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 ديباچه
سفرهاي مختلفي داشتم ولي. از زماني كه با كتاب مقدس آشنا شدم همواره بدنبال فرصتي ميگشتم تاآنچه را كه خود يافته ام با ديگران به مشاركت بگذارم

در طبع آن شد  و عدم همكاري باعث تاخير و كسر بودجه و همچنين مساعد نبودن اوضاع در يك مكان خ. عدم سكونت واننده محترم وارجمند از شما
.تقاضادارم كه اين كتاب را در اختيار ديگران نيز قرار دهيد تا افراد بيشتري از اين دانش عظيم بهره مند گردند

در زمينه كتاب مقدس در كشورهاي خاور ميانه مخصوصا و سرزنش قرار داد كه چرا كتب سودمند  زيرا ايران منتشر نميشود" نميتوان كسي را مورد شماتت
و حقيقت مينمايند. كه مقتضيات زمان چنين ايجاب ميكند و نشر دانش مسيحيت و يا گروه هاي مستقل تمام تالشهاي خود را وقف ارائه از افراد ولي بسياري

و راديوئي كه گاها  از تالش آنان نيز بنوبه خود قدرد"از جمله برنامه هاي تلويزيوني اي. اني ميكنم از طريق ماهواره ها پخش ميشود كه هر رسانه در ولي
و قوت وجود دارد  هر جايي. نقاط ضعف و به و مرزي نميشناسد برنامه راديويي يا تلويزيوني كوتاه مدت ميباشد ولي مزيت امواج راديوئي اين است كه حد

و منحرف مينمايد  و عدم تخصص اصل موضوع را مخدوش هر جايي به سادگي انتشار كتاب. ميرود منتها بعضي اوقات سليقه هاي شخصي در  را هم نميتوان
و تمركز به اصل موضوع در مطالب بطور تفصيل از نقاط قوت كتاب است كه ميتوان هر كشوري محدوديتي وجود دارد وليكن گستردگي مطالب در داد زيرا

و دوباره آنرا مرور كرد .آنرا بعنوان مرجعي هميشگي حفظ نمود

و ماوراءالطبيعه عالقمند است به دانش علو"انسان فطرتا و فرقه هاي مختلف گاها.م روحاني از اديان ديگر را با چاشني خرافات"كيش ها بر گرفته  معجوني
و دم به تصوير ميكشند در اذهان مردم جانوري بي سر و يا اينكه و معجوني مسموم را به خورد ديگران ميدهند .مخلوط

و يا مرگ در مورد خلقت و افسانه ها فكر ميكنيم ولي به هيچ جائي نميرسم خيلي وقتها و پري و جن از دوران زندگي به اموري.و عالم ارواح در بسياري
و تحقيق بدانها عمل وپيروي  و ما هم بدون جستار بر اين باوريم كه دين يا كيش ما به چنين اعتقاد دارد از كجاست ولي ميپردازيم كه نميدانيم منشاء آن

م  و زندگي خود بشمار مي آوريم كوركورانه جزو شعائر ديني و آنها را از. يكنيم و ذبح از اينكه اين داستان قرباني بطور مثال ما گوسفند را قرباني ميكنيم ولي
و چه معنائي دارد نا آگاهيم . كجا آمده

و مكاتب مختلف نگاه كنيم پس چه و بي منطق به ايدئولوژي ها و تعصب خشك و اگر با اعتقاد  فرقي با بت پرستان هزاران سال پيش داريم كه چوب
و ميپرستيدند؟  سنگ ها را ميتراشيده

و بگوئيم كه آنچه كه من معتقدم درست است پس همچنان بايستي بت پرست باقي مانده باشيم چون بر دانش بشر. اگر بخواهيم پيرو عقايد غلط باشيم
و عقاي  و عليه حركتها از بزرگان.د غلط قيام گرديده افزوده شده يا، مردم را دعوت كردند تا خود،بسياري و و به آنچه كه بي دينان  كالم خدا را بخوانند

و تعبير ميكنند گوش ندهند هر فرقه ديني ميگويند در .متعصبان مذهبي

و مطالعه صحيح كتاب مقدس ومخصوصا بر" با انعطاف پذير بودن . همگان آشكار خواهد ساخت با دعا خداوند حقيقت را

در كسب دانش بدست آورند. اين دروس براي عموم مردم تدوين گرديده است و تاريخ ميتوانند بهره مناسبي ما تمامي. گرچه دانشجويان رشته الهيات
و اقوام دنيا را محترم ميداريم  م. فرهنگ هاومذاهب و اعتقاد به كتاب بر اساس ايمان قدس تمامي مردم جهان را به لبيك گفتن به ما با احترام به همگان

و بركت يابند. نداي حق دعوت ميكنيم . باشد تا همگان از خواندن اين دروس لذت برده
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و كسي را و آزادي بخشيده است از خود امر به تحميل نگردانيد خداوند به همه افراد بشر اختيار وگرنه ميتوانست همه ما را همچون آدم. مجبور به اطاعت
او ميخواهد انجام دهيم  هر چه كه و او را پرستش كنيم در زمانهاي معين و روبوت خلق كند تا او زير سوال ميرفت. آهني خداوند. ولي اگر چنين بود عدالت

د  و استدالل را نيز به اواعطا گردانيد. اده است به همه افراد بشرحق اختيارو انتخاب و هوش.و قوه عقل و حيوانات داشتن عقل بزرگترين فرق بين انسانها
و بجوئيم تا حقيقت را بيابيم. است و درايت بهتر است تا خود را براي روز داوري آماده كنيم و عقل . پس با حكمت

و به اصل ماجرا بپردازيم و بهره كافي ببريد. بگذاريد مقدمه را كوتاه كنيم از خواندن فصلهاي اين كتاب لذت وافي .اميدوارم كه

 به غفلت عمر شد حافظ بيا با ما بميخانه
 كه شنگوالن سرمستت بياموزند كاري خوش

١٣٨٢ زمستان-آرك جي  

و تاجيكستان،تقديم به مردم خوب فارسي زبان ايران  افغانستان

����� 

 گنجينه نخست
 به خداوند سبحان ايمان داشته باشيم

و آتش به همه عالم زد پِيدا شد ز تجلي دم زد عشق  در ازل پرتو حسنت
در مورد وجود خدا كنكاش كرده اي؟ دوستش پاسخ از دوستش پرسيد آيا تا بحال و فردي در جدال در اين مورد  داد صد البته كه با افكار خود بارها

شد. كشمكش بوده ام و قطعي مدتها به آن موجود كه مثل يك مينياتور.او ادامه داد چند سال پيش وقتي نخستين فرزندم بدنيا آمد وجود خدا برايم مسلم
و كامل بود نگاه ميكردم  در اين حين ماهها تفكر. ان زيباي معصومش مثل آب زالل قلبم را ميشست چشم. انگشتان كوچكش را لمس ميكردم.كوچك

و انكار خدا ديگر برايم معني نداشت  و بي ديني (فقط با نگاه كردن به طفل متقاعد شدم كه خدائي وجود دارد. ميكردم و خالق ازلي. رب،كه يكي هست
و قادر ابدي  ). رحمان

و نقش نگارين كه نمود  اين همه عكس مي
 يك فروغ رخ ساقي است كه در جام افتاد

١

 بيانگر وجود طراح آن است،هر طرحي

ا و راه آيا تا كنون به طرح و به حافظه بسپارد عضاي بدن خود فكر كرده ايد؟ دانشمندان خاطر نشان ميسازند كه ذهن ما ميتواند هزاران تصوير را بياد آورد
و انديشه. حلي براي مشكالت بيابد  و ميل به ارتقاء به بهترين نحو را دارد. زيبائي را ارج ميدهد،ذهن عهده دار بخش الكترونيكي مغز. خود را درك ميكند

و كنترل حركتهاي بدن ميباشد و اين كامپيوتر ساخته ذهن بشر است. برنامه ريزي جاي تعجب نيست كه نويسنده. كامپيوتر با اعمال الكتريكي فعال ميشود
و شگفت انگيز ميداند  بر وجود خالقي عظيم (مزمور يا زبور داود وجود پيكر انسان را دليلي و خالق ازلي. و خالق ابدي كه يكي هست مزمور ). رب رحمان
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١٣٩:١ام" و عجيب ساخته شده و جان من اينرا نيكو ميداند. ترا حمد خواهم گفت زيرا كه بطور مهيب براي يافتن شگفتيهاي."كارهاي تو عجيب است
خد. خدا نيازي نيست كه به راه دوري برويم  و ديگر اعضاي بدن ما توصيف كننده عظمت بر اين نكته دارد كه در طرح پيچيده مغز بشر اوند هستندو اشاره

و سرمدي وجود دارد  و خالق ابدي. اين ميان يك طراح حاذق و خالق ازلي رب رحمان هيچ پمپ ساخته دست بشر قابل مقايسه با قلب. كه يكي هست
و گوش انسان نيست هيچ تلويزي. هيچ سيستم كامپيوتري نميتواند با سيستم عصبي بدن انسان برابري كند. انسان نيست  . وني كار آمدتر از حنجره صوتي

و پوست مطابقت داشته باشد و ريه و حرارتي نميتواند با اعمال بيني بر اين نكته دارد كه فردي. هيچ سيستم برودتي و عجيب داللت اين مجموعه پيچيده
و آن فرد خداست  از اعضاي بدن انسان با ديگري ارتباط. آنرا طراحي كرده و شگفت انگيزي. داردهر يك و تارهاي عصبي همه بصورت عجيب و ريه قلب

و وابسته به عضو ديگر ميباشد  هر يك منتهي از شماره١٠اگر. وظايف خود را انجام ميدهند كه اعمال و بهم بزنيد١٠تا١ مهره را .در يك كيسه ريخته
ا از قرار ده بيليونيم است١٠تا١زبر اساس قانون احتماالت رياضي احتمال اينكه بتوانيد آنها را باlحال توجه كنيد كه چطور! بيرون بياوريد مكن است كه

و احتمال معده  در يك زمان با هم كار كنند، گوش، كليه،عروق، ريه، مغز، قلب،شانس و و همه با هم رشد كرده و دندان همه بهترين پاسخ. چشم
و" ٢�:٢٧�١معقول در مورد بدن انسان چيست؟پيدايش  و بهايم و پرندگان آسمان بر ماهيان دريا و موافق شبيه ما بسازيم تا و خداگفت آدم را بصورت ما

بر زمين ميخزند حكومت نمايد و همه حشراتيكه و ماده آفريد.بر تمامي زمين نر و زن نميتواند."پس خدا آدم را بصورت خود آفريد ايشانرا خلقت اولين مرد
و تصادف  از آن انديشه ازلي بود كه ما قدم. كتاب مقدس تائيد ميكند كه خدا ما را مثل خود آفريد.ي باشد بطور اتفاقي و از پيش تفكر كرده بود در مورد ما او

. به عرصه هستي گذارديم

٢

 سازنده اي دارد،هر ساخته اي

به. اين طراحي به آسمانها نيز كشيده شده است. يقين به خداوند فقط محدود به طراحي بدن ما نميشود در شب و براي يك لحظه روشنائي شهر را رها كنيد

از هزار. آسمان نگاه كنيد  و رصد راه شيري يكي در فضا رد يابي از روي زمين به كمك تلسكوپ هابل بيليون كهكشان است كه توسط بزرگترين تلسكوپها

و زمين را آفريد"١:١پيدايش. شده است  و قدرت اوست كه عالم"١٧:١كولسيان." در ابتدا خدا آسمانها پيش از آنكه چيزي بوجود آيد او وجود داشت

سرور كائنات همه آفر."هستي را حفظ ميكند و خالق سرمدي است،يده هاي عالم شهادت ميدهندكه خداوند در. طراح طراحان در كالمي ساده راز زندگي را

: يك پزشك برنده جايزه صلح نوبل به آيه باال اشاره نمودكه. خدائي وجود دارد آن كه همه چيز را آفريده است."در آغاز خداوند بود"اين جمله ميبينيم

و ماوراء الطبيعه اي كه جهان را پديدآوردو بشر را خلق نمود براي و شگفت انگيز ايمان به اين مسئله. من ايمان آغازي بود براي درك يك دانش بي انتها

در آن يك حقيقت مسلم را براي ما هويدا ميساز  و نظم موجود و با وجود اين پيكره عظيم خلقت هر جا كه نقشي است نقاشي وجود دارد در ابتدا"د كه كه

احتمال بوجود آمدن: يك زيست شناس برجسته نوشت. كتاب مقدس قصد ندارد خداوند را اثبات كند بلكه وجود خدا را بيشتر براي ما آشكار ميكند."خدا بود

ان  و مشروح در اثر نتيجه يك بر اساس يك تصادف مشابه احتمال بوجود آمدن يك ديكشنري يا فرهنگ لغات جامع در يك چاپخانه است زندگي آيا! فجار

از هيچ بسازد  و معقول است؟ ما ميدانيم كه يك بشرنميتواند چيزي را و تحول هستيم ولي ما هرگز. چنين چيزي ممكن و تبديل و اختراع ما قادر به ساخت

طر.از انبساط يك قورباغه يا دگرگوني يك شاخه گل خلق نشده ايم  بر وجود در مورد ما داللت و همه چيز و خالق ما دارد كه خدائي است كه خلق كرد اح

و بشر. استوار گردانيد  در باره اصالت جهان ."خداست"تنها پاسخ قابل قبول
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و انسان  ارتباط مستقيم خداوند

و كهكشانها را خلق نمود بدنبال پر ستاره كرد. ارتباط برقرار كردن با ماست خدايي كه آسمان مي.او با موسي ارتباط برقرار پروردگار با موسي سخن
و خداوند با موسي روبرو سخن ميگفت مثل شخصيكه با دوست خود سخن"٣٣:١١خروج. راند همچنانكه يك فرد با دوستش سخن ميگويد 

و دوستي برقرا."...ميگويد او دوست خواهد بود.ر كند خداوند مي خواهد با شما نيز ارتباط او را پيروي كند با هر كه ١يوحنا.عيسي وعده داد كه:
و نيايشگر است"هر بشري ذاتا. همه ما تحت نظر خداوند هستيم".شما دوست من هستيد اگر آنچه به شما حكم ميكنم بجا آريد" �١ در. عابد

و و خواسته قلبيش ارتباط در. دوستي با خداست ضمير خود به خداوند آگاهي دارد او وقتي براي يافتن خدا اشتياق داريم ديگر شكي وجود ندارد كه
و بيانگر وجود خداي سبحان است . كنه وجود ما ريشه دارد

و الحاد بسوي رحمت الهي بازگشتند ١٩٩٠در خالل سال از كفر و در دانشگاه سنت پيترزبورگ. ميليونها بي دين در روسيه به خدا ايمان آوردند
د  براي: ين هاي متحول شده شوروي سابق بيان داشتند يك پروفسور بيانيه اي صادر كرد كه اين نظريه مشابه بسياري از نظريه هايي است كه بي

و محققان اطراف من كمابيش. معني كردن زندگي در علوم نظري تحقيق كرده ام ولي هيچ چيزي كه بتوانم با آن اطمينان كنم نيافتم  دانشمندان
به. احساس پوچ مرا دارند در مطالعات اختر شناسي كنكاش كردم و جانم پي بردماز هنگاميكه به عظمت گيتي در روح در اين ميان وجود. يك خالء

و. يك معني را احساس كردم و كتاب مقدس را تنها منبع پر شد و خالء زندگيم از دريافت يك كتاب مقدس شروع به خواندن آن كردم پس
و آرامش خاطر واقعي  و سرانجام عيسي را بعنوان منجي ام پذيرفتم در زندگيم پيدا نمودم سرچشمه مطمئن براي جانم يافتم يك.و رضامندي را

او را مرتفع. مسيحي به خدا ايمان دارد و همه نيازهاي در قلب اوست و به اين مطلب پي برده كه مسيح در قلب خويش مالقات نموده او خداوند را
زن. مينمايد و به و خوشي خدائي كه مسيحيان با كمال شادي يافته اندبه آنها ديدگاه جديدي عطا ميكند و يك انگيزه متعالي دگي يك معني جديد

و اگر با او ارتباط. تازه ميبخشد  و كشمكش را نداده ولي بما اطمينان داده كه ما را راهنمائي خواهد كرد سر خداوند به ما قول يك زندگي بدون درد
ك. برقرار كنيم در همه امور ما را كمك خواهد كرد  هر چيزي خواهند گذشت ولي خداوند را ترك نخواهند ميليونها مسيحي شهادت داده اند ه از

و مرد ارتباط برقرار. گفت و جوان زن از پير و استوار كننده گيتي است تمايل دارد كه با تك تك ما آيا اين عجيب نيست خداوندي كه طراح خالق
در اين عبارت شگفت انگيز نوشت  و" �٣:٨مزمور: كند؟داود و ستارگاني كه آفريده اي نگاه مي كنم مي گويم انسان وقتي كه به آسمان تو ماه

او را مورد لطف خود قراردهي؟  و از ماست."چيست كه تو به فكر او باشي هر كدام و التفات. خداوند بخشنده مهربان به فكر او به فرد فرد ما توجه
او ما را دوست دارد و او هستيم به. دارد زيرا كه ما مخلوق : خدا ايمن داشته باشيم بدليل اينكه ما مي توانيم

در مخلوقات خودـ١ . گنجانيده است طرح هاي پيچيده اي كه او

او بيابيمـ٢ و بند رها ميكند تا زمانيكه آرامش را در از قيد . اشتياق خدا براي اينكه ما را

و بيابيمـ٣ او را جستجو كرده پر شويم زيرا وقتي او هر نيازي اغنا ميسازد تا اينكه از از .او ما را

�

 او چگونه خدائي است؟

او چه كسي. خدا ميخواهد خود را به مخلوقاتش آشكار سازد بعنوان پدري كه ميخواهد خود را به فرزندانش بشناساند كتاب مقدس به ما ميگويد كه
از چه نمونه اي استفاده كرد؟پيدايش.و چه شكلي دارد است  و زن خداوند را": ميگويد٢٧:١براي خلقت مرد  پس خدا آدم را بصورت خود آفريد او

و ماده آفريد بر گرفته شده است."بصورت خدا آفريد ايشانرا نر و از خدا مشتق و قابليتهاي انسان فرا. توانائيها و گير خداوند آيا ميدانيد صفت مشخصه
پر ساخت."خداوند محبت است":٨اول يوحنا:چيست؟ پاسخ در اين آيه خالصه شده است  . خداوند از سرچشمه محبت خويش بشريت را
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و سخاوت بي نظير همه اين كارها را براي بشر انجام داد . خداوند با محبت

�
 عيسي چگونه شباهت خداوند را آشكار ميسازد؟

و آيا يك خدا ما را نيافريده است"١٠:٢مالكي. خود را پدر معرفي ميكند" خداوند مكررإدر كتاب مقدس چه."آيا جميع ما را يك پدر نيست
و بزهكار و آسيب رسان و. خداي پدر مثل آنها نيست. تصاويري را از پدران در اين روزها مي بينيم؟ پدران اهمال كار و مراقب او مثل پدري حساس

و پسران خود بازي كند. دلسوز است و. او مثل پدري است كه دوست دارد با دختران مدهوش پدري كه كودكان خود را با داستانهاي زيبا شيفته
در كتاب ميخوانيم يا ميشنويم. پدر محبوب ما در ميان كالم مقدسش ميخواهد خود را بيشتر آشكار سازد. ميكند از آنست كه ما تر او بعنوان. او واقعي

پس عيسي." نخستزاده تمامي آفريدگان.و او صورت خداي ناديده است"١�:١كولسيان. يك شخص واقعي به دنياي ما آمد يعني عيسي مسيح 
و چگونه. صورت خداي ناديده است  او توانست بما بياموزد كه چطور زندگي كنيم از مقام عرش آسمان به زمين تنزل نمود تا شبيه ما گردد پس او

هر كه مرا ديده پدر مرا ديده است. عيسي صورت خداي مجسم است. شاد باشيم وت."...كسيكه مرا ديده است ..."٩:١يوحنا. او گفت صوير جالب
در  از پدر آسماني ماهيگيران خشن تورهايشان را رها كردند تا مسيح را پيروي. كشف خواهد گرديد) چهار انجيل( كتاب اول عهد جديدجذابي را

او را بيابند  او آمدند تا بركات و خردساالن نزد خ"�٣:١يوحنا.كنند او زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود كه پسر يگانه بر هر كه ود را داد تا
او توانست يك ريا كار متظاهر به دينداري.او توانست يك گناهكار ويران شده را آرامش بخشد."ايمان بياورد هالك نگردد بلكه حيات جاوداني يابد

سا. او از كور تا جذامي را شفا داد. را به فردي خوب متبدل كند عيسي نه تنها خود را براي عطاي.ختعيسي در تمام اعمالش محبت خدا را آشكار
تر فدا كرد بلكه بما حيات جاودان بخشيد در باره خداوند روياها ديده اند. زندگي شاد و و.براي اعصار متمادي مردم به خدا اميدوار بوده اند آنها آسمان
بر روي صليب سكوت. زيبائي طبيعت را كه صنعت دستهاي اوست ديده اند  در روي خداوند ديدند پس از قرنها مسيح و مردم خود را رو . را شكست

و جاودان است او هميشگي و محبت در مسيح كاوش كنيد.عيسي آنكسي كه محبت است كنكاش شما را هدايت. همين االن ميتوانيد خداوند را
از صميم قلب بگوئيد . آمين.اي پدر ترا دوست دارم: ميكند كه

 گنجينه دوم
 به كتاب مقدس ايمان داشته باشيم

و آتش به همه عالم زد ز تجلي دم زد عشق پيدا شد  در ازل پرتو حسنت

در يك جزيره دور افت اده اي بنام پيتكارين در اقيانوس آرام مشهورترين سرباز ياغي كه كشتي بريتانيائي بنام بونتي را غرق كرد با يك زن بومي
و به شرارت هايش پايان داد  تا�, سرباز بريتانيائي١٠گروهي شامل. جنوبي زندگي خود را شروع كرد تا١٠, تبار يتيئمرد يك تبار يتيئ زن و

آن. در جزيره ساكن شدند ساله�١دختر و از از سربازان بزودي به نحوه تقطير الكل دست يافت شديكي در جزيره شروع و بزهكاري . موقع مستي
و خشونت رسيد و زنان باال گرفت تا اينكه به مرحله جنگ و نزاع در ميان مردان از. جنگ و نسب بود از مدتي تنها يكي از مردان كه با اصل پس

از كشتي باقي مان. اين مرد الكساندر اسميت بود. ميان آن جمع باقي ماند  از تنها صندوقي كه و شروع به خواندناو ده بود يك كتاب مقدس پيدا كرد
و در نهايت زندگي تمامي اهالي جزيره را تغيير داد.و تعليم دادن آن نمود تا.در اين حين زندگيش دگرگون شد جزيره گوئي ازتمام دنيا جدا مانده بود

را. به آنجا رسيد ١٨٠٨اينكه كشتي توپاز در سال  و آباد بود خدمه كشتي توپاز جزيره جزيره اي بدون مشروبات. اجتماعي سالم يافتند كه كامياب
و بدون جنايت  در نظر داشت تبديل كرده بود. الكلي بدون زندان از جهنم روي زمين به يك نمونه واقعي كه خداوند بهكه. كتاب مقدس جزيره را  تا

در ميان نامه. چنين است" اوراق خود با مردم سخن مي گويد؟ مطمئنا آيا كتاب مقدس همچنان در ميان. امروز نيز همچنان باقي مانده است امروز
بر روي آن نوشته شده بود  از ميان دانش آموزان دروس كتاب مقدس كنكاش به يك برگ يادداشت برخوردم كه در رديف كساني: هاي رسيده من

د. كه بخاطر جنايت محكوم شده اند در زندان بسر مي برم  از مطالعه و قبل روس كتاب مقدس گمراه بودم ولي االن چيزي را دارم كه آنرا با قلبي نو
از عشق دنبال كنم  در كتاب مقدس نهفته است كه در واقع مي تواند زندگي مردم را متحول كند. مملو وقتي مردم شروع به مطالعه كتاب.قدرتي

. مقدس مي كنند زندگيشان بطور شگرفي عوض مي شود
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١
 خداوند از ميان كتاب مقدس باما سخن مي گويد

و مرد روي زمين از خلقت نخستين زن و حوا"پس رو با آنان سخن گفت" آدم در رو از اينكه آنان مبادرت به گناه نمودن. خداوند د خداوند نزد پس
و زنش"٣:٨پيدايش آيا مي دانيد آن زوج چه كردند؟. آنان رفت و آدم و آواز خداوند خدا را شنيدند كه در هنگام وزيدن نسيم نهار در باغ مي خرامد

از حضور خداوند خدا در ميان درختان باغ پنهان كردند و مستقيم با خداوند را گسيخت."خويشتن را پس از آمدن گناه به اين. گناه ارتباط رودررو
. جهان خداوند بواسطه پيامبرانش با مردم سخن گفت

٢

 نويسنده كتاب مقدس كيست؟
و نوشته هاي خويش پيغام خداوند را به مردم رساندند پيامبرا و باقي ماند.ن با كالم با. وقتي پيامبران وفات يافتند نوشته هايشان زنده اين پيامها

و كتابي را بنام كتاب مقدس تشكيل دادند  در يك جا جمع شدند و الهام خداوند با. هدايت و موثق ؟ دوم شندولي اين نوشته ها چقدر مي توانند معتبر
از تفسير خود نبي نيست" ١:٢٠،٢١پطرس زيرا كه نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد بلكه مردمان.و اينرا نخست بدانيد كه هيچ نبوت كتاب

و خواسته خود ننوشتند بلكه به اقتضاي مكان."بروح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند و زمان موجود نگارنده هاي كتاب مقدس با اراده
و اهدافش را براي بشر روشن. كتاب مقدس كتاب خداوند باريتعالي است.از روح القدس الهام يافتند در كتاب مقدس خود را آشكار مي كند خداوند

و همچنين راه را براي آيندگان باز مي سازد. مي سازد  كه. كتاب مقدس بيانگر ديدگاه خداوند در گذشته است در به ما مي گويد چگونه مشكل بشر
و آرامش به جهان خواهد آمد. نهايت برطرف خواهد شد  دوم آيا تمامي كتاب مقدس پيامي از خداوند است؟.و نشان مي دهد كه چگونه صلح

در عدالت مفيد است"١٧‚�٣:١تيموتائوس  و تربيت و اصالح و بجهت تعليم وتنبيه و. تمامي كتب از الهام خداست هر تا مرد خدا كامل  بجهت
و عطر خوش الهي است كه توسط خداوند"كتاب مقدس عميقا."عمل نيكو آراسته بشود  برروي بشر تاثير مي گذارد زيرا تمامي كتاب مقدس رايحه

پس اگر. استاز جانب خداوند نازل شده"پيامبران با زبان بشري آنچه را كه ديده يا شنيده اند ارائه نمودند ليكن پيامشان مستقيما. وحي شده است
و هدف زندگي را بدانيد  قبل از مطالعه كتاب. خواندن كتاب مقدس زندگي شما را متحول مي سازد. كالم خداوند را بخوانيد‚مي خواهيد كه مفهوم

و تسكين قلبي را تجربه كنيد  و آرامش خاطر و از خداوند مهربان بخواهيد كه با آياتش با شما سخن بگويد  چه بيشتر بخوانيدهر. مقدس دعا كنيد
اگر در هنگام مطالعه كتاب مقدس. همان روح القدسي كه كتاب مقدس را به پيامبران الهام نمود آنرا نيز به شما تعليم مي دهد.بيشتر خواهيد يافت

. دعا كنيد كه روح القدس حضور داشته باشد پيام خوش انجيل براي تبديل زندگي شما موثرواقع خواهد بود 
٣

و يگانگي عناصر كتابمقدس  اتحاد

در واقع كتابخانه اي مشتمل بر  قبل از ميالد مسيح ٠٠تا �٠١ كتاب عهد عتيق كه در فاصله تاريخي بين٣٩. كتاب است��كتاب مقدس
و از ميالد مسيح مكتوب شده است ١٠٠تا�٠ كتاب عهد جديد بين فواصل تاريخي٢٧نگاشته شده در زمان�نخستين. بعد  كتاب عهد عتيق

از ميالد مسيح باز مي گردد ٠٠١حضرت موسي به زماني قبل از تاريخ را. قبل در عهد جديد كه يوحناي رسول آخرين كتاب از كتاب مقدس
در حدود سال آورد�٩مكاشفه نام دارد از ميالد مسيح به تحرير از كتاب مقدس١�٠٠در خالل. بعد و آخرين كتاب ٣٨ حد اقل‚ سال بين اولين

در نگارش كتاب مقدس مشاركت داشته اند از تمامي قشرها بودند از قبيل بازرگان.نگارنده ديگر كه الهام يافته بودند  نظامي‚ ماهيگير‚ چوپان‚آنان
و پادشاه‚ پزشك‚ ها. واعظ و فلسفه هاي گوناگون مي زيسته اند, اغلب آنها در فرهنگ كه. اعتقادات در��شگفت انگيز است بدانيم  كتاب

ه ٣١١٧٣و) باب( فصل ١١٨٩ در يك و پيوستگي كامل دارد كه همگي و توازن آيه كه با هم در يك جا آمده است با هم يك اتحاد ماهنگي
و منتقل مي نمايند  وقتي به داخل مي آيد با خود يك تكه سنگ با وجوه. فرض كنيد فردي االن درب منزل شما را مي كوبد. پيام خداوند را حمل

و بدون گفتن كالمي آنجا را ترك مي كند  و ناهمگون در كف سالن پذيرائي شما مي گذارد لي قطعه هائي بطور توار نفر ديگ٠و. هندسي عجيب
و.به همان عجيبي به مكان شما مي آورند  در برابرتان ايستاده متحير از ديدن يك مجسمه زيبا كه وقتي آخرين فرد آنجا را ترك مي كند شما
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از قبيل چين. مبهوت ميشويد از كشورهاي مختلفي , تغالپر‚آفريقا‚ سوئيس‚ ايران‚ آمريكاي جنوبي‚تكه سنگ هاي تراشيده شده ممكن است
و يا تاجيكستان آمده باشند از جاهاي مختلفي براي. چه نتيجه اي مي گيريد؟ فردي طراح اين مجسمه است. افغانستان ولي حامالن اين قطعه ها

كل.روي هم گذاردن اين قطعات آمده اند   مثل يك مجسمه كامل"دقيقا. كتاب مقدس در مورد يك ارتباط منسجم با ما سخن مي گويد‚در
و تدارك ديده است مرم و تفكر آنرا طراحي و همه انديشه خداوند است. ري كه يك ذهن گر چه بشر كتاب مقدس را برشته تحرير آورد ولي.همه

بر آن است كه تماما و الهام از سوي خداوند است"همبستگي آنها اثباتي . وحي

�

و اطمينان به كتاب مقدس  اعتماد
از آنكه چاپخانه اي وجود داشته باشد. قابل توجه است كه بدانيم تمامي نسخ اصلي كتاب مقدس دستنويس است از‚براي توزيع آن پيش  كاتبين

و عراق. ره نويسي مي كردند روي نمونه هاي اصلي دوبا در خالل جنگ مابين ايران از كتاب مقدس را روي كاغذ‚دوستي مي گفت  بخش هائي
در مناطق جنگي ارسال مي داشته است و توسط نامه براي دوستانش از تمامي يا بخش هايي از كتاب مقدس. مينوشته هزاران نسخه دستنويس

به) بحرالميت(عتيق در نزديكي درياي نسخ خطي عبراني عهد. همچنان باقي است  از ميالد مسيح باز مي گردد يافت ٢٠٠تا١�٠كه  سال قبل
اين يك گواهي بسيارمعتبر براي اثبات صحت. مطابقت دارد"ساله با كتب چاپ شده فعلي دقيقا٢٠٠٠عجيب است كه بدانيم طومارهاي. شده است

ا.و اعتبار كالم خداوند است  در و رسوالن و قيام عيسي حواريون از مرگ بتدا بسياري از كتب عهد جديد را بعنوان نامه براي كليساهائي كه پس
از. مسيح پايه گذاري شده بودند فرستادند  و اروپا �٠٠بيش در موزه هاي آمريكا از عهد جديد را شامل مي شوند  كتاب خطي كه همه يا قسمتي

از آن از قرن دوم باز ميگردددر معرض نمايش عموم قرار دارند كه برخي و معاصر كتاب مقدس. ها به تاريخي قبل ،با مقايسه نسخ دستنويس ابتدائي
و تحريف باقي مانده امروزه. مانند زماني كه برشته تحرير آمده بوده است" دقيقا؛بطور وضوح مي توانيم ببينيم كه عهد جديد همچنان بدون تغيير

از آن به  و گويش ترجمه شده است ٢٠�٠كتاب مقدس يا بخشهائي در دنيا متعلق به فروش كتاب مقدس است. زبان بزرگترين آمار فروش كتاب
از   بسياري از اكتشافات باستانشناسي–دقت تاريخي كتاب مقدس. ميليون كتاب مقدس يا بخشهائي از آن هر ساله فروخته مي شود ١�٠كه بيش

ه. دقت كتاب مقدس را تائيد كرده است و يا سنگهاي يادبودي كه نامها‚ا سفالينه و وقايعي را كه سابقا, خشت نوشته ها در"مكانها و  اتفاق افتاده
و تائيد قرار گرفته است،كتاب مقدس موجود است توسط تاريخدانان مورد تحقيق بر اساس كتاب پيدايش. تدقيق و ١١:٣١براي مثال  ابراهيم

از چندي. برخي محققين ادعا كرده اند كه آن شهر هرگز وجود نداشته است. كنعان عزيمت كردند كلديان به سرزمين" اور"خانواده اش از ولي پس
و استوانه اي يافتند كه به خط اصلي ميخي به شهردرباستانشناسان يك برج معبد را  يافته هاي. اشاره كرده است" اور" جنوب عراق حفاري كردند

ت"اور"بعدي و و متمدن به منصه ظهور كشيده است را بعنوان شهري كالن  براي قرنها به فراموشي سپرده شده بود"اور"هويت شهر. وسعه يافته
و اعتبارآن را تائيد نمود مي"اور". تا زمانيكه بيلچه باستانشناسان وجود  تنها يكي از نمونه هاي باستانشناسي است كه دقت كتاب مقدس را تصريح

از. كتاب مقدس بيانگر آن است ميتوان به صحت كتاب مقدس اطمينان نمود صحت انجام پيشگوئيهاي. كند بر گيرنده بسياري در كالم مقدس
در مقابل چشمان ما بوقوع پيوسته است  و قابل توجه مربوط به آينده است كه تا كنون بسياري از آن و. پيشگوئيهاي برجسته ما برخي از پيشگوئيها

و تحقيق قرار خواهيم دادنبوتهاي موجود را در دروس آيند .ه مورد بررسي
�

 درك كتاب مقدس
د :ر ذهن بسپاريدهمچنانكه كالم خداوند را مورد كنكاش قرار مي دهيد اصول زير را

و با دعا مطالعه كنيد–١ و جان او يعني روح راستي آيد شما را به جميع راستي"١‚١�:١٣يوحنا. كتاب مقدس را با تمام دل وليكن چون
بل  از امور آينده به شما خبر خواهد داد هدايت خواهد كرد زيرا كه از خود تكلم نمي كند و او مرا جالل. كه به آنچه شنيده است سخن خواهد گفت

و بشما خبر خواهد داد از آن من است خواهد گرفت ."خواهد داد زيرا كه از آنچه
را–٢ و ورودي به درك انديشه خداوند. بطورروزانه بخوانيد كتاب مقدس در زندگي ماست " �١:١روميان. مطالعه روزانه كتاب مقدس رمز قوت

هر كس كه ايمان آورد ."…زيرا كه از انجيل مسيح عار ندارم چونكه قوت خداست براي نجات
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نويسنده كتاب مقدس قصد دارد چه بگويد؟ با درك هوشيارانه معني متن:از خود بپرسيد. اجازه بدهيد كتاب مقدس خودش با شما سخن بگويد–٣
در زندگي روزمره خود عملي كنيم  . مي توانيم آنرا

لوقا. عيسي اين روش را بكار برد تا اثبات كند كه او مسيح است. آيه ها را با يكديگر مقايسه كنيد. كتاب مقدس رابصورت موضوعي مطالعه كند–
٢در تمام كتب براي ايشان شرح فرمود" ٢٧: و ساير انبياء شروع كرده اخبار خود را از موسي در كنار هم مي."پس وقتي آيات كتاب مقدس را

در موضوعات كتاب مقدس وجود دارد و متعادل در مي يابيم كه يك حالت متوازن . گذاريم
در مسيح قوي باشيد–� ب. كتاب مقدس را مطالعه كنيد تا براي زندگي زيرا" ١٢:عبرانيان.ه صورت قاطع مثل شمشير دولبه ميباشد كالم خدا

و نيتهاي قلب  و مميز افكار و مغز را و مفاصل و روح و فرو رونده تا جدا كند نفس هر شمشير دودم از تر است و برنده و مقتدر كالم خدا زنده
از لغاتي معمولي برروي يك صفحه كاغذ است."است –�. زنده در دستان ماست براي جنگيدن با وسوسه هاي گناه آن يك سالح. اين آيه فراتر

اگر شخصي در باره برخي موضوعات به حقايقي دست يافته بايستي آنرا دنبال كند كه آن آيه چه مي آموزد. نداي خداوند را از ميان كالمش بشنويد
از اگر" ٧:١٧يوحنا. نه اينكه بعضي افراد يا بعضي كليساها چه تعبير مي كنند  كسي بخواهد اراده اورا بعمل آورد در باره تعليم خواهد دانست كه

."خداست يا آنكه من از خود سخن مي رانم
�

يير خواهد دادكتاب مقدس زندگي شما را تغ  
و ساده دالنرا فهيم مي گرداند" ١١٩:١٣٠مزمور و."كشف كالم تو نور مي بخشد بر عادتهاي زشت مطالعه كتاب مقدس به شما تقوي ميدهد كه

و روحي رشد پيدا كنيد  و اخالقي و فكري و شما را قادر مي سازد تا از نظر بنيه جسمي قل. ويران كننده غالب شويد بها سخن مي كتاب مقدس با

و با تجربه هاي انساني مثل تولد  و مرگ سروكار دارد‚ ازدواج‚ عشق‚گويد در. خانواده در طبيعت انساني را شفا مي دهد كه عميق ترين زخمها

و نكبت انسان مي شود  بل. نتيجه گناه باعث بدبختي و يا يك فرهنگ نيست و قوم يا يك دوره يا يك مليت كه به همگان كالم خدا براي يك نژاد

در مشرق زمين نوشته شده ولي خود را در مغرب زمين نيز آشكار ساخته است. تعلق دارد  وارد خانه هاي فقرا مي شود همچنانكه در خانه. گر چه

و قهرمانان داستانهاي آن به جوانان الهام مي بخشد. هاي اغنيا نيز نفوذ مي كند  وفر. كودكان داستانهاي مهيج آنرا دوست دارند د بيمار تنها

بر مي خيزد. سالخورده آنرا مونس جان خود مي بيند قلبهاي سنگي صدها نفر را كه عليه همه احساسات بشري. قوت عظيم خداوند از ميان كالمش

پر مي سازد  و محبت از عشق و آنرا كر. برخاسته اند را خرد كرده و معتاد را به واعظين غيور تبديل كتاب مقدس. ده است كتاب مقدس افراد افيوني

و فريبكار را به يك معلم درستكار تبديل نموده است  از يك زندگي سراسر. يك دروغگو در حال خودكشي بوده اند به آغازي اين كتاب كساني را كه

و اميد تبديل نموده است  ف. شور و و يك سركش مغرور را به يك فرد متواضع روتن تبديل نموده كتاب مقدس عشق را در اوج دشمني پديد آورده

در دلتنگي ها به ما خوشي عطا مي كند. است و در ضعفها به ما قوت مي بخشد را. كتاب مقدس در مصيبت ها ما را تسلي مي دهدو در ترديدها ما

و حتي بما نشان ميدهد. هدايت مي كند و عشق به ما مي آموزد و چگونه زيستن را با شور مرگدر كسالت ها ما را دلجوئي مي كند از  كه چگونه

ما. كتاب مقدس مي تواند زندگي شما را تغيير بدهد،كتاب خدا.هراس نداشته باشيم و از تحول روزانه خود باور نمي كنيد؟ به مطالعه خود ادامه بدهيد

عظيم ترين دليلي."او حيات يابيد ليكن اينقدر نوشته شد تا ايمان آورده باسم" ٢٠:٣١ يوحنا چرا كتاب مقدس براي ما نوشته شد؟.را با خبر كنيد 

در كالم مقدس با آن آشنا شويم تصاويري است كه عيسي مسيح آشكار مي كند وحيات ابدي را براي ما تضمين مي كند  كتاب. كه ما بايستي

و شبيه مسيح خواهيم شد .ه عيسي شويمبيائيد همين االن قدرت كالم خدا را كنكاش كنيم كه بيشتر شبي. مقدس مارا متحول مي كند
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 گنجينه سوم
 زندگي ما براي خدا مهم است؟"آيا واقعا

 گفتم خوشا هوائي كز باد صبح خيزد

 گفتا خنك نسيمي كز كوي دلبر آيد
و. در سپيده صبح دنيا مثل باغ بهشت بنظر ميرسد"گاهي اوقات مخصوصا بر مي خيزيد پنجره را باز كنيد از خواب نفسي عميق صبح زود كه

، برگ برگ درختان گوئي كه با شما سخن مي گويند. بكشيد از ميان درختها نگاه كنيد پر ارزش. به درخشش آفتاب بعضي لحظه هاي زندگي بسيار
او خداحافظي مي كنيد.و گرانبهاست و خوي شما را در يك آن عوض. صورت يك دوست مهربان وقتيكه از مي يك قطعه موسيقي شاهكار كه خلق

به،ولي بامدادي ديگر.لبخند معصومانه يك كودك كه مانند فرشته اي كوچك ناگهان احوال شما را متحول مي كند. كند  دنيا طور ديگري خود را
و غير قابل تحمل،شما آشكار مي كند از يك بمب گذاري ميدهد! مكاني ترسناك در اثر. سرمقاله روزنامه صبح خبر مجروح شدن يك كودك

اي. اري والدين بدرفت از قتلهاي زنجيره و زلزله،سيل،قحطي،خشكسالي! قاتل دهمين قرباني را به قتل رساند! خبري ديگر كه! جنگ لحظه هائي
و بي معني بنظر مي آيند و غير قابل. زشت و شگفت انگيز يا اينكه يك مكان وحشتناك اين رويدادها چه معنائي دارند؟ دنيا چيست؟ يك مكان عالي

بزرگت از يك ماشين هر يك از ما چرخدنده اي كوچك در اين ميان چكاره ايم؟آيا زندگي تك تك ما براي خدا اهميتي دارد؟يا اينكه حمل؟ ما
 هستيم؟ 

١
و بي عيب بود خلقت دنيا كامل  

و معمار همه چيز است. خداوندخالق دنيا است به كالم خداوند"٩ـ�:٣٣مزمور. از سيارات عظيم گرفته تا بالهاي يك پروانه كوچك. او طراح
د. آسمانها ساخته شد در خزانه ها ذخيره مينمايد. ريا را مثل توده جمع مي كندو كل جنود آنها بنفخه دهان اوآبهاي از.و لجه ها را تمامي اهل زمين

او بترسند از ."خداوند بترسندجميع سكنه ربع زمين
٢

شد�دنيا در  روز خلق
از اين سبب خداوند روز�ا كه در زير"٢٠:١١خروج و در روز هفتم آرام فرمود در آنهاست بساخت و آنچه را كه و دريا و زمين  روز خداوند آسمان

در يك لحظه دنيا را خلق كند."هفتم را مبارك خوانده آنرا تقديس نمود يا�. خداوند قادر متعال مي توانست ثانيه مي توانست كافي�دقيقه
خد.باشد كرد"پيدايش"اولين فصل كتاب مقدس. روز را انتخاب فرمود�اوند ولي هر روز چه چيزي خلق در شاهكار. تشريح مي كند كه خداوند

در روز ششم چه بود؟   خلقت خداوند
:هفته خلقت

شب:روز نخست و و روز روشنائي  
جو زمين: روز دوم  
و زمين سرسبز: روز سوم زمين باير  
و ماه:مروز چهار خورشيد  
و ماهيها: روز پنجم پرندگان  
و انسان: روز ششم بهايم  
روز سبت خداوند: روز هفتم  

نر وماده آفريد"١:٢٧پيدايش بر آن شد تا يك خلقت منحصر بفرد داشته باشد."پس خدا آدم را بصورت خود آفريد ايشانرا كسيكه قابليت. خداوند
و احساسات�انديشيدن داشته باشد  و بتواند عشق بورزد شعور شد. داشته باشد و گياهان،روز ششم.هر شخصي بشكل خداوند پديدار از حيوانات  دنيا
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روز معرفي نمود در آن و خداوند شاهكار خلقت خود را پس وقتي. پروردگار تعالي بدن انسان را از خاك سرشت٢:٧مطابق با كتاب پيدايش.پر شد
آ  در بيني و وارد حيات گرديد خداوند نفس زندگي را او يك كالبد زنده شد مرد. خداوند اولين مرد مخلوق خود را آدم نام نهاد.دم دميد و. آدم يعني

و همدم نياز دارد. اولين زن مخلوق خود را حوا يعني زندگي ناميد و"٢:٢٠پيدايش. خالق مهربان ديد كه بشر به يك مونس پس همه بهايم
و همه حيوانا  و آدم زن خود را حوا نام نهاد زيرا"٣:٢٠پيدايش."ت صحرا را نام نهاد ليكن براي آدم معاوني موافق وي يافت نشد پرندگان آسمان
او مادر جميع زندگانست هر. آن دو مخلوق نو ظهور بازتابي از شمايل خداوند بودند."كه خداوند مي توانست آنها را مثل يك ماشين خلق كند كه

ب او بخواهد او بپردازندزمان كه و تكريم آدم مصنوعي ميتواند لبخند بزند صحبت. ولي خداوند تمايل به يك ارتباط واقعي داشت نه مصنوعي.ه تسبيح
و حتي سفره بچيند ولي هرگز نميتواند عشق بورزد  و. كند و بتوانيم عشق بورزيم و انديشيدن باشيم خداوند مارا بشكل خود آفريد تا قادر به درك

و ارجمند بودند.يممحبت نمائ او عزيز و بطور غير قابل بيان براي و حوا فرزندان خداوند بودند . آدم

٣

شدشرارت به اين دنياي بي عي ب وارد

و حواازتمام چيزهائي كه ميتوانست آنها را خشنود بسازد بهره مند بودند و روح لذت مي بردند.آدم رجوع كنيد. آنهادر باغي زيبا از سالمتي كامل جسم
و رفاقت با خدا را تجربه كردند.٣١ـ١:٢٨و٢:٨پيدايش به  ن. آنها دوستي از و بيماريدر روزهاي با سعادتي كه داشتند نشاني گراني يا ترس

كه.وجود نداشت  و دوم پيدايش تمامي داستان را براي ما بازگو ميكند از مشكالت تبديل شد؟فصل اول پر و پس چگونه دنيا به يك مكان خوفناك
بي.در اينجا خالصه اي از آنرا برايتان بازگو ميكنيم."با فراغت كامل آنرا مطالعه كنيد".چطور گناه به دنيا وارد شد  و زماني خداوند يك دنياي كامل

و حوا را به نافرماني از خدا وسوسه وترغيب نمود. عيب را بنيان نهاد  خداوند محدوديتي براي شيطان قائل شده بود. شيطان واردباغ عدن شدو آدم
از بد نزديك شود  آنو به اولين زوج بشري نيز اخطار كرده بودكه ازنزديك. مبادا كه به درخت معرفت نيك و هرگز از ميوه ي به درخت پرهيز كنند

شد. نخورند مبادا كه بميرند و شيطان در همين موقع دست بكار و. روزي حوا بسمت درخت راه مي رفت او به حوا گفت كه خدا به او دروغ گفته
و حكيم خواهد شد خ.چنانچه از ميوه درخت بخورد نه تنها نخواهد مرد بلكه مثل خداوند عاقل آوردو دانش و بد را بدست خواهد چقدر تاسف بار. وب

و حوا كه خداوند را از ابتدا مي شناختند ولي به شيطان اجازه دادند كه فريبشان بدهد بنابراين حريم اعتماد. آنها از ميوه ممنوعه خوردند. بود براي آدم
و تمامي مخلوقات آن بودبرنامه خداوند براي آنها حكمراني.و فرمانبرداري آنها با خداوند گسسته شد ولي چون آنان ايمان."١:٢٦پيدايش".بر دنيا

و حكمراني ساقط شدند  از حيطه قدرت و شرير را بعنوان رهبر جديد خود انتخاب كردند او مالك. خود را زير پا گذاردند امروزه شرير ادعا ميكند كه
و تمامي تالش خود را بكار گرفته تا مردم را برده  از روي جبر به مخالفت.و اسير خود بسازد دنياست در زندگي بصورت عمدي يا از مواقع بسياري
بر مي آئيم واز اوامر الهي سرپيچي ميكنيم و عرف و. بسيار فعال است،چرا؟بخاطر اينكه دشمن نامرئي ما شيطان.از قانون و اخالق بر روي مردم او

و هدف سوء او از هم پا كه. شيدن سيرت واقعي بشر استرفتار آنها كار ميكند وقتي فصل دوم پيدايش را مي خوانيد كشف ميكنيد كه گناه باعث شد
از ترس خودشان را پنهان سازند و حوا شد. گناه بر تمامي خلقت اثر گذاشت. آدم در گلها پديدار از. خار جز و كار و شوره زار بدل شد خاك به خشكي

و رنج سودي نبرد  و گهگاه ضربات مهلك خود رافرود آوردند بيماريها اتف.زحمت و دوستي پا به ميان گذارد. اقي و دشمني بجاي رفاقت . حسادت
و نكبت بشر چند برابر شد . هولناكترين چيزي بود كه گناه به ارمغان آورد�مرگ. بيچارگي

�

 اين شرير كيست كه اينگونه دنياي ما را با گناه آلوده ساخته است؟

از اول قات"٨:٤٤يوحنا او و خواهشهاي پدر خود ابليس را ميخواهيد بعمل آريد و در راستي ثابت نميباشد شما ازپدر خود ابليس ميباشيد ل بود
و پدر دروغگويان است از ذات خود مي گويد زيرا دروغگو هر گاه بدروغ سخن مي گويد و راستي نيست بنا به گفته عيسي شرير."ازآنچه كه درا

و دروغ و قتل را به كوچه هاي افتضاح) دو امرسونرالف وال( توماس كاراليل فيلسوف بزرگ انگليسي يكبار. عامل اصلي گناه در جهان است پدر گناه
برد) ايست اند( در اطرافشان مي ديدند. لندن و بدبختي را و تاريك كوچه ها راه ميرفتند شرارت در امتداد ساكت در آخر پرسيد. همچنانكه كاراليل
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 آيا االن به وجود شرارت ايمان داري؟

�
 آيا خدا شرارت را آفريد؟

و مهربان شرارت را خلق ننمود! خير از) شيطان(شرير: مورد بيان ميدارد كتاب مقدس در اين.خداي خوب با جمع فرشتگاني كه اغوايشان كرده بود
و بروي زمين آمدند  شد"٩-١٢:٧مكاشفه. بهشت رانده شدند و فرشتگانش با اژدها جنگ كردند ولي غلبه نيافتند.و در آسمان جنگ ميكائيل

و شيطان مسمي است كه تمام ربعو اژدهاي بزرگ انداخته. بلكه جاي ايشان در آسمان ديگر يافت نشد   شد يعني همان مار قديمي كه به ابليس
تا"�١-٢٨:١حزقيالدر ابتدا چگونه شيطان مقام اول را داشت؟."مسكون را ميفريبد و ترا نصب نمودم  تو كروبي مسح شده سايه گستر بودي

در ميان سنگهاي آتشين ميخراميدي و رو.بر كوه مقدس خدا بوده باشي در تو يافت شد به رفتار خود كامل از زيكه آفريده شدي تا وقتيكه بي انصافي
در كنار تخت سلطنت،لوسيفر) فرشته صبح(او. خداوند شرير را خلق نكرد."بودي و بر عهده داشت و رهبري فرشتگان را  يك فرشته كامل بود

شد. خداوند مي ايستاد و حوا نشان داد. شده بود شرارت در او پيدا–ولي پس از آن مرتكب گناه و خود را دوست آدم او دشمن.از بهشت اخراج شده
.مرگبار بشريت است

�
 شد؟ مرتكب گناه؛ كه فرشته كاملي بود،چرا لوسيفر

در"١٤-١٤:١٢اشعياء بر زمين افكنده شدي؟ بر قومهاي جهان مسلط بودي چگونه ؟ اي كه از آسمان افتاده اي اي فرشته درخشان صبح چگونه
در شمال كه خدايان بر آن اجتم  بر قله كوهي و اع دل خود ميگفتي تا به آسمان باال خواهم رفت تخت سلطنتيم را باالي ستارگان خدا خواهم نهاد

شد. ميكنند جلوس خواهم كرد و مانند خداي متعال خواهم را،در اين قلب فرشتگانه لوسيفر."به باالي ابرها خواهم رفت و جاه طلبي جاي خود  غرور
و اطاعت داد و طمع رشد كرد. به عبادت را. لوسيفر عقده خدا بودن داشت. تخم غرور . اغوا كند لوسيفر در آسمان بسختي تالش ميكرد تا ديگران

و بحث ميكرد جر قدرت. ولي قانون الهي بسيار محدود كننده بود. او ميخواست عهده دار اختياراتي باشد. بسادگي قابل تصور است كه شيطان با خدا
از آن خدا بود  و زور گو است،شيطان ميخواست اينطور وانمود كند كه خداوند نسبت به ديگران بي تفاوت. مطلق زداو. ديكتاتور به خداوندي افترا

و محبت است  در آسمان به كجا رسيد؟ حزقيال. كه منبع عشق را"٢٨:١٧اين جدال و بسبب جمالت حكمت خود دل تو از زيبائيت مغرور گرديد
و ترا پيش روي پادشاهان مي گذارم تا بر تو بنگرند  بر زمين مي اندازم از مقام عرش."فاسد گردانيدي لهذا ترا در فرش غرور او را و برين تنزل داد

از فرشتگان را بهمراه خود فريفت ودر نهايت همگي آنها. زمين بزير كشيد  و يك سوم و توازن در آسمان شرارت برانگيخت او بجاي ايجاد صلح
بر زمين ريخت) فرشتگان(ودمش ثلث ستارگان آسمان ..."٩-٧و:١٢مكاشفه. اخراج شدند در"."...را كشيده آنها را شدو ميكائيل. آسمان جنگ

كه.و فرشتگانش با اژدها جنگ كردند ولي غلبه نيافتند بلكه جاي ايشان در آسمان ديگر يافت نشد  و اژدهاي بزرگ انداخته شد يعني آن مار قديمي
و شيطان مسمي است كه تمام ربع مسكون را ميفريبد ."به ابليس

٧

 چه كسي مسئول گناه است
ش ولي خداوند.رارت وجود نداشت آيا خداوند نميتوانست مخلوقاتي را بيافريند كه قادر به انجام گناه نباشند؟ اگر چنين ميشد ديگر مشكلي بنام

و معناداري با مردم داشته باشد  "...پس خدا آدم را شبيه خود آفريد"١:٢٧پيدايش . بنابراين خدا بشر را شبيه خود آفريد.ميخواست كه رابطه منطقي
هر جهتي كه باد شرارت نه اينكه از آزادي سوء. اين بدان معني است كه ما آزاد آفريده شده ايم ولي آزادي با مسئوليت پذيري و به استفاده نموده

و ورطه هاي هولناك ميكشد. وزيد متمايل شويم  در محبت.بايد در راه قدم برداشت زيرا كه بيراهه ها ما را به دره ها ما ميتوانيم تصميم بگيريم كه
ط. خداوند ساكن شويم يا اينكه به او پشت كنيم  او يك و نسل و بشر و توانائي داد تا خداوند به فرشتگان و به آنها ظرفيت بيعت روحاني بخشيد

به." ...پس امروز براي خود اختيار كنيد كه را عبادت خواهيد نمود   ..."�١:٢يوشع. بتوانند يك تصميم واقعي بگيرند  خداوند همه بشر را دعوت
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و حكمت به آنها ميگو وخرد بما حكم ميكند كه از راه خطا. راه خدا بهترين راه است:يدكنكاش ميكند كه راه راست را انتخاب كنند زيرا قوه عقل
و ثمره گناه را نيز در آخر خواهيم يافت  و استدالل مي توانيم بهترين. وناثواب بازگشت كنيم در غير اينصورت مطيع گناه بوده تنها با قدرت تعقل

و محبت واقعي را تجربه نمائيم  و عشق خ. انتخاب را داشته با كمال. داوند به خلقت افرادي بود كه بتوانند او را بفهمند واو را شكرگزار باشند اشتياق
پر شوند  از محبت خدا براي خدمت به يكديگر و و اختيار پاسخ او را بدهند با. چه بسا خداوند مي خواست تا محبت خود را بيشتر ارزاني دارد. آزادي

خ او اين و فرشتگانش قدرت اختيار عطا نمايد وجود مخاطراتي عظيم كه بديهي نبود او ميدانست كه ممكن است روزي. طر را پذيرفت تا به بشر
او خودداري كند از مخلوقاتش از خدمت به شد. شرير اولين كسي بود كه بدترين انتخاب را نمود. يكي :٨يوحنا.فاجعه گناه با او شروع شما"
و خواهشهاي پدر خو در راستي ثابت نميباشد ازآنچه كه در او راستي ازپدر خود ابليس ميباشيد و از اول قاتل بود د ابليس را ميخواهيد بعمل آريد او

و پدر دروغگويان است هر گاه بدروغ سخن مي گويد از ذات خود مي گويد زيرا دروغگو و كسيكه گناه ميكند از ابليس"٣:٨اول يوحنا."نيست
از ابتدا گناهكار و از اينجهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابليس را باطل سازداست زيرا كه ابليس ."بوده است

٨

 گناه بواسطه صليب منهدم مي شود
از بين نبر او را از اينكه لوسيفر بيماري مهلك گناه راهمه جا پخش كند و اقتدار عالي خداوند را به مبارزه طلبيد چرا خداوند قبل او. د؟ لوسيفر دولت

و دروغ گفته بود او را سريعا.در باره خدا كذب و عالقه خدمت مي كردند"اگر خداوند از روي ترس بجاي عشق او را فقط .از بين برده بود فرشتگان
و اجبار ميت در واالترين مكان خلقت جاي داشت و انتخاب او را معكوس جلوه بدهدقدرت اختيار  چطور بدانيم كه راه خداوند بهترين راه.وانست هدف

و خطا تبديل شد جائي. ست؟ خداوند به شيطان شانس ديگري داد كه خودش را بيشتر به ديگران نشان دهدا اين سياره به يك سرزمين آزمون سعي
و پادشاهيش مقايسه  او با شخصيت خداوند و قلمرو در نهايت به چه كسي امروزه ميتوان. ميشودكه شخصيت شيطان كدامين درست ميگويند؟

و اين فرصت زمان خوبي بود تا بشر بداند  او فرصت داده شد تا صورت واقعي خود را بديگران نشان دهد اعتماد نمود؟ شيطان فريبكار بود كسيكه به
در اينجهان خرابكاري مي كند  در خداوند ما عيسي سرانجام هر كسي خواهد ديد. كه چه كسي كه مزد گناه موت است اما نعمت خدا حيات جاوداني

و" ١٥:٤�٣مكاشفه."٢٣:� روميان".مسيح و عجيب است اعمال تو اي خداوند و ميگويند عظيم و سرود بره را ميخوانند سرود موسي بنده خدا
و جميع ام  در حضور تو پرستش خواهند كرد زيرا كه احكام تو ظاهر گرديده كيست كه نام ترا تمجيد ننمايد زيرا كه تو تنها قدوس هستي تها آمده

و گناه چيست."است هر فردي مسلم شد كه طبيعت مرگباروويرانگر شيطان بر و مولود آن گناه را از بين خواهد�پس از اينكه  آنكاه خداوند شيطان
س. برد و در عوض پذيرفتن فيض او به شرارتاو همچنين مجبور به نابودي كساني خواهد شد كه مصرانه و او مقاومت كردند رسختانه در برابر

و زمين را توسط آتش از پليديها پاك خواهد ساخت"١٣و٣:١٠دوم پطرس.شيطان پيوستند  او. خداوند وعده داده كه آسمان ولي بحسب وعده
در آنها عدالت ساكن خواهد بود  و زمين جديد هستيم كه و. گناه ديگر هرگز جهان را آلوده نخواهد ساخت."منتظر آسمانهاي جديد نتايج هولناك

و ديگر نافرماني از خدا وجود نخواهد داشت  و گناه را محتمل خواهد.غم انگيز گناه بطور واضح نمايان خواهد بود چه كسي نابودي نهائي شيطان
ا"١٥و٢:١٤عبرانيان ساخت؟  و جسم شراكت دارند دو شريك شد تا بوساطت موت صاحب پس چون فرزندان در خون در اين هر و نيز همچنان

شخصيت اصلي شيطان زماني."و آنانيرا كه از ترس موت تمام عمر خود گرفتار بندگي ميبودند آزادگرداند.قدرت موت يعني ابليس را تباه سازد
كه. آشكار شد كه ديگران را به قتل فرزند معصوم خدا وادار نمود"حقيقتا و يك قاتل است همه ديدند و فريبكار كل ساكنين. شيطان يك دروغگو

و بي احساس است  او را نشان داد"صليب كامال. ارض ديدند كه گناه چه بيرحم و هدف واقعي و انگيزه از روي صورتش برداشت . ماسك شيطان را
بر گناه مداومت نمودند را نابود كند همگان شهادت و كسانيراكه  الحال"٣٢و١٢:٣١يوحنا.خواهند داد كه خداوند عادل استوقتي خداوند شيطان

و االن رئيس اين جهان بيرون افكنده ميشود از زمين بلند كرده شوم همه را بسوي خود خواهم كشيد. داوري اين جهان است صليب."و من اگر
و همچنين آشكار نمود كه مسيح منجي عالميان است  شدد. قصد واقعي شيطان را بر مال كرد قدرت:ر جلجتا دو معني بزرگ به جهانيان اعالم

شد) شيطان(با عاشق قدرت) مسيح(عشق هر تفكري است. مقايسه از آن فداكاري با مهري عظيم بود براي تمامي. آنچه كه صليب بنيان نهاد فراتر
و هستند  و زناني كه در گناه بوده بي�در پرتو تابان صليب مسيح. مردان و اين محبت خداوند محبت و شرط خود را نشان داد  بطور قاطعانه،قيد

كرد. شرير را شكست داد بر سر اين بود كه چه كسي دنيا را فرمانروائي خواهد در. مسيح يا شيطان.جدال وصليب براي هميشه ثابت كرد كه مسيح
كرد.راس همه امور قرار دارد زيرا كه اومتعالي است  و آيا رابطه خود را با منجي كشف ه ايد؟ كسيكه جان خود را براي ما فدا كرد تا محبت بي نظير

بر همگان هويدا سازد چه. بي بديل خو را از نتيجه گناه كه مرگ ميباشد برهاند و بجاي ما مرد تا ما را در مورد كسيكه بعنوان بشر به اين جهان آمد
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سر تعظيم فرود مي آو از عيسي االن در دست گيرد احساسي داريد؟ آيا براي تشكر ؟ پس همين االن از او بخواهيد كه مالكيت زندگيتان را . ريد
 آمين

گنجينه چهارم  
 برنامه اي براي زندگي

سر غيب از  هان مشو نوميد چون واقف نئي

و گفتباهوش يك جوان. بحث ميكرد،چرا به عيسي ايمان دارم: روزي يك معلم روحاني در مورد موضوع اينكه : به بحث عالقه نشان داد
در مورد عيسي گفتيد از كتاب مقدس است هر چه كه  بمن بگوئيد چرا درتاريخ در مورد"لطفا. خراج شده بودصحبتهاي امشب شما جالب بود ولي

از وي اشاره اي نشده است در اين زمين زندگي ميكرده در قفسه كتابهايش بدنبال كتابي ميگشت: معلم گفت. عيسي كه سوال بجائي بود در حاليكه
در مورد عيسي بسيار سخن گفته است: افزود از كتاب دهم٩٧خوب اينجا در نامه.دوست دارم كه آنرا بدانممن:مرد جوان پاسخ داد.در واقع تاريخ

در آسياي صغيررا ميبينيم،) بي تي نيا( فرماندار)نامه هاي پليني صغير( به. يك استان قديمي در"تراجان"پليني در مورد وقايعي امپراطور روم
او بود نوشت ب: استاني كه تحت قلمرو و اينكه آنان چگونه براي. نام مسيحيان رفتار نمايدچگونه او ميتواند با آئين جديدي در مورد رشد سريع آنها او

از ميالد فرستاده بود١١٠پليني نامه اش را درحدود سال. رهبرشان مسيح سرودهاي روحاني ميسرايند نوشته است نامه اي كه توسط پليني. بعد
و گسترش ايمان و رسوالن بود ارائه ميدهد نوشته شد مدركي تاريخي را در مورد مسيح در روزهائي كه با حواريون و. به او مرد جوان گفت متحير

 با پليني" تاكيتوس"در حينيكه معلم كتاب ديگري را ورق ميزد اضافه نمود كه تاريخدان ديگري به نام. بيشتر برايم بگوئيد"لطفا. مبهوت شدم
اش. معاصر بود در زمان آتشسوزي روم نوشت"نِرو"نفرتاز)٤٤فصل١٥كتاب(در سالنامه و شكنجه مسيحيان كه.و آزار تاكيتوس شرح ميدهد

گر يهوديه در زمان"پيالتوس"او اشاره ميكند كه عيسي مسيح بنيانگذاز مذهب مسيحيان توسط.عبارت مسيحيان از نام مسيح آمده است  شكنجه
و مكانهائي"را كه تاكتيكوس به ما ميدهد با آن وقايع دقيقاتمام جزئياتي. به مرگ محكوم شده بود"تيبريوس"حكومت  همخواني داشته ونامها

در كتاب مقدس به آنها اشاره شده فصل اشتراك دارد  من هرگز نميدانستم كه در كتابهاي تاريخي دنيا اين،شبان محترم: آن مرد جوان گفت.كه
ر. وقايع گنجانده شده است در ١٨٠سلسوس در سال:ا به اين مطلب جلب ميكنممعلم اضافه نمود توجه شما  بعد از ميالد اشاره نمود كه مسيحيان

از كتابهاي دنيوي تاريخ. آن زمان يك قدرت بحساب مي آمدند در ترديد هستي بياد بياور كه چهار انجيل بيش . تاريخي هستند،او گفت اگر هنوز
و دنيوي در دو تاريخ الهي هر در روي زمين اتفاق نظر دارندمرد جوان فهميد كه او ثابت شد كه زندگي عيسي مسيح. مورد زندگي عيسي مسيح به

. يك شكل تاريخي است"واقعا

 مسيح از ازل وجود داشت
ن و الهي نيز داشتعيسي تنها يك شخصيت انساني خوب از"٩-١٤:٧يوحنا.بود بلكه شخصيت رباني و بعد اگر مرا ميشناختيد پدر مرا نيز ميشناختيد

او را ديده ايد و او را ميشناسيد و شبيه كيست؟ فقط به مسيح بنگريد."...كسيكه مرا ديد پدر را ديده است ...اين اگر ميخواهيد بدانيد كه خدا كيست؟
و پدر يكي هستيم"١٠:٣٠يوحنا: كسيكه اظهار داشت از ازل با هم وجود داشتند." من و عيسي پسر در حق پسر"١:٨عبرانيان. خداي پدر اما

و عصاي ملكوت تو عصاي راستي است و. هرگز زماني وجود نداشته كه عيسي با پدر نبوده باشد."ايخدا تخت تو تا ابداالباد است پدر همان عشق
و ارزاني نمودمحبتي را بما دارد كه در بين مردم آنرا آشكار . عيسي

و نبوت،مسيح  قلب تاريخ

و نبوتها بود از اينكه بدنيا بيايد نوشته شده بود. زندگي مسيح نيزكامل كننده پيشگوييها او قبل در. تاريخ زندگي او و قيام و مرگ زندگي مسيح
دا  در واقع بوقوع پيوستن پيشگوئيهاي كتاب. ده شده بود داستانهاي عهد قديم بطور يك تابلوي واضح شرح عهد جديد كتاب تاريخ زندگي اوست كه

در مورد مسيح تشكيل داده بودند،سال قبل از ميالد مسيح ١٥٠٠تا٥٠٠بين.مقدس بود  در ابتداي. پيامبران عهد عتيق يك جدول ويژه پيشگوئي
در روي زمين را،رسالت عيسي مسيح و انبياء ..."١:٤٥يوحنا. با نبوتهاي عهد عتيق مقايسه كردند مردم زندگي او در تورات آنكسي را كه موسي

و هويت خويش را آشكار سازد."مذكور داشته اند يافته ايم كه عيسي پسر يوسف ناصري است  لوقا.منجي به جهان آمد تا پيشگوئيها را كامل كند
و سست"٢٧-٢٤:٢٥ از ايمان آوردن بĤنچه انبيا گفته انداو به ايشان گفت اي بيفهمان به. دالن آيا نميبايست كه مسيح اين زحمات را ببيند تا
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در تمام كتب براي ايشان فرمود. جالل خود برسد و ساير انبيا شروع كرده اخبار خود را از موسي كه."پس پيشگوئيهاي انجام شده اثبات مي كند
. عيسي همان مسيح موعود است

٣

تزندگي مسيح كامل كننده پيشگوئيهاس

از پيشگوئيهاي عهد قديم را كه سابقه آنها در عهد جديد يافت ميشود را مرور كنيم او بنابر عهد عتيق. بيائيد تعدادي اي"٥:٢ميكا: مكان تولد و تو
بر قوم من اسرائيل حكمراني خو از تو براي من كسي بيرون خواهد آمد كه در هزاره هاي يهودا كوچك هستي اهد نمود بيت لحم افراته اگر چه

و از ايام ازل بوده است  از قديم او  بنابراين خود خداوند بشما آيتي خواهد داد اينك باكره حامله"٧:١٤اشعياء: تولد او از يك باكره."وطلوعهاي
او را عمانوئيل خواهد خواند و نام او ..."٢٣-١:٢٠متي : حال در عهد جديد ميخوانيم."شده پسري خواهد زاييد در اين چيزها تفكر ميكرد اما چون

در وي قرار گرفته است از بر وي ظاهر شده گفت اي يوسف پسر داود از گرفتن زن خويش مريم مترس زيرا كه آنچه در خواب ناگاه فرشته خداوند
از گناهانشان خواهد.روح القدس است و نام او را عيسي خواهي نهاد زيرا كه او امت خويشرا او پسري خواهد زائيد و اين همه براي آن واقع. رهانيدو

و نام او را عمانوئيل خواهند خواند كه تفسيرش. شد تا كالميكه خداوند بزبان نبي گفته بود تمام گردد كه اينك باكره آبستن شده پسري خواهد زائيد
ما: اين است و نسب او از قوم يهودا."خدا با و اصل شد..."١٠-٤٩كتاب پيدايشدر عهد عتيق:اجداد تا ...عصاي پادشاهي از قوم يهود دور نخواهد

او تعلق دارد بيايد در عهد جديد عبرانيان...كسيكه پادشاهي به حق"٧:١٤و از سبط يهودا طلوع فرمود كه موسي در زيرا واضح است كه خداوند ما
از جهت كهانت هيچ نگفت  و صاحب"٥٣:٣اشعيا:قدر كتاب عهد عتي: نپذيرفته شدن وي بوسيله قوم يهود."آن سبط و نزد مردمان مردود  خوار

او را بحساب نياورديم و خوار شده كه او بپوشانند از و مثل كسيكه رويها را و رنج ديده ١:١١يوحنا: تكميل شدن آن در كتاب عهد جديد."غمها
او را نپذيرفتند" و خاصانش و بهائي كه به خائن."بنزد خاصان خود آمد او و بايشان"١١:١٢زكريا:در عهد قديم ميخوانيم: پرداختندخيانت شدن به

و اال ندهيد پس بجهت مزد من سي پاره نقره وزن كردند در نظر شما پسند آيد مزد مرا بدهيد در عهد جديد ميبينيم. گفتم كه اگر :٢٦متي:و حال
او را بشما تسليم كنم.ي كهنه رفته آنگاه يكي از آن دوازده كه به يهوداي اسخريوطي مسمي بود نزد روسا"١٥و١٤ گفت مرا چند خواهيد داد تا

از آن وقت در صدد فرصت آن شد تا او را بديشان تسليم كند. ايشان سي پاره نقره با وي قرار دادند  او بر روي صليب."و مزمور: عهد عتيق: مرگ
و پاهاي مرا سفته اند.جماعت اشرار مرا احاطه كرده.زيرا سگان دور مرا گرفته اند"٢٢:١٦ در عهد جديد ميخوانيم. دستها و چون"٢٣:٣٣لوقا:و

او مصلوب كردند در طرف چپ و ديگري بر طرف راست او را در آنجا با دو خطاكار يكي سر ميگويند رسيدند او از."بموضعي كه آنرا كاسه رهائي
ام"١٦:١٠مزمور:قبر در كتاب عهد عتيق  در عالم اينك."و قدوس خود را نخواهي گذاشت كه فساد را ببيند. وات ترك نخواهي كرد زيرا جانم را

را"٣٢و٢:٣١اعمال رسوالن:در عهد جديد ميبينيم  او فساد و جسد در عالم اموات گذاشته نشود او در باره قيامت مسيح پيش ديده گفت كه نفس
آن. نبيند بر و همه ما شاهد اين.اينها گواهي هاي قوي ومستندي از پيشگوئيهايي درمورد مسيح هستند."هستيمپس همان عيسي را خدا برخيزانيد

از آمدن عيسي نگاشته شده بود  در پذيرفتن.براستي عيسي پسر خداست. پيشگوئيها قبل و گواهيها براي شما كافي نيست؟ آيا هنوز آيا اين شواهد
در قل در زندگيتان ترديد داريد؟اگر هنوز او را او بخواهيد كه وارد زندگي شما بشودعيسي مسيح از و .ب خود نپذيرفته ايد همين االن دعا كنيد

�

 زندگي خدا گونه
و طراحي شده بود از تولدش ريخته شده بود. زندگي عيسي خدا گونه بود چون توسط خدا برنامه ريزي هميشه به اين. طرحي كه صدها سال پيش

ع من"٢٩و٨:٢٨يوحنا.يسي همواره به هدايت خداوند حساس بودمطلب آگاه باشيد كه  پس عيسي گفت وقتي مرا كشتيد آنگاه خواهد فهميد كه
هر چه پدر بمن آموخت همان را به شما گفته ام و عقايد خود را به شما نگفته ام بلكه و مرا تنها.مسيح هستم كسي كه مرا فرستاده است با من است

او را انجام ميدهمنگذاشته زيرا همواره  خدا زندگي بشري عيسي را قبل از تولدش برنامه ريزي كردو همچنين خداوند براي همه."كارهاي پسنديده
از ما چطور به كمال ميرسيم. بشر برنامه دارد يك. او ميداند خواسته هاي قلبي ما چيست.او ميداند كه هر يك و او ميداند كه ما چطور ميتوانيم
شد. داشته باشيمزندگي با بركت از دوستان براي خود برنامه ريزي كرده بود ولي سرانجام با شكست روبرو او گفت كه تمامي دربها را امتحان. يكي

يك. كردم وليكن همگي بسته بود در نهايت ديدم كه بجاي در مورد اين موضوع مدتها دعا كردم و وقتي او ميگفت نفهميدم كه مشكل چيست
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و درب كوچك يك درو تر از برنامه محدود و شگفت انگيز تر و فهميدم كه برنامه خداوند بسيار عظيم ازه بزرگ برويم باز شد با تمامي بركات زندگي
به. كودكانه اي بوده كه من براي خودم طرح ريزي كرده بودم و هدايت خداوند چطور ميتوانيم برنامه خدا را براي زندگيمان درك كنيم؟ راهنمائي

: ميباشدطرق ذيل 
بر راههاي من نور است" آمده ١١٩:١٠٥در مزمور مطابق با آنچه از طريق كتاب مقدس-١ و كالم خدا." كالم تو براي پايهاي من چراغ

و به ما افق ديد گسترده اي ميدهد تاو همشكل اين جهان مشويد بلكه بتازگي ذهن خود را تبديل دهيد"١٢:٢روميان. ذهن ما را تازه ميكند
من"١١٩:٩٩مزمور."شما دريافت كنيد كه اراده نيكوي پسنديده كامل خدا چيست تر شدم زيرا كه شهادات تو تفكر از جميع معلمان خود فهيم

روز با دعا كالم را مطالعه كنيم خداوند اولويتهاي زندگي را بما نشان خواهد داد."است در طول و برنامه ريزي شده . اگر بطور منظم
او بما نشان ميدهد٢٣مزمور . خداوند ما را با روشهاي الهي هدايت ميكند مشيتهاي الهي-٢ از يك شبان خوب. تصويري بعنوان شبان نيكو

و صخره هاي محكم هدايت ميكند پر آب واو قادر است تمام كساني كه در زير چتر حمايت او هستند. گوسفندان خود را به جويبارهاي را ياري كند
در آينده زندگي به آنها بياموزد او ما را هدايت. تجربيات را مانند درسهاي سودمندي براي استفاده در كنار خود داريم كه چوبدستي ما شباني را

. مينمايد
و ضمير ما صحبت ميكند ارتباط مستقيم خدا با قلبها-٣ تا چشمان دل شما روشن گشته بدانيد كه اميد"١:١٨ن افسسيا. خداوند با وجدان

در مقدسين او و كدام است دولت جالل ميراث هر چه با خداوند بيشتردر ارتباط. روح القدس ميتواند چشمان دل ما را روشن سازد."دعوت او چيست
او بيشتر ما را هدايت ميكند ت. مستمر باشيم و استدالل ما را و قوه درك بر"وامااو احساسات  فعال ميسازد كه بتوانيم گامهاي ديگر زندگي را بخوبي

. داريم

�

و توازن هدايتها  هماهنگ بودن
و احساسات خودمسير زندگي را طي ميكنيد؟ در نظر انسان راس"١٦:٢٥جامعه آيا با روشها ."اما عاقبت آنراه موت ميباشد.ت است راهي هست كه

در اين مورد بشنويد.احساسات ما با تعليمات كتاب مقدس بايستي هماهنگي داشته باشد . مردي متاهل با زني ديگر رابطه نامشروع داشت: داستاني را
در اين مورد دعا كرده ام ومن احساس ميكنم كه اين ميتواند اراده خداو . ند باشد كه ارتباطم را با آن زن همچنان حفظ كنماو بدوستان خود گفت من

او را به راه غلط كشانده بود ولي هرگز صفحه قبل داستان را بياد نياورد كه فرمان.او تصور ميكرد كه اين مشيت خداوند است. احساسات آن مرد
در مورد زناكاري چيست و اگر مواف"٨:٢٠اشعيا. خداوند و شهادت توجه نمائيد ق اين كالم سخن نگوئيد پس براي ايشان روشنائي نخواهد بشريعت

و قوانين كتاب مقدس دور كند."بود از تعاليم و خيال يا شرايط محيطي ما را و گمان . ما هرگز نبايد به خودمان اجازه بدهيم كه احساسات
�

و مطيع نقشه خداوند  باشيمتسليم

و او در نظر دارد انصراف دهد او وقتي شيطان به بيابان آمد تا عيسي را وسوسه كند به او پيشنهاد كرد كه از برنامه اي كه خداوند براي قرباني كردن
ت. با يك زندگي مرفه ودركمال شهرت! دنيا را در دستان مسيح خواهد گذاشت،در مقابل  از شيطان حتي از كالم خدا اقتباس كرد ا بتواند عيسي را

. را بخوانيد١١-١:متي.در كالم نوشته شده: ولي در هر زمان عيسي با اين عبارت با او جنگيد. هدفي كه خداوند برايش داشت منحرف سازد
و اين است از زندگي عيسي ياد بگيريم گر.تسليم اراده خدا باشيم: يك درس بزرگ را ميتوانيم و رنج و گفتاو در اوج درد اي"٢�:٣٩ متي:يست

از من گرفته شود تو. پدر اگر امكان دارد اين پياله روز با نقشه."نه به خواسته من بلكه به اراده روز به او و پيام دهي زندگي از سه سال رسالت  پس
در واقع گفت.١٩:٣٠يوحنا.اينك به اتمام رسيد: مسيح در هنگام مرگ گفت.خداوند هماهنگي داشت و نقشه خداوند به وقوع پيوست عيسي هدف

و اقتضائي وبا احساسات دروني راهنمائيهاي او را با تمام قلب خود.و كامل شد  در شرايط محيطي او صداي خداوند را مي شنويد در ميان كالم وقتي
 آمين.شما همچنين ميتوانيد به يك خوشي عظيم كه نقشه خداوند براي شماست نائل شويد. بپذيريد
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 گنجينه پنجم
 پلي بطرف يك زندگي خوب

 يكي بود يكي نبود

 زير اين گنبد ميناي بزرگ

...دل ما شكسته بود  

و و وضع بي مثالش خداوندا نگهدار از زوالش به شيراز آي  فيض روح قدسي بجوي از مردم صاحب كمالش خوشا شيراز

در كنار اسكلت وي قرار داشت در ميان اقيانوس آتالنتيك كشف شد كه در جزيره اي دورافتاده  ماه زندگي٤جزئيات. روزنگار زندگي يك ملوان
در آن جزيره تبعيد بود"او احتماال. سخت در آن نوشته شده بود در نوشته هايش قيد كرده بود كه براي رفعاو. براي جرمي كه مرتكب شده بود

و. تشنگي خون الك پشتها را مينوشيده است تر در روزنگار بچشم ميخورد جرم وضعيت جسمي ملوان رقت بار بنظر ميرسيد ولي آنچه تاسف بار
از قبيل  او را بحال نزار تري كشيده بود و: گناهي بود كه  لعنت را بجاي عدالت خريده،خوشي چه دردناك است كسيكه براي لحظه اي غفلت

از خدا او را رنج ميداد.است او را رنج نميداد بلكه احساس جدائي در بهشت با ارتكاب به گناه چشيدند. تنهائي و حوا و جدائي كه آدم طعم آن تنهائي
از خداوند پنهان ساختند وزي"٣:٨پيدايش. وخود را در هنگام راو آواز خداوند خدا را شنيدند كه و زنش خويشتن و آدم دن نسيم نهار در باغ ميخراميد

و ترس كه آنها را مجبور كرده بود تااز خداوند فرار كنند بسيار."از حضور خداوند در ميان درختان باغ پنهان كردند  و تقصير آن احساس شرمندگي
و ما چيست سبب جدائي. متاسفانه آن احساسات همچنان تا به امروز با ما هستند. عجيب بود  ليكن خطاياي شما در ميان"٥٩:٢؟ اشعياء بين خدا

او را از شما پوشانيده است  و گناهان شما روي و خداي شما حايل شده است و ما كار خدا نيست."شما و حوا. اين خليج بزرگ بين خدا خدا از آدم
از خدا گريختند . نگريخت بلكه آنها

١

 ارضاي نيازها واطفاي عطشهاي پنهان
در باغ عدن لذت ميبردند از صميميتي كه بينشان بود و و حوا در جوار خداوند از اينكه گناه ارتباط را بهم بزند آدم بار اينكه آنها دروغ تاسف. قبل

فصل سوم كتاب پيدايش را .( ولي آنها حرمت اعتماد را با پروردگار خويش شكستند. شيطان را خريدند براي اينكه همچون خدا به حكمت برسند 
تر يافتند .) بخوانيد از باغ عدن زندگي را سخت و حوا پس از اخراج شدن رو.آدم در خاك براي يافتن و خيش زدن و درد زايمان و اشك زي با خون

و رنج شديد توام شد  و. آنها خود را آسيب پذير يافتند. حريم نزديك آنها با خدا شكسته شده بود.عرق و اين پديد نيامد تا زمانيكه خواهش نفس
ن.و آن چيز گناه بود. آرزوهاي ارضا نشده آن را مبتال به غمي دردناك نمود و و حوا اولين سركشي افرماني را شروع كردند كل بنياز زمانيكه آدم

و ذريت انسان به مرگ محكوم شدند كه مجازات نهائي گناه بود   وقتي حضرت آدم گناه كرد گناه او تمام نسل بشر را آلوده٥:١٢روميان. بشر
و تباهي گشت چون همه گناه كرده اند در سراسر جهان شد در نتيجه همه چيز دچار فرسودگي و باعث شيوع مرگ  بخاطر يك ولع زياد."ساخت

و گمراه گشتيم از دست داديم و محافظ ماست كه همه چيز را بما ميدهد ونيازهاي ما را رفع ميسازد. بزرگي را ما. خداوند تنها مراقب اغلب اوقات
و بندي ارضا كنيم  و بي قيد و عياشي و اصرافكاري و آمال نشانه هاي بيماري ولي همه اين. سعي ميكنيم كه ولع خود را با خريدهاي بيمورد  ولع

از خدا. است و جدا بودن و حضور خداوند در زندگي ما است. بيماري تنها بودن و عالج آن محبت طريق حيات را بمن"١٦:١١مزمور.و چاره
و بدست راست تو لذ تها تا ابداالباد.خواهي آموخت  و رضامندي عملي."بحضور تو كمال خوشي است دردر واقع آن خوشي  خواهد شد وقتيكه

و ما پلي احداث شود از روي پل عبور كرده به او برسيم. حدفاصل بين خدا .و در آن موقع
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و مرگ  پلي بر روي پرتگاه عظيم گناه
و حوا به خدا پشت كردند قلب خدا نيز بدرد آمد. ند كه بخاطر گناه تنها شدند مردم تنها كساني نبود خداوند هنوز براي مصيبتهاي.در آنروز كه آدم

و فجايع بوجود آمده اندوهگين است  و دلهاي مجروح ما را التيام. بشر و اشتياق دارد كه احساسات خداوند مايل به ارضاي خواسته هاي پنهان ماست
ا.بخشد و.ز نگاه كردن به فاصله اي كه بين ما ايجاد شده بود خرسند نبود پس تصميم گرفت بين اين جدائي پلي بسازداو در عرض پرتگاه گناه پلي
او ايمان آورد هالك نگردد بلكه حيات جاوداني" ٣:١٧�١٦يوحنا. مرگ بر هر كه  زيرا خدا جهانرا اينقدر محبت نمود كه پسر يگانه خود را داد تا
بر جهان داوري كند بلكه تا بوسيله او جهان نجات يابد. يابد ."زيرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا

٣

 هفت واقعيت در باره عيسي

در مورد هيچ فرد ديگري كه قبالاين هفت واقعيت در . زندگي ميكرده صدق نميكند" باره عيسي

شد:نخست به زمين نازل .عيسي از آسمان

من. عيسي به جهان اعالم نمود من هستم." من بودمعيسي بديشان گفت آمين آمين بشما ميگويم كه پيش از آنكه ابراهيم پيدا شود"٨:٥٨يوحنا
و خواهم داشت او خداوند است."همواره وجود داشته و بشري-گر چه عيسي از يك مادر بشري بدنيا آمد  ١:٢٣�٢٢متي. خدائي در هيئت انساني

او را عمانوئيل كه اينك.و اين همه براي آن واقع شد تا كالميكه خداوند بزبان نبي گفته بود تمام گردد" و نام باكره آبستن شده پسري خواهد زائيد
و مرگ رهائي بخشد."خواهند خواند كه تفسيرش اين است خدا با ما از گناه در" ١٤�٣و١:١يوحنا. عيسي اراده كرده بود كه به جهان بيايد تا ما را

و كلمه خدا بود و كلمه نزد خدا بود او."ابتدا كلمه بود او چيزي از موجودات وجود نيافتهمه چيز بواسطه از و كلمه جسم گرديد"."آفريده شدو بغير
و جالل او را ديديم جاللي شايسته پسر يگانه پدر و راستي از فيض پر ."و ميان ما ساكن شد

و بي گناه زندگي كرد: دوم عيسي معصومانه  

د" ٤:١٥�١٤عبرانيان از آسمانها زيرا.ر گذشته است يعني عيسي پسر خدا اعتراف خود را محكم بداريم پس چون رئيس كهنه عظيمي داريم كه
هر چيز بمثال ما بدون گناه  از يك حرف بود او."رئيس كهنه نداريم كه نتواند همدرد ضعفهاي ما بشود بلكه آزموده شده اي در  تالش خدا بيش

در مورد يك زندگي بدون گناه سخن بگويد دن. ميخواست بما و رها عيسي در اين از گناه آزاد و زندگي را يا بصورت يك بشر خاكي صحبت كرد
در طول زندگيش اغوا كند. ساخت  و دشمن عيسي دسيسه كرد تا بتواند عيسي را و.شيطان بعنوان رقيب بر عليه كمال شيطان در بيابان حمله خود را

او آغاز نمود  از مصلو. را بخوانيد١١ـ١:متي. راستي مي،ب شدنشدر جتسيماني قبل او چون قطره هاي خون  وسوسه به اوج خود رسيدكه عرق
بر زمين ميريخت"٢٢:٤٤لوقا. چكيد او مثل قطرات خون بود كه بر عليه تمامي."پس بمجاهده افتاده بسعي بليغتر دعا كرد چنانكه عرق  عيسي

و دسيسه هاي شيطان استوار ايستاد و بري از گناه-حمله ها و كشمكشهاياو وسو. فارغ و تمامي درگيريها و مشكالت بشري را تجربه نمود سه ها
و ضعفهاي ما همدردي ميكند. ما را درك ميكند  زيرا رئيس كهنه نداريم كه نتواند همدرد ضعفهاي ما بشود بلكه"٤:١٥ عبرانيان.او با دردها

هر چيز بمثال ما بدون گناه  در"٥:٢١دوم قرنتيان بي گناه زندگي كند؟ چرا الزم بود كه عيسي."آزموده شده اي در و را كه گناه نشناخت ا  زيرا
و توانست معصوميت را بما انتقال دهد براي."راه ما گناه ساخت تا ما در وي عدالت خدا شويم و معصوم زندگي كرد بر وسوسه غالب شد عيسي

از گناه و عاري . تغيير زندگي كهنه گناه آلود ما به يك زندگي خوب
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عيسي مرد تا گناه ما برداشته شود: سوم  

از جالل خدا قاصر ميباشند"٣:٢٣روميان چه تعدادي از مردم گناه كرده اند؟ و در"١:٢٩؟ يوحنا چرا عيسي مرد."زيرا همه گناه كرده اند و
بر ميدارد او مي آيد پس گفت اينك بره خدا كه گناه جهانرا و محكوم به مرگ."فرداي آنروز يحيي عيسي را ديد كه بجانب  همه گناه كرده ايم

و فديه گناهان ما شد م.او جريمه گناه را براي ما پرداخت. ابدي هستيم ولي عيسي بجاي ما مرد او حيات ابدي را براي .ا به ارمغان آورد مرگ
و خوب را به ما هديه." زيرا كه مزد گناه موت است اما نعمت خدا حيات جاوداني در خداوند ما عيسي مسيح"٦:٢٣روميان عيسي يك زندگي كامل

او ما با خدا آشتي كرديم. محبت او فراتر از ادراك بشري است. داد شم"٥:١روميان.و با مرگ رده شديم نزد خدا پس چونكه به ايمان عادل
. سالمتي داريم بوساطت خداوند ما عيسي مسيح

عيسي از ميان مردگان برخاست: چهارم  
بر روي صليب پايان داستان شگفت انگيز و هم منجي باشد. او نبودمرگ عيسي در مرگ بماند هر" ١٥:١٨�١٧اول قرنتيان. او نميتوانست هم اما

و شما تا كنون در گناهان خود هستيد  بر نخاسته است ايمان شما باطل است برخي."بلكه آناني هم كه در مسيح خوابيده اند هالك شدند. گاه مسيح
دن) بودا(افراد مثل  و مكاتبي را ارائه نمودند با فلسفه هاي بزرگ به در زندگي ميليونها بشر تلقين كردند ولي قدرت آمرزش. يا آمدند آنها چيزهائي را

و احياي دوباره را نداشتند  در قبرهاي خود باقي هستند.و نجات مرا"١٤:١٩يوحنا.و مي بينيم كه آنها همچنان از اندك زماني جهان ديگر بعد
و اما شما مرا  از اين جهت كه من زنده ام شما هم خواهيد زيست نمي بيند و بر مرگ را دارد."مي بينيد او قدرت غلبه مي. عيسي زنده است زيرا او

و جاويد عطا نمايد  و بما يك حيات آزاد از مرگ نجات دهد در قلب ما زندگي خواهد كرد چنانچه او را دعوت كنيم.تواند ما را مسيح زنده حاضر.او
تا"٢٨:٢٠متي. ما را مالقات كند است كه امروز  هر روزه و اينك من و ايشانرا تعليم دهيد كه همه اموريرا كه بشما حكم كرده ام حفظ كنند

و عميق ترين آسيب هاي روحي."انقضاي عالم با شما هستم از بدترين اعتيادات در همه دنيا به هم ميگويند كه چگونه مسيح آنها را و زنان مردان
دا  از دانش آموزان دوره كنكاش برايم روي يك تكه كاغذ نوشت.دنجات و روزي از يكي از دوستان كارتي را دريافت: روزي يكي من الكلي بودم

در مورد تبليغ دروس كتاب مقدس  و درخواست كردم كه دروس را برايم بفرستيد. بود) كنكاش(كردم كه پر كردم كه. من آن كارت را اولين درس را
و ناباورانه ديگر ميلي به نوشيدن مشروب نداشتم خواندم  يك. قلب خود را به مسيح سپردم وقتي عيسي مالكيت زندگي اين مرد را در دست گرفت

او داد بر اعتياد. قدرت جديد به او مدد جويد رهايي بخشد! توانائي غلبه از هر كه را كه . زيرا كه عيسي قيام كرده تا

به آسمانها صعود كرد: پنجم ) معراج(عيسي
از اينكه بسوي پدر معراج كند به پيروانش وعده داد دل شما مضطرب نشود بخدا ايمان آوريد بمن نيز"٣ـ١٤:١و يوحنا١:٩اعمال: عيسي قبل

كم. ايمان بياوريد  و اال بشما ميگفتم ميروم تا براي شما مكاني حاضر و براي شما مكاني حاضر كنم باز.در خانه پدر من منزل بسيار است و اگر بروم
م و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جائيكه من ."يباشم شما نيز باشيدمي آيم

عيسي بعنوان يك كاهن آسماني: ششم  
در آسمان براي ما در حال تدارك مكاني است بر" ٢:١٨�١٧عبرانيان. عيسي هر امري مشابه در در اموراز ين جهت ميبايست ادران خود شود تا

و امين شده كفاره گناهان قوم را بكند  زيرا كه چون خود عذاب كشيده تجربه ديد استطاعت دارد كه تجربه شدگانرا اعانت.خدا رئيس كهنه كريم
و اسارت گناه رهائي بخشد."فرمايد و ما را اززندگي در نهايتاو. عيسي به اين جهان آمد تا كفاره گناهان ما را بپردازد  مرد تا ما را نجات بخشد پس

بر دارد از ميان در آسمان نيز مداوما. ميتواند موجبات گناه را نيز  ما را نزد پدر"عيسي بعنوان كاهن اعظم ما همچنانكه به حواريون ظاهر گشت
ت،همان عيسي كه كودكان را بركت داد. شفاعت ميكند در حين زنا دستگيرشده بود بر روي به آن زني كه و آن دزد را وان دوباره داد تا توبه كند

در آسمان كارميكند .و به آنهائي را كه وسوسه ميشوند كمك ميكند. صليب آمرزيد همين حاال براي نيازهاي شما

عيسي بازگشت خواهد نمود:فتمه  

و شما را برداشته با خود"١٤:٣عيسي قبل از بازگشت به آسمان چه وعده اي داد؟ يوحنا و از براي شما مكاني حاضر كنم باز مي آيم و اگر بروم
و مرگ كه در و بيماري از گناه او."اين سياره بال هستند نجات خواهد دادخواهم برد تا جائيكه من ميباشم شما نيز باشيد وقتي عيسي بازگردد ما را

و جاويد. ما را خوش آمد خواهد گفت و زندگي فنا ناپذير . در دنيائي تازه با شادي ابدي
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 محبت بي زوال
از يك ازدواج در تايوان برايتان نقل ميكنم ا. داستاني جالب را پسر تا روز عروسي صورت.ي براي پسر ارشد خود دختري را به عقد در آوردندخانواده

شد. دختر را نديده بود و شكه و داماد را به حجله بردند داماد روبنده عروس را كنار زده از. هنگاميكه عروس پر از آبله بود كه داماد صورت عروس
دا. وي منزجر شد و شوهر بندرت با هم تماس زن تمامي تالش خود را بكار گرفته بود كه بتواند روزي دل شوهرش را بدست. شتندمدت مديدي زن

از كنار او مي گذشت. بياورد و بي الفت از گذشت. ولي شوهر همچنان سرد  سال از اين ازدواج بيحاصل شوهر بمرور بينائي خود را از دست١٢پس
ك. مي داد او گفت اگر جراحي پيوند قرنيه نكند شد"امالدكتر به در يك ليست انتظار طوالني منتظر. نابينا خواهد او بايستي و ولي جراحي گران بود
كه. همسر او تا نيمه هاي شب كاله حصيري ميبافت تا بتواند با فروش آن هزينه جراحي شوهر خود را فراهم كند. ميماند مرد روزي اطالع يافت

جر. ميتواند براي جراحي مراجعه كند او از وي بخاطر فداكاري كه كرده بود تشكر چشمان و و پس از بهبودي توانست همسرش را ببيند احي شد
بر زبان راند.كند و بعد براي اولين بار نام همسرش را و بيعالقه. او هق هق گريه سر داد او سرد اشتياق عيسي براي كساني هست كه نسبت به

نم. ميباشند اول تيموتائوس. محبت او چنان با قدرت بود كه به اين جهان آمد تا گناهكاران را نجات بخشد.وداو تمامي زندگيش را براي ما ارزاني
ما. فداكاري عظيم عيسي پلي ايجاد كرد."...كه عيسي مسيح به اين جهان آمد تا گناهكاران را نجات بخشد ..."١:١٥ و بيگانگي پلي كه بيعالقگي

بح. را با خداوند پوشش ميدهد در هر لحظه تسلي آيا تا در پرتگاههاي زندگي قرار گرفته ايد؟ عيسي آغوش خود را براي شما بازگذاشته تا شما را ال
او بگوئيد.و ياري نمايد از تو براي آن فداكاري عظيم سپاسگزارم: پس همين االن به و و. عيسي ترا دوست دارم و مرا نجات بده در قلب من وارد شو

و ابدي به كنيك نجات كامل آمين. من عطا  
 عيسي

و صورت انساني بخود گرفت  بعنوان يك بشر به جان آمد
 معصومانه زندگي كرد
 بخاطر گناهان ما مرد

از مرگ رهائي بخشد  از ميان مردگان برخاست تا ما را
 براي ما تدارك بيندمعراج نمود تا مكاني را

 بعنوان كاهن اعظم ما هر روزه خدمت ميكند
آمين. بزودي بازخواهد گشت تا ما را نزد خود برد تا ابد االباد  

گنجينه ششم  
 فرصتي دوباره براي زندگي

 لطف الهي بكند كار خويش مژده رحمت برساند سروش
به ميخانه بر تا مي لعل آوردش خو ن بجوشاين خرد خام

در سنگاپور تقريبا از عمر خود را بعنوان يك بودائي گذرانده بود"مردي مسن شد. نيمي او پرسيده از چه فرقي بين: پس از اينكه به مسيح ايمان آورد
و بودائي ميبيني؟او به صراحت پاسخ داد  در مسيح يافتم: مسيحيت و صلح واقعي را خ! بلي.آرامش در زندگي پديد واهد آمد وقتي كه آرامش واقعي

در كانون زندگي ما قرار گيرد  در آرامش كامل نگاه خواهي"٢٦:٣اشعيا . مسيح در عزم خود راسخند و اي خداوند تو كساني را كه به تو توكل دارند
در مسيح به يك آرامش كامل منتج ميشود."داشت  و صفاي واقعي،يك احساس خوب. زندگي بزرگ نائل شده اند كساني كه به اين كشف. با صلح

در فرصت دوباره براي زندگياين  . يافته اندمسيح را
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د و و ارزش نجات براي فرد گمشده ر مخاطرهمعني

روزگاري شما نيز بعلت" ٢:٢�١افسسيان. احوالي پژمرده دارد را مرده روحي ميگويند" زنده ولي باطنا"شخصي را كه وضعيت جسمي ظاهرا
و محكوم به مرگ ابدي بوديد  و گناهانتان زير لعنت خدا قرار داشتيد و شيطان را اطاعت. خطايا  ميكرديد شما مانند ديگران غرق در گناه بوديد

در قلب مخالفين خدا عمل ميكند و هم اكنون و نافرماني."شيطاني كه رئيس نيروهاي پليد است شيطان يك مرده روحيرا به يك حلقه تكرار گناه
و محكومرا نيز دوست دارد. هدايت ميكند مردمي را كه خداوند. ولي زيبائي شگفت انگيز انجيل مسيح خاطر نشان ميكند كه خداوند آن مردم گناهكار

و فراغت از چنگال گناه را ميدهد.در گناه مرده اند را دوست دارد  در رحمانيت دولتمند"٧-٢:٤افسسيان.و به آنها مژده يك آزادي ليكن خدا كه
ي  در خطايا مرده بوديم با مسيح زنده گردانيد زيرا كه محض فيض نجات بر. افته ايد است از حيثيت عظيم خود كه با ما نبود ما را نيز كه و با او

در جايهاي آسماني در مسيح عيسي نشانيد و او نداشته ايم دوست ميداشته است."خيزانيد . خداوند ما را از زمانيكه هيچ چيزي براي محبوب شدن نزد
ف و آن هديه بزرگ او يك هديه رايگان بما ميبخشد او مي شويم و مطيع و تسليم رصتي دوباره براي زندگي وقتي قلب خود را نزد مسيح آورده

. است

٢
 از چه چيزي بايد رهائي يابيم؟

كه از گناه خالص شويم-١  الزم است
از جالل خدا قاصرند"٣:٢٣روميان و ."زيرا همه گناه كرده اند

و تحت فشار روحي به حد انفجار رسيده وبه. صريح آنچه كه ما در مورد زندگي ميدانيم زندگي نيست بطور خانواده يك كودك ممكن است عصبي
بروز يك تصادف شود. فرزند خود ضربه روحي بزند  و باعث از راننده اي ديگر عصباني شده بي. راننده اي ممكن است يك دانش آموز ممكن است

ب  و گزافه گوئي نمايد عاطفه بار سر ديگران سخن چيني كند و پشت از زير بار پرداخت. يايد و ممكن است بخواهد يك تاجر خود را به فراموشي زده
و بشري است. اينها همه گناه كرده اند. ماليات فرار كند .و اين يك حالت انساني

هر كار نادرست گناه است اما گناهي هست كه به مرگ منتهي نميشود"٥:١٧اول يوحنا از تمامي اعتيادهاي ناسالم نجات."؟ البته واجب است كه
از قبيل  و خشونت،دروغ: يابيم از قبيل، شهوت، خصومت و و تلخكامي هر كه گناه ميكند احكام خدا را ميشكند"٣:٤اول يوحنا. اينها ترشروئي

بر خالف خواست او و رفتار كردن به. زيرا گناه چيزي نيست جز شكستن احكام خدا از شكستن احكام خداوند يعني ارتكاب بنابر اين الزم است كه
. گناه پرهيز كنيم

و خدا دوباره برقرار شود-٢ كه ارتباط گسسته بين ما  الزم است

و دعاهاي شما را جواب ندهد"٥٩:٢اشعيا او با شما قطع رابطه كند ما) گناهان كبيره( گناهان غير قابل بخشش."و گناهان شما باعث شده رابطه
. مسيح براي ترميم ارتباط گسيخته ما آمد كه شيطان آن را تباه كرده بود. را با خدا قطع ميكند 

كه مجازات گناه است رهائي يابيمـ٣ كه از مرگ ابدي . نياز داريم
."ند ما عيسي مسيح زيرا كه مزد گناه موت است اما نعمت خدا حيات جاوداني در خداو"٦:٢٣روميان

كه از يك زندگي پوچـ٤ و گناه آلود رهائي يابيم، ما نياز داريم . ناشاد
. به يك خيابان بن بست ميباشد براي يك گناهكار زندگي بمثا
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كه از دنياي گناه آلود رها شويمـ� و بدبختي. ما نياز داريم جز نكبت پر گناه كه نتيجه اي قل، ما بايد از يك دنياي ، تنهائي،بي اندوه
و مرگ ندارد رهائي يابيم،جنگ . بيماري

٣

 چه كسي مي تواند ما را از مرگ رهائي بخشد؟
.ر است كه ما را نجات دهدتنها عيسي قاد

 عيسي ميتواند ما را از گناه فارغ سازدـ١
او قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانيد"١:٢١متي او را عيسي يعني نجات دهنده خواهي نهاد چون و تو نام يك هندو به."او پسري خواهد زائيد

ا كرده ام كه در مسيحيت نيافتم اما يك چيز در مسيحيت وجود دارد كه آئين يكي از دوستان مسيحي اش گفت من خيلي چيزها در آئين هندو پيد 
و آن منجي است . مسيحيت تنها مذهب دنياست كه به مردم يك منجي ارائه ميدهد. هندو آنرا ندارد

مجدـ٢ د با خدا تنها بوسيله عيسي ميسر است ارتباط
از وعده هاي اميد بخش خدا"در آن زمان شما كامال" ٢:١٣�١٢افسسيان و دشمنان فرزندان خدا بوديد وهيچيك از مسيح زندگي ميكرديد  جدا

و نا اميد بوديد. شامل حال شما نميشد و بي خدا از آن عيسي مسيح هستيد گرچه زمان. شما گمراه در اثر كاري كه اما اكنون دور بوديد اما ي از خدا
و."مسيح با خون خود براي شما كرداكنون به خدا نزدك شده ايد و ارتباط با او لذت برد از دوستي و كامل است كه ميتوان عيسي يك دوست عالي

ما. او دوست دارد بهترين چيزها را براي ما بياورد. دلخوش بود  بر. بخشيده شده استبا خون مسيح گناهان زندگي گذشته و او روز بروز قدرت غلبه
در كنار ما خواهد بود تا زمانيكه مي افتيم بما كمك كند تا برخيزيم. گناه را بما ميدهد  محبت ما نيز به او با زندگي خالصانه،در عوض. او هميشه

او ميشود . باعث خوشنودي
كه مرگ ابدي ميباشد رها سازدـ٣  عيسي ميتواند ما را از مجازات گناه

هر كه به خداوند ما عيسي مسي"٦:٢٣روميان هر كه گناه كند تنها دستمزدي كه خواهد يافت مرگ است اما از خدا زيرا ح ايمان آورد پاداش او
و بما حيات ابدي عطا ميكند. مجازات گناه مرگ است. ما قانونشكنان محكوم به مرگيم."زندگي جاويد است . عيسي ما را از مرگ ابدي نجات داده

در"٥:٨روميان بخاطر محبت بي زوالش." راه ما فدا شوداماببينيد خدا چقدر ما را دوست داشت كه با وجود اينكه گناهكار بوديم مسيح را فرستاد تا
شد. عيسي براي ما مرد و زحمت و متحمل رنج و عفو ميكند،او بخاطر گناهان ما مرد .گر چه خداوند گناه را ناچيز نميشمارد ولي او ما را ميپذيرد

زنـ٤ و بي نشاط نجات دهد عيسي ميتواند ما را از يك  دگي گناه آلود

او زندگي كامال. كسي كه از آن مسيح مي گردد تبديل به شخص جديدي ميشود"٥:١٧دوم قرنتيان تازه اي را آغاز"او ديگر آن انسان قبلي نيست
اكنون ديگر"٧:١٨؟ روميان آيا يك شير ميتواند به بره اي تبديل شود. ما نميتوانيم خود را نجات دهيم يا طبيعت خود را تغيير دهيم."كرده است 

سر تا پا فاسد است  از هر چه تالش ميكنم نميتوانم خود را به انجام اعمال نيكو. براي من ثابت شده است كه وجود من بخاطر اين طبيعت نفساني
از قدرت اراده ماست ولي عيسي قادر است جان ما را با قدرت روح خودش تقويت كند. مي خواهم خوب باشم اما نمي توانم. وادارم تر . گناه قوي

و توانا سازد"٣:١٦افسسيان او ميخواهم تا بسبب كرامت بيحد خود باطن شما را با روح خود نيرومند از در شما كار ميكند."من مي. او خواهد او
در" ٥:٢٣�٢٢غالطيان. عادتهاي مخرب شما را با صفتهاي متعالي جايگزين سازد  هر گاه روح خدا زندگي ما را هدايت كند اين ثمرات را اما

و خويشتنداري، وفاداري، نيكوكاري، مهرباني، بردباري، آرامش، شادي،محبت: زندگي ما بوجود خواهد آورد  ص. فروتني ا اين فات هيچيك
و شريعت ندارند ."پسنديده تضادي با احكام مذهبي

در ما زندگي ميكند و زندگي جديدي مي يابيم"ما روحا. مسيح رافرد. شفا مي يابيم تجديد قوا يافته و خانواده اش ي دائم الخمر كه زندگي خود
در دهانش قرار داد تا به زندگي خود پايان دهد و لوله اسلحه خود را را. تبديل به جهنم كرده بود روزي به حمام رفت از اينكه ماشه اسلحه اما قبل

در ميان گذاشت و تمامي بدبختيهاي زندگي خود را با خدا طل. بكشد دعا كرد از خدا كرداو شد.ب كمك آن دعا زندگي.در آنزمان خداوند وارد عمل
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او حيات ديگري يافت و او خود را به مسيح وقف نمود. او را متحول نمود شد.و و پدري شايسته تبديل او تا آنجا. يك دائم الخمر به يك همسر و
در مسيح عيسي يافتاو عظيم ترين قدرت تحول. پيشرفت تا اينكه كرسي مجلس سنا را از آن خود ساخت . را

)در چهار درس بعدي كنكاش به آن خواهيم پرداخت(. عيسي ميتواند ما را از يك دنياي پر از گناه فارغ سازدـ�

�

 مرحله ساده نجات مي يابيم٣ما با

بر داري.از مسيح بخواهيد كه گناهان زندگي شما را بزدايد: مرحله اول از زندگي گناه آلود رهائي يابيم؟ ما چه قدمي را بايد اعمالم تا اينكه
از جانب"٣:١٩رسوالن  و خرمي و دوران آسودگي او گناهانتان را پاك سازد و بسوي خدا بازگرديد تا پس توبه كنيد از گناهانتان دست بكشيد

را اما اكن"٧:٩ چه چيزي شخص را به توبه هدايت مي كند؟ دوم قرنتيان. خداوند فرا برسد  ون خوشحالم كه آنرا فرستادم نه براي اينكه شما
اين غم طبق خواست خدا بود بنابراين ضرري از جانب ما بشما. ناراحت كرد بلكه به اين دليل كه تاثر ناشي از آن شما را بسوي خدا باز گردانيد 

از آن بازگش"معني توبه اختصارا."نرسيد و پس از زندگي گناه آلود است و متاسف بودن و اعمال و شكستن عادتهاي كهنه از گناه و استغفار ت
از مجازات گناه نيست بلكه پاسخي است به محبت خداوند،توبه. عقايد نادرست و ترس ما از گناه دوري ميكنيم زيرا باعث رنجش خداوند. غمگساري

و گناه. ميشود به"١٦ـ٣٣:١٤حزقيال. الود خود را اصالح كنيم وقتي زندگي جديد در مسيح را تجربه ميكنيم بايستي گذشته اشتباه  هنگامي كه
گرو گرفته است پس بدهد مالي را كه و انصاف عمل كند يعني آنچه را كه و به راستي از گناهانش دست بكشد او و شرور بگويم كه مي ميرد شخص

در اينصورت  و بدي نكند مرد" حتما دزديده است به صاحبش برگرداند ودر راه راست قدم بردارد و نخواهد از گناهان. زنده خواهد ماند هيچيك
و راستي روي آورده است  و او زنده خواهد ماند زيرا به خوبي از زندگي."گذشته اش به حساب نخواهد آمد در خالص كردن ما  خداوند چه نقشي را

ا از سوي خداوند هر دو هدايائي و هم بخشش او را سرافراز فرمود تا پادشاه"٥:٣١اعمال.ستگناه آلود ايفا خواهد نمود؟ هم توبه و با قدرت خود
و گناهانشان بخشيده شود و قوم اسرائيل فرصت داشته باشند كه توبه كنند ما."و نجات دهنده باشد و وقتي كه ما توبه ميكنيم منجي محبوب

و مبرا مي سازد از گناهان بيشمار پاك . گناهان ما را مي آمرزد وما را

هر ناراستي پاك ميسازد"١:٩اول يوحنا از و او ما را ميبخشد او اعتراف نمائيم مي توانيم اطمينان داشته باشيم كه ." اما اگر گناهان خود را به
آيا طلب. مرگ مسيح بتنهائي نميتواند ما را بيامرزد بلكه خواسته ما براي بخشيده شدن مهم است. نتواند آنرا ببخشدگناهي وجود ندارد كه منجي ما

و پاهاي عيسي كوبيد بر دستان و مصر است تا راه آشتي را براي ما باز. آمرزش داريم؟ در واقع اين گناهان ما بود كه ميخها را و هنوز عيسي مشتاق
ج. كند رو بموت استبه مرد از خانه فرار كرده بود. واني خبر رسيد كه مادرش و افسرده ساخت. او مدتها او را محزون به. اين خبر با عجله خود را

و خودش را به تخت مادرش انداخته ودر سيل اشكها طلب بخشش كرد و. منزل رساند در گوش پسرش نجوا كرد و او را نزديكتر خواند مادرش
من: گفت از من ميخواستيپسرم از خدا دور افتاده ايد. ميتوانستم مدتها قبل ترا ببخشم اگر فقط او را نشناخته ايد–اگر مدتها  فكر" لطفا- يا هنوز
و او بشما خوش آمد گويد. كنيد او را بكوبيد و محبوب شما مشتاق است تا درب خانه هر چيز ديگري. آيا ميدانيد كه چقدر پدر آسماني از  او بيش

در نظر گرفته است. مشتاق است تا شما را ببخشد از مدتها قبل براي شما او او براي شما. عيسي شما را دوست دارد.و اين هديه گرانبهائي است كه
او پاسخ دهيد.او هميشه ميخواهد كه شما را ببخشد. مرد و فيض بخش ان داشته بطور ساده ايم. به گناهان خود اعتراف كنيد. پس به دعوت كريمانه

او شما را خواهد بخشيد و او اطمينان داشته باشيد.و باور كنيد كه خدا شما را ميبخشد و وعده هاي او . به
ن به اوست كسيكه شما را سهم شما در دريافت زندگي جديد از عيسي فقط ايمان داشت. زندگي جديدي را از عيسي دريافت كنيد: مرحله دوم
هر گناه پاك ساخته است. نجات داده و از و ترديدي بپذيريد كه او شما را بخشيده او بتمامي كسانيكه به او  ..."١:١٢يوحنا. بدون هيچ شك

او ايمان آورند تا نجات يابند ن فرزندان خدا اين حق شماست كه بعنوا."ايمان آوردند اين حق را داد كه فرزندان خدا گردند بلي فقط كافي بود به
از عيسي را دريافت كنيد از طرف پدر آسماني شماست. همچنانكه گفتيم شما بخودي خود نميتوانيد آنرا بيابيد. يك زندگي جديد . اين هديه اي

بر طرف نمايد و ترديد هاي ما را در اعطاي زندگي. عيسي بطور مطلق بما قول داد تا نا امني ها  عيسي٣:٣يوحنا جديد بما چيست؟ سهم خدا
و."اين كه ميگويم عين حقيقت است. اگر تولد تازه پيدا نكني هرگز نميتواني ملكوت خدا را ببيني:جواب داد  مطابق با گفته عيسي يك ايماندار

در يك زندگي جديد مولود شده است در واقع حزقيال: او وعده داده است. آن ميباشداين يك معجزه است كه تنها خدا قادر به انجام. تواب از گناه
در بدن شما خواهم نهاد"٣٦:٢٦ و روحي تازه و اخالق ما را دگرگون–عيسي قلوب ما را متحول ميكند."به شما قلبي تازه خواهم داد  احساسات
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و در ما ساكن ميشود . نموده
به."مسيح در وجود شما تنها اميد پر شكوه شماست: راز خدا اينست ..."١:٢٧كولسيان و خوب نيست بلكه ورود اين زندگي تازه يك ايده روحاني

و محكم ميباشد از يك مرگ. يك واقعيت سخت از اميديك قيام پر و و هستي بخش و عدم به يك زندگي واقعي . روحي
.هر روزه براي عيسي زندگي كنيد:مرحله سوم

و يكي شدن با عيسي بعنوان يك دوست محبوب و كار دارد سر رابطه با عيسي است كه ما را تقويت. زندگي مسيحائي با پشت كردن به خودخواهيها
و صادقانه داشته باشيم.و باعث رشد ما ميشود ميكند ،مطالعه كتاب مقدس: پنج طرق الهي ما را در رشد روحاني كمك ميكند. ما بايد يك ارتباط باز
و انديشه، دعا و گفتن تجربيات روحاني به يكديگر، تعمق در مسيح بدين معني نيست كه ما هرگز مرتكب گناه. مشاركت با مسيحيان زندگي
و به زندگي خود ادامه ميدهيم"وقتي سهوا. يشويمنم و مرتكب گناه ميشويم ما آمرزش مسيح را طلب نموده در. لغزش خورده ما ميدانيم كه مسيح

در قلبهاي ما باقي ميماند و . زندگي ما حضور داشته
�

 خوشي بخاطر فرصت دوباره
در مسيح يافته بود افتخاراتي آفريد او آمدند. آن مرد الكلي كه زندگي دوباره اي مي مشغول مطالعه كتاباو را ديدند كه بĤرا. شبي كودكانش به كنار

در آغوش خود گرفت. آنها دلتنگ پدرشان بودند. صورت پدرشان تغيير كرده بود. مقدس است  و او آنها را يك. دستان او را گرفته چه زيبا بود تجربه
از پدرشان نميترسيدند. زندگي تازه با قلبي دگرگون شده  نا.ي بمردم فرصتي دوباره ميدهد عيسي براست.پدر دوباره به خانه آمده بود. آنها ديگر او

و روحي دوباره بما عطا ميكندا هر يك از ما آمده است. ميديها را زايل نموده آيا دعوت عيسي را پذيرفته ايد؟ دريافت. عيسي با اشتياق به درب خانه
از گناه بسادگي باز كردن آغوش شما براي يك كودك ميباشد  و پاك شدن را.بخشش بعنوان منجي خود نپذيرفته ايد همين االن اگر هنوز عيسي

و گناه آلود گذشته متاسفم: دعا كنيد  عيسي.از تو متشكرم كه فرزندت را به اين جهان فرستادي تا بجاي من بميرد. اي پدر بخاطر زندگي كهنه
و مرا نجات بده"لطفا در زندگي من وارد شده و من. من ميخواهم تولد تازه پيدا كنم. مي خواهممن فرصتي دوباره براي زندگي. گناهان مرا ببخش

و ارتباطي هميشگي برقرار كنم روز به روز با تو سخن بگويم اين. آمين.از تو بخاطر اين معجزه اي كه براي من انجام ميدهي متشكرم. ميخواهم كه
. وقتي بسوي او برويد او شما را نجات خواهد داد. تجربه عظيم را براي ما بنويسيد

گنجينه هفتم  
 خبر از آينده

و كاري نكند بس خجالت كه ازين حاصل اوقات بريم ار نشناسد دل  قدر وقت

ها بسياري از كودكاني را كه از نظر رواني رنج ميكشند را روانآن. روانشناسان كودكاني را كه آسيب هاي اجتماعي ديده اند را مورد مطالعه قرار ميدهند
كه. درماني ميكنند  از آنها و برخي ديگر وارد دانشگاه؟ چرا بعضي گاهي اوقات سواالتي مطرح ميشود كه چرا برخي كودكان وارد كار قاچاق ميشوند

در حاليكه بعضي ديگر والدين خوبي ميشوند؟ در كودكي مورد آزار جسمي قرار گرفته اند وقتي بزرگ ميشوند ديگران  را مورد آزار جنسي قرار ميدهند
و سالم شتافتند"روانشناسان كودكاني را تفحص كردند كه ضربات روحي بدي خورده بودند ولي بعدا در چيست؟. بسوي بناي يك زندگي شاد راز آن

و اميد نسبت به آيند: پاسخ اين است  و مثبت انديشي را. اميد متحول كننده است.هخوش بيني هر چيز ديگري كمك ميكند تا چيزهائي اميد بيش از
بر عليه ما جمع شده است را براحتي كنار بزنيم در دنياي كنوني اميدوار بودن. نياز به اميد دارد"بشر شديدا. كه ولي چطور ميتوانيم آنرا بدست بياوريم؟

د. بسيار مشكل مي نمايد  و پيشگوئيهاي كتاب مقدس را برايتان توضيح،ر باره اميد به آينده چيست؟در اين زمينه كنكاش ديدگاه كتاب مقدس  نبوتها
. ميدهد
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 يك پيشگوئي شگفت انگيز از كتاب مقدس
از طريق دانيال نبي به بشر ارائه نمود ٥٠٠حدود در مورد آينده جهان و تكان دهنده يك. سال پيش از تولد مسيح خداوند يك نگاه اجمالي خداوند

از زمان دانيال نبي تا كنو  از تاريخ دنيا را پيشاپيش براي دنيا  سال ٢٥٠٠طول دوره پيشگوئي به حدود.ن در كتاب مقدس تشريح كرد طرح كلي
شد. ميرسد در يك رويا به نبوكدنصر پادشاه بابل داده و پيشگوئي از طرف خدا از. مضطرب ساخت"آن رويا پادشاه را عميقا. اين نبوت اما وقتي او

و تفسير رويا درمانده شدند يك پس از اينكه تمام مردان. خواب برخاست نتوانست رويا را بياد آورد  از كمك به پادشاه براي بياد آوردن  حكيم بابل
هر راز نهفته اي را آشكار كند. جوان تبعيدي عبراني به نام دانيال با شجاعت وارد صحنه شد او ادعا كرد كه خداي آسمانها قادر است دانيال نبي.و

در خواب مجسمه بزرگي را ديد"٣٥ـ٢:٣١ و ترسناك بود اي پادشاه از. يد كه بسيار درخشان و بازوهايش از طالي خالص سينه سر اين مجسمه
و آهن بود از گل و رانهايش از مفرغ ساقهايش از آهن پاهايش مخلوطي در همان حالي كه به آن خيره شده بوديد سنگي بدون دخالت. نقره كمر

و گلي آن مج و به پاهاي آهني و آنها را خرد نموددست انسان از كوه جدا شد و آهن. سمه اصابت كرد و گل و مفرغ و نقره سپس مجسمه كه از طال
و باد آنها را مانند كاه پراكنده كرد بطوري كه اثري از آن باقي نماند  در آمد و بشكل ذرات ريز اما سنگي كه آن مجسمه را خرد كرده. بود فرو ريخت

گ  بر در و تمام دنيا را اين مجسمه در يك نگاه اجمالي بنظر نميرسد كه ربطي با اميد در دنياي معاصر داشته باشد ولي."رفتبود كوه بزرگي شد
. حوصله بخرج دهيد

٢

 تعبير پيشگوئي
 اي پادشاه شما شاه شاهان هستيد زيرا خداي"٢:٣٧�٣٦دانيال: در خواب ديده بود دانيال توضيح داد"بعد از بازگو شدن آنچه كه نبوكدنصر دقيقا

و شكوه بخشيده است و توانائي و قدرت ."آسمانها بشما سلطنت
در بابل به پادشاهي نبوكد نصر و بازوي.سر طالئي سمبل چه قدرتي است؟ بزرگترين امپراطوري جهان ولي وقتي سلطنت:٣٩آيه: نقره اي سينه

تر از سلطنت شما خوا  براي بوقوع پيوستن پيشگوئي خداوند پادشاهي."هد بود شما به پايان برسد سلطنت ديگري روي كار خواهد آمد كه ضعيف
در سال  شد.م.ق ٥٣٩نبوكد نصر و سينه. توسط كورش پادشاه فارس منقرض و فارس ميباشد كه نقره اي بازو  نمايش دهنده پادشاهي ماد

و توانائي بودند و شكم برنز. امپراطوري مقتدر و سلطه يونان است: ران و يونان) اسكندر مقدوني(الكساندر. سمبل پادشاهي و پارس غلبه يافت بر ماد
از. به سومين امپراطوري بزرگ تبديل شد از آن سلطنت چهارم"٢:٤٠دانيال: ساقهاي آهني. فرمانروائي كرد.م.ق ١٦٨ تا ٣٣١او پس

خ) روم"احتماال( و همه چيز را در هم كوبيده و همچون آهن قوي خواهد بود از مرگ الكساندر."رد خواهد كرد به ظهور خواهد رسيد پس
و به چند قسمت تقسيم شد تا زمانيكه نهايتا را، امپراطوري آهن توسط روم Pyndaدر پيكار.م.ق١٦٨در"امپراطوري يونان ضعيف شده  يونان

كرد. شكست داد در حدود. سزار آگوستوس يونان را امپراطوري (امپراطوري آگوستوس بود سال پيش معاصر با ٢٠٠٠ميالد عيسي مسيح :٢لوقا.
در."در آن زمان آگوستوس امپراطور روم فرمان داد تا مردم را در تمام سرزمينهاي تحت سلطه امپراطوري سرشماري كنند)١ او و حواريون مسيح

نو. خالل دوره ساقهاي آهني ميزيستند و شكست روم در كتاب تاريخ طلوع بدون شك پيشگوئيهاي دانيال:شتادوارد گيبون تاريخدان قرن هجدهم
و در نهايت امپراطوري برنز توسط پادشاهي آهن يعني روم منهدم شد  و امپراطوريها يك به يك شكست داده شده لح.بوقوع پيوست ه تفكرظيك

در دوره امپراطوري بابل ميزيست. كنيد را. دانيال و سقوط امپراطوريها . براي صدها سال بعد پيشگوئي كنداو چطور ممكن است توانسته باشد ظهور
و انبار مشكل داريم . ولي ببينيد كه چطور پيش بينيها صدها سال يكي پس از ديگري بوقوع پيوستند.و ما هنوز براي پيش بيني موجودي سرمايه

از ديگري تعقيب كردند، ماد وپارسٕبابل و روم يكديگر را يكي پس سرب! يونان و با نظام يكديگر را مثل يك ستون سرباز كه ازان پشت سر هم
و. دنبال مي كنند آيا خداوند آينده را در كنترل خود خواهد داشت؟ آيا ميتوانيم به آينده اي كه او برنامه ريزي كرده اطمينان داشته باشيم؟پاسخ قطعي

و آهن! بلي: مكرر چنين است از گل اين سلطنت تقسيم  ... ٢:٤٢�٤١دانيال را تعقيب كند؟ آيا قدرت پنجم جهاني ميتواند روم: پنجه پاي مخلوطي
و بعضي مثل گل ضعيف خواهد بود  از قسمتهاي آن مثل آهن قوي و بعضي  دانيال امپراطوري پنجمي را پيش بيني نكرده ولي بخشي."خواهد شد

به.از سلطنت آهني روم را بيان نموده است شد١٠روم ا. پادشاهي منكسر خواهد  اتفاق"آيااين مسئله واقعا. نگشتان پنجه پا ميباشدكه سمبل ده
شد"افتاد؟ مطمئنا و پنجم دوره مسيحيان. چنين و نهايتا،در خالل قرن چهارم  قوم بيشترين١٠" بربري ها به امپراطوري منحط روم حمله كردند
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مرزه١٠و. قلمرو روم غربي را بدست گرفتند در و مستقل حكومت خود را بنابراين انگشتان پا سمبل. اي اروپا پايه ريزي نمودند مليت مشخص
. اقوام مدرن امروزي اروپاست

٣

م قدسايام ما در پيشگوئي هاي كتاب  
از راه وصلت با يكديگر٢:٤٣آيا اقوام اروپائي متحد خواهند شد؟دانيال و گل نشان ميدهد كه خانواده هاي سلطنتي سعي خواهند كرد  مخلوط آهن

 را متحد مردان قدرتمندي در طول تاريخ تالش كردند كه اروپا."متحد شوند ولي همانطور كه آهن با گل مخلوط نميشود آنها نيز متحد نخواهند شد
و به شكست انجاميد و. كنند ولي تمامي سعي آنها باطل بود ناپلئون بناپارت به اين هدف خيلي نزديك شد ولي در كارزار واترلو شكست خورد

و هيتلر قدرتمند ترين سپاه را در دوران خود تشكيل دادند. گريست ند شد ولي مردم مختلط خواه. چرا؟ چون كالم خدا قائم بود. سزار ويليام دوم
در دستان خود محفوظ داشته است. متحد نخواهند شد دو جنگ جهاني مويد اين است كه خداوند آينده را در كنترل. برآورد در نهايت همه چيز را او

و آرامش خاطر ميدهد. خواهد داشت و اين اميد به ما در زندگيمان اعتماد بنفس . همين امر كفايت مي كند كه اميدوار باشيم

�

 نگاهي به آينده
از پيشگوئيهاي كتاب مقدس كامل نشده است پن. تنها يك بخش و آنرا خرد ميكندجسنگي به پ.ه پا اصابت كرده نجه اين چه معنائي ميدهد؟ آن

��٣��٣آيه هاي.حكمرانان اروپاي فعلي هستند در باب دوم دانيال بخوانيد  و.را از آسمان نازل خواهد شد تا ملكوتش را با صلح بزودي عيسي
كرد. سالمتي برقرار كند  و پادشاه پادشاهان براي هميشه جهان را حكمراني خواهد  همه پيشگوئيهاي دانيال. سپس مسيح آن صخره محكم اعصار

عيسي مسيح فرزند. مطابق با برنامه زمانبندي شده خدا به بازگشت باشكوه مسيح نزديكتر ميشويم. بوقوع پيوسته بجز برخورد سنگ با مجسمه
و فيض خود پايه گذاري كند  و پادشاهي ابدي را با محبت در شرف ظهور ميباشد تا به تاريخ خونين بشري پايان داده . محبوب خدا

�

و روياي پادشاه  شما

و فرود اقوام آشكار ساخت،اين نبوت در فراز كه.هدايت خداوند را و اين پيشگوئي كتاب مقدس بوضوح نشان ميدهد از خداوند گذشته را ميداند او
و رهبري كند. آينده نيز با خبر است هر فردي را هدايت او قادر است كه زندگي . وقتيكه خداوند حركتهاي قومها را به اين ظرافت هدايت ميكند پس

سر شما نيز حساب شده است ١٠:٣١�٣٠متي: عيسي گفت از گنجشكهاي. پس نگران نباشيد. تمام موهاي دنيا در نظر خدا شما خيلي بيشتر
و اميد."ارزش داريد و نگراني باشند،ايمان هر ترس  اميد كاملي كه ما به نجات"١٩:�عبرانيان. هداياي خداوند هستند كه ميتوانند پادزهري براي

و استوار نگاه ميدارد كه. خود داريم براي جان ما همچون لنگري است نيرومند كه به هنگام طوفانها ما را ثابت  رابطه ما را با خدا همين اميد است
در آنسوي پرده مقدسترين جايگاه ميباشد. حفظ ميكند در آسمان او كه قرن."يعني با از سفرهاي١٦ارسموس يك پژوهشگر در يكي  ميالدي

و آنرا تكه تكه ميكرد: دريائيش نوشت و امواج سهمگين به كشتي برخورد نموده و ملوانان. روزي كشتي ام به گل نشست و فرياد مسافرين  هياهو
و دعا ميكرد در گوشه اي نشسته در آغوش داشت به آرامي و ارتباط هميشگي او با خدا. ميكردند ولي زني جوان كه كودك خود را اين دعاي روزانه

و با دست ديگرش با تكه چوبي پارو ميزد. بود در بغل داشت روي الوار شكسته اي نشست در حاليكه كودكش را  ميكردند كه او زنده ديگران فكر.او
او اولين كسي بود كه با كودكش به ساحل رسيد. نخواهد ماند و با آسمانها به دادو ستد نپرداخت. اما . او تنها كسي بود كه فرياد نكشيد گريه نكرد

در زندگي ما با ديگران ايجاد كند و اعتماد به او ميتواند تفاوتهاي بسياري كه. اميد به خداوند در. دنيا زيرو زبر شود حتي زماني هر طوفاني شما در
در وعده عيسي كشف كنيد  و ميروم١٤:٢٧ يوحنا.زندگيتان ميتوانيد آرامشي خارق العاده را و. من هديه اي نزد شما ميگذارم اين هديه آرامش فكر

و زود گذر نيست. دل است  را."نترسيد. خاطر باشيد پس آسوده. آرامشي كه من بشما ميدهم مانند آرامشهاي دنيا بي دوام و صلح آيا آن آرامش
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از منجيتان تشكر كنيد او دعوت نميكنيد كه امروز به زندگيتان وارد شود؟. داريد؟ اگر داريد اگر نداريد چرا از
 

: قوم اصلي امپراطوري روم غربي بودند١٠ده انگشت پا كه
انگلستان: انگلو ساكسونها  

فرانسه: فرانك ها  
آلمان: آلماني ها  
ايتاليا: لمباردها  

مضمحل شده اند: اوستروگوثها  
اسپانيا: ويزيگوثها  

وئيسس: بورگونديانها  
شمال آفريقا كه مضمحل شده اند: واندالها  

پرتغال: سو اويها  
بعد از قرنها ناپديد شدند: هروليها  

گنجينه هشتم  
 عيسي بخاطر شما باز مي گردد

 يوسف گمگشته باز آيد به كنعان غم مخور

 كلبه احزان شود روزي گلستان غم مخور
ال،پس از سالها بدرفتاري و و سايه اي بيش برايش باقي نمانده بود آرماندو واالدارس خسته و نزار شده در٣٠او دوره محكوميت.غر  ساله اش را

در كليسائي دعا كرده بود. زنداني در كوبا سپري ميكرد روز ميالد عيسي مسيح در او بارها شكنجه شده بود ولي از ايمان خود. جرمش اين بود كه
او را هدايت ميكرد. دست نكشيد و عاشق يكديگر شده بودند.ي كه با يك زن جوان بنام مارتا بسته بودپيمان: چيزي در زندان مالقات . آنها يكديگر را
كرد. آنها در طي مراسمي در حيات زندان ازدواج كردند. جذب ايمان او شده بود"آن زن عميقا از چندي مارتا به اجبار به ميامي مهاجرت . ولي پس

 آرماندو بصورت پنهاني پاره كاغذي را براي مارتا فرستاد كه روي آن نوشته شده بود قول ميدهم كه بسويت خواهم.جدائي آنها بسيار دردناك بود
و چنين نيز نخواهد ماند. روزگار هميشه اينطور باقي نمي ماند. آمد را. تو هميشه در قلب من خواهي بود. بسويت خواهم آمد. چنان نماند او اين قول

و ضربات روحي سهمگين استوار ساخته بود  در مكاني كه ايمان فلك به باد رفته بود با آنهمه بد رفتاري با. كه بزندگيش با اميد ادامه دهد مارتا نيز
و تالش كرد تا نظر عموم را به گرفتاري كه شوهرش داشت معطوف سازد . اين وعده بسختي كار كرد

١

و پيمان  وعده
و اتفاق شگفت انگيز نازل از آسمان آبي براي يك گردهمائي و ترديد شويم كه آيا روزي ممكن است عيسي زمانهائي ممكن است دچار وسوسه

از يكديگر.شود ولي يك چيز. ممكن است انتهاي غم انگيز تاريخ عالم پديدار شود انتها براي يافتن شاديدر. جدا بوده ايم ما براي مدتهاي مديد
را.و بطور ساده وعده بازگشت عيسي مسيح است. است كه اميد را در قلبهايمان تازه نگاه ميدارد  او قبل از صعود به آسمان به شاگردانش اين وعده

آن.رتان آسوده باشد شما كه به خدا ايمان داريد به من نيز ايمان داشته باشيد خاط"٣ـ١٤:١يوحنا: داد نزد پدر من خدا جا بسيار است من ميروم تا
و شما را خواهم برد تا جائي كه من هستم شما نيز باشيد. جا را براي شما آماده كنم  از اين بود. وقتي همه چيز آماده شد باز خواهم گشت اگر غير
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از بازگشت دوباره سخن بميان آورده است ٢�٠٠"كالم خدا تقريبا."ح بشما ميگفتم بطور واض كه. بار همچنان كه او براي اولين واقعيت اين است
در حدود  و زندگي كرد ح مدتها پيش از اين خداوند وعده داد كه مسي. بار دوم نيز به اين دنيا خواهد آمد،سال پيش ٢٠٠٠بار به اين دنيا نازل شد

او كه ما را از بيعدالتها او براي گناه بشر فراگيرخواهد بود،خواهد آمد و عفو و بي انصافي ها رها ميكند و عيسي،آن عهد قديمي. شرارت  عملي شد
بر روي صليب مرد و از آنچه كه بنظر ميرسيد به تحقق پيوست. آمد تر او همچنين به تحقق. آن وعده با شكوه . خواهد پيوستقول بازگشت دوباره

و اعتماد كنيم آورد. ما ميتوانيم به كسي كه ما را دوست دارد تكيه او كه خونبهاي ابدي را براي ما پرداخته. آنكه بازخواهد گشت تا ما را نزد خود گرد
و پيام فرستاد.است و نقاشي  بعضي از نوشته هاي آرماندو را به مارتا توانست.در تمام مدتي كه آرماندو زنداني بود براي مارتا بصورت قاچاقي شعر

كرد. چاپ برساند و فصاحت نوشته ها نظر دنيا را به خود جلب . فيدل كاسترو را براي رهائي زندانيان تحت فشار گذاشتند،خارجي دولتهاي. شيوائي
دو. ميكرد كه آزاد شده است او به سختي باور. آرماندو با دعوت رئيس جمهور فرانسه به پاريس پرواز كرد ١٩٨٢باالخره در اكتبر باالخره پس از

و اشتياق  و صبر در ميامي بنام. آرماندو بسوي آغوش مارتا دويد؛دهه رنج Church Kieran Stچند ماه بعد آن زوج خوشبخت در كليسائي
و ميثاق خود را تكرار كردند در نهايت بوقوع پيوست. عهد ك.نزد تو خواهم آمد: آن وعده ه چقدر شگفت انگيز خواهد بود وقتي كه عيسي تصور كنيد

رو ببينيم در رو و نگراني هاي ما را خواهد زدود. را او تمامي رنجها و همه دردهائي را كه در قلبهايمان پنهان كرده بوديم تسكين. ظهور پر جالل
او ما به تمامي آرزوهاي خود خواهيم رسيد. خواهد يافت از يك اتحا. با حضور دوباره شدو او برخوردار خواهيم و صميمي با عيسي بزودي.د جاودان
آيا مشتاق ديدار او هستيد؟. خواهد آمد

 

٢

عيسي چگونه خواهد بود؟بازگشت  
از ابتدا اينها را گفتم تا مواظب باشيد"٢٧ـ�٢:٢متي آيا عيسي پنهاني خواهد آمد؟ـ١ و بشما بگويند كه مسيح در بيابان. من پس اگر بيايند

و اگر بگويند نزد ما مخفي شده باور نكنيد  از فاصله."دوباره ظهور كرده به سخنشان اهميت ندهيد بنابراين. بسيار دور قابل مشاهده است تلئلوء نور
. آمدن عيسي بصورت پنهاني يا يك پديده ذهني نخواهد بود

خـ٢ ايشان هنوز به آسمان خيره مانده بودند كه ناگهان متوجه" ١:١١�١٠اعمال رسوالن واهد آمد؟ آيا دوباره عيسي مثل يك شخص واقعي
در ميانشان ايستاده اند  دو مرد سفيد پوش و به آسمان خيره شده ايد. شدند عيسي به آسمان."؟ايشان گفتند اي مردان جليلي چرا اينجا ايستاده ايد

روز نيز باز  و همانگونه كه رفت يك كرد. خواهد گشترفت و كوران را بينا كه. همان عيسي كه بيماران را شفا داد همان عيسي كه با آرامي با زني
در آغوش مي گرفت. مرتكب زنا شده بود رفتار كرد و كودكان را مرد. همان عيسي كه اشك غمگساران را پاك نمود بر روي صليب همان عيسي كه

ا در روز سوم و در قبر آرام گرفت او باز خواهد گشت.ز ميان مردگان برخاستو . دوباره هم

او را ببينيم؟ـ٣ بر ابرها مي آيد"١:٧مكاشفه وقتي عيسي بازگردد آيا ميتوانيم او سوار او را خواهد ديد حتي آناني كه به پهلويه. بنگريد ر چشمي
و اندوه خواهند گريست از شدت وحشت و تمام قومهاي جهان او را خواهند ديد و"٣٠:٢متي."بگذار چنين باشد! بلي آمين.او نيزه زدند

در آسمان ظاهر خواهد شد در سراسر جهان عزا خواهند گرفت. سرانجام نشانه آمدن من در ميان آنگاه مردم و تمام مردم دنيا مرا خواهند ديد كه
و شكوهي خيره كننده مي آيم هر شخص زنده در اين كره خاكي بازگشت او را خواهد ديد."ابرهاي آسمان با قدرت . آري

در كنار عيسي خواهد بود؟ـ اما چون مسيح در جالل خود با جميع مالئكه مقدس خويش آيد آنگاه با كرسي جالل خود"٢�:٣١متي چه كسي
و شكوهي خواهد داشت."خواهد نشست در ميان فرشتگان چه عظمت . تصور كنيد كه بازگشت عيسي

دقـ� ٢ متي يق بازگشت عيسي را ميتوانيم پيشگوئي كنيم؟ آيا زمان:و چه ساعتي دنيا به آخر" ��٣ اما هيچكس نميداند كه چه روزي
به همان ترتيب شما نيز براي آمدن ناگهاني من هميشه".فقط پدر ميداند. آن بي خبر استخواهد رسيد حتي فرشتگان هم نميدانند فرزند خدا نيز از

تا   براي بازگشت"آيا شما شخصا.هر كسي ميتواند بازگشت با شكوه عيسي را ببيند ولي بسياري براي آن آماده نيستند." غافلگير نشويد آماده باشيد
 عيسي آماده ايد؟



 كتاب مقدس مسيحيان به زبان فارسياولين خود آموز

28 
 

٣

 وقتي عيسي دوباره بيايد چه خواهد كرد؟
و من فرشتگان خود را با صداي بلند شيپور خواهم فرستاد"٣١:٢متي. وقتي عيسي بيايد تمامي نجات يافتگان را خواهد خواندـ١

و آسمان گرد آورند و كنار زمين از گوشه و زندگي شما را مبارك سازد آنگاه اگر به عيسي اجا."تا برگزيدگان مرا و قلب زه بدهيد تا شما را آماده كند
و با خوشي او را خوش آمد خواهيد گفت . با تمامي دل

و آواي تكان دهنده رئيس"�١:اول تسالونيكيان. تمامي مردگان عادل را بيدار خواهد نمود عيسيـ٢ زيرا صداي فرمان الهي
از آسمان به زمين خواهد آمد  و ناگاه خود خداوند و نواي شيپور خدا شنيده خواهد شد از همه مسيحياني كه مرده اند زنده. فرشتگان آنگاه پيش

ر و دوران مختلف. قبرها خواهند شكافت. صداي قوي او شنيده خواهد شد."ا مالقات كنندخواهند شد تا خداوند در اعصار و ميليونها نفر كه عيسي را
روز باشكوهي آنروز خواهد بود. پذيرفته اند قيام خواهند كرد . چه

و متحول خواهد نمودـ٣ نه تنها مردگان عادل را بلكه عادالن زنده را نيز متحول. عيسي در بازگشت ثاني تمامي عادالن را متبدل
حال"�٣ـ١�:�١اول قرنتيان.ير متبدل خواهد نمود براي تدارك يك زندگي جاويد عيسي بدنهاي فاني را به بدنهاي فنا ناپذ. خواهد نمود 

در ميان بگذارم شد: ميخواهم رازي عجيب را با شما از آسمان به صدا. ما همه نخواهيم مرد بلكه به همه ما بدني نو داده خواهد زماني كه شيپور آخر
بر هم زدن همه ايمانداراني كه مرده اند با بدني  در يك لحظه در يك چشم آنگاه ما نيز كه هنوز زنده ايم ناگهان. فنا ناپذير زنده خواهند شد در آيد

و بدني نو خواهيم يافت  و از بين رفتني است بايد به بدن آسماني تبديل شود بدني كه هرگز. تبديل خواهيم پذيرفت زيرا بدن خاكي ما كه فاني
و هميشه زنده خواهد ماند  و ديگر خبري از آرتروز وقتي عيسي بيايد همه."نابود نخواهد شد و سرطان، ورم مفاصل، ما تغيير خواهيم يافت  فلج

و مجالس ترحيم نخواهد بود. نخواهد بود از مراسم سوگواري و ديگر خبري . آنزمان عيسي آمده است. بيمارستانها بسته خواهد شد

به آسمان خواهد بردـ� شما كه به خدا ايمان داريد به من نيز ايمان داشته. خاطرتان آسوده باشد٣ـ١:١يوحنا. عيسي تمام عادالن را
و. من ميروم تا آن جا را براي شما آماده كنم.نزد پدر من خدا جا بسيار است. باشيد شما را خواهم برد تا وقتي همه چيز آماده شد بازخواهم گشت

از اين بود بطور واضح بشما ميگفتم. جائي كه من هستم شما نيز باشيد  در آسمان اندوخته."اگر غير و بازخريد كه براي شما از ميراث رهائي پطرس
و تباهي در آسمان نگاه داشت":١اول پطرس. شده سخن ميگويد  و آلودگي يعني زندگي جاودان.ه است خدا نيز براي شما ميراثي بدور از فساد

. ما ميتوانيم براي مشاهده آن شهر شگفت انگيز خداوند آن اورشليم جديد منتظر باشيم."را

و عذاب را خواهد زدودـ� و رنج سخ. عيسي براي هميشه شرارت و رد آنهائي كه با مقاومت از سوي عيسي را تي آن محبت تقديم شده
در واقع بر خودشان حكم ميكنند و صخره ها التماس كرده ميگفتند"�١:�مكاشفه. كردند و: ايشان به كوهها بر ما بيفتيد و اي صخره ها اي كوهها

و از خشم بره پنهان كنيد  بر تخت نشسته از روي آنكه آنها.ميدهند بميرند بجاي اينكه با عيسي روبرو شوند آنها ترجيح: چقدر دردناك است."ما را
و آنها را به پذيرش فيض الهي ميخواند و يا يك مقام.ميدانند كه آوائي همچون تندر ميغرد و خوشگذراني آنها كه خود را ديوانه وار در پي يافتن ثروت

در زندگي  و در پي بطالت بوده اند  به ايشان بگو خداوند"٣٣:١١حزقيال. از راه رستگاري غافل بوده انددنيوي گم كردند روزي خواهند فهميد كه
از راههاي بد خود بازگشت كند: مي فرمايد به حيات خود قسم من از مردن شخص شرور خشنود نميشوم بلكه از اين خشنود ميشوم كه شخص شرور

هال."بازگشت كنيد چرا كه بميريد؟ ...و زنده بماند  بنابراين مسيح"٣:٩دوم پطرس.ك شود بلكه ميخواهد كه همه توبه كنند او نميخواهد هيچكس
گر چه گاهي اينگونه بنظر ميرسد  و فرصت بيشتري ميدهد تا گناهكاران. در وعده بازگشت خود تاخيري بوجود نياورده است در واقع او صبر ميكند

از ما درخواست ميكند."توبه كنند چون نميخواهد كسي هالك شود او برويم عيسي اي تمامي كساني كه زير يوغ سنگين"١١:٢٨متي. كه نزد
و من به شما آرامش خواهم داد  بر ميگردانند. زحمت ميكشيد نزد من آئيد از روي مهر روي و . اما ناباورانه بعضي از اين دعوت سخاوتمندانه
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 آيا براي آمدن عيسي آماده ايد؟
و شكوه. عيسي قيمت سنگيني را براي ضمانت دادن به ما پرداخت پر جالل كه.در خانه پدر مكاني را برايتان مهيا ميكنم: يك آينده آن قيمتي

اما بار. فقط يك بار جان خود را فدا كرد تا بعنوان قرباني گناهان بسياري را پاك كند مسيح نيز"٩:٢٨عبرانيان. عيسي پرداخت زندگي خودش بود 
او هستند نجات بخشد  و اشتياق چشم براه بر روي صليب مرد تا گناهان شما را بردارد بار دوم."ديگر خواهد آمد تا آناني را كه با صبر  آن منجي كه

آوردو براي منتظران خود نجات. ظاهر خواهد شد از مارا رستگاركند. را خواهد هر يك  صليب،ولي بدون بازگشت ثاني. مسيح خود را فدا كرد تا
در نظر دارد بما آن خانه امن ابدي را واگذار نمايد. بي معني خواهد بود كه. عيسي او اجازه بدهيم براي اينكه اين گفته عملي شود ما بايستي به

بر قلبه  در شانتونگ واقع در �١٩ آگست�١در. اي ما حاكم شود بعنوان رب نجات دهنده در يك مجتمع نگهداري جنگزدگان پسر بچه اي
در آسمان ديده است  و فرياد كشيد كه يك هواپيما و زنان براي مدتها مثل. تمام اهالي دويدند تا به آسمان نگاه كنند. شمال چين دويد اين مردان

در خانه هايشا  و نگراني زندگي مي كردند زنداني توسط ژاپنيها و اضطراب و براي مدتهاي مديدي در محروميت براي بسياري تنها.ن حبس شده
و نجاتشان خواهد داد"يك چيز آنها را روحا  و اين اميد كه كسي خواهد آمد و آن اميد به پايان جنگ بود و. زنده نگاهداشته بود بزودي خداوند

و ما  از ابرها نازل شده و ظالمانه بشري پايان خواهد يافت. را رستگار خواهد نمود منجي ما او بيايد ميداند كه ما كيستيم.و داستان خشن آيا. وقتي
و جاللش مي آيد آماده ايد  اگر نه همين حاال عيسي را دعوت كنيد كه وارد زندگيتان. براي خوش آمد گوئي به پادشاه پادشاهان كه با تمامي شكوه

و بگذاريد كه مشكالت روزانه تان وقتي حضو. شود او وارد قلبتان شده در دنيا ميتواند به مشكالت دنيا خاتمه دهد پس حال اجازه بدهيد كه ر عيسي
و به شما حيات جاويد عطا كند. را حل كند و گناهان فارغ ساخته از زحمات گرانبار و ميتواند شما را و معضالت است حضور. او حالل مشكالت
در  او شما را براي آمدنش آماده. همچنانكه آمدن اوميتواند دنيا را متحول كند،قلبتان ميتواند زندگيتان را عوض كند عيسي به عيسي توكل كنيد

و جاودان را داده است و از همين حاال به شما تضمين يك زندگي عالي  آمين.ميسازد

گنجينه نهم  
 خانه شما درآسمان

 سحرم دولت بيدار ببالين آمد گفت برخيز كه آن خسرو شيرين آمد
از سالها مسافرت در شرق باالخره ماركوپولو به زادگاهش بازگشت و.بعد و محيرالعقول زيادي را براي ديگران تعريف كرد او داستانهاي مهيج

او را به ديوانگي كشانده است دوستانش درحين ناباو و نقره سفر كرده بود. ري گمان ميكردند كه سفر هاي طوالني از طال پر او. او به شهري
در باره زغال سنگ نشنيده بود. سنگهاي سياهي را ديده بود كه ميسوزند و پارچه هائي را ديده بود كه غير قابل. تا آن زمان كسي چيزي او لباسها

و دهانش به حدي ميتواند٣او در مورد ماري. ولي تا آن زمان كسي در مورد آزبست چيزي نشنيده بود. ال بودندغاشت و پا دارد  متري گفت كه دست
سر انسان حكايت كرد كه درون آن مثل شير سفيد است. باز شود كه يك مرد را ببلعد از. او در مورد يك دانه به اندازه يك از ماده اي گفت كه او

و ميتواند چراغ را تا مدتي طوالني روشن نگاه دارد زمين فو  و نارگيل يا نفت خام نديده بود. ران كرده سالها بعد وقتي. هيچكس تا آن زمان تمساح
حا  او اصرار كرد تا تمامي حكايتهائي را كه تعريف كرده بود و براي آمرزش گناهانش به در كنارش نشست شا ماركوپولو رو بموت بود فردي روحاني

بر صحت داستانهاي خود پافشاري نمود. كند  و هر جزء آن راست است. ولي ماركوپولو اين كار را نكرد و واقعي است. او گفت او. همه آنها درست
از تمام چيزهائي را كه ديده بودم گفتم در واقع من نيمي گ. ادامه داد كه از بهشت را براي ما ما قبل. فته اندكاتبان كتاب مقدس نيز يك نگاه اجمالي
و نارگيل را ديده باشيم آن را در خيال تصور ميكنيم  از.از اينكه تمساح و فراتر از بهشت را بما نشان ميدهد و كتاب مقدس هم يك نگاهي اجمالي

و عود ميباشد و نوازش چنگ بر ابر ها . قرار داشتن
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 آيا بهشت يك مكان واقعي است؟
 آسوده باشد شما كه به خدا ايمان داريد به من نيز ايمان خاطرتان"٣ـ١٤:١يوحنا. عيسي يك مكان واقعي را در بهشت براي ما تدارك ميبيند

برد. من ميروم تا آن جا را براي شما آماده كنم. نزد پدر من خدا جا بسيار است. داشته باشيد و شما را خواهم وقتي همه چيز آماده شد بازخواهم گشت
به. تا جائي كه من هستم شما نيز باشيد  از اين بود بطور واضح از." شما ميگفتماگر غير عيسي براي بار دوم به دنياي ما مي آيد تاما را به يك قصر

و جاللش بسيار فراتر از روياهاي ماست. پيش تدارك ديده شده در يك شهر آسماني با شكوه ببرد  با.اورشليم جديد جائي كه شكوه ز اينكه ا پس
آ  او قصد دارد كه بر روي زمين بياورد مسيح بمدت هزار سال در آسمان زندگي كرديم  آتش،هنگامي كه اورشليم جديد نزول كند.ن خانه آسماني را

شد. سراسر دنيا را خالص خواهد ساخت (سياره باز سازي شده ما دوباره مكاني براي سكونت نجات يافتگان خواهد در).ا بخوانيد�١ـ٢٠:٧مكاشفه.
چ.توضيح بيشتري خواهيم داد٢٢درس و آسمان تازه اي ديدم"٣ـ٢١:١مكاشفه:ه تصويري بما نشان ميدهديوحنا نويسنده مكاشفه سپس زمين

از آسمان پائين مي  از جانب خدا و من يوحنا شهر مقدس اورشليم را ديدم كه از دريا هم ديگر خبري نبود و آسمان اول ناپديد شده بود چون آن زمين
يك. آمد كه. عروس بود كه خود را براي مالقات داماد آماده كرده باشدچه منظره با شكوهي بود شهر اورشليم به زيبائي از تخت صدائي بلند شنيدم

از اين پس در ميان انسانها خواهد بود! ميگفت خوب نگاه كن  و ايشان خلق هاي خدا خواهند. خانه خدا از اين پس خدا با ايشان زندگي خواهد كرد
م."بلي خود خدا با ايشان خواهد بود. شد از "�:�متي تحول شدن دنيا توسط آتش چه كساني به وعده عيسي در آن ساكن خواهند شد؟ پس

و متواضعين."خوشا بحال فروتنان زيرا ايشان مالك تمام جهان خواهند شد و فروتنان عيسي قول داده كه دنيا را مثل باغ اصلي عدن بازسازي كرده
. وارثان زمين خواهند شد

٢

 آيا در آسمان داراي بدن واقعي خواهيم بود؟
از مردگان با بدني جالل يافته نزد شاگردان خود ظاهر گشت آن،وقتي عيسي پس از قيام به جاي ميخها در دستها"٣٩:٢لوقا را شرح داد؟ چگونه

كه. به من دست بزنيد تا خاطر جمع شويد كه من روح نيستم. خودم هستم"مي بينيد كه واقعا.و پايهايم نگاه كنيد چون روح بدن ندارد اما همينطور
او از."مي بينيد من دارم  او را لمس كند"توما"عيسي يك بدن واقعي داشت در يك مناسبت عيسي وارد يك خانه).٢٠:٢٧يوحنا( خواست تا

و غذاي واقعي خورد و با مردم واقعي سخن راند ٢لوقا.(واقعي شد:از زندگي روحاني).٣ پر نخواهد شد بلكه توسط مردم واقعي كه بهشت از روح
و بدنهاي جالل يافته دارند  در اما سر منزل اصلي ما آسم" ٣:٢١�٢٠فيليپيان.لذت ميبرند ان است كه نجات دهنده ما عيسي مسيح خداوند نيز

از آنجا باز گردد  او هستيم تا و ما چشم براه پر جالل. آنجاست و بشكل بدن او به هنگام بازگشت خود اين بدنهاي فاني ما را دگرگون خواهد ساخت
در خواهد آورد آ. خود در خواهد و دوستان خود."ورد ما را نيز دگرگون خواهد ساختاو با همان قدرتي كه همه چيزها را تحت سلطه خود آيا ما اقوام

در بهشت تشخيص خواهيم داد؟  را"١٣:١٢اول قرنتيان را و مبهم اما روزي همه چيز و آنچه ميبينيم تار آنچه اكنون ميدانيم بسيار اندك است
و روشن خواهيم ديد به همان روشني كه خدا حاال قلب مرا ميبيند  ب."واضح "ما يكديگر را كامال. يكديگر را خواهيم شناخت"هشت ما كامالدر

از اين دنيائي كه در آن زندگي مي كنيم قدر دان همديگر خواهيم بود و بيشتر و. خواهيم فهميد از بدن آسماني وي شناختند او را شاگردان عيسي
او"ظاهرا ( بخاطر صورت آشناي آش).٣ـ�٣:٢لوقا. او را از صداي او را با نام صدا زد مريم ـ٢٠:١يوحنا(نايش در كنار قبرستان شناخت كه
در راه عماعوص از روي حركاتش كه برايشان آشنا بود شناختند ). �١ او را از حواريون وقتي آنها به حالتي كه وي غذا را بركت داد دقت. دو نفر

و آداب خداوندشان ميباشد نجات يافتگان تجربه هاي شيرين وشگفت انگيزي درديدار هاي)�٣ـ١٣:٢ا لوق.(كردند تشخيص دادند كه اين رفتار
در آسمان خواهند داشت  از دست رفته اي را دوباره در بهشت. مجدد با دوستان واقوام تصور كنيد كه چه حالتي به شما دست خواهد داد وقتي عزيز

 ببينيد؟ 
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خواهيم كرد؟در بهشت چه  
و فراواني خواهيم داشت در بهشت چگونه خواهد بود؟ اشعيا.در آسمان حركتهاي بالقوه زيرا من زمين جديدي"٢٢ـ١٧:��طرح خانه رويائي شما

در گذشته بوده كامال  هر چه شد"مي سازم وم. فراموش شده ديگر بياد آورده نخواهد سرور باشيد زيرا اي قوم من از اين آفرينش جديد تا ابد شاد
و سرور شما باشد از نو مي آفرينم تا شهر شادي كرد. اورشليم را نيز و ساكنانش شادي خواهم در آنجا ديگر صداي. من خودم نيز براي وجود اورشليم

و زاري شنيده نخواهد شد در شهر مقدس است."گريه (عيسي هم اكنون در تدارك مسكن براي ما اين)را بخوانيد٢١و مكاشفه٣ـ١٤:١يوحنا.
و ساخت خانه هاي خود را در دست ميگيريم  چه كسي. شايد خانه هاي ييالقي با چشم انداز زيبا. آيه ها همچنين اشاره به اين دارد كه ما طراحي

در تمدن پيشرفته خداوند منتظر ماست  ر. ميداند كه چه تكنولوژي مدرني در خانه پدر كنيم در آسمان شروع به كاوش و وقتي وشهاي علمي حاضر
پر باران مملو از ميوه. ماجراهاي فضائي ممكن است كودكانه بنظر برسد  و و دنج يا جنگل انبوه آيا زيبائي آبشار را دوست داريد؟ يا يك مرغزار آرام

و لذيذ  ج ..."�١:٣اشعيا. هاي خوشمزه و شادماني همه سر سبز خواهد شد خوشي و بيابانهاي خشك آن همچون باغ عدن پر خواهد ساخت ا را
در همه جا بگوش خواهد رسيد و تازه اصلي عدن مبدل خواهد."شكر گزاري همراه با سرودهاي شاد تر و خداوند زمين را به يك باغ طبيعي بكر

و خشكسالي وجود نخواهد داشت. ساخت از اين سرب معلق در هواي دودآلوده و درياچه ها مثل كريستال زالل خواهند بود. بيش و درختان
بر زيبائي جهان افزوده ميشود ظرفيت ما نيز براي جذب اينهمه زيبايي ازدياد خواهد يافت. كوهساران با قامت رعنا برافراشته خواهند بود . همچنانكه

و لذتي دارد هنگاميكه پس از بهبود براي و براي مدتها بستري بوده ايد چه تازگي ز٢٠وقتي كه بيمار بوده "دن به بيرون ميرويد؟حتما دقيقه قدم
و جاودانگي خواهد انجاميد و اين حظ وافر در آسمان به ابديت هر توانائي افزون. محظوظ خواهيد شد و در آنجا هر استعدادي شكوفا خواهد شد

و تراوش عشق به اوج خود خواهد رسيد . خواهد گشت

�

 آيا شرارت دوباره آسمان را تهديد خواهد نمود؟

و فاسد اجازه ورود به آنجا را ندارد"٢١:٢٧مكاشفه در كتاب زندگاني اين شهر فقط جاي كسان. هيچ بدي يا شخص نادرست ي است كه نامشان
و آنها هرگز ديگر پديد نخواهد آمد."بره نوشته شده باشد و نتايج شومش را رفع خواهد كرد او.خداوند بطور كامل گناه وقتي عيسي ظاهر شود ما شبيه

(خواهيم شد شد به فيوضا، دروغ يا تجاوز، سرقت،در عوض دريافت محركهاي قتل).٣:٢اول يوحنا. :٢١مكاشفه.ت آسماني نائل خواهيم"
از چشمان آنها پاك خواهد ساخت و نه دردي زيرا تمام اينها متعلق به دنياي. خدا تمام اشكها را و نه غمي نه ناله اي ديگر نه مرگي خواهد بود

از بين رفت  از بين خواهد رفت."پيشين بود كه ب. حتي دشمن نهائي كه مرگ ميباشد اول.هشت جواني ابدي با رستگاران خواهد بود در سرزمين
و هميشه زنده"١�:�٣قرنتيان از بين رفتني است بايد به بدن آسماني تبديل شود بدني كه هرگز نابود نخواهد شد و زيرا بدن خاكي ما كه فاني

و روحي ديگر نخواهد بود."خواهد ماند  و اختالل جسمي او بيايد چشمهاي كوران" ���:�٣ اشعيا. تصور كنيد كه در آنجا ديگر نقص عضو وقتي
و گوشهاي كران را شنوا خواهد ساخت  و الل سرود خواهد خواند. را بينا و خيز خواهد كرد ها. لنگ مانند آهو جست و در صحرا در بيابان چشمه ها

."نهرها جاري خواهند شد

�

 عظيم ترين محشر در آسمان

رو تصور كنيد در رو ب"٢١:٣مكاشفه. ديدن پروردگار را لند شنيدم كه ميگفت خوب نگاه كن خانه خدا از اين پس در ميان انسانهااز تخت صدائي
شد. خواهد بود  و ايشان خلق هاي خدا خواهند پروردگار توانا وعده."بلي خود خدا با ايشان خواهد بود. از اين پس خدا با ايشان زندگي خواهد كرد

با. بود همنشيني با او چه خوشي عظيمي خواهد. داده كه هميشه در كنار ما خواهد بود  يك موسيقيدان چه لذتي خواهد برد چنانچه او را حاال
و هفته"٢٣:��اشعيا. بتهوون بر يك سفره بنشانند؟ يا اينكه يك دانشمند افتخار همكاري با اينشتين را هم اكنون پيدا كند  همه مردم ماه به ماه
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در كانون شهر افراشته شده است."به هفته به اورشليم خواهند آمد تا مرا پرستش كنند تختي كه به رنگ سبز زمردين. سرير خداوند با شكوه فراوان
هر سو  او دريايي گسترده به و زير پاهاي او درخشان همچون خورشيد و صورت و كساني كه خداوند آزادشان كرده سرود"٣٥:١٠اشعيا ... ميباشد

از آن راه به اورشليم سرور خواهد. خواهند آمد خوانان با شادي جاوداني و و جاي خود را به شادي و ناله آنان براي هميشه پايان خواهد يافت غم
او براي ما همچنان ادامه دارد."داد و دلسوزي و وفاداري او حتي ذره اي كم نشد بر نام آن مقدس يگانه كه محبت و ستايش . حمد

�

 ما نيز بايد در آنجا باشيم

رو ببيند در رو شما بايد از اين.و به خاطر اين بود كه اراده نمود تا ما را نجات دهد آن هم با پرداختن قيمتي گزاف. عيسي اشتياق دارد كه ما را
و امتياز رايگان بهره برداري كنيد  از صليب براي ما مهيا شده است. به مسيح توكل كنيد. موقعيت . همه ما به آمرزش نيازمنديم آن آمرزشي كه

بره"٢١:٢٧مكاشفه در كتاب زندگاني و فاسد اجازه ورود به آنجا را ندارد اين شهر فقط جاي كساني است كه نامشان هيچ بدي يا شخص نادرست
از گناه فارغ."نوشته شده بود  او برويم. ميكندعيسي شما را او بمانيم. بيائيد نزد و در قوت و ناپاكي جدا باشيم و نامقدسي هر ناخالصي عيسي.از

در قلب شما شروع شده باشد.كليد ورود به ملكوتش را بما داده است  يك.و آن ملكوت ممكن است همين حاال از گناه فارغ كرد وقتي عيسي ما را
در قلب ما ساخت  و پنجه نرم كنيما. بهشت كوچك را و تقصيرات دست و ترس و خشم از.و ما را قادر ميسازد تا با نگرانيها اميد به بهشت فرار

در زمين ياري ميدهد. مشكالت زندگي نيست  و. اميد به بهشت ما را در ايجاد بهشت از نظرسنجي نشان داد كساني كه اميد به آخرت دارند يك آمار
شا  و بهتري نسبت به ديگران دارندبر خدا توكل ميكنند زندگي و ايمان را از زبان پطرس بشنويد. دتر  با اينكه" ١:٩�٨اول پطرس: زندگي با اميد

او را دوست داريد و اين ايمان چنان شادي عظيمي را در شما. شما تابحال مسيح را نديده ايد اما اكنون نيز اگر چه اورا نميبينيد اما به او ايمان داريد
آو  از شما انتظار چه نوع زندگي را دارد."رده كه قابل وصف نيست بوجود شما را بخدا قسم كه به دعوت ارحم. آيا تا كنون كشف كرده ايد كه مسيح

از آب زندگاني برايگان بنوشد ..."٢٢:١٧ مكاشفه. الراحمين پشت نكنيد  و هر كه تشنه است بيايد ."ميگويند بيا هر كس اين را ميشنود بگويد بيا
او بيائيد. همين حاال كه اين جمله را ميخوانيد"دقيقا. عيسي همين االن با شماست و بشما ميگويد.او شما را دعوت ميكند كه نزد او مشتاق شماست

در قلب خود كنكاش كنيد. بيائيد در اين لحظه بار ديگر خدا را را. اگر هنوز تصميم نگرفته ايد او بگوئيد كه آن هديه جاودان او پذيرفته ايدبه او.از به
تا. بخاطر تمام كارهائي را كه برايتان انجام داده است تشكر كنيد. بگوئيد كه او را دوست داريد او بخواهيد و خداوند ابهامي وجود دارد از اگر بين شما

هي. آنرا بزدايد  او بسپاريد بدون او را در قلب خود ميشنويدخود را نزد در حاليكه صداي و معطليامروز به.چ تعلل و سر تعظيم فرود آوريد در حضور او
ام:او بگوئيد آمين. من براي هميشه به تو تعلق دارم. من همه چيزم را به تو ميسپارم. اي عيسي اي پروردگام من بحضورت آمده

 

گنجينه دهـم  
 بازگشت عيسي تا چه حد نزديك است؟

 اي پادشه خوبان داد از غم تنهايي دل بي تو به جان آمد وقت است كه باز آئي

پ"انسان طبيعتا پيشگوئي دقيق. ما مي خواهيم بدانيم چه چيزي ماوراي افق ها وجود دارد.ي ببرد در جستجوي راهي است تا بتواند به رازهاي آينده
و خرما بر نخيل. توسط بشر ميسر نيست تنها يك فرد ثابت. پيش بيني هواي فردا نيز آسان نيست چه رسد كه فكر داستان فردا كنيم. دست ما كوتاه

و پيشگوئي وي اطمي  يك.حضرت عيسي مسيح. نان نمود كرده است كه ميتوان به اعتبار نبوت او در ميان كالمش ميتواند ما را به آينده ببرد زيرا او
و موثق است در مورد بازگشت دوباره اش چيست. راهنماي معتبر چه كسي ميتواند در مورد آينده دنيا خبر. در اين درس خواهيم ديد كه هدف عيسي

. كسيكه آنرا در ازل خلق نموده است"بدهد؟ مطمئنا
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و مژده دلـدار بيار از خاك ره يار بيار ببـر اندوه دل  اي صبا نكهتي

از دهن دوست بگو  نامه خوش خبر از عالم اسرار بيارنكته روح فزا

١

 نشانه هاي بازگشت مسيح
. عيسي به حواريون خود اطمينان داد كه دوباره خواهد آمد

او كه بنام خداوند مي آيد"٢٣:٣٩:متي از اين پس مرا نخواهيد ديد تا بگوئيد مبارك است :متي:سپس شاگردان او پرسيدند".زيرا به شما مي گويم
٢چ٣: و انقضاي عالمو و نشان آمدن تو ون به كوه زيتون نشسته بود شاگردانش در خلوت نزد وي آمده گفتند بما بگو كه اين امور كي واقع ميشود

در فصلچِيست؟ و فصل٢ عيسي بطور واضح او تا چه حد نزديك است٢١ متي و گواه كه بيانگر اين خواهد بود كه بازگشت  لوقا چندين نشانه
و گوياي اين مطلب ميباشد كه بازگشت دوباره او قريب الوقوع است.ودارائه نم در برابر چشمان ما انجام شده اند بيائيد. اين پيشگوئيها يك به يك

در ذهن يك فرد خطور ميكند را با  در دوره مدرن امروزي بزر"ده"سواالتي را كه در امتداد در كتاب مقدس و نشانه نبوتي كه گراه تابلوي راهنما
و كنكاش قرار دهيم . ملكوت خداوند به آنها اشاره شده را مورد آزمون

به سامان غم مخور  اي دل غمديده حالت به شود دل بد مكن وين سر شوريده باز آيد

و وحشت‚اباضطر: نشانه نخست و سرگشتگي‚ارعاب  پريشاني

و از شورش آز اي دل بشو از تلخ و پرور ندارد شهد آسايش مذاق حرص و دهر دون  سماط

از ع اتفاق اگر به اخبار شبانگاهي توجه كنيد متوجه خواهيد شد كه آن وقاي. سال پيش عيسي يك پيشگوئي براي دوره معاصر ارائه نمود١٩٠٠بيش
از براي امتها روي خواهد نمود بسبب شوريدن"�٢–٢١:٢٨لوقا.افتاده و حيرت بر زمين تنگي و ستارگان عالمات خواهد بودو و ماه ودر آفتاب

و امواجش بر ربع مسكون ظاهر ميشود زيرا قوات آسمان متزلزل خوا. دريا و انتظار آن وقايعي كه از خوف شدو دلهاي مردم ضعف خواهد كرد و.هد
و جالل عظيم مي آيد و با قوت و چون ابتداي اين چيزها بشود راست شده سرهاي خود را بلند. آنگاه پسر انسانرا خواهند ديد كه بر ابري سوار شده

از آنجهت كه خالصي شما نزديك است خ.در دنياي امروز هيچ شرح دقيقي مثل اين نميتواند نگاشته شده باشد.كنيد و و بشر از وحشت وف بيمناك
فرض كنيد اگر يك گروه. انبوه سالحهاي انبار شده در زراد خانه ها قادر است كل اين سياره را نابود كند. نگران از اين است كه دنيا به كجا ميرود

تن. تروريست به يك كالهك اتمي دست يابد چه پيش خواهد آمد و نگراني و اضطراب و رويدادهاو بحرانها ها عيسي به ما قوتدر عصر مصيبتها
و ياد آور اين است كه بازگشت مسيح واقعا نزديك شده است و حرمان دارند.قلب ميدهد و شكايت از نا اميدي كه. امروزه مردم اغلب گاليه ببينيد

درس. دنيا به كجا رسيده است پر از اميد اعالم كنن"كنكاش"با اينحال دانش آموختگان اين و . بنگريد كه عيسي مي آيد:د ميتوانند با صدائي رسا

و رخدادهاي دنيا:نشانه دوم  مصيبتها

و"٣١–٢١:١١:لوقا. بالياي طبيعي در آخرين وقايع بروز خواهد كرد و چيزهاي هولناك و وباها پديد و قحطيها در جايها و زلزله هاي عظيم
از آسمان ظاهر خواهد شد بر شما دست اند. عالمات بزرگ وو قبل از اين همه و زندانها خواهند سپرد و جفا نموده شما را به كنايس ازي خواهند كرد

و حكام بجهت نام من خواهند برد  پس در دلهاي خود قرار دهيد كه براي حجت آوردن. اين براي شما بشهادت خواهد انجاميد. در حضور سالطين
كه. پيشتر انديشه نكنيد  و حكمتي خواهم داد و مباحثه نتوانند نمود زيرا كه من به شما زبان و. همه دشمنان شما با آن مقاومت و شما را والدين

از شما را بقتل خواهند رسانيد و بعضي و دوستان تسليم خواهند كرد و خويشان كرد. برادران .و جميع مردم بجهت نام من از شما نفرت خواهند
سر شما گم نخواهد شد دري. وليكن موئي از كه. ابيدجانهاي خود را به صبر و چون ببينيد كه اورشليم به لشكرها محاصره شده است آنگاه بدانيد

در صحرا بود داخل شهر نشود.خرابي آن رسيده است هر كه و در شهر باشد بيرون رود هر كه و در يهوديه باشد بكوهستان فرار كند زيرا.آنگاه هر كه
و غضب. كه همان است ايام انتقام تا آنچه مكتوب است تمام شود بر روي زمين و شير دهندگان در آن ايام زيرا تنگي سخت بر آبستنان وليكن واي

و اورشليم پايمال امتها خواهد شد تا زمانهاي.بر اين قوم حادث خواهد شد  و در ميان جميع امتها به اسيري خواهند رفت و بدم شمشير خواهند افتاد
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و ستارگا. امتها بانجام رسد و ماه وو در آفتاب از براي امتها روي خواهد نمود بسبب شوريدن دريا و حيرت بر زمين تنگي و ن عالمات خواهد بود
شد. امواجش بر ربع مسكون ظاهر ميشود زيرا قوات آسمان متزلزل خواهد و انتظار آن وقايعي كه از خوف و آنگاه.و دلهاي مردم ضعف خواهد كرد

و جالل عظيم مي آيدپسر انسانرا خواهند ديد كه بر ابري سوار و با قوت از. شده و چون ابتداي اين چيزها بشود راست شده سرهاي خود را بلند كنيد
و خشكسالي فكر كنيد."آنجهت كه خالصي شما نزديك است از تلويزيون. يك لحظه به قحطي تصاوير كودكان گرسنه با شكمهاي متورم همچنان

د. پخش ميشود  رو به موت هستند آيا باعث تعجب نيست كه چرا از گرسنگي نيايي كه ميتواند بشر را به كره ماه بفرستد قادر نيست مردمي را كه
و باليا تا آخر زمان ادامه يافت. رانميتواند تغذيه كند  و بدين جهت بود كه قحطي در مورد زلزله چطور؟.عيسي ذات بشر خودخواه را مي شناخت ولي

در سال  رو به فزوني گذارده است ١٩٩٩بر اساس سالنامه دنيا از دوران مسيحيان زلزله هاي بزرگ قرن. قرنها پس آمار نشان ميدهد كه در
در قرن نوزدهم�هجدهم  و در قرن بيستم بيش از صدها زلزله ويرانگر رخداده است٧ زلزله عظيم و هر لحظه كه به دوران آخر. زلزله دهشتناك

و شواهد و نزديكترميشويم مدارك و هولناكتري ميابيم نزديكتر و زلزله هاي عظيم. اين تصاوير پيشگويي عيسي را تائيد ميكند. بيشتر وقتي قحطي
در قرن. تدريجا به اوج ميرسند ياد آوري مي كنند كه ملكوت خدا نزديك است . آمدن پادشاه پادشاهان را اعالن ميكند٢١زلزله هاي بيشتر

و ثرو:نشانه سوم در فقر بيشتر-تتمول دارائي در حاليكه اكثريت مردم در دستهاي اقليت ثروتمندان بيشتر انباشته ميشود هر لحظه ثروت

در"٣:�يعقوب . غوطه ميخورند و مثل آتش گوشت شما را خواهد خورد شما بر شما شهادت خواهد داد و زنگ آنها و نقره شما زنگ ميخورد  طال
و بينشهاي كالن اقتصادي بر."زمان آخر خزانه اندوخته ايد و فقيرن ثروتمند ميشوان ثروتمند،غم دانش اقتصاد و. فقيرتراند انبوه ميلياردها خزانه

بر آمدن پروردگار است .دارايي بدون استفاده همچنين دال

و اجتماعي:نشانه چهارم و آشوب هاي مدني و نا آرامي در ميان كارمندان بطور روز افزو-نا آرامي رو به چرا نارضايتي و چشمگيري ن

و"٨–:�يعقوب فزوني گذارده است؟ بر مي آورد و شما آنرا با فريب نگاه داشته ايد فرياد  اينك مزد عمله هائيكه كشت هاي شما را درويده اند
از اين.د نزديك استشما نيز صبر نماييد ودلهاي خود را قوي سازيد زيرا كه آمدن خداون...ناله هاي دروگران بگوش رب الجنود رسيده است  پس

نارضايتي كارگران در اين روزها مبين دليل اين. پيشگوئي يعقوب با افزايش غير متعارف ثروت در دوران ما آشفتگي هاي اجتماعي افزايش مي يابد
و ندار رو به وخامت ميگذارد نشانه اي ديگر از آمدن پروردگ. اغتشاشات است و كشمكش بين دارا . ارهويدا ميشودهمچنانكه بحران

از هم گسيخته شده است؟-انحطاط اخالقي:نشانه پنجم و پود اجتماع در ايام"١٣‚�–٣:١دوم تيموطائوس چرا تار اما اين را بدان كه
خو. آخر زمانهاي سخت پديد خواهد آمد و ناپاكزيرا كه مردمان خودپرست و ناسپاس و بدگوو نامطيع والدين و متكبر و الفزن و طماع و. اهند بود

از نيكوئي و متنفر و بي مروت و ناپرهيز و غيبتگو و كينه دل از خدا دوست ميدارند. بي الفت و مغرور كه عشرت را بيش و تند مزاج كه.و خيانتكار
و فريب"."ز ايشان اعراض نماا. صورت دينداري دارند ليكن قوت آنرا انكار ميكنند در بدي ترقي خواهند كردكه فريبنده و دغاباز ليكن مردم شرير

و لجام."خورده ميباشند از ماترياليزم كردنكش هر طرف كه بنگريد تصويري و ظرافت دنياي كنوني را تشريح كند؟ به آيا كسي ميتواند به اين دقت
و آزار جنسي را بخوانيدشايد. گسيخته در مقابلتان خودنمائي ميكند بي. به شما شوك دست دهد اگر آمار سوءاستفاده از جوانان جمعيت بيشماري

از كنترل ميباشند و خارج و ديگران را مجروح مي كنند. احساس در آغاز شباب بدون دليل آدم مي كشند اين گالري عكس باصدايي رسا. نوجوانان
. استاعالم مي كند كه آمدن عيسي بسيار نزديك

و خرافات:نشانه ششم و شعبده بازي رو به انفجار نهاده است؟-گسترش جادوگري ٢متي چرا عالقه شديد به جادوگري:٢زيرا" 
و انبياء كذ و معجزات عظيمه چنان خواهند نمود كه اگر ممكن بودي برگزيدگانرا نيز گمراه كردنديكه مسيحيان كاذب اين."به ظاهر شده عالمات

و ماوراءطبيعي خطور كرده است و تقلبي در زمان آخر چطور معجزات جعلي بر روي صحنه. پاساژ پيشگوئي ميكند كه و شعبده بازان جادوگران
اي. نمايش ظاهر شده اند و در همه جا مثل قارچ شيوع يافته اندمكاتب . دئولوژي هاي جديد

و يد بيضا مي كرد  اين همه شعبده ها عقل كه مي كرد اينجا سامري پيش عصا
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و شعبده بازان كريستالهاي جادويي مي فروش و افكار شما رخنه ميكنند اين ساحران در وجود و بمرور حتي متاسفانه ناشران اقدام به تاليف كتابهاي.ند
و تجارت به اين قبيل كارها مبادرت مي كنند  ي خرافات نموده اند كه تنها بمنظور سودجوئي جا. راهنما و عجايب مثل بمب در همه عالئم جعلي

از مشرق ساطع شده تا ٢٧:٢متي: نتر ميسازد كه عيسي پيشگوئي كرد گسترش يافته كه همه اينها اين مطلب را روش   زيرا همچنانكه برق
.بمغرب ظاهر ميشود ظهور پسر انسان نيز چنين خواهد شد

و هنگام درو-يداري دنياب:نشانه هفتم از كشته خويش آمد و داس مه نو يادم امتها"١–٣:١٢يوئيل نبي-مزرع سبز فلك ديدم
و بوادي يهوشافاط بر آيند زيرا كه من درآ بر همه امتهائيكه به اطراف آن هستند داوري نمايمنجا خواهم نشستبرانگيخته شوند داسرا پيش آوريد. تا

و چرخشتها لبريزگرديده است چونكه شرارت شما عظيم است. استكه حاصل رسيده پر شده جماعتها جماعتها. بيائيد پايمال كنيد زيرا كه معصره ها
روز خداوند در وادي قضا نزديك است. در وادي قضا  و كشورهاي خاورميانه شاهد بيشترين.زيرا و شرق اروپاو شوروي سابق و آفريقا در آسيا امروزه

. اقوام در تمام تاريخ كه تا بحال ثبت شده هستيم زيرا كه روز خداوند نزديك شده استبيداري 

و تدارك جنگ:نشانه هشتم در. نيمما در دنياي عجيبي زندگي ميك-برنامه صلح و هميشه هر كسي موافق برقراري صلح است

و خصومت قرون گذشته شعله جنگ را روشن مي كند در اين ميان هنوز عداوت در مورد اشتياق. باره صلح گفتگو ميكند اما و يوئيل نبي ميكاي نبي
خ"٣–١:ميكاي نبي.مردم در باره پايداري صلح سخن بميان آورده اند  در ايام آخر كوه بر فوق تلهاو و بر قله كوهها ثابت خواهد شد انه خداوند

و قومها بر آن روان خواهند شد  بر.بر افراشته خواهد گرديد و بخانه خداي يعقوب و امتهاي بسيار عظيمت كرده خواهند گفت بيائيد تا بكوه خداوند
ش و براههاي وي سلوك نماييم زيرا كه و كالم خداوند از اورشليم صادر خواهد شد آئيم تا طريقهاي خويشرا بما تعليم دهد در. ريعت از صهيون او و

و نيزه هاي خويشرا دور تنبيه خواهد كردو ايشان شمشيرهاي خود را براي گاوآهن از جاي و امتهاي عظيم را ميان قومهاي بسيار داوري خواهد نمود
و بار  بر امتي شمشير نخواهد كشيد و امتي و بي اعتمادي كشورهاي همسايه." ديگر جنگ را نخواهند آموخت براي اره ها خواهند شكست سوء ظن

بر انگيزانيد.اينرا در ميان امتها ندا كنيد"١٣–٣:٩يوئيل نبي.آنها را وادار به تدارك جنگ ميكند  و جبارانرا تمامي مردان. تدارك جنگ ببينيد
بر آيند  ار. جنگي نزديك شده و و مرد ضعيف بگويد من قوي هستم گاوآهنهاي خود رابراي شمشيرها اي.ه هاي خويشرا براي نيزه ها خورد كنيد

هر طرف جمع شويد و از و بيائيد بر آيند زيرا. اي خداوند شجاعان خود را بĤنجا فرود آور. همه امتها بشتابيد امتها برانگيخته شوندو بوادي يهوشافاط
انجا خواهم نشستكه من درآ بيائيد پايمال كنيد زيرا. داسرا پيش آوريد كه حاصل رسيده است. طراف آن هستند داوري نمايم تا بر همه امتهائيكه به

و چرخشتها لبريزگرديده است چونكه شرارت شما عظيم است  پر شده در وادي قضا. كه معصره ها در وادي قضا. جماعتها جماعتها روز خداوند زيرا
تااز مدتها پيش كتابمقدس مسئله غام".نزديك است  در نهايت صلح در زمين پايدار نخواهد شد و و پيچيده جنگ با صلح را پيشگوئي كرده بود ض

. بازگردد"وقتيكه عيسي مجددا

و مدرنيته:نشانه نهم ه-تكنولوژي و دانش ارتباطات و نقل پس از گذشت قرنها به اوج رسيده .ه دنيا را به هم نزديكتر نموده استمحمل

كن":١٢دانيال نبي و كتابرا تا زمان آخر مهر گرد. اما تو اي دانيال كالمرا مخفي دار و علم افزوده خواهد ".يدبسياري بسرعت تردد خواهند نمود

در اينجا نشان داد كه دانش افزايش خواهد يافت تا جاييكه دنيا به آخر برسد  به اطالعات كامپيوتري عصر حاضر"اين پيشگويي مستقيما. دانيال
ا. اشاره دارد در. فزايش يافته استدانش با سرعت نور در اين چند سال گذشته و صعود علمي تا�٠اين ترقي  سال گذشته از دوهزار سال پيش

از. مالحظه كنيد كه چطور خيل عظيم مردم براي كسب دانش آنان را مجبور به مسافرتهاي مكرر نموده است.كنون بيشتر بوده است  ١٨�٠تا قبل
ك و آنطرف ميرفتند ولي االن و درشكه به اينطرف و سريع نموده استمردم با اسب و شاتلهاي فضا پيما ارتباطات را آسان و.نكورد افزايش مسافرت

بر اينكه ما در آخر زمان زندگي مي كنيم .سيل اختراعات حاضر شواهدي است
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بهع-انجيل در سراسر عالم:نشانه دهم از آمدنش مژده انجيل شديسي پيشگويي كرده كه قبل ٢متي.سراسر دنيا اعالم خواهد–١"
بر جميع امتها شهادتي شود آنگاه انتها خواهد رسيد در تمام عالم موعظه خواهد شد تا از جهان"براي دهه ها تقريبا".و باين بشارت ملكوت  نيمي

در حجاب افتاده بود تا اينكه يك شبه اين حصار قوي كمونيزم منهدم شد فرودي. پشت يك پرده آهنين وار برلين خراب شدو اقتدار امپراطوري شوروي
از جهان آغوش خود را براي انجيل گشودند.پاشيده شد در دنيا بيسابقه است. بطور ناگهاني نيمي بواسطه ماهواره پيام انجيل بطور. گسترش پيام انجيل

و ملل پخش ميشود .اين مطلب اشاره اي است به آيه باال. همزمان براي تمامي اقوام

٢

 آمدن عيسي چقدر نزديك خواهد بود
ب از تشريح وقايعي كه فرا رسيدن رجعت ثاني را برايمان ٢متي:ه نقش كشيد عيسي كالمش را اينطور منعقد نمود پس:٣ مطمئن باشيد اين" 

و همه اينها را به چشم خود خواهد ديد و بديهي است.نسل خواهد ماند اين تابلوهاي راهنما مؤيد بازگشت مجدد عيسي. نتيجه گيري بسيار آشكار
و بيانگر اينكه نسل ها آنرا خواهند ديد  روزي. هستند و عذاب را خواهد زدود آنروز و رنج او گناه را. خواهد بود كه و ملكوت ابديش و پادشاهي

را ...عيسي اعالن نمود كه هيچ كس نميداند. بنيانگزاري خواهد نمود و ساعت ٢متي:و عيسي ادامه داد �٣:٢متي.آنروز:لهذا شما نيز" 
در ساعتي كه گمان نبريد پسر انسان مي ". آيدحاضر باشيد زيرا

٣

 عيسي تنها اميد دنيا است
و بهترين اميد براي دنياي ما است تا. ند گناه را نابود كند اوستزيرا تنها كسيكه ميتوا. مسيح آخرين بر روي صليب فدا شد عيسي براي گناهان ما

و ما را رستگار كند و از اين"٣:٨اول يوحنا . بهاي گناهان ما را بپردازد از ابتدا گناهكار بوده است و كسيكه گناه ميكند از ابليس است زيرا كه ابليس
و پرداختن فديه".زدجهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابليس را باطل سا اين راهي است كه منجي براي رستگاري ما تدارك ديده با قرباني خود

از وجودتان زايل گرداند.گناهان ما براي رهايي از تقصيرات. همان عيسي كه روزي گناه را نابود خواهد ساخت االن آماده است تا تقصيرهاي گناه را
و به مجبور نيستيد كه منتظر بازگشت ثاني مسيح با و مهر عظيم خود شما را از گناه رها كند شيد زيرا عيسي زنده همين االن حاضر است كه بامحبت

و فراغت از فشارهاي دنيوي. يك زن جوان بطور عجيبي احساس كرد كه زندگيش تغيير كرده است.شما آن آرامش ازلي را هديه كند او براي آرامش
يك. مشروب مي خورد و آرامش در زندگي اختيار كرده. جلسه روحاني رفتروزي بطور اتفاقي در او فهميد كه راه غلطي را براي بدست آوردن صلح

و دعوت انجيل در قلبش خود را به مسيح تقديم كرده بود و دستيارش به ديدن او رفتند او داستان تلخ.و با شنيدن پيام روز ديگر كه واعظ روحاني
از طريق فاحشگي امورزندگي خود را ميگذرانداو يك دائ. زندگي خود را بيان نمود و در مورد.م الخمر بود روز گذشته كه صحبتهاي شما را او گفت

بر دلم نشست و كالم ارحم الراحمين در قلبش شنيده بود. مسيح شنيدم او.او نداي خداوند بخشنده مهربان را در همه احوال خدا با او بود بيدلي
دور خداي از و كردنميديدش در.او تصميم گرفت كه همه چيز را به مسيح بسپارد.ا مي و ايمان خود را و خداوند پذيرفت او مسيح را بعنوان منجي

و استوار نمود او را پذيرفته. مورد بازگشت دوباره مسيح راسخ او اين بود كه مسيح او خيلي كارها كرده بود كه به آن افتخار نميكرد ولي تنها افتخار
و تر از گناهان ماست. يك مسيحي استاست و آمرزش مسيح بسيار عظيم و ارزشمند بود. فيض او با معني بر روي صليب خيلي براي . تجربه دزد

و گفت در آخرين لحظه هاي نااميدي رو به عيسي كرد آور هنگاميكه به ملكوت" ٢:٢٣لوقا : كسيكه پس به عيسي گفت اي خداوند مرا بياد
در فردوس خواهي بود عيسي".خود آيي هر آينه بتو مي گويم امروز با من رو بموت. بوي گفت و مهرباني به آن دزد همان عيسي كه با سخاوتمندي

و رستگاري را تقديم ميكند و يك آرامش ابدي. آمرزش را تقديم نمود االن نيز به شما نجات و كامل و عفو بي قيد وشرط همين االن. يك آمرزش
در اين  و اي خداوند مرا بياد آور هنگاميكه به ملكوت خود آيي: با دزد روبموت مي توانيد دعا كنيدهمين حاال.مورد كنكاش كنيدخود را و. عيسي

در فردوس خواهي بود: عيسي پاسخ خواهد داد  آمين.هر آينه بتو مي گويم امروز با من
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 گنجينه يازدهم

 قدرتهاي اسرار آميز در زندگي
و يد بيضا مي كرد  اين همه شعبده ها عقل كه مي كرد اينجا سامري پيش عصا

و مدبر عالي كه ميتواند ما را در زندگيمان بخوبي هدايت كند.در اين نوشتجات بيشتر با روح القدس آشنا خواهيم شد م. يك راهنما و"ا طبيعتاهمه
در اطرافمان ميگذرد نابينا هستيم. بنوعي نقص داريم"ذاتا در مورد چيزهائي كه و سرعت رعد از كنار ما مي گذرد. اغلب اوقات و.زندگي به تندي

در زندگي اعتماد كنيم در قدرتهاي اسرار آميز. همچنان مردديم كه به چه كسي شد با روح القدس بيشتر،ولي با كنكاش كردن ما. آشنا خواهيم او كه
در زندگي راهنمائي مي كند . را

١

 نماينده مسيح در دنيا
در حقيقت رفتن من به نفع" ١�:١٤�١٣�٧يوحنا.به آسمان صعود ميكرد به شاگردان خود قول يك هديه گرانبها را داد زمانيكه عيسي ولي

ولي اگر بروم او خواهد آمد زيرا خودم او را نزد شما خواهم.چون اگر نروم آن تسلي بخش كه روح پاك خداست نزد شما نخواهد آمد. شماست 
پ...فرستاد از ولي وقتي روح هر چه اك خدا كه سرچشمه همه راستي هاست بيايد تمام حقيقت را بشما آشكار خواهد ساخت زيرا نه از جانب خودبلكه

و.او نيز از آينده شما را با خبر خواهد ساخت.من شنيده است خواهد گفت  و با اين كار باعث عزت و بزرگي مرا به شما نشان خواهد داد او جالل
در بارگاه الهي باز مي گشت."احترام من خواهد شد  زيرا مسيح به خود آسمان داخل"٩:٢٤عبرانيان.در نقشه الهي عيسي ميبايد بعنوان نماينده ما

در پيشگاه خدا حاضر باشد  از جانب ما از پرستشگاه آسماني است. شد تا او وارد پرستشگاه زميني نشد چون اين فقط نمونه اي آن."بلي در حاليكه
ي خود داريم. لوب شده ما را در آسمان معرفي ميكند حضرت مص و راهنما از"روح القدس مستقيما. ما نيز در زمين روح القدس را بعنوان مشاور

آن.و نميتوانست همه جا حاضر باشد.در آن زمان عيسي درمحيط يك بدن انساني پيامبري ميكرد. طرف مسيح آمده است ولي روح القدس
و بطور همزمان حضور داشته.ردمحدوديت را ندا  از مكانهاي مختلف در بسياري و راهنما براي تعداد بيشماري از افراد او ميتواند بعنوان يك مشاور

. مسيح نيازهاي ما را بواسطه روح القدس برطرف ميسازد. باشد

٢

 روح القدس كيست؟

در ارتباط هستيم هر روزه اطعام ميكند. اغلب ما با خداي پدر و ما را و با مهرباني از ما مراقبت نموده را. پدرو سرپرستي كه دلسوزانه و ميتوانيم عيسي
در ميان ما بعنوان يك شخص زندگي كرد ك. پسر بخوانيم چون او يك. شيدن روح القدس كمي دشوار است ولي به تصوير ما نميتوانيم او را با

در باره روح القدس بما داده است. بشرمقايسه كنيم  هر حال كتاب مقدس اطالعات ويژه اي را را. يك شخصيت يا يك هويت.به عيسي روح القدس
از الوهيت. به عنوان يك شخص معرفي نموده  و رباني( يك عضو و الوهيت پسر) يا بنوعي هيئت الهي پس"٢٨:١٩متي.در امتداد با ربانيت پدر

و روح القدس تعميد دهيد و ايشان را باسم پدرو پسر و قومها را شاگردان من سازيد و مشخصه هائي را دارد."برويد داراي فكرميباشد: روح صفات
از دل ما باخبر است مي داند كه روح القدس چه مي گويد)٨:٢٧روميان( ." زيرا آنچه كه او بجاي ما دعا ميكند طبق خواست خداستو خدا كه

از عميق ترين اسرار خدا آگاهي)٢:١٠اول قرنتيان(داراي حكمت است بر ما آشكار ساخته است زيرا روح خدا اما خدا اين امور را توسط روح خود
بر ما آشكار ميسازد و آنها را و بخاطر. آيا حاضريد در دعا با من همكاري كنيد)١�:٣٠روميان(بما احساس محبت دارد."دارد بخاطر عيسي مسيح

در دل شما نسبت به من گذاشته است خواهش مي كنم براي خدمتي كه انجام ميدهم مانند من زياد دعا كنيد  او محزون."محبتي كه روح القدس
ر)٤:٣٠افسسيان.(ميشود وقتي كه ما گناه ميكنيم  بر شما مهر زده. نجش روح القدس گردد طوري زندگي نكنيد كه باعث او به ياد داشته باشيد كه
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از گناه آزادي خواهيد يافت در آن بطور كامل روز رستگاري آماده كند روزي كه :٩نحميا(او توانائي دارد كه ما را تعليم دهد."است تا شما را براي
و براي رفع تشنگي آب به ايشان بخشيديبراي رفع.روح مهربان خود را فرستادتا ايشان را تعليم دهد) ٢٠ و." گرسنگي نان آسماني رابه ايشان دادي

و پسر همكاري داشته است. روح القدس قدرت دارد تا ما را هدايت كند و خلقت دنيا با پدر در آغاز" ١:٢�١پيدايش. روح القدس در تشكيل
و بي شكل  و زمين را آفريد زمين خالي و روح خدا روي توده هاي بخار حركت ميكردهنگامي كه خدا آسمانها ."بود

٣

 اعمال روح القدس
برـ١ و ميتواند آنها را متحول كند روح القدس  قلبها حاكم است

عيسي جواب داد آنچه ميگويم"�:٣يوحنا. وقتي عيسي با نيقوديموس روبرو شد او در نقش روح القدس در حاكميت بر قلب بشري تاكيد نمود
و روح تولد نيابد نميتواند وارد ملكوت خدا شود  از آب روح."عين حقيقت است تا كسي از  بدين معني است كه روح القدس به ما يك آغاز جديد تولد

و رفتار ما را تغيير ميدهد. عطا ميكند درون. روح القدس در عطاي تولد دوباره اخالق :و آن وعده را عملي ميسازد. ما را تغيير ميدهد،روح القدس از
نه"�٣�:٢حزقيال در باطن شما خواهم و روحي تازه و مطيع.ادبشما قلبي تازه خواهم داد و دلي آرام از شما خواهم گرفت و نامطيع را دل سنگي

."بشما خواهم داد
و قدوسيت را در وجودمان آشكار ميسازد ما را از اعمال ناشـ٢ .ايست هشيار ساخته

او"١�:٨يوحنا كرد) روح القدس(وقتي و محكومند چون بمن ايمان ندارند: بيايد دنيا را متوجه اين سه نكته خواهد . نخست آنكه مردم همه گناهكار
و براي ايشان شفاعت ميكنم دوم آنكه پدر خوب من خدا حاضر است مردم را ببخشد چون من به نزد او ميرو سوم آنكه نجات براي ايشان مهيا.م

و كيفر خدا چون فرمانرواي اين دنيا يعني شيطان ديگر محكوم شده است از غضب وقتي داستان حيرت انگيز كسيرا ميشنويد كه از يك."شده نجات
و فاسد به همسري مهربان  و باگذشت تبديل شده بخاطر داش،زندگي بد و سرعت فداكار هر مرحله بسوي كامل شدن نتيجه مداخله ته باشيد كه
. بخشيدن توسط روح القدس بوده است

 ما را هدايت ميكند، در زندگي مسيح گونهـ٣
او را خواهيد شنيد كه ميگويد"٣٠:٢١اشعيا: مسيح با ما سخن ميگويد سر خود صداي از پشت از:هر گاه بطرف راست يا چپ برويد راه اين است

و صورته."اين راه برويد  روح القدس هم مانند. ائي را از قاره هاي مختلف ميبينيم در ميان امواج ماهواره اي كه به تلويزيونهاي ما ميرسد تصويرها
او پخش ميشود عمل ميكند از طريق و امواجي كه خداوند بر روي زمين. ماهواره و نشان دادن آن از آسمان ٢٠ـ�١:١يوحنا. آوردن پيام مسيح

پ" و من از پدر درخواست ميكنم تا و تسلي بخش ديگري به شما عطا نمايد كه هميشه با شما اگر مرا دوست داريد آنچه ميگويم اطاعت كنيد شتيبان
در  او دسترسي ندارند چون نه و تسلي بخش همان روح پاك خداست كه شما را با تمام حقايق آشنا خواهد كرد مردم دنيا به باشد اين پشتيبان

و او را مي  او هستيد او را ميشناسند ولي شما در جستجوي و نه او هستند در جستجوي در وجودتان خواهد بود و او هميشه با شماست شناسيد چون
و به كمك شما خواهم آمد  و بي سرپرست نخواهم گذاشت در. طوفانهاي زندگي شما را يتيم از اين دنيا خواهم رفت ولي حتي براي مدت كوتاهي

و چون من زنده ام شما  كه. نيز خواهيد زيست آن هنگام نيز با شما خواهم بودزيرا دوباره زنده خواهم شد سر گيرم خواهيد دانست وقتي زندگي را از
در خداي پدر هستم در من هستيد. من در شما هستم.و شما ."و من نيز

 در زندگي به دعاهاي ما رسيدگي ميكندـ�

و در دعاهايمان ياري ميدهد زيرا ما حتي نميدانيم" �٨:٢٧�٢روميان به اين وسيله يعني بوسيله ايمان ما روح خدا ما را در مشكالت زندگي
و براي چه بايد دعا كنيم از جانب ما دعا ميكند كه با كلمات قابل توصيف نيستاما روح خدا با چنان. چگونه ."احساس عميقي

در تقال هستيم روح القدس در عوض ما دعا ميكند روح. وقتي نا اميد هستيم شكايت نزد خدا مي بريم. وقتي براي يافتن يك واژه در ذهن خود
بردالقدس دعاي ما را با در آسمان براي ما شفاعت ميكند مي .صدائي رساتر نزد عيسي مسيح كه
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و شخصيت ما را نيز بطور مثبتي رشد ميدهدـ�  او كيفيت زندگي مسيحي وار ما را ارتقاء داده

و ثمرات روح را به آنان عطا ميكندروح القدس زندگي روحاني افر هر گاه روح خدا زندگي ما را هدايت كند"٢٢:�غالطيان. اد را بارور ساخته اما
در زندگي ما بوجود خواهد آورد  و خويشتنداري، وفاداري، نيكوكاري، مهرباني، بردباري، آرامش، شادي،محبت: اين ثمرات را داشتن. فروتني

(پيوند خورده ايم) عيسي(نده اينست كه ما به درخت تاك حقيقي ثمرات روح نشانده من")�:�١يوحنا. هر. بله من تاك هستم شما نيز شاخه هاي
در او زندگي كنم ميوه فراوان ميدهد چون جدا از من هيچ كاري از شما ساخته نيست و من نيز روح."كه در من زندگي كند در واقع عيسي با قدرت

در وجود . ما زندگي ميكندالقدس

 او ما را بعنوان شاهدان خود آماده ميكندـ�

در"١:٨اعمال رسوالن: وعده عيسي در اورشليم بر شما نازل شود قدرت خواهيد يافت تا  ولي آنچه الزم است بدانيد اينست كه وقتي روح القدس
ش،سراسر يهوديه و زنده و حتي دورترين نقطه دنيا در باره مرگ تمامي كساني كه بخواهند ميتوانند با كمك روح."دن من شهادت دهيد سامره

او باشند  از اول تا آخر برايمان شرح بدهد. القدس شاهدان . ما ممكن است تمامي جوابها را نداشته باشيم ولي روح القدس تمامي داستان را ميتواند
و فكر ما حركت ميكند در قلب بر ايشان نازل حواريون قبل از وقوع پنطي. روحي كه كاست براي ايجاد ارتباط مشكل داشتندولي وقتي روح القدس

رو كردند  و و دنيا را زير با"�:١٧اعمال. شد آنان پيام مسيح را به همه جا اعالن نمودند اما وقتي ايشان را در خانه ياسون پيدا نكردند ياسون را
از مسيحيان ديگر كشان كشان برده فرياد مي زد بر:ندعده اي و حاال به اينجا آمده اند تا آرامش شهر ما را نيز و سيالس دنيا را بهم ريخته اند پولس

."هم زدند

�

 عطاي روح

در باره مسيح" ١٢�١١�٨:افسسيان. كالم خدا بما نشان ميدهد كه چطور عطاياي روح القدس را تشخيص دهيم در كتاب زبور داود نيز
و ظفرمندانه به آسمان بازگشت به مردم هدايا بخشيد و شيطان را مغلوب ساخت از مرگ زنده شد او پس اوبه...پيشگوئي شده كه وقتي  اين ترتيب

از ما عطاي خاص يك رسول را داده است و به بعضي و استعدادهاي خاصي بما بخشيد را. هدايا به عده اي ديگر اين عطا را داده است كه پيغام خدا
و به  و آنرا بديگران اعالم نمايند به برخي استعداد فوق العاده داده است كه مردم را بسوي خدا هدايت كنند  برخي ديگر اين توانائي را دريافت كنند

و ايشان را رهبري نمايند از قوم خدا مراقبت كنند مسيح اين عطايا را با اين هدف بما ميبخشد كه ايمانداران مجهز. داده است كه مانند يك شبان
و كمال  و كليسا به رشد او گردند و باعث پيشرفت كليسا يعني بدن او را خدمت كنند هر مسيحي تمامي عطايا را."الزم برسد شوند تا بتوانند بهتر

اما تمام"١٢:١١اول قرنتيان. روح القدس بنا به تشخيص خود عطايا را به ايشان ميبخشد. بعضي بيشتر از ديگران دريافت ميكنند. دريافت نميكند
هر كس چه عط  و اوست كه تصميم مي گيرد به از جانب يك روح يعني همان روح القدس است را."ائي ببخشداين عطايا روح القدس هر شخصي

و كليسا عطا ميكند. بنا به نقشه خداوند پر ميسازد  و زماني عطاياي روح القدس را به مردم از عطاياي. خداوند بنا به اقتضاي مكاني ليست ديگري
در اول قرنتيان  از اين قرار ميباشند١٠ـ١٢:٨روحاني را ميتوانيم و نبوت،شفا،ايمان،دانش،حكمت: بيابيم كه و تفسير،پيشگوئي سخن گفتن بزبانها

و االن بهترين راه را بشما نشان ميدهم كه بهترين عطايا را دريافت كني. زبانها اول( پولس بما اصرار ميكند كه خواهان عطاياي بزرگتري باشيم
(١٢:٣١قرنتيان در باره محبت بما نشان مي دهد)١٣اول قرنتيان ). به.و محبت شاهميوه روح القدس است.عاليترين راه را و نگراني ما بايد توجه

و اجازه بدهيم كه روح القدس تشخيص بدهد كه كدام ثمره را بما عطا نمايد ).١٢:١١اول قرنتيان(اين باشد كه ثمرات روح را بدست آوريم

�
 پري روح القدس در روز پنطيكاست

و وعده عيسي عملي شد روز پنطيكاست روح القدس نازل شده ولي آنچه الزم است بدانيد اين است كه وقتي روح القدس"١:٨اعمال رسوالن.در
ي  در اورشليم در سراسر و زنده شدن من شهادتبر شما نازل شود قدرت خواهيد يافت تا در باره مرگ و حتي دورترين نقطه دنيا و سامره هوديه

هر مليتي كه در زير آسمان است صحبت كنند."دهيد از روز پنطيكاست روح القدس شاگردان را قادر ساخت تا بزبانهاي مختلف ٢اعمال رسوالن.(در
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.�ـ٣: او اي مردم)٢:٢٣يوئيل(شباهت نزول روح القدس به باران)  اورشليم شادي كنيد در خداوند خداي خود شادمان باشيد زيرا بارانهائي كه
از عدالت اوست در بهار بارانهاي بهاري خواهد باريد. ميفرستد نشانه هائي و به."بار ديگر در پائيز بارانهاي پائيزي نزول روح القدس در پنطيكاست

و رشد كنند كه همچنين است براي كليساي مسيحبارانهاي نخستين پائيزي شباهت دارد كه سبب ميشود  . كه دانه ها جوانه زده

�

 باران بعدي روح القدس
و قوت خواهد داد تا اعضا شهاد بر كليسا خواهد ريخت قرنها) ٢:٢٩�٢٨يوئيل(ت دهند نبوت كتاب مقدس بما ميگويد كه روح خدا مثل باران

و رستگاري به همه جاي دنيا رسيده است  و داستان نجات و آنرا. گذشته است و حاال نوبت باران بعدي است كه باعث رشد نهائي محصول شده
درو ميكند و آماده هر ايما. حاصلخيز از بازگشت ثانوي مسيح خداوند ندار مخلصي را توسط روح القدسدر حينيكه تاريخ به اوج خود رسيده تنها قبل

و در او زندگي. براي بهشت آماده ميكند  پر شده از روح خدا شما در حال حاضر تجربه باران اول را داريد آيا براي باران آخر حاضر هستيد؟ آيا
خا  از شما براي رساندن پيام او استفاده ميكنيد؟ همچنانكه از روح قوت يافته ايد آيا به خداوند اجازه ميدهيد كه و بازگشت دوباره رق العاده محبت

 كند؟ 

٧

ر وح القدسشروط دريافت  
و به ساير رسوالن گفتند برادران اكنون چه بايد بكنيم؟"٢:٣٧اعمال رسوالن او سخنان پطرس سخت مردم را تحت تاثير قرار داد بنابراين به

و به نام عيسي غسل تعميد بگيريد تا خدا گناهان  از گناهانتان دست كشيده بسوي خدا بازگرديد از شما بايد هر يك . تان را ببخشد پطرس جواب داد
و آمدن بسوي مسيح–توبه."آنگاه خدا به شما نيز اين هديه يعني روح القدس را عطا خواهد فرمود از گناهان  شرطي است براي دريافت– بازگشت

از مسيح است. عطاياي روح القدس و اطاعت و متعهد بودن (الزمه پر شدن از روح القدس ندامت دو).١٧ـ�١٤:١يوحنا. ست داريد آنچه اگر مرا
و تسلي بخش ديگري به شما عطا نمايد كه هميشه با شما بماند. ميگويم اطاعت كنيد  از پدرم درخواست خواهم كرد تا پشتيبان اين پشتيبان.و من

در وجودتان خواهد ...و تسلي بخش همان روح پاك خداست كه شما را با تمام حقايق آشنا خواهد كرد  و "مانداو هميشه با شماست
٨

 زندگي پر شده از روح القدس
از معراج پيروانش را تعليم داد او همان هديه اي است كه پدرم وعده اش را ..." ��:١اعمال رسوالن. عيسي قبل منتظر روح القدس باشيد زيرا

و من نيز درباره  روز ديگر شما با روح القدس تعميد خواهيد. اش با شما سخن گفته ام داده يحيي شما را با آب غسل تعميد داد ولي تا چند
شد."يافت پر خواهند از روح القدس و بارها كالم خدا نشان داد كه مسيحيان ؛١٣:٩؛٩:١٧؛��:٧؛�:�؛٣:�؛٣١:؛٨:؛:٢اعمال رسوالن.(بارها
،�٣:١افسسيان.ن همواره زيبا خواهد بود چون مسيح ايده آل هايش را توسط روح القدس براي ما عملي مي سازد زندگي مسيحيا).�:١٩؛١٣:�٢

و توانا سازد"٢٠�١٧ دل"دعا ميكنم كه مسيح از راه ايمانتان كامال. من از او ميخواهم تا با كرامت بيحد خود باطن شما را با روح خود نيرومند  در
از خدا مي حال خدا را ...خواهم آنقدر در محبت مسيح ريشه بدوانيد كه تا همراه با ساير فرزندان همه ابعاد مسيحيت را درك نمائيد شما جاي گيرد

و فكر ما انجام دهد و اميد از خواست در ما كار مي كند براي ما كارهائي بسيار فراتر پري روح."جالل باد كه قادر است بوسيله آن قدرت عظيمي كه
روز  هر و مطالعه كتاب مقدس القدس از ديروز ميسازد با دعا و منبع محبت يعني خداوند نزديكتر. ما را بهتر دعا ومطالعه كالم خدا ما را به مرجع

تر ميسازد.ميسازد بر ميدارد وراه را براي نزول روح القدس هموار و مسيح را راو در نهايت عطاياي گرانقدر روح القدس. اينكار تمامي موانع بين ما
روح.هر لحظه كه فرصت داشتيد آنرا مطالعه كنيد. براي پري روح القدس نسخه اي جالب ارائه ميكند٨روميان. دريافت ميكنيم در مورد پري آيا

در زندگي خود آگاهي داريد؟ درب زندگي خود را بسوي يك زندگي با قدرتي شگرف  از حضور روح القدس  القدس كشف تازه اي داشته ايد؟ آيا
! بگشائيد
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 گنجينه دوازدهم

 عالم محضر خداست

گر همي خواهي ازو غايب مشو حافظ  حضوري

در تاريكي ظلمات شب در حال رانندگي بود روزي فر و فكر. ناگهان صدائي شنيد كه نام او را ميخواند. دي با سرعت بي توجه به رانندگي ادامه داد
از بار اول بگوشش رسيد  از كسي خبري نبود. كرد كه خياالتي شده ولي براي بار دوم صدا رساتر و درون ماشين را نگاه كرد ولي از. توقف كرد

از كوه جدا شده بود ماش در وسط جاده چند قطعه سنگ بزرگ كه در چند متري ماشين ين خارج شد تا اطراف را نگاه كند كه يكباره متوجه شد كه
او را نجات داد. افتاده است  رو. چه شگفت انگيز ميبود اگر خدا ما را با نام صدا ميزد. آن صدا جان با خدا چقدر عالي ميشد چنانچه ميتوانستيم رودر

او سخن مي گفتيم و آرزوهايمان با از مشكالت و . نشسته
١

به عيسيدسترسي نامحدود  

در زمين زندگي ميكرد! باور كنيد يا نه او در مقايسه با زماني كه صد البته كه حضور عيسي براي ما بركت خواهد. ما االن نزديكتر به عيسي هستيم
از دنيا براي ديدن عيسي آمده اند  هر نقطه از او. بود ولي تصور كنيد جمعيت بيشماري را كه  محرومند چونكه راه دورو يا بسياري نيز از مالقات با

و كنار جهان به ديدن عيسي بيايند از گوشه و نميتوانند و اشتياق عيسي اين است كه با تك تك ما مالقات داشته باشد. است به. خواسته او وقتي
مع. آسمان رفت امكان حضورش با همگان ميسر شد  و و نيازهاي مادي او هر روزه ميتواند درد دلهاي ما را شنيده عيسي. نوي ما را اجابت كندو

مرز ندارد  و و حد از افراد بشر را هدايت كند. محدود نيست هر يك .او ميتواند بواسطه روح القدس
به ايشان تعليم بدهيد كه تمامي دستوراتي را كه بشماو"٢٨:٢٠عيسي چه وعده تشويق آميزي بما داد قبل از اينكه به آسمان عروج نمايد؟ متي

هر كجا كه برويد حتي دورترين نقطه دنيا كه باشد من هميشه همراه شما هستم. داده ام اطاعت كنند چگونه ممكن است كه عيسي."مطمئن باشيد
هميشه با شما باشد؟ عبرانيان :١به"�١ـ در پيشگاه خدا ميانجي ما باشد بيائيد پس حال كه كاهن اعظم ما عيسي فرزند خدا آسمان رفته تا

و اعتمادمان را محكم نگاه داريم شد. ايمان او خود در همين امور وسوسه اما حتي يكبار هم بزانو. اين كاهن اعظم از ضعفهاي ما بي خبر نيست زيرا
و گناه نكرد  خ.در نيامد و به لطف خود ما را به هنگام نياز ياري پس بيائيد به حضور تخت پر فيض خدا برويم تا رحمت ود را شامل حال ما سازد

و وسوسه قرار گرفت."فرمايد در روي زمين مورد آزمون ما. همان عيسي كه در آسمان است همان طور كه ما وسوسه ميشويم او با ضعفهاي
و غمگساري ميكند در زمانهاي نياز به كمك ما ميشتابد. همدردي در حضور خدا ياد ميكند عيسي بعنوان.و تعجبي نيست كه چرا. كاهن اعظم ما را

او دست يازيم  و با اطمينان به تخت فيض رحمت در اختيار دارد؟. ما توصيه شده ايم تا به ريسمان خدا چنگ زنيم در آسمان عيسي چه مكاني را
ك"١٠:١٢عبرانيان  و افتخار. رد تا گناهان را بيامرزد اما مسيح فقط خود را يكبار بعنوان قرباني به خدا قديم در باالترين مكان عزت و پس از آن

او را آماده ساخت تا كاهن ما بشود؟ عبرانيان."بدست راست خدا نشست هر" ٢:١٨�١٧چگونه زندگي مسيح از او نيز بهمين جهت الزم بود كه
در حضور خدا براي انسانها كاهن اعظمي  در همان حال كه نسبت به لحاظ مانند برادران خود گردد تا و به هنگام كفاره گناهان بتواند و وفادار  دلسوز

و كريم ميباشد نسبت به خدا نيز وفادار بماند و.انسان رحيم و وسوسه شد قادر است درد انسان را به هنگام عذاب او خود عذاب ديد از آنجا كه زيرا
او بشتابد و بكمك ."وسوسه درك كند

و هالك شده بود و خسته و تشنگي كشيده و درك شدن را احساس نموده است. او گرسنگي ولي باالتر از همه عيسي واجد.او نياز به همدردي
او مرد تا كفاره گناهان ما بشود شرايط است تا كاهن اع  اين است مژده. او قيمت گناهان ما را بجاي ما با مرگ خويش پرداخت. ظم ما بشود زيرا

هر زمان، آن خبر خوش،انجيل  در و هر كجا در . براي همه بشريت

در ميان گذاشت از تجربياتش را با ما و يكي. يكي از معلمين كتاب مقدس يكي از روي صندلي به زمين سقوط كرد او گفت روزي دختر سه ساله ام
او را به بيمارستان برديم.از انگشتانش شكست ب. با عجله او را به اتاق مخصوص عمل بردند.ه درد مي آورد ناله هاي سوزناكش قلب همه را وقتي

او شكسته بود مرگ. دختر ديگرم كه پنج ساله است گفت بابا من نميتوانم ببينم كه او درد ميكشد ايكاش انگشت من بجاي وقتي همه بشر با گناه به
ب. ابدي محكوم شد عيسي گفت اي پدر ايكاش من فدا ميشدم  او را بر آورده ساختو خداوند خواسته را.ر روي صليب منجي ما تمامي رنجهاي ما
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. بدوش كشيد

٢

 انجيل در عهد قديم

در دامنه كوه سينا خيمه زدند خداوند به موسي طرح ساختو و"خيمه عبادت"قتي بني اسرائيل  يا حرم مطهر را براي عبادت داد كه قابل جابجائي
(انتقال بود به).٠:�٢خروج. از آن حرم مطهر به معبد سنگي سليمان انتقال يافت �٠٠نزديك از جان. سال بعد بو آن معبد به همان طرح كه

از ساخت حرم مطهر بود؟. خدا داده شده بود بنا گرديد و مقصودي در ميان"٢�:٨خروج چه هدف بني اسرائيل بايد خيمه مقدسي برايم بسازند تا
و مخلوق بوجود آورد."ايشان ساكن شوم  در ميان ما ساكن شود. گناه جدايي غم انگيزي را بين خالق حرم.حرم مطهر طريق خداوند بود تا دوباره

در عهد قديم بود و با خدا ارتباط برقرار ميكردند. مطهر يا معبد بعنوان كانوني براي عبادت و شامگاه مردم بدور حرم مطهر گرد آمده ١لوقا.(هر بامداد
تو. قربانگاه بخور را بيرون پرده اي كه روبروي صندوق عهد قرار گرفته بگذار)�:٣٠خروج(و وعده خدا را ميجستند) ١٠�٩: در آنجا با من

دو منعكس كننده مرگ مسيح براي. عهد عتيق همان تعليمي را براي رستگاري بما ميدهد كه عهد جديد آنرا تعليم ميدهد."مالقات خواهم كرد  هر
در آسمان براي ما شفاعت ميكند . ما هستند كسي كه االن بعنوان كاهن اعظم

٣

 رسالت عيسي در قدس آشكار گرديد
او براي زمين توانا نمو) حرم مطهر( و كار درو خدمات آن آشكارا بما ميگويد كه عيسي االن در معبد آسماني چه ميكند از ما هر يك و هدايت دن

از زندگي است روز . هر

و."طرحي كه به تو داده ام بسازي مطابق"دقت كن همه را عينا"٠:�٢خروج و مراسم حرم مطهر را تشريح نموده اين آيه چگونگي خدمات
تر بما نشان ميدهد  در كتاب عهد جديد آمده. چگونگي خدمات آن قدس آسماني را در ابعادي پرشكوه در مورد قدس خالصه اي از چيزهائي كه

. است را مرور ميكنيم

و محلي براي پرستش همراه بود"�ـ٩:١عبرانيان هر حال آن پيمان اول كه خدا با قوم خود بست با مقرراتي براي عبادت اين محل پرستش. به
دو قسمت تشكيل ميشد. اي بود ساخته شده دست انسان خيمه و) قدس(در قسمت اول كه جايگاه مقدس. اين خيمه از نام داشت شمعدان طالئي

و نان مقدس قرار ميگرفت  يا. ميز از قسمت اول جدا ميكرد)قدس االقداس(قسمت دوم مقدس ترين جايگاه در اين. ناميده ميشدو پرده اي آنرا
و صندوق عهد قرار داشت جايگاه يك آتشد از طالي خالص بود. ان طالئي و بيروني اين صندوق داخل صندوق دو لوح سنگي قرار. روكش داخلي

بر روي آنها ده فرمان خدا حك شده بود از. داشت كه پر ( نيز در آن صندوق بود)منّ( يك ظرف طالئي هر)منّ. در بيابان همان ناني است كه خدا
ا  در اين صندوق گذاشته شده بود. سرائيل ميدادروز به بني سرپوش صندوق عهد تخت. همچنين عصاي هارون نيز كه روزي شكوفه آورده بود

بر فراز تخت گسترانيده بودند. رحمت ناميده ميشد  دو فرشته قرار داشت كه بالهايشان را اين دو فرشته كه كروبي نام. باالي تخت رحمت مجسمه
."تمام اينها معاني خاصي دارند كه االن فرصت آن نيست به شرح آنها بپردازم.ل خدا بودندداشتند نماينده جال

دو بخش بود و قدس االقداس. حرم مطهر داراي در حياط يك مذبح برنجي قرار داشت. در روبروي حرم مطهر قرار داشت) حياط(يك فضا. قدس
و يك حوضچه براي شستشو با. مكاني كه كاهن قرباني را تقديم مينمود از عيسي بود آنكسيكه بر روي مذبح برنجي سمبلي قربانيهاي تقديم شده

پس بمردم گفت.روز بعد يحيي عيسي را ديد كه بسوي او مي آيد"١:٢٩يوحنا.تمرگ خود بر روي صليب بره خدا شدو گناهان دنيا را برداش 
وقتي يك گناهكار تواب با قرباني به مذبح."نگاه كنيد اين همان بره اي است كه خدا فرستاده تا براي آمرزش گناهان تمامي مردم دنيا قرباني شود 

و پاك  او بخشيده و گناهانش را اعتراف مينمود از گناه را با خون مسيح"عينا.از گناه ميشد مي آمد و پاكي  به همان روش امروزه گناهكار آمرزش
هر ناراستي پاك"١:٩اول يوحنا. دريافت ميكند از و او ما را ميبخشد او اعتراف نمائيم ميتوانيم اطمينان داشته باشيم كه اما اگر گناهان خود را به
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و پاك كردن گناهان ما جان خود را فدا كرده استاين كار خدا كامال منصفانه. ميسازد در اولين اتاق."و درست است زيرا عيسي مسيح براي شستن
و معرف عيسي بعنوان نور جهان بود كه هرگز خاموشي ندارد عيسي"٨:١٢يوحنا. يا قدس يك شمعدان هفت پايه قرار داشت كه همواره روشن بود

از تعاليم خود به مردم فرمود  در تاريكي نخواهد ماند زيرا نور زنده راهش را روشن ميكند: در يكي ميز."من نور جهان هستم هر كه مرا پيروي كند
و غير روحاني است كه نان حيات هميشه حاضر است  عيسي جواب داد اين"�٣:�يوحنا. وقف شده نان سمبل ارضاي عطش نيازمنديهاي روحاني

من. نان حقيقي خود من هستم  و كساني كه بمن ايمان آورند هرگز تشنه نخواهند گرديد هر كه نزد آتشدان طاليي." آيد ديگر گرسنه نخواهد شد
در حضور خداوند  از دعاي عيسي براي ماست در" �٣:٨مكاشفه. بخور سوزاندني نمادي و در كنار قربانگاه ايستاد از آن فرشته ديگري آمد پس

او آتشداني براي سوزاندن بخور بود بر روي قربانگاه زرين كه پيش تخت خدا.دست و  پس به او مقدار زيادي بخور دادند تا با دعاهاي مومنين بياميزد
در مكان دوم يا قدس االقداس."آنگاه بوي معطر بخور آميخته با دعاهاي مومنين از دست فرشته به پيشگاه خدا باال رفت. قرار دارد تقديم كند

او. پوشش كفاره يا صندلي رحمت نمايانگر شفاعت مسيح آن كاهن اعظم بود. آن معرف بارگاه خداوند بود. رداشتصندوق طالئي عهد خداوند قرا
ي كه قانون معنوي خدا را شكسته بود ميانجيگري ميكند كه. براي بشر فرمان روي آن نوشته شده بود زير صندلي رحمت قرار١٠دو لوح سنگي

دو فرشته كروبي سمبلي از حضور خداوند بود. تابوت عهد قرار داشت فرشته هاي طالئي در طرفين. داشت و جالل بين يك پرده. نورهاي شكوه
از. مكان مقدس را از منظر ديد مردم پنهان ميكرد در حاليكه كاهن در حال خدمت در حياط بود  در مقابل قدس االقداس اين خانه دوم را پرده دوم

و كاهن  در مكان مقدس روي داد. قادر نميبود آن مكان را ببينداتاق اندروني ميپوشانيد بر روي صليب مرد واقعه اي . وقتي عيسي

گهدر"٢٧:�١متي و چنان زلزله اي رخ داد سر تا پا دوپاره شد آن لحظه ناگهان پرده خانه خدا كه در مقابل مقدس ترين جايگاه قرار داشت از
و بسياري از مقدسين خدا كه مرده بودند زنده شدند  و قبرها باز شدند در."سنگها شكافته از مرگ عيسي مقدس ترين مكان يا قدس االقداس پس

و محضر خدا قرار نداشت. ار گرفتمنظر ديدها قر اي"٢٢ـ١٠:١٩عبرانيان. پس از مرگ عيسي ديگر هيچ پرده اي بين ايمانداران خالص بنابراين
بر روي. برادران عزيز اكنون ميتوانيم به سبب خون عيسي مستقيم وارد مقدس ترين جايگاه شده به حضور خدا برويم  زيرا زماني كه بدن عيسي

شدصليب سفته گرديد و حيات بخش براي ما گشود تا ما را بحضور.در واقع پرده مقدس ترين جايگاه خانه خدا نيز پاره و به اين ترتيب او راهي تازه
و يقين"مقدس خدا برساند پس حال كه اداره امور خانواده الهي به عهده اين كاهن بزرگ ماست بياييد با دلي پاك مستقيما  به حضور خدا برويم

و ما را پاك ساخته بدنهايمان نيز با آب پاك شسته شده است كامل دا او ما را مي پذيرد زيرا خون مسيح بر ما پاشيده شده ما."شته باشيم كه عيسي
و كانون محبت خدا-را قادر ميسازد تا به حضور خدا برسيم . پس بياييد كه بخدا نزديكتر شويم. به قلب

�

 مرگ مسيح الهامي بود براي نجات ما

از آنچه بود كه در آسمان واقع است در روي زمين بعنوان مكان قدس واقع شد نمونه اي كوچك در واقع"�:٨عبرانيان. آنچه كه خدمت ايشان
و  از امور آسماني زيرا زماني كه موسي ميخواست خيمه اي را بعنوان مكان عبادت بسازد خدا به او يادآوري فرمود كه آنرا دقيقا نمونه " تقليدي است

او نشان داده بود در كوه سينا به ."مطابق نمونه آن خيمه آسماني بنا كند كه

در مكان مقدس خدمت ميكرد قادر نبود كه گناهان را بيامرزد.در اينجا يك اختالف فاحش وجود دارد بر روي صليب با قرباني. كاهني كه ولي عيسي
الز"�٩:٢عبرانيان. خود گناهان ما را با خون خود شست از ابتداي جهان تا حال دائمااگر چنين چيزي  جان خود را فدا"م ميبود مسيح مجبور ميشد

و تا ابد قدرت گناه را ريشه كن سازد در مكان مقدس اجرا ميشد."كند از كتب عهد قديم جزئيات را تشريح ميكندكه چگونه خدمات مراسم. الويان
و خدمات ساالنه. مذهبي به دو بخش تقسيم ميشد  (خدمات روزانه در خدمات روزانه كاهن).ر درس سيزدهم به اين موضوع خواهيم پرداختد.

و يا همه جماعت حاضر مي گذراند  وقتي يك فرد گناه ميكرد يك حيوان حالل گوشت بي عيب را براي ذبح به مذبح قرباني. قربانيهائي براي افراد
رابز را به مكاني بياورد كه قربانيهاي"٢٩:الويان. سوختني مي آورد  و آن سر حيوان بگذارد بر روي سر ميبرند در آنجا دست خود را سوختني را

."ذبح كند

بر روي دست خطاي گناهكا و خوابانيدن حيوان و بي عيب منتقل شده با اعتراف گناه ما.ر بايد به حيوان بي خطا اين سمبل مسيح است كه گناهان
او آنطور كه مورد پسند خداست نيك"٢١:�دوم قرنتيان. را برداشت  بر دوش مسيح بي گناه گذاشت تا ما بعنوان پيروان زيرا خدا بار گناهان ما را
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بر روي صليب رنج كشيد."عادل شويمو و آن مسيح را نشان ميداد كه براي تقصيرات ما و خونش ريخته ميشد ."حيوان قرباني بايد كشته ميشد

�

 چرا خون

همه چيز بوسيله خون پاك"در واقع ميتوان گفت كه مطابق پيمان اول تقريبا"٩:٢٢عبرانيان. بدون ريخته شدن خون آمرزشي وجود نداشت
و بدون ريختن خون هيچ گناهي بخشيده نميشود  از باال."ميگردد وقتي خون عيسي براي گناهان ما بر روي صليب ريخته شد پرده معبد در اورشليم

از"٢٧:�١متي. تا پائين دريده شد  در مقابل مقدس ترين جايگاه قرار داشت و چناندر آن لحظه ناگهان پرده خانه خدا كه سر تا پا دوپاره شد
بر روي صليب."زمين لرزه اي رخ داد كه سنگها شكافت را. قرباني كردن حيوانات ديگر الزم نبود، بخاطر قرباني شدن مسيح وقتي مسيح خونش

در عوض خطاياي ما داد و او زندگي بي عيب خود را بعنوان جايگزين ت.بر روي صليب ريخت بر روي و پسر از هم جدا شدند پدر وقتي پدر په جلجتا
و پسر با قلبي شكسته درگذشت  و اندوه افتاد كرد.در غم بر روي صليب ريخته شد صلح را برقرار در اثر"١:٢٠كولسيان. مسيح با خون خود كه

خ  بر روي زمين بسوي و چه در حق ما انجام داد خدا راهي مهيا كرد تا همه چيز را چه در آسمان ود بازآورد جانبازي مسيح برروي كاري كه مسيح
در راه ما ريخت همه را با خدا آشتي داده است او و خوني كه ."صليب

�

 زندگي مسيح الهامي براي نجات ما بود
در معبد آسماني چه ميكند روز بروز  نجات دهد"بنابر اين قادر است همه آناني را كه بوسيله او بحضور خدا مي آيند كامال"�٧:٢؟ عبرانيان عيسي

در حضور خدا براي ما وساطت ميكندو اين حقيقت را يادآور مي گردد كه تاوان گناهان ما را به بهاي خون خودو چون هميشه زنده است پيوسته
در.او با تالش فراوان براي نجات همه مردم از مصيبت گناه كار ميكند. عيسي االن زندگي ميكندتا خون خود را بجاي ما هديه كند."پرداخته است 

و. واقع خداوند آن فديه مسيح را بخاطر ما پذيرفته است در تالش است تا به القيدها و به ايمانداراناو خونسردها با اميد دادن به آنها كمكشان كند
و ما را براي رشد شخصيت مسيحي مدد. نيز كمك كند تا پري كالم خدا را از طريق دعا بيابند  عيسي زندگي ما را با فرامين خداوند متوازن ميكند

او هنوز نخوا. ميكند او با صليب خود باعث آشتي همه دنيا با خدا شد مردم. هد توانست ما را رستگار سازد مگر اينكه ما فيض او را بپذيريم گرچه
ضرر خواهند ديد . بخاطر گناهانشان زيان نخواهند ديد بلكه بخاطر عدم پذيرش عفو كريمانه عيسي

از بين و حوا را با خدا از دست رفته را بازسازي.بردگناه رابطه صميمانه آدم و دوستي از گناه فارغ سازد ولي عيسي آن بره خدا مرد تا همه انسانها را
و بي همتاست"آيا او را بعنوان كاهن اعظم خود يافته ايد؟ مرگ فداكارانه مسيح مطلقا. كند خدمت آسماني مسيح قابل مقايسه با هيچ. منحصر بفرد

در قلبهاي ما ساكن ميسازد. كه ما را به خدا نزديك ميكندتنها عيسي است. خدمتي نيست او خود را تهي. تنها مسيح است كه روح قدوس خداوند را
و ارباب زندگي خود. تعهد ما را نسبت بخود ببيند"او شايستگي دارد كه متقابال. ساخت تا كه ما پر شويم  او را با تمام قلب به عنوان منجي بيائيد

. بپذيريم

گنجينه سيزدهم  
و از گناه تا آمرزش  از پلشتي به پاكي

از غايت دينداري نيست  خرقه پوشي من
ا ي بر سر صد عيب نهان مي پوشمپرده

ولي دكتر پشت ميز كارش پهن زمين شده. هيچ كس قاتلي را نديده بود كه وارد اتاق دكتر شده باشد. اسلحه اي يافت نشد. هيچ اثر انگشتي نبود
ن. حرفه اي بنظر ميرسيد،جنايتكار. پنج گلوله پيراهن او را سوراخ كرده بود. بود "ولي بعدا. توانست هيچ نشانه اي يافت كنددر اولين مرحله پليس

بر روي ميز دكتر يافت شد يك. سيم به يك ضبط صوت در يك كشو وصل شده بود. يك سيم نازك كه به مدادي وصل بود آن مداد در اصل
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م. ميكروفون بود كه دكتر براي ضبط مكالماتش با بيمار كه براي مشاوره آمده بود استفاده ميكرد و فتشين براي شنيدن نوار آنرا آماده كرده كارآگاهان
از جنايت پيدا كنند سر نخي و آتش جروبحث را روشن كرده بود. تا شايد شد. مردي بنام آنتوني وارد اتاق دكتر شده نوار با ناله. صداي شليك شنيده

بر روي زمين افتاده بود پر شده بود و. هاي رقت انگيز دكتر كه به مرگش قاتل گمان كرده بود كه جنايتش. ترسناك ضبط شده بودجزئيات بسيار بد
كرد. او مراقب بود كه هيچ نشانه اي باقي نگذارد. براي هميشه مخفي خواهد بود  در اين درس در باره قضاوت نهائي. ولي نوار همه ماجرا را تعريف

ك. خداوند خواهيم آموخت و نوشته شده است مطابق با كارهائي كه انجام داده ايم داوري خواهيم شد سپس"٢٠:١٢مكاشفه.ه در كتاب ها ضبط
و كوچك در برابر خدا ايستاده اند  از بزرگ بر. دفتر ها يكي پس از ديگري گشوده شد تا به دفتر زندگان رسيد. مرده ها را ديدم كه مردگان همگي

ان."طبق نوشته هاي اين دفترها محاكمه شدند  در مسيح.د خبر خوبي نخواهد بود براي كساني كه مسيح را نپذيرفته ولي داوري براي آناني كه
. مصونيت يافته اند خبر خوشي خواهد بود

١

واهيدشدچگونه بدون واهمه درمحكمه حاضرخ  
و هنگام درو مه نو يادم از كشته خويش آمد و داس  مزرع سبز فلك ديدم

ما."خداي پدر داوري گناهان تمام مردم را بمن واگذار كرده است"٢٢:�يوحنا چه كسي جهان را داوري خواهد كرد؟ چگونه مسيح قضاوت كننده
از ما بازگرداند خدا عيسي مسيح را فرستاد تا مجازا�٣:٢��٢روميان شد؟  و غضب خدا را و خشم و."ت گناهان ما را متحمل شود  خدا خون مسيح

از غضب خود او عدالت خود را ظاهر نمود. ايمان ما را وسيله اي ساخت براي نجات ما در گذشته گناه كرده بودند. به اين ترتيب او كساني را كه اگر
ا"مجازات نكرد اين هم كامال و گناهان آنان را نيز پاك سازد عادالنه بود زيرا از همين راه.و منتظر زماني بود كه مسيح بيايد در زمان حاضر نيز خدا

اما آيا اين بي انصافي نيست كه خدا گناهكاران را بيگناه. گناهكاران را به حضور خود مي پذيرد زيرا عيسي مسيح گناهان ايشان را برداشته است
بر اساس ايمانشان به عيسي مسيح انجام ميدهد يعني ايمان به كسيكه با خون خود گناهانشان را پاك كرده است بشمارد؟ نه زيرا خدا اين كار  . را

و تبرئه كننده مهربان را داشته باشد هر دو نقش قضاوت كننده او را قادر ساخت تا از. مرگ عيسي بعنوان جايگزين ما هم او كه ميتواند توبه كننده
چگونه يك قاضي عادل يك شخص خطا كار را بي تقصير اعالم ميكند؟ مسيح با نشان: جهان ناظر بر اين قضاوت خواهد پرسيد.گناه را عفو كند 

هر فردي را محفوظ.او مجازات گناه را با مرگ خود كشيده است. دادن جاي زخمها بر روي دستهايش ميتواند پاسخ دهد  در آسمان سابقه كتابها
شدداشته اند كه آنها  روز داوري بكار برده خواهند در برابر خدا ايستاده اند"٢٠:١٢مكاشفه. در و كوچك دفتر. سپس مرده ها را ديدم كه از بزرگ

بر طبق نوشته هاي اين دفترها محاكمه شدند. ها يكي پس از ديگري گشوده شد تا به دفتر زندگان رسيد  اين خبر بدي براي."مردگان همگي
در آنروز آنان را گرفتار خواهد كرد كساني خواهد بود  و خطاهايشان و جناياتشان را برمال سازد ولي خبر. كه فكر ميكردند كسي نميتواند اسرار خطايا

و مدافعشان در آسمان پذيرفتند  و شگفت انگيزي براي آناني خواهد بود كه خالصانه مسيح را بعنوان شفاعت كننده ١:٧اول يوحنا. بسيار خوب
ع" ما"٢١:�دوم قرنتيان مسيح چه مبادله اي براي زندگي گناه آلود ما انجام داد؟."تمام گناهان ما را پاك نمود ... يسي خون زيرا خدا بار گناهان

و عادل شويم او آنطور كه مورد پسند خداست نيك بر دوش مسيح بي گناه گذاشت تا ما بعنوان پيروان و زندگي گناه آلود ما به يك زندگ."را ي كامل
و با ما طوري رفتار نمايد كه گوئي اصال. صالحانه مسيحي تبديل شد او خداوند ميتواند ما را ببخشايد و مرگ "بخاطر زندگي معصومانه مسيح

از ما واجد شرايط ساخت؟. گناهي مرتكب نشده ايم و شفاعت  چه چيزي عيسي را براي دفاع

٢

 مسيح بموقع آمد
در زمان تعميد با روح القدس مسح شد و يحيي" �٣:١٧�١متي. عيسي پس از تعميد در همان لحظه كه عيسي از آب بيرون مي آمد آسمان باز شد

بر عيسي قرار گرفت  و در. روح خود را ديد كه بشكل كبوتري پائين آمد از آسمان از او خشنودمآنگاه ندائي ." رسيد كه اين فرزند عزيز من است كه
او اعالم نمودند از مشاهده اين واقعه حواريون و) مساياح(حواريون ميدانستند كه لغت."ما مسيح را يافتيم"١:١يوحنا: پس در زبان عبري

و تدهين شده هستند) كرايست( دو به معني مسح هر در سال پانزدهم"٣:١ لوقا:عيسي را اينطور مكتوب نمود لوقا تاريخ مسح.در زبان يوناني



 كتاب مقدس مسيحيان به زبان فارسياولين خود آموز

46 
 

شد) تيبريوس(فرمانروائي از ميالد ميباشد٢٧كه اين تاريخ براي ما سال."...امپراطور روم كالم خدا در بيابان بر يحيي نازل از. پس  �٠٠بيش
از عيسي ن. دانيال نبي مسح وي را پيشگوئي كرده بود،سال قبل تا.يز داده بوداو تاريخ را و مرمت اورشليم از زمان گسترش اين فرقه تا بازسازي

و نه هفته يا بعبارتي در مجموع شصت دو هفته كه و در پيشگوئيهاي كتاب.روز ٨٣زمان آن مسح شده هفت هفته خواهد بود بعالوه شصت
روز سمبل يك سال ميباشد هر يك (مقدس ١ اعداد؛�:حزقيال.:٣دانيال پيشگوئي كرده. سال ميباشد ٨٣ روز معادل ٨٣ بنابراين)

از فرمان بازسازي اورشليم عيسي ظهور خواهد نمود٨٣بود كه  عزرا. سال بعد  بما�٢ـ٧:٧آيا عيسي در زمان مقرر به عنوان مسيح شناخته شد؟
در سال از ميالد �٧ ميگويد كه كه اردشير فرمان بازسازي اورشليم را  كه همان٢٧ سال بعد منتهي شد به سال ٨٣. مسيح صادر كرد قبل

 دقيق پيشگوئي كتاب مقدس تاييد"تاريخ وقوع كامال).�١:١مرقس.(زمان فرا رسيده است: زمان مقرر شده بود براي ظهور مسيح با اين پيغام كه
در واقع همان مسيح است كه در بدن انساني حلول را.و نزول كرده استكننده اين است كه عيساي ناصري چه مقدار زمان الزم بود تا عيسي وعده

و"٩:٢٧تاييد كند؟ دانيال  اين پادشاه با اشخاص زيادي پيمان يك هفته اي مي بندد ولي وقتي نصف اين مدت گذشته باشد مانع تقديم قرباني ها
از-وقتي قاعده يكروز."هدايا خواهد شد از سال. قرار هفت سال خواهد بود يكسال را بكار ميبنديم آن يك هفته به سال٢٧بنابر اين هفت سال بعد

٣و حوا مرتكب گناه شده بودند وعده اي به آنان داد. ميرسيم كه عيسي آن وعده را تائيد خواهد نمود  از مدت كوتاهي كه آدم و. پس خداوند عهد
در ميانه هفته هفتم چه چيزي اتفاق).�٣:١پيدايش .( تاد نجات خواهد داد پيماني بست كه او بشر را با مرگ كسي كه براي گناهان ما خواهد فرس 

اين پادشاه با اشخاص زيادي پيمان يك هفته اي مي بندد ولي وقتي نصف اين مدت گذشته باشد مانع تقديم"٩:٢٧ دانيال"٩:٢٧افتاد؟ دانيال
و هدايا خواهد شد  در سال."قرباني ها شد پس از ميالد مصل٣١عيسي در لحظه اي كه مسيح وفات يافت خداوند پرده معبد) در ميانه هفته(وب

( را به دو قسمت از باال تا پايين پاره نمود) قدس( .٢٧:�١متي. . عيسي در اينجا سمبل بره خدا بود. آن پيشكش براي خدا ميبايستي قرباني ميشد)
ق و ديگر الزم نبود كه شدقرباني از دست كاهن ها گرفته شد از.و پيشگويي به وقوع پيوست. رباني پيشكش شود زيرا بره خدا يا همان مسيح قرباني

و كاهن از طريق مسيح بره خدا و كاهن با خدا ارتباط برقرار كنند ولي از طريق قرباني زماني كه عيسي قرباني شد مردم ديگر نيازي نداشتند كه
. اعظم ما ارتباط هميشگي برقرار شد

٣

 ضمانت آمرزش گناه

دو هفته آن رهبر برگزيده كشته"�٩:٢بنابر پيشگوئي دانيال نبي چرا عيسي بايد ميمرد؟دانيال و از آن دوره شصت ولي نه براي. خواهد شد پس
و خانه خدا حمله برده آنها را خراب خواهند كرد. خودش  و جنگ.سپس پادشاهي همراه سپاهيانش به اورشليم آخر زمان مانند طوفان فرا خواهد رسيد

او را معزول ساخت.و خرابيها را كه مقرر شده با خود خواهد آورد  بر روي صليب او و نه براي پرداختن جريمه براياو مرد نه براي خودش. مرگ
�٢ـ٣:٢٢روميان چگونه ميتوانيم بفهميم كه خداوند گناهان ما را آمرزيده است؟. گناهان خودش بلكه براي پرداخت جريمه گناهان سراسر جهان

خ" و در حضور و رستگاري دست يابيم و تشريفات مذهبي به اين نجات و بيگناه شمرده شويم اما ما تا بحال سعي ميكرديم با اجراي مقررات دا پاك
از زمانهاي گذشته نويد آنرا داده بود  هر چند كه اين راه چندان هم تازه نيست زيرا كتاب آسماني ما و اينك خدا.در اين راه نوين ديگر چنين نيست

او را كامال  و او بگذرد سر تقصيرات از به. گناه بحساب بياوردبي"چنين مقرر داشته كه اگر كسي به مسيح ايمان بياورد همه انسانها نيز بدون توجه
و سوابقشان مي توانند از همين راه يعني ايمان به عيسي مسيح نجات پيدا كنند  پر. مقام و و هيچكس به آن كمال مطلوب زيرا همه گناه كرده اند

آورد" ما را كامالاما اكنون اگر به عيسي ايمان بياوريم خدا. جاللي كه خدا انتظار دارد نرسيده است چون عيسي مسيح به لطف. بيگناه به حساب مي
و غضب خدا را از ما برگرداند. خود بطور رايگان گناهان ما را برداشته است  و خشم . خدا عيسي مسيح رافرستاد تا مجازات گناهان ما را متحمل شود

و ايمان ما را وسيله اي ساخت براي نجات ما از غضب خو او عدالت خود را ظاهر نمود.دخدا خون مسيح در.به اين ترتيب او كساني را كه اگر
و گناهان آنان را نيز پاك گرداند"زمانهاي گذشته گناه كرده بودند مجازات نكرد اين هم كامال ." عادالنه بودزيرا او منتظر زماني بود كه مسيح بيايد

و: نكته كليدي در اين آيات چنين هستند در قدرت مطهر. رزيده ايم همه ما گناه و رحمت خدا همه ما تبرئه شده ايم با ايماني كه ولي بخاطر فيض
آورد. خون مسيح داريم  و گناهان گذشته ما را بحساب نمي .و خداوند ما را عادل مي خواند. وقتي تبرئه شديم خداوند ما را بي تقصير مي خواند

از خداوند با ايمان به عيسي مسيح حاصل من. همه ما آرامش را خواهيم يافت. ميشودعدالت اي تمامي شما"١١:٢٨متي:او وعده داد بيائيد نزد
و من شما را آرامي خواهم بخشيد  شرم."كه زير يوغ سنگين زحمت ميكشيد نزد من آئيد و احساس از زخمهاي گذشته گناه مجروح شده همه ما كه

در مسيح آرامش خواهيم يافت .و خجالت داريم
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 زمان داوري در شرف وقوع است
نرـ٢. يك قوچـ١: دانيال ديد.ش عظيمي از آينده را نشان داددر هشت فصل فرشته به دانيال پرده نماي بز در كنارـ٣. يك  يك شاخ كوچك ديگر

و قدرتمند شد (شاخها رشد يافته ها)٩:٩�٨دانيال. و پارسـ١؛معرفي سمبل وـ٢ ماد ٢٦ـ٢٠و١٢ـ٨:١دانيال. رومـ٣ يونان

از پيشگوئي چيست؟ دانيال چهارمين قسم تا. سپس شنيدم كه دو فرشته مقدس با هم گفتگو ميكردند" ٨:١٤�١٣ت يكي از آنها از ديگري پرسيد
و خانه خدا پايمال خواهد شد؟ شنيدم  چه مدت قربانيهاي روزانه تقديم نخواهد شد؟ تا به كي شرارت باعث نابودي خواهد بود؟ تا به كي قواي آسماني

شدكه فرشته  و عصر تقديم نخواهد در اين مدت قربانيهاي روزانه صبح و روز طول خواهد كشيد و پنجاه سپس خانه خدا. ديگر جواب داد هزارو صد
شد."دوباره احيا خواهد گرديد  و ادامه داد"فرشته مجددا. دانيال قبل از اينكه فرشته بتواند توضيح دهد بيهوش و"٢٤ـ٩:٢٢دانيال: ظاهر شده

را. گفت من آمده ام تا بتو فهم ببخشم تا بتواني اين اسرار را بفهميبمن و من آمده ام تو همان لحظه كه مشغول دعا شدي جواب دعاي تو داده شد
ش. پس حال دقت كن تا آنچه را درباره خوابت ميگويم بفهمي. زيرا خدا ترا بسيار دوست دارد.از آن آگاه سازم و هر مقدس تو به امر خدا براي قوم تو

از بين برود و شرارت و قدس االقداس. هفتاد هفته طول خواهد كشيد تا طبق پيشگوئي انبيا فساد كفاره گناهان داده شود عدالت جاوداني برقرار گردد
روز بمثابه يكسال ميباشد. سال ميباشد ٢٣٠٠روز البته ٢٣٠٠."دوباره تقديس شود  (هر يا).٤:٦حزقيال.  سال اولين بخش ٤٩٠هفتاد هفته

در سال. سال را بنيان نهاد ٢٣٠٠دوره دو دوره شد٤�٧هر و دوباره سازي اورشليم را وقتي كه امپراطوري فارس. قبل از ميالد شروع حكم تعمير
از ٩٠با كسر. صادر نمود آن٣باقي ميماند كه با اضافه كردن سال ١٨١٠،سال ٢٣٠٠سال از ميالد به به،ل به آخر رسيدسا٩٠ وقتي؛ بعد

١٨سال. بعد از ميالد ميرسيم

روز بمثابه يكسال ميباشد. سال ميباشد٢٣٠٠روز البته ٢٣٠٠ (هر يا).٤:٦ل حزقيا. سال را بنيان ٢٣٠٠ سال اولين بخش دوره ٤٩٠هفتاد هفته
در سال. نهاد دو دوره و دوباره سازي اورشليم را صادر نمود وقتي كه امپراطوري فارس. قبل از ميالد شروع شد ٤�٧هر ٩٠با كسر. حكم مرمت

از  از٣باقي ميماند كه با اضافه كردن سال ١٨١٠،سال ٢٣٠٠سال آن بعد ١٨ به سال،سال به آخر رسيد ٩٠ وقتي؛ميالد بهاز   بعد
. ميالد ميرسيم

�

 قدس آسماني تقديس شد وداوري آغاز گرديد

١٨فرشته به دانيال گفت كه در سال( سال قدس االقداس تقديس خواهد شد ٢٣٠٠ در انتهاي  از)٨:١دانيال. ولي اين چه معني ميدهد؟
از ميالد وقتي روميها معبد اورشليم را ويران كردند قوم خدا ديگر٧٠تاريخ  در. معبدي روي زمين نداشت بعد پس تقديس قدس االقداس آسماني

 قبل از ميالد�٧

با٧ سال كه يهوديان از رسالت پيام خدا ٩٠بار هفتاد هفته برابر است
 محروم شدندو رسالت به غير يهوديان واگذار شد

شد٢٣٠٠پس از  سال قدس تطهير خواهد

با هفته�٩بار٧  سال تا زماني كه ٨٣ برابر
مسيح آمد

 بعد از ميالد مسيح٢٧سال

)مصلوب شدن عيسي( بعد از ميالد مسيح٣١سال

 بعد از ميالد مسيح٣سال

و نيم٣ و نيم٣سال سال

سال٧هفته يا٧

١٨ بعد از ميالد
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١٨سالروز كفاره. شروع شد  حال تقديس قدس االقداس آسماني چه معنائي ميدهد؟ اسرائيل كهن روز تقديس قدس زميني را يوم كيپور يا
و محاكمه بود. ميناميدند و داوري روز قضاوت در واقع در قدس براي. آنروز دو جنبه داشت فعاليت مسيح بر روي خدماتـ١:ما  قربانيهاي روزانه

در اتاق اول حرم مطهر كه قدس ناميده ميشد تمركز داشت  قربانيهاي ساالنه بر روي خدمات كاهن در اتاق دوم كه قدس االقداس ناميدهـ٢. كاهن
(ميشد تمركز داشت اع).�١الويان. روز مردم گناهانشان را هر بر روي گوشه هاي در حرم مطهر زميني كه تراف ميكردند خون حيوان ذبح شده
(و به قدس منتقل ميشد. مذبح پاشيده ميشد  و روي هم انباشته ميشد).�والويان. بروز به حرم مطهر اعتراف روز . بطور سمبليك اعتراف گناهان

روز كفاره حرم مطهر از تمام گناهان اعتراف شده سال گذشته تطهير ميش در هر سال (دسپس  كاهن اعظم يك قرباني، براي تطهير).�١الويان.
بز وقف شده براي اين منظوركه،مخصوص پيشكش ميكرد و خون تقديس شده. بوديك و سپس خون آنرا با خود به قدس االقداس حمل نموده

حرم. را براي كفاره مي پاشيد كه خون مسيح آن رهائي دهنده براي جرم گناه ما پرداخت ميشد از كاهن اعظم بطور نمادين گناهان اعتراف شده را
و رها ميكرد تا بميرد  سر بز ديگري قرار ميداد كه او آنرا به بيابان هدايت بر روي و (مطهر به بيرون انتقال داده در).٢٢ـ١�:٢٠الويان. اين مراسم

از گناه تطهير مينمود،كفاره سالروز  از اعتراف بگناه ارتداد ورزيدند بعنوان مردم آنرا بعنوان. حرم مطهر را روز داوري بحساب مي آوردند زيرا آناني كه
از قوم خدا عزل ميشدند و هر ساله انجام ميداد عيسي يكبار براي همه)٢٣:٢٩الويان.(ناعادل شمرده شده آنچه كه كاهن اعظم بطور نمادين

او گناهان اعتراف شده را از روي تمام كساني كه او را بعنوان منجي).١٢ـ�:٩عبرانيان.(زمانها بعنوان كاهن اعظم ما انجام داد  روز عظيم داوري در
بر خواهد داشت اين خدمتكار داوري است كه عيسي).٣:١٩اعمال.(او براي هميشه سابقه گناهان ما را براي هميشه پاك خواهد نمود. پذيرفته اند

١٨در سال ت داوري خداونددرآسمان شروع شد پيام وقت داوري در سراسر دنيا شروع بموعظه خواهد شد در سال فوق وقتي ساع. آغاز كرد 
).٧ـ�:١مكاشفه(

�
و روز داوري سابقه زندگي

١٨از سالهر شخصي نمود كه مسيح را بعنوان منجي خود پذيرفته است  و دادرس شروع به رسيدگي به سابقه و مسيح. مسيح بعنوان قاضي
و بسوي خدا باز گرديد تا او گناهانتان"٣:١٩اعمال. تمام گناهان عادالن را پاك خواهد نمود از گناهانتان دست بكشيد  را پاك سازد پس توبه كنيد

و خرمي از جانب خداوند فرا برسد وقتي نوبت شما براي داوري فرا برسد پرونده شما بسادگي رسيدگي خواهد شد چنانچه عيسي."و دوران آسودگي
و شفاعت كننده خود پذيرفته باشيد  و اجر.را بعنوان منجي . اعمال را بدهدو وقتي داوري آن عادل به اتمام رسيد او به زمين بازگشته تا پاداش

او داريد).١ـ٢٢:١٢مكاشفه( و صادقانه با از او پنهان ميكنيد؟ آيا يك رابطه مثبت كه. آيا براي آمدن عيسي آمادگي داريد؟ يا اينكه چيزي را او
او"١:٩اول يوحنا: بما وعده داده او اعتراف كنيم ميتوانيم اطمينان داشته باشيم كه هر ناراستي پاك اما اگر گناهان خود را به و از  ما را مي بخشد

و پاك كردن گناهان ما جان خود را فدا كرده است"اين كار خدا كامال. ميسازد و درست است زيرا عيسي مسيح براي شستن اعتراف بطور."منصفانه
و خطا و تقصير و شهادت داد. ساده يعني پذيرفتن گناه و رحمت رب العالمين در همان موقع پذيرش عفو اوو و رحمت و فيض ن به اينكه ما به قوت

و. روزي حاكمي مقتدر در زمانهاي دور به جرايم متهمين رسيدگي ميكرد. نيازمنديم بر مي آوردند كه بي گناهند و جنايتكاران ناله اكثر متهمين
د  و تبعيض به محكمه آورده شده اند نوبت به متهمي او گفت چه براي مرتكب عمل خالفي نشده بلكه از روي غرض ورزي و حاكم به يگر رسيد

و فهميده ام كه كار اشتباهي  و كيفر ميباشم و مستحق جزا گفتن داري نكند تو هم مثل ديگران معصوم هستي؟ ولي متهم گفت خير من خطا كارم
و پشيمانم از كرده خود شرمسار و و ندامت دستور تا كه سريعا! انجام داده ام و به مزاح گفت مبادا كه صداقتاو"و حاكم بخاطر صداقت را آزاد كنند

چگونه خود را براي روز داوري آماده كنيم؟ چگونه براي آمدن عيسي آماده شويم؟ بطور ساده با يك اعتراف. او به ديگر متهمان سرايت كند 
را"من واقعا: صادقانه و مرا عفو عظيمي عطا نموده است مستحق مجازات مرگ براي گناهانم هستم اما فرد ديگري بجاي من مزد گناه . پرداخته

و خالصانه حفظ خواهيد كرد و وجود هر چه كه پيش آيد رابطه صادقانه خود را با عيسي مسيح با تمام قلب آمين. همين حاال با او عهد ببنديد
 

ز دل ببرم هول روز رستاخيز  پياله بر كفنم بند تا سحر گه حشر بمي
و خسته به درگاهت آمدم رحمي كه جز والي توام نيست هيچ دست آويز  فقير

 كه در مقام رضا باش وز قضا مگريزبيا كه هاتف ميخانه دوش با من گفت
و معشوق هيچ حايل نيست تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز  ميان عاشق
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 گنجينه چهاردهـم
 راز پاسخگوئي به دعاها چيست؟

و بالي خمار رفت يا وصل دوست يا مي صافي دوا كند  ما را كه درد عشق

و نويسنده سال ولي او با روحيه اي متعالي. ها در گوالگ سيبري زندگي كرد جائي كه بنظر ميرسيد همه بايد يخ زده باشند آناتولي لويتين تاريخدان
كل:او اينچنين نوشت. بازگشت و با او گفتگو ميكردم. عظيم ترين معجزه ها دعاست،در مي. من تنها به سوي خدا چرخيدم پر و چيزي وجودم را
و خود. ساخت از زندگي با. نميدانم آن چه قدرتي بود كه همواره مرا به اوج ميرساند. خسته بودم من مدتها از آن نيست كه بتواند تر و نيرويي عظيم

. آن مقاومت كند

و نميتوانستم راه بروم يا اينكه بنشينم و در امتداد اتاق. دوستي شهادت ميداد كه مدت سه ماه كمر درد داشتم در خانه تنها بودم برخاسته روزي
و مكالمه خود را با خدا شروع كردم و. پذيرائي راه رفته او گله نمودم و ثنا گفتم ولي بيشتر از و شكايت ورزيدماو را حمد نميدانم چند. از دردهايم گله

و عرض هال را طي كردم  و معشوق كه هرگز به جدائي. اين مكالمه بيشتر به يك دعواي خانوادگي شبيه بود. بار طول و گله بين عاشق دعوا
دو سه ساعتي مكالمه اش با خدا بطول انجاميد. نخواهد كشيد  در طول حدود و او گفت مي شلي.او گفت و گله و اشك ميريختم و درد ميكشيدم دم

از ميان كمرم. پس از اينكه دعاي آخرم نزد خدا رفت روي اولين صندلي راحتي نشستم. شكايت نزد خدا بردم  و خوشايند ناگهان نسيمي خنك
و سالمتي كردم كه بيان وصف آن با عظيم ترين واژه هاي موجود ممكن نيست و چنان احساس خوشي س. گذشت دردو پس برخاسته ديگر احساس

و پاهايم را تا جائي كه ميتوانستم به باال كشيدم. نميكردم و پائين پريدم در اين درس خواهيم. اين معجزه قدرت دعا بود. ديگر دردي نبود. به باال
و زندگي مسيح گونه ما را متعالي سازد . ديد كه دعا چگونه ميتواند رابطه ما را با خدا مستحكم كند

١
 گفتگو با خدا

مندر آن زمان مرا خواهيد خوا" ٢٩:١٣�١٢ ارمياء نبي چطور ميتوانيم مطمئن شويم كه خدا دعاهاي ما را ميشنود؟ و و نزد من دعا خواهيد كرد ند
."و اگر با تمام وجود مرا بطلبيد مرا خواهيد يافت. به دعاي شما پاسخ خواهم داد

ش او دعاهاي ما را خواهد و ما را اجابت خواهد نمود؟ لوقا چه اطميناني را عيسي بما داد كه تا"١١:٩نيد در دعا نيز بايد چنين كرد آنقدر دعا كنيد
در بزنيد تا باز شود. آنقدر بجوئيد تا بيابيد. جواب دعايتان داده شود : يك گفتگوي متقابل است بهمين دليل است كه عيسي قول داد،مكالمه."آنقدر

اي"٣:٢٠مكاشفه در مقابل در در را مي كوبماكنون كرد. ستاده او دوستي دائمي برقرار خواهم در را بگشايد داخل شده با و هر كه صداي مرا بشنود
او نيز با من او در دعا بگوئيم."و در قلب داريم به و گفتگو كرد؟ اول آنچه را كه در يك شام با عيسي همنشين شد با"ثانيا. چگونه ممكن است كه

در. نكه در دعا تمركز ميكنيم خداوند ميتواند با ما سخن بگويد همچنا. دقت گوش كنيد و همچنانكه كالم خدا را با نيايش مي خوانيم خداوند با ما
هر. پيوسته دعا كنيد. هميشه شاد باشيد"١٨ـ�١:�اول تسالونيكيان. دعا راه زندگي براي مسيحيان است. ميان صفحات سخن ميگويد براي

از آن عيسي مسيح هستيدپيشامدي خدا را شكر  چطور ميتوان بطور ممتد به دعا ادامه داد؟آيا بايد بطور."كنيد زيرا اينست خواست خدا براي شما كه
و درخواستمان را تكرار كنيم  و عبارات پرستشي نه. پيوسته زانو زده هر. البته كه و راحتي داشته باشيم كه در ولي ما بايستي با مسيح احساس خوب

او مثل يك دوست صحبت كنيمموقعيت و مكاني با آزادي كامل با در حال بستن قرارداد بايستي درخواست خود. زماني در خيابان يا در ميان جمعيت
(درب قلب ما پيوسته بروي مسيح باز باشد تا آن مهمان سماوي در وجود ما ساكن شود. را براي هدايت الهي تقديم كنيم از گام به گام. اقتباس

در حال دعاست).ي مسيحبسو از بهترين روشهاي ارتقاي رابطه صميمي آموختن تمركز ١٠مزمور. يكي:٣او از سرود من خشنود شود" باشد كه
او سرچشمه همه خوشي هاي من است  در دعا ندويد."زيرا "بازتاب دعاهايتان را قويا. بشنويد. صبر كنيد. با عجله بميان ليست درخواستهايتان

و صميمي خود با خدا دريافت او نيز بشما نزديك شود"٨:يعقوب. خواهيد نموددر ارتباط صادقانه هر چه بخدا نزديكتر."به خدا نزديك شويد تا
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در ميان گذاشته شود. شويم حضور خدا را بيشتر تجربه خواهيم كرد او و اجازه بدهيد كه كالمتان براحتي با و آشكا. آزاد باشيد ر با خدا فقط با صداقت
او سخن بگوئيد. صحبت كنيد و مرگ پيشرفت تا بتواند دوست صميمي شما باشد.در مورد همه چيز با .او براي شما تاحد رنج

٢
ونه دعا كنيم؟چگ  

او درخواست كردند از او طريقه دعا را به حواريون آموخت زمانيكه آنها در صدد دعا برآمديم ميتوانيم دعاي مسيح را به عنوان الگو قرار دهيم وقتي
: پس شما اينگونه دعا كنيد"١٣ـ٩:�متي. كه طريقه دعا كردن را به آنها بياموزد

كه در آسماني ناما  مقدس تو گرامي باد ملكوت تو برقرار گردد خواست تو آنچنانكه در آسمان مورد اجراستي پدر ما
به ما بدي كرده كه و خطاهاي ما را بيامرز چنانكه ما نيز آنان را بر زمين نيز اجرا شود نان روزانه ما را امروز بما ارزاني دار

و از شيطان و جالل تا ابد از آن توست اند ميبخشيم ما را از وسوسه ها دور نگاه دار و قدرت آمين. حفظ فرما زيرا ملكوت  

او ميرويم و بسوي در دعاي خود بما ارائه نمود خداوند را پدر آسماني خود ميخوانيم بر. مطابق الگوئي كه عيسي او او ميخواهيم كه اراده آسماني از
و براي داشتن روحيه بخشش ميطلبيم براي آمرز،او را بخاطر نيازهاي مادي. قلبهاي ما مستولي شود  و.ش بياد داشته باشيم كه قدرت پايداري

از سوي خدا مي آيد  در برابر گناه و ابراز شكرگزاري همراه بود. مقاومت كه. دعاي عيسي با بيان در موقعيت ديگري عيسي به شاگردان خود آموخت
او از پدر بخواهند  و توازن با اصول تعليمي عيسي ميباشدكه).١�:٢٣يوحنا.(نيازهاي خود را بنام مسيحيان دعاي خود را بنام. اين يك هماهمنگي

و سپس ميگويند آمين  و يا خدا كند. مسيح خاتمه ميدهند و چنين باد گر چه دعاي مسيح يك خط مشي. آمين يك واژه عبراني است بمعني انشااهللا
و فرمول بندي دعا بود و وجود بهترين متن را برايو راهنمائي براي چگونه دعا كردن از طريق قلب و مكالمه با خدا بطور خودبخود  ليكن ارتباط

هر چيزي ميتوانيم دعا كنيم.ن را بماارائه ميدهد گفتگو با آن پروردگار مناّ از ما دعوت بعمل آورده است. ما در مورد . خداوند براي آمرزش گناهان
و بيماري).١١:�متي(براي ضروريات زندگي).٩:٢٤مرقس(براي رشد ايمان).١:٩اول يوحنا( روح)�١:�يعقوب(براي شفاي درد و براي پري

او بازگوئيم).١٠:١زكريا(القدس و غمهاي خود را نزد اول. هيچ چيزي براي دعا كوچك شمرده نميشود. عيسي بما تضمين داده كه تمام نيازها
و"٧:�پطرس در تمام اوقات بفكر شما ميباشد بگذاريد خداوند بار تمام غصه ها او منجي ما به تمام جزئيات." نگرانيهاي شما را بدوش گيرد زيرا

رو بگرمي ميگرايد. زندگي ما واقف است او نيز براي ما او به تپش مي آيد قلب و عشق براي . هنگامي كه قلبهاي ما با ايمان

٣

 دعاي شخصي
در مواردي حتي با دوستان نزديك خود نيز براي گفتن چيزهائي خصوصي مردد هستيم كه. اغلب اوقات در اين زمان خداوند از ما دعوت ميكند

ك او تخليه از ماست. نيمغمبارهاي خود را نزد او نيازمند اخذ اطالعات و. نه بدان معني كه از تمامي ترس ها انگيزه هاي پنهان بلكه آن قادر متعال
تر است  از خود ما آگاه در قلب ما وقتي كه ما نزد عيسي آن قائد. شفا آنگاه حاصل ميشود كه عيسي زخمهاي ما را لمس نمايد. خشم هاي مدفون

او حا .ضر است كه بما كمك كنداعظم دعا ميكنيم
ن" �١��١:عبرانيان در او خود در همين امور وسوسه شد اما حتي يكبار هم بزانو از ضعفهاي ما بيخبر نيست زيرا و گناه اين كاهن اعظم يامد

و بلطف خود ما را بهنگام نياز ياري فرمايد. نكرد ."پس بيائيد بحضور تخت پر فيض خدا برويم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد
و مقصر هستيد؟ آنها را يك به يك در حضور خدا بياوريد و مضطرب آيا بايستي مكان خاصي.ن كنداو تمامي نيازهاي ما را ميتواند تامي. آيا دلواپس

را"�:�متي براي دعا كردن داشته باشيم؟  و او كه كارهاي نهان تو و در خلوت دل پدر آسماني را عبادت نما در تنهائي هر گاه دعا ميكني اما تو
در خيابان يا در هنگام كار يا لذت بر."ميبيند به تو پاداش خواهد داد  در حال قدم زدن از اينكه در يك مهماني نيز با خدا درد دل يا جداي دن

در نظر بگيريد  و مطالعه كتاب مقدس آن. شكرگزاري ميكنيد زماني را نيز بايستي براي دعاهاي شخصي و زماني كه با خداوند قرار روزانه بگذاريد
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و احساس را داريد كه با خداوند گفتگو كنيد آنزمان بهترين وقت براي دعاست . هشياري

�

 دعاهاي جمعي

در نيايش يك همبستگي ويژه ايجاد ميكند در دعا با ديگران چون"١٨:٢٠متي.و قدرت خداوند را به طريق خاصي وارد عمل مي آورد. پيوستن
ج  در ميان آنها هستمهر دو يا سه نفر بنام من جمع شوند من آنجا بزرگترين كاري كه بعنوان يك خانواده ميتوانيم انجام دهيم ايجاد يك."ا كه

برد"به فرزندان خود نشان دهيد كه ميتوان نياز هاي خود را مستقيما.م با دعاستأزندگي تو آ. نزد او در باره خداوند به وجد خواهند مد وقتي كه آنها
و با آرامش خاطر با هم اشتراك داشته باشيد. ببينند كه خداوند به دعاهايشان بطور عملي پاسخ داده است  .در يك دعاي خانوادگي شاد

�

 هفت راز پاسخگوئي به دعا
از هم شكافت ا. وقتي موسي دعا كرد درياي سرخ فرو ريخت وقتي از آسمان وقتي دانيال دعا كرد فرشته دهان شيرهاي. يلياي نبي دعا كرد آتش

از دعاهاي پاسخ داده شده را به ما نشان ميدهد. گرسنه را بست  و آن دعاها را بعنوان مسير ارتباطي بسوي خداوند معرفي. كتاب مقدس بسياري
١يوحنا: عيسي وعده داد. ميكند:١هر چه الزم داريد بخواهيد تا بشما عطا كنم بلي نام مرا" و ممكن است به برخي دعاها بي اعتنائي."ببريد
در اينجا هفت قاعده براي دعا نمودن بشما ارائه ميشود كه ميتواند موثر واقع شود. شود . چرا؟

 به مسيح نزديك شويدـ١
شد"١�:٧ يوحنا هر چه بخواهيد بشما داده خواهد از كالم من اطاعت كنيد و ".ولي اگر در من بمانيد

حص.وقتي ارتباط با خدا را ارجح قرار ميدهيم منتظر شنيدن پاسخ نيز خواهيم ماند . ولي نخواهد بوددر غير اينصورت
 به خداوند توكل كنيدـ٢

در دعا بخواهيد خواهيد يافت بشرطي كه ايمان داشته باشيد"٢١:٢٢متي هر چه ."شما
اگر با كم ايماني با مشكل روبرو هستيد بياد. ما را برآورده سازداز پدر آسماني توقع داريم كه نيازهاي"باور داشتن يا ايمان يعني اينكه ما واقعا

مرد جواب داد بلي ايمان دارم كمك كنيد تا ايمانم٩:٢مرقس"بياوريد كه منجيمان براي مردي كه نوميدانه التماس نمود معجزه اي پديد آورد 
كه."بيشتر شود در باره ايماني . نداريد نگران نشويد بلكه همان اندك را حفظ كنيدتنها به ايماني كه داريد تمركز كنيد

 با آرامش به اراده خدا تسليم شويدـ٣
هر گاه از خدا چيزي"١:�اول يوحنا او بطلبيم دعاي ما را خواهد شنيداز اينرو خاطر جمع هستيم كه بياد داشته باشيد كه در دعا."مطابق خواست

بر آورده ميسازد  و هم نيازهايمان را و گاهي اوقات به مسير. همزمان خداوند هم به ما آموزش ميدهد او ميگويد خير پس بنابراين گاهي اوقات
ا. ديگري هدايت ميكند و نزديكتر شدن به از آنها پند بگيريم. راده خدادعا يعني نزديكتر و روح القدس براي. ما بايد به جوابهاي خداوند حساس باشيم

(مقدسين پادرمياني ميكند مطابق با اراده خداوند  بياد داشته باشيد كه خواست ما با اراده خدا منطبق خواهد شد اگر با چشم بصيرت)٨:٧روميان.
. ببينيم

 صبورانه منتظر خداوند باشيدـ
و شكيبائي انتظار خداوند"٠:١مزمور و فريادم را شنيد باصبر او بسوي من توجه نمود و در اينجا تمركز نمودن بسوي."را كشيدم  نكته اصلي

او براي حل مشكالت نه فقط براي يك دقيقه بلكه هميشگي تمركز كنيد. خداست "ما به اين انضباط شديدا. براي پروردگار با صبر منتظر بمانيد. به
. نيازمنديم

و بزرگ ندارد. به گناه آلوده نشويدـ� دو ميسوزاند. گناه كوچك هر و آتش كوچك . آتش بزرگ
در دل خود نگاه ميداشتم خداوند دعايم را نميشنيد"١٨:��مزمور ."اگر گناه را
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از خدا جدا ميسازد و با دستان ديگر امداد الهي را بجوئيد شما نميتوانيد با يك دست به گنا).٢ـ�٩:١اشعيا(. گناهان ما را توبه.ه متصل باشيد
و اعتراف بگناه مشكالت را حل ميكند  و اعمال زشت رهائي دهد دعاهاي. مخلصانه و گفتار بد از افكار شرير اگر ما نخواهيم كه خداوند ما را

ج"٤:٣يعقوب. ماتاثيري نخواهد داشت  در پي بدست. واب نميدهد زيرا هدفتان نادرست است وقتي هم درخواست ميكنيد خدا بدعاهايتان شما فقط
و لذتتان ميشود  او. خداوند به دعاهاي خودخواهانه بلي نخواهد گفت."آوردن چيزهائي هستيد كه باعث خوشي و اراده گوشهايتان را براي قانون خدا

او به درخواستهايتان گوش فرا خواهد داد. باز بگذاريد .و

 احساس نياز به خداـ�
در زندگيشان ميجويندخداوند به دعاهاي كس و قوت او را از"�:�متي. اني پاسخ خواهد داد كه حضور و تشنگان عدالت زيرا خوشا بحال گرسنگان

."ديگران گذشت خواهند ديد

 در دعا مداومت نمائيدـ٧
و. عيسي با مثالي روشن توضيح داد كه چگونه براي درخواستهايمان مداومت كنيم داستان بيوه اي كه براي گرفتن حق خود به نزد قاضي رفته

و پافش  او را اجابت مينمايم كه رفع زحمت سماجت و چون اين بيوه براي من مزاحمت ايجاد ميكند دعوي و باالخره قاضي خشمگين شد اري نمود
و شب گريه ميكنند جاري نخواهد كرد؟. كند و).٧ـ�:١٨لوقا(و عيسي اضافه نمود آيا خداوند عدالت را براي آناني كه روز و آرزوها تمامي روياها

و ني  ا با خدا در ميان بگذاريد اميدها جستجو كنيد گوش فرا دهيد. براي كمك در زمانهاي نياز دعا كنيد. براي بركتهاي مخصوص دعا كنيد. ازهايتان
. تا از پاسخهاي خدا درس فرا گيريد

�

 فرشتگان به نيازهاي درخواست كنندگان رسيدگي مي كنند
و شادمان شد او خدمت كردند به وجد آمده و فرشتگان به ٣مزمور. نويسنده زبوروقتي نزد خدا دعا كرد:مرا"٧ـ او و خداوند را بكمك طلبيدم

از همه ترس  و مرا شد. هايم رها ساخت اجابت فرمود و خوشحال شدند آنها هرگز سرافكنده نخواهند اين حقير فرياد. مظلومان بسوي او نظر كردند
از همه مشكالتش رهانيد و او را و خداوند صداي او را شنيد او را گرامي ميدارند حلقه مي زند. برآورد و فرشته خداوند دور آناني كه از خداوند ميترسند

(در هنگام دعا خداوند فرشتگانش را مي فرستد تا به دعاهاي ما پاسخ گويند."خطر ميرهاندو ايشان را از  هر مسيحي يك فرشته).١:١عبرانيان.
هيچگاه اين بچه هاي كوچك را تحقير نكنيد چون آنها در آسمان فرشتگاني دارند كه هميشه در پيشگاه پدر"١٨:١٠متي: محافظ بهمراه دارد
." ميشوندآسماني من حاضر

و مالحظه ديگران را بكنيد بخاطر داش"٧ـ�:فيليپيان:و بخاطر دعاهاي ما ته باشيد كه خداوند بزودي در هر كاري ازخود گذشتگي نشان بدهيد
هر چه الزم داريد به خداوند بگوئيدو فراموش نكنيد كه براي جواب. براي هيچ چيز غصه نخوريد. باز ميگردد  و در عوض براي همه چيز دعا كنيد

او تشكر نمائيد از شد. دعاها آن. اگر چنين كنيد از آرامش خدا بهره مند خواهيد دل. نيستآرامشي كه انسان قادر به درك و اين آرامش الهي به فكر
و آسايش خواهد بخشيد ."شما كه به عيسي مسيح ايمان آورده ايد راحتي

٧

 طريقه زندگي يك مسيحي

در٢ـ٢٢:مطلبق با افسسيان.ي يك مسيحي را بطور بارز تشريح ميكند كتاب مقدس زندگ  مسيحيان بايد زندگي كهنه خود را كنار گذارند كه
 خلق شده ايم تا فرد جديدي"ما مجددا. شما شبيه خداوند خلق شده ايد:و زندگي جديدي را شروع كنند. اثر خواهشهاي فتنه آميز حاصل شده بود

 آمين.در مسيح باشيم
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گنجينه پانزدهم  
 راز شاد زيستن
ب ز دي نگو كه امروز خوش استاز دي كه گذشت هر چه گوئي خوش نيست خوش و اش  

در استان شنتانگ چين سكني دادند ٣١٩در سال در يك كمپ اسرا و اروپائي را اسرا ماهها. نيروهاي اشغالگر ژاپن صدها دشمن آمريكائي
و ازدحام وترس بودند  و ماللت نااميدي و. مجبور به تحمل خستگي جر و ور شدن خشم شد  بحثهاي كوچك چند برابر تضاد شخصيتها باعث شعله

در كمپ بشمار ميرفت) اريك ليدل(ولي مردي بنام. گرديد و محبوب ترين فرد از اسكاتلند بود. محترم ترين يك فاحشه در كمپ.او يك مبلغ
در مقابل كاري كه برايش انجام ميداد درمقابل چيزي طلب نميكرد  در ابتدا. بعدها گفت كه ليدل تنها كسي بود كه او به كمپ آمد مورد وقتي

او يك پناهگاه ساخت و شوخ طبع براي فروكش. سرزنش ديگران قرار گرفت تنها ليدل بود كه براي اسيري ديگر بياد آورد كه ليدل روشي ماليم
و نزاع داشت  آ. كردن خشم ورده بودند كاري در يك جلسه خشم آلود اسرا همه شخصي را طلب ميكردند كه براي رفع بحراني كه نوجوانان بوجود

و اغلب عصر ها را با آنان گذراند،او ورزش. ليدل راه حلي را مطرح نمود. كند و كالس براي كودكان را سازماندهي نمود در. صنايع دستي ليدل
و آوازه اي در المپيك كسب كرده بود١٩٢سال  از آن خود كرده بود٠٠او مدال طالئي دوميداني. شهرت در. متررا  اين مجتمع محدود نيز ولي

او تحسين دنيائي ترين اسرا از آن خود كرده بوداو برنده مسابقه ايمان مسيحي بود در. را او را منحصربفرد ساخته بود؟ كشف اين راز چه چيزي
ب. صبح نهفته بود�ساعت  در خواب بودند ميگذشت يك ميز را كه از كنار ياران خود كه و نوك پا وهر صبح او بيصدا ر روي آن يك چراغ كوچك

در گوهر كالم خدا يافته بود. كتاب مقدس بود برپا ميكرد هر روز خود را و قوت . اريك ليدل موهبت

١

 كتاب راهنماي طريقه زندگي براي ايمانداران مسيحي

روزه. كتاب مقدس بعنوان راهنماي زندگي براي مسيحيان نگاشته شده است هر از داستانهاي واقعي مردماني همچون ماست كه پر در آن كتابي كه
و پنجه نرم ميكردند  و فراغت ها همگي بما كمك ميكند تا شناختن شخص. با مشكالت زندگي دست و شاديها مشكالت يت هاي كتاب مقدس غم

نوري را كه كتاب."كالم تو چراغ راهنماي من است نوري است كه راه را پيش پايم روشن ميسازد" �١١٩:١٠مزمور.در مسيحيت به بلوغ برسيم
و  و اصول روحاني ما ميشود مقدس براي ما ميتاباند كيفيت زندگي ما را روزبروز بهتر ساخته را.باعث رشد عقايد از همه كتاب مقدس عيسي و باالتر

. زندگي ما معني دار ميشود زمانيكه عيسي آنرا منور سازد. نور جهان: به ما تقديم ميكند
٢

و دگرگوني دوستي  تحول
 بنده"ديگر شما را بنده نميخوانم چون معموال"�١�:١يوحنا. مسيح ميخواهد كه كتاب مقدس را مانند نامه اي به يك دوست صميمي تلقي كنيم

اممن شما را دوستان خود ميخوانم به اين. مورد اعتماد اربابش نيست هر چه پدرم بمن گفته است همه را بشما گفته ."دليل كه به شما اعتماد كرده
او ما را به دايره محبت خدا وارد ميسازد. عيسي بهترين ها را براي ما ميخواهد او به آنها اعتماد داشته وشخصيت آنان را بنا. كالم كساني را كه

خي"١�:٣٣يوحنا. ساخته است شد. التان آسوده باشداين چيزها را گفتم تا و زحمات فراوان روبرو خواهيد با اينحال شجاع.در اين دنيا با مشكالت
."باشيد چون من بر دنيا پيروز شده ام

او برايمان فرستاده بخوانيم، اين ارتباط امن با مسيح،براي اين آرامش : بهمين خاطر است كه به كتاب مقدس مي گوئيم. ما بايد نامه هائي را كه
دا. آن نامه ها را ناخوانده رها نكنيد. مكاتبات آسماني در كالم اوستپيام متحول كننده اي كه نياز . ريد

در باره تاثير كتاب مقدس را ميخوانيم در عيسي يافتم:در اينجا يك شهادت و آنرا شد. من به كمك نياز داشتم و.هر خواسته اي بر آورده نياز روح
به كتاب مقدس. من به مسيح ايمان دارم چون اوبراي من يك منجي الهي است.س براي من مكاشفه مسيح است كتاب مقد. جان من برآورده شد 
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. ايمان دارم زيرا آن را صداي خدا براي جانم يافتم
٣

 راهنماي زندگي در كتاب مقدسو ده فرمان
و اساس واجب براي درست زندگي كردن است و كتاب مقدس اصل ده. يك نگاه اجمالي به ده فرمان بما كمك ميكند تا بفهميم چرا ده فرمان

: عي به دو بخش تقسيم ميشودفرمان بطور طبي

و شش فرمان بعدي رابطه ما را با مرد در كتاب خروج.م تعيين ميكند چهار فرمان نخست ارتباط ما را با خدا تعريف ميكند ١٧ـ٢٠:٣آنها را ميتوان
. مطالعه نمود

و نيايش استدو فرمان نخ . ست پيرامون رابطه ما با خدا
. تو را خدايان ديگر غير از من نباشد: فرمان نخست
و آنها را پرستش نكن... هيچگونه بتي براي خود درست نكن: فرمان دوم و چهارم ما را به ارتباط...در برابر آنها زانو نزن روز فرمان سوم و  با نام وي

.مقدسش ميرساند
...از نام من كه خداوند خداي تو هستم سوء استفاده نكن:فرمان سوم  

و آن را مقدس بدار:فرمان چهارم ...در هفته شش روز را كار كن ولي در روز هفتم كه سبت خداوند است هيچ كار نكن. روز سبت را بياد داشته باش
 

و هفتم خانواده را در يك همبستگي ايمن منسجم ميكند .فرمان پنجم
كن:فرمان پنجم و مادرت را احترام .. پدر
. قتل نكن:فرمان ششم
. زنا نكن:فرمان هفتم

در روابط اجتماعي مصون ميدارد٨،١٠�٩،�فرمان . ما را
.زدي نكند:فرمان هشتم
. دروغ نگو:فرمان نهم
و كنيز:فرمان دهم و بفكر تصاحب غالم و ناموس ديگران نداشته باش و اموال همسايه ات نباش، چشم طمع به مال و االغ . گاو

و مردم تعر .آنها تابلوهاي راهنما براي هدايت زندگي ما هستند. يف ميكندده فرمان روابط ما را با خداوند

�

 عيسي در باره ده فرمان چه ميگويد
و پرسيد استاد چه كارهاي نيكي بايد انجام دهم تا وارد حيات ابدي گردم؟ او آمد و عجله نزد روزي عيسي مردم را تعليم ميداد مرد جواني با اشتياق

او).�١٩:١متي( و فرامين را اطاعت كندمسيح ديد كه او گفت تا از تملك اين چيزها صرفنظر نموده و به و دار است ( با پول در گير مرد).١٧آيه.
و پرسيد كدام فرمان منظورتان است شد. جوان ميخواست عيب خود را بپوشاند (عيسي ده فرمان را براي او متذكر ). ١٩�١٨آيه.

شددر نهايت آن  دور و غمگينانه و ثروتمند چرخيد (حاكم جوان در ذهن خود ده فرمان را پذيرفته بود ولي نميتوانست روح قوانين).٢٢ـ٢٠آيه. او
و از راه زندگي خودخواهانه خود را آزاد سازد  و اطاعت كند و ديگران راهنمائي. را درك و مرز قوانين ما را براي رشد يك زندگي سالم با خدا حد

كرد" ١�:١١�١٠يوحنا. عيسي اطاعت را بعنوان يك شادي حقيقي معرفي ميكند. كندمي از كالم من اطاعت نمائيد در من زندگي خواهيد اگر
او زندگي ميكنم. درست همانگونه كه من از احكام پدرم اطاعت مينمايم در محبت از شادي لبريز شويد.و از بلي تا ماالماالل. اين را گفتم تا شما نيز

." خوشي گرديد
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�

 راهنمائي براي شاد زيستن
از تحقيق سليمان براي شاد زيستن است خانه هاي مجلل تاكستانهاي پربار:و جستار خود را براي ثروتمندان ثبت نموده استا.كتاب جامعه گزارشي

و بوستانهاي ميوه هاي دلپذير  كرد. باغهاي زيبا ولي. او خود را غرق تمامي چيزهاي مادي كرد كه يك بشر آرزو دارد.او خدمتكاران را چندين برابر
و چيزهائي كه براي آنها زحمت كشيده بودم نگاه"٢:١١ جامعه:او اينچنين نوشت. شادي از او دور بود  اما وقتي به همه كارهائي كه كرده بودم

در زير آسمان هيچ چيز ارزش ندارد  و ."كردم ديدم همه آنها مانند دويدن بدنبال باد بيهوده است
در دنيا سپردسليمان بهدف يافتن و لذت و آواز. شادماني خود را به عيش و زنان بيهودگي است بيهودگي"١٢:٨جامعه: نتيجه او چنين بود. شراب

و ديد كه خداوند نيكوست."است همه چيز بطالت است  و اينطور قضاوت. سليمان آزمود او زندگي ابتدائي خود را با زندگي بي پروا در گناه مقايسه
و احكام او را نگاه دارد.در خاتمه حاصل كالم را بشنويم"١٢:١٣معه جا: نمود او همين است. انسان بايد از خدا بترسد هر. زيرا تمامي وظيفه خدا

در خفا نيز انجام شود داوري خواهد كرد  و بد ما را حتي اگر و."عمل خوب و در زندگي بي قيد بر حشي سليمان احساس كرده بود كه ميتواند با ميان
او آنقدر مرد بود تا اشتباهاتش را اعتراف كند. به شادماني برسد  او نوشت. در پايان زندگيش از يك اشتباه مشابه امثال سليمان : براي نجات ديگران

."خوشابحال قومي كه احكام خدا را بجا مي آورند.در جائي كه پيغام خدا نيست مردم سركش ميشوند"٢٩:١٨

�

 ده فرمان راهنماي واجب در عهد جديد است
به"١٢ـ٢:١٠يعقوب:در كتاب عهد جديد يعقوب شهادت داد در يك امر كوچك مرتكب اشتباه شود كسي كه احكام خدا را موبمو اجرا كند ولي

پس اگر زنا. زيرا همان خدايي كه گفت زنا نكنيد اين را نيز گفت كه قتل نكنيد.صر است كه همه احكام خدا را زير پا گذاشته است اندازه كسي مق 
در برابر او مقصر ميباشيد  و از حكم خدا سرپيچي كرده ايد خدا روزي شما را داوري خواهد فرمود تا مشخص. نكنيد اما مرتكب قتل شويد بهر حال

آ نهشود و افكار خود باشيد. يا به خواست مسيح عمل كرده ايد يا ."پس مواظب اعمال

در قرنهاي گذشته اذعان نمود از واعظان بزرگ بپطيست و كامل- قانون الهي استقانون خدا: چارلز اسپارگون يكي و آسماني فرماني زياده ... مقدس
و فرماني كمتر نيز نيست از اين نيست و ربانيت آن اثبات شده است.تر . اما تنها كمال آن بي نظير است

از بنيانگزاران كليساي متد در ده فرمان فهرست شده است: يست در باره طبيعت قوانين نوشت جان وسلي يكي و آداب بر ... قانون اخالق مسيح آنرا
و براي تمامي اعصار... نداشت .هر جزء اين قوانين بايد با قوت باقي بماند براي همه نوع بشر

در كتاب خود نوشت كه تمام مسيحيان بايد به اهميت ده فرمان واقف و بيلي گراهام يكي از محترمترين مبلغين دنيا به ده فرمان بسيار توجه نمود
. باشند

٧

و فرمانبري  قدرت براي اطاعت
و ده فرمان غير قابل تغيير و براي زندگي شاد كامل هستند،كتاب مقدس ايمان: يك زن آنرا اينطور بيان نمود.ل هستندو هنوز قلبها درجدا. واجب

من با تمام قوت تالش. دارم كه ده فرمان محدود كننده هستند ولي مطمئن هستم كه رعايت قوانين مرا به سوي يك زندگي شاد هدايت ميكند 
نم. كردم كه آنها را نگاه دارم ولي نتوانستم   براي نگاهداري فرامين خداوند"بشر ذاتا. يتواندو االن به اين باور آمده ام كه هيچ كس ديگري نيز
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زيرا"٨:٧روميان: چرا؟ چون!ولي براي پاسخ به اينگونه تالشها با قلب سياه بشري دوباره انسان ميگويد من نميتوانم اطاعت كنم. گرايش دارد
ك و نخواهد از احكام خدا اطاعت نكرده و هرگز بر ضد خداست و گناه آلود ما ."ردطبيعت كهنه

از قانون پس مالحظه ميكنيد كه با اجراي شريعت كسي هرگز نميتواند رضايت خدا را حاصل"٣:٢٠؟ روميان ده فرمان چيست) شريعت(مقصود
هر چه بيشتر شريعت را بدانيم بيشتر پي ميبريم كه آنرا زير پا گذارده ايم كن در واقع ."شريعت فقط چشمان ما را باز ميكند تا گناهان خود را ببينيم.د

و نا اميد به يك منجي نيازمنديم) شريعت(عملكرد قوانين اجازه بدهيد"٣:٢غالطيان. ما را به اين درك هدايت ميكند كه ما گناهكاران گمراه
از راه ايمان مقبول خدا: اين مطلب را طور ديگري شرح دهم  و ما را از ما مراقبت ميكرد تا زماني كه مسيح بيايد احكام الهي چون للـــه اي بود كه

."سازد
از فرامين استحصال. عيسي جواب ما است و توانائي را براي اطاعت و با ايمان آمرزش را براي گناهانمان ما با ناميدي به پاهاي عيسي مي افتيم

. ميكنيم
٨

 مطيع فرامين عشق بودن
و دوستي است اگر خدا را دوست داريم."اگر مرا دوست داريد احكام مرا اطاعت كنيد"�١:١يوحنا. عيسي بما ميگويد كه اطاعت نتيجه عشق

و اگر مردم را دوست داريم شش فرمان بعدي را كه در باره ارتباط باديگران است رعايت كنيم  . چهار فرمان نخست را براي دوستي با خدا نگاه داريم
ا گناه چيزي نيست جز شكستن احكام هر كه گناه ميكند احكام خدا را ميشكند زير":٣اول يوحنا: كسي كه فرامين خدا را با گناه لگدمال ميكند

بر خالف خواست او و رفتار كردن و براي يك منظور زندگي."خدا و قيام نمود و مرد ولي خدا را شكر كه نجات دهنده اي داريم كه به اين جهان آمد
را"�:٣ اول يوحنا"ميكند و اين و بيگناه بود چون"نيز ميدانيد كه او كامال اما ميدانيد كه مسيح انسان شد تا بتواند گناهان ما را پاك سازد  پاك

بر خالف خواست خدا انجام نداد و گناهان ما را زايل خواهد نمود."هرگز كاري و بما وعده داد تا محبت).١:٩ول يوحنا(منجي ما را خواهد آمرزيد
و غرور دوري جوئيم از گناهان و اطمينان داشته"�:�روميان. خود را بما عطا كند تا با آن پادزهر عالي هر مشكلي بايستيم در مقابل  تا بتوانيم

و صالح ماست زيرا ميدانيم كه خدا چقدر نسبت به ما مهربان است هر پيش آمدي به خير در سراسر وجود خود. باشيم كه او را ما اين محبت گرم
ما توانائي مادرزاد نداريم تا قانون خدا را نگه."و محبتش لبريز سازد زيرا او روح القدس را بما عطا كرده تا دلهاي ما را از عشق. احساس ميكنيم 

پر خواهد ساخت كه مسيح تنها اميد ماست. ما تنها ميتوانيم آنرا با ايمان بپذيريم. داريم . محبت خدا قلبهاي ما را

٩

و اطاعت قوانين  فيض خدا

و هديه است و نجات يك موهبت از گناه را از خدا بعنوان هديه دريافت ميكنيم. ما آنرا نميتوانيم بدست آوريم. رستگاري و. ما برائت تنها با ايمان
در اثر بخشش رايگان"٢:٨افسسيان. بخاطر رحمت خدا  و اين كار شما بنابراين و توسط ايمانتان به مسيح است كه نجات يافته ايد و مهرباني خدا

."نيست بلكه هديه خداست

و خود را به او تسليم. ما نميتوانيم با نگه داشتن فرامين رستگار شويم. ما فرامين را با كارهاي خود نميتوانيم نگاه داريم وقتي بسوي عيسي ميرويم
پر ميسازد  او قلبهاي ما را ا. ميكنيم از و پذيرفته شدن ما خواهان پيروي او هستيم با اطاعت دردر نتيجه اين رحمت الهي او و با قدرت عشقي كه و

).�:�روميان.(قلبهاي ما گذارده

و �روميان. نشان ميدهد كه ما تحت قوانين رستگار نميشويم بلكه بواسطه فيض خدا نجات مي يابيمپولس به عبث بودن تالش بشر تاكيد ميكند
و لطف خود بما عطا ميكند آيا اين بدان معناست"�١: و احكام خدا بدست نمي آيد بلكه خدا آنرا بخاطر فيض از راه اجراي شريعت اما اگر نجات ما

."كه ميتوانيم باز گناه كنيم؟ هرگز
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از اوست هر چه كه ميگويم اطاعت كند"٢١:١يوحنا. عشق به مسيح اطاعت د. كسيكه مرا دوست دارد وست دارد پدرم خدا را نيزو چون مرا
او نشان خواهم داد و خود را به او را دوست خواهم داشت و من نيز ."دوست خواهد داشت

او. است ميتواند با رضامندي به زندگي خود با اطاعت از خدا ادامه دهد نشان داد كه حتي در بدترين محيط كسيكه با خدا در ارتباط) اريك ليدل(
و ترس بنمايش گذارد در زمان فشار او را قادر ساخت تا نياز. فيض خوش آيند را و او با خدا به او توسط روح القدس انرژي بخشيد رابطه عاشقانه

آ).ـ٨:١روميان.(عادالنه به فرامين را بفهمد  و برخاسته از مردگان يك زندگي با كيفيت خوب را بوجود رابطه محبت ميز با منجي مصلوب شده
. مي آورد
ر او زندگي خود را براي گناهان شما فدا كند آيا آن از"١٣:٢١عبرانيان.از را براي خودتان كشف كرده ايد؟ محبت عيسي براي شما باعث شد تا و

در ما عم او نيز بقدرت عيسي مسيح آنچه را كه پسنديده اوست و او را بجا آوريد لياو ميخواهم كه شما را به تمام صفات نيكو مجهز سازد تا اراده
و جالل تا ابد از آن مسيح باد. سازد ."آمين.شكوه

 حال بگوئيد پاسخ شما به محبت مسيح چيست؟

گنجينه شانزدهم  
 به آرامش روحانيراز رسيدن

 به غفلت عمر شد جانا بيا با ما بميخانه كه شنگوالن سرمستت بياموزند كاري خوش
هم. چند سال قبل بعضي ها پيشگوئي ميكردند كه در آينده نزديك فراغت بيشتري نسبت به سالهاي قبل خواهيم داشت داليل خوب ومحكمي

ب. براي آن پيشبيني ها داشتند  در صنايع عظيم بدست گرفتند. وسيله كامپيوتر تسخير شد شهرها كه.و روبوتها مشاغل فرساينده را ولي در زماني
از نفس افتاده ايم از قبل . كامپيوترها با شتاب همه چيز را بطور خودكارميگرداندند دريافتيم كه بيش

سر خاراندن ندارند از هر چيز خانواده ها ديگر زماني براي همنشيني با هم ندارند. مردم اينروزها ديگر وقت والدين بسختي ميتوانند براي.و بيش
با٣٧ر متوسط پدران تنها مطالعه بر روي يك اجتماع كوچك نشان داد كه بطو.و همينطور كمتر با ديگران. كودكانشان وقت بگذارند   ثانيه در روز

چطور ميتوانيم براي ارتباط با يكديگر وقت بگذاريم؟. فرزندان خردسال خود وقت ميگذارند
 

١

و چاره براي تنشهاي زندگي  عالج
خ از ما ميخواهد كه آرامش روحي را كه جزئي از يك زندگي مطلوب است عيسي مشكالت و او و بحران دارند درك ميكند انواده ها را كه استرس

و من بشما آرامش خواهم داد" ١١:٢٩�٢٨متي: بيابيم و. اي تمامي كساني كه زير يوغ سنگين زحمت ميكشيد نزد من آئيد يوغ مرا بدوش بكشيد
و فروتن هستم وبه جانهاي شما راحتي خواهم بخشيد بگذاريد من شما را  بر دوش شما ميگذارم سبك. تعليم دهم چون من مهربان زيرا باري كه من

دو طريق بما معرفي ميكند."است و هفتگي: كتاب مقدس تجربه اين نوع آرامش را به . آمدن بسوي مسيح بطور روزانه

٢

 ميثاق روزانه با مسيح
با.و عيسي با كمال آرامش روحي با همگان سخن ميراند. انبوه جمعيت بطور دائمي نظر عيسي را بخود جلب ميكرد چگونه؟ او زماني را براي مكالمه

ارت. پدر آسماني اختصاص داده بود  من به قدرت پدرم خدا زندگي ميكنم همان كه مرا به اين"�٧:�يوحنا.باط بوداو بطور مداوم با پدر آسماني در
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در من است به قدرت من زندگي ميكند. دنيا فرستاد او زندگي ميكرد."شخصي نيز كه و ثبات زندگي كنيم آنطور كه ما بايستي. ما بايد با متانت
م  و روح و بگذاريم تا كالم او توكل كنيم پر سازد بطور پيوسته به و خالء هاي وجود ما را پر نموده در.ا را بهترين راه براي مواجهه با نيروهايي كه

و مطلوب با مسيح است از هم بپاشند گذاشتن زمان مناسب من" ��:�١يوحنا: او بما ميگويد. تالش هستند خانواده ما را و در در من بمانيد شما
در شما بم  و بگذاريد من هم و زندگي كنم زندگي كنيد شما نيز جدا ازمن نميتوانيد. زيرا وقتي شاخه از درخت جدا شود ديگر نميتواند ميوه بدهد. انم

من. بلي. بارور شويد  من. من تاك هستم شما نيز شاخه هاي از او زندگي كنم ميوه فراوان ميدهد چون جدا و من نيز در در من زندگي كند هر كه
از شما ساخته نيس در. ما روز بروز ميتوانيم با ارتباط با مسيح به سرچشمه روحاني زندگي نزديكتر شويم."تهيچ كاري نكته مهمي را كه بايستي

و كمالي،آرامش حقيقي. مورد مسيح تاكيد كنيم آن كاري است كه بر روي صليب تمام كرد و آسايش خاطر واقعي فقط بخاطر آن فضيلت  مصونيت
ب او در هنگام مرگ و گفت.ر روي صليب با اتمام رساند است كه از موت گريست شد: او قبل او براي).١٩:٣٠يوحنا.(تمام در كالمي ديگر كار

و رستگاري ما كامل شد از ابتداي جهان تا حال دائما"�٩:٢عبرانيان. رهائي جان خود را فدا"اگر چنين چيزي الزم ميبود مسيح مجبور مي شد
و تا ابد قدرت گناه را ريشه كن سازد مسيح. اما چنين نيست. كند در راه ما فدا كند در آخر زمان آمد تا جان خود را و براي هميشه وقتي."يكبار

و. عيسي مرد گناه را زدود و به اين خاطر است كه ميگوئيم ايمانداري كه به گناهانش اعتراف نمايد ميتواند در كاري كه مسيح به آخر رساند استراحت
او پذيرفته شده ايم. باشدآرامش داشته در حضور در بين خاكسترو در ميان شعله هاي خشم در زندگي ما نهفته است. ما ولي. امروزه تقصيرمانند آتش

بر روي صليب كه گفت. عيسي مشكل گناه را براي هميشه با صليب خود برداشت  و گريه عيسي شد"فرياد كه" اينك تمام  وعده او را مهر نمود
در امتداد روز)٢:١تيطوس.(عيسي كار رستگاري را براي ما به اتمام رساند.و آن واقعيت را ثابت نمود. شما را آرامي خواهم بخشيد فرمود من او و

از قبر قيام فرمود و مرگ بر گناه و ظفر روز يكشنبه با پيروزي در بامداد و ب" ١٠:٢٣�٢٢عبرانيان. سبت در آرامگاه استراحت نمود ا دلي پاك بيائيد
آب"مستقيما و ما را پاك ساخته بدنهايمان نيز با بر ما پاشيده شده او ما را مي پذيرد زيرا خون مسيح و يقين كامل داشته باشيم كه بحضور خدا برويم

و مي توانيم بدون هيچ ترديدي به همه. پاك شسته شده است  بگوئيم كه نجات يافته اكنون مي توانيم منتظر نجاتي باشيم كه خدا وعده داده است
او آنكسيكه بما وعده داد نسبت بما وفادار است."ايم زيرا خدا به همه وعده هاي خود عمل خواهد فرمود  با،زيرا پس ما ميتوانيم وارد آرامش توام

در عيسي تجر. رستگاري كه عيسي وعده آنرا داد بشويم  هر روزه و آرامشي كه ميتوانيم و ثبات وصلح به كنيم نتيجه كاري نيست كه ما پايداري
او براي ما در روي صليب انجام داد . براي خود كرده ايم بلكه آن كاري است كه

ا و استراحت داشته باشيم زيرا رستگاري ما بواسطه در مسيح آرامش هر روزه.و تضمين شده است ما ميتوانيم آن اطمينان بما انگيزه مي دهد كه
در فضاي ملكوتي دعا نفس بكشيم  و از كالم او تغذيه ميكنيم و و(ميعادگاه. براي مسيح وقت بگذاريم رازگاهان يا وقتهاي مغازله بين عاشق

و فشارما به يك زندگ) معشوق از بحران پر و هدفدار تبديل شودبا عيسي بما كمك ميكند تا كه زندگي .ي آرام
٣

 تجديد ميثاق هفتگي با مسيح
روز آفريد در شش اين يك فرصت هفتگي براي ماست. را تدارك ديد" سبت"او روزاستراحت). �١:١٧�١كولسيان(پس از اينكه خداوند جهان را

او تجديد . ميعاد كنيمتا با

ر"٣ـ٢:١و پيدايش١:٣١پيدايش و كار آفرينش شد.ا ازهر لحاظ عالي ديد آنگاه خدا به آنچه آفريده بود نظر كرد و صبح روز. شب گذشت اين
هر چه در آنها بود تكميل گرديد. ششم بود  و و زمين از كار. به اين ترتيب آسمانها روز هفتم خدا كار آفرينش را تمام كرده دست با فرا رسيدن

." پس از پايان كار آفرينش آرام گرفتخدا روز هفتم را بركت داده آنرا مقدس اعالم فرمود زيرا روزي بود كه خدا. كشيد

و روزي مقدس خواند و آنرا بركت داده و حوا به استراحت پرداخت روز سبت با آدم نه. عيسي در روز هفته را پايه گزاري نمود خداوند گردش هفت
آ  در حال حاضر بخاطر منفعت خودش بلكه براي و همچنين براي ما و حوا او. دم و مراقب ماست از حد براي ما دلسوز است او بيش بخاطر اينكه

روز  در حضور او وقف كنيم،برنامه اي تنظيم كرد تا در طول هفت و تازه. يك روز را براي عبادت روز استراحت جسم او نام نهاد هر سبت آنچه كه
به. شدن روح بود و. جهان نياز به وجوداستراحت سبت را بيش ازهر بحران ديگري ملزم مينمود ورود گناه همان منجي كه وعده آرامش را به آدم

در كوه سينا به موسي اعالم نمود ٢٠٠٠حوا ابالغ نمود در حدود  عيسي روزاستراحت سبت را در قلب).٤ـ١٠:١اول قرنتيان( سال بعد ده فرمان را
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و آن را مقدس بدار"١١ـ٢٠:٨خروج: ان چهارم را ميخوانيمفرم. ده فرمان قرار داد كن. روز سبت را به ياد داشته باش روز را كار در هفته شش
و نه چهارپايانت روز هفتم كه سبت خداوند است هيچ كار نكن نه خودت نه پسرت نه دخترت نه غالمت نه كنيزت نه مهمانانت چون. ولي در

روز آسمان  از كار كشيد خداوند در شش روز هفتم دست و در آنهاست آفريد هر چه را كه و و دريا را.و زمين و آن پس او روز سبت را مبارك خواند
و آسمانها را آفريد."روز استراحت تعين نمود روز سبت را بنيان گذارد بعنوان يادآوري روزي كه پروردگار زمين به. خداوند هر هفته ما را آرامش سبت

و از روزهاي ديگر جدا ساختخالقي پي بر روي زمين زندگي ميكرد از هر فرصتي استفاده نمود. وند ميدهد كه آنروز را مبارك خواند زماني كه عيسي
در آن بزرگ شده بود آمد طبق عادت هميشگي اش روز شنبه به عبادتگاه"٤:١٦لوقا. تا اتحادش را با پدر مستحكم كند وقتي به ناصره شهري كه

از كالم خدا را براي جماعت بخواند.هر رفتش او برخاست تا قسمتي در."در حين مراسم در حضور پدرش نياز به استراحت اگر عيسي آن بشر رباني
در) قانون انساني(وقتي عيسي شرع محدود كننده.روز سبت داشت همچنين ما نيز بطور حتم نياز داريم كه سبت را نگاه داريم  روز يهوديان را كه

و فايده مردم ايجاد نمود)١٢ـ١٢:١متي(سبت قائل شده بودند بكنار زد  ٢:٢٨�٢٧مرقس : اوبه اين نكته اشاره نمود كه خداوند سبت را براي سود
روز شنبه: سپس افزود" و اختيار دارم بگوي.روز شنبه براي استراحت انسان بوجود آمد نه انسان براي در من صاحب اختيار روز شنبه هستم م مردم

و چه نبايد بكنند در مرگ خويش روشن نمود."روزهاي شنبه چه بايد بكنند روز تدارك براي،او در روز جمعه مرد. عيسي اهميت سبت را حتي
در شرف آغازبود و سبت شد"در آن موقع عيسي اعالن نمود).�:٢٣لوقا(سبت او"اينك تمام او در عوض ما به اتمام رسيد؛ كار يوحنا(. مرگ

روز سبت آرام گرفت).٣٠:�؛٤:٣٤؛١٩:٣٠ در و رسالتش عيسي در آرامگاهش . سپس براي جشن اتمام ماموريت

در مر در روز هفتم استراحت نمود پس و بعد در روز ششم تمام كرد روز ششم زماني كه مسيح كار آفرينش را در او كار رهائي را بر روي صليب گش
روز هفتم استراحت نمود در و سپس تا).٧ـ١:٢لوقا(در روز يكشنبه صبح عيسي از قبر با ظفر بيرون آمد. كامل نمود او از حواريون خود خواست

از قيامش سبت را نگاه دارند در مورد تخريب اورشليم گفت كه اين امر چهل. همچنان پس ٢متي: سال بعد از وفاتش بوقوع خواهد پيوستاو:
روز شنبه كه دروازه هاي شهر بسته است نباشد" ٢٠ در او آنچه."دعا كنيد كه فرار شما در زمستان يا و پيروان منجي ما خواسته است تا شاگردان

و آرامش سبت را داشته باشنداو خواسته است تا همه تجربه آرام). �١�:١��١يوحنا.(را كه تعليم داده است عمل كنند  را.ش رستگاري او حواريون
روز سبت را پس از مرگ مسيح ادامه دادند. نا اميد نساختند (حواريون رعايت يوحنا).ـ١٨:١؛٧:٢؛١�:٣؛:١٣ اعمال رسوالن؛��ـ�:٢٣لوقا.

او نوشتدر سالهاي. آن حواري محبوب ارتباط خود با مسيح را هر هفته در روز سبت ادامه داد از روح بودم: بعد پر روز خداوندمن ).١:١٠مكاشفه.(در
روز سبت است و كمال عظيم را جشن ميگيريم).١٢:٨متي(بر اساس گفته عيسي روز خداوند دو فضيلت و: در روز سبت ما آفريده شدنمان

دره" ٢٣�٢٢:��اشعيا: اين تجربه سبت در آسمان نيز ادامه خواهد يافت. رستگارشدنمان و زمين جديدي كه من ميسازم مانگونه كه آسمانها
و نام شما نيز پايدار خواهند ماند  مرا. حضور من پايدار ميماند همچنان نسل شما و هفته به هفته به اورشليم خواهند آمد تا همه مردم ماه به ماه

."پرستش كنند

�

 فوايد استراحت سبت

از هم گسيخته خود يكديگر را پايمال ميكنند سخ. افراد ضايع ميشوند. مردم در زندگي و ولي خداوند سبت. تي از هم مي پاشندخانواده ها تحت فشار
از فوائد خاص آرامش سبت نگاه كنيم. را براي بهتر شدن كيفيت زندگي پيشكش ميكند : بيائيد به بعضي

و با مقدس نگاه داشتن آن ما يادبوديـ١ . را براي خداوند بر مي افرازيم سبت يادبود خلقت است

در خلقتي كه خداوند باني آن است آيا آخرين باري را كه به عمق. ساعتهاي مقدس آن فرصتي شگفت انگيز است براي پي بردن به ريشه خودمان
. بما وقت كافي ميدهد كه به آنچيزهائي را كه عيسي بما داده تفكر كنيمزيبائي جنگل يا رودخانه نيلگون رفته ايد بخاطر داريد؟ سبت

و رفاقت با ديگر مسيحيان را تجربه ميكنيمـ٢ . در سبت لذت نيايش
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در گروه وجود دارد در پرستش خداوند و باطري هاي روحاني سبت زمان ويژه اي بما ميدهد تا همگي بعن. منفعتي وان يك بدن كليسا گرد هم آئيم
. خود را شارژ كنيم

و ايجاد محبت بين ديگران بوجود مي آورد سبت يك موقعيتـ٣ .را براي اعمال متفكرانه
آيا دوستي را از همدردي بخاطر فوت همسرش محروم ساخته ايد؟ عيسي. آيا در طول هفته فرصتي داشته ايد كه به همسايه بيمار خود سري بزنيد

خ: ما را پند ميدهد  روز سبت كار در و مجاز خواهد بود كه و مشروع ).١٢:١٢متي.(وبي انجام دهيدحالل

. سبت موجب تحكيم وحدت خانواده استـ�
در روز سبت كاري انجام ندهيد واو نميتوانست نسخه بهتري به پدري بدهد كه هميشه غرق كار است)٢٠:١٠خروج( وقتي مسيح فرمان داد
در حد انفجار از فشارهاي روحي از. سبت يك عالمت ايست بزرگ براي آن خانواده هاست. همچنين مادري كه ما بايد آن چيزهائي كه ما را

روز با عبادت ميتوانيم فشارها را برطرف.و به مهم ترين ها بپردازيم. ضروريترين اعمال واميدارد را متوقف كنيم  در اين و روز است  سبت يك
او بهره مند ميسازد. سازيم و ما را از انژي روحاني . استراحت سبت بهمراه كل خانواده ما را به مسيح پيوند داده

كه عيسي بما نزديكتر ميشودـ� . سبت وقتي است
و رابطه ما با مسيح نيزمستثنا نيستهر رابطه اي زما ما.ن مطلوبي را ميطلبد از بزرگترين راههائي است كه دوستي هر هفته يكي نيايش تمام روز در

و پرشور نگاه ميدارد  و گوش دادن. را با او تازه و زماني اضافي براي سپردن با مسيح سبت زمان اضافي بما ميدهد تا كتاب مقدس را مطالعه كنيم
و آنرا مقدس ساخت. او به روز هفتم را بركت داد روز هفتم هفته بعنوان).٢:٣پيدايش.(عيسي ميتوانيد درك كنيد كه چرا رعايت شنبه مهم است

از زمان آفرينش براي ارتباط با ما جدا ساخت،سبت  و فشار نيازمنديم"سبت دقيقا. زيرا عيسي آنرا پر استرس در محيط روزي. آن چيزي است كه ما
هر چيز ديگري بطور كامل معاف ميشويم"كه واقعا  روز براي پرستش خداوند.از و-يك بر روي ارتباط و تمركز  حس نمودن دوباره خلقت

. خويشاوندي در عوض چيزهاي ديگر
�

 طعم آرامش آسماني

و هفتگي در مواجهه با واژه استراحت به معني كلمه سبت از زبان عبري. جمع بندي كنيم) آرامش(ما ميتوانيم فوائد پيوند با عيسي را بطور روزانه

روز هفتم را آرامش سبت ميخواند آور نيست كه چرا كالم مقدس ).٢٣:٣الويان.(استراحت مي آيد پس اين تعجب
عبرانيان:روز هفتم با اين كالم سخن گفته است"١١ـ در باره روز هفتم خداوند از تمامي كارهايش استرا: خداوند در براي آنهائي ... حت نمودو

و مكان آرامش خدا ... كه باقي ماندند آرامش سبت براي قوم خدا خواهد بود و كوشش خود را بكنيم تا وارد آن محل پس بيائيد تا ما نيز نهايت تالش

در آرامش كامل آسماني ميتوانيم تجربه كنيم"...گرديم و عدم؛اين استراحت. تجربه آرامش سبت يك مزه هفتگي از خوشي را ميدهد كه  رخوت

و آسايش خاطر در ريشه حقيقي يك زندگي وارسته نهفته است،فعاليت نيست بلكه آنرا ارجاع ميدهد به حس اطمينان و سالمتي كه اين نوع. صلح

. استراحت روحاني تنها با تجربه ارزش داده خواهد شد

در زندگي كشف خواهيد كرد و هفتگي وارد آرامش عيسي بشويد عظيم ترين خوشي را از عيسي بخاطر. اگر شما با يك ارتباط روزانه آيا مايليد كه

از نجاتي كه او برايتان  هر هفته هديه آرامش سپاسگزاري كنيد؟ آيا دوست داريد كه او بگوئيد كه مايليد مهيا كرده تشكر كنيد؟ آيا دوست داريد به

از روزي كه بنيان نهادي ببرم؟ چرا كه نه پس همين  و بهره كافي را روز سبت را نگاه داريد؟ آيا ميخواهيد بگوئيد بلي اي خداوند آرزو دارم كه حظ

او ببنديد و پيمان را با كرد. حاال اين قرار از شنبه به يكشنبه تغيير داده استشايد تعجب روز سبت را روز هفتم به روز يكم...ه باشيد كه چه كسي !از
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شد٢١چه زماني اين تغيير بوجود آمد؟ اين سواالت در درس . پاسخ داده خواهد

 گنجينه هفدهم
و اشتراكر از رشد روحاني در مصاحبت  

 هرچه ميخواهد دل تنگت بگو

از كيفشان بيرون آوردند دو مهمان ديگركتابهاي مقدس خود را و نوشيدن چاي ژاپني بهمراه برنج در حال لذت بود كه از مصاحبت با. لري همه
و گفتند ممكن است درس را االن شروع كنيم  حي. انتظار به او خيره شده در او فكر كرد كه اين همنشيني فقط براي.ن نوشيدن چاي شكه شد لري

بر زبان آورد. تفريح است در حينيكه"لري تقريبا.و هيچ حرفي نتوانست  در تمامي مدارس مسيحي زبان انگليسي كتاب مقدس را تدريس كرده بود
كت. همه آنها بخوبي سازماندهي شده بود. كار هم ميكرد از لري از كودكي داستانهاي. اب مقدس اطالعات مفيدي ارائه نمايد او بسهولت ميتوانست

او شخصا. كتاب مقدس را شنيده بود و معنا بود"ولي براي در حضور خدا واقف. داراي كمي حس او كارهائي را انجام داده بود كه به اشتباه بودن آنها
نم. بود در مورد خدائي صحبت كند كه خودش بخوبي و او چگونه ميتوانست و احاطه شده با مردمي منتظر بر روي مبل راحتي يشناخت؟ حاال نشسته

در حال سقوط بود،متوقع  چون روح القدس همان لحظه به شما خواهد"١٢:١٢لوقا: در آن لحظه ترس آيه اي ذهنش را روشن نمود.و او
. داستان پسر اسرافكار: داستاني شد كه هرگز بدان فكر ننموده بوداو نااميدانه براي كمك دعا كرد دست بدامن آشناترين."آموخت كه چه بگوئيد 

او منحرف شده اند دوست دارد لري فهميد كه اين داستان مستقيما از او تشريح ميكرد كه چقدر خدا حتي آنانيراكه براي قلب خودش"همچنانكه
كه. كالم او را غرق خود نموده بود. است در عمرش دريافت را. چقدر نزد خداوند عزيز است براي اولين بار آنشب در كنار تختش زانو زده وزندگيش

او نمود خدائي كه نهايتا  شد"وقف او به ارمغان آورد. برايش واقعي و معني براي از يك اسم اين واقعيتي بود. مشاركت محبت خداوند چيزي را بيش
پر ساخت او را . كه سراسر وجود

١

 دعوت عيسي براي رشدبوسيله مشاركت با ديگران
و كالمش صرف نمودند و اعمال و نيم را با او . حواريون عيسي مدت سه سال او را ديدند. و قيام  اعمال:در زماني عيسي گفت. در آخر مرگ

و"١:٨رسوالن در سراسر يهوديه در اورشليم بر شما نازل شود قدرت خواهيد يافت تا  ولي آنچه الزم است بدانيد اين است كه وقتي روح القدس
و زنده شدن من شهادت دهيد و حتي دورترين نقطه دنيا درباره مرگ را."سامره در روز پنطيكاست تسليم وقتي پيروان مسيح بي محابا قلب خود

و معراج مسيح. عيسي نمودند سپس مسيح كه قيام نموده بود زندگي آنها را بواسطه قدرت روح القدس متحول نمود آنها نه تنها شاهدان رستاخيز
ما"٧ـ:٢افسسيان . شدند بلكه با قدرت قيام اوزندگيشان متبدل شد از حد تصور ماست و رحمتش بيش را آنقدر دوست داشت كه اما خدا كه لطف

از خدا بسر بريم"بما عمر دوباره داد زيرا ما بسبب گناهانمان روحا  و ميبايست تا به ابد دور كرد. مرده بوديم اما وقتي خدا مسيح را پس از مرگ زنده
و فيض خدا نجات پيدا كرده ايم"بما نيز عمر دوباره داد پس ما صرفا  ك. در اثر لطف ه مسيح براي ما كرد ما را از اين مرگ بلي او بدليل كاري

و جالل بخشيد و همراه مسيح عزت كه.از اينرو اكنون جاي ما با مسيح در آسمان است. روحاني زنده ساخت اينك خدا ميتواند با اشاره به لطفي
و اعصار نماي و محبت خود را به مردم همه قرون و عمق لطف در حق ما كرده است عظمت . ما در مسيح زنده شده ايم."ان سازدتوسط عيسي مسيح

او را نشان دهيم و غير قابل مقايسه ما. بنابراين ميتوانيم فيض بينظير و همچنانكه و خبر خوش را به همه دنيا ببريم او از ما خواسته تا مژده و
او را انجام ميدهيم بما وعده داده كه با ما باشد از بنيانگزاران).٢٠ـ٢٨:١٩متي.(خواسته را: نداي حق شهادت داد يكي من قلبهاي متحول شده

تا. من بسرزمينهائي مسافرت نمودم كه نام خدا ومسيح هرگز در آنجا شنيده نشده بود. قلبهاي مردماني كه نداي انجيل مسيح را شنيده اند. ديده ام 
پ. زماني كه كليساي خداوند مژده انجيل را به آنجابرد و از ترس مداوم روح شرير. اكي نائل شده بودندمردمي را ديدم كه با ايمان به از بيماري تا شفا

از مذاهب تاريك كفر پديدار شده بود. به خوشي در زندگي مسيح رسيده بودند در هر سرزميني سفر كردم. خانه هاي حقيقي مسيح را ديدم كه
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را).�١:١روميان.(رستگاريقدرت خداوند است تا ...ميدانم كه انجيل مسيح. زندگيهاي متحول شده را ديدم ميدانم زماني كه كليسا پيام انجيل
و در خانه هاي آنان بوقوع ميپيوندد  مشاركت.و در زندگي آنان با پاسخگوئي به نداي حق تغيير هويدا ميگردد. اعالن مينمايد تحول در قلبهاي بشر

و اجتماعي است  از رشد زندگي روحاني مشاركت ايمانمان با ديگران. نمان سالم باقي بماند بايستي آنرا ابراز كنيم چنانچه بخواهيم ايما. بخشي واجب
و سبب رشد روحاني ما ميشود تر درك كنيم . بما كمك ميكند تا آنرا كامل

٢

دگي ميكنيم مشاركت با مسيح با روشي كه زن  
و فحاشي بزرگ شده بود يكبار گفت در خانه اي با بد آزاري از: مردي جوان كه از تصوير تحريف شده اي من به والديني نگاه ميكردم كه نمونه اي

كه تصوير درستي از خدا مردم اطراف ما مايوسانه به كساني نياز دارند. من هرگز تصور نميكردم كه كسي مرا دوست داشته باشد. خدا را نشان ميدادند
و الگوئي خوب براي مردم باشند  و سرمشق ما. مردم بكساني نيازمندند كه سيماي مطلوب خدايي را نمايش دهند. بما نشان دهند بزرگترين موعظه

و روش زندگي ماست  و دلسوزي كند كه چقدر ميدانيم بايد بداند كه چقدرما. بطور ساده نوع از اينكه شخصي توجه و التفات داريم قبل . دلسوزيم
به" ٢:٢١�١٢اول پطرس: پطرس بما اصرار ميكند مراقب رفتار خود نزد اطرافيان بي ايمانتان باشيد چه در اينصورت حتي اگر ايشان شما را متهم

در زمان بازگشت مسيح خدا را به سبب كارهاي نيكتان تمجيد خواهند كرد  و زحمت جزئ-بدكاري نمايند اما ي از خدمتي است كه خدا بشما اين رنج
در راه شما زحمت كشيد پس راه او را ادامه دهيد. محول كرده است ."سرمشق شما مسيح است كه

و مسيح بهترين الگوي محبت فداكارانه براي ماست مسيح براي ما بر روي صلي و محبت رباني باعث شد تا ما نيز نسبت.ب رنج كشيد آن عشق
و مولود قوت ونيروئي گرديد تا بي ايمانان نيز به آغوش مسيح بازگردند . بديگران عشق بورزيم

٣

 ما با مسيح توسط انديشه مان مشاركت داريم

و اشاره به كالم مقدس ظفر و فرضيات وسوسه نمايد عيسي با اقتباس غرور و در بيابان كمين گرفت تا مسيح را با تطميع به غذا وقتي شرير
متي.(يافت:١٠�٧�ك).  پر بودعيسي آماده بود زيرا ذهنش از حقيقت در كجا ميتوان برنده يا بازنده نبرد. تاب مقدس و علت اين است كه ميبينيم

در فكرش نگه ميدارد"٢٣:٧شد امثال هر چه را كه بخوري او حريص نباش چون او حساب و براي غذاهاي لذيذ او.از سفره آدم خسيس نخور
از ته دل نمي و بنوش اما اين را و مي گويد بخور و سالم. افكار مسيحيان آسماني رشد ميكند." گويد تعارف ميكند مسيحيان به كيفيتهاي مطلوب

و آنها را بدست مي آورند  فيليپيان. تمركز دارند:و باز ميگويم شاد باشيد"در خداوند دائما"٩ـ هر كاري ازخودگذشتگي نشان. شاد باشيد در
و مالحظه ديگران را بكنيد در عوض براي همه چيز دعا كنيدو.د كه خداوند بزودي باز ميگرددبخاطر داشته باشي. بدهيد براي هيچ چيز غصه نخوريد

او تشكر نمائيد  از و فراموش نكنيد كه براي جواب دعاها از آرامش خداوند بهره مند خواهيد.هر چه الزم داريد به خداوند بگوئيد اگر چنين كنيد
و آسايش خواهد.تشدآرامشي كه فكر انسان قادر به درك آن نيس  و دل شما كه به عيسي مسيح ايمان آورده ايد راحتي اين آرامش الهي به فكر

در اوست. ما با چه چيزهائي ذهن خود را تغذيه ميكنيم كه اينچنين تفاوتهائي را بوجود مي آورد."بخشيد با. از كوزه همان برون تراود كه اگر ذهن
ن پر شده باشد اعمال خوبي . زندگي خدائي را ثمر خواهد داد؛كالم خدائي. يز ارائه خواهد دادچيزهاي خوب

�

و شباهت خودمان با مسيح مشاركت داريم  با شكل وشمايل

و ارائه كننده هاي مسيح هر گونه افراط پرهيز نمايند، مسيحيان بايستي معتدل،بعنوان معرفين از و و با متانت باشند �ـ٣:١اول پطرس. فروتن
و اما شما اي زنان مطيع شوهران خود باشيد تا چنانچه بعضي از ايشان نيز به انجيل ايمان نياورده باشند با ديدن رفتار شما ايمان بياورند زيرا رفتار"
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ا از سخنان و توام با احترام يك زن بهتر در باره مسيح در دل شوهر اثر ميگذاردخوب و لباسهاي زيبا.و براي زيبائي به آرايش ظاهري نظير جواهرات
و سيرت شما زيبا باشد.و آرايش گيسوان توسل نجوئيد  كه. بلكه بگذاريد باطن و ماليم زينت دهيد باطن خود را با زيبائي پايدار يعني با روحيه آرام

و مطيع شوهران خود بودند اينگونه. مورد پسند خداست  ."خصايل در گذشته در زنان مقدس ديده ميشد ايشان به خدا ايمان داشتند
و آرايش" سادگي در با. هميشه معرف مسيحيان اصل ميباشد" لباس ايده اين است كه ديگران بايستي جذب ما مسيحيان شوند نه تنها

در باره مد لباس  در مسيح داريم ودر كل مسيح الگوي ماست اظهارنظري كه .و آرايش داريم بلكه با نشان دادن نوع زندگي كه
�

 با اعمال خود با مسيح مشاركت داريم
در واقع از مس و ظاهري دنيا توجه دارند ما بايستي مراقب آن چيزهائي باشيم كه در اقيانوس. يح دست كشيده اند مردمي كه به چيزهاي سطحي

به"١٧ـ�٢:١اول يوحنا : كالم مقدس بما هشدار ميدهد. پرتالطم زندگي ممكن است سنگيني آنها ما را غرق كند و به آنچه به اين دنياي گناه آلود
و خواسته هاي.ع نشان ميدهد كه به خدا دلبستگي ندارد كسي كه به اين چيزها دل ببندد در واق. آن تعلق دارد دل نبنديد  زيرا وابستگيهاي اين دنيا

از خدا نيست بلكه از اين دنياي گناه آلود ميباشد  و مقام هيچيك از ثروت و غرور ناشي هر آنچه بنظر جالب مي آيد و تصاحب . ناپاك ميل به داشتن
ا و چيزهاي گناه آلود آن نيز ."ز بين خواهد رفت اما هر كه طبق خواست خدا زندگي كند هميشه برقرار خواهد مانددنيا نابود خواهد شد

و زشت را طالئي جلوه دهد و اعتيادهاي بد و. شيطان بسختي كار ميكند تا گناهان ويرانگر تبليغ براي مشروبات الكلي كه فقط براي افراد جوان
و مردمي را نشان ميدهد كه بس  و زندگي تباهي. يار شاد هستندپركار در آن تبليغات هرگز نميبينيم شخصي را كه به حالت رقت انگيز تلو تلو ميخورد

و فرزندانش كند بدور ميريزد و آن پولي را كه ميتواند صرف همسر در روابطمان با ديگران مراقب باشيم مبادا كه اصول مسيحي را زير.دارد ما بايستي
قرن(پا بگذاريم  و مراوده با ما ايمان خواهند. مسيح البته ميخواهد تا با افراد غير مسيحي نيز دوستانه رفتار كنيم).١:�تيان دوم ديگران با مشاركت

در مشاركت با شما ايمانتان را زايل نكنند. آورد خاب چه چيزهائي را وارد زندگيمان ميكنيم حتي نوع تفريحاتي را كه انت. فقط مراقب باشيد كه ديگران
. بايستي آگاه باشيم كه با چه چيزهائي فكر خود را تغذيه ميكنيم. ميكنيم ممكن است به زندگي روحاني ما ضربه بزند

ك"١٠١:٣مزامير دور خواهم نمود و ناپسند رااز چشم خود و در كارهايشان سهيم نخواهمهر چيز بد ردار افراد نادرست را دوست نخواهم داشت
ش".شد و از مقام استانداردهاي متعالي.ن خودمان پائين بكشدأ اگر جان خود را با بهترين چيزها تغذيه كنيم سپس چيزهاي بد نخواهد توانست ما را

بر حذر ميدارد  از بيراهه هاي زندگي تو راه حيات"١�:١١مزامير. يحيان چيزهاي زيادي دارند كه ميتواند خوشحالشان كندمس.در فكرو زندگي ما را
در كنار تو به من لذتي جاوداني ميبخشد. را بمن نشان خواهي داد و بودن از شادي لبريز ميكند ."حضور تو مرا

�

 با آنچه كه ميبخشيم با مسيح مشاركت داريم

از لحاظ كمك به بفقرا نيزپيوسته"�٢٠:٣اعمال رسوالن: وبه همين دليل است كه مسيح گفت. مسيحيان با بخشيدن به ديگران رشد ميكنند
ا: براي شما نمونه بودم چون كلمات عيساي خداوند را بخاطر داشتم كه فرمود از گرفتن در ملكوت."ستدادن بهتر آنچه كه پيشاپيش ميبخشيم

و ثروت جاودان باقي خواهد ماند  ثروت خود را بر روي اين زمين نيندوزيد زيرا ممكن است بيد يا زنگ"٢١ـ١٩:�متي. خداوند بعنوان يك ارزش
و زنگ. به آن آسيب رساند يا دزد آنرا بربايد از بيد در جائي كه در آسمان بيندوزيد اگر ثروت شما در آسمان باشد فكر.و دزد خبري نيستثروتتان را

در آنجا خواهد بود  از آن خداوند است: آنچنانكه ميبخشيد بياد داشته باشيد كه."و دلتان نيز در آن است و هر آنچه كه شامل)١:٢مزامير.(زمين
و نقره  و ما را با پرداخت خون خوداز گناه نجات دادما خودمان نيز از آن خداوند هستيم زيرا او ما را خلق).٢:٨حجي(طال ١٩:�اول قرنتيان(نموده

و رسته از ميان).٨:١٨تثنيه(هر چه كه داريم نيز متعلق بخداست زيرا او بما توانائي توليد ثروت را داده است).٢٠ـ چقدر آن رب مصلوب شده
و سهيم شويممردگان ما را دعوت نموده تا با دادن پيام انجيل به ديگران با او از"١٠ـ٣:٨؟ مالكي شريك از خدا دزدي ميكند؟ ولي شما آيا كسي

و هداياست. من دزدي كرده ايد  ؟ مقصودم ده يك ها . اي قوم اسرائيل همه شما ملعون هستيد زيرا از مال من مي دزديد. ميپرسيد مقصودت چيست
در آنجا باشدده يك دارائي خود را بطور كامل به خانه من بياوريد تا خوراك و ببينيد چگونه روزنه هاي آسمان. كافي به اين ترتيب مرا امتحان كنيد
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از بركات خود لبريز ميسازم و شما را ما."را باز ميكنم از يكدهم درآمد افزوده براي).٢٨:٢٢و پيدايش٢٢:١تثنيه(ده يك يا عشر عبارتست
و تاجر مازاد مال  ا؛كشاورز از يكدهم كل دستمزد.ز كسر مخارج خواهد بود دارايي بازمانده پس و كارگر عبارت خواهد بود اصول. براي كارمند

و كار دارد  از خداست. پرداختن يك ده يك مرام اخالقي خواهد بود زيرا با شخصيت ما سر به. عدم پرداخت يك دهي دزديدن يكدهي متعلق
و تبليغ مسيح ميشو  و پشتيباني رسالت و صرف كمك او)٩:١اول قرنتيان(د خداست در زمين براي بازگشت او ٢متي(و خاتمه كار:١وقتي).

او تائيديه اي براي پرداختن ده يك در كتاب عهد جديد بما داده است  چه مقدار ميتوانيم بعنوان).٢٣:٢٣متي.(عيسي بيايد تا در ميان ما زندگي كند
د هر فرد او ميگويد هديه دهد. اردهديه بپردازيم؟ هدايا بستگي به تصميم هر چه كه قلب او به ٣٨:�لوقا).٧ـ�:٩دوم قرنتيان(هر شخص ميتواند

و تكان داده شده. ببخشيد تا خدا هم بشما ببخشد" پر لبريز فشرده هر دستي. هديه اي كه ميدهيد بخودتان برخواهد گشت آن هم با پيمانه اي با
و اگر با دست خالي بدهيد با دست خالي دريافت كه بدهيد با همان دست دريافت خواهيد  پر دريافت خواهيد كرد پر بدهيد با دست كرد اگر با دست

و. كشيش گفت يك فردي كه تمام زندگيش را با قمار گذرانده بود مرا مالقات كرديك."خواهيد كرد  او دسته اي پول كه پانصد دالر بود بمن داد
در جيبم باقيمانده ولي اين متعلق بخداستاو گفت! گفت اين اولين يكدهي من  او گفت. فقط پنج شش دالر سپس از او پرسيدم چه خواهي كرد؟

و خدا مرا مراقبت خواهد نمود. نميدانم او در مباركي. توبه مرد خالصانه بود. چنين نمود"و خداوند مطمئنا. ولي ميدانم كه بايستي يكدهي را بپردازم
شد. طي نمودو شادماني زندگي خود را بر. خداوند قولي نداده كه همه ايمانداران ثروتمند خواهند ولي ما اطمينان داريم كه خداوند نيازهاي ما را

او بدهيم. مسيح همه چيز بما داده است. آورده خواهد ساخت  و وجود خود را به و، ظاهر، تفكر،بگذاريد با روش زندگي. بگذاريد تمام قلب  اعمال
در بركاتش با ديگران سهيم شويمبخشش با . خدا مشاركت داشته

گنجينه هجدهم  
 راز يك زندگي سالم

 وه چه زيبا بود باران...بام خانهباز باران با ترانه با گهرهاي فراوان مي خورد بر

و بنياد كتاب مقدس رنجها كشيدند آنچه را كه اغلب تقسيم ميكنيم به جسم. بشر يك اجتماع يكپارچه است. پژوهشگران معاصر براي استناد حقيقت
و جدا نشدني است، در واقع بهم مرتبط و روح يك شخص بر ذهن اثر ميگذارد. عقل حالت روحي. بر جسم نيز اثر ميگذارددر كالمي ديگر آنچه كه

و. ما ميتواند به وضعيت جسمي ما ضربه بزند  و شادي در زمينه كنترل سالمتي به اين نكته پي بردند كه خوشحالي محققين علمي در مطالعاتي
رزه با بيماري بوسيله روحيه شاد كمك در واقع شما به جسم خود در مبا. خنده يك تغيير قابل مالحظه اي را در سيستم ايمني بدن پديد مي آورد 

و انديشه چقدر نزديك با هم عمل ميكنند. كرده ايد  هزاران سال پيش كالم خداوند به اين نكته واجب اشاره. اين مطالعات نشان ميدهد كه جسم
و انديشه  و اين واقعيت اخيرا)روح(كرد كه جسم "١٧:٢٢امثال سليمان. پذيرفته شده است توسط تئوريهاي پزشكي"ارتباط تنگاتنگي با هم دارند

و."شادي دل مانند دارو شفابخش است اما روح پژمرده انسان را بيمار ميكند بر اساس گفته يوحناي رسول سالمتي روحاني ارتباط نزديك با جسم
با"٢نامه سوم يوحنا. انديشه دارد در تمامي كارهايت موفق و تندرستي برادر عزيزم از خدا ميخواهم كه و بدنت نيز مانند روحت در سالمتي شي

از تندرستي لذت ببريم."باشد از ما ميخواهد كه و همچنين چشمه حيات ابدي است. خالق بزرگ سالمتي. كالم خدا براي ما مانند چشمه سالمتي
در دست با هم كارمي كنند  و روح دست و عقل از ما طلب كرد. جسم يا"١٠:٣١ قرنتياناول: پولس اين مطلب زير را هر چه كه ميخوري

هر كاري كه انجام ميدهي آنرا براي جالل خداوند انجام بده و و روحي را متذكر شده است."مينوشي و بازسازي جسمي در. انجيل ترميم زندگي
و با طراوت باشيم پر نشاط و . سالمتي كامل بما كمك ميكند كه يك مسيحي فعال

و سالمتر وپربارتر ميكند مطالعه ميكنيم در واقع زندگي را بهتر :در اينجا هشت اصل را كه

١
 هواي سالم

و تازه براي سالمتي ضروري است در خانه يا محل كار تضمين ميكنددر خالل. هواي پاك و گردش هوا در شب خوابيده ايم تهويه در حاليكه  روز يا
در صبح مناسبترين روش براي اكسيژن. كه خون ما به اندازه كافي اكسيژن را به نقاط مختلف بدن تقسيم ميكند در حين پياده روي نفس عميق
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و باكتريهاي متصاعد شونده در هوا كه منابع.ا مهم استنوع هوائي كه تنفس ميكنيم آشكار. دادن به بدن است و گاز مراقب باشيد خود را معلول دود
از بزرگترين قاتلين بشمار ميرود. نهفته دارند نكنيد  و امروزه يكي از مسببين سرطان ريه. دخانيات هوا را آلوده و توتون را يكي مطالعات علمي تنباكو

قل، و بيماريهاي بر شمرده است اتساع شرائين از سخت تريت عادتها براي ترك آن است. بي در سيگار يكي سيگار. اعتياد بدن به نيكوتين موجود
. ميالدي خواهد كشت اگر گرايش به آن همچنان ادامه داشته باشد٢٠٢٠ميليون نفر را تا سال ١٢

٢

 آفتاب
:نور خورشيد منفعتهاي بسياري دارد

در آغاز صبح يا نزديك غروب به تركيبات بدن كمك ميكند تا خود ويتامين٣٠تا�١) الف در معرض آفتاب بودن  بسازد كه يك ويتامينDدقيقه
و پوست ميباشد و ترميم كننده استخوان ميباشد به خون كمكDويتامين. ضروري براي هورمون و فسفر توليد كند كه سازنده . ميكند تا كلسيم

و نابود كننده باكتري ها ميباشد"ضد عفوني"عمل آفتاب بعنوان گندزدائي)ب . كننده

و گياهان)پ و آب را به كربوهيدرات تبديل ميكنند،خورشيد نوعي انرژي توليد ميكند بطوريكه نباتات و. دي اكسيد كربن بدون اين مرحله انسان
. احشام از گرسنگي خواهند مرد

به)ت و افسردگي را تخليه نمايد كه مربوط ميشود و كسالت و وفق يافته نور خورشيد همچنين به شخص كمك ميكند تا با كار شب سازگاري
پ  آوردروزهاي تاريك كه زمستان در معرض آفتاب بودن ميتواند پوست را بسوزاند.آفتاب همچنين ميتواند مضر باشد:"اخطار". ديد مي بمدت طوالني

و سبب بروز آب مرواريد شود .و خطر ابتال بسرطان پوست را افزايش داده مرحله سالخوردگي را سرعت بخشد به چشمان آسيب رسانده
از مجله( )health toguide Aاقتباس

٣

 استراحت
و فشارهاي ناشي. بهبود بخشد بدن نياز به استراحت دارد تا بتواند خود را و تفريح بمنظور فروكش نمودن تنشها ما بايستي زماني را براي استراحت

و مسئوليتهاي زندگي اختصاص دهيم  و زود رنجي ميشوند،بدون آن استراحتهاي الزم مردم اغلب دچار اضطراب.از كار فشارهاي عصبي. افسردگي
. هيچ جايگزيني براي يك خواب خوب شبانگاهي نيست. وادار ميكند تا به استراحت بپردازيمباعث بيماري ميشود كه خودبخود ما را 

و هرروزه باتريهاي روحاني همچنين براي سالمت جسم مفيد است را،تعمق فكري مسيحانه. شارژ مجدد و جان و دعا جسم  مطالعه كتاب مقدس
از كار بطور منظم نياز داريم. اهد دادشفا خو و تعطيالت بين سال بسيار سودمند ميباشد. ما همچنين به مرخصي و ساالنه . يك استراحت هفتگي

�

 ورزش
:ورزش براي سالمتي واجب است

.دورزش فشار خون را متعادل ميكن) الف
. ورزش اجازه ميدهد كه خون بسرتاسر بدن برسدو آنرا گرم نگه دارد)ب
و بشما كمك ميكند تا احساس بهتري نسبت به زندگي داشته باشيد)پ و جسمي را آزاد ميكند  بهترين"ورزش معموال. ورزش فشارهاي روحي

و استرس ميب . اشدعالج براي نگراني
و سلولهاي عصبي تدارك ميبيند)پ شهاي وقتي بدن با ورز.سالمتي را با تحريك سيستم ايمني ترفيع ميدهد. ورزش انرژي الكتريكي براي مغز

و فكر بيشتر خالق وكارآمد ميشود و توازن قرار گيرد ذهن . مناسب روي يك آهنگ
و بدن شما را خوش فرم ميسازد)ت . ورزش چهره شما را بشاش
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و روحي را بتاخير مي اندازد،ورزش بشما انرژي ميبخشد)ث . فرسودگي جسمي
در شما افزايش دهد)ج و تحمل درد را ايد اگر تا كنون ورزش نكرده. ورزش به توليد مواد شيميائي مغز كمك ميكند كه بشما احساس خوبي بدهد

و تدريجا  و زورمند شويد"كم كم شروع كرده از شروع با پزشك خود مشاوره نمائيد. افزايش دهيد تا استقامت يافته تر است كه قبل سعي. معقول
هر بار حدود يك كيلومتر پياده روي كنيد و . كنيد هر هفته چهار بار

�

 آب
هر سلول بدن ضروري است بايستي مقدار زيادي آب بنوشيم كه.از آنجا كه آب براي از آب تشكيل شده است٪٧٠بدانيم بدن ما روزانه. بدن ما

و نيم ليتر آب احتياج دارد تا بتواند وظايف خود را بنحو  دو از آن وظايف گردش خون. احسن انجام دهد حدود حمل مواد،خروج مواد زائد،برخي
و هضم ميباشد . غذائي

از آنهااز. بيليون سلول مغزي دارد٠تا�١گين بين يك فرد بطور ميان هر كدام به. درصد آب تشكيل شده است٨٠تا٧٥و آب كافي براي رسيدن
و زودرنجي ممانعت بعمل آورند  از افسردگي و همچنانكه نوشيدن آب مهم است دوش گرفتن گردش. اين سلولها كمك ميكند كه ذهن هشيار بوده

و سپس به  و مغز انژي ميبخشدخون را فعال و. بدن و حمام اعصاب را تسلي ميبخشد كه ناراحتي اعصاب جنگل تارهاي عصبي را بهم ريخته دوش
و ايمني بدن را ضعيف ميكند و تب را كاهش ميدهد. سيستم دفاعي از پوست جدا ساخته . حمام ناپاكيها را

�
 رژيم غذائي مناسب

و حوا را به خوردن مغز هاي گياهي و"در آفرينش خداوند آدم و بادام و ميوه جات آشنا نمود،...مثل گردو ( حبوبات و حوا).١:٢٩پيدايش. وقتي آدم
نو).٣:١٨پيدايش.(گناه ورزيدند سبزيجات نيز به غذاي آنها اضافه شد  و طوفان ح خالق يكتا گوشتهاي پاك را نيز به آن اضافه پس از سيل

و كلسترول ميباشد كه خطر فشار خون باال را افزايش ميدهد).�ـ٩:١و٣ـ٧:٢پيدايش.(نمود و باعث. گوشت حيوانات شامل چربي اشباع شده
و ديگر مرضها ميشود، مرض چاقي، سرطان، بيمايهاي قلبي،سكته پز. ديابت از و امروزه بسياري شكان توصيه ميكنند كه گوشت بمقدار اندك

و ماهي بمقدار ناچيز مصرف شود  از. بطور كامل پخته شده و طول عمر بيشتري دارند بسياري بدليل اينكه مردميكه گياهخوار هستند سالمتر
و بهداشت بما اصرار ميكنند كه ترجيحا  گ"متخصصين علوم تغذيه و سبزيجات است به رژيم غذائي اصلي كه همان مغزهاي و ميوه و حبوبات ياهي

تا. اگر ميخواهيد گياهخواري را شروع كنيد بايد توجه داشته باشيد كه چه نوع خوراكي در عوض گوشت تغذيه شما را كامل ميكند. باز گرديم  پنج
و سبزيجات بخوريد و دانه هاي روغني و حبوبات در روز ميوه . شش بار

و سبز ازجمله مركبات مخصوصا و برنج ترجيحا. مهم هستند"سبزيجات زرد مقداردريافت غذا. قهوه اي بجاي سفيد استفاده كنيد"از غالت آردي
روز امتداد يابد  رژيم غذائي باال با گوشت.از گوشت را به روغن هاي گياهي جايگزين كنيد چربي هاي دريافتي. بايستي بين شش بار يا بيشتردر

از گوشتهائي استفاده كنند كه كتاب مقدس آنرا. برابري ميكند اگر بجاي گوشت لبنيات استفاده كنيد  از گوشت استفاده ميكنند بهتر است كساني كه
از گوشت استفاده كنند وقتي كه خداوند به مردم پس از طوفان. پاك تعريف نموده است  خداوند،)٧:١١و الويان٣ـ٧:٢پيدايش(نوح اجازه داد كه

و ناپاك را كه براي خوردن مناسب نيستند تعريف نمود و دريازياني را كه خداوند آنها، پرندگان١و تثنيه١١كتاب الويان. گوشتهاي پاك  وحوش
و نشخوار كننده مطابق با آن فصو.را نامناسب خوانده ليست نموده است و جونده دو قسمت شده باشند ل حيوانات پاك بايستي سم داشته كه از وسط

و باله داشته باشند،ماهيان بايد فلس. باشند و حرام هستند. پولك  اشاره"مخصوصا)قو(در زمره حيوانات ناپاك يا حرام. پرندگان الشه خوار ممنوع
و آلوده شده اند"تريشين"از اجساد كالبد شكافي شده با درصد باالئي).٨:١تثنيه(شده است از. عفوني اين كرمهاي نازك به داخل بدنهاي مردم

يك. پژوهشهاي علمي اخير بطور تصاعدي نشان داده است كه چرا خداوند برخي گوشتها را حرام خوانده است. طريق خوردن خوك منتقل شده اند 
از قبي از خوك باشد دليل ممكن است خطر بيماري بر روي سيستم گوارش.ل كرم تريشين دليل ديگر ممكن است تاثير مخرب چربيهاي اشباع شده

. بدن باشد
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٧

 از چيزهاي مضر پرهيز كنيد

و مشروب باعث"٢٠:١كتاب مقدس چه هشداري را در مورد مشروبات الكلي داده است؟ امثال سليمان شراب انسان را به كارهاي احمقانه وا ميدارد
و   ..."١٠:�اول قرنتيان."عربده كشي ميشود چه احمقند افرادي كه خود را اسير مشروب ميكنند  و همينطور دزدان طمعكاران مشروب خواران

در دنياي جديدي كه خدا سلطنت ميكند جائي نخواهند داشت و يا مال مردم را ميخورند ."كساني كه به ديگران تهمت ميزنند

:الكل به سيستمهاي مختلف بدن اثر ميگذارد
و دفاعي بدن) الف از بيماريها هستند كاهش ميدهد–سيستم ايمني سل،افزايش خطر ذات الريه. الكل سلولهاي سفيد را كه قادر به دفاع ، بيماري

از جمله دستاوردهاي الكل ميباشند و سرطان هاي مختلف .هپاتيت

دو يا سه بار نوشيدن الكل خطر سقط جنين–سيستم غدد مترشحه درونريز)ب آورد، تنها و تولد نوزاد پيش رس را ببار مي در رحم . جنين مردگي

عروق)ج و فشار خون را باال ميبرد سپس بيماري–سيستم و چربي  استفاده از الكل خطر انسداد شرائين قلب را افزايش ميدهد قند خون را كاهش
. فشار خون را باعث ميشود

در نتيجه باعث خونريزي معده ميشود–سيستم گوارشي)د و،اعتياد به الكل خطر بيماري كبد. الكل معده را تحريك ميكند هپاتيترا افزايش داده
و زخم ميكند . كبد را نازك

در خانه ميشود، مرگ آني،الكل مسئول درصد باالئي از خودكشي و خشونت . موارد آزار جنسي كودكان

٨

 به نيروي الهي توكل كنيد

از مزاياي سالمتي بهره مند ميشود در باال گفته شد بسختي و شكار شده با مواردي كه و با ايمان. شخص اهمال كار ولي شخصي كه مثبت گرايانه
در نتيجه به منش : سالمتي پي ميبردأبه خدا زندگي خود را پيش ميبرد

او را فراموش مكن"ـ١٠٣:٢مزامير و تمام مهربانيهاي و همه مرضهايم را شفا. اي جان من خدا را ستايش كن او تمام گناهانم را مي آمرزد
و رحمت. ميبخشد  و با محبت از مرگ ميرهاند و بهداشت. خود مرا بركت ميدهد جان مرا در ابعاد وسيعي در ارتباط مابين دين از پژوهشگران يكي

او مستقيما. تحقيق نمود  و سالمتي بود"مطالعات از آموختن اين امر متحير بود.در ارتباط متدينين به مسيح آنهائي كه به كليسا مي پيوندند طول: او
در.سا روندگان درصد بسيار كمي از حمله قلبي دارند كلي. عمر بيشتري نسبت بديگران دارند  و ديگر بيماريها كمتر و فشار خون باال انسداد شرائين

در. آناني كه به خدا ايمان دارند زندگي پربار تري نسبت به ديگران دارند. آنان ديده ميشود  و كمتر و به الكل گرايش ندارند آنها كمتر افسرده ميشوند
در دام ازدواجهاي بد اقبال مي افتندزندانها ديده مي و براحتي و. شوند و تندرستي و سنگ اول ديوار مستحكم خوب بودن توكل به نيروي الهي شالوده

كج"پس مراقب سنگ اول باشيم. زندگي شاد است  از ادونتيستهاي روز هفتم." خشت اول چون نهد معمار كج تا ثريا ميرود ديوار در صد باالئي
نه. سال بيشتر از ديگران زندگي ميكنند٨ادونتيستها بطور ميانگين.و داراي تحصيالت عاليه هستندباسواد  آناني كه اصول بهداشتي را رعايت ميكنند

كه. تنها طول عمر بيشتري دارند بلكه كيفيت زندگي بسيار بهتري نسبت بديگران دارند  در زندگي نشان داده عملي ساختن ابعاد كتاب مقدس
و زندگي جديدي–كتاب مقدس مردم را متحول ميكند. يحيان زندگي معقولتري نسبت به ديگران دارند مس و اعمالشان را دگرگون ساخته  انديشه

و زندگي روحاني مسيحياني كه با كالم خدا زندگي ميكنند خواهان پيروي. برايشان خلق ميكند و جسم و پيوسته بين عقل بخاطر ارتباط نزديك
مسيح نه تنها ميخواهد كه آماده براي).٣ـ٣:١اول يوحنا( زندگي سالم هستند همچنانكه خود را براي بازگشت دوباره عيسي آماده ميكنند اصول

او باشيم او همچنين ميخواهد كه كيفيت زندگي حاضر خود را نيز بهبود بخشيم  از اصول بهداشتي. ديدن او ميتوانيم همكاري كنيم با پيروي كه ما با
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در ما كار ميكند داده است. بنياد آنرا خداوند براي ما نهاده است از هر عادت مخرب را با نيروئي كه در).٣:٢٠افسسيان.(عيسي بما وعده رهائي اگر
و سپس مراجعه تالش براي غلبه بر اعتيادهاي مخرب جسم از قبيل سيگار يا نوشابه هاي الكلي هستيد بهترين راه آن اول توكل به خدا بعد تصم  يم

(كالم خداوند وعده داده است. درب خانه خدا را بكوبيد تا به شما نيروي غلبه بدهد. به پزشك است  در مسيح ميتوانم)١٣:فيليپيان: هر كاري را
او بمن قوت ميبخشد  آمين. انجام دهم زيرا كه

و جسمياندرزهاي و رواني بهداشتي  
و مراقب بهداشت شخصي خودتان باشيد-١ و مرتب باشيد . هميشه تميز
و مصمم-٢ مي به تغذيه خود برسيد، شخصي كه انرژي دارد خيلي بهتر .تواندرفتاركندتر
در خود پرورش دهيد حس شوخ-٣ .طبعي را
.آساي لبخند بر لب داشتن را تجربه كنيد تأثير معجزه-
و آشناوجوددارد-� . مدت زيادي تنها نمانيد، راههاي بسياري براي پيدا كردن دوست
از بين ببريد هيچ-� و .گاه محو ديگران نشويد، بلكه اين مواقع را بشناسيد
يك-٧ در روز خود را در آينه دقيقا نگاه كنيد الاقل مي. بار را يكي از داليلي كه شما را محو ديگران كند، اين است كه هميشه فقط ديگران
در يك ميهما مي ميبينيد، مثال در يك سخنراني، فقط شخص سخنران را و يا بينيد، بعد آنها را در ذهن خود ني، فقط محاسن ديگران را ديده

در خودتان مي و احساس كمبود مي. كنيد بزرگ جلوه داده و شناخت خودتان و اما با كمي تفكر از راههاي مناسبي جلب توجه كنيد توانيد شما هم
در خانه نباشيد-٨. استعداد خود را نشان دهيد بي. زياد هم سعي كنيد كاري حتي جزئي براي خود بيابيد، مواقعي كه كار نيستيد، نگراني كمتري

.داريد
از شما كرده-٩ و همين تعاريفي كه ديگران .هاي خود را يادداشت كنيد تا فراموش نشوند طور موفقيت اند

او بگوييد اگر ويژگي-١٠ در شخصي ديديد به و نه اغراق. خوبي .البته در اين كار نه تملق كنيد
مي-١١ و استوار هستيد كه در روز به خودتان تلقين كنيد كه شخصي مقتدر يد كه اين را قبول داشته باش. توانيد مشكالت خود را حل كنيد چند بار

و باورهاي اشتباه خود شماست كه چون مدت زيادي به آن فكر كرده از افكار منفي شما، ساخته ذهنيات در شما تقويت شده، بسياري ايد، اين افكار
در مورد آن فكر كني. بريد بودن آن پي نمي كه ديگر به اشتباه طوري و و روي كاغذ بنويسيد د تا متوجه اين افكار منفي را در خود جستجو كنيد

آن غيرمنطقي و تا حد امكان به آن عمل كنيد، حتي راههايي را كه ديگران هرگز نرفته-١٢.بشويد بودن اند شما قوه خالقيت خود را آزاد بگذاريد
در مورد آن بيانديشيد. توانيد امتحان كنيد مي مي. البته اول را يت منحصربهتوانيد شخص هرچه بيشتر كارهاي عاقالنه انجام دهيد بيشتر فرد خود

از خودتان بيشتر خوشتان مي و در زندگي، يابيد كه گاهي مشكالت هم درصدد نشان دادن راههاي تازه طور باشيد، درمي اگر اين. آيد بشناسيد اي
ممي. به ما هستند در اين از مواردي كه و ببينيد غير قاله آمده شما چند راه ديگر براي توانيد خود را امتحان كنيد، خالقيت خود را به كار ببريد

.توانيد پيدا كنيد رسيدن به سالمتي رواني مي
مي. خود را فداي ديگران نكنيد-١٣ مي وقتي بيش از حد براي ديگران مايه و بعد و ديگران گذاريد بينيد كه به قدر كافي از شما قدرداني نشده

س زياد به فكر شما نيستند، آن  مير ديگران منت مي وقت به خاطر زحماتتان، از خود و آنها را آن گذاريد مي رانيد، كه گاه احساس تنهايي كنيد
مي مخصوصا خانم .شوند ها خيلي مرتكب اين اشتباه

١از افراد، تنها وسيله دفاعي كه دارند اين است كه با گريه دلسوزي ديگران- و يا درد دل كردنهاي را براي خود برنيانگيزيد، بعضي هاي مداوم
و ترحم مشقت مي بار خود را ضعيف و به دفعات متعدد باشد باعث به انگيز جلوه دهند، اما اگر اين طوالني مدت او را و او دور شوند از شود ديگران
. شاكي بشناسند شخصي هميشه عنوان
از مسائل زندگي به خودتان بپردازيد وقتي را به خودتان اختصاص-�١ ازمي. دهيد تا فارغ و زندگيتوانيد ارزيابي و به اين خود تان داشته باشيد

مي بيانديشيد كه چگونه مي و يا و يا خريد كردن براي خودتان برويد توانيد بهتر رفتار كنيد از دوستان، تماشاي آثار هنري، تفريح .توانيد به ديدار
از اين مي مي حتي اگر فرزندي داريد كه مانع از يك مشاور كمك بگيريد تا به شما بگويد چگونه شود كه شما كمي با خودتان تنها باشيد توانيد

مي بعضي خانم. توانيد وقتي را هم به خود اختصاص دهيد مي مي ها آنقدر محو وظيفه مادري خود و نيازهاي خود دست از خود و شوند كه كشند
در قبال فرزند بعضي پدرها هم آنقدر غرق كار كردن مي  از بقيه مسئوليتي كه گاه اسير هيچ. شوندو مخصوصا خانم خود دارند، غافل مي شوند كه

و يكنواخت نشويد  .يك زندگي مكانيكي
و به دامن طبيعت برويد-�١ . وقتي را براي تفريح كردن درنظر بگيريد
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حت-١٧ در روز خاص انجام دهيد براي خودتان هديه بخريد، هيچ احتياجي نيست كه اين كار را مي. ما تواند يك لباس، يا يك مجسمه اين هديه
و يا يك شاخه گل كه نشانه عالقه شما به  .باشد است خودتان براي اتاقتان

از ديگران، سعي كنيد ويژگي-١٨ و اين را بدانيد كه شما انساني منحصربه به جاي تقليد . فرد هستيد هاي ذاتي خود را بشناسيد
و اشعاري را كه به شما روحيهج-١٩ مي مالت و درمكانهاي مختلف، جلوي ديد خود قرار دهيد اي قوي .دهند روي كاغذي نوشته
و آنرا سركوب نكنيد-٢٠ هم. تا حد امكان احساسات خود را نشان بدهيد و اندوه، اگر روي و هيجانات منفي مثل ترس، خشم مخصوصا احساسات

خ  و انباشته شوند، باالخره توانيد راههاي مناسبي نشان خواهند داد، شما مي ... ود را به صورت يك مشكل روان تني مثل مشكالت قلبي، فشار خون
.براي تخليه آنها بيابيد

. داشته باشداز طرف ديگر سعي كنيد هيجانات مثبت خود را هم نشان بدهيد، هيجان فقط يك امر دروني نيست بلكه بايد نمود بيروني هم

گنجينه نوزدهم  
 ورود به زندگي مسيحائي

ز آمدنت هزار جان گرامي فد كه خوشم آمد اي هر قدمتخوش آمدي  

از مدرسه هاي كتاب مقدس در آفريقا ميخوانيم از يكي از دانش آموزان مكاتبه:در اينجا نامه اي هيجان انگيزرا پنج سال پيش درخواست مالقاتي
در حبس بود دريافت كردم  مج. اي كتاب مقدس كه از يكي از زندانيان و خرسندي و مسئول زندان با كمال رضايت وز مالقات را به زندان رفتم

او را بطور مرتب مالقات ميكردم"بخاطر اينكه دانش آموز قلبا. صادر كرد  او. خواستار مطالعه دروس بود از نخستين مالقات پس از شش هفته
در آيد  نم. درخواست تعميد نمود تا به عضويت كليسا در زندان اعالم و. ودندمسئولين زندان آمادگي خود را براي تدارك امور براي تعميد نگهبانان

پر انگيزه ترين تعميدي كه من مجري آن بودم حاضر شدند  او. ديگر زندانيان براي مشاهده از زندان آزاد شد زندگي از آن برادر مدت كوتاهي پس
مس. بطور شگرفي تغيير كرده بود  در اشتغال خدمت به از كليساهاي بزرگ و با تمام قلب در يكي . يح استاو به خانواده خود پيوست

١
 معني تعميد چيست؟

و زندگيش عوض شد چرا برايش مهم بود كه تعم در گفتگوي نيقوديموس وقتي اين زنداني به مسيح ايمان آورد كسيكه براي) رهبر جامعه(يد يابد؟
و روشني اهميت تعميد را بيان نمود و عيسي بطور شفاف در شب به ديدن عيسي آمد : مالقات

و ... اين كه ميگويم عين حقيقت است. نميتواني ملكوت خدا را ببيني اگر تولد تازه پيدا نكني هرگز: عيسي جواب داد" ٣:��٣يوحنا تا كسي از آب
."روح تولد نيابد نميتواند وارد ملكوت خدا شود

و روح تولد يابيم پس بنابه گفت و قلب ميباشد.ه عيسي ما بايد از آب از روح حاكي از ورود به يك زندگي جديد بوسيله تغيير فكر به. تولد ورود
و زندگي كهنه مثل يك وصله ناجور است  و بزرگ امكانپذير است و زندگي جديد به معني تولد تازه. ملكوت خدا با يك تحول جديد آن تحول

از اين تغيير باطني است تعم. ميباشد او در مسيح. يد آب يك تصوير سمبليك ظاهري و تعهد از به رسميت شناختن برگزاري تعميد آن زنداني حاكي
او ميباشد . بعنوان سمبل حلول روح القدس در شخصيت جديد

٢

 چرا بايد تعميد بگيريم؟
و نجات ما حول سه كار بزرگ كه مسيح محور آن ميباشد ميگردد كه" �٣:�١اول قرنتيان: رستگاري  من مهمترين حقايق انجيل را همانطور

در راه آمرزش گناهان ما فدا كرد ديگران بمن رساندند به شما اعالم كردم يعني اين حقايق را كه مسيح طبق نوشته هاي كتاب آسماني جان خود را
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از قبر بيرون آمد همانطور كه انبياء پيشگوئي كرده بودند.و مرد و روز سوم زنده گرديد و ".در قبر گذاشته شد

و قيام خود براي ما ممكن نمود،مسيح رستگاري را با مرگ و غسل تعميد ..." �٣:�روميان. دفن مگر نميدانيد كه وقتي به مسيح ايمان آورديم
او طبيعت گناه آلود ما نيز مرد؟ پس حال كه قدرت گناه در ما نابود شده است چگون  و با مرگ او شديم از وجود پاك ه ميتوانيم باز به گرفتيم جزئي

و زماني كه در آب تعميد دفن شد او زندگي گناه آلود سابق خود ادامه دهيم؟ هنگامي كه مسيح مرد طبيعت كهنه ما هم كه گناه را دوست ميداشت با
و عالي شريك شديم در آن زندگي تازه پر جالل خود مسيح را به زندگي بازگرداند ما نيز ."خداي پدر با قدرت

و عدالت يافته عطا كند،مسيح براي گناهان ما مرد از قبر برخاست تا بما يك زندگي تازه و او. دفن شد و قيام در مرگ دفن در واقع با تعميد يافتن
با. شريك ميشويم  در مسيح تعميد يعني اينكه ما در گناه و قيام كرديم براي يك زندگي جديد . مسيح مرديم زندگي كهنه را با مسيح دفن كرديم

و قيام ما شد و قيام مسيح مرگ در گناه بميراند مثل اينكه ما مصلوب شده بوديم. مرگ او ميتواند ما را با روح القدس زنده كند. خداوند ميتواند ما را
و كامال. عمل تعميد گامي است بسوي مسيحيت. كرده بوديم مثل اينكه ما نيز از مرگ قيام در آب پائين .در آب فرو برده ميشويم"نخست

و پوشيده ميشود در قبر گزارده شده و و زندگي كهنه را دفن كنيم. بطوريكه فردي مرده تعميد. اين بما ميگويد كه ما ميخواهيم در مسيح بميريم
و تدفين است يك خد  از. احافظي رسمي به موجودي كه گناه بر او حكمفرما بود مراسم ترحيم سپس از آب برخيزانده ميشويم درست مثل كسيكه

و زندگي جديدي توسط خداوند بما داده شده است. قبر قيام كرده است آب.و اين بيان ميكند كه ما يك مخلوق جديد هستيم در تنها مستغرق شدن
از تعميد و معني درستي و تولد تازه– است تصوير دقيق . تعميد با پاشيدن آب سمبل درستي براي تولد تازه نيست. مرگ تدفين
در مسيح چه معنائي ميدهد؟ شد"�:�روميان مردن بر روي صليب ميخكوب و ناپاك ما با مسيح كه. آن خواسته هاي پيشين آن قسمت از وجود ما

در هم شك  و بردگي گناه آزاد"سته شد بطوري كه بدن ما كه قبال خواهان گناه بود از اسارت و  اسير گناه بود اكنون ديگر در چنگال گناه نيست
در باطن خود صورت دهيم."است در حالت ظاهري بما ميگويد كه چه بايد در آوريم. تعميد را. همه چيز را به تسليم مسيح اگر آن چيزهاي كهنه

و مطيع مسيح باشيم خواهشهاي نفساني ما ديگر نيروئي نخواهد داشت"وقتي كامال. گناه باقي خواهيم ماند همچنان نگاه داريم اسير  و. تسليم
؟ غالطيان. تحول ما شروع خواهد شد در"٢:٢٠چه كسي مسئوليت وقوع آن تحول را بعهده دارد بر روي صليب مصلوب شد وقتي مسيح

او مصلوب شدم در. حقيقت من نيز با و اين زندگي واقعي كه اينك پس ديگر من نيستم كه زندگي ميكنم بلكه مسيح است كه در من زندگي ميكند
و خود را براي من فدا ساخت  در مسيح با تعميد شناخته."اين بدن دارم نتيجه ايمان من به فرزند خداست كه مرا محبت نمود وقتي كه هويت ما

در  در ما زندگي ميكند- زندگي ما وارد ميشود ميشود در واقع يك نيروي عظيم در دستان مسيح. آن مسيح است كه اگر ميخواهيد زندگي خود را
او بر روي صليب نگاه كنيد  و رنجهاي خود نگاه نكنيد به عيسي. بگذاريد ابتدا به مرگ به گناه نگاه نكنيد كه شما را تهديد ميكند به سابقه گذشته

و. نگاه كنيد  او منظر رئوف و اتحاد خود را با و ميتوانيد ابراز كنيد انسجام او و مرگ دليرانه در: مهربان مسيح با نيروي صليب من ادعا ميكنم كه
و عالقمند به خدا هستم  در كنار مسيح خواهم ايستاد. عادتهاي كهنه مرده ام كه. بگوئيد كه از حال با ايمان به فرزند خدا زندگي خواهم نمود آنكس

و وجود خود را براي من ارزاني نمود مرا دو و صفتهاي. ست ميداشت و قيام مسيح وارد ميشويم ميبينيم كه خصوصيتها در قوت مرگ در حينيكه
از آن مسيح ميگردد تبديل به شخص جديدي ميشود"١٧:�دوم قرنتيان. خوبي جايگزين عادتهاي كهنه ما ميشوند او ديگر آن انسان. كسيكه

يك." تازه اي را آغاز كرده است"زندگي كامال قبلي نيست او و در دستان مسيح گذارده در تعميد ابراز نموده كه خواستار اين هستيم كه دست
و بهتر را با مسيح شروع كنيم از آب با خلقت تازه. عيسي كاري را براي ما انجام ميدهد كه ما هرگز نميتوانيم براي خودمان انجام دهيم. زندگي نو

.او قوتي براي زندگي تازه بما ميبخشد. يخيزيماي برم
٣

 چرا عيسي تعميد گرفت؟
و تعمي از تقصيرات هستند گفت توبه كنيد د يابيد بنابراين مسيح گناهان شما را خواهد در روز پنطيكاست پطرس به كساني كه خواهان رهائي

 در آن زمان عيسي" ٣:١��١٣متياز آنجايي كه عيسي هرگز مرتكب گناه نشد چرا بخود اجازه داد تا تعميد يابد؟).٢:٣٨اعمال رسوالن.(بخشيد
از يحيي تعميد گيرد ولي يحيي مانع از از ايالت جليل بسوي رود اردن به راه افتاد تا در آنجا و گفت اين كار شايسته نيست اين منم كه بايد او شد

."اما عيسي گفت مرا تعميد بده زيرا اينچنين حكم خدا را بجا مي آوريم.تو تعميد بگيرم

و معصوم بودعيس ما. براي تكميل عدالت:او براي دليلي تعميد گرفت. او نياز به توبه نداشت.ي بيگناه با تعميد گرفتن عيسي يك الگوي مثبت براي
در حقيقت از ارباب. عيسي پيروان خود را به جائي كه خودش حضور ندارد نميفرستد. گذارد در آب تعميد فرو ميروند خود پيروي پس هرگاه ايمانداران
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او ميتواند عدالت خود را به ما عطا نمايد. نموده اند بر دوش مسيح"٢١:�دوم قرنتيان. چون عيسي براي گناهان ما مرد  زيرا خدا بار گناهان ما را
و عادل شويم او آنطور كه مورد پسند خداست نيك از."بي گناه گذاشت تا ما بعنوان پيروان در برابر منظر خداوند گناهكار به يك فرد مقدس تحول

در مسيح شروع ميكنيم، و سپس زندگي جديدي را در عدالت رشد ميكنيم . ما

�

 چرا بايد در آب فرو رويم؟

در تعمي در آب فرو رفت عيسي او آب افشانده نشد.د خود در رود اردن تعميد دادزيرادر آنجاآب بسياري وجود داشت. به ).٣:٢٣يوحنا.(يحيي او را
و بمحض اينكه كامال شد"وقتي عيسي تعميد يافت او در آب پائين رفت از آب بيرون آورده او كلمه اصلي تعميد).�٣:١متي.(در آب مستغرق شد

ري  و در زبان انگليسي"بپتيزو"شه يونانياز در آب گرفته شده است تاريخ كليساي. خوانده ميشود"Baptismبپتيزم" به معني مستغرق شدن
در آب نه آب افشاندن  مي. اوليه بروشني نشان ميدهد كه تعميد يعني مستغرق شدن در آب به افراد آب فرو بردن برخي كليساهاي كاتوليك بجاي

در آب دانست"راونيا"شوراي. افشانند در مراسم روحاني كليسائي ما پيرو تعليمات. در قرن پانزدهم آب افشاندن را براي تعميد برابر با فرو بردن
و حواريون تعليم دادند بعمل مي آوريم ر. بشر نخواهيم بود بلكه آنچه را كه عيسي از ايمانداران خالص رسم وقف نمودن كودكان خود ا به بسياري

را. مسيح ارزش مينهند كه اينكار توصيه شده است هر حال كتاب مقدس بطور واضح بيان نموده است كه فرد قبل از تعميد بايستي راه رستگاري به
(تعليم يابد  گن)٣٨ـ�٨:٣اعمال رسوالن.(كه شخص بايد قبل از تعميد به عيسي ايمان داشته باشد) ٢٨:٢٠�١٩متي. از اهو اينكه شخص بايد

از تعميد بخشوده شود و قبل از فهم ايمان).٢:٣٨اعمال رسوالن(توبه كند و اقرار بگناه كه قبل از تعميد ارجح است عاجز،يك طفل  توبه
. ميباشد

�

 چرا تعميد گرفتن مهم است؟
آنچه ميگويم عين: عيسي جواب داد"�:٣يوحنا. مطابق با گفته مسيح تعميدبراي كساني كه خواهان ورود به ملكوت خدا هستند ضروري است

و. حقيقت است  و روح تولد نيابد نميتواند از آب شد."ارد ملكوت خدا شود تا كسي در كنارش. عيسي تنها يك استثناء قائل و آن دزدي بود كه
و بخشوده شده است او توبه نموده او آن حقيقت را بيان نمود كه و تغيير قلبي و با روح القدس تولد يافت با. مصلوب بود او وعده داد كه و عيسي به

در ملكوت خواهد بود ٣:٢٣لوقا.(او�و پاك نمودبراي ). ٢ از گناه تبرئه و او را و روح معرف خون عيسي بود كه ريخته شد از آب . آن دزد تولد
و پيغام انجيل را به مردم برسانيد   ..."�:�١ مرقس:عيسي اين ابالغ رسمي را اعالم نموده است بر روي."حال بايد به سراسر دنيا برويد با مرگ

مر  آيا زندگي. ما نيز بدون خجالت بايد تعهد خودمان به عيسي را با تعميد به عموم اعالم كنيم. دم اعالم نمود صليب عيسي محبت خود را به همه
در مسيح آغاز نموده ايد؟ آيا تعميد يافته ايد؟ اگر نه پس چرا خود را براي تعميد آماده نميكنيد؟  جديد را

 �

 تعميد تنها شروع است
روز بعد از والدت هنگامي كه هيجانات فروكش. وقتي يك كودك متولد شود جشني برپا ميشود. تعميد معرف تعهد ما به يك زندگي مسيحائي است

ب. نمود آنگاه كودك نياز به تغذيه روزانه دارد و رسيدگي روزانه و آسايش دارد نياز به حمام روزانه پولس. مثل تعميد است"اين تولد دقيقا. راي رفاه
روز مي ميرم:از تجربيات خود گفت  و خودخواهي ها ما هرروزه پاسخگوي مسيح).١�:٣١اول قرنتيان(من هر غرور هر روزه به با پشت كردن

در مسيح آغاز ميشود تشريفات تعميد مثل آداب ازدواج يك تائيد رسمي است كه بموجب آن رشد. هستيم .و بلوغ زندگي روحاني شگفت انگيز ما
و پويائي با ثبات ما ملزم به ارزاني نمودن خود بطور روزانه هستيم و مطالعه كتاب مقدس. بمنظور رشد . با دعا
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٧

ش اديدليلي براي  

بر مسيح گذارند تضميني براي حيات ابدي دارند و شادي عظيم است زيرا آناني كه ايمان خود را مبتني هر كس كه ايمان. تعميد سبب يك وجد
و تعميد گرفت رستگار خواهد شد  با تعميد همچنين. وقتي تعميد بگيريم راه صعودي به سمت شادي جاوداني را طي ميكنيم).�١�:١مرقس(يافت

با).٢:٣٨اعمال رسوالن.(او وعده هديه بسيار گرانبهاي روح القدس را به آنهائي كه تعميد ميگيرند داده است. دي حضور مسيح را جشن ميگيريمشا
پر، وفاداري، نيكوكاري، مهرباني، بردباري، آرامش، شادي، محبت زندگي ما از محبت–روح القدس ثمرات روح و خويشتنداري  فروتني

و روح القدس تصديق. زندگي مسيحائي ما بوسيله روح القدس يك حس عميق اطمينان به نفس بما عطا ميكند ). ٢٣�٢٢:�غالطيان.(ودميش
اين ارتباط امن با خدا منافع زيادي را براي ما به ارمغان مي آورد ولي آن تضميني براي زندگي ). �٨:١��١روميان.(مينمايد كه ما فرزندان خدائيم

در. در واقع دشمن ما سعي ميكند سختيهائي را براي كساني كه نسبت به مسيح متعهد شده اند ايجاد كند.ن مشكالت نيست بدو هر حال وقتي به
و تعليم ما بكار ميبرد هر واقعه خوب يا بدي را براي رشد او ).٨:٢٨روميان.(دستان خداوند هستيم ميدانيم كه

و تعميد بگيرد برغم تهديد همسرش به طالق را. زن جواني تصميم گرفت تا خود را وقف مسيح نمايد او هيچ قسمتي از زندگي جديد همسرش
ن و تالش در. مود تا همسر محبوبي بهتر از قبل براي شوهرش باشد نميخواست ولي زن جوان به عيسي متوسل شد براي مدتي شوهر مشكالتي را

شد. خانه پديد آورد  جرو بحث با همسر متحول شده اش او برنده در نهايت و تعميد گرفت. ولي . بلي او نيز تسليم مسيح شد

و پستي هاي زندگي ما را وسيله نيرومندي در دستان خود خواهد نمودما ميتوانيم زندگي خود را بدون قيد وشرط وقف او در بلندي در مسيح ايستادن
پ  بر روي صليب او هم اكنون تعهد نهائي خود را نسبت به ما اعالم نموده است آن زمان كه خونبهاي گناهان ما را چه امتياز. رداختنمائيم زيرا

او اعالم كنيم او. اگر هنوزچنين ننموده ايد چرا االن خود را به مسيح واگذار نميكنيد. بزرگي است كه محبت خود را نسبت به او درعموم با بيعت با از
و سپس در مسيح تعميد يابيد . خواهش كنيد تا يك زندگي جديد با روح القدس در شما بيافريند

 بيستمگنجينه

و پيشرفت در دوستي  راز رشد
كه در آفرينش زيك گوهرند  بني آدم اعضاي يك پيكرند

 چو عضوي بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

از هلند با فولكس واگن خود ١٩�٠در اوايل و. كتاب مقدس را به درون مرزهاي كمونيست روماني قاچاق نمود برادر اندرو مردي او وارد هتلي شد
از مسيحيان هدايت نمايد  در كجا ميتواند يك كليسا پيدا. دعا نمود تا خداوند او را به گروهي و پرسيد كه او بسوي كارمند هتل رفت در آخر هفته

و گفت ما اين چيزه.كند او نگاه كرد و خودت بهتر ميداني كارمند متعجب به از اين تو زبان ما را نميفهمي.ا را اينجا نداريم و اندرو جواب.و جداي
او. آنرا عشق الهي مينامند:و مرد پرسيد آن چيست؟اندرو گفت. داد آيا نميداني كه مسيحيان زبان جهاني دارند كارمند هرگز آنرا نشنيده بود ولي اندرو

در دنياسترا مطمئن ساخت كه آن زيباتري .ن زبان

و طبقات و آن مردان. اجتماعي سازماندهي كند اندرو توانست برپائي جلسات با گروه هائي از مردم را توسط رهبران كليسائي محلي گرچه اندرو
و به همديگر خيره شدند. چندين زبان ارپائي را ميدانستند ولي هيچ اشتراك زباني نيافتند  اندرو مسافتهاي.و در مالقات تنها دور هم نشسته
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 او يك كتاب"نهايتا! اصل هستند يا اينكه مخبر دولتي مسيحيان"ولي مطمئن نبود كه آيا آن مردان واقعا. خطرناكي را با بارگرانبهايش طي نمود
آورد. مقدس رومانيائي را روي يك ميز كار ديد و يك كتاب مقدس آلماني را بيرون و١�:٢٠او اول قرنتيان. اندرو دست در جيب نمود  را ورق زد

شد"آنا. آن را نشان داد كه آنها توانستند آنرا تشخيص دهند و خواندند آنه. چهره آنان باز  تمام برادران":ا كتاب مقدس خود را باز نموده ورق زدند
از كتاب مقدس يافت امثال. مدان به اندرو نگاه كردند."با بوسه هاي مقدس يكديگر را ثنا گوئيد.سالم ميرسانند از آنان آيه اي را سپس يكي

و آيه را خواند.�٢�:٢سليمان  ك": اندرو كتابش را ورق زد ."ه از ديار دور ميرسد همچون آب خنكي است كه به كام تشنه لب ميرسد خبر خوشي
و رفاقت بسيار خوشحال بودند كه مرزهاي. اين مردان نيم ساعت را فقط با آيه هاي كتاب مقدس با يكديگر گفتگو نمودند از اين دوستي آنها

بار كتاب. اندرو دريافت كه برادرانش را يافته است. از چشمانشان سرازير شد آنها آنقدر خنديدند تا اينكه اشك. فرهنگي بين آنها برداشته شده بود 
در آغوش گرفتند. مقدس را به آنان نشان داد و او را و فرهنگ لغات. رومانيائيها خوشحال شدند در شب كارمند هتل به اندرو گفت كه من ديكشنري

در آن مو  و هيچ زباني بعنوان زبان عشق الهي و فقط به معني عشق ميباشد. جود نيست را نگاه كردم "اندرو گفت دقيقا.و آن لغت ريشه يوناني دارد
و محبت آيا اين زبان زيبا را يافته ايد؟. من به اين زبان تمامي بعد از ظهر سخن گفتم. يعني عشق  

١

شدكليسا براي دوستي ساخ ته  
و پشتيباني بهره مند گردند و مردم بتوانند از خدمات از قبيل خوراك فراهم گرديده ما. عيسي كليسا را بنيان نهاد تا نيازهاي اوليه بشري همه

و كمك به يكديگر به آنجا مي آئيم.و كليسا براي رفع نيازهاي ما بنا شده است. نيازمنديم م خدا آشكاركال. كليسا مكاني است كه براي دوستي
و همه امتداد راه خداوند قادر متعال است و زنان را به يك دوستي شادمانه فراخوانده كه همه و پويا مردان :١اول يوحنا.ميسازد كه كليساي فعال

و شنيده ايم تا شما نيز بتوانيد مانن" �٣ در باره چيزي سخن ميگوئيم كه خودمان ديده ايم و فرزندش باز هم ميگويم ما با شما د ما با خداي پدر
شد. عيسي مسيح رابطه نزديك داشته باشيد از شادي لبريز خواهيد ."اگر به آنچه در اين نامه مينويسم عمل نمائيد شما نيز همچون ما

و شادماني را از خوشي از عاطفه در حلقه محبت مسيحايي با يكديگرپري و سراسر لبريز همه آنها با يك زبان. تجربه خواهد نموديك اجتماع پرشور
و محبت است  و آنهم زبان عشق روح. مسيحيان خانواده توسعه يافته ميباشند. سخن ميگويند و خواهر ميشوند از زمانيكه آنها با هم در مسيح برادر

قو. خويشاوندي را در مسيح مي يابند  و مستحكم تبديل ميشوندهر چه اتحاد در ايمان وسعت مي يابد مسيحيان به يك قطب و.ي بنيان كليساها
و اشتياق به خدمت به  و عالقه و ايماني عشق به خدا در يك مجموعه تشابه اعتقادي اعضاي آنان توسط رسوالن عيسي پايه گذاري شده بودند كه

او به تمام دنيابود  و رسانيدن فيض و. او و جفا ديده بتواند دنيا را متحول كنداين مجموعه نزديك دوستي دليلي شد كه اين اقليت كوچك . ضعيف
٢

 كليسا توسط عيسي بنيانگزاري شد
من"١�:١٨متي: آيا مسيح كليسا دارد يا كل ايده سازمان مذهبي تنها يك ابداع بشري بود؟ عيسي پاسخ ميدهد و  تو پطرس يعني صخره هستي

و قدرتهاي جهنم هرگز قادر به نابودي آن نخواهند بودبر روي و سنگ زاويه كليسا است. اين صخره كليساي خود را بنا ميكنم و صخره .عيسي لنگر

و پي كليسا را تشكيل داد؟ و شما به ساختما"٢:٢٠افسسيان چه گروهي شالوده و انبياء تشكيل ميدهند ني تعلق داريد كه زيربناي آنرا رسوالن
.و خدا را سپاس ميگفتند"٧:٢وقتي انجيل موعظه شد خداوند چه چيزي را كامل نمود؟ اعمال رسوالن."عيسي مسيح هم سنگ زاويه آن است 

روز عده اي را نجات ميدا هر و خدا و به جمع ايشان مي افزود اهالي شهر نيز به ايشان احترام ميگذاشتند وقتي عيسي كليسا را پايه گذاري نمود."د
بر آن غلبه يابند و بردبار خواهد بود)١�:١٨متي(گفت كه نيروهاي جهنم نميتوانند كليسا دشمن سرسختي داشته.و كليساي مسيح همچنان استوار

ق  از امپراطوري روم تا ديكتاتوري كمونيست ولي خون شهيدان آنرا در قفس شيران. ويتر ساخته است است از مسيحيان سوزانده شد يا وقتي يكي
او را پر ساختند  و جاي ولي. شكاكان مذهبي نيزتمامي براهين خود را برعليه كليساي مسيح بكار بردند. انداخته شد چندين تن ديكر برخاسته

و دنيوي راه پيش  و بالغت بيشتري در مسير علمي يكي از بزرگترين رقابت ها در زمان امپراطوري روم بوقوع. بردند مسيحيان حقيقي با فصاحت
سر انجام به فسادي گرائيد. پيوست و را.در دوران سياه كليسا از نظر روحاني مرده بود. كليسا با موفقيت رشد نمود و ايمان ولي خداوند هسته ترغيب

س  و سختيها روشنائي را هويدا در تاريكي و.اختمحفوظ نگاهداشت كسيكه و خوشبرخورد پولس رابطه مسيح را با كليسا مثل رابطه شوهري حساس
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و خوبي را به آن توزيع).�٢ـ٢٣:�افسسيان(محافظ به همسرش مقايسه نمود هر عضو با خانواده سالمت بودن كليسا يك خانواده است كه رابطه
سر آن بدن مسيح ميباشد پولس همچنين كليسا را بعنوان يك بدن زند).٢:١٩افسسيان(مينمايد  وقتي تعميد).١:١٨كولسيان(ه معرفي نمود كه

از آن بدن كه كليسا ميباشد ميشويم  و عضوي بدن يكي است اما اعضاي بسيار"١٢:١٣اول قرنتيان. يافتيم ايمان خود را به مسيح شهادت ميدهيم
را."بدن مسيح نيز همينطور است. وقتي تمام اين اعضا در كنار هم قرار گيرند بدن تشكيل ميشود.دارد كتاب مكاشفه تصوير مسيح برخاسته از موت

(نشان ميدهد كه در ميان كليسا قدم ميگذارد وتوجه خود را به آنان نشان ميدهد ) ١:١٣�١٢�٢٠مكاشفه.

٣

 كليساي با هدف

و رشد نياز داريم. واجب است پيوستن به كليسا براي مسيحيان  نقش مهم را ايفا٣كليسا. ما پشتيباني ديگران را براي زنده نگاهداشتن ايمان
: مينمايد

از حقيقت محافظت مينماي)١ و راستي.دكليسا و شالوده حقيقت در مقابل دنيا).�٣:١اول تيموتائوس(بعنوان ستونها از حقيقت خداوند كليسا
و دفاع ميكند  . نياز داريمما به حكمتهاي ديگر ايمانداران كه به ما كمك ميكند تا به حقيقتهاي ضروري كالم تمركز كنيم. حمايت

از فيض خداست كه براي گناهكاران كار ميكند)٢ مي. كليسا نمونه اي در زندگي ايمانداران بوجود آورد تحسين خداوند را بر تغييراتي را كه مسيح
.)٢:٩اول پطرس(انگيزد كه ما را به نور جالل خويش فرا خوانده است 

او به دنياي نيازمند هستند)٣ از بازگشتش به آسمان عيسي به پيروان خود وعده داد.امت خدا شاهدان ولي آنچه"١:٨اعمال رسوالن: تنها قبل
و حتي دورترين نقطه دنيا در باره مرگ الزم است بداني بر شما نازل شود قدرت خواهيد يافت تا در اورشليم در سامره د اين است كه وقتي روح القدس

. اين امتياز بزرگي براي كليسا ميباشد كه پيام محبت سرشار خداوند را به سراسر دنيا برساند."و زنده شدن من شهادت دهيد

�

 سازماندهي براي استحكام

و معلوم داشت از عضويت محروم شود. كليسائي كه مسيح بنيان گذارد يك سازمان معين (فردي ميتواند مشمول يا كليساي خدا).١٨ـ�١٨:١متي.
و همچنين مالقاتهاي محلي و يك ستاد جهاني داشت وقتي آنها).١٣ـ٣:١اول تيموتائوس؛١�:٢؛٢٣:١؛٨:١ن اعمال رسوال(رهبران را برگزيد

(تعميد يافتند ايمانداران به يك گروه سازمانداده شده پيوستند  :١٠عبرانيان. وجود كليسا براي تشويق متقابل بود).٧و١:٢اعمال رسوالن.
در حق ما كرده است بياييد يكد"٢��٢ را حال به پاس آن همه لطفي كه خدا و تشويق نمائيميگر و به انجام اعمال نيك ترغيب . به محبت كردن

در ان روزها كه بازگشت مسيح نزديك ميشود در مجالس عبادت كليسائي غافل نشويد بخصوص  اين خالصه اي."همچنين مانند برخي از حضور
و يكديگر را تشويق ميكنند اعضاي آن يكديگر را بنا ميكنند. است از يك كليساي سالم كه بايستي اعضا انجام دهد خداوند كليساي خود. با ايمان

و همچنين براي خدمت به دنيا از هم جدا باشيم. را براي تقويت امت خدا سازماندهي نمود از آن ميتوانيم انجام دهيم كه به. ما باهم خيلي بيش تنها
روز هفتم: يك مثال توجه كنيد  حد. كيلساي ادونتيست در يك–وسيع در اطراف دنيا انجام ميدهيم ما كارهاي پزشكي در  از يك مركز بهداشتي

در جزيره اي در درياي پاسيفيك جنوبي از شهر گرفته تا يك مركزقابل انتقال را. اتوموبيل در گوشه اي انستيتوهاي آموزشي ما ده ها هزار جوان
در مسيح جذب نموده است  در از دانش–براي يافتن دانش براي يك زندگي بهتر گاه لوما ليندا پيشاهنگ ترانسپالنت قلب تا يك مدرسه كوچك

و مصيبتها بنام آدرا داريم. ميان كشورهاي آفريقائي  و غذا تدارك. ما گروه هاي امداد را براي قحطي و بينوايان لباس كليساهاي محلي براي فقيران
ازو گروه هاي ايماندار ادونتيست پيام خدا را براي رستگاري. ميبيند و. كشور ميرسانند ٢٠٠به بيش و منسجم تنها يك گروه مسيحي وقف
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بر دنيا بگذارد و اشاره نمودند كه به تمامي اعضاي. سازمانداده شده ميتوانست اين اثر را و رسوالن وي كليسا را به يك بدن تشبيه نمودند مسيح
هم).٢٨ـ١٢:٢١اول قرنتيان(بدن نياز است  و هماهنگي با هم كار كنندهمه اعضاي بدن مثل و بايد در يك توازن . نيستند ولي همه مهم هستند

از بدن نميتواند ببيند خواه ما چشم يا دست يا تنها يك انگشت باشيم نميتوانيم خود بخود. يك دست قطع شده ارزشي ندارد. يك چشم جدا شده
ب. براي مسيح موثر باشيم  .ه ديگر اعضاي بدن ما را بعنوان مسيحي تقويت مي نمايدمتعلق بودن به يك كليسا متحد بودن

�

و خوشي نيايشو عبادت  لذت

و وجود ما اشتياق براي عبادت به خدا وجود دارد نويسنده مزامير چه احساسي داشت وقتي براي رفتن به مكان دعا تفكر مينمود؟. در عمق قلب
از نيايش جاي دارد؟ مزامير."ار خوشحال ميشدم هنگامي كه بمن ميگفتند بيا تا به خانه خداوند برويم بسي"١٢٢:١مزامير  موزيك در كدام قسمت
و سرود خوانان به حضور او بيائيد"١٠٠:٢ از عبادت."خداوند را با شادي عبادت كنيد كتاب مقدس بما ميگويد كه دادن هدايا يك قسمت مقتضي

و با هداي"٩ـ٩�:٨مزامير. الهي است  او بيائيد نام پرشكوه خداوند را ستايش كنيد و پرهيزكاري بپرستيد. اي خود به خانه در لباس تقوي خداوند را
از حضور وي بلرزيد  و"�:�٩مزامير. دعا همچنين يك حالت واجب دعاهاي عمومي است."اي همه مردم زمين سر فرود آوريم در برابر خدا بياييد

در حضور آفريننده خود زانو بزنيم.او را عبادت كنيم  ."بياييد

�

 چه چيزهايي در كليسا درست است

در كليسا همه مردم كامل نيستند كليسا گالري نمايش مسيحيان برجسته: درست را گفت هنري وارد بيچر اين سخن. بعضي مخالف ميگويند كه
از. تا آنجا كه هيچ يك از ما كامل نباشيم كليسا نيز كامل نخواهد بود. نيست ولي يك مدرسه براي آموزش آناني كه كامل نيستند  عيسي در يكي

در عهد جديد نامه هاي پولس را ميخوانيم كشف وقتي).٣٠ـ١٣:٢متي(حكايتهايش يادآوري نمود كه علفهاي هرز در ميان گندم ميرويند 
و معيوب هرگز نميتواند آن سنگ زاويه"ولي لطفا. ميكنيم كه كليساي رسوالن مشكالت بحراني داشته اند  بياد داشته باشيد كه هيچ جماعت مقصر

بر هم زند در كليساي ناكامل ما بايستي فقط به مسيح تمركز داشت. بزرگ مسيح را به.ه باشيمبنابر اين برغم تمامي عيبها كليسا متعلق به اوست پس
او"٢٧ـ�٢:�افسسيان. مسيح تمركز نمائيد و اما شما اي شوهران همسران خود را همانطور دوست بداريد كه مسيح كليساي خود را دوست داشت

و كالم خد و با غسل تعميد و پاك سازد و به اين ترتيب بتواند كليسائي حاضر شد جانش را فداي كليسا كند تا آنرا مقدس ا آنرا شستشو دهد
در آن ديده نشود و عيبي و چروك و بدون نقص براي خود مهيا سازد كه هيچ لكه ."شكوهمند

او خود را براي آن فدا نمود و همچنين براي كليسا. كليسا براي عيسي بسيار مهم است زيرا كه پس عضو كليسا بودن بايد. او براي تك تك ما مرد
از بدن مسيح هستيد؟. براي شما اهميت داشته باشد آيا عضوي

 

٧

 يافتن كليسا
؟ افسسيان عيسي چه تعداد ايمانداران حقيقي را در جهان دارد:��روح"  در همگي ما يك روح ساكن است يعني و  ما همه اعضاي يك بدنيم

و همه ما براي رسيدن به يك اميد دعوت شده ايم يعني به آن جاللي كه خدا براي ما تدارك ديده است براي ما فقط يك خداوند يك ايمان. القدس
پي"٧:١٧؟ يوحنا ما چطور ميتوانيم كدام عقيده درست است." يك تعميد وجود داردو  اگر براستي كسي بخواهد مطابق خواست خدا زندگي كند

از خودم از خداست نه ."خواهد برد كه آنچه من ميگويم
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از رسوم انساني است از خداست يا اينكه با. وقتي براي اراده خدا خود را متعهد كنيم او بما كمك خواهد نمود ببينيم آيا تعليم و اصلي دوستي حقيقي
ب  و ذهن خود را براي پذيرش حقيقت باز.زرگكالم خدا بنا ميشود نه با رهبران جذاب يا انستيتوهاي يك مسيحي مترقي شخصي است كه قلب

در كالم خود آشكار نموده است . ميكند همچنانكه خداوند آنرا

و يكم گنجينه بيست  
 آيا اكثريت ميتواند دراشتباه باشد

كه بعد از روزگار ما  شب صحبت غنيمت دان

و نهار آرد  بسي گردش كند گردون بسي ليل
پر استرس امروزه ما ميباشد به.در درس شانزدهم كشف كرديم كه تجربه آرامش سبت يك پادزهر مهم روزانه براي زندگي تا آنجا كه خداوند

و تجديد روحيه مابنا نهاد  روز را براي آرامش جسمي هر هفتمين او روز. نيازهاي ما واقف است در شش روز هفتم آرام،پس از آفرينش دنيا  در
و تقديس نمود،گرفت ).٣ـ٢:١پيدايش.( آنرا بركت داد

١١ـ٢٠:٨خروج.(او روزهفتم را براي رعايت كردن درقلب احكام خودقرارداد، ابالغ نمود"بني اسرائيل"زماني كه خداوند ده فرمان را به امت خود
و، كه با قدرت بي زوال خود آفريد سبت يادبود خداوند خالق متعال است،مطابق با اين فرمان ). در باره زيبائيها  روزي براي توقف براي انديشيدن

و نزديك شدن به آفريدگار،شگفتيهاي صنعت دستهاي او . روزي براي كاوش عميق رابطه ما با آن خالق هستي بخش، روزي براي تمدد اعصاب

او همچنين روز سبت را نگاه ميداشت بر روي زمين روز براي)�١:لوقا(در خالل زندگي بشري عيسي وبر اين نكته صحه گذاشت كه اين
از ). ٢:٢٨�٢٧مرقس(منفعت مسيحيان است  روز سبت پس در و حواريون مسيح در كتاب اعمال رسوالن واضح ميسازد كه پيروان چندين متن

ـ١و١٨:١١؛١٧:٢؛١�:١٣؛١٣:١اعمال رسوالن(قيام مسيح از ميان مردگان عبادت مينمودند .(
١

چيستان  
رو.در اينجا به موضوعي ميرسيم كه براي بسياري گيج كننده است دو در يك طرف بيشتر مسيحيان.ز متفاوت را مشاهده ميكند دنياي مسيحيان

روز قيام مسيح بر پا ميدارند در اصل آنرا بعنوان يادبود از. خالصانه روز يكشنبه را رعايت ميكننديعني اولين روز هفته كه در طرف ديگر گروهي كثير و

ه روز و علو مقام روز مسيحيان كه آنان نيز مخلص هستند ايمان دارند كه كتاب مقدس فقط فتم را بعنوان سبت گرامي ميداندهيچ كجا تقدس

. يكشنبه تصريح نشده است

چه"آيا اصال از تفاوتي ميكند كه كه و مشتاقي كه ميخواهند حقيقت را بدانند هميشه بايد روزي را بعنوان سبت رعايت كنيم؟ بعنوان مردم مخلص

كه"چه چيزي براي عيسي اهميت دارد؟خواسته عيسي از ما چيست؟". خودمان بپرسيم  براي اخذ تصميم در اين مورد چندين واقعيت مهم نياز است

و شفاف شود سب: واضح روز اول هفته است؟آيا كتاب مقدس چنين چه كسي روز روز هفتم هفته است به يكشنبه تغيير داد كه روز شنبه كه از ت را

و مسيح يا حواريون اين تغيير را حاصل نمودند؟ با مشاهده به تمام احتماالت موجود به اين جابجائي را مجاز دانسته است؟ اگر چنين است آيا خدا

. قضيه خواهيم پرداخت
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٢
 آيا خداوند روزسبت را تغيير داد؟

روز شنبه از از سوي خداوند براي تغيير سبت ده"روز اول هفته" به يكشنبه"هروز هفتم هفت"آياهرگونه اعالن رسمي  صادر شد؟ بيشتر مسيحيان
آنها بسيار مهم هستند. آنرا براي نوع بشر نوشت"آنها تنها پيامي هستند كه خداوند شخصا. فرمان را بعنوان راهنماي معتبر براي زندگي پذيرفته اند

بر روي لوحه سنگي نوشت :در فرمان چهارم خداوند بمااينطور آموخت).٣١:١٨خروج.(خداوند آنها را با انگشتان خود
و آنرا مقدس بدار"١١ـ٢٠:٨خروج روز هفتم كه سبت خداوند است هيچ كار نكن.روز سبت را بياد داشته باش در در هفته شش روز كار كن ولي

و نه چهارپايانت نه خودت نه پسرت نه دخترت نه غالمت نه كنيزت نه مهمان  در. انت هر چه را كه و و دريا و زمين چون خداوند در شش روز آسمان
و روز هفتم دست از كار كشيد  و آن را روز استراحت تعين نمود. آنهاست آفريد او روز سبت را مبارك خواند ."پس

ا او همچنين تصريح نمود كه هيچ بني بشري نبايد آنرا تجديد يا تغيير دهد هنگامي كه خداوند ده فرمان را به تثنيه. مت خويش ابالغ نمود:٢"
از جانب خداوند خدايتان ميباشد و چيزي كم نكنيد بلكه فقط اين دستورات را اجرا كنيد زيرا اين قوانين ."قوانين ديگري به اينها نيفزاييد

از فرامينش را تغيير نخواهد داد خداوند همچنين ام"٨٩:٣مزامير. تعهد نمود كه هيچكدام و آنچه را كه گفته  آري عهد خود را نخواهم شكست
از روز هفتم به روز اول هفته تغيير نداد."تغيير نخواهم داد . در كتاب مقدس بوضوح ميبينيم كه خداوند سبت را

٣

 آيا عيسي سبت را تغيير داد؟

را" ١٨�١٧:�متي: مطابق با فرموده مسيح ده فرمان مشمول تغيير نيستند و نوشته هاي ساير انبيا و گمان مبريد كه آمده ام تاتورات موسي
و به انجام رسانم. منسوخ كنم هر آنچه كه بايد عملي شود يقينا. من آمده ام تا آنها را تكميل نمايم "براستي بشما ميگويم كه از ميان احكام تورات

روز سبت در كنيسه يهوديان نيايش كند."همه يك به يك عملي خواهند شد در لوقا(در درس شانزدهم ديديم كه آن سنت عيسي بود كه:١�.(
از پيروان خود خواست تا تجربه خوشي و رعايت سبت را ادامه دهند همچنين كاوش نموديم كه عيسي بروشني).٢٠:٢متي.( حقيقي نگاهداري

و پرداختن اوقاتي را با خداوند داريم  و روان . ميبينيم كه تعليمات مسيح الگوئي است براي ما كه همچنان نياز به آرامش سبت تمدد اعصاب

�

و رسوالن مسيح سبت را تغيير دادند؟آيا حواريون  
كسي كه همه احكام خدا را موبمواجرا كند ولي" ٢:١١�١٠يعقوب: يعقوب اولين رهبر كليساي اوليه مسيحيان در رابطه با ده فرمان اينطور نوشت

شته است زيرا همان خدائي كه گفت زنا نكنيد ايندر يك امر كوچك مرتكب اشتباه شود به اندازه كسي مقصر است كه همه احكام خدا را زير پا گذا
و در برابر او مقصر ميباشيد. را نيز گفت كه قتل نكنيد از حكم خدا سرپيچي كرده ايد يك،لوقا."پس اگر زنا نكنيد اما مرتكب قتل شويد بهر حال

در كليساي اوليه گزارش داد و مبلغ و عبادت بود از شهر بيرون رفتيم تا روز شنبه كه براي"١�:١٣اعمال رسوالن: طبيب  يهود روز استراحت
دور هم جمع ميشوند در آنجا كالم خدا را به زناني كه گرد آمده بودند تعليم. بساحل رودخانه رسيديم چون شنيديم كه در آنجا عده اي براي دعا

پي٨در عهد جديد در كتاب اعمال رسوالن."داديم و رعايت سبت توسط از بار مالحظه پس١روان مسيح اشاره شده است همه آنها بيش  سال
در آنتيوك٢:از قيام عيسي نوشته شده است :١٣اعمال رسوالن(سبت�٢�١در فيليپي١؛) در تسالونيكا٣؛)١�:١٣اعمال رسوالن(بار بار

در قرنتس٧٨؛)١٧:٣�٢اعمال رسوالن( �١٨:١١اعمال رسوالن( سبت .( 

و سبت را نگاه داشت در حين مرگ بود در حال عبا"١:١٠مكاشفه: او نوشت. يوحنا آخرين رسول از دوازده حواري مسيح در روز خداوند دت روزي
روز سبت است."بودم كه روح خدا مرا فرو گرفت  من"١٢:٨متي: مطابق به گفته عيسي روز خداوند  صاحب اختيار روز سبت، يعني عيسي، چون

. نيز ميباشم
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روز اول هفته صورت ندادند روز هفتم به از و حواريون هيچ تالشي را براي تغيير روز آرامش خداوند در كالم آشكار ميسازد كه رسوالن . پژوهش
از. كتاب عهد جديد در باره روز اول هفته فقط هشت بار اشاره نموده است موارد در خصوص مقدس بودن اولين روز هفته سخني بمياندر هيچ يك

روز عبادت جدا سازيم. نيامده است  روز اول را بعنوان روز هفته.و حتي تاكيدي نشده كه بايستي يك آزمون منتقدانه از هشت متن عطف به اولين
در وقايع يكشنبه ابراز ميدارد : اين نكات را

روز اول هفته به معبد آمد)١ در )٢٨:١متي(زني
در روز اول هفته)٢ سر گرفتوقتي سبت به اتمام رسيد زن فعاليتهاي دنيوي را ) ١�:٢�١مرقس(از
روز اول هفته ظاهر گشت)٣ در ابتداي )١�:٩مرقس(عيسي اول به مريم مجدليه
روز اول هفته از سر گرفتند) در ٢لوقا(پيروان مسيح فعاليتهاي دنيوي خود را:١(
روز هفته)� در اولين و مقبره را خالي يافت )٢٠:١يوحنا(مريم به آرامگاه عيسي رفت
در"از ترس يهوديان"حواريون گرد هم آمدند)� روز هفته نه براي عبادت )٢٠:١٩يوحنا(اولين
و جمع پول را كنار بگذارند براي فقيران اورشليم)٧ روز اول هفته وجوه دريافتي را بشمارند در :�١اول قرنتيان(پولس از اعضاي كليسا خواست تا

ا). ٢�١ .ستاين گزيده اشاره اي به هر گونه مالقات مذهبي ننموده
در يك محفل توديع در مورد موعظه پولس صحبت بميان ميĤورد٢٠:٧در اعمال رسوالن)٨ روز اول هفته بطور حادثه اي در البته پولس. لوقا

روز موعظه نمود  :٢اعمال رسوالن...(هر�(
از اين كالمها توصيه ننموده كه حواريون روز سبت را متوقف سازندهيچ يك از روز هفتم. قصد داشتند تا رعايت حواريون اشاره اي به تغيير روز سبت

روز اول هفته ننموده اند  در كتاب عهد جديد مشاهده نشده است. به بر تغيير روز سبت و گواهي دال از زمانهاي زندگي. هيچ مدرك تغيير پس
و حواريون رخ داده است  و چطور اين تغيير حاصل شده استبنابر. بشري عيسي و ببينيم كه چه زماني . اين ما بايستي به تاريخ رجوع كنيم

�

 روز يكشنبه از كجا آمده است؟

اعمال رسوالن("پس هشيار باشيد: اصول تعليمات مسيحي عهد جديد حواريون آشكارا بما هشدار ميدهند كه برخي مسيحيان رانده خواهند شد از
و طهارت. بوقوع پيوست"و اين امر دقيقا)٣١ـ٢٠:٢٩ از خلوص تاريخدانان معتبر بطور آشكار نوشته اند كه چگونه مسيحيان شروع به سرگرداني

هر. نمودند و ديگر بنيانگزاران كليسا كه و پطرس و سنتهائي كه پولس از.گز بر آنها صحه اي نگذاشتند بمرور بدرون كليسا خزيد رسمها تغيير
و آنزمان همه حواريون وفات يافته بودند  از تكميل عهد جديد رخ داد روز سبت به روز يكشنبه پس تاريخ ثبت نموده كه مسيحيان. نگاهداري

روز هفتم به اولين روز هفته تغيير دادند  روز سبت را متوقف ننمودندو. سرانجام عبادت را از آرامش و. لي البته ايمانداران نگاهداري اولين شاهد
در ميانه قرن دوم بعد از ميالد مسيح  در ايتاليا بوقوع پيوست روز يكشنبه توسط مسيحيان براي مدتهاي طوالني. نمونه موثق رعايت كنندگان

در حاليكه هنو دو روز را رعايت نمودند هر از مسيحيان روز سبت را نگاه ميداشتندبسياري .ز ديگران فقط

روز يكشنبه را صادر ٣٢١در هفتم مارس سال از ميالد كنستانتين كبير اولين قانون مدني نمود كه همه مردم را به استثناي مزرعه داران ملزم بعد
روز يكشنبه به استراحت بپردازند  در امپراتوري روم در و پنج فرمان مدني ديگر توسط كنستانتين در ارتباط با قانون يكشنبه تا زمان. مينمود كه اين

در حالي بود كه به آنان در قرن چهارم مجلس شوراي الوديكيا مسيحيان را ازامتناع. حاضر ادامه يافت  روز سبت قدغن نمود اين و پيشه در از كار
روز يكشنبه كار نكنند و در روز يكشنبه را محترم شمارند . اصرار مينمود كه

در روز يكشن و رعايت آن ساخته رسوم بشري است تاريخ نشان ميدهد كه عبادت و قدرتي را براي تغيير فرمان چهارم. به كتاب مقدس هيچ اختيار
و حكم خداوند. نداده است  و اغوا كننده براي تغيير قانون گر در خالل عصر فرمانروائي مسيحيان يك قدرت حيله دانيال نبي پيشگوئي نموده كه

).�٧:٢دانيال(تالش خواهد نمود
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�
 چه كسي سبت را تغيير داد؟

از روز هفتم به روز اول هفته تغيير داد؟ كليساي كات"چه كسي رسما در تالشي براي جلوگيري. وليك ادعا نموده كه آنرا انجام داده است روز سبت را
و كوشش نموده تا روز عبادت را از شنبه به يكشنبه تغيير دهند و پاسخهاي.از فروپاشي امپراتوري روم رهبران كليسا توافق نمودند در رساله پرسش

: مذهبي كليساي كاتوليك ميخوانيم
روز سبت ميباشد: روز سبت ميباشد؟ جواب،كدام روز: سوال . شنبه
روز شنبه نگاه ميداريم؟: سوال  چرا روز يكشنبه را بجاي
روز يكشنبه را بجاي روز شنبه بخاطر كليساي كاتوليك نگاه ميداريم: جواب و شعائر مذهبي از شنبه به يكشنبه... ما گي-.انتقال آئين تشريفات  پيتر
و اصول تعليمي كاتوليك،تبديل عقايد به كيش ديگر،يرمان و پاسخ مذهبي .�٠ صفحه،) ١٩�٧ويرايش( رساله پرسش

و افتخار اعالم ميدارد كه رهبران بشري كليسا اين تغيير را صورت داده اند . كليساي كاتوليك با غرور

از شنبه به يكشنبه تغيير داده شده بود آنبدون هيچ راهنمائي از كالم ...روز مقدس سبت و قدرت موجود مردمي كه فكر ميكنند ... ولي توسط كليسا
روز شنبه را مقدس ميدارند  و كاردينال مايدا اسقف اعظم.(كه تنها قدرت فقط كالم ميباشد بطور منطقي ادونتيست روز هفتم ميشوند

. �١٩٩مي٢١ ميشيگان، آلگوناك،كليساي كاتوليك سنت كاترين،ديترويت

٧

 برخي كليساهاي پروتستان چه ميگويند؟
ر و منعقد بين چندين كليساي پروتستان همگي اتفاق نظر دارند كه كتاب مقدس هيچ اختياري را به روز با توجه به مدارك رسمي عايت كنندگان

در. يكشنبه نداده است  روم"آنها: نوشت٩ پاراگراف٢٨ مقاله" اقرار آگسبرگ"مارتين لوتر بنيانگزار كليساي لوتريان تغيير"كليساي كاتوليك
روز يكشنبه را اقامه كردند  م ... بر خالف احكام دهگانه موسي،روز خداوند،سبت به جز تغييرروز آياچيزي موجود است كه به آن باهات نمود

و اختيار كليسا را ميرساند! چه عظيم !. سبت و دانيال استيل اينطور ابراز. كه آنها ميگويند اين قدرت الهيات شناس متديست بنام آموس بايني
و سفارش مثبتي براي تعميد اطفال وجود ندارد: داشتند از. داشتن روز اول هفتهو نه همچنين حكمي براي نگاه... اين درست است هيچ حكم : بنقل

Theological Campend (new york:Methodist Book Concern, 1902, pp.180,181.                
شد"كليساي روم كامال: تاريخشناس حواريون مسيح يا كليساي مسيحيان نوشتSummerbell.Nدكتر  آنها حكم چهارم را ... به ارتداد كشيده

روز يكشنبه رامقدس بنيان نهادندواژگون نموده از.و بجاي شنبه : بنقل

A true history of the Christian and the Christian Church, pp.417,418. 

 ٨

 موضوع واقعي چيست؟
از همه چرا بسي روز يكشنبه را بجاي مي آورند؟ حتي مهمتر از كتاب مقدس و مجوزي از مسيحيان بدون هيچ اختيار روز را بايد نگاه،اري  كدام

از هفته را نگاه ميداريم عي. داشت؟ آيا ميتوان پيرو آنهائي بود كه ميگويند چه فرقي ميكند ما يك روز روز را كه سي يا اينكه بايد مهم بشماريم آن
در ده فرمان مشخص نمود  و آنروزي را كه خداوند روز هفتم روز سبت است؟ موضوع الزامي: خالق ما بنيان نهاد وقتي كه دنيا را خلق نمود آيا

از مسيح است و فرمانبرداري ب. اطاعت او نزديكتر شويم و خانواده مان كه به و پروردگار روز سبت را بطور مجزا تقديس نمود زماني براي ما راي اتحاد
و اعصاب  و براي تمدد روان چه كسي را بايد اطاعت كنيم؟ آيا بايستي مسيح را اطاعت كنيم فرزند خدا يا رسوم انساني را؟ انتخاب واضح. تقويت

و الهي. كالم انسان يا كالم خدا. تعليات انساني يا احكام خدا: است به. يك بشر يا يك حكم رباني در تغيير دانيال نبي اخطار ميكند آنهائي كه سعي
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و احكام دارند او مردم را دعوت ميكند تا سبت را نگاه دارند. خداوند امت خويش را به فرمانبرداري ميخواند).�٧:٢دانيال نبي(زمان تعين شده
و عشق به او  به.)�١:١يوحنا.(عيسي گفت اگر مرا دوست ميداريد احكام مرا اطاعت كنيد. بعنوان سمبلي از وفاداري از شادماني را او وعده پري و

او را با اطاعت از فرامين محبت مينمايند داده است را. ما منجي شگفت انگيزي داريم).١١ـ١�:٩يوحنا(آنهائي كه او او ميخواهد كه تجربه محبت
مس. قلبي كه مشتاق اطاعت به اوست درب محبت را ميگشايد.در كامليت داشته باشيم   حتي-تسليم اراده خداوند گرديد"يح كامالدر باغ جتسيماني

او را فرو ريخت و گناهان جهان زندگي او بشدت نزد خداوند گريست. گرچه او با صليب روبرو گرديد از من بگردان"همچنانكه او"اين پياله را و
از ما ميخواهد كه آرام).١٤:٣٦مرقس.(اضافه نمود نه به خواست من بلكه به اراده تو باشد تا.ش سبت را تجربه كنيم عيسي از ما ميخواهد او

او توكل كنيم واورا در تمامي لحظات زندگي اطاعت كنيم"كامال او را اطاعت كنيم وعده عيسي. به و همه فرامين اگر به خواسته خدا پاسخ دهيم
و خوشي ما كامل خواهد گرديد (راتجربه خواهيم نمود كه گفت خوشي او با ما خواهد بود )١�:١١ يوحنا.

و دوم  گنجينه بيست
 آيا خداوند عادل است؟

ك در كنار خانواده اش بر روي ميز در حال انجام تكاليف مدرسه اش بود مادري جوان. شته شد يك پسر با گلوله هاي مسلسل گانگسترها در حاليكه
كه. فهميد كه كودكش در اثر تزريق خون آلوده به ايدز مبتال شده است  و مدتهاي مديدي است فجايع بطور زنجيروار در همين دنيا ادامه مي يابد

. براي يافتن پاسخي مناسب در شگفت وامانده ايم

و مرگ ميشويم خدا كجاست؟ مزمور بما ياد آور ميشود كه در حاليكه متحمل رنج و بي معني در اين دنياي وانفسا و انصاف را دوست"پس او عدل
از رحمت خداوند است. دارد و فجايع خاتمه نميبخشد؟ بيستمين فصل).�:٣٣مزامير.("دنيا پر او به ماللتها ولي چنانچه اين حقيقت وجود دارد چرا

در دنيا را به پايان خواهند رساند و رنج و چه وقت خداوند گناه . كتاب مكاشفه بما نشان ميدهد كه چطور

١
 حجاب يكهزار ساله برداشته شد

دو هزار ساله را پوشش ميدهند. مكاشفه فصل بيستم شروع دوره يكهزار ساله اي است كه بازگشت ثاني مسيح را استنباط ميكند وقايعي كه اين دوره
و شيطان است كه از زمان ورود گناه به اين جهان تا كنو  از آسمان آغاز.ن ادامه داشته استدر واقع آخرين پرده نمايش نبرد بين مسيح اين نمايش

برد"ستاره صبح"شد زمانيكه لوسيفر  و به دنياي ما يورش و اخراج شد و جنگي را با فرشتگان آغاز نمود . يا همان شيطان به مسيح حسادت نمود
و تا قرنهاي متمادي بدرازا كشيد تا اينكه در باغ عدن ادامه پيدا كرد بر روي زمين به اولين اوج خود رسيد زماني كه شرير بشر را وادار نمود تا نمايش

در آيد. مسيح را مصلوب نمايد  و در تحت كنترل مسيح . نمايش در پايان دوره يكهزار ساله به نهايت اوج خود رسيد وقتيكه دنيا از پليديها پاك شود
در آغاز دوره هزار ساله قيام داده خواهند شد اول"افرادي و مقدسند آناني كه در اين قيامت اول سهمي دارند"�:٢٠فه مكاش:"قيامت . خوشبخت

او هزار سال سلطنت خواهند كرد و مسيح بوده با كه."اينان از مرگ دوم هراسي ندارند بلكه كاهنان خدا و مقدس خواهند بود كساني چه متبارك
در دوره يكهزار سال. مسيح را بعنوان منجي خود پذيرفتند  در آغاز دوره هزار ساله قيام اگر عادالن ه با مسيح سلطنت خواهند نمود پس آنها بايستي

در پايان دوره هزار ساله قيام خواهند نمود؟ مكاشفه. كرده باشند از مردگان در. اين قيامت اول است"�:٢٠چه كساني در دومين قيامت قيامت بعدي
و"مابقي مردگان منسوب ميشود به بدكاران زيرا عادالن."ن زنده خواهند شد در آنزمان بقيه مردگا. پايان آن هزار سال رخ خواهد داد  متبارك

دو قيامت نشان گذاري شده است.در آغاز دوره هزار ساله زنده شده اند"مقدس و قيامت: پس دوره هزار ساله بوسيله قيامت عادالن در شروع
در خاتمه دوره هزار ساله . تبهكاران

٢

 برخاستگان در رجعت عيسي
و آواي تكان زيرا صداي فرمان" �١٧�١:اول تسالونيكيان. اولين قيامت كه همانا براي عادالن باشد در بازگشت ثانوي مسيح رخ خواهد داد  الهي

از آسمان به زمين خواهد آمد و ناگاه خود خداوند و نواي شيپور خدا شنيده خواهد شد آنگاه همه مسيحياني كه مرده بودند. دهنده رئيس فرشتگان
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در ابرها. زنده خواهند شد تا خداوند را مالقات كنند و روي زمين باقي هستيم همراه ايشان  ربوده خواهيم شد تا همگي سپس ما كه هنوز زنده ايم
او باشيم و تا ابد با در هوا مالقات كنيم . خداوند را

و همراه با عادالني كه هنوز زنده وقتي كه مسيح دوباره به بر خواهد خيزاند او ايمانداراني را كه مدتها پيش فوت كرده اند را اين زمين مراجعت نمايد
در. اند با خود به آسمان خواهد برد  و در حضور خداوند وجود داشته باشند از گناه نكشيده اند آنها نميتوانند بدليل اينكه تبهكاران همچنان دست

شدبازگش . درس هشتم را مرور كنيد).٣٠ـ�١٧:٢لوقا(ت مسيح به عدم سپرده خواهند

٣

شدشيطان براي هزار سال در زمين به زنجي ر كشيده خواهد
و همه بدكاران خواهند مرد در دنيا چه وقايعي اتفاق خواهد افتاد؟. وقتي دوره هزار ساله شروع شود عادالن به بهشت رفته در دوران هزار ساله

از آسمان پائين آمد"٣ـ٢٠:١مكاشفه و زنج. سپس فرشته اي را ديدم كه . يري محكم نيز در دست داشتاو كليد چاه بي انتها را به همراه مي آورد
و براي مدت هزار سال به چاه بي انتها افكند و به زنجير كشيد در آن هزار سال نتواند هيچ.او اژدها را گرفت و قفل كرد تا در چاه را بست سپس

شد. قومي را فريب دهد  ق. پس از گذشت اين مدت اژدها براي چند لحظه آزاد گذاشته خواهد و شيطان نيز اژدها همان مار ديم است كه اهريمن
."ناميده ميشود

در زنج و تا هزار سال در. يرباقي خواهد بوددر رجعت عيسي شيطان محدود شده است در كجا زنداني خواهد بود؟  كلمه اي يوناني Abyssشيطان
و بي انتها در حالت غير Abyss در نسخه يوناني عهد قديم كلمه١:٢در پيدايش. به معني بسيار عميق  بكار برده شده است براي شرح زمين

ا. پيشرفته آن قبل از روزهائي كه آفرينش شروع شده باشد كالم. است جائي كه خداوند شيطان را به زنجير ميكشدAbyssين زمين ما همان بنابر
در حصار مي افتد  در"آيا معني اصلي واقعا. تشريح ميكند كه با يك زنجير بزرگ و نمادين است يك زنجير  زنجير است؟ خير آن بطور سمبليك

س. محيط تنها افتادن است در خالل آن هزار و فريب مردم ادامه دهدشيطان خيلي دوست دارد او هيچ عادلي را نمي يابد كه وسوسه. ال به اغوا ولي
در آسمان هستند در گرد وخاك زمين خوابيده اند. كند زيرا همه عادالن و او هيچ تبهكاري را نمي يابد تا رهبري كند زيرا همه آنها مرده اند عاجز.و

كس،از فريب يا وسوسه  زد"سرگردان است جبرااو در دنياي تهي از هر و فجايعي كه سبب شده پرسه خواهد . در تعمق همه دردها
�

 عادالن به قضاوت تبهكاران خواهند نشست
:ل چهار مرحله اساسي استولي بياد داشته باشيد كه شام. دوره هزار ساله همچنين زمان داوري است

از ظهور عادالن قبل از رجعت ثاني مسيح) الف . داوري پيش
و پاداش عادالن در رجعت دوباره مسيح)ب . اجر
در خالل هزار ساله)ج .محاكمه بدكاران
دوره)د در پايان آن و تبهكاران م١٣درس.(جزاي شيطان و جزاي بدكاران، نگاه ميكنيم٤و٣هم اكنون به وحله ). رور كنيد را ديديم! بازخواست

و عادالن زنده بودند همگي باهم به آسمان برده شدند  از مرگ زنده شدند در بازگشت دوباره مسيح عادالني كه پس در خانه. كه همه آنها
ن. آسمانيشان بمدت هزار سال خواهند زيست  و"٣�٢:�اول قرنتيان مود؟ آنها چه خواهند روز دنيا را مورد داوري  آيا نميدانيد كه ما مسيحيان يك

دادرسي قرار خواهيم داد؟ پس اگر چنين است چرا نبايد قادر باشيد اين امور جزئي را ميان خود حل كنيد؟ آيا نميدانيد كه ما حتي فرشتگان را داوري
و فصل كنيدخواهيم كرد؟ پس بايد بتوانيد بسادگي مشكال ."ت روزانه خود را حل

دا":٢٠مكاشفه و قدرت دادرسي و به ايشان اختيار و كساني بر آنها نشستند سپس جانهاي كساني را ديدم كه بسبب. دندآنگاه تختهائي ديدم
سر بريده شدند  و كالم خدا بر. اعالم پيام عيسي و عالمتش را و مجسمه اش را نپرستيده بودند همچنين جانهاي آناني را ديدم كه جاندار خبيث

و دستهاي خود نداشتند س. پيشاني و با مسيح هزار سال سر نو آغاز كردند ."لطنت نمودنداينان همگي زندگي را از
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مرور خواهند نمود همچنين پرونده رهبرشان شيطان و فرشتگان نافرمان را چه مناسب است براي. در دوره هزار ساله عادالن پرونده مردمان بدكار
و مجروحين،شهيدان و هواخواه انجيل بوده اند آن زمان شناخت واقعي داوري عادالنه خداوند خواهد بود پايمال شدگان خداوند با رافت. نزاع كه تابع

او به بشر شانس ارزيابي امور حسابرسي خود با بدكاران را براي نشان دادن عدالتش داده است.و مهرباني بشر را رهائي داده است  ما ممكن است.و
زي  و محاكمه مردگان پيش ميرويم. چرا خاله يا عمه من اينجا نيست؟ او فرد خوبي بنظر ميرسيد: ادي داشته باشيم مثل سواالت بسيار وقتي به سابقه

در كتاب اعمال ثبت شده است  و رافت برخورد نموده است)١٢آيه(مطابق با اعمالشان همچنان كه خواهيم. خواهيم ديد كه خداوند با همه به عدالت
شدديد كه و قضاوت آشكار خواهد هر حكم از و انصاف از اينكه مردم خود را تسليم خداوند نمودند شانس دوباره اي داد . روح القدس پس

�
 در پايان دوره هزار ساله شيطان از زنجير رها خواهد شد

مي"٢١:٢مكاشفه: له كتاب مقدس اظهار ميدارددر خاتمه دوره هزار سا از جانب خدا پائين از آسمان و من يوحنا شهر مقدس اورشليم را ديدم كه
اين شهر شگفت انگيز براي."شهر اورشليم به زيبائي يك عروس بود كه خود را براي مالقات داماد آماده كرده باشد. چه منظره باشكوهي بود. آمد

آ  او رهائي بخشيده–حال شهر مقدس. سماني ما بوده است هزار سال خانه و همه مردمي كه .از آسمان به اين دنيا نازل ميشوند- با مسيح

در خاتمه دوره هزار ساله چه ميكند از پايان"٩ـ٢٠:٧؟ مكاشفه شيطان شد پس تا. آن هزار سال شيطان از زندان آزاد خواهد او بيرون خواهد رفت
و ماجوج را فريب داده براي جنگ متحد سازد آنان سپاهيان عظيمي را تشكيل خواهند داد كه تعدادشان همچون ماسه. قومهاي گوناگون يعني جوج

و شهر. هاي ساحل دريا بيشمار خواهد بود كردايشان در دشت وسيعي خلق خدا از هر سو محاصره خواهند از. محبوب اورشليم را از آسمان اما آتش
و همه را خواهد سوزاند ."سوي خدا خواهد باريد

شد بدك در پايان دوره هزار ساله برخيزانده خواهند .�آيه(اران و تبهكاران زنده شوند شيطان) بر زمين نازل شوند در شهر مقدس وقتي عادالن
و عادالن را بعنوان هدف خود).٣آيه(براي مدتي كوتاه رها خواهد شد  " فورا،د هيچ وقتي را هدر نميده. او دوباره بدكاران را براي رهبريشان دارد

وقتي بدكاران در موضع. شيطان فرمان حركت بسوي شهر مقدس را صادر ميكند. شروع به سازماندهي بدكاران براي آرايش سپاهي عظيم مينمايد
در اطراف اورشليم جديد قرار ميگيرند  . شكستي براي هميشه– دچار دهشت شكست خوردگي ميشوند"آنا)٩آيه(خود

�

 صحنه آخرين داوري

و باهم روبرو ميشوند شيطان. عيسي فرزندان خدا را كه در داخل شهر هستند رهبري مينمايد. اينجا براي اولين بار همه اقوام بشر گردهم مي آيند
در پشت ديوارهاي شهر است  و بدكاران به روز محاكمهد. سركرده جماعت بدكاران ر اين زمان بحراني خداوند آخرين مرحله داوري را ادامه ميدهد

و. آنگاه تخت بزرگ سفيدي را ديدم" ٢٠:١٢�١١مكاشفه. خود ميرسند و آسمان از روي او گريختند بر آن تخت كسي نشسته بود كه زمين
در. ناپديد شدند و كوچك از ديگري گشوده شد تا بدفتر زندگان رسيد.برابر خدا ايستاده اند سپس مرده ها را ديدم كه از بزرگ . دفتر ها يكي پس

بر طبق نوشته هاي اين دفترها محاكمه شدند ."مردگان همگي

در مقابل جايگاه داوري ايستاده بودند همه زندگيشان در مقابل چشمانشان گشوده شد از سابقه اي كه از آسمان مسبوق بود. همچنانكه بدكاران
و فريب خورد"عيسي آن قاضي عادل رسما و فرشتگان خطاكار و زنان و كار داشتنش با مردان سر جمله جهان با عالقه.ه را گشود تمامي داستان

او نگريستند  در مقابل سرير خداوند. شديد به از كار رستگاري خود را ميدهد،ايستاده او آشكار ميكند كه براي. عيسي به هركس يك نگاه جامع
و نجات آنان آمد  و. جستجوي گمشده گان در ميان وسوسه ها و رااو با هيئت بشري به دنياي ما وارد شد مجادالت معصومانه زيست قرباني نهائي

و بعنوان كاهن اعظم ما در آسمان خدمت نمود   وقتي مسيح با اندوه فراوان قدم نهاد تا حكم را بگذراند براي"نهايتا.بر روي صليب بپايان رساند
هر موجودي در اين جهان تصديق خواهد نمود آن دا او مقاومت نمودند در ارتداد فيض و لزوم اين نمايش نهائي محاكمه الهي را آناني كه وري را

او نگاه كنيد"١١ـ١٠:١روميان. شهادت خواهد داد  و يا با نظر تحقير به بياد. بنابراين شما به هيچ وجه حق نداريد از برادر خود ايراد بگيريد
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در مقابل تخت داوري خدا بايستيم تا از ما بايد به تنهائي هر يك به: او ما را داوري كندزيرا خداوند در كتاب آسماني فرموده است داشته باشيد كه
در مقابل من زانو زده به زبان خود مرا ستايش خواهند نمود طرز فكري را پيش"١١ـ�:٢فيليپيان."حيات خود قسم كه تمام مردم شما بايد همان

ا. گيريد كه مسيح داشت  از و جالل خود راكنار گذاشتاو با اينكه ماهيت خدائي داشت اما نخواست و حق خدائي خود استفاده كند بلكه قدرت ختيار
و شبيه انسانها شد  بر روي صليب.و بشكل يك بنده در آمد از اين نيز خود را فروتن ساخت تا جايي كه حاضر شد مانند يك تبهكار و حتي بيش

نا. اعدام شود و او را بي نهايت سرافراز ساخت در آسمان به همين جهت خدا هر آنچه هر نام ديگري واالتر است تا بنام عيسي از او بخشيد كه مي به
و براي جالل خداي پدر همه بزبان خود اعتراف كنند كه عيسي مسيح خداوند است در آيد و زير زمين است به زانو بر زمين ."و

او را متهم ساخت كه بي انصاف بوده است و و افترا بست و كردار خداوند تهمت حال همه..از همان لحظه كه گناه آغاز شد اهريمن به شخصيت
و سزاوار محبت در حال آشكار شده است.و پرستش استهستي در جهان شهادت خواهد داد كه عيسي بره خدا شايسته و مقصود خداوند تمام نقشه

و توجيه شده است  و شيطان اعتراف خواهند نمود كه راه شيطاني خطا بوده.و شخصيت خداوند تبرئه نه تنها نجات يافتگان بلكه فرشتگان اهريمني
و عدالت است  و تنها راه خدا حقيقت و غرور. است و ارزش ادامه دادن نداردهمه بنگريد كه شرارت و ناخشنودي انجاميده و اندوه . تنها به حزن

٧

 گناه به پايان خود خواهد رسيد
ي از مردمان و جمعيت كثير شخصيت آنان اهريمني باقي. بدكار اقرار نموده كه راه خدا درست است اما قلب آنان تغييري ننموده استگرچه شيطان

شد. خواهد بود  از اينكه داوري اعالم هر سو محاصره"�١ـ٢٠:٩مكاشفه:و پس از و شهر محبوب اورشليم را  ايشان در دشت وسيعي خلق خدا
از سوي.خواهند كرد و همه را خواهد سوزاند اما آتش از آسمان سپس شيطان كه ايشان را فريب داده بود به درياچه آتش افكنده. خدا خواهد باريد
و پيامبر دروغين او شبانه روز تا به ابد در آنجا عذاب ميكشند. خواهد شد  و آن جاندار خبيث بنابراين ... درياچه آتش همان است كه با گوگرد ميسوزد

و قبرها مرد  و زمين و دنياي مردگان به درياچه آتش.ه هائي را كه در خود داشتند تحويل دادند تا مطابق اعمالشان محاكمه شوند دريا آنگاه مرگ
در درياچه آتش افكنده شود. اين است مرگ دوم يعني همان درياچه آتش. افكنده خواهد شد  در دفتر زندگان نبود ."هركه نامش

و سرسختي به گناه متكي بودند نابود ميشوند و همه آناني را كه با سماجت طرز زندگي مرتدانه.در پايان داوري آتش ابدي گناه را نابود خواهد ساخت
ش  و ايشان معدوم از شادماني قرار داد و بدور و فرشتگان اهريمني ميباشند ايشان را در شرايط نامناسب آتش آسماني زمين را تطهير خواهد. يطان

از گناه انتقام خواهد كشيد و شد. نمود و هرگز توسط اهريمن دوباره مجروح نخواهد در نهايت خواهد داشت حماسه نبرد بين خوب. خدا جهاني پاك
و مسيح سلطنت خواه  و شيطان سرانجام بپايان ميرسد يك.د نمودو بد مبين مسيح و شكوه و جالل حجاب از نمايش كهن گناه دريده خواهد شد

. دنياي جديد بي انتها نمايان خواهد گرديد 
٨

ش دهزمين پاكو از نو ساخته

و ازميان آتش همه گير خداوند دنياي جديدي خلق خواهد نمود را"�ـ٢١:١مكاشفه:از ميان خاكستر اين فرجام و آسمان تازه اي  سپس زمين
و آسمان اول ناپديد شده بود از جانب خدا پائين مي آيد ... ديدم چون آن زمين از اين ... شهر مقدس اورشليم را ديدم كه از آسمان در خانه خدا  پس

از اين پس خدا با ايشان زندگي خواهد كردو ايشان خلقهاي خداخواهند شد بلي خود خدا با ايشان خواهد بود خدا تمام اشكها. ميان انسانها خواهد بود
از چشمان آنها پاك خواهد ساخت  به. را و نه دردي زيرا تمام اينها متعلق و نه غمي نه ناله اي  دنياي پيشين بود كه از ديگر نه مرگي خواهد بود

از نو ميسازم...بين رفت ."االن همه چيز را

ا در همان شكل در آن حاصل زمين و زمين خانه نجات يافتگان شده كه كهولتي در ازل آفريده شده بود به همان زيبائي بازسازي شده صلي خود كه
و. نخواهد شد و روابط شگفت انگيزي بنا خواهد شد و دنيايي را براي كاوش خواهيم داشت و رنج دنيائي آزاد شده غرور بيماري و از خودخواهي همه
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و محبت ايجاد خواهد گرديديك جاودنگي برا در كنار عيسي براي شنيدن ياد گرفتن اي.ي همجواري روز كجا قرار است باشيد؟ چه نقشه در آن
و در پشت ديوارهاي شهر براي هميشه شكست خورده براي آنروز داريد؟ آيا تصميم داريد كه تا ابد با عيسي در آن شهر باشيد؟ يا اينكه بدون عيسي

بر شما .. اگر زندگي خود را دردستان عيسي قرار داده ايد الزم نيست كه هيچ واهمه اي از نابود شدن داشته باشيدتنها باشيد؟  مهم نيست كه زندگي
در دستان مسيح بگذاريد و نجات يابيد. تا بحال چگونه گذشته است همين االن زندگي خود را اگر چنين ننموده ايد. شما ميتوانيد درون شهر رفته

و آمرزش بي انتها تحت پوشش قرار خواهد داده و او شما را با محبت و فرصت براي. مين حاال قلب خود را به مسيح بسپاريد اين يك موقعيت
و رستگاري براي شماست. شماست . اين روز نجات

و سوم گنجينه بيست  
و كجاست؟  جهنم چيست

 شعله تا سرگرم كار خويش شد

 هر كسي شمع مزار خويش شد

و بدون هيچ احساسي آنها را كشت و بي معني همكالسي هايش را به گلوله بست و بي هدف از. دانش آموزي به مدرسه اش رفت مردي تند خو كه
و رئيس خود را با گلوله به قتل رساندمحل كارش اخراج شده  و. بود روزي به آن مكان بازگشت مادري اتوموبيل خود را به درون يك درياچه انداخت

دو فرزند خردسالش را غرق نمود  و و محو شدند. خود و نژادي قصابي دو قاره هزاران نفر بطور وحشيانه بخاطر اختالف قبيله در قرنها عداوت. حداقل
دو يا چند نژاد ادامه يافتو دشمني  و حتي اطفال مورد شليك گلوله قرار گرفتند، زنان،مردان. مابين و شتم، قطعه قطعه شدند؛ كودكان  مورد ضرب

و بي عاطفه توسط بسياري محكوم شده. ويا تجاوز قرار گرفتند  مجازات اينگونه جنايتهاي وحشيانه با محكوم شدن به مرگ حتي براي قاتلين سفاك
جزو. است و آنرا بر آورده اند و آئين بت پرستان"گروههائي بر عليه مجازات مرگ فرياد آنها ميپرسند آيا اين قاتلين از رستگاري. خوانده اند"شعائر

و نجات بدورند؟ 

در نظر گرفته چيست؟ صندلي الكتريكي؟ برخي فكر ميكنند كه تزريق داروهاي مهلك ميتواند بيدرد باشد ديگران ميگويند. باالترين مجازاتي كه بشر
تر بپايان خواهد رسيد  ت. با بدار كشيدن زندگي زود در خصوص مجازاتهاي مرگ اما با تمامي اين  يك انتخاب مورد توجه قرار،فاسيرو مباحثات

از آنها گرفتند تنها با شكنجه جسمي تا مرگ مجازات. نگرفته است هيچ كسي پيشنهاد ننموده كه قاتلين بي عاطفه كه بيرحمانه زندگي ديگران را
. شوند تا بميرندهيچ كس پيشنهاد ننموده كه اين قاتلين آرام آرام سوزانده. شوند

از اينها مجازات خواهد نمود قر. ولي مسيحيان خالص ميپندارند كه پدر آسماني بسي بدتر از اينها مورد آزار ار گيرند تا جائيكه جرم تبهكاران بايد بيش
از اينها تصور ميكنند كه عذاب الهي بي پايان خواهد بود. گناه خود را بپردازند و.و بيش و بدكاران خواهد افتاد؟ سرنوشت سر تبهكاران بر چه اتفاقي

و عدالت خداوند مطابقت خواهد نمود؟   تقدير آنها چگونه با رحمت

١

و دلشكستگي عيسي  آخرين اندوه
و زنان را شفاعت نموده است�٠٠٠براي : سال خداوند مردان

از اين خشنود ميشوم كه به حيات خود قسم من از مردن شخص شرور خشن: به ايشان بگو خداوند ميفرمايد"٣٣:١١حزقيال ود نميشوم بلكه
و زنده بماند  از راههاي بد خود بازگشت كند شرور صليب آشكار نمودكه تا چه حد خداوند."چرا بميريد؟.از راههاي بد خود بازگشت كنيد ... شخص

بر روي صليب گريست گفت اي پدراينها. مشتاق است تا بشر را نجات دهد  او خود. را ببخش زيرا كه نميدانند چه ميكنندوقتي عيسي با تمام وجود
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او با قلبي شكسته جان).٢٣:٣لوقا.(را با قلبي پر از درد عيان ساخت بر اين باورند كه و بسياري بزودي پس از آن عيسي جان خود را تسليم نمود
(داد از افراد هنوز بسوي عيسي بازنگشته اندهمچنان بسي،ولي حتي با اين نمايش قدرتمند محبت الهي). �٣٠١٩:٣يوحنا. و تاهنگاميكه. اري

و حزن آلود بشر چند برابر خواهد شد در اين جهان حكومت كند اين داستان بدبختي به. پس گناه بايستي نابود شود. گناه خداوند براي خاتمه دادن
آن. خواهد آمد آن هم مثل دزدي كه همه را غافلگير ميكند" حتما بهر حال بدانيد كه روز خداوند"٣:١٠دوم پطرس گناه چه برنامه اي دارد؟  در

در آنست خواهد سوخت هر آنچه و در آتش نابود شده زمين و اجرام آسماني از بين خواهد رفت در نهايت."روز آسمانها با صدائي هولناك  خداوند
از پلشتيها پاك سازد و زمين را از بين ببرد ك. بايد گناه را در گناه مداومت ميكنند سرانجام با آتشي كه براي نابودي اهريمن تدارك ديده آنهايي ه

از بين خواهند رفت در. شده بهمراه فرشتگان شرير او برايش مرد تا نجات يابد چه زمان اندوهناكي براي عيسي خواهد بود زماني كه ببيند كسي كه
. حال هالكت است

٢

و چه زماني جهنم برپا خواهد شد؟  كجا

گ و جائيكه جهنم. ناهكاران به مرگ خواهند رفتبر خالف برخي عقايد عوامانه خداوند االن آتش سوزان ندارد در مكاني كه جهنم ناميده شده است
روز داوري نهائي. واقع خواهد شد زمانيكه زمين بدرياچه آتش مبدل خواهد شد  در پايان هزار سال به خداوند منتظر خواهد ماند تا حكم بدكار

).�١ـ٢٠:٩مكاشفه.(برسد

سر"٢:٩دوم پطرس و به مجازات مردم خدا نشناس ادامه دهد تا از وسوسه هاي اطرافمان رهايي بخشد و شما را نيز  به همين ترتيب خدا من
."انجام روز داوري فرا برسد

.او همچنين دنيا را با آتش پاك كننده تطهير خواهد نمود
و اكنون نيز بفرمان خدا"٣:٧دوم پطرس در همان روزي كه بدكاران مجازات روز داوري با آتش نابود شوند يعني در و زمين باقي هستند تا آسمان

."هالك خواهند شد
در پايان به آتش جهنم افكنده شود در گناهان. خداوند براي هيچ بشري برنامه ريزي ننمود تا و از گسستن با شيطان امتناع ورزند ولي وقتي مردم

و اختيار در پايان با انتخاب . نتيجه اعمال خود را دريافت خواهند نمود،خود باقي بمانند

بر شما غلبه نكند"١:�٢متي و دعا كنيد تا وسوسه او ضعيف. بيدار بمانيد روح انسان ميخواهد آنچه درست است انجام دهد اما طبع بشري
."است

بر پا خواهد شد؟  بر اساس فرموده عيسي جهنم كي
در آخر زمان نيز همينطو"٢ـ٠:١٣متي و سوزاندند در اين حكايت علفهاي هرز را دسته كردند شد همانطور كه را.ر خواهد من فرشتگان خود

و بسوزانند جائي  و آنها را در كوره آتش بريزند از ملكوت خداوند جدا كنند هر انسان بدكاري را و هر چيزي را كه باعث لغزش ميشود خواهم فرستاد تا
و فشار دندان بر دندان است  هرز يا همان عوامل شيطان نخواهند سوخت تا پايان."كه گريه از اينكه اين فرجام نائل آيد. دنيا فرا رسد علفهاي قبل

هر بني بشري منصف بوده است  در جنگ عظيم مابين٢٢در درس. تمام عالم بايستي اطمينان يابد كه خداوند نسبت به  جزء به جزء خوانديم كه
و شيطان او بهتر است،مسيح در تالش است كه بقبوالند راه و عيسي نشان داده است. اهريمن در زندگي از خداوند كليد خشنودي  كه راه اطاعت

شد. عاقبت به خيري است و بدكاران داوري خواهند و فرشتگان مطيعش و شيطان آن. در خاتمه هزاره اين نمايش به اوج خود خواهد رسيد از پس
و  در اين پرده نمايش گذارده خواهد شد هر فرد در كتاب سوابق اعمال باز خواهد شد واعمال و همه آنانيرا كه نامشان و حاميانش خداوند شيطان

در درياچه آتش خواهد افكند  از،٢١:١مكاشفه: مطابق با آيه فوق).�١ـ٢٠:١مكاشفه(كتاب حيات ثبت نشده را از اينكه خداوند زمين را پس
در زمين جديد خلق خواهد نمود . گناه با آتش پاك نمود او بهشت جديد را

٣
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 تا چه مدت جهنم برپاخواهد بود؟
خ با. واهد بود بسياري از ايمانداران اين عقيده را پذيرفته اند كه آتش جهنم براي هميشه برپا بگذاريد به كالم خدا با دقت نگاه كنيم كه چگونه

: گناهكاران رفتار خواهد شد

سر باز ميزنند به كيفر خواهد رسانيد" ١:٩�٨تسالونيكيان دوم او توسط عيسي مسيح و پذيرش نقشه نجات از شناختن خدا به. اما آنانيرا كه ايشان
او را نخواهند ديد  و عظمت قدرت و هرگز شكوه و تا ابد از حضور خداوند دور خواهند ماند ."مجازات جاوداني خواهند رسيد

و آزار ابدي نيست"لطفا در. مرگي براي هميشه. تاثير نابودي هميشگي همان مرگ است. توجه داشته باشيد كه نابودي ابدي همان رنج پطرس
از نابودي خدانشناسان گفت  و روز داوري سخن راند روح).٣:٧دوم پطرس(مورد شدبفرموده عيسي هردو در جهنم نابود خواهند :١٠متي(و جسم

و بزرگراه وسيع كه به نابودي ختم ميشود موعظه ). ٢٨ در مورد دروازه باريك كه بسوي حيات جاودان باز ميشود در خطابه اش در كوهستان عيسي
اي٣:١٦در يوحنا ). ٧:١٤�١٣متي.(نمود و كسانيكه به او مان آورند هالك نخواهند شد بلكه حيات عيسي شرح داد كه خدا تنها پسرش را داد

دو تقدير را مقايسه نمود. جاودان خواهند يافت   پاياني"بايستي اضافه كنيم كه جهنم حتما. نه سوختن جاودان،حيات جاودان يا هالكت: عيسي
و نابودي بدكاران. خواهد داشت .و منتج خواهد بود به مرگ

و نيستي سپرده خواهند شد (اما نسل شروران ريشه كن خواهد شد )...٣٧:٢٨مزمور(. كالم بطور واضح بيان ميدارد كه تبهكاران به عدم  دوم.
شد)٢:١٢پطرس شد)٣٧:٢٠مزمور.(آنها هالك خواهند (آنها مثل دود محو خواهند نه حيات جاويد. مزد گناهكاران موت است)٣ـ١:مالكي.

(در آتش جهنم . هديه خداوند حيات جاودان است)٢٣:�روميان.

در آتش جهنم خالصي جهان از گناه است از مجازات نهائي در پايان هزارسال خداوند باران آتش رااز. پاياني خواهد داشت"جهنم قطعا. مقصود
و بدك و همچنين فرشتگان اهريمني در گناه مداومت نمودند آسمان خواهد باريدو شرارت را رفع خواهد نمود و. اران را كه از آسمان خواهد آمد آتش

(آنها را خواهد بلعيد شعله هاي آتش فرود نخواهد آمد تا اينكه كار نابودي).٣:١٢متي.(بفرموده عيسي اين آتش اطفاء پذير نيست).٢٠:٩مكاشفه.
از ميان شعله هاي پاك كنند. بپايان رسد  و زحمتهاي گذشته بفراموشي خداوند وعده داده است كه ه زميني تازه خلق خواهد نمود بدين معني كه رنج

شد. سپرده خواهد شد و زاري ديگر شنيده نخواهد ).١٩ـ�١:��اشعياء.(و صداي ناله

شد. چه روز خوشي خواهد بود بر قلب ها وارد آورده پاك نموده خوشي ما بكمال.هر سببي براي اندوه زدوده خواهد هر جراحتي را كه گناه خداوند
. خواهد رسيد

�

ابديت در كالم مقدس, هميشگي,"جاودانگي"  
و فرشتگان اهريمني تدارك ديده شده صحبت ميكند١:�٢در انجيل متي آيا در اينجا جاودانگي. عيسي در مورد آتشي جاودان كه براي شيطان

در٧ي بكار برده شده است؟ كتاب يهودا فصل براي جهنم دائم  و غموره را معرفي ميكند بعنوان مثالي براي كساني كه عذاب خواهند كشيد  سدوم
در حال سوختن نيستند. مجازات آتش جاوداني شد.پر واضح است كه آن دو شهر تا االن . ولي آتش جاودان بود بدين معني كه منتج به ويراني دائمي

در باره آتش ابدي ميخوانيم�:٢در دوم پطرس را. يكبار ديگر و غموره بر اين نكته است كه خداوند شهرهاي سدوم اما اين كالم نيز بطور واضح
و به خاكستر تبديل شوند  سر خداناشناسان خواهد آمد. محكوم نمود تا بسوزند بر و.و آن را مثالي ساخت كه همگان بدانند چه بي دينان سدوم

ه  و درد بسر نميبرند آنها مدتها قبل به خاكستر تبديل شدند غموره در رنج  نابودي-و هنوز آتشي كه آنان را سوزاند پي آمدي ابدي است. مچنان
و جاودانگي بمعني مجازات تمام شده است نه مجازات ادامه دار. دائم و زبان. ابديت از اين قبيل لغات احيا كننده بخاطر اينكه كتاب مكاشفه
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از آن عبارتها سوء تعبير شده استسم و نمادين استفاده نموده است برخي دود"در مورد متضررين سخن ميگويد١١:١براي مثال مكاشفه. بليك
روز آسايش نخواهند داشت و و عذاب بي پايان خواهد بود."آتشي كه ايشان را عذاب ميدهد تا ابد باال ميرود بطوري كه شب  وليكن. گويي كه رنج

او اربابش را براي هميشه�:٢١خروج. دوباره بگذاريد كه كالم خود را تعبير نمايد  ميگويد كه سوراخ كردن گوش غالم عالمتي خواهد بود كه
و سه شب در شكم نهنگ گذرانيد. تا زماني دوام خواهد داشت كه غالم زنده است"هميشه"در اين مورد. خدمت خواهد نمود روز يونس تنها سه

در آنجا بوده است)٠:١٢تيم( او براي هميشه . بدون شك سه روز در تاريكي مطلق مثل هميشه بنظر ميرسيد).�:٢يونس(گزارش ميدهد كه

و تمثيلي را بكار ميبرد بنابر اين بايست و زبان شعر گونه و نمادين و چگونه كالم روش سمبليك و آتش برافروخته شده.ي دقت كنيم كه چطور دود
و ويراني است و هنرمندانه براي بيان نمودن تباهي از درياچه آتش روشي زيركانه از٢١:٨مكاشفه. هميشگي  بطور آشكار بما ميگويد كه درياچه كه

برگوگرد مش دوم"تعل است اشاره شد. جهنم پاياني خواهد داشت. دارد" مرگ و نابود خواهند . بدكاران نيست

�
 در كل چرا جهنمي بايد وجود داشته باشد؟

و كامل آفريد و مرگ رابا خود به ارمغان آورد ولي گنا.در ابتدا خداوند دنيا را بي نقص و تباهي و مصيبت از كار به خانه.ه آمد اگر يك روز عصر
و ميرويد؟ البته كه نه  و ويران يافتيد آيا آنرا براي هميشه بهمان صورت رها ميكنيد و خانه تان را چپاول شده و كثافتها را جارو. بازگشتيد آشغالها

از باال تا پائي و آنرا و اثاثيه شكسته شده را بدور ريخته يا براي تعمير ميفرستيدخواهيد نمود و اسباب به. خداوند نيز چنين خواهد كرد.ن تميز نموده او
در اين مكان خلق خواهد نمود  و يك زمين تازه را و تباهيهاي گناه براي هميشه رسيدگي خواهد كرد مقصود خدا براي پااليش زمين توسط. فساد

و رستگار شده اند خواهد بودآتش آماده نمودن آن ليكن خدا با مشكل جدي روبرو است زيرا. براي ايجاد يك دنياي كامل براي آناني كه نجات يافته
رو نمود بلكه مردم را نيز آلوده ساخت  و بري. گناه نه تنها وضعيت دنيا را زير و مردم را نيز از يكديگر و مخلوق را بهم ريخت گناه رابطه بين خالق

شد، تروريسم،بشريت با بالي تجاوز به كودكان.تساخ و جان آلوده و هزاران سرطان روح خداوند روزي بايد گناه را ويران كند زيرا گناه. هرزگيها
مرد: مشكل غامض خدا چنين است. مردم را ويران ميكند م را آلوده چگونه بايد معضل ويروس كشنده گناه رااز دنيائي كه هنوز ويران نشده ولي تمام

و بدن خود بپايان رساند از بين بردن ويروس بر روي صليب از بين ببرد. ساخته را حل نمود؟ حل مشكل را با در.او اجازه داد كه سرطان گناه او را و
را"١:٩اول يوحنا: نتيجه هر ناراستي پاك ميسازد اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نمائيم ميتوانيم اطمينان داشته باشيم كه او ما و از ميبخشد

و پاك كردن گناهان ما جان خود را فدا كرده است"اين كار خدا كامال  و درست است زيرا عيسي مسيح براي شستن خداوند چاره مشكل." منصفانه
مي. گناه را به همه ارائه نموده است  در گناه مداومت و در بيماري گناه باقي ميمانند ولي واقعيت حزن انگيز اين است كه بعضي همچنان و. كنند

او براي حيات جاويد وادار نمينمايد شد"آناني كه او را رد ميكنند نهايتا. خداوند كسي را به انتخاب راه دليل واقعي براي. با بيماري هالك خواهند
از بين خواهيد رفت پس بدانيد كه تيره بخت شده به سرنوشت شومي دچار"١٢:��اشعيا: وجود جهنم چنين است و هنگامي كه شما. خواهيد شد

و وقتي سخن گفتم گوش نداديد بلكه عمدا در نظرم ناپسند بود انجام داديد"را صدا كردم جواب نداديد ." آنچه را كه

و بدكاران خواهند فهميد كه تنها چاره باقيمانده برايشان مرگ ابدي است از عيسي بريده شدند . آنها با انتخاب غلط خود
�

 ضرر به چه قيمتي خواهد بود؟
ر و اگر چه كالم تعليم نميدهد كه آتش جهنم به نج بي پايان منتج خواهد شد ولي بما خالصه اي از آن تجربه هولناك نشان ميدهد كه شكست

از دست خواهند داد. گمراهي چيست  كه. تبهكاران حيات ابدي را چه خوفناك است درك اين مطلب كه لذت حيات ابدي با خدا از دستانشان لغزيده
و رابطه عاشقانه تمامي اعصا .ر را تجربه نخواهند نمودهرگز آن سعادت كامل

از دست رفتن همي و او بايد رنج تنها شدن از پدر جدا شد بر دوش خود گرفت و گناهان عالميان را شگي را وقتي عيسي به صليب كشيده شد
در پيش رو دارند تنها چيزي كه ميتوانند ببينند نابودي هميشگي است. احساس كرده باشد و تيره بختي را آنها بايد بميرند. همچنانكه تبهكاران بطالت

از مرگ  و رحمت خدا را تصديق خواهند نمود. بدون اميد به قيام دوم و عدالت از اينرو بعنوان"٢ـ١:�دوم قرنتيان. در پايان بزانو خواهند افتاد
او نهايت استفاده را بنمائيد و رحمت از شما خواهش ميكنيم كه از محبت در رحمتم برويت. همكاران خدا زيرا او فرموده است فرياد تو را زماني كه
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بروي.در روزي كه موعد نجات بود به كمك تو شتافتم. باز بود شنيدم در رحمت خدا  شما باز است االن همان روزي االن همان زماني است كه
."است كه خدا حاضر است به كمك شما بشتابد

تر از و راه نيستي را انتخاب كند اسفناك آن. اين نيست كه كسي آن فديه ارزشمند عيسي را هدر بدهد شق ديگر داستان اين است كه بوضوح با
پر مهر خدا يا دوستي هميشگي با مسيح كه آرزوهاي ژرف ما را بكمال ميرساند–نابودي هميشگي: روبرو هستيم  از حضور كداميك. ابديتي عاري
انتخاب ميكنيد؟چرا امروز سرنوشت خود را به مسيح نميسپاريد؟ را براي خود 

 

و چهارم گنجينه بيست  
 پس از مرگ چه خواهد شد؟

هللاو انا اليه راجعون" "انا

و زند و عمر ...گي پايان گرفت كار من پايان نميگيرد هنوزكار  

از ما ميپرسد مرگ يعني چه كمي چندش بما دست ميدهد در مورد مرگ كسي كه دوستش داريم. وقتي كودكي صحبت كردن يا حتي فكركردن
م. مرگ دشمن مشترك همه مردم جهان است. بسيار ناراحت كننده است از قبيل رگ وجود دارد؟ آيا دوستداران خود چه پاسخهائي به سوالهاي سختي

را دوباره خواهيم ديد؟ 
 

١

 نگرانيمواجهه با مرگ بدون هراسو

و خالء دروني ميكنيم كه گوئي آن لحظه پايان در برخي لحظه ها شايد پس از درگذشت يك دوست يا يكي از عزيزان چنان احساس تنهائي همه ما
بختانهدر مورد اين موضوع مهم كه احساسات ما را احاطه نموده اند از كجا ميتوانيم بفهميم كه حقيقت وقايع پس از مرگ چيست؟خوش. زندگي است 

از مرگ بودند  در كتاب مقدس عيسي پيام).�٢:١عبرانيان(يك قسمت از رسالت مسيح در روي زمين آزاد نمودن افرادي بود كه اسير ترس و
از مرگ پاسخ داد در باره آينده زندگي پس و بروشني بتمامي سوالهاي ما . آرامش دهنده را به همگان اعالن نمود

٢

 خداوند مهربان چگونه ما را آفريد؟

و اجازه بدهيد كه ببينيم چطور خالق باريتعالي ما را آفريد از كتاب مقدس كمك ميگيريم در ارتباط با مرگ و درك حقيقت پيدايش. براي فهميدن
زم"٢:٧ از خاك شد. ين آدم را سرشتآنگاه خداوند و آدم موجود زنده اي او جان بخشيد در بيني آدم روح حيات دميده به ."سپس

از خاك روي زمين ساخت،در آفرينش شد. خداوند انسان را در رگهايش جاري و خون سر داشت در در بيني. او مغزي براي انديشيدن سپس خداوند
شداو نف  و آدم يك موجود زنده و).در زبان عبري جان گرفت(س حيات را دميد با دقت توجه كنيد كتاب مقدس نميگويد كه آدم جان را دريافت كرد
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ما. بيشتر از آن ميگويد كه انسان جان زندگي كردن پيدا نمود در وجود از طرف خدا همچنانكه خداوند دربطن آدم نفس حيات بخش دميد زندگي
و نفس.شدشروع  شد،حيات بخش) روح(آميزش جسم : بنابراين ميتوان معادله اي براي بشر نوشت. آدم را زندگي بخشيد واو يك جان زنده

از خدا+ خاك زمين وجود زنده يا زنده بودن= نفس حيات بخش  

و فكروقوه استدالل هستيم زم. هريك از ما داراي جسم . انيكه به نفس كشيدن ادامه ميدهيم زندگي خواهيم كرد بعنوان يك جان زندهتا

٣
 وقتي فردي بميرد چه اتفاقي مي افتد؟

در كتاب جامعه. مراحل آفرينش شرح داده شده است٢:٧در پيدايش : ميخوانيم١٢:٧عكس آفرينش مرگ است كه
و روح بسوي خداوند كه آنرا عطا كرده پرواز كند" ."بدن به خاك زمين كه از آن سرشته شده برگردد

از لغات عبري براي ا"روح"و"نفس"كتابمقدس اغلب بطور متناوب و.ست استفاده نموده "روح"وقتي مردم بميرند جسم آنان بخاك تبديل ميگردد
ولي چه اتفاقي براي جان مي افتد؟. به سوي خدا كه مرجع آن است بازميگردد) نفس حيات بخش(

 
د"ـ١٨:٣حزقيال در اسرائيل اين ضرب المثل را بكار نخواهيد برد به حيات خود قسم كه شما در. يگر و محاكمه چون جان همه براي داوري

و قانون من براي داوري اين است  مرد: دست من است چه جان پدران چه جان پسران ."هركه گناه بكند فقط خودش خواهد
ر از زبان انگليسي ام":ا براي مقايسه بهتر آورده استدر اينجا مترجم ترجمه هر جان زنده اي ... پروردگار با اقتدار اعالن ميكند با قاطعيتي كه زنده

."جاني كه گناه كند خواهد مرد... متعلق به من است

و آن ميتواند هالك شود! جان ميميرد ). از چپ به راست بخوانيد"لطفا:( معادله ديگري را در ذيل ببينيم. در حال حاضر جان فنا ناپذير نيست

 خاك زمين-نفس زندگي= جان مرده

 جسم عاري از زندگي– خدا نفس= مرگ

(و نفس يا روح به سوي خدا رجعت ميكند. جسم به خاك تبديل ميشود. مرگ انقطاع زندگي است و انا اليه راجعون. هللا در زندگي مايك جان ). انا
و حواس ندارد. يك جان مرده ايم،زنده هستيم ولي در مرگ تنها يك جسد روح،گي را ميگيرد هنگامي كه خداوند نفس زند. پس مرگ هوش  آن

. در ادامه اين درس خواهيم ديد مسيح بما اميد ميدهد"ليكن آنچنانكه بعدا. حيات كه او بما داده بود يعني جان ما ميميرد

�

و ادراك دارد؟آيا فرد مرده فهم  

و نه بياد مي آورد و هيچ چيزي را نه ميفهمد "�:٩جامعه. همه احساسات بشري پس از مرگ متوقف ميشود. پس از مرگ مغز از بين ميرود
و آنها ديگر تا ابد در زير اين آسمان نقشي نخواهند داشت،محبتشان و احساساتشان همه از بين ميرود ." نفرتشان

هر چيزي كه اتفاق بيفتد نا آگاهند و حواس ندارند بنابراين از و ارتباطي ندارند"آنها مطلقا. مردگان هوش  زيرا زنده"�:٩جامعه: با زندگي تماس
ن. ميدانند كه خواهند مرد ولي مرده ها چيزي نميدانند"ها اقال از خاطره ها محو ميشود براي مرده ها پاداشي و حتي ياد آنها نيز مرگ مانند."يست

به. عيسي تعليم داد كه مرگ مانند خوابيدن است. ذكر نموده است"خواب" بار آنرا�در واقع كتاب مقدس. است) خواب ديدن(خواب بدون رويا او
او را بيدار كنمدوست ما ايلعازر خوابيد: آنگاه فرمود"١ـ١١:١١يوحنا: حواريون خود گفت و من ميروم تا شاگردان تصور كردند كه منظور.ه است



 كتاب مقدس مسيحيان به زبان فارسياولين خود آموز

90 
 

شد:از اينرو گفتند. عيسي اينست كه ايلعازر ديشب راحت خوابيده است . ولي منظور عيسي اين بود كه ايلعازر مرده است. پس حالش خوب خواهد
پ."ايلعازر مرده است:آنگاه عيسي بطور واضح فرمود روز او رفت. يش از اينكه عيسي مراجعت كند مرده بودايلعازر چهار ليكن وقتي عيسي به آرامگاه

از خواب بيدار ميكنيم  آرامش عظيمي خواهيم يافت. ثابت نمود كه براي خداوند آسان است كه مردگان را برخيزاند همچنانكه ما يك همدم خود را
در خواب هستند  ا،وقتي كه بدانيم عزيزان مرحوممان و در عيسي آرامش از آن عبور خواهيم نمود مثل خوابي. ستراحتي كامل جاده مرگ كه روزي

و آرام خواهد بود . ساكت

�

 آناني را كه در مرگ خفته اند فراموش خواهد نمود؟آيا خداوند
در قبرستان به مارتا كه خواهر ايلعازر بود گفت! پايان قصه ما نيست،مردن و به ايشان"١١:١٢يوحنا: عيسي آن كسي كه مردگان را زنده ميكند

شدهر كه به من ايمان داشته باشد اگر حتي مانند ديگران بميرد. زندگي ميبخشد من هستم  آنانيكه بميرند در مسيح خفته اند." بار ديگر زنده خواهد
در كف دستان خود دارد ما را فراموش نخواهد. ليكن همچنان آينده اي درخشان خواهند داشت و ما را سر ما را شمرده است آن كسي كه هر موي

و به خاك تبديل خواهيم شد اما سوابق زندگي ما همچنان. ساخت او. در ذهن خداوند باقي خواهد ماند ما خواهيم مرد و وقتي كه عيسي بيايد
از خواب بيدار خواهد نمود دقيقا در مورد ايلعازر نمود"مردگان عادل را و اينك برادران عزيز"١٨ـ�١و١٣:اول تسالونيكيان. مانند آنچه كه

از وضعيت ايمانداراني كه ميميرند آگاه باشيد تا وقت در ميخواهم كه شما از شما فوت ميكند شما نيز مانند آنانيكه اميدي به عالم آينده ندارند ي كسي
و غصه فرو نرويد از آسمان ... غم و ناگاه خود خداوند و نواي شيپور خدا شنيده خواهد شد و آواي تكان دهنده رئيس فرشتگان زيرا صداي فرمان الهي

م از همه مسيحياني كه و روي زمين باقي. رده اند زنده خواهند شد تا خداوند را مالقات كنندبه زمين خواهدآمد آنگاه پيش سپس ما كه هنوز زنده ايم
او باشيم  و تا ابد با در ابرها ربوده خواهيم شد تا همگي خداوند را در هوا مالقات كنيم پس با اين سخنان يكديگر را تشويق. هستيم همراه ايشان

و تسلي دهيد ."كنيد

�
و جاويد هستيم؟  آيا االن ما فناناپذير

و بسوي مرگ راهي شدند و حوا را آفريد آنان فناپذير بودند ا. وقتي خداوند آدم ولي وقتي گناه.ز فرمان الهي سرپيچي نميكردند هرگز نميمردند اگر
و با نافرماني به مرگ محكوم شدند وگناه آنان به تمام نژاد بشر سرايت نمود  از حق خود براي زندگي گذشتند از آنجائي كه همه گناه. ورزيدند و

و به سوي مرگ رهنمون خواهيم گشت بر اينكه جان بشر).١٢:�ان رومي(ورزيدند همه ما فنا خواهيم شد در كتاب مقدس مبني و هيچ نشانه اي
و حواس خواهد بود نيست در مورد جان فناناپذير ارائه ننموده است. پس از مرگ داراي شعور و. كتاب مقدس حتي يكبار هم تشريحي لغات عبري

در باره  در مورد جاودان بودن آن اشاره نشده استول. بار تكرار شده است ١٧٠٠"نفس حيات"و"روح"و"جان"يوناني در.ي حتي يكبار هم
بر جاودانگي است ."تنها جاودان است... خداوند"�١��١:�اول تيموتائوس. زمان حاضر تنها خداوند مالك

و محكوم به مرگ ولي وقتي عيسي نازل شود طبيعت ما بطور بنيادين. كالم بوضوح ميگويد كه در اين زندگي همه مردم فناپذير خواهند بود
در ميان بگذارم"�٣ـ١�:�١اول قرنتيان. دستخوش تغيير خواهد شد  ما: حال ميخواهم رازي عجيب با شما ما همه نخواهيم مرد بلكه به همه

بر هم زدن همه ايمانداراني كه مرده اند با بدني فنا.ي نو داده خواهد شد بدن در يك چشم در آيد در يك لحظه از آسمان بصدا زماني كه شيپور آخر
و بدني نو خواهيم يافت. ناپذير زنده خواهند شد  ا. آنگاه ما كه هنوز زنده ايم ناگهان متبدل خواهيم شد و ز بين رفتني زيرا بدن خاكي ما كه فاني

و هميشه زنده خواهد ماند ."است بايد به بدن آسماني تبديل شود بدني كه هرگز نابود نخواهد شد

و جاود دوم. ان نيستيمبعنوان بشر ما االن فناناپذير در بازگشت و اعتماد ميسحيان اين است كه ما جاودان خواهيم شد آنگاه كه عيسي ولي پشتگرمي
از آرامگاه بيرون آمد. مراجعت نمايد  و و"١:١٠دوم تيموتائوس: حتمي بودن وعده جاودانگي منتشر شد آن زمان كه عيسي قبر خود را شكافت

و بما راه ورود به زندگي جاودان را نشان داد حال با ظهور نجات دهنده مان عيس در هم شكست او آشكار شده است او قدرت مرگ را ي مسيح اراده
و روشن است." كه همانا ايمان آوردن به پيغام انجيل اوست و: سرنوشت بشر توسط خداوند ترسيم شده مرگ ابدي براي آنانيكه مسيح را رد نموده
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و منجي پذيرفتنددر گناهان خود باقي ماندند در زمان رجعت عيسي براي كسانيكه او را بعنوان رب و فناناپذيري .و هديه جاودانگي

٧
 مواجهه با مرگ يك عزيز

در گيرودار هستيم به مرحله حاد خود ميرسد وقتي كه يكي از عزيزا و حس گمگشتگي ما را در خود.ن فوت ميكندترسي كه بطور طبيعي با آن تنهائي
از دست رفته آرامشي است كه عيسي اميد آن را بما ميدهد. مستغرق ميسازد  و اندوه جدائي از يك عزيز بياد داشته باشيد. تنها را حل براي رفع غم

و هنگامي كه عيسي بيايد دوباره بزندگي باز خواهد گشت  و برنامه ريزي.كه عزيز شما خوابيده است  خداوند يك همايش شگفت انگيز را تدارك
در كنار هم خواهند آمد. نموده است و شوهران و زنان اول.و ظلم جدائي پايان خواهد پذيرفت. فرزندان بسوي والدين خود بازگشت خواهند نمود

شد..."�:�١قرنتيان بر مرگ پيروز ."زندگي
و واسطه ها با آنان ارتباط برقرار كنند و ارواح و سعي ميكنند كه از طريق جادو ولي كتاب. برخي افراد جدائي از يك عزيز را نميتوانند تحمل كنند

و جادوگراني كه زير لب ورد ميخوانند"٨:١٩اشعيا:ار ميدهددر اين مورد بما هشد"مقدس مخصوصا  وقتي مردم بشما ميگويند كه با فالگيران
در جواب بگوئيد  ؟ چرا از خداي خود مشورت نخواهيم؟: مشورت كنيد شما از مردگان در باره زندگان مشورت بخواهيم ."آيا

كه.س بوضوح آشكار ساخته كه مردگان هوشيار نيستند براستي چرا؟ كتاب مقد از يك عزيز تنها آرامشي است راه حل واقعي براي رفع غم جدايي
و غمگساري است. عيسي بما داده است در زمان اندوه . زماني را براي ارتباط با مسيح بگذاريد كه سالمترين راه براي رفع دلتنگي

ب كه: خاطر داشته باشيد هميشه در رجعت ثاني عيسي پديدار خواهد شد و هوشياري به سوي آناني كه در مسيح خفته اند تنها نشانه هاي آگاهي
. مردگان را از خواب برميخيزاند

٨

 بدون ترس با مرگ روبرو شويم
از ما مي ربايد"مرگ تقريبا از ما نميتواند بگيرد مسيح است. همه چيز را .و مسيح همه چيز را ميتواند دوباره مثل اول بسازد. ولي تنها چيزي را كه

در اين دنيا حكمراني در درياچه آتش نابود خواهد شد كه همان مرگ دوم باشد، بدكاري،شرارت. نخواهد نمود مرگ هميشه و قبر ( مرگ مكاشفه.
٢٠:١: در اينجا چهار پيشنهاد ساده براي مواجهه با مرگ بدون واهمه را ميخوانيم).

هر لحظه بدون ترس براي مرگ آماده خواهيد بودـ١ در و در مسيح زندگي كنيد و اميد از محاسبه چه باك.( با اعتماد آنرا كه حساب پاك است
) است
مرد-٢ .در قوت روح القدس فرمانبردار احكام مسيح باشيد آنگاه براي زندگي دوم آماده خواهيد بود كه بعد از آن هرگز نخواهيد
و بيدارتان كند فكر كنيدكه مرگ يك خواب كوتاه است وزماني فراخواه-٣ .د رسيدكه عيسي دربازگشت ثاني شما را صدا بزند

در خانه آسماني تا به ابد داده است-٤ و عزيز بشماريد كه وعده زندگي با ما را و وعده عيسي را ارجمند از. تضمين حقيقت كتاب مقدس شخص را
بر او چيره شود ترس مرگ رها ميسازد زيرا عيسي را آشكار  از. ميسازد كسيكه مرگ نتوانست او قلب ما را وقتي عيسي به زندگي ما وارد شود

و ميروم"١٤:٢٧يوحنا: آرامش پر ميسازد  و دل است. من هديه اي نزد شما ميگذارم آرامشي كه من بشما ميدهم مانند. اين هديه آرامش فكر
و زود گذر نيست  از دست رفته را."س آسوده خاطر باشيد نترسيدپ. آرامشهاي دنيا بي دوام از دست دادن يك عزيز عيسي همچنين تحمل فاجعه

او درباره تاريكي شبي را كه ما به آن قدم خواهيم گذارد واقف است. براي ما ميسر ساخت  ٢:١��١عبرانيان: عيسي در دره تاريك مرگ قدم نهاد
و" در آمد زيرا فقط با انسان از آنجا كه اين فرزندان خدا انسان هستند و به شكل انسان و خون شد او نيز گوشت و خون ميباشند  داراي گوشت

و با مرگ خود قدرت شيطان را نابود سازد شيطاني كه صاحب اختيار مرگ بود و بميرد در راه ما فدا كند از اين راه بود. شدن ميتوانست جانش را تنها
ع  در تمام و اسير ترس بودند رهائي دهد كه ميتوانست آناني را كه يك دكترو دانشمند مشهور غم از دست."مرشان در وحشت مرگ بسر ميبردند
از آن راه اميد را يافت.او با تمام وجود خود گريست مثل همه والدين. دادن فرزند ارشد خود را تجربه نمود  سر قبر فرزندش سنگ قبري. ولي بعد بر

ام" شده بود را علم نمود كه روي آن نوشته در خصوص قيام او از ميان مردگان بود" با اين وجود من زنده وقايع دردناك گاهي. اين كالم عيسي
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و تار ميسازد در جلوي چشمان ما تيره . قلب ما ممكن است شكسته باشد با اين وجود عيسي زنده است. با اين وجود عيسي زنده است. آسمان را

و به ايشان حيات ميبخشداو گفت.در مسيح اميد به زندگي دوباره خواهيم داشت او)�١١:٢يوحنا.(من هستم: آن كسي كه مردگان را زنده ميكند و
و وقتي كه عيسي دوباره. مسيح تنها اميد ما پس از مرگ است).١٩:١يوحنا(ن زنده خواهيد بود وعده داد بخاطر اينكه من زنده هستم شما همچني

او به ما حيات جاودان خواهد بخشيد در زير سايه مرگ زندگي نخواهيم نمود زيرا كه زندگي جاودان داريم. بيايد را.و ديگر آيا اكنون اميد عظيم
در تاريكت رين لحظه ها قدردان آن باشيم؟ كشف كرده ايد كه ميتوانيم

 

او لبيك بگوئيد؟ در اين لحظه به و منجي خود نپذيرفته ايد آيا حاضريد كه  اگر تا االن عيسي را بعنوان رب

و پنجم  گنجينه بيست
 چگونه ميتوانيم كليساي خدا را بيابيم؟

كه جز از خدا نبيند  رسد آدمي بجايي

چه حد است مقام آدميت كه تا  بنگر

در الف"اكليسيا"كليسا يك واژه يوناني است با تلفظ يوناني: تعريف كليسا . جماعت خوانده شدهبه معني. با كسره

و براي رفع نيازهاي مقتضي مربوط به زمان خود به بني بشر ارسال نموده است پيامي. خداوند پيامهاي بسيار مخصوصي را براي نسلهاي مختلف
و حوا پس از اينكه گناه دنياي آنان را ويران ساخت   پيامي براي بني اسرائيل وقتي آشور يا بابل تهديد، عظيم نوح پيامي قبل از طوفان،براي آدم

. شد

و نداي حق پيام ويژه اي را براي ما داردعيسي با يك پيام ويژه ما١و١٢فصل. براي آن نسل آمد  از كتاب مكاشفه پيام ويژه خدا را براي امروز
.در اينجا آن پيام را مورد كنكاش قرار ميدهيم. خالصه نموده است

شد)١ كليسا توسط عيسي پايه گذاري  
و تعليم عيسي وحدت ايمان ودوستي نزديك در كليسا را بنيان گذارد از مردگان برقرار نمودند. زندگي . حواريون رابطه اي صميمانه با مسيح برخاسته

و عالقه اي را كه خدا نسبت به شما دارد من نيز در دل خود احساس"١١:٢ندوم قرنتيا. پولس اين ارتباط را مثل ازدواج تصوير نمود همان غيرت
و عالقه باعث ميشود كه براي شما نگران باشم نگران از اينكه مبادا غير از مسيح به ديگري نيز دل ببنديد. ميكنم من. همين غيرت زيرا آرزوي

كرداينست كه شما مانند دوشيزه اي پاكدامن باشيد كه عش  و محبت خود را فقط براي كسي نگاه ميدارد كه با او ازدواج خواهد ."ق

و سمبل محبوب مسيح، كليساي مسيحيان يك بانوي خالص است،بنا بگفته پولس و تشبيه. عروس مسيح برايدر كتاب عهد عتيق همين استعاره
اي: خداوند به اسرائيل فرمود. تشريح اسرائيل بعنوان امت برگزيده آمده است ٣ارميا(من شوهر تو هستم).٢:٢ارميا(مثل عروس مرا دوست داشته

:١از پيش آمد"١٢:١مكاشفه: كتاب مكاشفه نيز كليسا را بعنوان زن معرفي ميكند). در آسمان ديده شد كه از آن منظره عجيبي مهمي خبر پس
بر سرش تاجي با دوازده ستاره بود:ميداد  و در زير پاهايش ماه قرار داشت و ."زني را ديدم كه آفتاب را مانند لباس به تن كرده بود
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از نور جالل عيسي پوشيده شده است اين اشاره دارد. زن به آفتاب ملبس شده است)١  نور جهان،عيسي.بر اينكه كليسا مثل آفتاب ميدرخشد زيرا
و آنها مثل نور در جهان ميتابند)٨:١٢يوحنا( ١:�متي(بر تمامي اعضاي خود ميدرخشد.(

در زير پاي زن قرار دارد)٢ در عهد عتيق است. ماه و شعائر امت خدا و تشريفات و قربانيها در فديه ها ماه در زير پاها. ماه معرف بازتاب نور انجيل
. اظهار ميدارد كه بازتاب نور انجيل جايگزين رسالت مسيح است

سر زن قرار دارد . ستاره ها بيانگر دوازده حواري مردان شريفي كه شهادتشان در باره مسيح مانند الماس هر روز ميدرخشد. تاجي با دوازده ستاره بر
از امت خد در عهد جديد دارد كه بوضوح شرح اين زن اشاره دارد كه يوحنا در ذهنش تحولي ا يعني بني اسرائيل در عهد عتيق به كليساي مسيحيان

از بني اسرائيل به مسيحيان. عيسي آنرا بنيان نهاد و رسالت پيام خداوند به جهان يوحنا چنين شرح ميدهد كه تحولي در امت خدا پديد خواهد آمد
و ستارگان تاكيدي بر منور بود،خورشيد. سپرده ميشود و مژده خوش را بجهان منعكس ميكند ماه .ن كليساي مسيح دارد كه خبر

نمايش شكست شيطان)٢  

و براي زائيدن دقيقه شماري ميكرد"�ـ١٢:٢مكاشفه: ورود زن صحنه را براي نمايشي عظيم مهيا ميكند از درد زايمان ميناليد و . زن آبستن بود
و ده شاخ داشتناگهان اژدهاي سرخي ظاهر شد ر. كه هفت سر هفت تاج از ستارگان و برزمين ريختااو با دمش يكسوم اژدها. بدنبال خود كشيد

كرد.در مقابل زن كه در حال زائيدن بود ايستاد تا نوزاد را ببلعد بر تمام قومها حكومت خواهد پس وقتي. زن پسري زائيد اين پسر با قدرتي مستحكم
ر و تخت او باال بردندپسر بدنيا آمد او .ا بسوي خدا

: كليدي در اين نمايش ايفاي نقش نمودندسمبلسه
شد كه هويت آن بعنوان كليسا،زن)١ .ي خدا مشخص
و روزي تمام امتها را حكمراني خواهد نمود،فرزند ذكور)٢ و به تخت سلطنت خدا برده شد . از اين زن متولد شد به آسمان
و شيطان)٣ و اهريمن . اژدها معرف شرير

ا. سپس در آسمان جنگي روي داد"٩ـ١٢:٧مكاشفه او با و فرشتگان زير فرمان او جنگيدندميكائيل و فرشتگان خبيث و. ژدها اژدها شكست خورد
و همان كسي است كه تمام مردم. همراه فرشتگانش از آسمان رانده شد بلي اين اژدهاي بزرگ يعني آن مار قديمي كه اسمش ابليس يا شيطان است

و دسته اش برزمين افكنده شد ."دنيا را فريب ميدهد با تمام دار

تر ميشود از دست دادند به زمين رانده شدند. وقتي سمبلها را بدانيم تصوير روشن و فرشتگانش مكان خود را در آسمان در. وقتي شرير وقتي عيسي
ا  شد. هريمن تالش نمود تا عيسي آن فرزند ذكور را را بقتل رساند زمين مولود گشت و عيسي به آسمان به تخت خدا برده پس.او شكست خورد

از بين ببرد بر آن شد تا كليسا را كه مسيح بنيان گزارده بود يوحناي رسول كه مكاشفه را نوشت بطور اجمال آن نبرد عظيم را كه بين مسيح. شيطان
ك  از آسمان ميشنود،هنگامي كه نزاع به اوج خود در مصلوب شدن مسيح ميرسد.ه به زمين سرايت كرده بود ديدو شيطان را : يوحنا صدايي بلند را

در آسمان صدايي بلند شنيدم كه اعالم ميكرد"١٢:١٠مكاشفه او رسيده است: آنگاه بر حق مسيح و حكومت و سلطنت خدا و قدرت . زمان نجات
كردچون مدعي بر در پيشگاه خداي ما به برادران ما تهمت ميزد سقوط و شب روز ."ادران ما كه

بر روي صليب ظفر يافت بر شيطان بر مكرهاي شيط. عيسي با قاطعيت و نيز قدرت پايداري او حتمي بودن نقشه نجات را تاييد نمود ان را كه سپس
شد. آماده نمود  او داده و پادشاهي به و اقتدار كهانت عظمي  زندگي عيسي،عليرغم وسوسه هاي سبعانه شيطان. ملكوت خدا تامين شده بود

و مرگ برخاست. معصومانه بود و با پيروزي بر گناه شد.او بيگناه مرد شد. شيطان براي هميشه مغلوب آ".و قدرت صليب نمايان مده حال نجات
شد"است و تمام جهان از آن ذينفع اما واي به روزگار. اي ساكنان آسمان شاد باشيد.پس اي آسمانها شادي نمائيد"١٢:١٢مكاشفه. اعالن شد

را."شما اي اهالي زمين زيرا شيطان با خشم زياد به سراغ شما آمده است زيرا ميداند كه فرصت زيادي ندارد  جشن تمامي آسمان پيروزي عيسي
او براي هميشه شكست خورد. گرفت و . مسييح تمامي ادعاهاي شيطان را نابود كرد
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كليساي مسيح در نبرد با شيطان)٣  

بر شيطان غالب شود. قبل از صعود به آسمانها كليسا را كه سمبل زن ميباشد پايه گذاري نمودعيسي بر روي صليب به كليسا قدرتي داد تا او . مرگ
او را سركوب كردند"١٢:١١مكاشفه و با بيان حقيقت در راه خدمت خدا. برادران ما با خون بره نثار ايشان جانشان را دريغ نداشتند بلكه آنرا
بر شيطان ظفر يافت. عيسي االن قادر است تا قوت خويش را كه ثمره پيروزي اوست به كليسايش بدهد."كردند در روي صليب . عيسي با قاطعيت

در كليسا ادامه ميدهد بر شيطان را در خالل قرنها بقرار زير است.و هم اكنون پيروزي : سه مشخصه پيروزي كليسا

او ميتواند سوابق گناهان ما را پاك. به سرير خدا برده شد پس او توانست با خون خود در زندگي ما اثر گذاردعيسي. آنها با خون بره بر شيطان غلبه يافتند)١
و مارا با خون خود نجات بخشد .و بما قدرت داده است تا با سالمتي روز بروز در زندگي مسيحانه پيش برويم).١:٧اول يوحنا.(سازد

ب. زندگي برايشان آنقدر ارزشمند نبود تا از مرگ بهراسند)٢ و از مرگ نترسيدندخون بره آنانرا چنان ساخت تا حاضر باشند براي عيسي خداوند بخاطر اين. ميرند
و زجر كشيدند محزون شد  و كساني كه شهيد شدند داستاني روايت شده كه مادري به قفس شيران. حتي كودكان در حد اعلي فداكاري كردند. خواسته مسيحيان

پرد. افكنده شد چون نسبت به عيسي وفادار ماند ولي نخواست تا به تبعيت دولت در آيد  و شعف روحاني ختر جوان او برخالف عقب نشيني از اين وحشت با شور
و گفت من هم مسيحي هستم. شد  و گريست و او را به قفس درندگان. هنگامي كه شيران به مادرش حمله بردند او برخاست روميان او را دستگير نموده

. انداختند
ساي اولين تا اصالح از كلي–در خالل تاريكترين دوران مسيحيان. شهادت زندگيشان به قوت عيسي در انجيل. با شهادت دادن ... آنها بر شيطان غالب شدند)٣

و پوياي خود در مسيح–طلبان معترض  و زنده . بربدترين شرارتهايي كه شيطان ميتوانست در حق آنان انجام دهد غلبه يافتند تنها با شهادت زندگي خالق
پر شده است بما نشان ميدهد تصويري از كليساي پيروز١٢:١١مكاشفه بر شيطان و، اصالح طلبان،شهيدان،والن مسيحرس: را كه با غلبه يافتگان

و ظفر آنان طي قرنها در دنيا ادامه يافت، وفاداري،محبت. ديگر مسيحيان كه همواره وفادار بوده اند از آنجا كه شيطان از شكست دادن. دليري
در كليسايش زندگي ميكند را نابو بر آمد تا آن مسيح را كه در صدد در زمين درمانده شد بر"�١ـ١٢:١٣مكاشفه.د كندعيسي  چون اژدها ديد كه

دو بال عقاب بزرگ دادند تا به بيابان پرواز كند. زمين افتاده است دست آزار به سوي زني كه پسر را زائيده بود دراز كرد و در آنجا سه سال. اما به زن
در امان باشد از گزند مار كه همان اژدهاست از دهان مار سيل.و نيم بردناگاه فرو او را در كام خود زن. آب بسوي زن جاري شد تا اما زمين بياري

فرو برد و سيل را و دهان باز كرد ."شتافت

و آزار را براي اضمحالل كليسا مانند سيلي جاري كرد همانطور كه پيشگوئي شده در خالل اعصار تاريك مسيحيان شيطان رودخانه جفا شيطان. بود
و نيرنگي تدبير گرفت  هر حيله از و ولي بياد. اژدها در درجه نخست معرف شيطان است. خواست تا نفوذ مسيح را با از ميان بردن كليسا خنثي سازد

او را بعهده گيرد براي حمله به امت خدا بهره ميبرد داشته باشيد كه شي  از هر نهاد بشري كه نقش او پادشاه رومي را كه هرودوت نام داشت بكار. طان
از بين ببرد و نهايتا. گرفت تا بتواند مسيح را در طفوليت بمحض مولود شدن و آزار منجي بهره برد "او از رقيبان مذهبي حسود براي كمين كردن

ر از شكست. ولي پيروزي ظاهري شيطان به بزرگترين ظفر مسيح مبدل گشت.ا به صليب سپرد مسيح بر عليه،شيطان غضبناك  خشم خود را
از قبيل كالزيوم. كليسايي كه مسيح بنيان گذارد بكار برد در مكانهايي  ميادين،در دهه هاي بعد از مصلوب شدن هزاران نفر شاهد مرگ خود بودند

و مخفي گاهها سيا،شهر از درگذشت رسوالن مسيح.در ابتدا مقتدران بي دين اين جفا ها را بدعت گذاردند. هچالها يك تغيير) حواريون(ليكن پس
و افكار آنها شدند. تدريجي به درون كليسا خزيد  و رسوالن و تعليمات او و چهارم بسياري شروع به تغيير حقيقت مسيح و سوم .در خالل قرنهاي دوم

در حدود. برخي رهبران مرتد حتي شروع به آزار مسيحياني نمودند كه روي خلوص كتاب عهد جديد ايمان داشتند پژوهشگران تخمين زده اند كه
از ايمانداران وفادار هالك شدند �٠ ب. ميليون ولي. زدايددر تالشي براي از بين بردن كليسا اهريمن رودخانه اي را جاري نمود تا با سيل آن كليسا را

و اصول تعليم غلط رها نمود ... زمين به زن كمك كرد  از آزار در دوران اين جفاهاي قرون وسطي كليسا از جفاهاي رهبران. رودخانه را بلعيدو زن را
او ميتوانست براي  در دشت كه توسط خداتدارك ديده شده بود پناه گرفت جائي كه و درمكاني پ١٢٦٠مرتد بازگرفته شد اين پيشگوئي. ناه گيرد روز

از سال  از ميالد تا سال �٣٨بوقوع پيوسته بود در كتاب مقدس بطور سمبليك١( ١٧٩٨ بعد  مالحظه كنيد حزقيال، سال شمرده ميشود١روز
هر كجا كه شد پناهي يافتند).�: و وفادار به كتاب مقدس در م.در امتداد اين دوران سياه مسيحيان با ايمان در غرب براي ثال در دره والدنسيان

و شرق فرانسه  و. در صده هاي گذشته نيز اين جفا ها ادامه يافت ... ايتاليا و كشتار ارمنيان در تاريخ نيز ميخوانيم كه چگونه حكومت عثماني به آزار
ا در آنجا بعنوان پناهگاهي و همچنان و آنان به آغوش گرم ايرانيان پناه بردند . يمن بزندگاني بسر ميبرندآشوريان پرداخت
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ما)� كليساي خداوند در روز هاي معاصر  

و حقيقي به روزهاي ما رسيد١٧٩٨از سال از امت خداوند خشمگين است. كليساي درست جنگ بزرگ. همانطور كه انتظار ميرفت اژدها همچنان
به) اهريمن( آنگاه اژدها"١٢:١٧مكاشفه.در واقع شيطان بزرگترين حمله خودرا قبل از نازل شدن عيسي بكار خواهد گرفت. ويدا ادامه دارد ناه
او بجنگد) كليسا(زن و رفت تا با بقيه فرزندان كه. خشم گرفت و به حقيقتي فرزندان آن زن همان كساني هستند كه فرمان خدا را اطاعت ميكنند
در آنجا به انتظار نشست. وسيله عيسي آشكار شده پاي بند ميباشندب و ."پس اژدها به كنار دريا رسيد

بر. اين پيشگوئي به زمانهاي ما تمركز دارد او جنگ را به اين نكات. روي اوالد زن كه امت خدا هستند فرو ريخته است شيطان غضبناك است
: تشخيصي توجه نمائيد

در. ايمانداران روزهاي آخر همچنان به مسيح شهادت ميدهند اين)١ و كالم خدا آنها حضور مسيح را با ايمان وفادار بوده به اصول تعاليم خالص
. زندگيشان شهادت ميدهند

يا)٢ مكاشفه.(دريافت شهادت عيسي مسيح يوحنا را قادر ساخت تا كتاب مكاشفه را بنويسد. ميكنند) نبوت(مسيحيان روزهاي آخر امت پيشگويي
در ميان رسوالن زميني شهادات مست: گروه نهايي ايمانداران هديه مشابه را دريافت ميكنند).٣ـ١:١ از خدا در. قيم هديه نبوت آنها به مكاشفه خدا

و سرنوشت نهايي آنها تمركز دارد . ماموريت آنان

از كامليت در فرمان دفاع ميكنند. اين مسيحيان روزهاي آخر همچنين به آنهايي كه فرامين خدا را اطاعت ميكنند شناخته ميشوند)٣ آنها نه تنها
در قلبهايشان مولد فرمانبرداري با خوشي كامل است. بلكه آنها را رعايت ميكنند  روزهاي آخر اين مسيحيان).١٠ـ١٣:٨؛�:�روميان.(محبت خدا

از فرامين خدا هستند  در تبعيت و او جنگ را با بقيه اوالد. كه همان اهريمن ميباشد–اين امر اژدها را تحريك ميكند. پيرو كليساي مسيح اوليه و
او نيز يافته اند عيسي گفت مرا اگر"�١:١يوحنا: زن براه مي اندازد زيرا آنها شهادت ميدهند كه محبت خدا را در اطاعت  مرا دوست داريد احكام

و همچنين ديگر افراد بشر را دوست دارند."نگاه داريد زندگي اين مسيحيان روزهاي آخر نشان ميدهد كه آنها خدا را با تمامي قلب دوست دارند
و محبت براي. بهمانطور كه خدا را نيز دوست دارند  و عشق و محبت براي خدا مردم خالصه ده فرمان است بنا بگفته عيسي اين كيفيتها عشق

از ما ميخواهد تا روز شنبه را رعايت كنيم هفتمين روز هفته بعنوان سبت).٠ـ�٢٢:٣متي( ده. اصل فرامين از آنجا كه محبت براي عيسي همه
بر گرفته است اين مسيحيان روزهاي آخر سبت را نگاه ميدارند در در قلب خود خ. فرمان را در قلب پيام نهايي در مكاشفه سبت دابراي امت خويش

در پشتيباني مسيحيان روزهاي آخر آرايش داده شده است.�١ـ�:١و١٢قرار گرفته فصلهاي  و منابع آسمان و. تمام مراجع منجي زنده همراه
و روح القدس براي تقويت آنان كار ميكند  شد. آن وعده حتمي است. پشتيبان استوار بر شيطان غالب خواهند و با شهادات خود كه آنان با خون بره

).١٢:١١مكاشفه(بيان ميكنند

ك در زمره مسيحيان روزهاي آخر باشيد مسيحياني و به عيسي شهادت ميدهند؟ چرا االن تصميم آيا مشتاقيد كه ه فرامين خدا را نگاه ميدارند
 نميگيريد؟

و  ششمگنجينه بيست

 آيا خداوند پيام مخصوصي براي روزهاي ما دارد؟
 بپايان آمد اين دفتر

 حكايت همچنان باقيست
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در مذهب برهمن بدنيا آمده بود به. رومان اوماشانكار و براي درك اين مطلب او بايستي در اوان جوانيش گفته بود كه او خدا بوده است مرشد او
و مديتيش  و ممارستهاي يوگا  ميتواند خدا را در بت هاي"امابعنوان يك نوجوان رومان نگران بود كه آيا واقعا.ن يا رياضتهاي ذهني بپردازد تمرينها

در معبد هندوها ميپرستد پيدا كند يا نه و كتاب مقدس نمود. مختلف كه او هميشه مسيح را بخاطر. رومان شروع به مطالعه ودرك ادعاي مسيح
و فروتنيش حرمت مينها و.د ليكن رومان شنيد كه عيسي ادعا نموده كه تنها فرزند خداست تواضع او متوجه شد كه بسياري از مسيحيان آرامش و

از طريق مذهب هندو بود. صلح يافته اند كه سالها از طريق مديتيشن نميتوان آنرا يافت .و هنوز رومان بدنبال يافتن حقيقت
او فيل و ترس را بعنوان بشر داشته است. مي در مورد زندگي مسيح ديدبعدها از اين او فكر ميكرد. براي اولين بار او فهميد كه عيسي تجربه رنج پيش

از مصلوب شدن استفاده نموده است  :او متحير بود. ليكن االن او نميتوانست صليب را تشريح كند. كه عيسي از قدرت ماوراءالطبيعه اش براي رهائي
در مورد مرگ عيسي ادامه داد از و تفكر در دهد؟ همچنانكه رومان به تعمق چگونه عيسي توانست به چنين آزمون سختي براي مردمان گناهكار تن

و زندگي خود را بسوي عيسي آن نجات دهنده سوق داد. محبت پر گشت  در مقايسه آن محبت.او مصمم شد تا ميل به برهمن بودن را رها كند
شد: انه مسيح رومان گفت فداكار و تكه تكه و بتهاي درون سرنگون شده آن برهمن جوان كانون حقيقت مسيح را كشف. همه چيز دگرگون گشت
. عيسي منجي تمامي عالم: نمود

١
 كدام مذهب رستگار كننده است؟

و فقط تنها راه رستگاري است از عيسي مسيح كسي نيست كه بتواند ما را رستگار سازد"١٢:اعمال رسوالن. عيسي تنها در زير اين. غير چون
يا  و.بندآسمان اسم ديگري وجود ندارد كه مردم بتوانند توسط او از گناهان نجات از دست رفته ايم در گناه كتاب مقدس بوضوح ميگويد كه ما

شد)٣:٢٣روميان(همه گناه ورزيده اند).٢٣:�روميان.(بنابراين محكوم به مجازات گناه كه مرگ ميباشد هستيم  . پس همه با مرگ روبرو خواهند
و تنها كسي است كه ميتواند ما را از محكوميت به مرگ نجات را"٠:�يوحنا. دهدو عيسي تنها او چون خواست خدا اين است كه هر كس فرزند

او را زنده ميكنم در روز قيامت و من از همان وقت زندگي جاويد بيابد او ايمان آورد و به ."ديد

و يك تعميد وجود دارد"�:افسسيان: تنها يك مذهب درست وجود دارد ."براي ما فقط يك خداوند يك ايمان

٢
 آيا خدا پيام مخصوصي براي مسيحيان روزهاي آخر دارد؟

در مكاشفه. بلي فرش. ظاهر ميشود١٦ـ١٤:٦اين پيام . ته انجام شد كه بازگشت ثاني عيسي را بيان ميكننداعالن اين پيام توسط سه

فرشته حامل پيام انجيل: پيام فرشته اول)١  
هن" ١٤:٧�٦مكاشفه و پيغام شاد انجيل جاوداني را براي اهالي زمين ميبرد تا به در اين گام فرشته ديگري را ديدم كه در وسط آسمان پرواز ميكرد

و نژاد برساند هر زبان از و قبيله هر قوم خدا را احترام وتمجيد كنيد زيرا وقت آن رسيده است كه مردم را داوري: فرشته با صداي بلند ميگفت. گوش
را.كند  و چشمه ها را آفريده استاو و دريا و زمين . بپرستيد كه آسمان

 واقع پيامرساناني هستند كه آنرا به دنيا مخابره گرچه كالم بطور هيجان انگيزي اين پيامهارا بوسيله سمبل سه فرشتگان نشان ميدهد امت خدا در
و مردمي. ميكنند هر زبان و به و ملتي هر قوم و جاوداني را به سراسر عالم به انجيل جاوداني. آنها انجيل جديدي را اعالن نميكنند ولي انجيل ابدي

 همان تعليمي كه عيسي بيان؛)٠ـ١١:١؛٢:؛١٩ـ�٣:١رانيانعب(عيسي همان پيام رستگاري است كه مردم در زمان عهد قديم با ايمان پذيرفتند
در قرنهاي دوران مسيحيان به زمين رسيد در دنيا همان انجيلي كه مانند رعد بطور. نمود همان انجيلي كه حواريون موعظه نمودند براي ظفرمسيح

از هزار سال در دوران تاريك"ساده انجيل رستگاري عيسي مسيح تقريبا و امت خدا امروزه براي بيش  ناپديد شد ولي اصالح طلبان آنرا احيا نمودند
در دنيا موعظه ميكنند كه. اولين فرشته همين پيام انجيل را اعالن نمود براي مردم قبل از بازگشت دوباره عيسي به دنيا داده شده است. آنرا آناني

او را تسبيح نمو و. دندپيام را پذيرفتند خود را خدا ترس يافتندو آناني كه شخصيت محبت خدا را نشان ميدهند نه تنها با كالمشان بلكه با زندگي پويا
در سراسر عالم اعالن ميشود؟ وقتي كه زمان داوري خداوند آغاز شود. فعالشان كه آنرا شهادت ميدهند شرح١٣درس. چه زماني پيام اين سه فرشته
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د از بازگشت را ١٨ر سال ميدهد كه عيسي كار داوري قبل١٨در همان سال. آغاز نمود در عالم الهام نمود تا پيام   عيسي به همه مردم
و زمين را آفريد. را موعظه نمايند١مكاشفه او را بپرستيم كه آسمانها از ما ميخواهد تا سبت را بياد).٧:١مكاشفه(اين پيام بما ميگويد تا خداوند

و آنرا مقدس نگاه داريم  و زمين را آفريد� زيرا خداوند در داشته باشيم ١٨در).١١ـ٢٠:٨خروج(روز آسمانهاوقتي كه داروين تئوري تكامل 
او را بعنوان خالق عبادت كنند در همان زمان آن كساني كه پيام سه فرشته را موعظه مينمودند. تدريجي را مطرح نمود خداوند مردم را فرا ميخواند تا

روز هفتم خداوند را يا و زمينسبت و نگاه داشتن آن نمودند براي احترام به خالق آسمانها و شروع به رعايت . فتند

انيفرشته وير: پيام فرشته دوم)٢  
را"٨:١مكاشفه و آنها و گفت بابل آن شهر بزرگ ويران شد زيرا تمام قومهاي دنيا را فاسد ميكرد او آمد سپس فرشته ديگري را ديدم كه بدنبال

او مست شوند  و هرزگي شد" فرشته دوم اخطار ميكند"واميداشت از شراب فساد ترس١٧مكاشفه."بابل بزرگ ويران از نظر روحاني يم بابل را
و مرتد-ميكند از مسيح جدا شده در مقابل زن پاك كه در مكاشفه بعنوان كليساي واقعي).�آيه( بعنوان يك زن هرزه- مسيحيان يا مسيحيت او
شراب. زني كه معرف بابل است همان زن شكست خورده است كه تمام امتها را بشراب هرزگي خود مست نموده است. گفته شده ايستاد١٢مسيح
دوم.م غلط به مسيحيت سرايت نموده است تعالي در برابر تعاليم غلط مسيحيت مرتد،پيام فرشته بابل معرف. امت خدا را ميخواند براي پايداري

از كليساهاي مرتد است  و خداي نيازمند. اختالط بسياري او بسيار خطرناك است زيرا تصوير خدا را بطور مضحكي تحريف نمود به خداي انتقام جو
و متعادل معرفي. بخداي كه بسيار احساساتي است كه بتواند كسي را بخاطر گناه ناراحت كند يا يك كليساي سالم همه صفات خداوند را منصف

در حقيقتي كه خدا محبت است و رحمت . ميكند كه نشان ميدهدتركيبي از داوري
از بابل خارج شوند از تعاليم مسيح):١٨مكاشفه( خداوند مردم را فرا ميخواند تا و پيروي .براي رد تعاليم غير كتاب مقدسي

 فرشته داوري: پيام فرشته سوم)٣
زد"١٢ـ٩:١مكاشفه و فرياد بر پيشاني يا دست: سپس فرشته سوم آمد او را و عالمت مخصوص و مجسمه اش را بپرستند كساني كه آن جانور

و در حضور فرشت  و استثنائي نيست خواهند نوشيد و مكافات خدا را كه در آن هيچ تخفيف و بره در شعله هاي خود بگذارند جام غضب گان مقدس
و مجسمه. آتش عذاب خواهند كشيد  روز آسايش نخواهند داشت زيرا آن جانور و دود آتشي كه آنها را عذاب ميدهد تا ابد باال ميرود بطوري كه شب

بر بدن خود گذاشتند و عالمت اسم او را و هرگونه آزار. اش را پرستيدند و اذيت را تحمل كرده دستورهاي خدا را پس بگذاريد خلق خدا نا اميد نشوند
و ايمان خود را به عيسي نگاه دارند ."اطاعت نمايند

و دست خود.دو گروه در دنياتقسيم ميشود پيام فرشته سوم بين بر پيشاني او را و عالمت در يك سو مسيحيان مرتد كه آن وحش را پرستيدند
و به عيسي وفادار ماندند.در سوي ديگر آناني كه اقتدار وحش را رد كردند. گذاردند گروه. مقدسيني كه فرامين خدا را اطاعت نمودند به مقايسه دو

در: مقدسين صفات مشخصه خود را دارند.ي كه عالمت وحش را دريافت ميكنند موافق عبادت ايده هاي ساخته بشر هستندآنان. دقت كنيد با صبوري
و نسبت به عيسي وفادار مانده اند  از فرامين خدا باقي مانده از اين كه پيامهاي سه گانه به سراسر عالم گسترانيده شد عيسي براي درو. اطاعت پس

١مكاشفه: ول كه همان نجات يافتگانند خواهند آمد كردن محص :١سپس همينطور كه نگاه ميكردم ابري سفيد ديدم كه يك نفر شبيه"�١ـ
و در دستش داس تيزي به چشم ميخورد. انسان بر آن نشسته است او تاجي زرين بر ابر نشسته.برسر و به كسيكه از درگاه خداوند آمد فرشته ديگري

بل  و محصول زمين رسيده است:ند گفت بود با صداي درو است و درو كن چون وقت را. داس را بكار بينداز بر ابر نشسته بود داس خود او كه پس
درو شد و محصول زمين ."بكار انداخت

٣
 كليساي روزهاي آخر مسيح

و ايمان را مود تحسين قرار ميدهيد؟ در عبادات با صبوري و شگفت انگيز و استوار  آيا يك مسيحي با تقوي
در مكاشفه درس.ه نموده است ارائ١٤خداوند اين پيام مخصوص را براي روزهاي ما تعين ميكند١٢:١٧ بحث شد مكاشفه�٢همانطور كه در

و در شهادات عيسي باقي ميمانند   اين گروه را چنين١٢:١مكاشفه. روزهاي آخر مسيحيان را بعنوان كساني كه فرامين خدا را رعايت ميكنند
و نسبت به عيسي"تشريح ميكند ."وفادار باقي مانده اندمقدسيني كه فرامين خدا را اطاعت ميكنند

: بگذاريد خصوصيات مسيحيان روزهاي آخر را خالصه كنيم
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آن. آنها به عيسي شهادت ميدهند)١ اين ايمان.ان نسبت به عيسي وفادار باقي ميمانند حتي وقتي كه شيطان غضب خود را به آنان نشان ميدهد
از طرف خداست.بوسيله خودشان حاصل نشده است ).٢:٨افسسيان(آن هديه اي

در ايمان به عيسي باقي ميمانند)٢ (آنان و ايماني كه در آن زيست اكنون قلب آنان).١٢:١فه مكاش. ايماني كه عيسي داشت ايماني كه تعليم داد
پر ميسازد  با. آنها نه تنها حقيقت را يافته اند بلكه حقيقت را نگاه ميدارند. را و ايمان براي آنان دين زندگي است اعتقاد مرتبط با عمل به آن است

در ايمان به مسيح زندگي ميكنندآ. اطاعت به آن ممزوج شده است  در. نان آنها حقيقت عظيم كتاب مقدس را يافته اند كه آنان را بيدار نموده تا
او را خشنود سازند و . پرستش به مسيح به نيازهاي خود نائل آيند

از همه فرامين خدا نشان. ده فرمان قوانين اخالقي خدا ميباشند. آنان فرامين خدا را اطاعت ميكنند)٣ و مردم با پيروي ايشان عشق خود را به خدا
بر فرمان چهارم كه ما را براي عبادت خالق راهنمايي ميكند بوسيله مح و سبتميدهند مشتمل روز هفتم . ترم داشتن شنبه

)آنها پيام انجيل جاوداني را به سراسر عالم ميرسانند( از قبر برخاست انجيل اظهار ميدارد كه عيسي).�:١مكاشفه. براي گناهان ما مرد سپس
با. پس ميتوانيم رابطه نجات را تجربه نمائيم  و رابطه از پريشاني مذهبي بدر آيند هر كجا فرا خوانده است كه كليساي روزهاي آخر مسيح مردم را از

بر اساس تعاليم صحيح كتاب مقدس برقرار كنند . عيسي را

درو فرارسيده است زيرا كه محصول زمين رسيده است)� و ميليونها هنوز)�١:١مكاشفه(آنها با يك حس فوريت خوانده شده اند زيرا زمان
. عيسي را نيافته اند

در آمده اند)� در سرگشتگي مذهبي زندگي ميكنند زيرا بابل بزرگ ويران شده. آنها با ماموريتي كه خدا به آنها داده شده است از پا است آنها هنوز
و شاديشان با ديگران هستند).:١٨مكاشفه("اي مردم من از آن بيرون بياييد" . آنان خواستار شريك شدن رابطه شگفت انگيز با مسيح

و"�٣:١اول يوحنا و شنيده ايم تا شما نيز بتوانيد مانند ما با خداي پدر باز هم ميگويم ما با شما درباره چيزي سخن ميگوئيم كه خودمان ديده ايم
ا. فرزندش عيسي مسيح رابطه نزديك داشته باشيد شداگر به آنچه در اين نامه مينويسم عمل نمائيد شما نيز همچون ما روح.ز شادي لبريز خواهيد در

و كليساي او و همه چيز را به او بسپاريد،او او بيائيد و عروس ميگويند بيا هركس اين"٢٢:١٧مكاشفه: عيسي شما را دعوت ميكند تا بسوي روح
از آب زندگاني برايگان بنوشد و و هركس مايل است بيايد ."را ميشنود بگويد بيا هركس كه تشنه است بيايد

�

 زمانهاي درو خرمن
درو نجات يافتگان بزمين مي آي ١مكاشفه.(دپيامهاي سه فرشته بحد اعلي ميرسد درهنگامه بازگشت عيسي براي:١عيسي همه نجات).�١ـ

و آنان را با خود به قصرهاي آسماني ميبرد  و مرگ را محو).٣ـ١:١يوحنا(يافتگان را جمع آوري نموده و بيچارگي و بيماري او براي هميشه گناه
در).ـ٢١:١مكاشفه(مقدسين زندگي جديد باشكوه خود را براي جاودانگي شروع ميكنند. ميكند درو ميكند عيسي مكاشفه. آمدنش بدكاران را نيز
١سر رسيد"٢٠ـ١٧: در آسمان از درگاه خداوند از آن فرشته ديگري در دست داشت. پس اي. او نيز داس تيزي در همين وقت فرشته درست

در دست او بود  و اختيار آتش در دست داشت. ديگر از قربانگاه بيرون آمد كه قدرت تا: گفتاو به فرشته اي كه داس حاال داست را به كار انداز
و براي داوري آماده شده است  از تاك زمين بچيني چون انگورهايش رسيده در. خوشه ها را و انگورها را درو كرد پس آن فرشته زمين را با داسش

رو. ظرف بزرگ غضب خدا ريخت در خارج شهر بود با پا آنقدر فشردند تا در داخل آن ظرف كه از خون جاري شدكه طولش انگورها را تير ١�٠٠دي
او بايد كسانيراباين زمان فجيعي."پرتاب بود ارتفاعش به دهنه يك اسب ميرسيد  راي نابودي نهايي خواهد بود يك واقعه دردناك براي مسيح زيرا

او نميخواهد هيچ كسي هالك شود. كه نجات را نپذيرفتند نابود كند  ).٣:٩پطرسدوم(عيسي با شما صبور خواهد بود

و هنگام درو مه نو يادم از كشته خويش آمد و داس  مزرع سبز فلك ديدم
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درو خرمن وقتي كه عيسي بيايدد يا)١٦ـ١٤:١٣مكاشفه(ر كدام گروه خواهيد بود؟ آيا درگروه نجات يافتگان قرون واعصار خواهيد بوددر زمان ؟
در چرخشت غضب خدا خواهيد افتاد ؟)٢٠ـ١٧آيه(اينكه

او وفادار ماندند بايستيد. اين موضوع بطور واضح مرتب شده است و به . در يك سو عيسي شما را فرا ميخواند تا با مقدسيني كه احكام را نگاه داشتند
ن).١٢آيه( و احكام خدا مهم از تمام كتاب مقدس و ميگويند كه اطاعت از سوئي ديگر صداهاي بشري شما را ميخوانند در محكمه. يستندو جمعيت

از.در طرفي ديگر باراباس درمانده. بشري-در يك طرف عيسي بود يك فرد الهي. پيالطس با يكچنين حالت مشابهي روبرو شدند  وقتي پيالطس
دو را برايتان آزاد كنم؟ جمعيت خشن فرياد زدند باراباس را رها كن  يسي چه كنم آنكه مسيح پس از آن اوپرسيدباع!جماعت خواست تا كداميك از ين

شد! خوانده ميشود؟جمعيت فرياد برآوردند مصلوبش كن  و باراباس كه خطاكار بود آزاد و معصوم بود مصلوب شد ـ٢٧:٢٠متي(پس عيسي كه بيگناه
٢٦ .( 

و انجيل جاودان عيسي و مكاتب ساخته افكار بشر را دنبال خواهيد كرد يا احكام خدا امروز چه كسي را انتخاب ميكنيد؟ باراباس يا عيسي؟ آيا ايده ها
و هرگونه را؟ بخاطر داشته باشيد عيسي فردي است كه وعده داد تا رو  و حيراني را رفع نموده و سرگشتگي هر گونه نگراني ح القدس را بفرستد تا
و آرزوهاي شما را بر آورده سازد و اندوه دل را شفا دهد . ناراحتي


