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كتاب مقدس - تورات - زبور )مزامير، امثال( - انجيل
پيشگفتار

بسياری از مردم، كتاب مقدس و يا قسمت هايی از كتاب مقدس را به نام های تورات موسی، 
زبور داود و انجيل عيسی مى شناسند. ولی اكثرًا، اين كتاب ها را نخوانده اند، كه بدانند اين 

كتابها چه مطلبی را بيان می كنند. 
اين گزينه ، به شما ادراك بيشتری از پيغام اصلی كتاب هائی را مى دهد كه همانند كتاب هايی 
توسط  مسيح  عيسی  تولد  از  بعد  ميالدی  اول  قرن  در  آن  از  قبل  و  محمد  زمان  در  كه  هستند 

يهوديان و مسيحيان استفاده مى شد.
بار بوسيله مجمع كتاب مقدس  انتخاب شده و برای اولين  پيام زير توسط دكتر كولن چپمن 

لبنان منتشر گرديد. بخاطر اجازه نشر دوم اين كتاب از ايشان متشكر هستيم.
اميد داريم، خواندن اين گزينه شما را مشتاق به خواندن تمام كتاب مقدس بسازد.  در پاياِن اين 

گزينه راجع به كلماتی كه با عالمت )*( عالمت زده شده اند، توضيح داده شده است. 
هر پيامی از كالم خدا با يك معرفی مختصر توضيح داده مى شود تا مطلب اصلی آنراواضح 
سازد. هر موضوع با يك يا بيش ازچند دعا از كتاب مقدس پايان مى يابد. شما مى توانيد اين 

دعا ها را با صدای بلند خوانده و به عنوان دعا به خداوند تقديم بنمائيد. 

Bijbel يا كتاب مقدس  چيست؟
كلمه بايبل (Bijbel) در اصل يك كلمه يونانی بوده، به معنی »كتاب« است. اين كتاب مجموعه 
اى از  66 كتب بوده كه به دو بخش بزرگ تقسيم شده است. عهد عتيق* )قديم(؛ كه در زمان 
از ميالد  از عيسی* مسيح* نوشته شده است. و عهد جديد* كه در قرن اول ميالدی بعد  قبل 

عيسی مسيح نوشته شده است.

عهد عتيق مشتمل است بر :
تورات (Torah) يعنی »دستور العمل يا شريعت« كه شامل پنج كتب اول موسی بوده، از آن در  ـ  

قرآن به نام »تورات« ذكر گرديده است.
مزامير داود كه در قرآن از آن بنام »زبور« ياد آوری شده است، كتاب سرود هاى هستند كه راجع به  ـ  

بزرگی و نيكوئی خداوند وصف مى كنند  و امثال سليمان حكيم و نوشته های حكيمانه ديگر.
كتب تاريخی كه تاريخ فرزندان اسرائيل را شرح مى دهد. ـ  

كتب انبياء )مثاًل: يونس، اشعياء وغيره(  ـ  

به اين ترتيب، عهد عتيق* مجموعة كتب است. نه همة اين كتب مربوط به موسی و داود بلكه 
نوشتة ديگر انبياء نيز مى باشند. كتب عهد عتيق به زبان عبری تصنيف شده است، به استثنای 
چند پيام كوچك كه به زبان آرامی )Aramees) در كتاب دانيال نبی و كتاب استر. زبان آرامی 
شباهت زياد به زبان عبری دارد و بعد از آنكه يهوديان در قرن ششم قبل از ميالد به سرزمين 
بابل تبعيد شدند، آن زباِن رايج قوم يهود بود. كتب عهد عتيق بين قرون سيزدهم و سوم قبل از 

ميالد توسط خداوند الهام شدند. 
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عهد  جديد* كه انجيل ناميده مى شود مشتمل است بر:
شود،  می  ياد  مسيح  عيسی  انجيل  بنام  قرآن  در  كه   :)Evangelie( خوش  خبر  گزارش  چهار  ـ  

عبارتند از: انجيل نوشتة متی، انجيل نوشتة مرقس، انجيل نوشتة لوقا و انجيل نوشتة يوحنا. 
كلمة  Evangelie يك كلمه يونانی بوده و به معنی »خبر خوش« است. اين كلمه توسط عيسی   

مسيح، برای پيام خداوند كه او با خود داشت، استفاده شد. 
از عيسی*  قرآن  به معنی »مسح شده« است.) در  بوده كه  يونانی  يا مسيح كلمه   Christus  

مسح شده، با نام عيسی مسيح آمده است(
 Evangelie پيروان عيسی مسيح چيزهايی را كه او می گفت مى نوشتند. اين نوشته ها را انجيل  
مى نامند. اين پيام، خبر خوشی را كه عيسی مسيح با كالم و اعمال خود بيان می نمود، به ما 

مى رساند. 
ما درمورد چهار نوشته يا چهار انجيل صحبت می كنيم. ولی اين چهار نوشته در اصل يك   
انجيل است، يعنی همان خبر خوش عيسی، همان مسيح موعود. اين چهار انجيل با همديگر 

مجموعًا، يك تصوير كامل از كردار و گفتار عيسی مسيح را بيان مى كنند. 
كتاب اعمال رسوالن: اين كتاب شرح منتشر شدن پيام انجيل را، بعد از صعود عيسی مسيح  ـ  
به آسمان ، بيان مى دارد. همه جا از اورشليم تا روم انجيل مؤعظه شد و مرد و زن اين پيام را 

قبول می كردند و اجتماعاتی از مسيحيان تشكيل گرديد كه كليسا ناميده شد. 
رساله هائی توسط رسوالن نوشته شدند )مانند، پولس، پطرس، يعقوب...(: اين 21 رساله  ـ  
ها خطاب به كليسا ها و يا رهبران كليسا ها می باشد تا به آنها درك و فهم عميق انجيل و 

دست آورد های عملی آنرا ياد بدهند.
يكی  رسول  يوحنای  به  مسيح  عيسی  كه  ای  مكاشفه  دربارة  كتاب  اين  مكاشفه:  كتاب  ـ  
در  كه  از رنج و زحمتی  را  پيروانش  كند. عيسی مسيح  بيان مى  داد،  نشان  از حواريونش* 
انتظارشان است با خبر ساخته و آنها را تشويق مى دارد كه اميد خود را زنده و پا برجا نگاه 
را  پادشاهی صلح و عدالت  پادشاهی خداوند*،  تا  آمد  باز خواهد  با جالل  او  زيرا  دارند، 

برقرار نمايد.

عهد جديد جمعًا مشتمل بر 27 كتب بزبان يونانی، زبان رايج آن زمان در امپراطوری روم می 
باشد. اين كتب بين سالهای  50  تا 90  بعد از ميالد عيسی مسيح الهام شده اند.

بررسی كتب كتاب مقدس:
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كتب كتاب مقدس
عهد عتيق

شريعت )تورات(
پيدايش
خروج
الويان
اعداد

تثنيه

كتب تاريخی
يوشع

داوران
روت

اول و دوم سموئيل
اول و دوم پادشاهان

اول و دوم تواريخ
عزرا

نحميا
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مزامير )زبور( كتب
شعری و حكمت
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امثال
جامعه
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كتب انبياء
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ارميا
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كتاب تاريخی
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رساالت رسوالن
روميان
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فليپيان
كولسيان
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فليمون

عبرانيان
يعقوب

اول و دوم پطرس
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كتاب نبوتى 
مكاشفه
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1. خدای واحد، انسان را برای بندگی و دوستی خود آفريده است.

تورات موسی به ما می گويد كه زندگی ما يك حادثه نيست. خداوند با حكمت و خالقيت   1.1

خود تمام سيارات، آسمان و زمين را از هيچ آفريد. او انسان را مرد و زن آفريد، و به آنها زمين 
را داد تا در آن كار كرده از آن نگهداری نمايند:

كتاب اول موسی )سفر پيدايش( 1:1 - 3:2

در آغاز، هنگامی كه خدا آسمانها و زمين را 
روح  و  بود،  شكل  بی  و  خالی  زمين،  آفريد، 
حركت  بخار  تاريِک  توده های  روی  خدا 
و  بشود.«  »روشنايی  فرمود:  خدا  مى كرد. 
روشنايی شد.  خدا روشنايی را پسنديد و آن 
روشنــايی  او  سـاخت.  جدا  تاريكـی  از  را 
شب  ناميد.  »شب«  را  تاريكی  و  »روز«  را 

گذشت و صبح شد. اين، روز اول بود. 
هم  از  بخار  »توده های  فرمود:   خدا  سپس 
در  اقيانوسها  و  باال  در  آسمان  تا  شوند  جدا 
پايين تشكيل گردند.«  خدا توده های بخار را 
از آبهای پايين جدا كرد و آسمان را به وجود 
روز  اين،  شد.  صبح  و  گذشت  شب  آورد. 

دوم بود. 
از آن خدا فرمود: »آبهای زير آسمان در  پس 
يكجا جمع شوند تا خشكی پديد آيد.« وچنين 
آبها  « و اجتماع  » زمين  را  شد. خدا خشكی 
را »دريا« ناميد و خدا اين را پسنديد.   سپس 
خدا فرمود: »انوا ع نباتا ت و گياها ن دانه دار 
و درختان ميو ه دار در زمين برويند و هر يک، 
نوع خود را توليد كنند.« همينطور شد و خدا 
شد.  صبح  و  گذشت  شب  گرديد.   خشنود 

اين، روز سوم بود. 
اجسام  آسمان  »در  فرمود:  خدا  سپس 
و  كنند  روشن  را  زمين  تا  باشند  درخشانی 
فصلها  روزها،  و  نمايند  جدا  شب  از  را  روز 
پس  شد.  چنين  و  آورند.«  پديد  را  سالها  و 
زمين  بر  تا  ساخت  بزرگ  روشنايی  دو  خد  
بتابند: روشنايی بزرگتر برای حكومت بر روز 
و روشنايی كوچكتر برای حكومت بر شب. 

آنها را  او همچنين ستارگان را ساخت. خدا 
در آسمان قرار داد تا زمين را روشن سازند،  
و  و روشنايی  كنند،  بر روز و شب حكومت 
نمايند. و خدا خشنود  از هم جدا  را  تاريكی 
روز  اين،  شد.  صبح  و  گذشت  شب  شد.  

چهارم بود. 
زنده  موجودات  از  »آبها  فرمود:  خدا  سپس 
پرواز  به  آسمان  فراز  بر  پرندگان  و  شوند  پر 
دريايی  بزرگ  حيوانات  خدا  پس  درآيند.«  
را  پرندگان  ع  انوا  و  آبزی  ن  جانورا  انواع  و 
را  آنها  و  شد  خشنود  نيز  اين  از  خدا  آفريد. 
بركت داده، فرمود: »موجودات دريايی بارور 
شد.  صبح  و  گذشت  شب  شوند.«    زياد  و 

اين، روز پنجم بود. 
جانوران  انواع  »زمين،  فرمود:  خدا  سپس 
را  خزندگان  و  وحشی  و  اهلی  حيوانات  و 
انواع  خدا  شد.  چنين  و  آَوَرد.«  وجود   به 
حيوانات اهلی وحشی و تمام خزندگان را به 

وجود آورد، و از كار خود خشنود گرديد.
خود  شبيه  را  ن  »انسا  فرمود:  خدا  م  سرانجا 
و  دريا  وماهيان  زمين  حيوانات  بر  تا  بسازيم، 
خدا  پس  كند.«  فرمانروايی  آسمان   پرندگان 
و  زن  را  انسان  او  آفريد.  خود  شبيه  را  انسان 
مرد خلق كرد  و ايشان را بركت داد ه، فرمود: 
»بارور و زياد شويد، زمين را ُپر سازيد، بر آن 
تسلط يابيد، و بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان 
و همة حيوانات فرمانروايی كنيد.  تمام گياهان 
دانه دار و ميوه های درختان را برای خوراک به 
شما دادم ،  و همة  علفهای سبز را به  حيوانا ت 

و پرندگان و خزندگان بخشيدم.« 



Farsi .به موسى مكاشفه گرديد. تورات  موسی بت پرستی را منع كرده است )Thorah( تورات  1.2

در فرمانهای اول و دوم گفته شده كه هيچ خدائی غير از خدای يگانه نيست و نبايد غير از او 
كسی پرستش شود:

 كتاب دوم موسی )سفر خروج( 20: 3 - 5
برای  ماهی  يا  پرنده  يا  حيوان  شكل  به  بتی  هيچگونه  نباشد.  من  از  غير  ديگر  خدايان  را  »تو 
آنها را پرستش نكن، زيرا من كه خداوند، خدای  آنها زانو نزن و  برابر  خود درست نكن. در 
اين  با من دشمنی كنند، مجازات می كنم.  تو می باشم، خدای غيوری هستم و كسانی را كه 

مجازات، شامل حال فرزندا ن آنها تا نسل سوم و چهارم نيز می گردد.«

وقتی از عيسی* مسيح پرسيدند: كدام يك از احكام شريعت در عهد قديم، از همه بزرگتر   1.3

است، او از خوِد تورات )Thorah( كه كتاب قوم اسرائيل است، نقل قول كرد وگفت:
انجيل مرقس 12: 29 - 30 

دارد  وجود  كه  خدايى  تنها  كن،  گوش  اسرائيل  قوم  اى  مى گويد:  »آنكه  داد:  جواب  عيسى 
خداوند ماست. و بايد او را با تمام قلب و جان و فكر و نيروى خود دوست بدارى.«

پولس رسول بت پرستی را همراه  با ديگر گناهان زشت و ناپسنديده محكوم مى كند:  1.4

رساله پولس رسول به غالطيان 5: 19 - 21
هنگامى كه از اميال و خواسته هاى نادرست خود پيروى مى كنيد، اين گناهان وارد زندگى شما 
مى شوند: زنا و انحرافات جنسى و بى عفتى؛ بت پرستى و جادوگرى و احضار ارواح؛ دشمنى 
و دو بهم زنى؛ كينه توزى و خشم؛ خود خواهى و نفع طلبى، شكايت و انتقاد و بهانه جويى؛ در 
اشتباه دانستن ديگران و بر حق شمردن خود و اعضاى گروه خود؛ حسادت و آدم كشى؛ مستى 
و عياشى و چيزهايى از اين قبيل. همانطور كه قبالً هم اشاره كردم، باز تكرار مى كنم هر كه اين 

چنين زندگى كند، هرگز در ملكوت خدا جايى نخواهد داشت.

1.5 يوحنای رسول بت پرستی را از جمله گناهانی كه منتهی به آتش دوزخ می شود،  دانسته است:

مكاشفه يوحنای رسول 21: 8
ولى ترسوها كه از پيروى من رو بر مى گردانند و كسانى كه به من ايمان ندارند، فاسدان وقاتالن 
و زناكاران، جادوگران و دروغگويان، و كسانى كه به جاى خدا، بت مى پرستند، جاى همه در 

درياچه اى است كه با آتش و گوگرد مى سوزد. اين همان مرگ دوم است.

و  كرد  نظر  بود  آفريده  آنچه  به  خدا  آنگاه 
شب  ديد.  عالی  لحاظ  هر  از  را  آفرينش  كار 

گذشت و صبح شد. اين، روز ششم بود. 

به اين ترتيب آسمانها و زمين و هر چه در آنها 
هفتم،  روز  فرارسيدن  با  تكميل گرديد.  بود، 

كار  از  تمام كرده، دست  را  آفرينش  كار  خدا 
را  آن  داده،  بركت  را  هفتم  روز  خدا  كشيد. 
مقدس اعال م فرمود، زيرا روزی بود كه خدا 
پس از پايان كار آفرينش، آرام گرفت. به اين 

ترتيب آسمانها و زمين آفريد ه شد. 
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1.6 در كتاب مزامير )زبور(، نبى مردم را به پرستش و ستايش خداوند دعوت مى كند. خداوندى 

كه بسيار عظيم است وخود را در تمام عالمى كه آفريده است، مكشوف مى گرداند:
كتاب مزامير ـ مزمور 33:  1، 9-4

ای نيكان، خداوند را با سرودى شاد ستايش كنيد!
خداوند را ستودن زيبندة  نيكان است.

زيرا كالم خداوند راست و درست است 
واو در تمام كارهايش امين و وفادار است.

او عدل و انصاف را دوست دارد. 
دنيا از رحمت خداوند پر است.

به فرمان خداوند آسمانها بوجود آمد؛  
او دستور داد خورشيد 

و ماه و ستارگان آفريده شدند.
او آبهاى درياها را در يك جا جمع كرد 

و آبهاى عميق را در مخزنها ريخت.
اى همة مردم روى زمين، 
خداوند را حرمت بداريد 

و در برابر او سر تعظيم فرود آوريد!
زيرا او دستور داد و دنيا آفريده شد؛ 

او امر فرمود و عالم هستى  بوجود آمد.

مى  و ستايش خداوند دعوت  پرستش  به  را  مردم  نبى  مزامير)زبور(،  كتاب  در  همچنين   1.7

كند، بعنوان كسيكه درطول تاريخ، قوت خود را مكشوف ساخته است. 
كتاب مزامير ـ مزمور  105: 6-1

خداوند را بسبب كارهاى شگفت انگيزش سپاس گوييد. 
كارهاى او را براى ساير قوم ها تعريف كنيد.

او را بستاييد و دربارة كارهاى شگفت انگيزش تفكر نماييد.
اى طالبان خداوند به او افتخار كنيد. 

دل شما هميشه شاد باشد.
از او كمك بخواهيد و پيوسته او را طلب كنيد.

اى فرزندان ابراهيم و يعقوب، 
اى بندگان برگزيدة خداوند، 

كارهاى شگفت انگيز و داوريهاى او را به ياد آوريد!
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دعا
با  به خاطر خالق عالم  را  ايمانداران، خداوند   ، 1.8  دعاهای ستايش در كتاب مزامير)زبور( 

شادی شكرگزاری و ستايش می كنند و اعتمادشان بر خالقشان می باشد:
كتاب زبور ـ مزمور 95: 7-1 

بياييد خداوند را ستايش كنيم و در وصف »صخرة« نجات خود، با شادى سرود بخوانيم!
با شكرگزارى به حضور او بياييم و با سرودهاى شاد او را بپرستيم! 

زيرا خداوند، خداى عظيمى است؛ او پادشاهى است كه بر همة خدايان فرمان مى راند.
اعماق زمين در دست خداوند است و بلندى و عظمت كوه ها از آن او مى باشد.

آبها و خشكى ها را خدا بوجود آورده و آنها به او تعلق دارند. 
بياييد دربرابر خدا، سر فرود آوريم و او را عبادت كنيم.

بياييد در حضور آفرينندة خود زانو بزنيم. 
ما قوم او هستيم و او خداى ما، ماگلة او هستيم و او شبان ما.

كتاب مزامير )زبور( ـ مزمور 139: 6-1، 14-13             
اى خداوند، تو مرا آزموده و شناخته اى. 

تو از نشستن و برخاستن من آگاهى. فكرهاى من از تو پوشيده نيست.
تو كار كردن و خوابيدن مرا زير نظر دارى و از همة راه ها و روشهاى من باخبر هستى.

حتى پيش از آنكه سخنى بر زبان آورم تو آن را مى دانى.
مرا از هر سو احاطه كرده اى و بادست خود مرا حفظ نموده اى.

شناختى كه تو از من دارى بسيار عميق است و من ياراى درك آن را ندارم.

تومرا در رحم مادرم نقش بستى و مرا بوجود آوردى.
تو را شكر مى كنم كه مرا اينچنين شگفت انگيز آفريده اى! 

با تمام وجود دريافته ام كه كارهاى تو عظيم و شگفت انگيز است.
وقتى استخوانهايم در رحم مادرم بدقت شكل مى گرفت و من در نهان نمو مى كردم، 
تو از وجود من آگاه بودى؛ بلى، حتى پيش از آنكه من بوجود بيايم تو مرا ديده بودى.

پيش از آنكه روزهاى زندگى من آغاز شود، تو همة آنها را در دفتر خود ثبت كرده بودى.
   

2. خدا به انسان شريعت خود را می دهد.

قوم  آزادى  از  پس  آنرا  خداوند،  كه  باشد  می  خداوند  فرمان  ده  دارای   )Thorah( تورات   2.1

اسرائيل از بردگى در مصر، آنرا مكشوف گردانيد:
  كتاب دوم موسی )سفر خروج( 20: 17-1

 خدا  با موسى سخن گفت و اين احكام را صادر كرد: 
»من خداوند، خداى تو هستم، همان خدايى كه تو را از اسارت و بندگى مصر آزاد كرد.  

تو را خدايان ديگر غير از من نباشد. 
هيچگونه بتى به شكل حيوان يا پرنده يا ماهى براى خود درست نكن.  
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در برابر آنها زانو نزن و آنها را پرستش نكن، زيرا من كه خداوند، خداى تو مى باشم، خداى 
غيورى هستم و كسانى را كه با من دشمنى كنند، مجازات مى كنم. اين مجازات، شامل حال 
و  باشند  داشته  دوست  مرا  كه  كسانى  بر  اما  مى گردد.  نيز  چهارم  سوم  نسل  تا  آنها  فرزندان 

دستورات مرا پيروى كنند، تا هزار پشت رحمت مى كنم. 
از نام من كه خداوند، خداى تو هستم سوِءاستفاده نكن. اگر نام مرا با بى احترامى به زبان   

بياورى يا به آن قسم دروغ بخورى، تو را مجازات مى كنم.
روز سبت* را به ياد داشته باش و آن را مقدس بدار. در هفته شش روز كار كن، ولى در روز   
هفتم كه »سبت خداوند« است هيچ كار نكن، نه خودت، نه پسرت، نه دخترت، نه غالمت، نه 
كنيزت، نه مهمانات و نه چهارپايانت. چون خداوند در شش روز، آسمان و زمين و دريا و هر 
چه را كه در آنهاست آفريد و روز هفتم دست از كار كشيد. پس او روز سبت را مبارك خواند و 

آن را روز استراحت تعيين نمود. 
پدر و مادرت را احترام كن تا در سرزمينى كه خداوند، خداى تو به تو خواهد بخشيد، عمر   

طوالنى داشته باشى.  
قتل نكن.   

زنا نكن.  
دزدی نكن.   
دروغ نگو.   

چشم طمع به مال و ناموس ديگران نداشته باش. به فكر تصاحب غالم و كنيز، گاو و االغ،   
و اموال همسايه ات نباش.«

                       

مسيح ده فرمان فوق را در دو جملة اساسی خالصه كرد، يعنی محبت به خداوند و محبت   2.2

به همسايه )انسان(:
انجيل متی 22: 40-34

اما فريسيان* وقتى شنيدند كه عيسى چه جواب دندان شكنى به صدوقيان* داده است، تصميم 
گرفتند خودشان او را در بحث گرفتار سازند. از اينرو، يكى از فريسى ها كه از علماى دينى بود، 
پرسيد: »استاد، در ميان دستورهاى مذهبى كداميك از همه مهم تر است؟« عيسى جواب داد: 
»خداوند را كه خداى توست، با تمام قلب و جان و عقل خود دوست داشته باش. اين اولين 
و مهم ترين دستور خداست. دومين دستور مهم نيز مانند اولى است: همساية خود را دوست 
بدار، به همام اندازه كه خود را دوست مى دارى. تمام احكام خدا و گفتار انبياء در اين دو حكم 
خالصه مى شود و اگر شما اين دو را انجام دهيد، در واقع همه را انجام داده ايد.«                                     

2.3 مسيح در تعليم خود نشان داد كه احكام خداوند، نه تنها در عمل قابل اجرا هستند، بلكه نيز 

درافكار و انگيزه های ما هم كاربرد دارند : 
متی 5: 24-21

»گفته شده است كه هر كس مرتكب قتل شود، محكوم به مرگ مى باشد. اما من مى گويم كه 
حتى اگر نسبت به برادر خود خشمگين شوى و براو فرياد بزنى، بايد تو را محاكمه كرد؛ و اگر 
برادر خود را »ابله« خطاب كنى، بايد تو را به دادگاه برد؛ و اگر به دوست ناسزاگويى، سزايت 
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آتش جهنم مى باشد. پس اگر نذرى دارى و مى خواهى گوسفندى در خانة خدا قربانى كنى، و 
همان لحظه بيادت آيد كه دوستت از تو رنجيده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها كن و 
اول برو و از دوستت عذرخواهى نما و با او آشتى كن؛ آنگاه بيا و نذرت را به خدا تقديم كن.«

                                        

2.4 همچنين عيسی مسيح تعليم می داد كه بعضی مواقع انتظارات خداوند از ما،  واالتر ازآنست 

كه ما تصور می كنيم: 
متی 5: 43 ـ 45

»شنيده ايد كه  مى گويند با دوستان خود دوست باش، و با دشمنانت دشمن؟ اما من مى گويم 
كه دشمنان خود را دوست بداريد، و هر كه شما را لعنت كند، براى او دعاى بركت كنيد؛ به 
آنانى كه از شما نفرت دارند، نيكى كنيد، و براى آنانى كه به شما ناسزا مى گويند و شما را آزار 
مى دهند، دعاى خير نماييد. اگر چنين كنيد، فرزندان راستين پدر آسمانى خود خواهيد بود، 
زيرا او آفتاب خود را برهمه مى تاباند، چه بر خوبان، چه بر بدان؛ باران خود را نيز بر نيكوكاران 
برترى  چه  كنيد،  محبت  مى دارند،  دوست  را  شما  كه  را  آنانى  فقط  اگر  مى باراند.  ظالمان  و 
با دوستان خود دوستى كنيد،  نيز چنين مى كنند. اگر فقط  بر مردمان پست داريد، زيرا ايشان 
باكافران چه فرقى داريد، زيرا اينان نيز چنين مى كنند. پس شما كامل باشيد، همانگونه كه پدر 

آسمانى شما كامل است.«  
                               

دعا
در كتاب مزامير)زبور(، داود نبى، اينگونه اشتياقش را اعالم مى دارد كه مىخواهد درزير    2.5

اطاعت قانون خدايى باشد: 
كتاب مزامير ـ مزمور 119: 16-1

خوشا بحال آنان كه در زندگى، پاك و كامل هستند و مطابق دستورات خداوند رفتار مى كنند. 
خوشابحال كسانى كه احكام خداوند را بجا مى آورند، 

از صميم قلب او را اطاعت مى كنند و به راه هاى كج نمى روند، 
بلكه در راه هايى گام بر مى دارند كه خدا نشان داده است. 

خداوندا، تو احكام خود را به ما داده اى و فرموده اى كه آنها را با جديت انجام دهيم.
چقدر آرزو دارم كه در انجام دستورات تو مطيع و وفادار باشم! 

اگر تمام دستورات تو را پيوسته در نظر داشته باشم، هيچوقت شرمنده نخواهم شد! وقتى 
داوريهاى منصفانة تو را بياموزم، از صميم قلب تو را حمد خواهم گفت!

اى خداوند، قوانين تو را بجا خواهم آورد؛ تو هيچگاه مرا ترك نكن!
مرد جوان چگونه مىتواند زندگى خود را پاك نگاه دارد؟ بوسيلة خواندن كالم 

خدا واطاعت از دستورات آن! خداوندا، با تمام وجودم تو را مىجويم، پس نگذار 
از راه تو منحرف شوم. كالم تورا در دل خود حفظ مىكنم و بخاطر مىسپارم تا 

مبادا نسبت به تو گناه ورزم! اى خداوند متبارك، اجكام خود را به من بياموز! تمام 
دستورات تو رابا صداى بلند بيان خواهم كرد. بيش از هر چيز ديگر، از پيروى 

احكام تو لذت مىبرم! در كالم تو تفكرخواهم كرد و دستوراتت را بخاطر خواهم 
سپرد. از قوانين تو لذت مىبرم و هرگز آنها را فراموش نخواهم كرد.   
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3. خداوند به ما از عواقب نا اطاعتى از شريعتش، هشدار مىرهد

واقعه باغ عدن در شروع تورات )Thorah(  آمده است. خداوند به آدم و حوا هشدار داد،   3.1

چنانچه از اوامر خداوند نا اطاعتی كنند، خواهند ُمرد. اين به آن معنا بود كه مرِگ جسمانی آنها، 
نشانه ای است از مرگ روحانی آنها و جدايی آنها از خداوند: 

كتاب پيدايش 9-8:2، 17-15 
پس از آن، خداوند در سرزمين عدن، واقع در شرق، باغى به وجود آورد و آدمى راكه آفريده بود 
در آن باغ گذاشت. خداوند انواع درختان زيبا در آن باغ رويانيد تا ميوه هاى خوش طعم دهند. 

او در وسط باغ، »درخت حيات« و همچنين »درخت شناخت نيك و بد« را قرار داد. 

خداوند، آدم را در باغ عدن گذاشت تا در آن كار كند و از آن نگهدارى نمايد، و به او گفت: 
»از همة ميوه هاى درختان باغ بخور، بجز ميوة درخت شناخت نيك و بد، زيرا اگر از ميوة آن 

بخورى، مطمئن باش خواهى مرد.«    
    

3.2 شيطان )ابليس( با استفاده از مار، حوا را فريب داد و از آن لحظه آدم و حوا در زير نا اطاعتى 

از فرمان خداوند قرار گرفتند:
كتاب پيدايش 3 :19-1 

مار از همة حيواناتى كه خداوند به وجود آورد، زيركتر بود. روزى مار نزد زن آمده، به او گفت: 
»آيا حقيقت دارد كه خدا شما را از خوردن ميوة تمام درختان باغ منع كرده است؟« 

زن در جواب گفت: »ما اجازه داريم از ميوه همة درختان بخوريم، بجز ميوة درختى كه در 
وسط باغ است. خدا امر فرموده است كه از ميوة آن درخت نخوريم و حتى آن را لمس نكنيم 

مى ميريم.« وگرنه 
مار گفت: »مطمئن باش نخواهيد ُمرد!  بلكه خدا خوب مى داند  زمانى كه از ميوة  آن درخت بخوريد، 

چشمان شما باز مى شود و مانند خدا مى شويد و مى توانيد خوب را از بد تشخيص دهيد.« 
آن درخت در نظر زن، زيبا آمد و با خود انديشيد: »ميوة اين درخِت دلپذير، مى تواند، خوش طعم 
باشد و به من دانايى ببخشد.« پس از ميوة درخت چيد و خورد و به شوهرش هم داد و او نيز خورد. 
آنگاه چشماِن هر دو باز شد و از برهنگى خود آگاه شدند؛ پس با برگهاى درخت انجير پوششى براى 
خود درست كردند. عصر همان روز، آدم و زنش، صداى خداوند را كه در باغ راه مى رفت شنيدند 
و خود را البالى درختان پنهان كردند. خداوند آدم را ندا داد: »اى آدم، چرا خود را پنهان مى كنى؟« 
آدم جواب داد: »صداى تو را در باغ شنيدم و ترسيدم، زيرا برهنه بودم؛ پس خود را پنهان كردم.« 
خداوند فرمود: »چه كسى به تو گفت كه برهنه اى؟ آيا از ميوة آن درختى خوردى كه به تو گفته بودم 
از آن نخورى؟ آدم جواب داد: »اين زن كه يار من ساختى، از آن ميوه به من داد و من هم خوردم.« 

آنگاه خداوند از زن پرسيد: »اين چه كارى بود كه كردى؟« زن گفت: »مار مرا فريب داد.«
پس خداوند به مار فرمود: 

»بسبب انجام اين كار، از تمام حيوانات و حشى و اهلى زمين ملعونتر خواهى بود. تا زنده اى 
روى شكمت خواهى خزيد و خاک خواهى خورد. بين تو و زن، و نيز بين نسل تو و نسل 

زن، خصومت مى گذارم. نسِل زْن سر تو را خواهد كوبيد و تو پاشنة وى را خواهى زد.«



Farsi

آنگاه خداوند به زن فرمود: »درد زايمان تو را زياد مى كنم و تو با درد فرزندان خواهى 
زاييد. مشتاق شوهرت خواهى بود و او بر تو تسلط خواهد داشت.«

سپس خداوند به آدم فرمود: 
آن  از  بودم  گفته  تو  به  كه  خوردى  درختى  آن  ميوة  از  و  پذيرفتى  را  زنت  گفتة  »چون 
نخورى، زمين زير لعنت قرار خواهد گرفت و تو تمام ايام عمرت با رنج و زحمت از آن 
كسب معاش خواهى كرد. از زمين خار و خاشاک برايت خواهد روييد و گياهان صحرا 
را خواهى خورد. تا آخر عمر به عرق پيشانى ات نان خواهى خورد و سرانجام به همان 
خاكى باز خواهى گشت كه از آن گرفته شدى؛ زيرا تو از خاك سرشته شدى و به خاك 

هم برخواهى گشت.« 
               

3.3 آنموقع خداوند آدم و حوا را از باغ عدن بيرون راند و نشان داد كه  ديگر آنها حّق مشاركت 

با خداوند را ندارند:
كتاب پيدايش 24-22:3

سپس خداوند فرمود: »حال كه آدم مانند ما شده است و خوب و بد را مى شناسد، نبايد گذاشت 
از ميوة "درخت حيات" نيز بخورد و تا ابد زنده بماند.« پس خداوند او را از باغ عدن بيرون راند 
تا برود و در زمينى كه از خاِک آن سرشته شده بود، كار كند. بدين ترتيب او آدم را بيرون كرد 
ودرسمت شرقى باغ عدن فرشتگانى قرار داد تا با شمشير آتشينى كه به هر طرف مى چرخيد، 

راه »درخت حيات« را محافظت كنند.
                        

3.4 حزقيال نبی به مردم می گفت: خداوند هر بنده را به سبب گناهان خودش مسئول می داند. 

هيچ كسی نمى تواند تقصير را بر گردن سرنوشت، قضا و قدر، يا پدر و مادر يا كسی ديگر را 
مقصر بداند:

كتاب حزقيال نبی 4-1:18، 32-30 
بارديگر خداوند به من پيغامى داد و فرمود: 

»چرا مردم در سرزمين اسرائيل اين ضرب المثل را بكار مى برند كه غوره را پدران خوردند و 
دندان فرزندانشان كند شد؟ به حيات خود قسم كه شما ديگر در اسرائيل اين ضرب المثل را 
بكار نخواهيد برد، چون جان همه، براى داورى و محاكمه در دست من است، چه جان پدران، 

چه جان پسران؛ و قانون من براى داورى اينست: هر كه گناه كند، فقط خودش خواهد مرد.

اى بنى اسرائيل، من هر يك از شما را مطابق اعمالتان داورى خواهم نمود. پس تا فرصت داريد 
توبه كنيد واز گناهان خود دست بكشيد، تا باعث  هالكتتان نگردد! گناهانتان را از خود دور 
نماييد و دل و روحى تازه در خود ايجاد كنيد! اى قوم اسرائيل، چرا بايد هالك شويد؟ من از 

مرگ شما شاد نمى شوم. پس توبه كنيد و زنده بمانيد!«

3.5  پولس رسول اعالم می كند كه همه، گناهكار بوده، تحت تـاثير قدرِت گناه می باشند. كلمه 

»گناه« در كالم خداوند، غالبًا معنای نااطاعتی را می دهد واينكه انسان نتوانسته مطابق شريعت 
و خواست خداوند زندگی بكند:
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كتاب روميان 3: 20-9، 23 
خوب، چه نتيجه مى گيريم؟ آيا مايهوديان از ديگران بهتريم؟ نه، به هيچ وجه! زيرا قباًل بيان 
كرديم كه همه بطور يكسان گناهگارند، چه يهودى باشند، چه غيريهودى. كتاب آسمانى نيز 

در اين باره مى فرمايد: 
هيچكس نيكوكار نيست، در تمام عالم، يك بى گناه هم يافت نمى شود.  

هيچكس فهم ندارد، كسى واقعًا طالب خدا نيست.
همه از او روى برگردانيده اند؛ همه به راه خطا رفته اند؛

حتى يك نفر هم نيست كه نيكوكار بوده باشد.
سخنان ايشان كثيف و متعفن است، همچون بوى تعفنى كه از قبر به مشام مى رسد.

زبانشان را براى فريب دادن بكار مى برند. سخنانشان همچون نيش مار كشنده است.
دهانشان پر از لعنت و تلخى است. پايهايشان براى خون ريختن شتابان است.

به هر جا برسند، پريشانى و ويرانى بجا مى گذارند.
از آرامش الهى نصيبى ندارند. احترام و ترس خدا، جايى در قلبشان ندارد.

ايشان  زيرا  كرد،  خواهد  مجازات  و  داورى  شديدتر  خيلى  را  يهوديان  خدا  بنابراين، 
بجا  را  خدا  احكام  و  دستورات  شوند،  گناهانى  چنين  مرتكب  اينكه  بجاى  مى بايست 
گناهان  و  بى ايمانى  براى  توانست  نخواهد  ايشان  از  هيچيك  علت  همين  به  آورند. 
برابر تخت داورى خداى  دنيا در  تمام مردم  بياورد. در حقيقت،  بهانه اى  خود، عذر و 
قادر مطلق، مقصر و محكومند. پس مالحظه مى كنيد كه با اجراى شريعت، كسى هرگز 
نمى تواند رضايت خدا را حاصل كند. در واقع هر چه بيشتر شريعت را بدانيم، بيشتر 
پى مى بريم كه آن را زير پاگذارده ايم. شريعت فقط چشمان ما را باز مى كند تاگناهان خود 
به آن كمال مطلوب و پرجاللى كه خدا  ببينيم... زيرا همه گناه كرده اند و هيچكس  را 

انتظار دارد، نرسيده است.
                     

دعا
3.6 در كتاب مزامير )زبور(، داود نبی به گناهان خود اقرار و نزد خداوند طلب بخشش می كند:

كتاب مزامير )زبور( ـ مزمور 51: 9-1
ای خدای رحيم و كريم، بر من رحم فرما و گناهانم را محو كن. 

مرا از عصيانم كاماًل شستشو ده و مرا از گناهم پاك ساز.
به عمل زشتى كه مرتكب شده ام اعتراف مى كنم؛ گناهم هميشه در نظر من است. 

به تو اى خداوند، بلى، تنها به تو گناه كرده ام و آنچه راكه در نظر تو بد است، انجام داده ام. 
حكم تو عليه من عادالنه است و در اين داورى، تو مصون از خطا هستى. 

من از بدو تولد گناهكار بوده ام، بلى، 
از لحظه اى كه نطفة من در رحم مادرم بست شد آلوده به گناه بوده ام. 

تو از ما قلبى صادق و راست مى خواهى؛ پس فكر مرا از حكمت خود پر كن. 
گناه مرا از من دور كن تا پاك شوم؛ مرا شستشو ده تا سفيدتر از برف شوم. 

اى كه مرا در هم كوبيده اى، شادى مرا به من باز گردان تا جان من بار ديگر مسرور شود.
از گناهانم چشم بپوش و همة خطاهايم را محو كن.
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4. خداوند رحيم، مهربان و بخشاينده است

4.1 درمزامير )زبور(، داود نبی می گويد كه خداوند مثل پدری است كه فرزندان خود را دوست 

می دارد و از آنها مراقبت می كند:
كتاب مزامير )زبور( مزمور 103: 14-8

خداوند بخشنده و مهربان است؛ او دير غضب و پر محبت مى باشد. 
خداوند هميشه توبيخ و تنبيه نمى كند و تا ابد خشمگين نمى ماند. 

او با ما مطابق گناهانمان عمل ننموده و آنچنان كه سزاوار بوده ايم، 
ما را به سزاى اعمالمان نرسانده است. زيرا به اندازه اى كه آسمان از زمين بلندتر است، 

به همان اندازه رحمت خداوند بر كسانى كه او راگرامى مى دارند عظيم مى باشد! 
به اندازه اى كه مشرق از مغرب دور است به همان اندازه 

خداوند گناهان ما را از ما دور كرده است!
همانطورى كه يك پدر فرزندانش را دوست دارد، 

همچنان خداوند نيز كسانى راكه او راگرامى مى دارند دوست دارد.
خداوند از سرشت و فطرت ما آگاه است و مى داند كه خاك هستيم. 

                          

در تورات، خداوند به موسی امر كرد كه هارون و كاهنان* بايد قربانيهايی را برای قوم به   4.2

آمدن عيسی  تازه در موقع  قربانيها،  اين  آنها بشود.  معنای واقعی  تا كفاره گناهان  آورند  جا 
مسيح، مشخص گرديد:

 كتاب الويان 7:9
آنگاه موسى به هارون گفت: »نزديك قربانگاه بيا و همانطور كه خداوند فرموده است قربانى 
گناه و قربانى سوختنى خود را تقديم كرده، براى خود كفاره كن و سپس قربانى هاى  قوم را 

تقديم نموده، براى آنها كفاره نما.«                      
                         

به غير از قربانيهای روزانه، ساالنه يك روز به نام روز كفاره ناميده شد كه در آن قربانيهای   4.3

مخصوصی آورده می شد: 
كتاب سوم موسی )سفر الويان( 16: 10-5، 22-21 

او  نزد  براى قربانی سوختنی  برای قربانی گناهشان و يك قوچ  نر  بز  آنوقت قوم اسرائيل دو 
بياورد. هارون بايد اول گوساله رابعنوان قربانى گناه خودش به حضور خداوند تقديم كند و 
براى خود و خانواده اش كفاره نمايد. سپس دو بز نر را دم در خيمة عبادت* بحضور خداوند 
اين كار الزم  برى  بيابان رها سازد. ولى  در  را  را ذبح كند و ديگرى  بز  بايد يك  او  بياورد.  
است اول قرعه بياندازد. آنگاه بزاى راكه به قيد قرعه برى خداوند تعيين شده، بعنوان قربانی 
گناه ذبح كند و بز ديگر را  زنده به حضور خداوند آورد و سپس به بيابان بفرستد تاگناه قوم 
ببرد. ... هر دو دست خود را روى سر حيوان قرار داده، تمام گناهان و  با خود  اسرائيل را 
تقصيرات قوم اسرائيل را اعتراف كند و آنها را بر سر بز قرار دهد. سپس بز را به دست مردى 
بدين  سازد.  رهايش  آنجا  در  برده  بيابان  به  را  آن  تا  بدهد  است  شده  تعيين  كار  اين  براى  كه 
ترتيب آن بز تمام گناهان بنى اسرائيل را به سرزمينى كه كسى در آنجا سكونت ندارد مى برد. 
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4.4  عيسی مسيح َمَثلی در مورد تواضع و توبه در مقابل خداوند را ذكر كرد. در اين َمَثل می بينيم 

هر چند كه مالی فريسی*)كسانی كه تعليم قوانين يهودی را می دادند( ديندار بود و با دقت 
شريعت را اجرا می كرد، به خاطر ِكبر و غروری كه داشت، اعمالش بخشيده نشد. ولى برعكس 
آن مرد جزيه گير)مأمور وصول ماليات در زمان روميان(، با تمام نادرستی و عيبی كه داشت 
و نزد مردم هم محبوبيتی نداشت، بخشيده گرديد. چون خودش مى دانست كه با اين اعمالش 

مستحق رحمت نيست و برای دريافت بخشش، كاری از وی ساخته نيست*. 
انجيل لوقا 18: 14-9

سپس براى كسانى كه به پاكى و پرهيزگارى خود مى باليدند و ساير مردم را حقير مى شمردند، 
اين داستان را تعريف كرد:

»دو نفر به خانة خدا رفتند تا دعا كنند؛ يكى، فريسى مغرور و خودپسندى بود و ديگرى، مأمور 
شكر  را  تو  خدا  اى  كرد:  دعا  چنين  خود  با  و  ايستاد  كنارى  خودپسند،  فريسى  خراج.  و  باج 
مى كنم كه من مانند ساير مردم، خصوصًا مانند اين باجگير، گناهكار نيستم. نه دزدى مى كنم، 
نه به كسى ظلم مى كنم و نه مرتكب زنا مى شوم. در هفته دو بار روزه مى گيرم و از هر چه كه 

بدست مى آورم، يك دهم را در راه تو مى دهم.
»اما آن باجگير گناهكار در فاصله اى دور ايستاد و به هنگام دعا، حتى جرأت نكرد از خجالت 

سر خود را بلند كند، بلكه با اندوه به سينه خود زده، گفت: خدايا، بر من گناهكار رحم فرما!
»به شما مى گويم كه اين مرد گناهكار، بخشيده شد و به خانه رفت، اما آن فريسى خودپسند، از 
بخشش و رحمت خدا محروم ماند. زيرا هر كه خود را بزرگ جلوه دهد، پست خواهد شد و 

هر كه خود را فروتن سازد، سربلند خواهد گرديد.«  
                   

4.5 اّما، بخشش خداوند چگونه است؟ اگر خداوند عادل است، چگونه او می تواند گناهكاران 

را بی چون و چرا ببخشد؟ ارميای نبی در رساله خود می گويد كه خداوند روشن ساخته است 
كه بخشش گناهان به آسانی حاصل نمی شود: 

كتاب ارميای نبی 5: 7، 9
خداوند مى گويد: »ديگر چگونه مى توانم شما را ببخشم؟ چون  حتى فرزندانتان مرا ترك 
گفته     اند و آنچه راكه خدا نيست مى پرستند. من خوراك به آنها دادم تا سير بشوند، ولى بجاى 
تشكر، غرق زناكارى شدند و وقت خود را با فاحشه  ها تلف كردند... آيا براى اين كارهاى 

شرم آور تنبيه شان نكنم؟ آيا نبايد از چنين قومى انتقام بگيرم؟..«

بِد انسان، خداوند از روی لطف و  با وجود اعماِل  خداوند به هوشع نبی چنين گفت كه   4.6

و  بين تقدس  اين مشكل  برساند.  آنند،  به جزايی كه مستحق  را  آنها  محبت خود نمی خواهد 
محبت خداوند، فقط در كاری كه خداوند توسط عيسی مسيح انجام داد، رفع گرديد:  

كتاب هوشع نبی 8:11
اى اسرائيل، چگونه تو را از دست بدهم؟ چگونه بگذارم بروى؟ چگونه مى توانم تو را مثل 

ادمه و صبوئيم رهاكنم؟ آه از دلم برمى خيزد! چقدر آرزو دارم به تو كمك كنم!
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 دعا

در زبور، داود نبی از دانستن اين كه همه گناهانش آمرزيده شده شادمان است:  4.7

كتاب زبور ـ مزمور32: 7-1
خوشابحال كسى كه گناهانش آمرزيده شده و خطاهايش بخشيده شده است! 

خوشابحال كسى كه خداوند او را مجرم نمى شناسد 
و حيله و تزويرى در وجودش نيست.

گناهم وقتى آن را اعتراف نمى كنم، 
وجود مرا مثل خوره مى خورد و تمام شب غصه و گريه امانم نمى دهد! 

تو، اى خداوند، شب و روز مرا تنبيه مى كنى، 
بطورى كه طراوات و شادابى خود را از دست مى دهم و خرد مى شوم.

اما وقتى در حضور تو به گناه خود اعتراف مى كنم 
و از پوشاندن جرمم خوددارى نمى نمايم و به خود مى گويم: 

»بايد گناه خود را نزد خداوند اقرار كنم«، 
تو نيز گناه مرا مى آمرزى. بنابراين، 

هر شخص با ايمانى بمحض آگاه شدن از گناه خود، 
بايد تا فرصت باقى است آن را در حضور تو اعتراف كند. 

طوفان حوادث هرگز به چنين شخصى آسيب نخواهد رساند.
تو پناهگاه من هستى و مرا از بال حفظ خواهى كرد. 

دل مرا با سرودهاى پيروزى و رهايى شاد خواهى ساخت!

5. خداوند به پيامبران خود نشان داد كه او در بين ما خواهد آمد.

5.1 خداوند با كالم خود به نزد انسان می آيد. در اين مورد، كه  چگونه خداوند توسط كالم خود 

در جهان كار می كند، اشعيای نبی می گويد: 
كتاب اشعيای نبی 55: 11-10

»كالم من مانند برف و باران است. همانگونه كه برف و باران از آسمان می بارند و زمين 
نيز  من  كالم  مىبخشند،  نان  گرسنه  به  و  بذر  كشاورز  به  و  سازند  می  وبارور  سيراب  را 
هنگامى كه از دهانم بيرون مىآيد بىثمر نمىماند، بلكه مقصود مرا عملى مىسازد و آنچه 

را اراده كرده ام انجام مىدهد.«       
        

برای پرستش خداوند خيمه ای بسازد كه  تا  امر كرد  به موسی  در كتاب تورات، خداوند   5.2

بعنوان نشانه حضور خداوند در بين مردمش باشد. خداوند پادشاه مطلق است، ليكن او می 
خواهد به بندگان خود كاماًل نزديك باشد. اين اوامر به موسی داده شد: 

كتاب الويان 26: 2-1، 12-11
خداوند فرمود: »بت براى خود درست نكنيد. مجسمه، ستونهاى سنگى و سنگهاى تراشيده 
شده براى پرستش نسازيد، زيرا من خداوند، خداى شما هستم. قانون روز سبت مرا اطاعت 

كنيد و عبادتگاه مرا محترم بداريد، زيرا من خداوند هستم.
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من در ميان شما ساكن خواهم شد و ديگر شما را طرد نخواهم كرد. در ميان شما راه خواهم 
رفت و خداى شما خواهم بود و شما قوم من خواهيد بود. من خداوند، خداى شما هستم كه 
شما را از سرزمين مصربيرون آوردم تا ديگر برده نباشيد. زنجيرهاى اسارت شما را پاره كردم 

و شما را سربلند نمودم.

5.3  كتاب خروج 46-44:29

بله، عبادتگاه، قربانگاه، و هارون و پسرانش را كه كاهنان من هستند تقديس می كنم. من در ميان 
بنی اسرائيل ساكن شده، خدای ايشان خواهم بود و آنها خواهند دانست كه من خداوند، خدای ايشان 

هستم كه آنها را از مصر بيرون آوردم تا در ميان ايشان ساكن شوم. من خداوند، خدای آنها هستم.

5.4  خداوند به حزقيال نبی نشان داد كه او روزی، با روشی جديد، بين قوم خود آمده و در بين 

آنها زندگی خواهد نمود:
كتاب حزقيال نبی 27-26:37

» من با ايشان عهد مى بندم كه تا به ابد ايشان را در امنيت نگه دارم. من آنها را در سرزمين شان 
مستقر كرده، جمعيتشان را زياد خواهم نمود و خانة مقدس خود را تا به ابد در ميان ايشان قرار 
خواهم داد. خانة من در ميان ايشان خواهد بود و من خداى ايشان خواهم بود و آنها قوم من.   

                                

5.5  همينگونه، خداوند به مالكی نبی  گفت كه به معبد او خواهد آمد: 

كتاب مالكی 3: 1 
خداوند قادر متعال می فرمايد: »قاصد خود را می فرستم تا راه را برای من آماده كند. سپس 
خداوندی كه انتظارش را مى كشيد ناگهان به خانة  خود خواهد آمد. آن رسولى كه شما مشتاق 

ديدارش هستيد خواهد آمد و عهد مرا به شما اعالن خواهد كرد.« 
                   

5.6  خداوند به اشعيای نبی گفت كه او جالل خود را به تمامی بشر نشان خواهد داد: 

كتاب اشعيا نبی 40: 5-3 
صدايی مى شنوم كه می گويد: 

»راهی از وسط بيابان برای آمدن خداوند آماده كنيد. راه او را در صحرا صاف كنيد. 
دره ها را پر كنيد؛ كوه ها و تپه ها را هموار سازيد. 

راه های كج را راست و جاده های ناهموار را صاف كنيد. 
آنگاه شكوه و جالل خداوند ظاهر خواهد شد و همة مردم آن را خواهند ديد. 

خداوند اين را وعده فرموده است.«

به  را  داراست كه خداوند خود  را   بسياری  پيشگويی های  كتاب عهد عتيق* وعده ها و   5.7

كاملترين شكل به جهان ظاهر می سازد. مثاًل ميكاه نبی پيشگويی می كند كه خداوند از نسل 
داود كسی را بدنيا خواهد آورد و بر قوم اسرائيل حكومت خواهد كرد: 

كتاب ميكاه نبی 5: 2
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خداوند مى فرمايد: »ای بيت لحم افراته، هر چند كه در يهودا روستاى كوچكى بيش  نيستى با 
وجود اين از تو كسى براى من ظهور خواهد كرد كه از ازل بوده است و او قوم من اسرائيل را 

رهبرى خواهد نمود.«
                   

دعا
5.8 دركتاب مزامير )زبور(، داود نبی، در شادمانی غرق است چون كه خداوند به جهان می آيد 

تا عدالت حكمفرما گردد.  
مزمور 96: 13-10
به همه قومها گوييد: 

 »خداوند سلطنت مى كند!« 
 جهان پايدار است و تكان نخواهد خورد. 

خداوند قومها را با انصاف داورى خواهد كرد.«
 آسمان و زمين شادى كنند 

و دريا و موجودات آن به جوش و خروش آيند. 
مزرعه ها و هر آنچه كه در آنهاست شادمان شوند و درختان جنگل شادى كنند.

زيرا خداوند براى داورى جهان مى آيد. او همة قومها را با عدل 
و انصاف داورى خواهد كرد.«

                         

اشعيای نبی گناهان قوم را اقرار كرده، وی خواهان آنست كه خداوند، خودش را بصورت   5.9

حيرت آوری جلوه گر سازد، همانطوريكه در دوران قبل هم انجام داده بود: 
 كتاب اشعيا نبی 1:64- 9

ای كاش آسمانها را مى شكافتی و پايين مى آمدى! حضور تو كوهها را مى جنبانيد و آنها را 
مانند آبى كه بر روى آتش بجوش مى آيد، مى لرزانيد. اى كاش مى آمدى و قدرت خود را به 
دشمنانت نشان مى دادى و حضور تو آنها را به لرزه مى انداخت. زمانى تو اين كار را كردى؛ 

هنگامى كه انتظار آن را نداشتيم تو آمدى و با حضور خود كوهها را لرزاندى. 
براى  تو  از  غير  ديگرى  خداى  كه  شنيده  كسى  نه  و  ديده  كسى  نه  تابحال،  جهان  آغاز  از 

پرستندگانش چنين كارهايى بكند.
تو كسانى را نزد خود مى پذيرى كه با خوشحالى آنچه را كه راست است انجام مى دهند. 

ولى ما آنچه را كه راست است انجام نداديم و تو بر ما غضبناك شدى. 
آيا براى ما كه مدت زيادى در گناه غوطه ور بوده ايم اميدى هست؟ همة ما گناهكاريم؛ 

حتى كارهاى خوب ما نيز تمام به گناه آلوده است. 
گناهانمان ما را مانند برگهاى پاييزى خشك كرده، 

و خطاياى ما همچون باد ما را با خود مى برد و پراكنده مى كند. 
كسى نيست كه دست دعا بسوى تو دراز كند و از تو يارى خواهد. 

تو روى خود را از ما برگردانيده اى و به سبب گناهانمان، ما را ترك كرده اى.
اما اى خداوند، تو پدر ما هستى. ماگل هستيم و تو كوزه گر. 

همة ما ساختة دست تو هستيم. پس، 
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اى خداوند، تا اين حد بر ما خشمگين نباش و گناهان ما را تا به ابد بخاطر نسپار. 
بر ما نظر لطف بيانداز، زيرا ما قوم تو هستيم.  

6.  خداوند، عيسی مسيح رابعنوان كالم خود، توسط  تولدی معجزه آسا فرستاد و به 

او قوتی معجزه گر داد.
بعد از اينكه يوسف، مريم را به عقد خود در آورد، خداوند فرشته ای را در رويا نزد يوسف   6.1

فرستاده تا بر وی آشكار كند كه مريم توسط روح القدس* حامله است و عيسی مسيح را در 
رحم دارد: 

انجيل متی 1: 25-18
واقعة تولد عيسی مسيح* به اين شرح است: مريم، مادر عيسى كه در عقد يوسف بود، قبل از 
ازدواج با او، بوسيلة روح القدس آبستن شد. يوسف كه سخت پاى بند اصول اخالق بود، بر آن 
شد كه نامزدى خود را بهم بزند، اما درنظر داشت اين كار را در خفا انجام دهد تا مبادا مريم بى 
آبرو شود. او غرق در اينگونه افكار بود كه بخواب رفت. در خواب فرشته اى را ديد كه به او گفت: 
»يوسف، پسر داود، از ازدواج با مريم نگران نباش. كودكى كه در َرِحم اوست، از روح القدس 
است. او پسرى خواهد زاييد، و تو نام او را عيسى )يعنى نجات دهنده( خواهى نهاد، چون او قوم 
خود را از گناهانشان خواهد رهانيد.« و اين همان پيغامى است كه خداوند قرنها قبل به زبان نبى 
خود »اشعيا« فرمود بود: »بنگريد! دخترى باكره آبستن خواهد شد و پسرى بدنيا خواهد آورد،  و او 
را عمانوئيل خواهند ناميد.« )عمانوئيل بزبان عبرى به معنى »خدا با ما« است.( چون يوسف بيدار 
شد، طبق دستور فرشته عمل كرد و مريم را به خانه اش آورد تا همسر او باشد؛  اما با او همبستر 

نشد تا وقتى كه او پسرش را بدنيا آورد؛ و يوسف او را »عيسى« نام نهاد.  

داستان تولد عيسی مسيح:   6.2

انجيل لوقا 2: 20-1
تحت  سرزمينهاى  تمام  رادر  مردم  تا  داد  فرمان  روم،  امپراطور  اوگوستوس،  زمان،  آن  در 
از  كرينيوس،  كه  گرفت  صورت  زمانى  سرشمارى  اين  كنند.  سرشمارى  امپراطورى  ُسلطه 
مى بايست  شخص  هر  سرشمارى،  در  شركت  براى  بود.  سوريه  فرماندار  امپراطور،  جانب 
به شهر آبا و اجدادى خود مى رفت. از اينرو، يوسف نيز از شهر ناصره در استان جليل، به 
بود.  پادشاه  داود  نسل  از  او  زيرا  رفت  يهوديه  استان  در  بيت لحم  يعنى  پادشاه  داود  زادگاه 
او  همراه  مى گذراند،  را  خود  باردارى  روزهاى  آخرين  و  بود  يوسف  عقد  در  كه  نيز  مريم 
و  فرارسيد،  مريم  حمل  وضع  وقت  بودند،  بيت لحم  در  كه  هنگامى  كند.  نام  ثبت  تا  رفت 
نخستين فرزند خود را كه پسر بود، بدنيا آورد و او را در قنداقى پيچيد و در آخورى خوابانيد، 
بودند  چوپانانى  شهر،  آن  اطراف  دشتهاى  در  نبود.  جا  ايشان  براى  آنجا  درمسافرخانة  زيرا 
ايشان  ميان  در  فرشته اى  ناگهان  شب،  آن  مى كردند.  مراقبت  خود  گله هاى  از  شبانگاه  كه 
به  فرشته  اما  فراگرفت.  را  همه  ترس  و  تابيد  اطرافشان  در  خداوند  جالل  نور  و  شد  ظاهر 
مژده اى  هستم،  شما  براى  مژده اى  حامل  من  »نترسيد!  گفت:  و  داد  خاطر  اطمينان  ايشان 
نجات دهندة  و  امروز مسيح، خداوند  كه همين  اينست  آن  و  مردم!  براى همة  مسرت بخش 
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را  نوزادى  كه  اينست  من  سخن  درستى  عالمت  گشود.  جهان  به  چشم  داود  شهر  در  شما، 
خواهيد ديد كه در قنداق پيچيده و در آخور خوابانيده اند.«

خدا،  ستايش  در  آنان  پيوستند.  فرشته  آن  به  آسمانى  فرشتگان  از  بيشمارى  گروه  ناگهان 
مى سرائيدند و مى گفتند: »خدا را در آسمانها جال باد و بر زمين، در ميان مردمى كه خدا را 
خشنود مى سازند، آرامش و صفا برقرار باد!« چون فرشتگان به آسمان بازگشتند، چوپانان به 
يكديگر گفتند: »بياييد به بيت لحم برويم و اين واقعة عجيب را كه خداوند خبرش را به ما داده 
است، به چشم ببينيم.« پس با شتاب به بيت لحم رفتند و مريم و يوسف را پيدا كردند. آنگاه 
نوزاد را ديدند كه در آخورى خوابيده است. چوپانان بى درنگ ماجرا را به گوش همه رساندند 
و سخنانى راكه فرشته درباره نوزاد گفته بود، بازگو كردند. هر كه گفت هاى آنان را مى شنيد، 
حيرت زده مى شد. اما مريم، تمام اين رويدادها را در دل خود نگاه مى داشت و اغلب دربارة 
آنها به فكر فرو مى رفت. پس چوپانان به صحرا نزد گله هاى خود بازگشتند و خدا را سپاس 

مى گفتند بسبب آنچه مطابق گفتة فرشتگان ديده و شنيده بودند.

عيسی مسيح يك عطای خاصی از خداوند دريافت نمود تا در سن سی سالگی، خدمتش   6.3

انسانها  به   خداوند  محبت  و  لطف  نشانه  كه  او   های  معجزه  از  بعضی  كند.  آغاز  آشكارا  را 
ست،اينها مى باشند:

- آرام كردن طوفان:  انجيل لوقا 8: 25-22
روزى عيسى باشاگردانش سوار قايقى شد و از ايشان خواست كه آن را به كناره ديگر درياچه 
ببرند. در بين راه، عيسى را خواب در ربود. ناگهان طوفان سختى درگرفت، طورى كه آب قايق 

را  پر كرد و جانشان به خطر افتاد.
شاگردان با عجله عيسى را بيدار كردند و فرياد زدند: »استاد، استاد، نزديك است غرق شويم!« 
عيسى برخاست و به طوفان دستور داد: »آرام شو!« آنگاه باد و امواج فروكش كرد و همه جا 
آرامش حكمفرماگرديد! سپس از ايشان پرسيد: »ايمانتان كجاست؟« ايشان با ترس و تعجب به 

يكديگر گفتند: »اين مرد كيست كه حتى باد و امواج دريا نيز از او فرمان مى برند؟«

- او به پنج هزار نفر غذا می دهد:  انجيل لوقا 9: 17-10 
عيسى  آنگاه  ساختند.  آگاه  بودند،  كرده  آنچه  از  را  عيسى  و  برگشتند  رسوالن  مدتى،  از  پس 
همراه ايشان، بدور از چشم مردم، بسوى شهر بيت صيدا براه افتاد. اما عده بسيارى از مقصد او 
باخبر شدند و بدنبالش شتافتند. عيسى نيز با خوشرويى ايشان را پذيرفت و باز درباره ملكوت 
خدا ايشان را تعليم داد و بيماران را شفا بخشيد. نزديك غروب، دوازده شاگرد عيسى آمده، 
تا به آباديهاى اطراف بروند و براى گذراندن شب، جا و  به او گفتند: »مردم را مرخص فرما 
خوراك بيابند، چون در اين بيابان، چيزى براى خوردن پيدا نمى شود.« عيسى جواب داد: »شما 
خودتان به ايشان خوراك بدهيد!« شاگردان با تعجب گفتند: »چگونه؟ ما حتى براى خودمان، 
چيزى جز پنج نان و دو ماهى نداريم! شايد مى خواهى كه برويم و براى تمام اين جمعيت غذا 
بخريم؟« فقط تعداد مردها در آن جمعيت، حدود پنج هزار نفر بود. آنگاه عيسى فرمود: »به 
مردم بگوييد كه در دسته هاى پنجاه نفرى، بر روى زمين بنشينند.« شاگردان همه را نشاندند. 
عيسى آن پنج نان و دو ماهى را در دست گرفت و بسوى آسمان نگاه كرد و شكر نمود. سپس 
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نانها را تكه تكه كرد و به شاگردانش داد تا در ميان مردم تقسيم كنند. همه خوردند و سير شدند 
و دوازده سبد نيز از تكه هاى باقيمانده، اضافه آمد.

- اخراج ارواح ناپاك از جان انسانها:  انجيل لوقا 4: 37-31
در  در روزهاى سبت  و  ايالت جليل رفت  از شهرهاى  يكى  َكَفرناحوم،  به  آن، عيسى  از  پس 
عبادتگاه يهود، كالم خدا را براى مردم شرح مى داد. در آنجا نيز، مردم از سخنان و تعاليم او 
شگفت زده شدند، زيرا با قدرت و اقتدار سخن مى گفت. يكبار، وقتى در عبادتگاه كالم خدا 
را تعليم مى داد، مردى كه روح پليد داشت شروع به فرياد زدن كرد و گفت: »آه، اى عيساى 
ناصرى، با ما چه كار دارى؟ آيا آمده اى ما را هالك كنى؟ من تو را خوب مى شناسم، اى فرستاده 

مقدس خدا!« 
عيسى اجازه نداد آن روح پليد بيش از اين چيزى بگويد و به او دستور داده، گفت: »ساكت باش! 
از اين مرد بيرون بيا!« روح پليد در برابر چشمان بهت زدة همه، آن مرد را بر زمين انداخت و 
بى نكه آسيب بيشترى برساند، از جسم او خارج شد. مردم حيرت زده، از يكديگر مى پرسيدند: 
مى كنند؟«  اطاعت  او  از  نيز  پليد  ارواح  حتى  كه  هست  مرد  اين  سخنان  در  قدرتى  چه  »مگر 

بالفاصله خبر اين واقعه در سراسر آن ناحيه پيچيد. 

توسط  او  كه  معناست  اين  به  اين  شده«.  »مسح  يعنی  داشت،  »مسيح«  لقب  عيسى    6.4

خداوند، بعنوان يك پيام آور خاص و يگانه، مسح  شده است.  وقتيكه يحيی در زندان بود، 
در مسيح بودن عيسی شك پيدا كرد و پيغام فرستاده گفت: »آيا تو آن مسيح وعده داده شده 

هستی يا نی؟«
انجيل لوقا 7: 23-18

هنگامى كه يحيى خبر كارهاى عيسى را از زبان شاگردان خود شنيد، دو نفر از ايشان را نزد او 
فرستاد تا بپرسند:»آيا تو همان مسيح موعود هستى يا هنوز بايد منتظر آمدن او باشيم؟«

شفا  را  مختلف  بيماران  و  كورها  افليج ها،  او  كه  رسيدند  عيسى  نزد  هنگامى  شاگرد  دو  آن 
مى بخشيد و ارواح پليد را از وجود ديوانگان اخراج مى كرد. آنان سؤال يحيى را به عرض او 
رساندند. عيسى در جواب فرمود: »نزد يحيى بازگرديد و آنچه ديديد و شنيديد، براى او بيان 
كنيد كه چگونه  نابينايان بينا مى شوند، لنگ ها راه مى روند، جذامى ها شفا مى يابند، ناشنواها 
شنوا مى گردند، مرده ها زنده مى شوند و فقرا پيغام نجاتبخش خدا را مى شنوند. سپس به او 

بگوييد، خوشابحال كسى كه به من شك نكند.«

دعا
مريم وقتی فهميد كه وی عيسی مسيح را به دنيا خواهد آورد، اين طور دعا كرد:  6.5

 انجيل لوقا 1: 55-46
مريم گفت: »خداوند را با تمام وجود ستايش مى كنم ، و روح من، بسسب نجات دهنده ام 
خدا، شاد و مسرور مى گردد! چون او مِن ناچيز را مورد عنايت قرار داده است. از اين پس، 
همة نسلها مرا خوشبخت خواهند خواند، زيرا خداى قادر و قدوس در حق من كارهاى 
بس بزرگ كرده است. »لطف و رحمت او، نسل اندر نسل شامل حال آنانى مى شود كه از 
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او مى ترسند. او دست خود را باقدرت دراز كرده و متكبران را همراه نقشه هايشان پراكنده 
ساخته است. سالطين را از تخت بزير كشيده و فروتنان را سربلند كرده است. گرسنگان 
را با نعمت هاى خود سير كرده، اما ثروتمندان را تهىدست روانه نموده است. او رحمت 
خود راكه به اجداد ما وعده داده بود، به ياد آورده و به يارى قوم خود، اسرائيل، آمده است. 

بلى، او وعدة ابدى خود را كه به ابراهيم و فرزندان او داده بود، به ياد آورده است.«

7. خداوند در مسيح پيغام انجيل)بشارت( را داد.

عيسی مسيح انجيل رابعنوان »مژدة خداوند« گفته است. اين به معنای بشارت يا انجيل می   7.1

باشد. اين مژدة مسيح است كه خداوند به وسيله مسيح، پادشاهى آسمانی خود را بر روی زمين 
برقرار می سازد:

مرقس 1: 15-14
مدتى بعد، پس از آنكه يحيى بدستور هيروديس پادشاه، زندانى شد، عيسى به ايالت جليل آمد تا 
پيام خدا را به مردم برساند. او فرمود: »زمان موعود فرارسيده است. بزودى خداونْد ملكوت خود 

را برقرار خواهد ساخت. پس، از گناهان خود دست بكشيد و به اين خبر خوش ايمان بياوريد.«

در آغاز خدمت خود بين مردم، عيسی مسيح برای نشان دادن كارهايی كه به خواست خدا   7.2

بايد می كرد، مستقيمًا به گفته های اشعيای نبی استناد می كند: 
 انجيل لوقا 4: 19-16 

شنبه  روز  اش،  هميشگى  عادت  طبق  آمد،  بود  شده  بزرگ  آن  در  كه  شهرى  ناصره،  به  وقتى 
به عبادتگاه شهر رفت. در حين مراسم، او برخاست تا قسمتى از كالم خدا را براى جماعت 
بخواند. آنگاه طومار اشعياى نبى را به او دادند. او طومار را باز كرد و آن قسمت را خواند كه 
بينوايان  به  تا مژدة رحمت او را  مى فرمايد: »روح خداوند بر من است! خداوند مرا برگزيده 
برسانم. او مرا فرستاده است تا رنجديدگان را تسلى بخشم و رهايى را به اسيران و بينايى را به 
نابينايان اعالم نمايم و مظلومان را آزاد سازم؛ و بشارت دهم كه زمان آن فرا رسيده كه خداوند 

انسان را مورد لطف خود قرار دهد.«

او  اين بود كه  يكی از حيرت آورترين قسمتی كه عيسی مسيح در تعليم خود می گفت،    7.3

قدرت آمرزش گناه را دارد: 
 انجيل لوقا 5: 26-17

روزی عيسی در خانه اى مشغول تعليم مردم بود. عده اى از علماى دين يهود و فريسى ها نيز از 
اورشليم و ساير شهرهاى جليل و يهوديه در آنجا حضور داشتند. در همانحال، عيسى باقدرت 

خداوند، بيماران را شفا مى بخشيد.
در آن ميان، چند نفر آمدند و مرد فلجى را بر روى بسترى به همراه آوردند. آنها كوشيدند كه 
و  رفتند  پشت بام  به  پس  نتوانستند.  اما  برسانند،  عيسى  نزد  جميعت  انبوه  ميان  از  را  خود 
مقابل  و  فرستادند  پايين  بسترش  با  را  بيمار  و  برداشتند  را  باالى سر عيسى  سفالهاى سقف 

گذاشتند. عيسى 
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وقتى عيسى ايمان ايشان را ديد، به آن مرد فلج فرمود: »اى دوست، گناهانت آمرزيده شد!«
علما و فريسيانى كه در آنجا نشسته بودند، با خود فكر كردند: »چه كفرى! مگر اين شخص 

خود را كه مى داند؟ غير از خدا، چه كسى مى تواند گناهان مردم را ببخشد؟«
عيسى فورًا متوجه افكار آنان شد و فرمود: »چرا سخن مرا كفر مى پنداريد؟ من اين قدرت 
و اختيار را دارم كه گناه انسان را ببخشم. ولى مى دانم كه سخن گفتن آسان است؛ ديگران 
نيز ممكن است همين ادعا را بكنند. پس حال اين مرد را شفا مى بخشم تا بدانيد كه ادعاى 
من پوچ نيست!« سپس رو به آن مرد زمين  گير كرد و فرمود: »برخيز و بسترت را جمع كن 

و به خانه برو!« 

آن مرد در برابر چشمان همه، فورًا از جا برخاست، بستر خود را برداشت و در حاليكه با تمام 
وجود خدا را شكر مى كرد، به خانه رفت. حيرت همة حضار را فراگرفته بود. ايشان با ترس 

آميخته به احترام خدا را شكر مى كردند و مى گفتند: »امروز شاهد اتفاقات عجيبى بوديم!« 

َمَثل مشهور حكايِت »پسر گم شده« ديده می شود. اين  خالصة پيغام اساسی انجيل، در   7.4

حكايت نشانة محبت و مهربانی خداوند است كه در انتظار توبه و بازگشِت همة انسانها، بعنوان 
فرزندان خدا، می باشد. در زير)ستون سمت راست(، توضيحاتی در موردآياِت كتاب مقدس 

داده شده اند. 

انسان در برابر خداوند رسكشی می كند و پيامن 
دوستی بني خود و خداوند را می شكند. 

 موقعيكه انسان جدای از خداوند زندگی 
می كند، خود را خوشبخت نمی بيند. 

انجيل لوقا 15: 32-11 
براى آنكه موضوع بيشتر روشن شود، عيسى 
اين داستان را نيزبيان فرمود: »مردى دو پسر 
پدرش گفت:  به  پسر كوچك  داشت. روزى 
»پدر، بهتر است سهمى كه از دارايى تو بايد به 
من به ارث برسد، از هم اكنون به من بدهى. 
بين  را  دارايى خود  و  نمود  موافقت  پدر  پس 
كه  نگذشت  »چندى  كرد.  تقسيم  پسرش  دو 
به  و  كرد  جمع  داشت  چه  هر  كوچكتر،  پسر 
سرزمينى دوردست رفت. در آنجا تمام ثروت 
خود را در عياشى ها و راه هاى نادرست بر باد 
داد. از قضا، در همان زمان كه تمام پولهايش 
آن  در  شديدى  قحطى  بود،  كرده  خرج  را 
در  سخت  او  كه  طورى  آمد،  پديد  سرزمين 
تنگى قرار گرفت و نزديك بود از گرسنگـى 

بميرد. پس به ناچـار رفت
ندارد  را  بندگی  انتظار  تنها  انسان  از  خداوند 
خداوند  كند.  عمل  رشيعت  طبق  فقط  كه 
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آميز پدر و فرزندی  آن رابطهء حمبت  خواهان 
انساهنا  ميان  به  خداوند  دليل  مهني  به  است. 
می آيد تا حمبت خود را به انسان، به يک شكل 
غری منتظره و بسيار پر ارزش، ناميانگر سازد. 
مورد  پرس،  بعنوان  و  پذيرد  می  را  اين  انسان 

خوش آمد گويی قرار می گرید. 

خداوند  با  خواهند  می  كه  كسانی  هستند  اما 
اطاعت  ولی  باشند،  داشته  نزديک   رابطهء 
رشيعت  بعنوان  بيشرت  را  خداوند  خدمت  و 

انجام می دهند تا آن رابطهء پرس خداوند.  

و  آيد  می  انساهنا  گونه  اين  طرف  به  خداوند 
آن حمبت غری منتظره خود را به آهنا عرضه می 

دارد تا حمبت انساهنا را به خود جلب ناميد. 

 .

و به بندگى يكى از اهالى آن منظقه درآمد. او 
نيز وى را به مزرعه خود فرستاد تا خوكهايش 
را بچراند. آن پسر به روزى افتاده بود كه آرزو 
خود  شكم  خوكها،  خوراك  با  بتواند  مىكرد 
كرد.  نمى  كمك  او  به  هم  كسى  كند؛  سير  را 
به خود آمد و فكر كرد: در  »سرانجام روزى 
و  كافى  خوراك  نيز  خدمتكاران  پدرم،  خانه 
گرسنگى  از  اينجا  من  و  دارند،  اضافى  حتى 
نزد  و  خاست  برخواهم  پس  مى شوم!  هالك 
من  پدر،  اى  گفت:  خواهم  او  به  رفته،  پدر 
در حق خدا و در حق تو گناه كرده ام، و ديگر 
بدانى،  خود  پسر  مرا  كه  راندارم  اين  لياقت 

خواهش مى كنم مرا به نوكرى خود بپذير! 
پدر  خانة  بسوى  و  برخاست  بى درنگ  »پس 
براه افتاد. اما هنوز از خانه خيلى دور بود كه 
و  او سوخت  بحال  و دلش  ديد  را  او  پدرش 
گرفت  آغوش  در  را  او  و  دويد  استقبالش  به 

و بوسيد . 
»پسر به او گفت: پدر، من در حق خدا و در 
حق تو گناه كرده ام، و ديگر لياقت اين را ندارم 

كه مرا پسر خود بدانى. 
عجله  گفت:  خدمتكاران  به  پدرش  »اما 
كنيد! بهترين جامه را  از خانه بياوريد و به او 
بپوشانيد! انگشترى به دستش و كفش به پايش 
كنيد! و گوساله پروارى را بياوريد و سر ببريد 
تا جشن بگيريم و شادى كنيم! چون اين پسر 
من، مرده بود و زنده شد؛ گم شده بود و پيدا 

شده است! 
»پس ضيافت مفصلى برپا كردند. 

»در اين اثنا، پسر بزرگ در مزرعه مشغول كار 
بود. وقتى به خانه باز مى گشت، صداى ساز و 
رقص و پايكوبى شنيد. پس يكى از خدمتكاران 

را صدا كرد و پرسيد: چه خبر است؟
و  بازگشته  برادرت  داد:  جواب  »خدمتكار 
بازيافته،  سالم  و  صحيح  را  او  چون  پدرت 
گرفته  جشن  و  سربريده  را  پروارى  گوساله 

است! 
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دعا
7.5 عيسی مسيح،  شاگردانش* را تشويق می نمود تا نزد خداوند دعا كنند،  همانند پسران و دخترانی 

كه به نزِد يك پدِر مهربان می آيند. اين دعای معروفی است كه عيسی به شاگردانش آموخت.  
انجيل متی 6: 13-9 

پس شما اينگونه دعا كنيد:
»ای پدر ماكه در آسمانی، نام مقّدس تو گرامى باد.  »ملكوت تو برقرار گردد. 

»خواست تو آنچنان كه در آسمان مورد اجراست، بر زمين نيز اجرا شود.
»نان روزانة ما را امروز نيز به ما ارزانى دار.

»خطاهاى ما را بيامرز چنانكه ما نيز آنان راكه به ما بدى كرده اند، مى بخشيم.
»ما را از وسوسه ها دور نگاه دار و از شيطان حفظ فرما؛  

»زيرا ملكوت و قدرت و جالل تا ابد از آن توست. آمين!«

8. خداوند با مرگ عيسی مسيح، محبت بی پايان خود را به انسان گناهكار نشان داد.

8.1 بزرگان يهود قصد كشتن عيسی مسيح را داشتند، زيرا عيسی در مورد خداوند، بعنوان » پدِر 

من« صحبت می كرد. گويی كه او بطرز خاصی از روح و كالم خداوند پر بود. اين قضييه بعد 
از اينكه عيسی مسيح يك شخص فلج را در روز َسَبت* )شنبه روز استراحت يهوديان( شفا 

داد، رخ داد. 
 انجيل يوحنا 5: 18-15

او نزد سران قوم رفت و گفت: »كسى كه مرا شفا داد، عيسى است.«  پس، ايشان به آزار و اذيت 
عيسى پرداختند و او را متهم به قانون شكنى كردند چون روز شنبه اين معجزه را انجام داده بود. ولى 
عيسى جواب داد: »پدر من خدا هميشه كارهاى نيك انجام مى دهد، و من نيز از او پيروى مى كنم.« 
قانون  تنها  نه  چون  ساخت،  تر  مصمم  او  خون  ريختن  در  را  قوم   سران  عيسى،  حرف  اين 
مذهبى را مىشكست، بلكه خدا را نيز پدر خود مىخواند و به  اين ترتيب خود را با خدا برابر 

مىساخت.

برادر بزرگ عصبانى شد و حاضر نشد وارد 
به  و  آمد  بيرون  پدرش  اينكه  تا  شود.  خانه 
در  او  اما  بيايد.  خانه  به  كه  كرد  التماس  او 
همچون  من  كه  سالهاست  گفت:  جواب 
يك  حتى  و  كرده ام  خدمت  تو  به  غالم  يك 
اما  نكرده ام.  از دستوراتت سرپيچى  بار هم 
در تمام اين مدت به من چه دادى؟ حتى يك 
بزغاله هم ندادى تا سر بُبرم و با دوستانم به 
تو  ثروت  كه  پسرت  اين  اما  بپردازم!  شادى 

بازگشته  كه  حال  كرده،  تلف  فاحشه ها  با  را 
است، بهترين گوساله پروارى راكه داشتيم، 
»پدرش  گرفتى!  جشن  برايش  و  بريدى  سر 
من  كنار  در  هميشه  تو  عزيزم،  پسر  گفت: 
تو  به  واقع  در  دارم،  من  چه  هر  و  بوده اى؛ 
تعلق دارد و سهم ارث توست! اما حاال بايد 
جشن بگيريم و شادى كنيم، چون اين برادر 
تو، مرده بود و زنده شده است؛ گم شده بود 

و پيدا شده است!«  
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عيسی مسيح مى دانست كه آنها قصد كشتن او را دارند، ولی او نه برعليه آنها جنگيد و نه   8.2

از آنها فرار كرد. او در مرگش به انجام رسيدن گفته هاى انبيا را كه در باره اش گفته بودند،  مى 
ديد و حاضر بود برنجد و بميرد. او اين را برای حواريون خود تعريف نمود و خود را در اينجا  

»پسر انسان«* خطاب كرد همانگونه ای كه حزقياِل نبی قباًل در مورد مسيح نوشته بود: 
انجيل لوقا 18: 34-31 

بسوى  ما  مى دانيد،  »چنانكه  فرمود:  ايشان  به  و  آورد  گرد  خود  نزد  را  شاگرد  دوازده  آن  سپس 
اورشليم مى رويم. وقتى به آنجا برسيم، تمام آنچه كه انبياى پيشين درباره من پيشگويى كرده اند، 
عملى خواهد شد. در آنجا مرا بدست غير يهوديان خواهند سپرد تا مرا مورد استهزاء قرار داده، 
بى احترامى كنند؛ به صورتم آب دهان بيندازند، شالقم بزنند و سرانجام به قتل رسانند. اما من 

روز سوم پس از مرگ، زنده خواهم شد!«
اما شاگردان چيزى از سخنان او درك نكردند، و مفهوم آنها از ايشان مخفى نگاه داشته شد، 

گويى براى ايشان معما مى گفت.

8.3 موقعيكه مسيح را دستگير می نمودند، او به پطرس كه  می خواست از وی دفاع كند، هشدار 

داده، و توضيح داد كه  اگر می خواست، می توانست از خداوند فرشتگان را برای دفاع خود 
بطلبد كه او را نجات دهند: 

انجيل متی 26: 54-51
در اين لحظه يكی از همراهان عيسى شمشير  خود  را كشيد و با يك ضربه، گوش غالم كاهن 
اعظم را بريد. عيسى به او فرمود: »شمشيرت را غالف كن. هر كه شمشير بكشد، با شمشير 
نيز كشته خواهد شد. مگر نمى دانى كه من مى توانم از پدرم درخواست كنم تا در يك لحظه، 
هزاران فرشته به كمك ما بفرستد؟ ولى اگر چنين كنم، پيشگويى هاى كتاب آسمانى دربارة من 

چگونه جامة عمل خواهند پوشيد؟«

به كفرگويی  را  او  يهود  را محاكمه می كرد، سران  يهود، عيسی  عالی  موقعيكه شورای   8.4

متهم كردند: 
انجيل لوقا 22: 66 تا 2:23

به محض روشن  شدن هوا، شوراى عالى يهود، مركب از كاهنان اعـظم و علماى دين، تشكيل 
جلسه داد. ايشان عيسى را احضار كرده، از او پرسيدند: »به ما بگو، آيا تو مسيح موعود هستى 
يا نه؟« عيسى فرمود: »اگر هم بگويم، باور نخواهيد كرد وا جازه نخواهيد داد تا از خود دفاع 
كنم. اما بزودى زمانى خواهد رسيد كه من در كنار خداى قادر مطلق، بر تخت سلطنت خواهم 

نشست!«
همه فرياد زده، گفتند: »پس تو ادعا مى كنى كه فرزند خدا هستى؟« 

فرمود: »بلى، چنين است كه مى گوييد!« 
فرياد زدند: »ديگر چه نيازى به شاهد داريم؟ خودمان كفر را از زبانش شنيديم!« آنگاه اعضاى 
و  بردند،  يهوديه  رومى  فرماندار  »پيالطوس«،  حضور  به  را  عيسى  برخاسته،  همگى  شورا 
شكايات خود را عليه او عنوان كرده، گفتند: »اين شخص مردم را تحريك مى كند كه به دولت 

روم ماليات ندهند، و ادعا مى كند كه مسيح، يعنى پادشاه ماست.« 
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يهوديان، پيالطس رامجبورساختند كه عيسی را به صليب بكشد:   8.5

انجيل لوقا 23: 26-20
پيالطوس بار ديگر با مردم سخن گفت، چون مى خواست عيسى را آزاد كند. اما ايشان بلندتر 
فرياد زدند: »مصلوبش كن! مصلوبش كن!« باز براى بار سوم پيالطوس گفت: »چرا؟ مگر او 
به مرگ محكومش كنم. دستور مىدهم  كه  ندارم  دليلى  مرتكب چه جنايتى شده است؟ من 
شالقش بزنند و آزادش مى كنم.« اما مردم با صداى بلند فرياد مى زند و با اصرار مى خواستند كه 
او مصلوب شود؛ و سرانجام فريادهاى ايشان غالب آمد، و پياطوس به درخواست ايشان، حكم 
اعدام عيسى را صادر كرد. سپس، باراباس راكه بعلت شورش و خونريزى در حبس بود، آزاد 
كرد و عيسى را تحويل داد تا طبق تقاضاى ايشان، اعدام شود. سربازان رومى عيسى را بردند. 
هنگامى كه مى رفتند، مردى بنام »شمعون قيروانى« راكه از مزرعه به شهر باز مى گشت، مجبور 

كردند كه صليب عيسى را بردارد و بدنبال او ببرد. 

عيسی بر صليب كشيده شد:   8.6

انجيل لوقا  23: 43-32
دو جنايتكار را بردند تا با او اعدام كنند. نام محل اعدام، »كاسة سر« بود. در آنجا هر سه را به 
صليب ميخكوب كردند، عيسى در وسط و آن دو جنايتكار در دو طرف او. در چنين حالى، 

عيسى فرمود: »اى پدر، اين مردم را ببخش، زيراكه نمى دانند چه مى كنند.« 
سربازان رومى لباسهاى عيسى را به حكم قرعه ميان خود تقسيم كردند. مردم ايستاده بودند 
و تماشا مى كردند. سران قوم نيز ايستاده، به او مى خنديدند و مسخره كنان مى گفتند: »براى 
ديگران معجزات زيادى انجام داد؛ حال اگر واقعًا مسيح و برگزيده خداست، خود را نجات 
و  مى كردند،  تعارف  او  به  را  خود  ترشيده  شراب  نموده  مسخره  را  او  نيز  سربازان  دهد!« 
مى گفتند: »اگر تو پادشاه يهود هستى، خود را نجات بده!« باالى سر او، بر صليب، تخته اى كه 
تقصيرنامة او بود، كوبيدند. روى آن به زبانهاى يونانى، رومى و عبرى نوشته شده بود: »اينست 
پادشاه يهود!« يكى از آن دو جنايتكار كه در كنار عيسى مصلوب شده بود، به طعنه به او گفت: 
»اگر تو مسيح هستى، چرا خودت و ما را نجات نمى دهى؟« اما آن ديگرى، او را سرزنش كرد و 
گفت: حتى در حال مرگ هم از خدا نمى ترسى؟ ما حقمان است كه بميريم، چون گناهكاريم. 
اما از اين شخص، يك خطا هم سر نزده است.« سپس رو به عيسى كرد و گفت: »اى عيسى، 
وقتى ملكوت خود را آغاز كردى، مرا هم بياد آور!« عيسى جواب داد: »خاطر جمع باش كه تو 

همين امروز با من در بهشت خواهى بود!« 

عيسی بر روى صليب جان داد:    8.7

انجيل لوقا 23: 49-44
از  خورشيد  نور  و  فراگرفت،  را  جا  همه  تاريكى  ساعت،  سه  مدت  براى  ظهر،  هنگام  به 
تكه  دو  بود،  آويزان  خدا  خانة  مقدس  جايگاه  در  كه  ضخيمى  پردة  آنگاه  ايستاد.  باز  تابيدن 
مى سپارم.«  تو  دستهاى  به  را  خود  روح  پدر،  »اى  گفت:  بلند  صدايى  با  عيسى  سپس  شد. 

اين را گفت و جان سپرد. 
افسر رومى كه مأمور اجراى حكم بود، وقتى اين صحنه را ديد خدا را ستايش كرد و گفت: 
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»اين مرد حقيقتًا بى گناه بود!« كسانى كه براى تماشاگرد آمده بودند، وقتى اين اتفاقات را ديدند، 
اندوهگين و سينه زنان، به خانه هاى خود بازگشتند. در اين ميان دوستان عيسى و زنانى كه از 

جليل بدنبال او آمده بودند، دورتر ايستاده، اين وقايع را مى نگريستند.

اشعيای نبی سالهای قبل راجع به كسی صحبت كرده بود كه خداوند، وی را » بنده ام «   8.8

ناميده، و او توسط مرگش، گناهان انسانها را بر خود می گيرد: 
اشعيای نبی 53: 6-4 

اين دردهاى ما بود كه او به جان گرفته بود، اين رنجهاى ما بود كه او بر خود حمل مى كرد؛ اما 
ماگمان كرديم اين درد و رنج مجازاتى است كه خدا بر او فرستاده است. براى گناهان ما بود كه 
او مجروح شد و براى شرارت ما بود كه او را زدند. او تنبيه شد تا ما سالمتى كامل داشته باشيم. 
از زخمهاى او ما شفا يافتيم. ما همچون گوسفندانى كه آواره شده باشند، گمراه شده بوديم؛ 
راه خدا را ترك كرده به راه هاى خود رفت بوديم. باوجود اين، خداوند تقصيرها و گناهان همة 

ما را به حساب او گذاشت! 

دعا
داود نبی، دراين دعا از كتاب مزامير)زبور(، احساس می كند كه خداوند او را به حال خود   8.9

رها نموده است. ولی دعا می كند تا خداوند وی را نجات بدهد. همان جمله ايكه توسط عيسی 
در باالی صليب به زبان آورده شد. خداوند او را نه فقط از دست دشمنانش نجات داد، بلكه از 
مرگ هم وی را خالصی داد. خداوند به  روشی ژرف و پر جالل او را از مرگ، دوباره رستاخيز 

گردانيد: 
 مزمور 20-1:22

اى خدای من، اىخدای من، چرا مرا ترك كرده ای؟ 
چرا دور ايستاده اى و ناله ام را نمى شنوى و به نجاتم نمى شتابى؟ 

شب و روز مى نالم و آرامى ندارم، اما تو مرا اجابت نمى كنى. 
با وجود اين، تو پاك و مقدس هستى.

پدران ما تو را ستايش كردند و بر تو توكل نمودند و تو نيز ايشان را نجات دادى؛ نزد تو 
فرياد بر آوردند و رهايى يافتند. ايشان بر تو توكل كردند و نوميد و سرافكنده نشدند. 

اما من مانند كرم پست شده ام؛ مرا انسان بحساب نمى آورند. 
نزد قوم خود خوار و حقير شده ام. هركه مرا مى بيند، مسخره مى كند. 

آنها سر خود را تكان مى دهند و با طعنه مى گويند: 
»آيا اين همان كسى است كه بر خدا توكل داشت؟ 

آيا اين همان شخص است كه مى گفت خدا او را دوست دارد؟ 
اگر خدا او را دوست دارد پس چرا نجاتش نمى دهد؟«

اى خداوند، اين تو بودى كه مرا از رحم مادرم بدنيا آوردى. 
وقتى هنوز در آغوش مادرم بودم، تو از من مراقبت نمودى.

از شكم مادرم، تو خداى من بوده اى و مرا حفظ كرده اى.
اكنون نيز مرا ترك مكن، زيرا خطر در كمين است و غير از تو كسى نيست كه به داد من برسد.
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دشمنام مانند گاوان نر سرزمين »باشان« مرا محاصره كرده اند. 
همچون شيران درنده دهان خود را باز كرده اند تا مرا بدرند.

نيرويى در من نمانده است. تمام بندهاى استخوانهايم از هم جدا شده اند. 
دلم مانند موم آب مى شود. گلويم همچون ظرف گلى خشك شده و زبانم به كامم چسبيده. 

تو مرا به لب گور كشاندا ه اى. دشمنانم مانند سگ، دور مرا گرفته اند. 
مردم بدكار و شرور مرا احاطه نموده اند. دستها و پاهاى مرا سوراخ كرده اند. 

از فرط الغرى تمام استخوانهايم ديده مى شوند؛ بدكاران به من خيره شده اند. 
َرخت مرا در ميان خود تقسيم كردند و بر رداى من  قرعه انداختند. 

اى خداوند، از من دور مشو؛ اى قوت من، به يارى من بشتاب! 
جانم را از دم شمشير برهان. جان عزيز مرا دست بدكاران نجات ده. 

9. خداوند عيسی را پس از مرگ دوباره زنده ساخت.

جسد عيسی از باالی صليب پائين آورده شد و در يك مقبرة سنگی قرار گرفت.    9.1

انجيل لوقا 23: 56-50
آنگاه شخصى به نام يوسف، اهل رامة يهوديه، نزد پيالطوس رفت و اجازه خواست كه جسد 
عيسى را دفن كند. يوسف مردى خداشناس بود و انتظار آمدن مسيح را مى كشيد. در ضمن، او 
يكى از اعضاى شوراى عالى يهود بود، اما با تصميمات و اقدام ساير اعضاى شورا موافق نبود. 
او پس از كسب اجازه، جسد عيسى را از باالى صليب پايين آورد، آن را در كفن پيچيد و در 
قبر تازه اى گذاشت كه قباًل كسى در آن گذاشته نشده بود. اين قبر كه شبيه يك غار كوچك بود، 
در دامنه تپه اى در داخل يك صخره، تراشيده شده بود. تمام كار كفن و دفن، همان عصر جمعه 

انجام شد. يهوديها كارهاى روز تعطيل شنبه را عصر روز جمعه تدارك مى ديدند.
زنانى كه از جليل بدنبال عيسى آمده بودند، همراه يوسف رفتند و محل قبر را ديدند و مشاهده 
كردند كه جسد عيسى چگونه در آن گذاشته شد. سپس به خانه بازگشتند و دارو و عطريات تهيه 
كردند كه به رسم آن زمان، به جسد بمالند تا زود فاسد نشود. اما وقتى دارو آماده شد، ديگر روز 

شنبه فرا رسيده بود. پس مطابق قانون مذهبى يهود، در آن روز به استرلحت پرداختند.

درروز سوم شاگرداِن* عيسی دريافتند كه جسد عيسی در مقبره نيست. فرشته ای به آنها    9.2

گفت كه عيسی از مردگان، برخاسته است: 
 انجيل لوقا 24: 12-1

روز يكشنبه، صبح خيلى زود، زنها دارو و عطرياتى را كه تهيه كرده بودند، با خود برداشته، به سر 
قبر رفتند. وقتى به آنجا رسيدند، ديدند سنگ بزرگى كه جلو دهانة قبر بود، به كنارى غلطانيده 
مبهوت  و  مات  ايشان  نبود!  آنجا  خداوند  عيساى  جسد  اما  شدند.  قبر  وارد  پس  است.  شده 
ايستاده، در اين فكر بودند كه بر سر جسد چه آمده است. ناگاه دو مرد با لباسهايى درخشان و 

خيره كننده، در مقابل ايشان ظاهر شدند. زنان بسيار ترسيدند و آنان را تعظيم كردند. 
آن دو مرد پرسيدند: »چرا در بين مردگان به دنبال شخص زنده مى گرديد؟ عيسى اينجا نيست! 
او زنده شده است! بياد آوريد سخنانى راكه در جليل به شما گفت كه مى بايست به دست مردم 
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گناهكار تسليم شده، كشته شود و روز سوم بر خيزد!« آنگاه زنان گفته هاى عيسى را بياد آوردند. 
پس با عجله به اورشليم بازگشتند تا آن يازده شاگرد و سايرين را از اين وقايع آگاه سازند. 

زنانى كه به سرقبر رفته بودند، عبارت بودند از مريم مجدليه، يونا، مريم مادر يعقوب و چند زن 
ديگر. ولى شاگردان گفته هاى زنان را افسانه پنداشتند و نمى توانستند باور كنند. 

اما پطرس بسوى قبر دويد تا ببيند چه اتفاقى افتاده است. وقتى به آنجا رسيد، خم شد و با دقت 
به داخل قبر نگاه كرد. فقط كفن خالى آنجا بود! او حيران و متعجب به خانه بازگشت.  

های  نوشته  و  تورات  روی  از  گشته،  ظاهر  شاگردانش*  از  تن  دو  به  برخاسته،  عيسای   9.3

آنكه وی توسط  از  قبل  ببيند،  تا مسيح*رنج  بود  داد كه چرا الزم می  آنها توضيح  برای  انبيا 
خداوند رستاخيز بكند: 

 انجيل لوقا 24: 35-13
در همان روز يكشنبه، دو نفر از پيروان عيسى به دهكدة »عموآس« مى رفتند كه با اورشليم حدود 
ده كيلومتر فاصله داشت. در راه درباره وقايع چند روز گذشته گفتگو مى كردند، كه ناگهان خود 
عيسى از راه رسيد و با آنان همراه شد. اما خدا نگذاشت كه در آن لحظه او را بشناسند. عيسى 
پرسيد: »گويا سخت مشغول بحث هستيد! موضوع گفتگويتان چيست؟« آن دو، ايستاده. آثار 
غم و اندوه از چهره  شان نمايان بود. يكى از آن دو كه »كلئوپاس« نام داشت، جواب داد: »تو 
در اين شهر بايد تنها كسى باشى كه از وقايع چند روز اخير بى خبر مانده اى!« عيسى پرسيد: 
»كدام وقايع؟« گفتند: وقايعى كه براى عيساى ناصرى اتفاق افتاد! او نبى و معلم توانايى بود؛ 
اعمال و معجزه هاى خارق العاده اى انجام مى داد و مورد توجه خدا و انسان بود. اما كاهنان 
اعظم و سران مذهبى ما او را گرفتند و تحويل دادند تا او را به مرگ محكوم ساخته، مصلوب 
كنند. ولى ما با اميدى فراوان، تصور مى كرديم كه او همان مسيح موعود است كه ظهور كرده 
تا قوم اسرائيل را نجات دهد. عالوه بر اينها، حاالكه دو روز از اين ماجراها مى گذرد، چند زن 
از جمع ما، با سخنان خود ما را به حيرت انداختند، زيرا آنان امروز صبح زود به سر قبر رفتند و 
وقتى بازگشتند، گفتند كه جسد او را پيدا نكرده ا ند، اما فرشتگانى را ديده اند كه گفته انه عيسى 
زنده شده است! پس چند نفر از مردان ما به سر قبر رفتند و ديدند كه هر چه زنان گفته بودند، 
عين واقعيت بوده است، اما عيسى را نديدند.« آنگاه عيسى به ايشان فرمود: »چقدر شما نادان 
هستيدا! چرا اينقدر برايتان دشوار است كه به سخنان انبياء ايمان بياوريد؟ آيا ايشان بروشنى 
اين  تمام  مى بايست  برسد،  به عزت و جالل خود  آنكه  از  پيش  كه مسيح  نكرده اند  پيشگويى 
زحمات را ببيند؟« سپس تمام پيشگويى هايى راكه درباره خودش در تورات موسى و كتابهاى 

ساير انبياِء آمده بود براى آنان شرح داد. 
در اين هنگام به دهكده عموآس و پايان سفرشان رسيدند و عيسى خواست كه به راه خود ادامه 
نزد  با اصرار خواهش كردند كه شب را  تاريك مى شد. آن دو مرد  اما چون هوا كم كم  دهد. 
ايشان بماند. پس عيسى به خانه ايشان رفت. وقتى بر سر سفره نشستند، عيسى نان را برداشت 
و شكرگزارى نموده، هر يك تكه اى داد. ناگهان چشمانشان باز شد و او را شناختند! همان 
لجظه عيسى ناپديد شد. آن دو به يكديگر گفتند: »ديدى وقتى در راه، مطالب كتاب آسمانى را 
براى ما شرح مى داد، چگونه دلمان به تپش افتاده بود و به هيچان آمده بوديم؟« پس بى درنگ 
به اورشليم بازگشتند و نزد يازده شاگرد عيسى رفتند كه با ساير پيروان او گرد آمده بودند، و 
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نيز  نفر  دو  آن  آنكه  ديده است!  را  او  نيز  زنده شده است! پطرس  مى گفتند: »خداوند حقيقتًا 
ماجراى خود را تعريف كردند و گفتند كه چگونه عيسى در بين راه به ايشان ظاهر شد و به چه 

ترتيب سر سفره، هنگام پاره كردن نان، او را شناختند. 

عيسای برخاسته مجددًا خود را به شاگردان* ديگر نيز نشان داده، و به آنها فرمود كه مژدة   9.4

آمرزش گناهان را به مردم سراسر جهان بايد برسانند. 
انجيل لوقا 24: 47-36 

در همانحال كه گرم گفتگو بودند، ناگهان عيسى در ميانشان ايستاد و سالم كرد. اما همه وحشت 
كردند، چون تصور كردند كه روح مى بينند! 

عيسى فرمود: »چرا وحشت كرده ايد؟ چرا شك داريد و نمى خواهيد باور كنيد كه خودم هستم! 
به جاى ميخها در دستها و پايهايم نگاه كنيد! مى بينيد كه واقعًا خودم هستم. به من دست بزنيد 
اما همينطور كه مى بينيد، من  تا خاطر جمع شويد كه من روح نيستم. چون روح بدن ندارد، 
دارم.« در همانحال كه سخن مى گفت، دستها و پايهاى خود را به ايشان نشان داد. آنان شاد و 

حيرت زده بودند و نمى توانستند آنچه راكه مى ديدند، باور كنند. 
عيسى از ايشان پرسيد: »آيا در اينجا چيزى براى خوردن داريد؟« آنها مقدارى ماهى پخته به 
او دادند. او نيز در برابر چشمان شگفت زده ايشان، آن را خورد. آنگاه به ايشان فرمود: »آيا به 
ياد داريد كه پيش از مرگم، وقتى با شما بودم، مى گفتم كه هر چه در تورات موسى و كتابهاى 
انبياِء و زبور داود، درباره من نوشته شده است، همه بايد عملى شود؟ حال، با آنچه كه براى من 
اتفاق افتاد، همه آنها عملى شد!« آنگاه ذهنشان را باز كرد تا همة پيشگويى هاى كتاب آسمانى 

را درك كنند. 
سپس فرمود: »بلى، از زمانهاى دور، در كتابهاى انبياِء نوشته شده بود كه مسيح موعود بايد رنج 
و زحمت ببيند، جانش را فداكند و روز سوم زنده شود؛ و اين است پيغام نجات بخشى كه بايد 
از اورشليم به همة قومها برسد: »همه كسانى كه از گناهانشان توبه كنند وبسوى من  باز گردند، 

آمرزيده خواهند شد.« 

نويسندة رساله عبرانيان، توضيح می دهد كه عيسی، چون آمادگی مرگ بر روی صليب را    9.5

داشت، توسط مرگش، قدرت مرگ و قدرت شيطان )ابليس( را در هم شكست. اكنون عيسی 
ما را در تمامی رنجها و ناگواريهايمان ياری می دهد. چونكه او تا پايان با ما يكی شده است:  

عبرانيان 2: 18-14 
از آنجا كه اين فرزندان خدا، انسان هستند و داراى گوشت و خون مى باشند، او نيز گوشت و 
خون شد و به شكل انسان در آمد؛ زيرا فقط با انسان شدن مى توانست جانش را در راه ما فدا 
كند و بميرد، و با مرگ خود، قدرت شيطان را نابود سازد، شيطانى كه صاحب اختيار مرگ بود. 
تنها از اين راه بود كه مى توانست آنانى راكه در تمام عمرشان در وحشت مرگ بسر مى بردند و 
اسير ترس بودند، رهايى بخشد. همة ما مى دانيم كه او براى كمك به فرشتگان نيامد، بلكه به 
اين جهان آمد تا انسانهايى راكه به گفتة كتاب آسمانى، از »نسل ابراهيم« مى باشند، دستگيرى 
نمايد. به همين جهت الزم بود كه او نيز از هر لحاظ مانند برادران خود گردد تا در حضور خدا، 
براى انسانها كاهن اعظمى دلسوز و وفادار باشد و به هنگام كفارة گناهان، بتواند در همان حال 
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كه نسبت به انسان رحيم و كريم مى باشد، نسبت به خدا نيز وفادار بماند. زيرا از آنجا كه خود 
به  به هنگام عذاب و وسوسه درك كند و  انسان را  عذاب ديد و وسوسه شد، قادر است درد 

كمك او بشتابد.

دعا
دركتاب مزامير )زبور(، نبی از اعتماد خود به خداوند سخن می گويد، زيرا می داند كه    9.6

خداوند او را در برابر قدرِت مرگ محافظت می نمايد و حضور خداوند، او را  هميشه در بر 
دارد.  مزمور 16: 11-1

اى خدا، از من محافظت فرما، زيرا كه به تو پناه آورده ام.
به خداوند گفتم: »تو خداوند من هستى وجز تو هيچ چيز مرا خوشبخت نمى كند.«

بزرگان واقعى دنيا كسانى هستند كه به تو ايمان دارند، و ايشان ماية شادى من مى باشند.
آنان كه بدنبال خدايان ديگر مى روند دچار دردهاى زيادى خواهند شد. 

من براى اين خدايان قربانى نخواهم كرد و حتى نام آنها را بر زبان نخواهم آورد.
اى خداوند، تو همه چيز من هستى! تو مال و ثروت من  هستى! 

زندگى من در دستهاى تواست. آنچه به من بخشيده اى، عالى است و من از آن لذت مى برم. 
خداوند را شكر مى كنم كه مرا راهنمايى مى كند و حتى شب هنگام نيز مرا تعليم مى دهد. 

خداوند هميشه با من است! او در كنار من است و هيچ چيز نمى تواند مرا بلرزاند. 
پس من در امان خواهم ماند و قلب و وجودم از شادى لبريز خواهد شد؛ 

زيرا تو مرا در چنگال مرگ رها نخواهى كرد و كسى راكه دوستش دارى نخواهى 
گذاشت از بين برود. تو راه حيات را به من نشان خواهى داد. 

حضور تو مرا از شادى لبريز مى كند و بودن در كنار تو به من لذتى جاودانى مى بخشد.

10. خداوند روح القدس خود را به شاگردان،  كه عيسی را بعنوان  مسيح و كالم خداوند 

می دانستند، عطا فرمود.
پيش از آنكه  عيسای مسيح به آسمان برود، او به شاگردان خود گفت كه خداوند، روح   10.1

القدس* را خواهد فرستاد تا به روشی جديد در درون ايشان زندگی نمايد: 
اعمال رسوالن 1: 5-3، 9-8

او در مدت چهل روز پس از مرگ خود، بارها خود را زنده به رسوالن ظاهر ساخت و به طرق 
گوناگون به ايشان ثابت كرد كه واقعًا زنده شده است. در اين فرصتها، او دربارة ملكوت خدا با 
ايشان سخن مى گفت. در يكى از اين ديدارها بود كه عيسى به ايشان گفت: »از شهر اورشليم 
بيرون نرويد بلكه منتظر روح القدس باشيد زيرا او همان هديه اى است كه پدرم وعده ا ش را داده 
و من نيز در باره اش با شما سخن گفتم. »يحيى شما را با آب تعميد داد ولى تا چند روز ديگر 

شما با روح القدس تعميد خواهيد يافت.«  
ولى آنچه الزم است بدانيد اين است كه وقتى روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهيد يافت تا 

در »اورشليم«، در  سراسر »يهوديه«، »سامره«، و تا دورترين نقطة دنيا دربارة من شهادت دهيد.« 
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پس از آنكه عيسى اين سخنان را به پايان رساند، در مقابل چشمان ايشان، بسوى آسمان باال 
رفت و در ابرى ناپديد گشت.

بعد از اينكه عيسای مسيح به آسمان رفت، فرشتگان به شاگردان* گفتند كه او روزی باز   10.2

به اين دنيا باز می گردد: 
اعمال رسوالن 1: 11-10

ميانشان  در  سفيدپوش  مرد  دو  شدند  متوجه  ناگهان  كه  بودند  خيره  آسمان  به  هنوز  ايشان 
ايستاده اند. ايشان گفتند: »اى مردان جليلى، چرا اينجا ايستاده ايد و به آسمان خيره شده ايد؟ 

عيسى به آسمان رفت و همانگونه كه رفت، يك روز نيز باز خواهد گشت.« 

چندی بعد روح القدس* بر شاگردان* نازل گرديد:   10.3

اعمال رسوالن 2: 4-1 
هفت هفته  پس از مرگ و زنده شدن مسيح، روز »پنطيكاست« فرا رسيد. به اين روز، »عيد پنجاهم« 
مى گفتند، يعنى پنجاه روز بعد از عيد پَِسح. در اين روز يهوديان نوبر غلة خود را به خانة خدا 
مى آوردند. آن روز، وقتى ايمانداران دور هم جمع شده بودند، ناگهان صدايى شبيه صداى وزش باد 
از آسمان آمد و خانه اى راكه در آن جمع بودند، پر كرد. سپس چيزى شبيه زبانه هاى آتش ظاهر شده، 
پخش شد و بر سر همه قرار گرفت. آنگاه همه از روح القدس پر شدند و براى اولين بار شروع به 

سخن گفتن به زبانهايى كردند كه با آنها آشنايى نداشتند، زيرا روح خدا اين قدرت را به ايشان داد.

به  رسول،  پطرِس  شد،  داده  شاگردان*  به  خداوند  طرف  از  القدس  روح  آنكه  از  پس   10.4

يهوديان دربارة اينكه برعيسای مسيح چه گذشت، توضيح داد : 
اعمال رسوالن 2: 36-22

»حال، ای مردان اسرائيلی به من گوش دهيد! همانطور كه خود نيز مى دانيد، خدا بوسيلة عيساى 
ناصرى معجزات عجيب ظاهر كرد تا به همه ثابت كند كه عيسى از جانب او آمده است. از سوى 
ديگر، خدا مطابق اراده و نقشه اى كه از پيش تعيين فرموده بود، به شما اجازه داد تا بدست اجنبى 
هاى بى دين، عيسى را بر صليب كشيده، بُكشيد. ولى خدا او را دوباره زنده ساخت و از قدرت 

مرگ رهانيد، زيرا مرگ نمى توانست چنين كسى را در چنگ خود اسير نگه دارد. 
»زيرا داود نبى مى فرمايد:

مى دانم كه خداوند هميشه با من است. 
خدا مراكمك مى كند. قدرت پرتوان خدا پشتيبان من است. 

از اين جهت دلم از خوشى لبريز است و زبانم دائمًا او را سپاس مى گويد! 
زيرا آسوده خاطر هستم كه در مرگ نيز در امان خدا مى باشم. 

تو نمى گذارى جانم در عالم مردگان بماند 
و اجازه نخواهى داد بدن فرزند مقدس تو فاسد گردد.

تو به من عمر دوباره عطا خواهى كرد و در حضورت مرا از خوشى لبريز خواهى نمود. 
»برادران عزيز، كمى فكر كنيد! اين سخنان را جّد ما داود دربارة خودش نگفت زيرا او مرد، 
دفن شد و قبرش نيز هنوز همينجا درميان ماست. ولى چون نبى بود، مى دانست خدا قول داده 
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و قسم خورده است كه از نسل او، مسيح را بر تخت سلطنت او بنشاند. داود به آيندة دور نگاه 
مى كرد و زنده شدن مسيح را مى ديد و مى گفت كه جان او در عالم مردگان باقى نخواهد ماند 
و بدنش نخواهد پوسيد. داود در واقع دربارة عيسى پيشگويى مى كرد و همة ما با چشمان خود 
ديديم كه خدا عيسى را زنده ساخت. »او اكنون در آسمان بر عاليترين جايگاه افتخار در كنار 
خدا نشسته است و روح القدس موعود را از پدر دريافت كرده و او را به پيروان خود عطا فرموده 
است، كه امروز شما نتيجه اش را مى بينيد و مى شنويد. »پس مى بينيد كه داود سخنانى را كه از 
او نقل كردم، دربارة خودش نگفت چون داود هرگز به آسمان نرفت، بلكه مى گويد: خدا به 

خداوند من مسيح گفت: در دست راست من بنشين تا دشمنانت را زير پايت بيندازم. 
»از اين جهت، من امروز به وضوح و روشنى به همة شما هموطنانم مى گويم كه همين عيسى كه 

شما بر روى صليب كشتيد، خدا او را خداوند و مسيح تعيين فرموده است!«

دريافت  را  گناهانمان  آمرزش  عيسی،  مرگ  توسط  ما  كه  دارد  می  بيان  رسول  پولس   10.5

قرار می دهد كه  را در جايگاهی  ما  را دريافت نموديم كه  القدسی  نموديم. و همينطور روح 
مطابق شريعت هم بتوانيم زندگی كنيم: 

 روميان 8: 17-1 
بنابراين، چون به عيسى مسيح تعلق داريم، هيچ محكوميت و مجازاتى در انتـظار ما نيست. زيرا 
قدرت حيات بخش روح القدس كه به لطف مسيح به ما عطا شده، ما را از سلطة گناه و مرگ آزاد 
كرده است. درواقع، ما با دانستن احكام مذهبى از چنگال گناه نجات پيدا نكرديم، زيرا قادر به 
رعايت آنها نيستيم. به همين علت خدا طرح ديگرى براى نجات ما تهيه ديد. او فرزند خود عيسى 
مسيح را در بدنى مانند بدن انسانى ما به اين جهان فرستاد، با اين تفاوت كه بدن او مثل بدن ما 
تحت سلطة گناه نبود. او آمد و جانش را در راه آمرزش گناهان ما قربانى كرد، تا ما را نيز از سلطة 
گناه آزاد سازد. پس حال، قادريم احكام و دستورات خدا را اطاعت كنيم، زيرا عنان زندگى ما در 
دست روح خداست نه در دست طبيعت كهنه و گناه آلود ما. آنانى كه عنان زندگى خود را بدست 
طبيعت كهنه شان مى دهند، چيزى جز ارضاى شهوات خود نمى جويند. اما آنانى كه تابع روح خدا 
هستند، اعمالى را بجا مى آورند كه خدا را خشنود  مى سازد. اگر از روح خدا پيروى كنيم، حيات 
و آرامش نصيبمان مى گردد؛ اما اگر از طبيعت كهنة خود پيروى كنيم، چيزى جز مرگ و هالكت 
بدست نخواهيم آورد. زيرا طبيعت گناه آلود ما، برضد خداست و هرگز از احكام خدا اطاعت 
نكرده و نخواهد كرد. ازاينرو، آنانى كه عنان زندگى شان در دست طبيعت كهنة گناه آلودشان 
است و هنوز در پى خواهشهاى ناپاك سابق خود هستند، نمى توانند خدا را راضى كنند. البته شما 
چنين نيستيد. چنانچه روح خدا در وجود شما ساكن باشد، عنان زندگى تان در دست طبيعت 
تازه تان خواهد بود. به ياد داشته باشيد كه اگر روح مسيح در وجود كسى ساكن نباشد، او اصاًل 
مسيحى نيست. با اينحال، اگر چه مسيح در وجود شما زندگى مى كند، اما سرانجام بدنتان در اثر 
عواقب گناه خواهد مرد، ولى روحتان زنده خواهد ماند، زيرا مسيح روحتان را آمرزيده است. و 
اگر روح خدايى كه عيسى مسيح را پس از مرگ زنده كرد، در وجود شما باشد، همان خدا بدنهاى 

فانى شما را نيز پس از مرگ بوسيلة همين روح كه در وجود شماست، زنده خواهد كرد. 
پس، اى برادران عزيز، شما ديگر به هيچ وجه مجبور نيستيد از اميال و خواهشهاى طبيعت 
اگر  اما  شد.  خواهيد  هالك  و  گمراه  اينصورت  در  زيرا  كنيد،  پيروى  خود  سابق  آلود  گناه 
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ماند.  خواهيد  زنده  سازيد،  نابود  ناپاكش  اعمال  با  را  كهنه  طبيعت  اين  خدا،  روح  قدرت  با 
زيرا تمام كسانى كه از روح خدا پيروى مى كنند، فرزندان خدا هستند. پس همچون برده ها، 
نباشد، بلكه مانند فرزندان خدا رفتار نماييم، فرزندانى كه به  با ترس و لرز  رفتارمان آميخته 
عضويت خانوادة خدا پذيرفته شده اند و خدا را پدر خود مى خوانند. زيرا روح خدا در عمق 
وجود ما، به ما مى گويد كه ما فرزندان خدا هستيم. و اگر فرزندان خدا هستيم، وارثان او نيز 
خواهيم بود. بعبارت ديگر، خدا تمام آن جالل و شكوهى راكه به فرزند خود عيسى مسيح 
شريك  او  جالل  در  آينده  در  مى خواهيم  اگر  اما  فرمود.  خواهد  عطا  نيز  ما  به  داد،  خواهد 

شويم، بايد اكنون در دردها و رنجهاى او نيز شريك گرديم.

دعا
در كتاب مزامير )زبور(، داود نبی، گناهان خود را نزد خداوند اقرار می نمايد )به درس   10.6

سوم، مزمور 51: 1-9 مراجعه شود(، و تقاضا می نمايد تا در حضور خداوند دوباره كاماًل 
بتواند با خوشی بسر ببرد: 

 مزمور 51: 17-10
خدايا، دلى پاك در درون من بيافرين و از نو، روحى راست به من عطا كن. 

مرا از حضورت مران و روح پاك خود را از من مگير.
شادى نجات از گناه را به من باز ده و مرا يارى كن تا با ميل و رغبت تو را اطاعت كنم.

آنگاه احكام تو را به گناهكاران خواهم آموخت و آنان بسوى تو بازگشت خواهند نمود.
اى خدايى كه نجات دهندة من هستى، وجدان مرا از اين گناه خونريزى پاك كن تا بتوانم در 

وصف عدالت تو سرود بخوانم.
خداوندا، كمكم كن تا بتوانم دهانم را بگشايم و تو را ستايش كنم. 

تو از من قربانى حيوانى نخواستى، وگرنه آن را تقديم مى كردم.
قربانى من اين قلب شكسته و اين روح توبه كار من است كه به تو تقديم مى كنم؛ 

اى خداوند، مى دانم كه اين هدية مرا خوار نخواهى شمرد.

فهرست لغات
پادشاهی خداوند  سلطنِت ملوكانه خداوند است. پادشاهی خداوند،  پادشاهی خداوند 
زمانيكه مردم به خداوند توكل مى كنند و حاكميت او را با اطاعت 
كردن از خواست او، قبول مى كنند، برقرار می گردد. بعد از داوری 
نهائی، كسانيكه زندگی خود را به خداوند سپرده بودند، با او در اين 

پادشاهی در صلح برای هميشه زندگی خواهند كرد.

عنوانی است كه عيسی مسيح برای شخص خودش بكار مى برد.  پسر انسان 
اين  بود.  داده شده  عتيق وعده  انبياء عهد  توسط  انسان  پسر  آمدن 
اسمی است كه مخصوصًا اشاره  به جالل آينده او در رنج، مرگ و 
رستاخيز وی دارد. پسر انسان بيان ميانجی بودنش ميان آسمان و 
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زمين، فرستاده شده توسط خداوند، و كسيكه در زمان قيامت داور 
و حاكم جهان تا به آخر خواهد بود، می باشد. 

در كتاب مقدس اصطالح »پسِر « بمعنی »كسيكه عضو يك گروه و يا  پسر خدا 
دارای يك شخصيت مجزا است«. بطور مثال »پسر صلح« يا »پسران 
انبياء« آمده است. »پسر خداوند« برای معرفی كسانيكه به خدا تعلق 
دارند، استفاده شده است.  در عهد عتيق )قديم( اين عبارت برای 
فرشتگان، پادشاهان و قوم اسرائيل بصورت جمع بكار رفته است. 
اين كلمة پسران اشاره به معنای مجازی آنست، چون خداوند انسان 
پادشاهانش »فرزندان خداوند« خوانده شده  باشد. اسرائيل و  نمی 
اند زيرا خداوند آنها را آفريده، رهايی داده و به راههای مخصوصی 
راهنمائی كرده است. به همين خاطر آنها بايد در شيوه زندگی خود 
دادند.  مـى  رانشان  خدايی  شخصيت  خداوند،  فرزندان  بعنوان 
ناميده  پادشاه موعود و عيسای نجات دهنده، پسر خداوند  عيسی، 
برای  نمود  به روشی يگانه، رفتاری را عمل  او  شده است، چونكه 
خود،  طبيعت  و  زندگی  شيوة  در  او  متعلقند.  خداوند  به  كسانيكه 

طبيعت واقعی خداوند را آشكار ساخت. 

آنرا عيد فصح)پسح(     يهوديان  قيام( كه  پاك)عيد رستاخيز، روز  عيد  پينطيكاست و عيد پاك 
مى نامند، عيد دو هفته ا ی است در بهار كه مردم اسرائيل، آزادی خود 
را از غالمی در مصر در زمان موسی جشن مى گيرند.  اين عيد زمانی 
است برای تجديد عهد و پيمانی كه با خدا بسته بودند. يهوديان در اين 
ايام عيد، عيسای  رفتند. در همين  اورشليم مى  در  به معبد  بايد  عيد 
مسيح مصلوب شد و از مرگ رستاخيز نمود. پنجاه روز بعد از عيد 
پاك، برگزاری جشن عيد پنطيكاست )پنجاهم( است. اين عيد  زمانى 
بود كه يهوديان خداوند را برای اولين ميوه های محصوالتشان شكر 
مى كردند. در هنگام اين عيد عيسای  مسيح بعد از اينكه خودش به 
آسمان باال رفت، روح القدس را برای پيروانش فرستاد. بهمين خاطر 

مسيحيان در سراسر  جهان اين عيد ها را جشن مى گيرند.  

شاگردان و پيروان عيسی مسيح حواريون       

رجوع شود به معبد خيمه عبادت  

روح خدا. بوسيله روح القدس خداوند صحبت مىكند و در مردم  روح القدس 
كار مىكند. وعده عيسی اين است كه خداوند مىخواهد بدين وسيله 

با مردمانش رابطه داشته باشد.
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روز هفتم هفته )شنبه( را روز َسّبت گويند. مطابق شريعت موسی  َسّبت   
)تورات( اين روز برای استراحت تخصيص داده شده بود و می بايست 
هيچ كاری در اين روز انجام نمى گرفت. روز َسّبت از غروب روز 

جمعه الی غروب روز شنبه مى باشد.

مرگ  از  بعد  زندگی  و  رستاخيز  به  كه  مذهبی  يهوديان  از  گروهی  صدوقيان    
به رستاخيز  با گروه فريسيان كه  اين گروه در تضاد  ايمان نداشتند. 

و زندگی بعد از مرگ ايمان داشتند، می بودند.

پيمان بين دو شخص يا بين خداوند و انسان و يا مردم. خداوند با نوح،  عهد 
ابراهيم، موسی و نسل های آنها عهد بست. عيسی مسيح با مرگ و 

رستاخيزش بعنوان يك عهد جديد بين خدا و انسان اشاره مى كند.

يك اسم عبری به معنی »خداوند نجات مى دهد« عيسی 

اعضای يك گروه مذهبی يهودی فريسيان 

اوالده های هارون كاهن، برادر موسی. مسئولين آوردن قربانيها، و  كاهنان 
اجرای ديگر مراسم درمعبد اورشليم.

مكان دعا، پرستش و تعليم كتاب های خداوند. هر شهر يا اجتماع  كنيسه 
يهودی دارائی يك كنيسه مى باشد.

كلمه يونانی »كريستوس« و كلمه عبری »مشياح« هر دو به معنی »مسح  مسيح 
شده« هستند. اين كلمه در عهد عتيق برای تدهين پادشاهان بكار می رفت 
كه توسط يك نبی انجام می گرفت.  اين عالمتی بود كه گويا خداوند آن 
پادشاه را برگزيده است. مردم اسرائيل  مسح شده ا ی را كه برگزيده خدا 
باشد انتظار داشتند كه خداوند وعده داده بود كه آنها را نجات خواهد 
داد. كتاب انجيل نشان مى دهد كه عيسی همان نجات دهنده موعود و 

مسح شده )مسيح( است.

مكان مركزی دعا، قربانی ها و پرستش برای مردم اسرائيل. اولين  معبد 
معبد خداوند توسط سليمان پادشاه ساخته شد. قبل از آن مكان دعا، 
شده  ساخته  موسی  توسط  كه  بود  عبادت  خيمه  پرستش  و  قربانيها 
بود.  بعد از اولين ويرانی معبد، آن دوباره ساخته شد. بعد از آخرين 
ويرانی  معبد، آن ديگر دوباره ساخته نگرديد. معبد، يگانه محل برای 

دعا و قربانی آوردن يهوديان بود.   


