي نه هاآگا بعضى ديگر.   را تقصيرى نيست و احتياج به آمرزش گناهان و برگشت نداريم
خواهند كه خود را در مقابل خدا بـدون گنـاه نشـان     مي خودشان ؛ با كار نيكو و اعمال انسانى و نيك بودنمتاسفانه   ليو. حضور خدا برگردند 

  .  دهند
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خدا انسان را شبيه خود آفريد و بسيار نيكو آفريد كه كار نيك بكنـد و   "صالا. از بدو خلقت بوده و هست؛ انسان كار نيك و اعمال نيكو وظيفه 
كـه كـار    استوظيفه او بوده  اين حال آنكه. تواند بگويد كه چه كارى براى خدا كردم و منت سر خدا بگذارد  كند نمي اگر انسان كار نيك مي

كنـيم كـه بـراى آن     شود ، بلكه ما داريم كارى مـي  با كار نيك گناهان آمرزيده نمي در كالم خود ميگويد كه  بايد دانست كه خدا. نيك بكند
  .كار نيكو كنيم و هر موقعيت ؛ حال  هر خوب باشيم و در ونيكو  يآفريده شده ايم كه انسان ها

  ؟ كندخدا  مقبول تواند انسان را  آيا كار نيك مي

 سفانه نكردن آن پاى ما گنـاه محسـوب مـي   أاگر كار نيك بدانيم و نكنيم مت. توان مقبول خدا شد  با آن نمي ليكار نيك وظيفه انسان است و
نه آنكه او دوست نداشته . كار نيك ما در مقابل او چيزى جز يك پارچه كثيف نيست  فرمايد كه خدا مي 6:  64در عهد عتيق در اشعياء   .شود 

بايست  و خدا مي هستيم نمائيم  و بگوئيم كه شايسته حضور خدا  جلوه توانيم خود را عادل باشد كه ما كار نيك كنيم بلكه با انجام آن ها نمي
را  مسيح روى صليب) نيك (كار  اگر  ليو. عادل بپذيرد يا  پارسا و يا  نيك مطلق ،  اي ما را بخاطر اين اعمال به عنوان شخص آمرزيده شده ،

نتيجه طبيعى ايـن  كردن ما  ؛ در آن صورت ما عادل شمرده خواهيم شد و كار نيك  بپذيريم فديه يا كفاره گناهان خود  بعنوان) نه كار خود را (
  .  نجات خواهد بود

  17:  4يعقوب  . است گناه را او نياورد، بعمل و بداند كردن نيكويي هركه پس

. باشـد  مـي  ملـوث  لتـه  مانند ما عادله اعمال وهمه ايم شده نجس شخص مثل ما جميع كه زيرا
 . ربايد مي را ما باد، مثل ما گناهان شده، پژمرده برگ، مثل ما وهمگي

 6:  64اشعياء 

  بى گناه است ؟ "مالگناه نكرده ، و كاتا بحال تواند بگويد كه  آيا هيچ انسانى مي

حقيقـت در   آيـد و در  هر كه از آدم و حوا و بچه هاى آنها در اين دنيا متولد شود در دورى از خدا بـه ايـن دنيـا مـي    . همه انسانها گناه كرده اند
ه كتاب مقدس ب .نده اگناه كردنيز   خود همه حتى پيامبران نيز در گناه به اين دنيا آمده اند و. گيرد قرار مي) موقعيت گناه ( موقعيت اين دورى 

 ،كـردن نـوح   مثـل مسـت  . كنـد  دهد و آن ها را پنهان نمي وضوح و بسيار آشكارا گناهان پيامبران كه مثل من و شما انسان بودن را نشان مي
آدم كشى حضرت موسى ، زنا و قتل حضرت داود ، اعمال گناه آلود حضرت سليمان قبل از آمدن خود خدا به روى زمين و گناهان  دروغ ابراهيم

تنها خود خدا كه به صورت يك انسان و آدم كامل روى زمين زنـدگى كـرد گنـاه    . ن عهد جديد بعد از مرگ و رستاخيز خود الشاگردان و رسو
  .كرد تا مثل يك بره بى گناه فديه گناهان همه ما گردد ن

 23:  3وميان ر . باشند مي قاصر خدا جالل واز اند كرده گناه زيراهمه
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 تواند بگويد كه من به پاكى صد در صد خدا هستم ؟ آيا انسانى در روى زمين مي

كنند كه  كنند و فكر مي البته انسانها خود را با يكديگر مقايسه مي. نيست  %100و انسان جدا شده دور از آن قدوس ، در پاكى خدا پاك است 
  .اما وقتي خود را با مسيح كه خداي در جسم بود مقايسه ميكنيم متوجه ميشويم كه چقدر كم ميĤوريم . پاك هستند

 9:  20امثال  ».شدم پاك خويش گناه از و طاهرساختم، را خود دل«: گويد تواند كه كيست

 شد براى چه بود ؟فرمان به موسى داده  10  رتقانون خدا كه به صو

باشد كـه بـراى نشـان دادن     فرمان مي 613 "فرمان نيست بلكه تماما 10كتاب اول نوشته شده  تنها  5ده فرمان و بقيه فرمانهاى خدا كه در 
ر فرمانهـاي خـدا چهـا   .  تمام اين احكام و هر لغت كتاب مقدس چه عهد قديم و چه عهد جديد نشانگر شخصـيت خداسـت   .استاندارد خداست 

در محافظت خدا    "چوب شخصيت نيكو و عالي خدا و انسان را بيان ميكند و چهار چوبي است كه با رعايت آن و ماندن در اين محدوده نتيجتا
 .فرمان اول كه بر روى لوحه هاى سنگى توسط خود خدا نوشته شد را ممكن است بياد داشته باشند  10دم فقط شايد مر. خواهيم گرفت  رقرا

گوئيم و  قانونها يا شريعت خدا براى اين است كه بدانيم كه خدا پاك و مقدس و قابل پرستش است و ما انسان ها وقتى دروغ مي؛ مانها اين فر
دهد كه از حضور  كنيم اين استاندارها بما نشان مي بريم و يا به پدر و مادر خود بى احترامى مي كنيم و يا به همسايه خود حسد مي يا قتل مي

شـويم كـه بـه پـاكى خـدا نيسـتيم و        ور هستيم و از استاندارد مشاركت با او كوتاه و دور هستيم و با مقايسه خود با آن قوانين متوجـه مـي  او د
  باشد  قانون خدا و شريعت او براى نشان دادن گناه مياين را نيز بايد بدانيم كه . ندارد او را نگاه نداشتيم و گناه كرده ايم ااست

  .بريم  خدا مانند يك آينه است كه با ديدن صورت خود در آن به كثيفى آن و لكه هاى آن پى مي مكالقانون و 

 از را تو كه تو، خداي يهوه، هستم من« 2: بگفت را كلمات اين همه و فرمود تكلم خدا و 1
 صورتي 4. نباشد من از غير ديگر خدايان را تو 3. آوردم بيرون غالمي خانه از و مصر زمين

 در ازآنچه و است، زمين در پايين آنچه از و است، درآسمان باال آنچه از تمثالي هيچ و تراشيده
 كه زيرامن منما، عبادت را آنها و مكن، سجده آنها نزد 5. مساز خود براي است، زمين زير آب

 و سوم پشت تا پسران از را پدران گناه انتقام كه غيورهستم، خداي باشم، مي تو خداي يهوه،
 و دارند دوست مرا كه آناني بر پشت هزار تا و 6. گيرم دارندمي دشمن مرا كه آناني از چهارم
 كسي زيراخداوند مبر، باطل به را خود خداي يهوه، نام 7. كنم مي رحمت دارند، نگاه مرا احكام

 راتقديس آن تا كن ياد را سبت روز 8. شمرد نخواهد گناه بي برد، باطل به را او اسم كه را
 . آور بجا را خود كارهاي همه و باش مشغول روز شش 9. نمايي

  17-1:  20 خروج
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 و دختـرت  و پسـرت  و تـو  مكن، كار هيچ آن در. توست خداي يهوه، سبت هفتمين، روز اام 10
 روز، شش در كه زيرا 11. توباشد هاي دروازه درون كه تو مهمان و ات وبهيمه كنيزت و غالمت
 اين از. فرمود آرام هفتم روز ودر بساخت، آنهاست در كه را آنچه و دريا و وزمين آسمان خداوند
 تا نما، احترام را خود مادر و پدر 12. نمود تقديس را آن خوانده، مبارك را روزهفتم خداوند سبب

 15. مكـن  زنـا  14. مكـن  قتل 13. درازشود بخشد، مي تو به خدايت يهوه كه درزميني تو روزهاي
 زن به و مورز، طمع خود همسايه خانه به 17. مده دروغ شهادت خود همسايه بر 16. مكن دزدي

 باشـد،  تو همسايه آن از كه چيزي هيچ به و االغش و گاوش و كنيزش و وغالمش ات همسايه
  ».مكن طمع

 در. كند حاصل را خدا رضايت تواند نمي هرگز كسي شريعت، اجراي با كه كنيد مي مالحظه پس
 فقط شريعت. ايم گذارده پا زير را آن كه بريم مي پي بيشتر بدانيم، را شريعت بيشتر چه هر واقع

 ببينيم را خود گناهان تا كند مي باز را ما چشمان

 20:  3روميان 

 آينه در را خود طبيعي صورت كه ماند را شخصي نكند، عمل و بشنود را كالم كسي اگر زيرا 23
 24-23: 1يعقوب  .بود چطورشخصي هك كرد فراموش فور و رفت و رانگريست خود زيرا 24. نگرد مي

  دهد ؟ مذهب از كجا شروع شد ؟ و چه معنى مي

 استفاده كند ،انسـان از هـيچ راه  ) مذهب (خواهد از اين روش هاى انسانى  مذهب به معنى راه و روش است كه انسان براى رسيدن به خدا مي
  .رسد نه انسان به خدا كه خدا به انسان مي. مسيحيت يك رابطه مستقيم بين انسان و خداست. واند به خدا برسدت و فلسفه انسانى نمي انساني

 12:  14امثال شوند مي منتهي مرگ به عاقبت اما آيند مي راست انسان بنظر كه هستند راههايي

 9. نـي  من هاي طريق شما هاي طريق و نيست شما افكار من افكار كه گويد مي خداوند زيرا 8
 افكارمن و شما هاي طريق از من هاي طريق همچنان است بلندتر زمين از آسمان چنانكه زيرا
 باشد مي بلندتر شما افكار از

 9-8:  55 اشعياء
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  ميشود؟اجراى شريعت و قانون خدا گناهان ما پاك  حتي با و يا ها آيا با انجام مراسم مذهبى و بكن نكن

تواننـد   شريعت خدا را نگـاه دارنـد ، مـي   : انسان ها با فكر اين كه . شويم  گويد با انجام شريعت ما عادل شمرده نمي يم)  20:  3ان رومي(در 
و فقط بوسيله خون عيسى . شويم مسيح روى صليب پاك شمرده ميلي ما فقط بوسيله كار مقدس و عا . خود را فريب ميدهند مقدس باشند ، 

تواننـد   انسانها ميكه با نگاه داشتن شريعت كامل خدا كه شخصيت مسيح و زندگى مسيح وارانه است  ليو. گردد مي آمرزيدهمسيح گناهان ما 
روى زمين پيروز و خوشبخت زندگى كنند و  بتوانند ابزار دست او گردند تا ملكوت خدا بر روى زمين پياده شـود و باعـث نجـات تعـداد زيـادى      

  .گردند 

 حضـور  در وسيله اين به و آورد ايمان هركه براي است شريعت كنندة تمام و هدف مسيح زيرا 4
  . شود شمرده نيك خدا
 

 4: 10روميان 

  ؟رساند براى رسيدن به خدا ، اعمال نيك ويا كارهاى شريعت و مذهب ما را به خدا نمي چرا

كند كـه اگـر    انسان فكر مي. ت كند كه خود را بپوشانداعمال نيك انسان همانند همان برگ انجير بود كه آدم براى رفتن به حضور خدا از درخ
خدا انسان را شبيه خود آفريد و نيك آفريد و نيـك بـودن و كـار نيـك      .تواند گناهان خود را پاك كند و يا آنان را بپوشاند اعمال نيك كند مي

فرماييد اگر كـار   حتى خداوند مي. سر خدا بگذاريم توانيم منت براى كارى كه وظيفه ماست نمي. بايست در ذات ما و وظيفه ما باشد كردن مي
 ) 17: 4يعقوب . ( اى  كرده   دانى و نكنى گناه  و يا عمل نيك مي

خدا قانون و شريعت خود را داد كه ما استاندارد او را بشناسيم و متوجه شويم كه در مقـام  . رسيم هر چه قدر خود را پاك كنيم به پاكى خدا نمي
عهـد   خـدا شـريعت   كـالم طبـق  . ده فرمان و بقيه فرمانها فقط براى اين بود كه ما فاصله خود را با خدا ببينيم . ا ايستاده ايممقايسه با خدا كج

و در حقيقت انتظار نداشته باشيد كه اگر قانون را نگـاه   ييدافرماييد با اعمال شريعت به پيش من ني خداوند مي. كند ، گناه را مشخص مي عتيق
  ) 20:  3روميان  ، 6:  64اشعياء (. ان پاك ميشود داريد گناهنت

  17:  4يعقوب  . است گناه را او نياورد، بعمل و بداند كردن نيكويي هركه پس

. باشـد  مـي  ملـوث  لتـه  مانند ما عادله اعمال وهمه ايم شده نجس شخص مثل ما جميع كه زيرا
 . بايدر مي را ما باد، مثل ما گناهان شده، پژمرده برگ، مثل ما وهمگي

 6:  64اشعياء 

 در. كند حاصل را خدا رضايت تواند نمي هرگز كسي شريعت، اجراي با كه كنيد مي مالحظه پس
 فقط شريعت. ايم گذارده پا زير را آن كه بريم مي پي يشترب بدانيم، را شريعت بيشتر چه هر واقع

 ببينيم را خود گناهان تا كند مي باز را ما چشمان

 20:  3روميان 
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  دانى و نكنى گناه كرده اى ؟ ى مياگر نيكويخدا ميگويد  آيا 

حال آنكه همين كالم خدا در عهد جديد در كتـاب  . در كتاب مقدس اعمال نا مفاق به استندارد و شخصيت و شريعت خدا گناه محسوب ميگردد
ز چـه كارهـائي نيكـو و    پس خود را بيازمائيم آيـا همـين  امـرو   . آيه آخر مفرمايد انجام ندادن كار نيكو خودش گناه كردن است 4يعقوب فصل 

پس گناه نكردن چقدر سـخت و  . متاسفانه همه آنها براي ما گناه حساب شده است.  خيرخواهانه اي بوده كه من و شما ميدانستيم و نكرده ايم
  . بهتر بگوئيم غير ممكن است

از  خدا قاصر و  جالل آيند گناه كرده اند و از دنيا ميه ه افراد روى زمين كه بنوشته شده كه هم كدام آيات كتاب مقدس در

 كوتاه هستند ؟استاندارد خدا 

  23:  3روميان   . محرومند خدا جالل از و اند كرده گناه همه

  20:  7جامعه  . ننمايد خطا هيچ و ورزد نيكويي كه نيست دنيا در عادلي زيرامرد

 2:  143مزمور . نيست گناه بي تو حضور در كسي هيچ زيرا مكن، محاكمه را ات بنده

 14:  15ايوب  باشد؟ پاك و نيك واقع در تواند مي انسان آيا

 گنـاه  وخداوند بود برگشته خود راه به ما از هريكي و بوديم شده گمراه گوسفندان مثل ما جميع
  6:  53 اشعياء  . نهاد بروي را ما جميع

ما و روح ما عوض  موقعيتا بواسطه دورى از خدلي و ه استبود؛ جنس روح ما نور و از جنس روح خدا كه نور وپاكى است 

  موقعيت روح ما در اين دورى چيست ؟ النا .شد 

و موقعيت ما اين است كه از او دور بمانيم و در موقع مـرگ جسـمانى   . بعد از گناه روح ما از جنس تاريكى شده و نه از جنس خدا كه نور است 
گـردد بلكـه    چ گاه تاريكى وارد نور نميهي. كند بلكه در تاريكى ابدى باقى خواهد ماند  اين روح تاريكى به خدا كه روح نور است بازگشت نمي

  .بايست وارد تاريكى گردد  نور است كه مي

 فرزندان مانند پس. هستيد نور در خداوند، با خود اتحاد با اكنون اما بوديد تاريكي در زماني شما
  . كنيد زندگي نور
 

 8:  5افسسيان 
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 انسان جدا از خدا

  كنيم ؟ يا نه ؟ گرديم كه با او زندگى اگر كه ما از جنس روح خدا ديگر نيستيم در موقع مرگ ، آيا در پيش خدا بر مي

تواند تغييـر فـرم    فرم انرژى مي. رود روح ما فرم انرژى است و هرگز از بين نمي. از آنجائيكه ما در ظلمت هستيم و از جنس تاريكى شده ايم 
 در قـانون . گـردد  اگر در روى زمين به نور تبديل نگردد بعد از اينكه از بدن خاكى ما خارج شد به نـور بـر نمـي   . شود هرگز نابود نمي ليدهد و

بنـابراين  . تواند وارد تـاريكى شـود   تواند بشود بلكه نور است كه به راحتى مي دانند كه هيچ وقت تاريكى وارد نور نمي فيزيك زمينى مردم مي
ن رويم و اگر گناهـا  ما نزد خدا مي. غلط است  "مالكه اين كا. روند و با او خواهند بود كنند كه به نزد خدا مي پس از مرگ همه مردم فكر مي

فقط براى قضاوت . ما پاك نشده باشد و ما با او در روى زمين يكى نشده باشيم روح او را دريافت نخواهيم كرد و روح ما از جنس روح او نيست
  . و تا ابد در تاريكى باقى خواهيم ماند . در مقابل او خواهيم ايستاد و گناهان ما ما را از او دور خواهد كرد

  روند ؟ يش خدا ميآيا بچه هاى كوچك و نوزادان گناهكار هستند ؟ واگر در نوزادى فوت كنند به پ

چون قدرت تشخيص و يا  ليو. آيد شود در دورى از خدا كه موقعيت گناه است به دنيا مي هركه در اين دنيا از يك پدر و مادر زمينى زائيده مي
ماننـد همـه   ( .داند شود چون نمي معرفت نيك و بد را هنوز استفاده نكرده و ندارد در اين صورت اعمال او به پاى اعمال بد براى او نوشته نمي

آن نوزادان اگر در بچگـى فـوت   ) دانند كه آنها را مسيح روى صليب بخشيده است و فقط بايد باور كرده و طبق آن زندگى كنند آنهائى كه نمي
 ) 14:  19متـى   (گويد بگذاريد بچـه هـا بنـزد مـن بياينـد       در جاى ديگر عيسى مي). 34:  23 لوقا.( شوند  گردند در اين صورت بخشيده مي

خـواهيم   كند كه او جائى است كه ما مـي  م ميعالخوانيم كه داود پس از مرگ طفل ا مي) 24-18:  12دوم سموئيل (و ) 37-36:  9مرقس (
  ) .نزد خدا ( برويم 

  34:  23لوقا  . كنند مي چه دانند نمي زيرا ببخش را اينان پدر، اي«: گفت عيسي

 37: فرمـود  گرفتـه  آغوش در را او بعد و داد قرار همه برابر در را او و گرفت را كودكي سپس 36
 تنهـا  نـه  بپذيرد، مرا هركه و است پذيرفته مرا بپذيرد، من نام به را كودكان اين از يكي هركه«
 . است پذيرفته مرا تندهفرس بلكه مرا

  37-36:  9مرقس 

 زيـرا  نشـويد،  آنـان  مـانع  و بيايند من نزد كوچك هاي بچه بگذاريد«: فرمود آنان به عيسي اما
  . دارد تعلّق كساني چنين به آسماني پادشاهي

 

  14:  19متى 
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 ن جدا از خداانسا

: گفتند آنها. بدهند او به را خبر اين كه ترسيدند مي داوود خادمان و مرد كودك هفتم روز در 18
 ايـن  تـوانيم  مي چگونه ما داد، نمي پاسخ ما سخنان به داوود بود زنده هنوز كودك كه زماني«

ا  19  ».برسـاند  صـدمه  خـود  به است ممكن زيرا بدهيم؟ او به را خبر كـه  ديـد  داوود وقتـي  امـ 
 كـودك  آيـا «: پرسـيد  آنهـا  از. است مرده طفلش كه فهميد كنند، مي بتصح آهسته خادمانش

 حمـام . برخاست زمين روي از داوود آنگاه 20 ».است مرده بلي،«: دادند جواب آنها »است؟ مرده
 خانـه  بـه  آنجا از. رفت خداوند عبادت براي پرستشگاه به بعد. پوشيد پاك لباس و زد عطر كرد،
 خادمـانش  21. خورد او و گذاشتند رويش پيش آوردند را غذا. اورندبي غذا برايش كه گفت و آمد

. كـردي  گريـه  و گرفتي روزه تو بود، زنده بچه كه وقتي! فهميم نمي ما«: پرسيدند كرده تعجب
 بود، زنده هنوز نوزاد كه وقتي«: گفت داوود 22  ».خوري مي نان و آمدي است مرده او كه حاال
  .يابد شفا او و شود مهربان من بر خداوند شايد كه بودم اميدوار رازي كردم، گريه و گرفتم روزه

 او پـيش  مـن  آورم؟ بـاز  را او كـه  دارد امكان آيا بگيرم؟ روزه چرا است، مرده او كه حاال اما 23 
 ».گردد نمي باز من پيش او ولي ميروم،

 23-18:  12دوم سموئيل 

   است ؟ آيه ؟ چرا ؟ توضيح دهيدآيا خدا آفريننده بدى 

   .نه براى انسان كه در آن قرار بگيرد  ليخدا خالق همه خلقت و همه چيز است حتى ظلمت و تاريكى و حتى بدى را خدا آفريده و

ورتى خدا بـدى و تـاريكى را   در هيچ صلي و 0كند نيكوئى جلوه خاص خود را پيدا مي - شد نور معنى خود را نداشت و با بودن بدى اگر تاريكى آفريده نمي
  ) 9:  5افسسيان (ما فرزندان نور هستيم  و)  11: 29ارمياء (متى و نيكوئى است سالتمام افكار خدا براى ما  0نيافريد كه ما در آن زندگى كنيم براى ما

 كارها اين همه خداوند من هستم، بد و نيك آورنده پديد من آفريدم، را تاريكي و روشنايي من 7
 . دهم مي انجام را

 

 7:  45اشعياء 

 ونـه  باشد مي سالمتي فكرهاي كه دانم مي دارم شما براي كه را فكرهايي: گويد مي خداوند زيرا
  . بخشم اميد آخرت در را شما تا بدي

  11: 29ارمياء 

  9:  5افسسيان  . است راستي و وعدالت نيكويي كمال، در نور ميوه كه زيرا
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 انسان جدا از خدا

 پاسخ به سؤاالت

؛ ؟ اگر بله و يا نه  وارد تاريكى شده و تا ابد در تاريكى و در دورى از او زندگى كنيم ما از آفرينش ما اين بود كه دل خداآيا 

  توضيح دهيد چرا ؟

خواست كه ما تا ابد در حضور او باشيم و بر روى زمين سلطنت كنيم و تمام فرشتگان و طبيعت و حيوانات در كنترل ما باشند و تا ابـد در   او ميبهيچ وجه ، 
او عاشـق  .  حتى از نظر فيزيكى نيز بنا نبود كه ما بميريم چه برسد مرگ روحانى و دورى ابدى . يم ور شادى و آرامش و پيروزى زندگى كنيم و هرگز نمي

  .خواهد كه در نور او وارد شده و تا ابد باقى بمانيم  ماست و بخاطر محبتش مي

دهد كه خدا آنـرا   تواند به خدا برسد و به حضور او بياييد ؟ آيا روش و كارى هست كه انسان انجام آيا انسان گناهكار مي

  ند ؟بپذيرد و به دليل آن كار يا عمل ما ، ما را بيامرزد و گناهان ما را عفو ك

  .انسان گناهكار مانند شخصى است غرق شده  در دريا و احتياج به نجات دهنده دارد . بهيچ وجه راهى وجود ندارد
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 خدا به دنبال انسان

  :خواست ازلي خدا براي زندگي انسان

ري آنها از حضور خدا تا به امروز همة افراد روي زمين كه بدنيا مي آيند گناه كرده اند و از جالل خدا از زمان گناه آدم و حوا و دو 

او مي خواست كه ما تا ابد در حضور او باشيم . تا ابد در تاريكي و در دوري از او زندگي كنيم . قاصرند و از استاندارد خدا بدور هستند

حتي از نظر ) .  28:  1آفرينش .        ( شتگان و طبيعت و حيوانات در كنترل ما باشندو بر روي زمين سلطنت كنيم و تمام فر

اوعاشق ماست و بخاطر محبتش مي خواهد كه در نور او . فيزيكي نيز بنا نبود كه ما بميريم چه رسد به مرگ روحاني و دوري ابدي

  .وارد شده و تا ابد باقي بمانيم

 

  :نتيجه و سزاي گناه 

مرگ روحاني كه انسان آن را در روي زمين تجربه مي كند با مرگ جسماني به ابديت . مي دانيم كه نتيجه و كفارة گناه مرگ است

در حقيقت جريمه و نتيجة . مرگ روحاني زماني است كه روح انسان تا ابد از خدا جدا مي گردد اگر نجات نيافته باشد. دتبديل مي شو

كه جان ما در : خدا ميگويد  11:  17در آية الويان . ريختن خون يك نشانة مرگ است . گناه در زمان مرگ جسماني ما نقد ميگردد

، پيچي از خدا دريافتند كه عريانندبه همين دليل وقتي آدم و حوا بعد از سر. ا ريخته شودخون ماست و او نمي خواهد كه خون م

  ) .كفاره با اعمال خود ( شاندند احساس خجالت و شرم و گناه كردند و براي برگشت به حضور خدا خود را با برگ انجير پو
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 خدا به دنبال انسان

ن را ولي چون برگ انجير موقتي است و نمي تواند دائماً عرياني و گناه آنان را بپوشاند خود خدا اولين حيوان را قرباني كرد تا آنا

خون بره به جاي خون آنان ريخته شد ، پس اولين حيوان را خدا قرباني كرد تا آدم و حوا بتوانند ) .   21:  3پيدايش . ( بپوشاند

  .به خدا نزديك گردند) بره ( بوسيلة پوشش پوست حيوان 

   پيشگويي ها در كالم مقدس درباره نجات انسان

قرباني و يا برة نهايي اين . اعالم كرد 15:  3درست بعد از گناه آدم و حوا خدا نقشة خود را براي دادن قرباني نهايي در آية پيدايش  

فقط خود خداست كه ما را توسط خون برة نهايي كه عيسي مسيح است . كسي جز خود خدا كه از گناه مبراست نمي توانست باشد 

 مي تواند نه تنها از اسارت گناه بلكه از مرگ روحاني و اسارت شيطان آزاد سازد ، خدا بارها و بارها بوسيلة كتب و انبياء پيشگويي مي

  ) . 11 – 9:  40اشعياء ( و )  30:  40اشعياء ( ، )  9:  25اشعياء (  ،)  17و  5:  45اشعياء  . (كند كه مي آيد تا ما را نجات دهد

)  14و  1:  1يوحنا (  ،)  1:  3مالكي ( ، )  6:  9اشعياء ( ، )  14:  7اشعياء .( همچنين بارها پيشگويي شده بود كه خدا جسم پوشيد

هستي و منشاء دليل ( او به صورت كلمه )  53اشعياء ( ورت يك ولد و نوزاد و پسر مي آيد و او براي قرباني شدن مي آيد او به ص

  .در ميان ما جسم پوشيد و ساكن شد و براي ما برة نهايي گشت و او قرباني گناه شد) تمام هستي و كاينات 

ناهان ما را بر خود خواهد گرفت، او مي بايست به شباهت ما بشود ولي در زمين پيشگويي شده بود  كه او گ)   21:  5دوم قرنتيان (  

گناه نكند تا بتواند تمام گناهان و حتي دردها و غمهاي ما را بر خود گيرد ، به همين خاطر او از رحم يك زن درست مثل ما به اين 

حتي درد در موقع زائيده شدن و اولين گرية مرا تجربه دنيا آمد تا مبادا كسي بگويد كه تو دردهاي من را حس نكردي و يا تو 

  .او تمام زندگي ما را در روي زمين تجربه كرد ولي مثل ما گناه نكرد تا قرباني ما شود. نكردي

  آمدن خدا بر روي زمين

در تمام طول تاريخ از هابيل و ابراهيم و موسي گرفته تا روزي كه از قبل معين شده بود يعني زماني كه خود خدا به صورت عيسي  

يا حيواني را بعنوان قرباني و كفاره تقديم به مسيح بر روي زمين آمد ، تمام انبياء و منتظرين خداوند براي ورود به حضور خدا بره و 

وقتي عيسي آمد يحيي . همانطور كه قبالً خدا در كتب عهد عتيق وعده داده بود آخرين قرباني را هم خود خدا داد. خدا مي كردند

  )  29:  1يوحنا . ( كه گناه جهان را بر مي دارد) خدا انسان شد ( تعميد دهنده گفت اين است بره خدا 

خداي قادر مطلق كه قادر به انجام هر كاري است جسم انساني پوشيد ، به روي زمين آمد تا نه تنها بوسيلة خون خود بر روي  

صليب جريمة گناهان ما را بپردازد بلكه مثل ما روي زمين زندگي كند ولي مرتكب گناه نشود تا نمونة يك انسان كامل را بر روي 

به اين ترتيب خدا كه خداي عشق و محبت است ، محبت پدري خود را به ما كه )  13:  4ان افسسي. ( زمين به ما نشان دهد

  .فرزندان او هستيم نشان داد
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  تثليث اقدس

است ولي مي تواند  H2Oمانند آب كه ذات و فرمول آن . رت پدر ، پسر ، روح القدس به ما نشان داده است خدا خود را به سه صو
درجة سانتي گراد مي  4حتي در . در سراسر جهان باشد ، مي تواند به صورت يخ و به صورت بخار باشد) آب ( به صورت اقيانوس 

به همين صورت خداي واحد كه ذات او . وجود داشته باشد  H2Oيك فرمول  تواند در يك جا به هر سه صورت آب ، يخ ، و بخار با
خداست مي تواند به صورت پدر در سراسر جهان ما را محبت كند ، مي تواند به صورت پسر جسم بپوشد و ميتواند به صورت روح 

  .القدس در ما ساكن گردد

از اول زمان از زماني كه خدا بوده به همين سه مظهر بوده ولي در وقت معين خود را به ما نمايان كرده است ، در كتاب پيدايش 

) پسر ( انيم كه آفرينش بوسيلة مسيح ميخو 17تا  15بوده و در كولسيان فصل يك آيه ) روح القدس ( فصل يك آيه دوم روح خدا 

( پس در آفرينش سه مظهر خدا در عمل بوده است ، براي همين است كه خدا مي گويد كه آدم را شبيه ما بسازيم . بوده است

  )روح القدس + پسر + پدر ( رجوع مي كند به خداي مركب  "ما"اين لغت ).  26:  1پيدايش 

 
 دوری از خدا بخاطر گناه آدم وحوا 
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 موقعيت سوم  
خدا به دنبال انسان می آيد که انسان را نجات 

ھدبد  

 بھشت واقعی

 خدا
 شيطان

 دنيا

 زيستن درجسم  نفس انسان

 انسان جسمانی   انسان نفسانی

 گناه

 دوری از خدا

آمدن خدا روی زمين برای 
 نجات

,بيماريھای گوناگون, حساسيت ھا, ناراحتی معده,فشار عصبی يا سردرد ھای ميگرنی   

.داستعادت ھای نھانی که خواھان استق�ل و جدايی از خ  

  

.و غيره, افسردگی, فشار عصبی, تلخی  

 -بدن 

 فکر

 اراده

حساسا  

 روح روح

 دو دل بودن

 عدم ثبات

 زنده ولی خاموش شده

۵:١٩اول تسالونيکيان   

 از نظرخدا روح انسان مرده است
١-٣: ٢افسسيان   

 مقصودی را که بر آن خلق شده است
.را جامعه عمل بپوشاند س گونهفکرھای وسوا   

 و تخي�ت خود 

 انسان دور از خدا در دنيا

 درخت معرفت
نيک و بد   

حساسا  

 اراده

 فکر

 -بدن ب

 حوا آدم

 عيسی مسيح

:نجات از  

اسارت و تسلط گناه-١  
مرگ روحانی-٢  

اسارت وتسلط شيطان -٣  

 آرامش
 خوشی
 محبت
 آزادی
 نيکويی
 س�متی

 روشنايی
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  دانيد چرا در عهد عتيق خدا بره را براى قربانى مقرر كرد و چرا بايد خون بره ريخته شود ؟  آيا مي

تا اينكـه   .را قربانى كرد تا از پوست آن انسان را بپوشاند) بره (پوشش او حيوان خدا براى . انسان گناه كرد و عريانى خود را حس كرد و فهميد 
قربـانى   29:  1قربـانى اول را داد و در يوحنـا    21:  3پيدايش . در روز نجات آمده و خون خود را بعنوان بره نهائى ريخته و گناهان مارا بپوشاند

كند كه با مرگ جسمانى  مرگ روحانى كه انسان آن را در روى زمين تجربه مي. رگ است دانيم كه تتيجه گناه م و همچنين مي. نهائى را داد
در حقيقت جريمه و نتيجـه  . گردد اگر نجات پيدا نكند مي مرگ جسمانى زمانى است كه روح انسان تا ابد از خدا جدا. گردد به ابديت تبديل مي

گويد كه جان مـا در   خدا مي 11:  17ويان الدر آيه . نشانه مرگ جسمانى است ريختن خون يك. گردد گناه در زمان مرگ جسمانى ما نقد مي
  .به همين دليل خود او روى صليب خون خود را ريخت تا خون ما ريخته بشود . خواهد كه خون ما ريخته گردد و او نمي. خون ماست

 

  

 خدا به دنبال انسان

 دا به دنبال انسانخ

 پاسخ به سؤاالت

  معنى كفاره چيست ؟

  . نيز در فرهنگ فارسي بكار برده شده است گناهجريمه به معنى پرداخت  ليرود و و به معنى پوشاندن گناه بكار مي . به معنى پوشش است

  اى چه بود ؟اولين حيوان قربانى را چه كسى داد و بر

آنان سعى كردند براى رفتن بـه حضـور خـدا و    . آدم و حوا بعد از سرپيچى از خدا دريافتند كه عريانند و آنا احساس خجالت و شرم وگناه كردند 
عريـانى و   "تواند دائمـا  شود و موقتى است و نمي اما برگ درخت خشك مي) كفاره با اعمال خود . (صحبت با او خود را با برگ انجير بپوشانند

تا آن زمان حتى حيـوانى كشـته نشـده بـود و انسـان      . (بنابراين خود خدا اولين حيوان را قربانى كرد تا لباس به آنان بپوشاند. گناه او را بپوشاند
  21پيدايش آيه  3فصل ). آدم حتى بر حيوانات اسم گذارى كرده بود. سبزيخوار بود 

  بايست نجات يابد ؟ انسان از چه چيز مي

 ـ اسارت و تسلط گناه  1     

 ـ مرگ روحانى  2     

  اسارت و تسلط شيطان  ـ 3     

  نجات دهد ؟ال مسئله با 3تواند ما را از  چه كسى مي

خدا جسم پوشيد و خود را عيسى نام نهـاد و بـا   . تواند آزاد كند  فقط خود خدا كه ما را توسط خون بره نهائى كه عيسى مسيح ناصرى است مي
مسئله نـام بـرده    3آن از  عالمدهد كه با درك اين مطلب و قبول و ا ن انسان اين اجازه را ميانسان به م% 100تمرگ و برخاستن او به صور

  .شده آزاد شويم 
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  چگونه خدا جريمه گناه ما را پرداخت كرده است ؟

به زبـان يونـانى ايـن    )  30:  19يوحنا ( او در روى صليب گفت كه تمام شد . بوسيله خون خود روى صليب تا ما ديگر جريمه را پرداخت نكنيم
  .يعنى تمام جريمه گناهان ما پرداخت شد . كامل پرداخت شد  گويد پرداخت شد و به تمامى و اصل يونانى مي. جمله ترجمه كاملترى دارد 

 

  

 خدا به دنبال انسان

 خدا به دنبال انسان

 پاسخ به سؤاالت

 اين پوشش چه بود ؟ . در عهد عتيق انسان گناه كرد و از خدا جدا شد و براى برگشت و مشاركت با خدا احتياج به پوشش بود

  .گناه را محو كرد خون بره بود كه در عهد جديد او با خون خود ما را نه تنها پوشش داد و كفاره كرد بلكه ) كفاره (اين پوشش 

  اين پوشش را چه كسى اول فراهم كرد ؟ 

  . 21:  3خود خدا در پيدايش 

  آيه مربوط به آن را بنويسيد ؟. براى پرداخت جريمه  و پوشش كناه خون بايد ريخته شود 

   11:  17ويان ال

 .مورد اين مطلب كه خدا نجات دهنده است نه هيچ انسانى آيه اى از اشعياء بنويسيد 

  3-2:  12اشعياء 

  
 آيه اى را در اشعياءدر مورد اين كه خدا واحد است را بنويسيد ؟

  6 ـ 5: 45اشعياء 

؟ اين  )ميĤيد به صورت انسان( آيد  دهد و پيشگوئى شده است كه خدا مي آيه اى از اشعياء بنويسيد كه نشان مي

 يكتا به روى زمين ميĤيد ؟ خداى

  10ـ  9:  40اشعياء 

 د ؟آي دهد او به صورت يك شبان مي ياء بنويسيد كه نشان ميآيه اى از اشع

   11:  40اشعياء 
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 خدا به دنبال انسان

 خدا به دنبال انسان

 پاسخ به سؤاالت

 آيد ؟ دهد او به صورت يك انسان از يك باكره به اين دنيا مي بنويسيد كه نشان ميآيه اى از اشعياء 

  14:  7اشعياء 

 مي عالمخودش خداى قدير است و اين پسر ، در حقيقت ا) پسرخدا(دهد كه اين ولد  آيه اى از اشعياء بنويسيد كه نشان مي

 كند كه خودش پدر سرمدى است ؟

  14:  7اشعياء 

 مي عالمداى قدير است و اين پسر ، در حقيقت اخودش خ) پسرخدا(دهد كه اين ولد  آيه اى از اشعياء بنويسيد كه نشان مي

 كند كه خودش پدر سرمدى است ؟

  6:  9اشعياء 

 در اشعياء نوشتيد چيست ؟ال ال بائومعنى پسر خدا  در آيه اى در س

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

 آيا خدا قادر به انجام هر كارى هست ؟

تواند كه سنگى بسازد كـه خـودش نتوانـد حمـل كنـد؟ در       پرسد كه پس چرا خودش مي كسى ميلي بله و) و بيشتر مزامير 17:  3لدانيا( بله 
  0ت پاسخ اين است كه خدا خارج از شخصيت خود عمل نميكند الاب اين حرف ها و سواجو

 تواند جسم انسانى بپوشد ؟ آيا خدا مي

. تخدا در طول تاريخ كتاب مقدس چندين بار خود را به صورت انسان و در جسم يك مرد به افراد زيادى نشان داده اسـ . چون او قادر است بله
 .داوران  6و با جدعون در باب  5با يوشع در باب  32و به يعقوب در پيدايش  18به ابراهيم درپيدايش 

  
 چرا خداى واحد قادر مطلق جسم انسانى پوشيد ؟

آيـد و مثـل    او به صورت انسـان مـي  )  9،  7،  40،  25،  45، 12ياء اشع . (آيد خدا از قبل پيشگويى شده بود كه خدا بروى زمين مي كالمدر 
آيـد   او بـراى قربـانى شـدن مـي    . آيد او به صورت يك ولد و نوزاد و پسر مي. آيد تا گناه را بردارد او مي. گيرد شبان گله خود را به آغوش مي

او بـراى مـا بـره    . يد و سـاكن شـد  در ميان ما جسم پوش) هستى و منشاء و دليل تمام هستى و كاينات ، اهيه (او به صورت كلمه )  53اشعياء (
  )21:  5ن و دوم قرنتيا 29،  14،  1:  1يوحنا ( قربانى گناه . نهايى شد
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 خدا به دنبال انسان

 خدا به دنبال انسان

 پاسخ به سؤاالت

 در كدام آيه كتاب عهد جديد نوشته شده است كه خدا به صورت جسم انسان به روى زمين آمد؟

  7- 6:  2و فيليپيان  16-15:  1كولسيان  و  16:  3و اول تيموتاوس  14:  1يوحنا 

بايست از رحم يك زن به اين دنيا بيايد ؟ چرا مثل يك فرشته نيامد ؟ چرا يـك   چرا بايد خدائى كه براى نجات بشر آمد مي

 سالگى ظاهر نشد ؟ 30 "ثالباره در سن بزرگى م

در روى زمين گناه نكند تا بتواند تمام گناهان لي د وبايست به شباهت ما بشو او مي. رفت گپيشگوئى شده بود كه او گناهان مارا بر خود خواهد 
و حتى درد ها و غم هاى ما را بر خود بگيرد ْ به همين خاطر او از رحم يك زن درست مثل ما به اين دنيا آمد تـا مبـادا كسـى بگويـد كـه تـو       

تجربه نكردى  او تمام زندگى مـارا در روى زمـين   دردهاى من را حس نكردى و يا تو حتى دردى كه در موقع زائيده شدن و اولين گريه مرا تو 
   0مثل ما گناه را تجربه نكرد تا قربانى ما شود  لي تجربه كرد و

 دهد ؟ وارد زمين شد خود را چه نام گذاشت ؟ و اين نام در عبرانى چه معنى مي) يهوه (وقتى خدا 

معنى يهوه نجات است يعنى خدا نجات دهنـده مـن اسـت ، عيسـى ، خـداى      ه عيسى در اصل عبرانى يشوا است كه ب. خود را عيسى نام نهاد 
   0نجات دهنده من است 

 است را مقايسه كنيد ؟  14:  3چيست ؟ با معنى اهيه و يهوه در عهد قديم كه در خروج  3ـ  1:  1معنى كلمه در يوحنا 

ء همه چيز ، دليل هـر چيـز و منشـاء هسـتى و خـود      لوگوس به معنى منشا. باشد  لغت كلمه ترجمه فارسى از لغت يونانى است كه لوگوس مي
هستى است كه در عهد عتيق خدا خود را به موسى به صورت لغت عبرانى اهيه معرفى كرد و خود خدا گفت كه من هستى هستم و هستم آنكه 

گويد كه اين كلمـه   مي 3تا  1آيه دهد كه لقب خود خداست و يوحنا در  پس در يوحنا لغت كلمه و اهيه يك معنى را براى ما نشان مي. هستم 
 0همان خود خداست 

 ان ما ساكن شد ؟ در كجا نوشته شده است ؟اين كلمه جسم گرديد در مي

  2-1:  1و اول يوحنا  14: 1يوحنا 

 را معنى كنيد ؟ )شايسته پسر يگانه پدرجاللي او را ديديم ،  جالل( ال در آيه با

 6:  9چگونه او ظاهر شد ؟ به صورت پسر كـه در عهـد عتيـق در اشـعياء     لي يعنى ظاهر شدن او و نمايان شدن او و،  اللياو ، يعنى تج اللج
تواند به سه صورت  پـدر ، پسـر و روح القـدس     او مي ولي پسرى كه خود پدر سرمدى است و ذات پسر و پدر خداست . پيشگوئى شده بود آمد

   0ظاهر شود 
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 خدا به دنبال انسان

 خدا به دنبال انسان

 پاسخ به سؤاالت

تواند به صورت يخ و حتى به صورت  تواند به صورت اقيانوس در سراسر جهان باشد و مي مي لي است و H2O مانند آب كه ذات و فرمول آن
 تواند به به همين صورت خداى واحد كه ذات او خداست مي. وجود داشته باشد H2Oدرجه سانتيگراد هر سه صورت آب  4حتى در . بخار باشد

و براى اين ما فاسد نشويم جان خود را فـدا  ) مثل يخ (تواند به صورت پسر جسم بپوشد  سه صورت پدر در سراسر جهان ما را محبت كند و مي
يعنى بى همتا و متعلق به  "يونيك"پسر يگانه در اصل يونانى به معنى .   در ما ساكن گردد ) مثل بخار(تواند به صورت روح القدس  كند و مي

و ظـاهر  تجلي  همان لي پسرو تج اللتواند پسر يگانه را ببيند و ج خواهد خدا و يا خداى پدر را ببيند مي هركه مي 0دهد ى پدر معنى ميخدا
  .شدن خداست 

  چيست ؟   آخرين قربانى را چه كسى داد و براى چه بود ؟ 29 : 1معنى بره قربانى در يوحنا 

در تمام طول تاريخ از هابيل و ابراهيم و موسى گرفته تا روزى كه از قبل معين شده بود يعنى زمانى كه خود خدا به صورت عيسـى مسـيح بـر    
. كردنـد  اى ورود به حضور خدا بره و يا حيوانى را به عنوان قربانى و كفاره تقـديم بـه خـدا مـي    روى زمين آمد تمام انبياء و منتظرين خداوند بر

وقتى عيسى آمد يحيى تعميد دهنده گفـت اينـك   . در كتب عهد عتيق وعده داده بود آخرين قربانى را هم خود خدا داد خدا "الهمان طوركه قب
  . دارد ا بر ميكه گناه جهان ر) خدا انسان شد ( اين است بره خدا 

  را توضيح دهيد ؟ 15 : 1  كولسيان

  0 دهد كه او آفريننده همه چيز است نشان مي "العيسى صورت خداى ناديده است و در آيات بعدى كام

  را توضيح دهيد ؟ 19: 1كولسيان 

خدا نيست   "ماليا او كا كنند كه وقتى خدا جسم پوشيد قسمتى از خدا وارد زمين شد و بعضى فكر مي. عيسى مسيح خداى جسم پوشيده است 
  .خدا بود و او ذات كامل خدا بود %  100او گردد كه او تمامى پرى در او ساكن شود يعنى  مي المْ حال آنكه در اين آيه اع

  گويد من و پدر يك هستيم ، منظور او چيست ؟ وقتى عيسى مي

عيسي در جواب ماليان يهود كه كالم تورات را مي دانستند مي گويد من و پدر يك هستيم آنها سنگ بر مي دارند كه او را بكشند چرا كه مي 
توجـه   33:  10و همين طور به آيه يوحنا )  8-7:  14،  30:  10يوحنا .(حقيقت مي گويد كه من خدا هستم دانستند كه او با گفتن اين واژه در 
  .كنيد كه يهوديان چه پاسخ دادند

  
 كه خدا به صورت جسم به روى زمين آمد چيست ؟يلي بزرگترين و اولين دل

       .آمـد  اگر شما اولين و يـا آخـرين و يـا حتـى تنهـا فـرد روى زمـين بوديـد او بـراى پرداخـت جريمـه گنـاه شـما كـه فرزنـد او هسـتيد مـي                 
  )16:  3و  12:  1يوحنا ( 
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 خدا به دنبال انسان

 پاسخ به سؤاالت

  روى زمين را به صورت عيسى مسيح را با آيه توضيح دهيد ؟دومين دليل مهم آمدن خدا به 

 13اآيـه  (  . گناه نكرد و نمونه يك انسان كامل را در روى زمين به ما نشان دادلي او مثل ما در روى زمين زندگى كرد و. وى كامل باشدگكه ال
  . )افسسيان را مطالعه كنيد 4 فصل

  سال و نيم زندگى كرد پس آيا هيچ جاى ديگر روى زمين خدا نبود؟ 33خدا روى زمين به صورت عيسى مسيح  وقتى

بوده و  ضرخدا به صورت كلمه وجود داشته و در عين حال در تمام دنيا به صورت روح از ازل حا. ضرو ابدى روح است و همه جا حالي خداى از
نزل دوست ما در ايران هم هست ؟ آيا درست نيست كه بگوييم كـه خـداى كامـل در خانـه ماسـت و      اگر خدا در منزل ما باشد آيا در م. هست

اگر از خدا بخواهيم كه در خانه ماست جسم بپوشد و به صورت انسان پيش ما ظاهر گـردد  . خداى كامل نيز در آن واحد در خانه دوست ماست 
سال پيش جسم پوشيد از  2000ماست كامل نيست ؟ پس وقتى كلمه كه خود خداست در آيا او ديگر در ايران نيست ؟ و آيا خدايى كه در خانه 

.  ( خدا درهمه حال به صورت پدر و پسر و روح القدس بـوده ، هسـت و خواهـد بـود    . ازل بوده و خود خداست و در عين حال در همه جا حاضر
  ) 8 : 13و عبرانيان  3- 1:  1يوحنا 

  ؟ كند اگر عيسى خود خداست پس چرا به پدر دعا مي

 %100كنـد آن شخصـيت    در هر كجا كه عيسى دعا بـه پـدر مـي   . انسان بود% 100خدا و % 100او . عيسى پسر خدا يعنى خدا در جسم انسان
انسان را با خدا به صـورت   %100دهد و همچنين رابطه ما  د پسر را با پدر نشان ميكند و به اين صورت رابطه خو انسانى او به آسمان دعا مي

در درجه دوم يك الگو كامل  زندگى و رابطه ما با خدا و ساير  لكهعيسى نه تنها آمد كه گناه ما را بردارد بو  )39:  26متى. ( دهد الگو نشان مي
  .تا هرچه او كرد ما نيز بكنيم. انسان ها شد

  اى ؟پدر چرا مرا ترك كرده : گويد  اگر عيسى خود خدا بود پس چرا بر روى صليب مي

خدايى او ديگر % 100يعنى . گويد كه او گناه شد مي 21:  5قرنتيان دوم انسانى او در يك آن گناه تمام جهان را بر خود گرفته و در % 100آن 
 "صـال شـويد و يـا ا   آيا شما از جدايى از خـدا ناراحـت مـي   . كشيد و عيسى از اين جدايى درد مي. توانست با گناه در يك بدن ساكن باشد نمي

  . )46:  27متى ( اهميتى براى شما ندارد؟ 

  شته اند؟ پدر پسر و روح القدس بعنوان سه مظهر خدا از چه زماني وجود دا

آيه  1اگر در كتاب پيدايش فصل . اول زمان از زماني كه خدا بوده به همين سه مظهر بوده ولي در وقت معين خود را به ما نمايان كرده است از
ش هر سه پس در آفرين. بوده است) پسر(ميخوانيم كه آفرينش بوسيله مسيح  17تا  15آيه  1در كولسيان فصل . بوده ) روح القدس(روح خدا  2

اين لغـت مـا رجـوع ميكنـد بـه      . كه آدم را شبيه ما  بسازيم 26:  1مظهر خدا در عمل بوده است براي همين است كه خدا ميگويد در پيدايش 
  ) .روح القدس+پسر+پدر= خداوند خدا= الوهيم ( خداي مركب 
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انسان شد پس چرا ازدواج نكرد ؟ آيا ما نبايد او را بعنوان الگو نيز دنبـال  % 100مسيح كه خدا بود و ميگوئيد كه  اگر عيسى

  كنيم ؟ پس ما نميبايست ازدواج كنيم ؟

را نكند نه بعنوان ايـن كـه ازدواج بـد اسـت بلكـه در كـالم در        انسان ميتوانست ازدواج بكند ولي انتخاب كرد كه اين كار% 100عيسي مسيح 
اما نيز ميگويد كه اين  به همه عطا نشده كه مجرد . رجوع كنيد  22:  18جاهاي مختلف ازدواج را تشويق ميكند و مبارك ميخواند به آيه امثال 

چون مـرد كـه ازدواج ميكنـد در خانـه     .  و وسيع تر باشد انجام دهدباشند ولي اگر كسي مجرد باشد ميتواند كار خدا را به نوع ديگر كه  موثرتر 
ولـي  .  مسوليت و زن در خانواده مسوليت هائي بيشتر و باالتر از بشارت دارند و آن رسيدگي به خانواده است و بعد بشارت و شـاگردي ديگـران  

كند ولي نكرد بلكه تا گمشده را بجويـد و نجـات بخشـد وگرنـه     او ميتوانست ازدواج . عيسي آمد كه بشارت دادن به دنيا كار شماره يك او شود
بـه آيـه اول   .  حال آنكه  خانواده الهي او همه ما هستيم و كليسا در كل عروس اوست. ميبايست به همسر زميني و بچه هاي خود اول ميرسيد

  . توجه كنيد 10:  19در مطالعه كنيد و همچنين به لوقا  38 – 32و همچنين آيات  9 – 7:  7قرنتيان 
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 برگشت انسان به حضور خدا

 برگشت انسان به حضور خدا

  چگونه به حضور خدا بازگرديم؟

نجات از تسلط گناه ، مرگ . خدا جسم انساني پوشيد  به روي زمين آمد تا در راه ا فدا شود و به وسيلة او ما فرزندان خدا نجات يابيم 

بايد انجام دهيم اين است كه عيسي مسيح را به عنوان خدا و  در مقابل اين فداكاري عظيم تنها كاري كه ما. ابدي و تسلط شيطان 

  . خداوند خود بپذيريم

وقتي به قلب ايمان آوريد يعني باور كرده و بپذيريم كه خدا براي ما چه كرده است بـا  : كالم خدا مي فرمايد 10 – 9:  10در روميان 

كنيم نجات مي يابيم و با اين كار نه تنها خود باور كرده ايـم بلكـه   و با زبان بلند اعالم ) عادل شمرده مي شويم ( او يك مي شويم 

تمام دنيا آفريده و فرزندان خدا هستند ولي فرزند خواندگي خود را فراموش كـرده و در دنيـا گـم    . فرشتگان و شياطين نيز مي شنوند

يدا مي كند كه فرزند خواندگي خود را دوباره بدست هر كه به مسيح ايمان آورد اين امتياز را پ. شده و خارج از خانة پدري خود هستند

  .آورد و به خانة پدري بازگشته و در آنجا تا ابد بماند

از حضور خدا خارج شدند ، ما فرزندان مي توانيم از طريـق ايمـان بـه    ) درِ خروج ( اگر آدم و حوا از طريق درخت معرفت نيك و بد  

معرفي مي كند كه هر كـه از آن   "در" 9:  10عيسي مسيح خود را در يوحنا . باز گرديم به حضور خدا ) درِ بازگشت ( عيسي مسيح 

  .وارد شود نجات يابد
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 برگشت انسان به حضور خدا

 برگشت انسان به حضور خدا

  :تأثيرات دريافت نجات در روح ما

در زمان دريافت آمرزش گناهان بوسيلة خون مسيح و اعالم اينكه عيسي خدا وخداوند ماست ، روح القدس وارد قلب ما مي شود و با 

روح ما كه در اثر گناه و دوري از خدا يعني دوري از منبع نور ، تاريك شـده بـود آنـاً بوسـيلة روح القـدس       در واقع. ما ساكن ميگردد

در واقع با ايمان به مسـيح مـا   . اين امر از زمان مرگ و برخاستن مسيح در اختيار شاگردان و ما قرار داده شده است. روشن مي گردد

  .ندگي نوتولد تازه مي يابيم ، يك حيات تازه و يك ز

او ديگر كرم نيست بلكـه يـك مخلـوق تـازه     . همانگونه كه كرم ابريشم وارد پيله مي شود و بعد از چندي به پروانه تبديل مي گردد

 17:  5دوم قرنتيان . ( ما نيز با دريافت مسيح زندگي تازه اي خواهيم داشت كه با زندگي قبلي كامالً فرق دارد. است ، كي خلقت نو 

ديگر آن كرم نيست كه روي خاك بغلطد بلكه پرواز كرده بر گلهاي زيبا و خوش عطر مي نشيند و زندگي او زندگي تازه اي پروانه ) 

  .است

  تبديل روح و تأثير آن بر زندگي انسان

ك شخص مسيحي مي بايست نفس خود را روزانه تحت كنترل روح خدا قرار دهد تا ميـوه  بعد از دريافت روح خدا در لحظة نجات ي

  .هاي روح القدس از او نمايان شود

محبت ، خوشي يا شادي ، سالمتي يا آرامش ، حلم يا بردبـاري ،  : ميخوانيم كه ميوه هاي روح القدس عبارتند از  22:  5درغالطيان 

تمام اين ميوه ها در واقع همـان  . ل وفاداري ، تواضع يا فروتني و پرهيزگاري يا خويشتنداري استمهرباني ، نيكويي ، ايمان يا دراص

محسناتي هستند كه آدم و حوا و فرزندان آنها در اثر خروج از حضور خدا از دست داده بودند و ما با ايمان بـه مسـيح و برگشـت بـه     

  .حضور خدا آنها را دوباره باز مي يابيم

احساسات و اراده خود مي بايست نه تنها در  –د از ايمان به مسيح روح ما بالفاصله تبديل مي شود ولي براي تبديل افكار بع         

كنترل روح خدا زندگي كنيم و روان خود را در اختيار روح خدا قرار دهيم ، بلكه مي بايست در رابطة تنگاتنگ با خدا زيسـت كنـيم و   

ور مي بايست خود را روزانه با كالم خدا تغذيه كنيم ، چون روح ما نيز بمانند جسم مان به غذاي روزانـه  همينط. در دعا استوار باشيم

با اينكار افكار كهنة خود را كه دور از حقيقت است بدور انداخته و افكار جديد يعني حقيقت كـالم خـدا را جـايگزين آن    . محتاج است

شاهد كسي است كه مسيح در او نمايان است و مردم مسيح را در او . اهد مسيح باشيممي كنيم تا نمونة مسيح زندگي كنيم روزانه ش

  .مي بينند
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 برگشت انسان به حضور خدا

 بھشت واقعی
 حضور خدا

اخد  شيطان 

 دنيا

 حضور شيطان

 
 دوری از خدا بخاطر گناه آدم وحوا 

 صليب

 موقعيت چھارم
 بازگشت انسان به حضور خدا

جسم -بدن   

 فکر

 اراده
حساسا  

 روح

فکر تازه-شدهتبديل   

۵:١٧دوم قرنتيان   

تقديم شده مثل قربانی زنده و - ھيکل خدا 
 مقدس

١٢:١روميان   

١٩-٢٠:  ۶اول قرنتيان   

 ميوه ھای روح القدس

١٨-١۶: ۵غ�طيان   

 آرامش يا س�متی
٣:١۵کولسيان   

 شادی 

۴:۴فيليپيان   

 - کار عيسی مسيح روی صليب  

 بازگشت انسان
ابه حضور خد  

  

شخص نجت يافته -انسان روحانی   

١٣-٩: ١٠روميان -زندگی در روح   

 آرامش
 خوشی
 محبت
 آزادی
 نيکويی
 س�متی

 روشنايی

حو آد
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كنيد ؟ آيه  عالمآوريد چرا بايد اورا به لبان خود ا پذيريد و ايمان مي عنوان خدا و خداوند خود ميوقتى عيسى مسيح را ب

  .را توضيح دهيد 10ـ  9:  10روميان 

 وقتى به قلب ايمان آوريد يعنى باور كرده و بپذيريم كه خدا براى ما چه كرده است با او يـك مـي  : فرمايد م خدا ميكال 10-9:  10در روميان 
 نه تنها خود باور كرده ايم بلكه فرشتگان و شياطين نيز مي.  كنيم كنيم نجات پيدا مي م ميالو با لب بلند اع) شويم  عادل شمرده مي( ويم ش

 : نجات يعنى آزاد شدن از . شنوند

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

 ) 17:  5قرنتيان و دوم  13:  1افسسيان (  .دهد دا به ما روح خود را به عنوان هديه ميو خ كنيم با ايمان به مسيح ما تولد تازه پيدا مي

  

  آيه اى در اين مورد بيان كنيد ؟. شود  هركه به مسيح ايمان آورد فرزند خدا خوانده مي

ده و فرزندان خدا هستند ولي فرزند خواندگي خود را فراموش كرده و در دنيا گم شده و خـارج از خانـه پـدري خـود     تمام دنيا آفري 12:  1يوحنا 
  .هركه به عيسي مسيح ايمان آورد اين امتياز را پيدا ميكند كه فرزند خواندگي خود را دوبارده بدست آورد و در خانه پدر تا به ابد بماند. هستند 

  ؟يدا كرده با او مرده است و با او زنده شده است آيا آيه اى داريد كه اين مطلب را بيان كند كسى كه با مسيح تولد تازه پ

  .مردن بمعني مردن در نفس و اميال انساني است  6ـ 3:  6روميان

 برگشت انسان به حضور خدا

 برگشت انسان به حضور خدا

آيه مربوطـه را  . كسى كه با مسيح متحد است حياتى تازه دارد و هرچه كهنه بود درگذشت و اينك زندگى تازه شروع شده 

 بنويسيد ؟

ابريشم وارد پيله ميشود و بعد از جندي تبديل به پروانه ميگردد ما نيز با دريافت مسيح زندگي تازه اي را همانگونه كه كرم   17:  5دوم قرنتيان 
پراوانه ديگر كرم نيست كه روي خاك بغلطد بلكه برگل هاي زيبا و خوش عطـر مينشـيند و   . خواهيم داشت كه با زندگي قبلي كامال فرق دارد

  .زندگي تازه ايست 
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 پاسخ به سؤاالت

كند؟ و آيا يك مسيحى كه روح خدا  پذيرد عيسى مسيح بجاى او جريمه گناهانش را پرداخته آيا ديگر گناه مي كسى كه مي

كى در اوست آيا قادر به گناه كردن هست ؟ يا نه ؟ و اگر هست بايد بكند يا نه ؟ آيه اى درباره گناه نكردن و را دارد و روح پا

  يا گناه كردن يك مسيحى داريد ؟

    ) 1:  2و اول يوحنا  4-1 : 6روميان .   ( قادر است كه بكند ؟ بله ليو.  آيا بايد بكند ؟ خير

داند با هر گناه او يك چكش به دست و يا پـاى عيسـى در روى صـليب     چون مي.  كند يح گناه نمييك مسيحى واقعى به خاطر عشق به مس
ن اگر هـر روز رد  مدرك و كَقه داريد كه اگر بگويند بطور مثال اگر از چهار راه خيابان كعالشما به همسر و يا بچه هاى خود طورى . كوبد مي

لـي  رود در خانه شما و فقط يـك سـوزن خي   دهند و يك مامور مخفى مي داره پليس خبر ميشويد ، يك دوربين در سر آن چراغ هست كه به ا
  شما به من بگوييد از اين به بعد چند مرتبه ديگر شما از آن چهار راه رد خواهيد شدال حا.  كوچك را به پهلوى بچه كوچك شما ميزندلي خي

 به حضور خدابرگشت انسان 

 برگشت انسان به حضور خدا

 دريافت عيسى مسيح خدا با روح خودش مهر مالكيت خود را بر ما ميزند؟ در كدام آيه نوشته شده است كه با

  .در اين آيه ما متعلق به مسيح ميشويم و مال او هستيم  13:  1افسسيان 

آيا روح القدس در افراد كار ميكرد ؟ چگونه بـوده  توضيح دهيد كه روح القدس از چه تاريخى وجود داشته و درعهد عتيق 

  است ؟

در  2:  1و خواهـد بـود و در پيـدايش    .او خداسـت و از روز ازل بـوده   . تواند در ما ساكن شود روح القدس يعنى خود خدا به صورت روح كه مي
م كننـد  عالخدا را يا ا المشده تا ك به آنها داده مي كرده و كار مي ءروح خدا در افراد بخصوص مثل انبيا. بينيم خلقت حضور روح القدس را مي

آوريـم روح او در   در زمانى كه شاگردان و ما به عيسى مسيح ايمان ميلي و. شده ويا معجزات خدا روى زمين نمايان شود بعد از آنها گرفته مي
  .گردد و ديگر ما را ترك نخواهد كرد  ما ساكن مي

  ان داده شده كه در آنها ساكن گردد ؟يتوضيح دهيد كه روح القدس از چه تاريخى به مسيح

شـود و بـا مـا     در همان لحظه وارد قلب ما مي.  م اينكه عيسى خدا و خداوند ماستعالدر زمان دريافت آمرزش گناهان بوسيله خون مسيح و ا
روز بعد از   50(و در روز پنطيكاست . از زمان مرگ و برخاستن مسيح در اختيار شاگردان و ما قرار گذاشته شده است  اين امر. گردد ساكن  مي

  .رى و با قدرت داده شده است ستاران او به پوابه تمام خ)  مرگ و قيام مسيح در روز يكشنبه 
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 پاسخ به سؤاالت

 روح القدس چيست ؟ و يا كيست ؟ كدام صحيح است ؟   

بلكه خداسـت  . درست است  "كيست"صحيح نيست بلكه  "چيست"لغت نيست  پس  "چيز"روح القدس شخص خود خداست و او انرژى و يا 
  .گردد  شود ودر ما ساكن مي كه بعد از آمرزش گناهان توسط خون مسيح به عنوان هديه و بيعانه بركات آينده به ما داده مي

 گشت انسان به حضور خدابر

 برگشت انسان به حضور خدا

 براى دريافت روح خدا چه بايد كرد ؟

 وان نجات دهنده و خدا و خداوند بپذيرد روح القدس را به عنوان بيعانه وعده هاى خدا در زمين و در آسمان دريافـت مـي  هر كه مسيح را به عن
 )22:  1ان قرنتيدوم و 13:  1افسسيان .  (كند

  

 افتد؟ وقتى روح القدس را دريافت كرديد چه اتفاقى براى شما مي

  ) 22:  5طيان الغ(گردد  و ثمرات روح خدا از ما جارى مي) 17:  5قرنتيان دوم (.تولد تازه داريد

 ميوه هاى روح القدس كدامند ، نام ببريد ؟ آيه ؟

يـك شـخص   . شـود   برد كه در وقت نجات به يك ايماندار از طرف روح خـدا داده مـي   ميوه را نام مي 9به ترتيب  22:  5طيان الدر كتاب غ
نه آنكه ندارد بلكه بعنوان هديه يك جا . از او نمايان شودبايست نفس خود را روزانه تحت كنترل روح خدا قرار دهد تا اين ميوه ها  مسيحى مي

 -3خوشى يا شـادى   -2محبت -1 .گذارد كه اين ميوه ها از ما بيرون بيايد نفسى كه نمرده است نميلي به او در وقت نجات داده شده است و
پرهيزگارى يـا خويشـتن    -9تواضع يا فروتنى  -8 ارىايمان يا در اصل وفاد -7نيكويى  -6مهربانى  -5حلم يا بردبارى  -4متى يا آرامش الس

  .دارى

 دهد ؟ با آيه ؟ شخص روحانى كيست ؟ و شخص جسمانى كيست و چه معنى مي

نفس او مـرده و   "الاو در اختيار روح خدا و در كنترل اوست و عم) نفس(گردد و روان او  شخص روحانى كسى است كه با روح خدا كنترل مي
. و تمـام ميـوه هـاى روح از او نمايـان اسـت      ) 20:  2طيـان  الغ(كند  سيح در او زندگى و از طريق او زندگى ميروح خدا در او زنده است و م

 ) 22:  5طيان الغ(

جسـم در  (كند و ميـوه هـاى نفـس     زنده و او را كنترل مي "الاو كام) جان يا نفس (مخالف شخص روحانى ، روان ال اما شخص جسمانى كام
  .و نمايان است از ا) 21-19:  5طيان الغ
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 پاسخ به سؤاالت

 ؟   شاهد مسيح بودن براى شما چه معنى و مفهومى دارد

خواهد كه ما شهيد شده و براى او  مسيح نميلي و. كسى كه حاضر است براى مسيح شهيد شود. يدآ شاهد در اصل يونانى آن از لغت شهيد مي
م كنيم و بكشيم تـا روح او مـا را كنتـرل كنـد تـا او از      الخواهد ما نفس خود را مرده اع مي. جان بدهيم چون او اين كار را براى ما كرده است

شاهد كسى است كه مسيح در او نمايان است و مردم مسيح را . يابد و ظاهر گردد لي يعنى تجل يابد الطريق روح خود از ما نمايان شود لغت ج
  .او نمونه مسيح  است . بينند  در او مي

 برگشت انسان به حضور خدا

 برگشت انسان به حضور خدا

 بشارت دادن يعنى چه ؟ 

توانيد با فروتنى و حلم و احترام در بـاره   وقتى كه ما نمونه مسيح زندگى كرديم مردم از ما دليل عوض شدن مارا خواهند پرسيد در آن وقت مي
گويند كه شهادت ميدهيد و وقتى كه از دليـل   كنيد مي وقتى از نحوه عوض شدن خود صحبت مي. ليل آن صحبت كنيد عوض شدن خود و د

آمـدن   -مژده نجات  -انجيل مسيح (پس بشارت دادن ، يعنى بيان خبر خوش . دهيد  گويند كه بشارت مي كنيد مي عوض شدن صحبت مي
  .باشد  مي) تاخيز او از مردگان خدا در جسم و فداكارى او بر صليب ، مرگ و رس

 كليسا يعنى چه ؟ 

مانهايى كه كليسا يعنى ايمانـداران جمـع   ساخت. كليسا افراد يعنى ما و شما هستيم نه ساختمان. شود جمع ايمانداران به مسيح كليسا خوانده مي
  . بايست به عنوان ساختمان كليسا بيان شود  شوند مي مي

 دهد ؟ لغت مشاركت براى شما چه معنى مي

منظور اينست كـه  ( آيد وجود ندارد در مسيحيت لغت معاشرت كه از لغت عيش و عشرت مي. يماندارن با يكديگرمشاركت يعنى رابطه روحانى ا
بلكه يك مسيحى با دنياى بيرون و كسانى كه هنوز مسيح را بعنوان خدا و خداوند نپذيرفته اند فقط رابطـه محبـت و بشـارت را    ) استفاده ندارد 

شويد كه مردم هنوز با مسيح آشنا نيستند وظيفه شما اينسـت كـه شـاهد خـوب      اگر وارد يك مهمانى مي. ت دارد و با ايمانداران رابطه مشارك
اگر در يك جمع ايمانداران بوديد نيز وظيفه شـما اثـر مثبـت    . مسيح باشيد تا بر آنها اثر مثبت مسيح را بگذاريد نه آنكه آنان بر شما اثر بگذارند 

و ما نيز از آنها بنا گـرديم  . ران ايمانى شماست تا آنان از ايمان و رفتار شما بنا گردند و به شباهت مسيح برسند گذاشتن بر ساير برادران و خواه
  .تا ما هم از ايمان تا ايمان جلو برويم 
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 پاسخ به سؤاالت

 توانيد بگوئيد كه چرا و به چه دليل تشويق شده ايد كه به شباهنگ برويد ؟ آيا مي

يكديگر و درك خـانواده الهـى و تجربـه زنـدگى در      براى مشاركت با ايماندارن ديگر و تجربه رشد روحانى با -1است كه لي شباهنگ يك مح
با شمادر شباهنگ  لمدعوت از مهمانان جديد به شركت در اين خانواده تا با رابطه سا -2طول هفته با يكديگر است نه فقط يكشنبه به يكشنبه  

تعلـيم   - 4پرستش و دعا   - 3.   ربه كنند مسيح را در شما ببينند و آنان مسيح را از طريق شما تج) طول هفته نه فقط يك شب جمع شدن (
 دليل اين دعوت ، يك دعوت به خانواده الهى است كه باعث رشد من و شما مي.  رسيدگى به احتياجات شخصى يكديگر  -5لي عملي كوتاه و
  .شود

 برگشت انسان به حضور خدا

 برگشت انسان به حضور خدا
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  محتواي كتاب مقدس

 مقدس كتاب مالك نيا انيحيمسي برا. كندي م عمل و كرده فكر آن اساس بر كه استي اصخ مالك و مرجعي داراي فرد هر

 .است

 كتاب سندگانينو ازي اريبس چه اگر. است شده نوشته سال 1600 طول در نفر 40ة ليبوس كه باشدي م كتاب 66 شامل مقدس كتاب

 آنهاي ها نوشته در وجود نيا با كردندي مي زندگ ختلفمي قرنها دري حت و شناختندي نم را گريكدي ، نبودند محل كي در مقدس

 دري وقت كه باشدي م تابلو كي ازي بخش مانند كتاب هر بلكه باشدي نم پراكنده ها نوشته نيا. ندارد وجودي  تناقض كتاب 66 نيا در

 است جهان نيا خالق عاشقانه داستان غاميپ نيا. دينماي م ميترس بايز و واحد غاميپ كي با راي ا صحنه رديگي م قرار گريكدي كنار

ي خدا از گناهكار انسان ، داستان نيا در. باشدي م او با ممتد و كينزدة رابط مشتاق و داردي م دوست شدت به را خود مخلوق كه

 با و شده كار به دست محبوبش انسان نجاتي برا خدا اما. رديگيم قراري نابود و مرگ و رنج و درد در و شده جدا محبت پر

  .گرداندي م بر خود شيپ به را اوي جانفشان

ـ دل نيهمـ  بـه . اسـت  شـده  الهـام  خـدا  جانـب  از و بـوده  فـرد  بـه  منحصري كتاب مقدس كتاب ـ همگـ  آن مختلـف  كتـب  لي  كي ي

ــتعر را داســتان ــع در. كننــدي مــ في ــا تمــامة ســندينو واق ــطر از كــه اســت القــدس روح كتــب ني ــا و انســانها قي  از اســتفاده ب

ـ ا آنهـا ي تهايشخص  ، 21:  1 پطـرس  دوم. (  اسـت  آورده كلمـات  درغالـب  را خـدا  مـورد  دري روحـان  قيحقـا  و داسـتان  كتـاب  ني

  )  16:  3 موتاووسيت دوم

 

 

  

 مقدس كتاب بايي آشنا

 مقدس كتاب بايي آشنا
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 مقدس كتاب بايي آشنا  

ـ جد عهـد  و كتـاب  39 شـامل  قيعت عهد كتب ـ  بـه  نـه »  عهـد « ة كلمـ .  باشـد ي مـ  كتـاب  27 دي ـ  بـه  بلكـه  دورهي معن « ي معن

 بـه  رايي تهايمسـئول  كننـد ي مـ  تعهـد  نيطـرف  از كـدام  هـر  كـه  شـود ي مـ  بسـته  طرف دو نيب همواره» عهد«. باشدي م»  مانيپ

 خـود  تعهـدات  و فيوظـا  بـه  نيطـرف  ازي كـ ي اگـر  قـرارداد  در. سـت ين»  قـرارداد «  ،»  عهـد « . برسـانند  انجـام  به و گرفته عهده

ـ »  عهـد «  در امـا  .شـود  نسـخ  توانـد ي م قرارداد آن ، ديننما عمل ـ  اگـر ي حت  ، كنـد ي كوتـاه  خـود  فيوظـا  انجـام  در طـرف  كي

 بسـته »  عهـد «  مـا  بـا  خداونـد . باشـد ي مـ ي بـاق  خـود  قـوت  بـه  عهـد  نيا و باشدي م متعهد خود فيوظا انجام به دوم طرف باز

  . ديرسان انجام به را آن و ختير را ما نجات نقشه ، ما گناهان و هاي كوتاه به توجه بدون او. »  قرارداد«  نه است

  :قيعت عهد كتب

  :نمود ميتقس گروه 5 به تواني م را قيعت عهد كتاب 39

  هيتثن تا شيدايپ از.... ) ......................................... عتيشر(  تورات كتب:  كتاب 5

  استر تا وشعي از.......................................................... ي خيتار كتب:  كتاب 12

  غزلها غزل تا وبيا از.............................................................. ي شعر كتب:  كتاب 5

  اليدان تا اءياشع از............................................ ......... بزرگي ايانب كتب:  كتاب 5

 يمالك تا هوشع از..................................................  كوچكي ايانب كتب: كتاب 12

  :ديجد عهد كتب

  :نمود ميتقس گروه 4 به تواني م را ديج عهد كتاب 27

  رسوالن اعمال تاي مت از............. .........................................ي خيتار كتاب:  كتاب 5

  مونيفل تا انيروم از........... ............................................. پولس نامه:  كتاب 13

  هوداة يرسال تا انيعبران از.................................................  گرانيدي ها نامه:  كتاب 8

 كاشفهم..................... ............................................. نبوت:  كتاب 1

 مقدس كتاب بايي آشنا
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 مقدس كتاب بايي آشنا  

ة خالص و كرد خواهد چه بشر نجاتي برا خدا نكهيا مورد در مينيبي م راي اريبسي هايي شگويپ و ها عده و قيعت عهد كتب در

  .ديرسان انجام به بود گفته قيعت عهد در كه راي كار خدا كه است نيا ديجد عهد

 اراده ، هيروح ، تيشخص با كه است مقدس كتابة مطالع با.  است برخورداري خاص تياهم از مقدس كتاب با قيعم و كامليي آشنا

 زين را ما قلب و روح بلكه كندي م پر و كرده لمس را ما فكر تنها نه قيحقا نيا بايي آشنا. ميشوي م آشنا خداوندمان كار  روش و

  .ميشو آنان بركت باعث و داده ميتعل را گرانيد بلكه ميكني زندگ اوة اراد طبق بر خود تنها نه ميشو قادر تا سازدي م زيلبر
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 پسر خدا

  زاييده شده  - فرزند) عيسى فرزند خدا نيست (خدا جسم پوشيده 

 معنى و تفسير واژه ها

 معنى و تفسير واژه ها

 خداوند 

  صاحب و مالك

 اهيه       

  هستم آنكه هستم

 يهوه      

 )از لغت هستم آنكه هستم گرفته شده(خداى هستى 

 كلمه    

  هستى ، دليل همه چيز، منشاء

 عيسى    

  )نجات دهنده(خدا نجات است 

 مسيح     

  )خدا ( كردند، پادشاه  ح ميمسح شده ، پادشاهان را مس

 يل ئعمانو

 خدا با ما

  

 عهد عتيق 

 39اين پيمان دوسـتى و رابطـه صـحيح در    .  م خود و پيامبرانالپيمان قديم ، عهد بعنوان زمان و دوره نيست بلكه پيمان خدا با ما از طريق ك
  معروف است  ءعتيق و يا تورات و كتب انبيا كتاب بعنوان كتب عهد
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 عهد جديد  

اين نيز بعنوان زمان جديد نيست بلكه عهد عشق خدا و . ما حيات جاودانى دهد  پيمان جديد كه در خون عيسى مسيح خداوند با ما بست كه به
  .كتاب كه در جمع به انجيل شناخته شده براى ما بيان شده است  27نجات خدا براى بشر است كه در 

 معنى و تفسير واژه ها

 معنى و تفسير واژه ها

 لغت انجيل  

  .آورد گرفته شده كه هميشه خبر خوش ميخبر خوش ، مژده ، از لغت انجل يونانى كه در انگليسى نيز بعنوان فرشته 

 كفاره   

  )پوشش گناه(پوشش 

 قصاص   

  جزا ، مجازات ، مكافات و داورى

 رحمت  

 )آنچه جريمه ما بوده ويا حق ما بوده و عفو گردد(بخشش 

 فيض     

 ) شود ما داده و بخشيده ميه ب لينچه حق ما نيست وآ(بخشش 

  

 راستى   

  )عيسى فرمود من راه و راستى هستم(حقيقت ، حق 

   عدالت 

 .يكى شدن با خدا ، در رابطه درست با خدا بودن .  نيك مطلق  –پارسائي 

  

  عادل شمرده شده 

  .)بخاطر خون مسيح(بيند  كسى كه خدا او را بدون گناه مي.  پارسا
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 آيا عيسى مسيح فرزند خداست ؟ 

مثل شمعون فرزند يونا يـا اينكـه   .  خير ، لغت فرزند در فارسى از لغتى گرفته شده كه بمعنى زاييده شده از انسان ديگر و متعلق به آن شخص 
بلكه لغت پسر خدا يعنى . را نزاييده و از كسى زاييده نشده است عيسى فرزند خدا نيست چون خدا كسى لي و. شما فرزند مادرتان هستيد  "المث

در كتب انجيل تفسيرى و انجيل شريف ، مترجم پسر خدا را بـه صـورت فرزنـد خـدا     . و تنها لقب عيسى مسيح است و بس. خدا جسم پوشيده 
و  يكي استخدا . شده است بايد توضيح داده شود م بزرگ الاين ترجمه براى يك فردى كه با زمينه فرهنگى و مذهبى اس. ترجمه كرده است 

  .دوتا نيست و كسى را نزاييده است بلكه خداى قادر مطلق براى نجات فرزندانش به صورت ما شد تا جريمه گناهان ما را پرداخت كند 

 معنى و تفسير واژه ها

 معنى و تفسير واژه ها

 چه كسى فرزند خداست ؟

  )يح به عنوان خدا و نجات دهندهبخاطر دريافت مس(شما و من 
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  من پسر خدا هستم

عيسي مسيح خود را پسر خدا بمعني اينكه من خدائي هستم كه جسم پوشيدم اعالم ميكند كه يهوديان معني آن را ميدانستد و هر موقع او اين 
او نمخواست كه از نظر الهياتي غلط صحبت كند اگر ميگفت كه من خدا هسـتم  . سنگسار كنند  را اعالم ميكرد آنها سنگ برميداشتند كه او را

بدون اينكه پسوند پسر در اين صورت در فكر يك يهودي كلمه خدا به پدر يعني بعد روح اطالق ميشد و مسيح در بعد جسم بود نه در بعد روح 
پسر خدا يك لقب است و معني روحاني دارد نه پسر .  روح به بعد ماده و جسم آمده بود كه فقط بگويد من خدا هستم بلكه خدا بود ولي از بعد 

  .بعنوان زاده شده و عضو خانواده يك پدر جسماني فرزند پسر داشته باشد

 عيسي مسيح خود را كه ميخواند؟

 عيسي مسيح خود را كه ميخواند؟

 كـه  سبب آن از گويي، مي كفر گوييد يم بدو فرستاد، جهان به كرده، تقديس پدر كه را كسي آيا
   هستم؟ خدا پسر گفتم

  36:  10يوحنا 

  من پسر انسان هستم

دانيال نبي در وقتي در ايران رويا ديد و خدا را مالقات كـرد گفـت   . اين لقب خدا در جسم است كه دوباره  در عهد قديم به آن اشاره شده است
  .مراجعه كنيد 14-13:  7به آيه دانيال . كه او را به صورت پسر انسان  ديدم

  10:  19لوقا    .بخشد نجات و بجويد را گمشده تا است آمده پسرانسان كه زيرا

  من و پدر يك هستيم 

قتي ميگفت كه من و پدر يك هستيم براي يك يهودي كه كتب را خوانده بود كامال ايـن معنـي را داشـت كـه او خـود را خـدا       عيسي مسيح و
يهوديان با شنيدن اين حرف سنگ برداشتند كـه او را سنگسـار كننـد و    . نمايان است 10همين فصل  33معني همين آيه در آيه . خطاب ميكند

پس مـن و  . ار ميخواهيد كنيد؟  ميگويند كه بخاطر اين كه تو را انسان ميبنيم و تو ميگوئي كه خدا هستيمسيح پرسيد به سبب جه مرا سنگس
  . پدر يك هستيم يك ادعاي خدائي بود

  30:  10يوحنا  .من و پدر يك هستيم
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  هستم)  الف و يا( من اول و آخر

خود را ) خدا(يهوه  12:  48در عهد عتيق در كتاب اشعيأ نبي . ند يعني همچيز در او خالصه شده استدر اين آيه مسيح خود را اول و آخر ميخوا
  .و با اين حرف مسيح ميگويد كه من يهوه هستم. اول و آخر معرفي ميكند

 عيسي مسيح خود را كه ميخواند؟

 عيسي مسيح خود را كه ميخواند؟

 قـادرعلي  آيـد،  مـي  و بود و هست كه خدا خداوند گويدآن مي » آخر، و اول يا، و الف هستم من
 االطالق

  8:  1مكاشفه 

  من راه هستم 

او كتاب نياورد يـا راه را نشـان نـداد بلكـه او     . نه آن كه آمده ام و راه رسيدن به خدا را نشان بدهمعيسي مسيح خود ميگويد كه من راه هستم 
و ميگويند همه راه ها باالخره به خدا خـتم  . پس انسانها در دنيا بوسيله مذاهب ميخواهند كه راه را به خدا پيدا كنند . گفت من خودم راه هستم

  .ا به تاريكي و دوري و مرگ است فقط من هستم كه متيوانم بيايم و شما را با خود ببرمولي خدا ميگويد همه راه ه, ميشود

 6:  14يوحنا  آيد نمي من وسيله به جز پدر نزد كس هيچ. هستم حيات و راستي و راه من«: گفت بدو عيسي

  هستم) حقيقت(من راستي 

 8در آيه يوحنـا  . علق دارد را مسيح به خود ميگويدلغت حق يا حقيقت كه به خدا ت. عيسي مسيح ميگويد كه من راستي و حقيقت مطلق هستم 
و توضيح ميدهد كه اين حق و حقيقت خـود او پسـر   . را خواهيد شناخت و حق شما را آزاد خواهد كرد) حقيقت(خود مسيح ميگويد كه حق  32:

  .رجوع كنيد 36:  8به آيه يوحنا . خداست

  من حيات هستم 

  .مسيح اين را به خود ميگويد. منشأ حيات و زندگي فقط مختص خدا است و بس , حيات بمعني زندگي ابدي
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 عيسي مسيح خود را كه ميخواند؟

 مسيح خود را كه ميخواند؟ عيسي

  من قيامت هستم

هـيچ  . هيچ كس بجز خدا در روز قيامت با مـا مالقـات نميكنـد    . ر ميگردد و اوست كه در روز آخر ما را ميتواند قضاوت كنددر آخر اوست كه ب
بـه  . انساني و نه پيامبري ونه امامي در آخر براي قيامت ما ايستاده و ميĤيد بغير از خود خدا به صورت پسر خدا كه ميگويـد مـن قيامـت هسـتم    

همه انسانها مرده اند همه پيامبران و امامان مرده اند و در روز قيامت همه آنها در مقابـل عيسـي مسـيح    . شيد كه باز گردددنبال هيچ انساني نبا
معني ديگر اين ادعا اين است كه  همه كس و همه چيز در حال حاضر در او قيام دارد يعنـي متصـل و پـا    . براي نامه اعمالشان خواهند ايستاد 

ولـي بـه طـور    . در اتم قدرتي است كه اجزاي آنرا از هم دفع ميكند. ت خود را از روي ما و جهان بردارد ما منفجر ميشويمبرجاست و اگر او دس
 ماوراي طبيعه كه حتي دانشمندان به آن اذان ميكنند قدرتي است كه اجزاي اين اتم را به هم متصل كرده و انرژي را ميگويند وجـود دارد كـه  

.  اتم منفجر ميشد و دنيا منفجر ميشد, را كه همه ما از اجزاي آن درست شده ايم را به هم متصل كرده كه اگر نبود  اين جزو كوچك روي زمين
بـه آيـه   . و يا همان انرژي كه دانشمندان به دنبال كشف آن هستند كه با شناخت مسـيح بـه ايـن كشـف ميرسـند     . اين قدرت اسمش خداست

  .مراجعه كنيد  17:  1كولسيان 

 زنـده  باشـد،  مـرده  اگـر  آورد، ايمان من به كه هر. هستم حيات و قيامت من«: گفت بدو عيسي
 گردد

  25:   11يوحنا 

  من نور عالم  هستم 

عيسي مسيح ميگويد من . ميخوانيم 3-2:  1است كه در يوحنا ما ميدانيم كه خدا نور . عيسي مسيح با اعالم نور ميگويد كه من منشأ نور هستم
جدا شده ايم ولي نور به روي زمين آمد كه من تاريك را روشن و ) خدا(همه ما ميدانيم كه از جنس تاريكي شده ايم و از نور . همان خدا هستم

ما نيز تبديل به نور شـده  , بلكه به واسطه تابيدن نور عالم به ما  عيسي ما را بعد از نجات نور عالم ميخواند نه آنكه ما نيز خدا هستيم. نور سازد
  .رجوع كنيد  14:  5ايم و براي او بايد بدرخشيم به آيه متي 

 كنـد،  متابعـت  مـرا  كـه  كسـي . هستم عالم نور من«: گفت كرده، خطاب بديشان باز عيسي پس
 ».يابد را حيات نور بلكه نشود سالك درظلمت

 12:  8يوحنا 

  من شبان نيكو هستم

در باره خداي يكتا . را همه ما حفظ هستيم 23مزمور .  در عهد عتيق بوده است) خدا(عيسي خود را شبان نيكو ميخواند كه فقط لقب خود يهوه 
  .پيشگوئي در وقت معين انجام شدخدا اعالم ميكند كه به صورت شبان به روي زمين ميĤيد و اين  11:  40در جاي ديگر در اشعيأ . حرف ميزند

  11:  10وحنا ي .نهد مي گوسفندان راه در خودرا جان نيكو شبان. هستم نيكو شبان من
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 عيسي مسيح خود را كه ميخواند؟

 عيسي مسيح خود را كه ميخواند؟

  من قبل از آنكه ابراهيم باشد من هستم 

تم همان هستي هستم و در هر حال من اين جمله ميگويد كه من هس. اين جمله از نظر دستوري به نظر غلط ميĤيد ولي در حقيقت درست است
. او خدائي است كه به زمان وابسطه نيست و هميشه ميبايست براي او زمان حاظر دستوري را بكـار بـرد  . منشأ حيات هستم و حاظر در همه جا

وانده شود كه قبـل از اينكـه   اگر اين جمله را بخواهيم به زبان دستوري بنويسيم كه ما متوجه بشويم ميبايست خ. مسيح خود را هستي ميخواند
مـردي بعـد از مـن     "اين مطلب را نيز از زبان يحيي تعميد دهنده شنيديم كه ميگفت . من بوده ام و هستم و خواهم بود , ابراهيم به دنيا بيايد 

ماه بعد از تولـد يحيـي بـدنيا     6ني در اينجا او نيز او را كه از نظر جسما 30:  1يوحنا  "ميĤيد كه پيش از من شده است زيرا كه بر من مقدم بود
  . يعني بوده است. آمده بود ميگويد كه شده است

  من مرده شدم و اينك تا ابداالباد زنده هستم 

  .كه او تا ابد زنده است.  ميكنددر اين آيه عيسي با يوحنا مالقات ميكند و عيسي خود را معرفي 

  58:  8يوحنا  هستم من شود پيدا ابراهيم آنكه از پيش كه گويم مي شما به آمين آمين«: گفت بديشان عيسي

  18:  1مكاشفه  است من نزد اموات عالم و موت وكليدهاي هستم زنده ابداالباد تا اينك و شدم ومرده
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  ند؟نشاگردان او را كه ميخوا

  شاگردان او را كه ميخوانند؟

  كلمه كه خداست و جسم پوشيد به ميان ما آمد 

  .در اين آيه روح خدا از طريق يوحنا اعالم ميكند كه خدا به روي زمين آمد

 2 - 1:  1يوحنا  بود خدا نزد ابتدا در همان 2. بود خدا وكلمه بود خدا نزد كلمه و بود كلمه ابتدا در 1

 جاللـي  ديـديم،  را او جـالل  و راستي و فيض پراز شد، ساكن ما ميان و گرديد جسم كلمه و 14
 .پدر يگانه پسر شايسته

 14:  1يوحنا 

  تو مسيح پسر خداي زنده هستي 

  . يعني خداي جسم پوشيده. زنده هستياعالم ميكند كه تو پسر خداي ) از طرف خداي پدر(در اين آيه پطرس بوسيله روح خدا 

 16:  16متي  »!زنده خداي پسر مسيح، تويي« كه گفت جواب در پطرس شمعون

  تو خداوند و خدا هستي 

عيسي در جـواب  .  در اين آيه توما يكي از شاگردان كه شكاك بود با ديدن عيسي و جاي سوراح دست و كمر او اعالم ميكند كه تو خدا هستي
ل ما كه او را به جسم نديـده ايـم ولـي    بلكه او را تائيد كرد و گفت خوشا به حال تو توما و خوشا بحا. او نگفت ساكت شو چرا توما كفر ميگوئي

  .ايمان داريم كه او خداست و خداوند زندگي ماست 

 28:  20يوحنا  ».من خداي اي و من خداوند اي«: گفت وي جواب در توما

  تو خداوند و خدا هستي 

عيسي در جـواب  .  ه تو خدا هستيدر اين آيه توما يكي از شاگردان كه شكاك بود با ديدن عيسي و جاي سوراح دست و كمر او اعالم ميكند ك
بلكه او را تائيد كرد و گفت خوشا به حال تو توما و خوشا بحال ما كه او را به جسم نديـده ايـم ولـي    . او نگفت ساكت شو چرا توما كفر ميگوئي

  .ايمان داريم كه او خداست و خداوند زندگي ماست 



٧١ 

 

 

 

 

  
  ند؟نشاگردان او را كه ميخوا

  شاگردان او را كه ميخوانند؟

  عيسي خداي حق  است 

  .در اين آيه يوحنا به همه ما اعالم ميكند كه او پسر خدا خود او حق است يعني خود خدا

 قـادرعلي  آيـد،  مي و بود و هست كه خدا خداوند گويدآن مي » آخر، و اول يا، و الف هستم من«
 االطالق

 8:  1مكاشفه 

 حـق  در و رابشناسـيم  حـق  تـا  است داده بصيرت ما به و است آمده پسرخدا كه هستيم آگاه اما
 .جاوداني حيات و حق خداي اوست. هستيم مسيح عيسي او پسر در يعني

 20:  5اول يوحنا 

  مسيح جسم پوشيده خداي متبارك است 

  . در اين آيه پولس كامال به وضوح اعالم ميكند به مسيحيان رومي كه عيسي خداست

 خـداي  اسـت،  همـه  از فـوق  كـه  شـد  جسـم  بحسب مسيح ايشان از و ايشانند آن از نپدرا كه
 .آمين ابداالباد، تا متبارك

 5:  9روميان 

  خدا در جسم ظاهر شد 

تـه   "همـان  "خـدا "در ترجمه اصل كالم اين لغـت  . كه خدا جسم پوشيددر اين آيه پولس به تيموتاوس و همه ما با هدايت روح خدا مينويسد 
  .لغت يوناني است كه فقط به خداي واحد تعلق دارد "اوس

  خدا با خون خودش ما را خريد 

همه ما ميدانيم كه عيسي مسيح با خون خود كليسـا  . طريق روح خدا اعالم ميكند كه خود خدا با خونش كليسا را خريده است در اين آيه لوقا از
در اين آيه دوباره به اين اشاره ميكند كه همان كسي كه ميگويد كه با خود خودش كليسا را خريده يعني عيسي مسيح ناصـري  .  را خريده است
  . همان خداست

 تـا  فرمـود  مقـرر  اسقف آن بر را شما القدس روح كه را گله آن وتمامي خويشتن داريد نگاه پس
 .است خريده خود خون به را آن كنيدكه رعايت را خدا كليساي

 

 28:   20اعمال رسوالن 

 بـه  و شد كرده تصديق روح، در و شد ظاهر درجسم خدا كه است عظيم دينداري سر وباالجماع

 .شد برده باال جالل به و آورده ايمان دنيا ودر كرده موعظه امتها به و گرديد مشهود فرشتگان،
 16:  3اول تيموتاوس 


