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پیشگفتار
خواندن فصل به فصل انجیل یوحنا ما را به خداوند عیسی مسیح به 
عنوان نجات دهندۀ جهان معرفی می کند .در حالیکه یوحنای رسول 
شرح زندگی ،مرگ و رستاخیز عیسی را بیان می کند ،دل ایماندار به 
آن موضوع گرم می شود .در اینجا با شخصی آشنا می شویم که بسیار 
بزرگوار و پرجالل بوده ،و در عین حال با مردمان گناهکار و ناالیق 
با مهربانی و دلسوزی رفتار می کند .خوانندگان با ارادۀ مسیح برای 
کمک به گناهکاران آشنا شده ،و اثر مثبت او را در زمان ورودش در 

زندگی نیازمندان خواهند دید.

روز به روز همانطور که مژدۀ نیکی را راجع از رسالۀ یوحنای رسول 
می خوانید ،این یادداشت های مطالعاتی توجه شما را به آموزش های مهم 
آن انجیل به خداوند عیسی مسیح جلب می کند .همچنین در آخر هر 
قسمت پاسخ و واکنشهای مفید و عملی شما را به آنچه که خوانده اید 

تشویق می کند.

این یادداشت ها برای کسی که خواستار آشنایی بیشتری با مسیح و 
مسیحیت می باشد مناسب است .کسی که آن انجیل و این یادداشت ها 
را با دعا و فکر و توجه مطالعه کرده ،و خدا را با کالمش پذیرفته و 
به راستی آن ایمان آورد – بدون شک بعد از توبه، حیات روحانی و 

زندگی جدیدی به وی بخشیده خواهد شد.
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روز ۱
کلمه

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۱، آیات ۱ - ۲۸

یادآوری: بهتر است مطالعۀ خود را با این دید شروع کنید که عیسی 
کاماًل خدا است. او از همان ابتدا به عنوان کلمۀ ابدی بود. او با خداوند، 
پدر آسمانی در ابدیت بود و با او به عنوان پسر الهی یکی بود. در 
آفرینش جهان »همه چیز به واسطۀ او به وجود آمد، و بدون او هیچ 
حقیقتًا  عیسی  همان  و  است.«۱  شده  آفریده  که  نیامد  وجود  به  چیز 
انسان است. در انسانیت او هیچ کمبودی وجود ندارد. او واقعًا انسان 
انسان هست. یوحنای رسول می فرماید: »کلمه جسم  بود و همانطور 
گردید و در میان ما ساکن شد« )آیه ۱۴(. این موضوع سّر بزرگی 
است، اّما عیسی مسیح »همیشه و برای ابد یک خدا و دارای دو طبیعت 

متفاوت، هم انسان و هم خدا بوده و هست«۲.

نشان می دهد که  به شما  از شاگردان مسیح(  توما )یکی  پاسخ شما: 
چگونه الوهیت عیسی را اقرار کنیم. او این چنین اعتراف کرد: »ای 

خداوند من و ای خدای من« )انجیل یوحنا ۲۰: ۲۸(.
***

۱. انجیل یوحنا ۱: ۳. به غیر از پدر و پسر، روح القدس نیز خدا است. این آموزش 
تثلیث رازگونه است، که هر سه شخصیت یک خدای واحد هستند و این آموزۀ 

اساسی یوحنا است )رسالۀ اول یوحنا ۵: ۷(.

۲. کتابچۀ پرسش و پاسخ های کوتاه – پرسش و پاسخ ۲۱
 Shorter Catechism Question 21 
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روز ۲
بّرۀ خدا

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۱، آیات ۲۹ - ۵۱

پی  در  شاگردانش  خواست  تعمید دهنده  یحیِی  که  وقتی  یادآوری: 
عیسی بروند، او می خواست که ایشان عیسی را به عنوان »بّره« پیروی 
اشاره  عیسی  به  یحیی   ۲۹ آیه  در  که  است  همان  او  منظور  کنند. 
کرده و او را بّرۀ خدا خطاب می کند، بّرۀ خدایی که گناه جهان را 
بّرۀ عید فَِصح آشنایی داشتند. و  بّرۀ قربانی و  برمی دارد. یهودیان به 
در هر دو مورد بّره کشته می شد. بّره باید کشته شود، چون مزد گناه 
مرگ است )رسالۀ رومیان ۶: ۲۳( و آن بّره به عنوان جانشینی برای 
آن شخص و به جای آن شخِص گناهکار قربانی می شد. با این حال، 
خون حیوانات نمی تواند گناه را بردارد و این بّره های قربانی نشانه ای 
به عیسی هستند که »بّرۀ خدا« می باشد )رسالۀ عبرانیان ۱۰: ۴(. چون 
مسیح بّرۀ حقیقی است، با مرگ خودش در واقع خود گناه و تقصیر 
گناه عادالنه مجازات شده و هر که به او ایمان آورد آمرزیده شده و 
نجات خواهد یافت. یحیِی تعمید دهنده می دانست که برای شاگردانش 
کافی نیست که عیسی را فقط به عنوان یک معلم پیروی کنند. بلکه 

آنها باید او را به عنوان بّره پیروی کنند.

کند  کمک  را  تو  که  کن  دعا  و  باش  خواستار  خدا  از  شما:  پاسخ 
تا عیسی را به عنوان بّرۀ خدا بپذیری و با ایمان به او به آمرزش و 

رستگاری ابدی برسی.
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روز ۳
خداوند

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۲، آیات ۱ - ۱۲

به عنوان خداوند می شناختند.  باید عیسی را  یادآوری: آن شاگردان 
ایشان می دانستند که او معلم مهربان و دانایی است، اّما ضروری بود 
انسان به زمین آمده است.  که بدانند او پسر خدا بوده و به صورت 
کافی نبود که فقط او را به عنوان استاد و معلم دینی پیروی کنند. بلکه 
ایشان بایستی او را به عنوان خدای خود می دانستند. یکی از راه هایی 
که عیسی الوهیت یا خدایی خود را آشکار کرد بوسیلۀ معجزاتی بود 
که انجام داد. آنها نشانه هایی از شخصیت و ذات او هستند. مدتی بعد، 
همان شاگردان معجزاتی را در نام عیسی مسیح به انجام خواهند رساند، 
ولی عیسی این نشانه ها را به نام و با قدرت خود به عمل آورد. در آن 
جشن عروسی، او کاری کرد که انجام آن به دست مردم غیرممکن 
است، یعنی او آب را به شراب تبدیل کرد. با شروع معجزاتش، عیسی 
»جالل خود« را آشکار کرد و »شاگردانش به او ایمان آوردند« )آیه 
با معجزات خود نشان می داد که او  ۱۱(. پس بیشتر و بیشتر عیسی 

توانایی پاسخ به هر نیاز و احتیاجی را دارد.

جالل  برای  را  او  و  بده،  تشخیص  را  مسیح  قدرت  لذا  شما:  پاسخ 
که  متعالی  قادر  عنوان  به  او  به  کن.  ستایش  و  بپرست  باشکوهش 

توانایی تأمین نیازهای تو را دارد ایمان آور.
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روز ۴
غیور

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۲، آیات ۱۳ - ۲۵

نشان  به خدا  مربوط  برای چیزهای  را  یادآوری: عیسی غیرت خود 
می داد. وقتی به مزمور ۶۹ و آیۀ ۹ مراجعه کنید، متوّجه می شوید که 
این موضوع در حدود ۱۰۰۰ سال پیش از آمدنش درمورد او پیشگویی  
شده بود: »زیرا غیرت خانۀ تو مرا خورده است«. عیسی غیور و مجاهد 
با  مبارزه  برای  مذهبی  مسائل  بهانۀ  به  که  نبود  سیاسی   شخصیت  یا 
نیروهای اشغالگر امپراتوری روم عمل کند. او برای حفظ محل عبادت 
خداوند به پاکی و بر ضد اضافه شدن چیزهای دنیوی اهمیت زیادی 
نشان می داد. او نمی خواست که معبد خدا به بازار تبدیل شود. اّما او 
نهایی  به عنوان مرحلۀ  در عین حال، آن معبد ساختۀ دست مردم را 
طرح کار و ارادۀ خدا نمی دانست. بلکه بدن خود را معبد حقیقی خدا 
می خواند. اگر چه او مصلوب و کشته خواهد شد، اّما بدنش نابود نشده 
و او دوباره زنده خواهد گشت. این واقعه را داود در مزمور ۱۶ آیه 
۱۰ پیشگویی  کرده بود. در آن بخش مسیح می فرماید که روحش در 
جهنم نخواهد رفت، و همچنین خدا نمی گذارد بدنش فاسد شود. بدن 

او فاسد نمی شود بلکه رستاخیز خواهد کرد.

پاسخ شما: در مسیح برای قیامت و حیات خود تکیه کن، و خدا را با 
غیرت و شوق بسیار عبادت کن.
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روز ۵
استاد

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۳، آیات ۱ - ۱۱

یادآوری: عیسی مسیح بزرگترین معلمین است. نیقودیموس به درستی 
را  آنچه  کامل  معنی  او  اّما  کرد.  خطاب  خدا  جانب  از  معلمی  را  او 
که خودش گفت نفهمید. هیچ کس تا وقتی که از نو زاده شود این 
حقیقت را که عیسی مسیح پیامبر و معلم فرستاده شده از خداوند است 
درک نخواهد کرد. این تولد نو مثل آن نیست که دوباره به صورت 
این تولد جدید، تولد روحانی است.  بازگردیم.  به رحم مادر  جسمی 
داخل  شخص  یک  قلب  به  روح القدس  خداوند  که  زمانی  تولد،  این 
شده و آن را عوض کند رخ می دهد. آن فرد سپس به طور روحانی و 
معنوی فکر می کند و موضوعات ملکوت خدا را به صورت روحانی 
نیقودیموس شخص بسیار هوشمند و تحصیل کرده ای بود،  می فهمد. 
اّما در مسایل روحانی حتی قدمی هم پیش نرفته بود. ما نیز همه در 
همین وضعیت هستیم. ما نمی توانیم ملکوت خدا را ببینیم و نه حتی به 
آن داخل شویم، تا اینکه خداوند روح القدس از نظر روحانی قلب ما 

را عوض کند.

پاسخ شما: تو باید از خود بپرسی، »آیا من از نو زاده شده ام؟« پس 
اگر از نو متولد نشدی، باید برای این تولِد نو به خدا دعا کنی. تو بدون 

آن تولد نجات نخواهی یافت.
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روز ۶
هدیه

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۳، آیات ۱۴ - ۲۱

یادآوری: نیقودیموس با دستورات خدا به موسی آشنایی داشت که 
خدا گفته بود، ماری برنزی را بسازد و آن را بر یک تیر بلندی باال برد 
)کتاب اعداد ۲۱: ۸(. هر شخص اسرائیلی که مارهای آتشین او را نیش 
زده بودند، باید به آن ماری که موسی برپا کرده بود نگاه می کرد و او 
بجای اینکه بمیرد نجات می یافت. به همین ترتیب عیسی مسیح نیز بر 
صلیب خود برافراشته شد، تا هر شخص گناهکاری که به او با ایمان 
نگاه کند از مرگ ابدی نجات یابد. او محکوم به مرگ بر صلیب شد، 
تا اینکه محکومیتی که شریعت بر گناهکاران قرار داده و آن مرگی 
ایمان  مسیح  به عیسی  آنانی که  از  را که آن شریعت حکم می کند 
آورند بردارد. عیسی به عنوان نجات دهندۀ یهودیان و غیریهودیان آمد. 
پس هیچ فرقی ندارد که شما اهل کجا هستید و از کجا آمده اید؛ شما 
می توانید مطمئن باشید که خدا، عیسی نجات دهنده را برای ملّت شما 
نیز فرستاده است. »زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا جهان را 

محکوم کند، بلکه تا به واسطۀ او جهان نجات یابد« )آیه ۱۷(.

پاسخ شما: پس تو آن هدیه را گرفته، و آن نجات دهنده را با ایمان 
بپذیر.
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روز ۷
داماد

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۳، آیات ۲۲ - ۳۶

یادآوری: در یک جشن عروسی شما توقع دارید که عروس و داماد 
بیشتر  معمواًل  ما  ببینید.  را  داماد«  »دوست  یا  دوست  نزدیکترین  و 
اّما  می کنیم.  یاد  عروسی  در  شخص  مهمترین  عنوان  به  عروس،  به 
یحیِی تعمید دهنده موافق اینگونه نظرات نیست. برای او داماد مهمترین 
بود،  خواهد  خوشحال  عروس  اوست.  آن  از  عروس  و  بوده  شخص 
زیرا که به داماد تعلق دارد. مالکیت از آن داماد است و داماد محبوب 
عروس است. دوست داماد نمی خواهد که بیشتر از داماد مدنظر دیگران 
باشد؛ چون آن روزِ عروسی داماد است. شما می توانید در مزمور ۴۵ 
درباره خداونْد عیسی مسیح بخوانید، که آن پادشاهِ پادشاهان، کلیسای 
خود را به عنوان عروس خود برمی گیرد. همچنین در انجیل مّتی فصل 
۲۲ مثل »ازدواج پسِر پادشاه« می خوانیم. خداوند در پایان زمان برای 
و در حال حاضر  تنظیم کرده،  را  برآوردگی آن عروسی همه چیز 
خادمان انجیل را به »راه های« زندگی می فرستد تا هرکسی را به آن 

عروسی دعوت کنند )انجیل مّتی ۲۲: ۹(.

پاسخ شما: خدا دعوت به عروسی را می فرستد. مطمئن باش که بدون 
شک، اگر به عیسی مسیح ایمان آوری در آنجا حاضر خواهی بود. 

پس امروز به مسیح ایمان آور.
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روز ۸
بخشندۀ حیات ابدی

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۴، آیات ۱ - ۲۶

یادآوری: عیسی مسیح چون انسان بود تشنگی را حس کرد. همچنین 
عیسی چون خدا است منشاء حیات جاویدان می باشد. آن زن سامری 
تعجب کرده بود که یک فرد یهودی از او درخواست نوشیدنی می کند 
برای  عیسی   .)۹ )آیه  نمی کنند«  مراوده  سامریان  با  یهودیان  »زیرا 
هیچ کس تبعیض قائل نمی شود، بلکه به هر کسی که آب حیات را 
از او درخواست کند حیات ابدی را می بخشد. برای عیسی اختالفات 
اجتماعی و رنگ پوست معنی ندارد. آن چیزی که برای عیسی مهم 
به  برای همین  این زن، گناه خود را درک کند و  بود که  بود، آن 
وی گفت که شوهر خود را بیاورد. پس این در وجدان آن زن تأثیر 
گذاشته و آن زن فهمید که در خارج از زندگی زناشویی و در گناه زنا 
در حال زندگی بوده است. به این دلیل آن زن ترجیح داد که در مورد 
پرستش صحبت کرده و آن موضوع را عوض کند. اّما حتی در مورد 
آن هم، عیسی خواست که نادانی آن زن را به او نشان دهد. پرستش و 
مذهب او فقط ظاهری و بی روح بود، و او خدا را در روح نمی پرستید. 

پس تنها پاسخ مشکل گناه و نادانی وی از عیسی مسیح بود.

پاسخ شما: ببین که تو نیز گناهکار بوده، و برای خدا شایسته نیستی. 
پس بر عیسی مسیح برای آمرزش تکیه کن.



13 نجات دهندۀ جهان

روز ۹
نجات دهندۀ جهان

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۴، آیات ۲۷ - ۵۴

گناهکاران  دادن  نجات  از  عیسی  که  باش  داشته  یاد  به  یادآوری: 
لذت می برد. انجام کار پدرش برای او خوراک و آب بود. در فصل 
برداشت، مزارع و دشت ها آمادۀ درو هستند، و در این ایّام از مهربانی 
خداوند دشت ها »بجهت درو سفید شده است.« موعظه گران و خادمین 
جمع  را  بافه ها  دستۀ  تا  شده اند  فرستاده  دروگران  مانند  مسیح  انجیل 
آوری کنند، نه آن غله بلکه مردم گناهکار را که نیاز به رستگاری 
دارند. تو شاید در خود احساس خواری می کنی یا دیگران حقیقتًا تو را 
خوار می شمارند – مانند سامریان که یهودیان آنها را خوار می داشتند 
- اما ببین که آن سامریان در مورد خداوند عیسی مسیح چه چیزی را 
درک کردند: این رستگاری و نجاتی را که وی مژده می داد نه فقط 
از آِن یهودیان، بلکه برای سامریان نیز بود. آن پیام رستگاری برای 
هر ملّت و زبانی می آید. آن همان پیام است که: »هر که نام خداوند 
را بخواند نجات خواهد یافت« )رسالۀ رومیان ۱۰: ۱۳(. بسیاری از این 
سامریان ایمان آوردند. خودشان گفتند، »خود شنیده و دانسته ایم که 

او در حقیقت مسیح و نجات دهندۀ عالم است« )آیه ۴۲(.

پاسخ شما: به خداوند عیسی ایمان آور تا تو بدانی که او نجات دهندۀ 
جهان است.



نجات دهندۀ جهان14

روز ۱۰
داور

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۵

یادآوری: مردم عیسی را محکوم کردند. زیرا او برآورندۀ ایده های 
مذهبی و قومی ایشان نبود. فریسیان احساس می کردند که با نگهداری 
نیک هستند.  اندازۀ کافی  به  احکام خود، در حضور خدا  مقررات و 
آنها مطمئن بودند که خدا ایشان را تأئید می کند. ولی عیسی مطمئن 
بود که خداوند او را تأئید کرده، او را محبت داشته و تمام حکم را به 
او سپرده، تا تمام مردم وی را به عنوان پسر خدا محترم دارند. آنهایی 
که کالم او را شنیده و به عیسی مسیح ایمان آورند دارای حیات ابدی 
خواهند شد، و از محکومیت و مرگ ابدی رهایی خواهند یافت. حیات 
در مسیح است، و تمام قدرت و اختیار به او سپرده شده است. با فرمان 
و  آمد  خواهند  بیرون  نهایی  رستاخیز  در  قبرهایشان  از  مردگان  او 
رستگار و یا محکوم خواهند شد. مبادا که ما از این مسئله دچار شک 
و شبه ای شویم، عیسی با اشاره به مقام خود به عنوان پسر، نجات دهنده 
و داور، شاهدانی را پیش کشید. آن شاهدان همان یحیی تعمید دهنده، 

اعمال خود عیسی، پدر آسمانی او، کتاب مقدس و موسی بودند.

پاسخ شما: بگذار هر چه که دیگران می خواهند بگویند! تو اآلن از آن 
محکومیت فرار کن و به عیسی ایمان آور.



15 نجات دهندۀ جهان

روز ۱۱
نان حیات

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۶

یادآوری: ما نباید فقط راضی به یک دید غیر روحانی از عیسی مسیح 
با پاره های نان سیر کرد بطور جسمی  باشیم. آن کسانی را که وی 
سیر شدند، اّما آنها معنی »روحانی« آن معجزه را درک نکردند. عیسی 
اصرار داشت که نظر ایشان بر چیزی باالتر از خوردن طبیعی باشد و 
خواستار خوراک روحانی که او می دهد باشند. خوراکی که منجر به 
حیات ابدی می شود: در حقیقت، عیسی مسیح همان نان حقیقی می باشد 
که از آسمان نازل شده و به جهان حیات می بخشد. پس او می گوید، 
»من نان حیات هستم« )آیات ۳۵، ۴۸، ۵۱(. کسانی که به سوی او 
آورند  ایمان  وی  به  که  آنهایی  و  شد  نخواهند  هرگز گرسنه  بیایند 
قوم  تمام  خدا  که  بود  بزرگی  معجزۀ  آن  شد.  نخواهند  تشنه  هرگز 
اسرائیل را در بیابان با مّنا تغذیه کرد، اّما با وجود این ایشان مردند. آن 
نان حیاتی که ما با خوردن آن برای همیشه زنده خواهیم ماند عیسی 
مسیح است. مردم گناهکار با جسم و خون او زنده می مانند، چون او 

خود را بخاطر گناه به عنوان یک قربانی هدیه کرد.

پاسخ شما: با ایمان آوردنت، گویی جسم مسیح را خورده ای و خون 
او را آشامیده ای. این آدم خواری نیست. این زبان روحانی و معنویست 
دهندۀ  نجات  عنوان  به  مسیح  از  مندی  بهره  برای  که  معنی  بدین 

گناهکاران بایستی آن »نان زندۀ حقیقی« را بخوری.



نجات دهندۀ جهان16

روز ۱۲
سرچشمۀ آب حیات

بازدید متن: انجیل یوحنا ،فصل۷ 

یادآوری: برادران عیسی و همچنین یهودیان در اورشلیم وی را باور 
نکردند. با این حال، عیسی شجاعانه در معبد )یا همان هیکل( آموزش 
تا  به خود خواند  را  او در آخرین روز عید خیمه ها تشنگان  می داد. 
که  داد  وعده  آورند  ایمان  او  به  که  کسانی  به  و  بنوشند.  و  بیایند 
خودشان منبع آب حیات خواهند شد. باید دوباره بیاد داشت که عیسی 
از چیزهای جسمانی سخن نمی گفت، بلکه صحبتش در مورد چیزهای 
دریافت  را  القدس  آورند روح  ایمان  او  به  آنهایی که  بود.  روحانی 
کرده، و او در گفتار و کردار ایمانداران مانند آب حیاتبخش جاری 
می شود. مثلی قدیمی شبیه به همان را گفته که: »دهان عادالن چشمۀ 
حیات است« )امثال سلیمان ۱۰: ۱۱(. زمانی که روح القدس دل فردی 
را عوض کند، زندگی آن فرد نیز عوض می شود. آب تازه و باطراوتی 
که به شنونده حیات می بخشد، و جایگزین آن نهره های آلودۀ قدیمی 

می شود که رابطۀ او را با خداوند مسموم کرده بودند.

پاسخ شما: به سوی عیسی مسیح بیا و بنوش. به او ایمان آور و دعا 
کن که روح خدا تو را عوض کند.



17 نجات دهندۀ جهان

روز ۱۳ 
بخشایندۀ گناهکاران

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۸، آیات ۱ - ۱۱

یادآوری: مذهب کاتبان و فریسیان مذهبی مقرراتی ولی بدون رحم 
بود. چون خیال می کردند که بطور کافی برای خدا نیک و شایسته 
هستند، و به همین دلیل به آنهایی که بحساب ایشان افراد گناهکاری 
زنی  آن  سنگسار  ایشان، حکم  برای  می کردند.  نگاه  تحقیر  با  بودند 
که در زنا دستگیر شده بود متناسب با شریعت موسی بود. اّما عیسی، 
گوشه ای از آن تصویر را می دید که ایشان به آن توجه نداشتند. خداوند 
شریعت را داد تا گناهکاران را به گناهشان محکوم و متهم کند، تا با 
درک آن ایشان خواستار رحم او شوند و بخشش او را دریافت کنند. 
اول  تا  بی گناهی را خطاب کرده و گفت  زمانی که عیسی هر مرد 
با  کند، سپس  پرتاب  زناکار  زن  آن  بسوی  را  چنین شخصی سنگ 
تأثیر روح القدس بر وجدان تک تک آنها، هر یک به گناهکار بودن 
خود پی برده و از پیرترین تا جوانترین آنها، از آنجا خارج شدند. در 
آن وقت عیسی پاسخی به آن زن بیان کرد. او نیامده بود تا محکوم 
کند بلکه آمد تا ببخشد و آن زن می بایست به کالم او ایمان آورده، 

برود و راه های گناه آلود خود را ترک کند.

ایمان در خداوند عیسی مسیح  با  پاسخ شما: بخشش گناهان خود را 
جویا باش. اّما مطمئن باش که گناهان خود را ترک کنی و پشت سر 

خود بگذاری، و بعد با خوشحالی و پر از سپاس از او پیروی کنی.



نجات دهندۀ جهان18

روز ۱۴
آزادی بخش

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۸، آیات ۱۲ – ۵۹

یادآوری: اسارت در گناه حقیقتی است غیر قابل انکار، اّما تا زمانی 
که گناهکاران سرگرم عیب جویی از عیسی مسیح هستند ایشان متوجۀ 
این موضوع نخواهند بود. عیسی دشمنان خود را هشدار داد که اگر در 
حالت بی ایمانی ادامه دهند آنها در گناهان خود می میرند. تنها با ایمان 
به عیسی مسیح گناهکاران از گناه و مرگ آزاد شده و حیات حقیقی 
را دریافت خواهند داشت. اگر شما در تعالیم عیسی مسیح ثابت قدم 
مانده و ادامه دهید »حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد 
خواهد کرد« )آیه ۳۲(. مانند آن یهودیان ریاکار نباشید که از خود 
مطمئن بودند و خیال می کردند چون از نسل ابراهیم هستند نیازی به 
با  ابراهیم را می داشتند، چون  ایمان روحانی  باید  ندارند. آنها  آزادی 
انجام گناه در گناه اسیر بودند و این وضعیت شامل حال ما نیز می شود. 
آزادی حقیقی را تنها موقعی می توان تجربه کرد که گناه شخص رفع 
شود، و آن تنها بوسیلۀ ایمان در عیسی رفع خواهد شد. آنهایی را که 

او آزاد کند واقعًا آزاد هستند!

از  و  دار  نگه  ابراهیم )دوست خدا(  با  را  مسیح  بیان های  پاسخ شما: 
اسارت شیطان آزاد شو.



19 نجات دهندۀ جهان

روز ۱۵
نور جهان

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۹

همان  به  کند،  آزاد  را  اسیران  می تواند  عیسی  همچنانکه  یادآوری: 
واضحی  نشانۀ  معجزه  این  کند.  بینا  را  نابینایان  می تواند  او  صورت 
از قدرت الوهی عیسی برای عطای بینایی و همچنین بخشیدن درک 
فرمود:  مورد  این  در  روشنی  به  عیسی  است.  گناهکاران  به  روحانی 
»مادامی که در جهان هستم، نور جهانم« )آیه ۵(. ما در تاریکی راه 
که  زمانی  نداریم.  نوری  هستیم  مسیح  بدون  که  وقتی  تا  و  می رویم 
ایمان آوریم همه چیز را بطور دیگری می بینیم. مثل این است که در 
خانۀ تاریکی می گشتیم و یک دفعه برق آمد و چراغ ها روشن شدند. 
را  می توانیم همه چیز  به درستی  دیگر  واقعه رخ دهد  این  وقتی که 
ببینیم و کارهای الزم را در روشنایی انجام دهیم. اّما آن یهودیان با 
اعتماد به نفس به خود نیازی به نوری از عیسی ندیدند، ولی آن کور 
که  است  نشده  شنیده  عالم  ابتدای  »از  دریافت:  را  نکته  آن  مادرزاد 

کسی چشمان کور مادرزاد را باز کرده باشد« )آیه ۳۲(.

پاسخ شما: کافی نیست که نور همچنان بدرخشد! کوران روحانی باید 
برای چشمان بینا دعا کنند تا ببینند، زیرا ما همه از نظر روحانی کور 

بدنیا آمده ایم.



نجات دهندۀ جهان20

روز ۱۶
شبان نیک

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۱۰

می شوند،  گم  باشد  مراقبشان  که  شبانی  بدون  گوسفندان  یادآوری: 
و آغلی هم نیست که با خیال راحت در آن استراحت کنند. عیسی 
از مسائل روزمره و در عین حال واقعی استفاده می کرد تا به وضوح 
نشان دهد که چقدر ما به او نیازمندیم. شبان های نابه کار و دروغینی 
نیز هستند که با پیامی دیگر می آیند، اّما ایشان »دزد و راهزن هستند« 
رها  پیش گرگ  در  را  مزدور، گوسفندان  مانند کارگران   .)۸ )آیه 
کرده تا دریده و از هم پراکنده شوند، و خودشان فراری می شوند. ما 
باید از عیسی مسیح به عنوان درِ آغل وارد امنیت و رستگاری شویم. 
او می فرماید: »هر که از من داخل گردد، نجات یابد و بیرون و درون 
خرامد و علوفه یابد« )آیه ۹(. همچنین او »شبان نیک« می باشد. او 
او گوسفندان خود را مراقبت می کند،  گوسفندان خود را می شناسد، 
او جان خود را برای گوسفندان خود نهاد و تک تک ایشان را به نام 
می خواند. گوسفندانش صدای او را شنیده و بدنبال او می روند، و او به 
ایشان حیات جاویدان می بخشد و ایشان هرگز هالک نخواهند شد. در 

عیسی مسیح، ما پاسخ کامل خدا را برای وضع گمراهیمان میابیم.

پاسخ شما: صدای شبان را بشنو و امروز بدنبال او برو.



21 نجات دهندۀ جهان

روز ۱۷
قیامت و حیات

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۱۱

یادآوری: مرگ همیشه چنان پایانی است که باعث اندوه و سوگواری 
شدیدی در خانه می شود. دنیا می گوید، »مرده ها را به حال خود بگذار 
تسلی سردی  محرومان  برای  این حرف  اّما  بده.«  ادامه  زندگی  به  و 
و  قیامت  »من  گفت:  مرتا  به  و  داشت  بهتری  جواب  عیسی  است. 
حیات هستم. هر که به من ایمان آورد، اگر مرده باشد، زنده گردد« 
)آیه ۲۵(. عیسی در ادامه گفت که هر کس در زندگی به او ایمان 
داشته هرگز نخواهد مرد. زمانی که یکی از دزدان محکوم در کنار او 
مصلوب شده بود از عیسی خواهش کرد تا او را در ملکوت خود بیاد 
آورد، عیسی پاسخ داد: »امروز با من در فردوس خواهی بود« )انجیل 
حیات  اتمام  مرگ  مسیحی،  ایماندار  برای   .)۴۳ آیه   ،۲۳ فصل  لوقا 
نیست، بلکه شروع حیاتی کامل - پر از شادی و خوشی ابدی، بدون 
بازگشت به گناه و اندوه - است. عیسی با برخیزاندن ایلعازر از مرگ 
نشان داد که خودش قیامت و حیات است. عیسی نیازی به صبر کردن 
برای روز قیامت در آخر را نداشت. قدرت الهی او توانست ایلعازر را 

برخیزاند.

پاسخ شما: از مرتا تقلید کن: »بلی ای آقا، من ایمان دارم که تویی 
مسیح پسر خدا« )آیه ۲۷(.



نجات دهندۀ جهان22

روز ۱۸
پادشاه

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۱۲

یادآوری: نبایستی مسیح را فقط به عنوان یک معلم بزرگ قبول کرد. 
بدون ذره ای تردید او چنین بود، و ممکن است که فروتنی و شرایط 
خوب  معلم  یک  عنوان  به  تنها  او  از  مردم  که  شود  باعث  او  حقیر 
یاد کنند. حادثه ای که پس از توجه توام بامحبت مریم به او رخ داد 
برآوردگی نبوت زکریای نبی می باشد: »اینک، پادشاه تو سوار بر کّره 
االغی می آید« )آیه ۱۵ نقل قول از زکریا ۹: ۹(. بعد از اینکه عیسی 
به عنوان بّرۀ خدا مصلوب شده و از مردگان برخاست، شاگردانش بیاد 
آوردند که این چیزها دربارۀ او نبوت و پیش بینی شده بود، و خود 
با سوار کردن عیسی بر آن کّره االغ در برآوردن آن نبوت  ایشان 
جدید  عهد  رساله های  و  رسوالن  اعمال  کتاب  در  کردند.  همکاری 
می بینیم که به او بارها به نام خداوند عیسی مسیح اشاره شده است. آن 

شاگردان او را به درستی پادشاه خود و حاکم دنیا می دانستند.

پاسخ شما: عیسی را به عنوان خداوند و پادشاه خود بپذیر، در مقابل او 
زانو بزن و در اطاعتی آمیخته بامحبت او را خدمت کن.



23 نجات دهندۀ جهان

روز ۱۹
خدمتکار

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۱۳

پاهای  عیسی  که  می رسد  نظر  به  عجیب  اول  نظر  در  یادآوری: 
شاگردانش را بشوید. از کسی که لقب پادشاه را دارد به هیچ وجه 
انتظار نمی رود که دست به شست و شوی پاهای دیگران بزند. درست 
است که شاگردان مسیح او را معلم و خداوند بخوانند، زیرا که همان 
هم بود، ولی او با این کارش می خواست تا الگویی از طرز رفتار به 
ایشان گفت: »پس اگر من که  به  او  به آنها نشان دهد.  دیگران را 
است  واجب  نیز  شما  بر  شستم،  را  شما  پای های  هستم،  معلم  و  آقا 
که پای های یکدیگر را بشویید« )آیه ۱۴(. عیسی از شاگردان خود 
انتظار دارد که بخاطر محبتشان به همدیگر شناخته شوند. دیگران با 
دیدن محبت مسیحیان با یکدیگر می فهمند که شاگردان مسیح هستند، 
می کرد که حتی جان خود  محبت  را  آنقدر گناهکاران  مسیحی که 

برای ایشان داد.

پاسخ شما: به مسیح به عنوان تنها نجات دهندۀ گناهکاران توکل کن، 
او که بخاطر محبت، خود را به عنوان بّرۀ خدا فدا کرد. پا در جای پای 

او بگذار و دیگران را بخاطر مسیح خدمت کن.
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روز ۲۰
راه، راستی و حیات

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۱۴

یادآوری: عیسی مسیح آرامش واقعی را به تمام کسانی که به او ایمان 
آورند می  بخشد. او می گوید: »دل شما مضطرب نشود!« )آیه ۱( او به 
شاگردان خود وعده داد که به آسمان می رود تا برای ایشان مکانی را 
فراهم کند و آنها آن راه را می دانند. توما از اینکه ایشان راه را می دانند 
هستم.  حیات  و  راستی  و  راه  »من  او گفت:  به  عیسی  نبود.  مطمئن 
هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید.« )آیه ۶(. اگر کسی راه 
دیگری را به تو پیشنهاد کند او را هرگز و تحت هیچ عنوانی باور 
نکن.عیسی گفت که او تنها راه است. اگر کسی با انجیل دیگری )یا 
پیام دیگری( بیاید، او را باور نکن، زیرا که پولس به ایمانداران ناحیۀ 
غالطیه نوشت: »اگر کسی انجیلی غیر از آنکه پذیرفتید بیاورد، اناتیما 
بگوید که  اگر کسی   .)۹  :۱ )رسالۀ غالطیان  باد[«  لعنت  ]یعنی  باد 
می تواند بدون عیسی مسیح به شما حیات جاویدان بدهد، او در حال 
فریب شما است. تنها عیسی می تواند حیات جاویدان را به شما ببخشد. 
هیچ کدام از اعمال مذهبی شما – هر چند خالصانه – قادر نیست شما 

را نجات دهد.

پاسخ شما: به این صورت از دل دعا کنید: »عیسی خداوند، راه به خدا 
را به من نشان بده، راستی را به من بیاموز و حیات جاویدان را به من 

عطا کن.« از او چنین چیزهایی را با تمام دل درخواست کن.
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روز ۲۱
تاک حقیقی

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۱۵

یادآوری: مسیحیت حقیقی پیوستن به عیسی مسیح است، بطوری که 
ما با حیات روحانی او شریک شویم. عیسی این رابطه را به تاک و 
دهد.  ثمر  تا  باشد  تاک  در  باید  شاخه  می کند.  تشبیه  آن  شاخه های 
شاخه هایی که میوه دار نیستند بریده شده و در آتش خواهند سوخت. 
تا ثمره و محصول  باثمر هستند بطوری پاک شده اند  شاخه هایی که 
بیشتری دهند. مسیحی واقعی کسی است که در این پیوند روحانی با 
مسیح می ماند، و لذا ثمرۀ قدوسیت و پاکی زندگی را بروز می دهد. هر 
کسی می تواند ادعا کند که به مسیح ایمان دارد، ولی اگر زندگی وی 
تغییر و تحول نیافته چیزی جز ادعای خالی و خودفریبی بیش نیست. 
شاخه ها.  شما  و  هستم  تاک  »من  داشت.  خواهد  ثمره  حقیقی  شاخۀ 
آنکه در من می ماند و من در او، میوۀ بسیار می آورد زیرا که جدا از 

من هیچ نمی توانید کرد« )آیه ۵(.

پاسخ شما: همچنان در مسیح بمان، یعنی، در او پایدار باش و او در تو 
خواهد بود و در زندگی پاک و در خدمت خدا باثمر باش.
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روز ۲۲
فرستندۀ روح

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۱۶

یادآوری: یک مسیحی تنها نیست. آن شاگردان شاید تصور داشتند 
که پس از رفتن عیسی تنها خواهند شد. چگونه آنها از پس زندگی 
جدیدشان برآیند، وقتی که دیگر عیسی نیست تا با او صحبت کنند و 
راه روند؟ آن شاگردان در آن موقع چون به عیسی مسیح ایمان داشتند، 
در مواجهه با مشکالت فراوان و جفا بودند. خداوند عیسی مسیح گفت 
آنها  قتل می رسانند!  به  و  بیرون کرده  معبدها  از  را  ایشان  مردم  که 
می رفت.  باید  او  ولی  کند،  ترک  را  ایشان  عیسی  که  نمی خواستند 
زیرا به نفعشان بود که عیسی ایشان را ترک کرده و به آسمان برود: 
»اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد. اما اگر بروم او را نزد 
شما می فرستم« )آیه ۷(. روح القدس گناهکاران را به گناهکار بودن 
محکوم و متهم می کند، او شاگردان را به تمام راستی و حقیقت هدایت 
کرده تا از چیزهایی که در آینده رخ می دهند مطلع باشند و مسیح را 

جالل دهند.

پاسخ شما: به مسیح ایمان داشته باش و در دعایت از او بخواه که روح 
با  القدس را بفرستد تا آن آرامشی را که فرای تمامی عقل است - 

وجود مشقت های زندگی مسیحی - به شما ببخشد.
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روز ۲۳
شفاعت کننده

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۱۷

یادآوری: شفاعت کردن یعنی التماس برای نفع و خوبی افراد دیگر. 
او در  است.  انسان شده  و  بین خدا  میانجی  این کار  انجام  عیسی در 
مقابل خدا حضور دارد تا برای مردم خود )یعنی آنهایی که از آن او 
هستند( دعا کند. به دعای او همچون کاهن اعظم برای مردم خود به 
پدر آسمانی اش گوش دهید: »من بجهت اینها سؤال می کنم و برای 
جهان سؤال نمی کنم، بلکه از برای کسانی که به من داده ای، زیرا که 
از آِن تو می باشند« )آیه ۹(. عیسی کسانی را که از آن خود هستند 
می شناسد و از خدا می خواهد تا ایشان را از شرارت حفظ کند، و ایشان 
را از ظلمت این دنیا جدا ساخته و در زندگی مقدسی زنده و پر کند. او 
در دعا خواستار این است که مردمش با او و پدر یکی شوند. تا آنها به 
آسمان آورده شده و در لذت حضور خدا برای همیشه بمانند. دانستن 
این برای یک فرد چیز عجیبی است، که عیسی برای نگهداری و حفظ 
او از شریر، در حال دعا می باشد. هیچ یک از کسانی که وی برایشان 

در دعا هست از دست نخواهند رفت. زیرا او پسر خدا است.

پاسخ شما: خودت را به دعاهای عیسی مسیح – آن کاهن اعظم قوم 
خود - واگذار کن. با آگاهی از توانایی او برای نجات تو، مطمئن باش 
که تو با قدرت خدا نگهداری می شوی، بوسیلۀ ایمان، برای نجاتی که 

در ایّام آخر ظاهر می شود )رسالۀ اول پطرس ۱: ۵(.
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روز ۲۴ 
خیانت شده

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۱۸، آیات ۱ - ۱۱

یادآوری: مورد خیانت واقع شدن تجربۀ خیلی سختی است. چگونه 
خیلی ها به دوست، شوهر یا زنی اعتماد می کنند و بعد به ایشان خیانت 
می شود. مورد خیانت واقع شدن چیز نابود کننده ای است. با این وجود، 
عیسی در رابطه با عمل خیانت بار یهودا غافلگیر نشد: »آنگاه عیسی 
با اینکه آگاه بود از آنچه می بایست بر او واقع شود، بیرون آمده، به 
ایشان گفت، که را می طلبید؟« )آیه ۴( او می دانست که یهودا قصد 
چه کاری را داشته و وی اوضاع را کاماًل تحت کنترل خود داشت. در 
واقع دشمنانش در حضور او به عقب افتادند و او می توانست به راحتی 
از دستشان فرار کند. وقتی که پطرس شمشیرش را بخاطر جلوگیری 
از کسانی که برای دستگیری عیسی آمدند بیرون کشید، عیسی به او 
فرمود تا شمشیرش را به کنار بگذارد. این اتفاقات باید همانگونه پیش 
می آمد. آن پیشگویی ها از خیانت باید به کمال می رسید. عیسی به هیچ 
وجه قصد فرار را نداشت، زیرا زمان اوج رنج او به عنوان نماینده و 
جایگزینی به جای گناهکاران رسیده بود. تا آن را به کمال به پایان 
تا مرگ محبت می داشت )فصل ۱۱،  را حتی  او کسان خود  رساند. 

آیه ۱(.

پاسخ شما: بدی خیانت را بفهم و هدفت همیشه به این باشد که در 
سوی مسیح خائن در نیایی.
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روز ۲۵
محکوم شده

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۱۸، آیات ۱۲ - ۴۰

یادآوری: در دادگاه، همیشه به عدالت قضاوت نمی شود. » برعالوه، 
در این دنیا بجای اینکه عدالت و راستی برقرار باشد، ظلم و بی عدالتی 
را  مسیح  عیسی  خداونْد  که  وقتی   .)۱۶  :۳ )جامعه  است«  حکمفرما 
محاکمه کردند در آن هیچ عدالتی نبود. زندگی او از هر نظری بدون 
گناه بود. هیچ کس هرگز گناهی در هیچ زمانی از او ندیده بود، چون 
او هرگز گناه نکرد. برای همین بود که مقامات یهود نیاز به شاهدین 
فرماندار  پیالطس آن  به حضور  را  داشتند. وقتی که عیسی  دروغین 
رومی آوردند، قضاوت او این بود که: » من در این مرد هیچ جرمی 
نیافتم« )آیه ۳۸(. واضحتر از این نمی شود سخن گفت. مصلوب شدن 
عیسی مسیح، کشتن کسی بود که هیچ جنایتی نکرده، و هیچ خشونتی 

نشان نداده و بر زبانش هیچ دروغی پیدا نشده بود.

پاسخ شما: درک کن که عیسی برای گناهان خود نمرد، بلکه کاماًل 
بی گناه بود. حاال که می بینی او برای گناهان دیگران جانش را فدا 
او طلب  به  ایمان  با  برای گناهان خودت  را  کرد، پس بخشش خدا 

کن.
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روز ۲۶
مصلوب شده

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۱۹

یادآوری: در محلی به نام جمجمه، که به زبان عبری ُجلُجتا می گفتند، 
عیسی بین دو مجرم مصلوب شد. و این اعالمیه بر سر صلیب او بود: 
»عیسی ناصری پادشاه یهود« )آیه ۱۹(. این شرح درست را پیالطس 
اتفاقات آن روز، چون  پافشاری یهودیان عوض نکرد. تمام  با  حتی 
قرعه کشی سربازان برای جامه اش، دادن سرکه برای رفع تشنگی اش، 
و  نبوت ها  همگی  استخوانش  نشکستن  واقعیت  و  خوردنش  نیزه 
پیش بینی های کتاب مقدس بودند، که در آن روز برآورده شدند. اینها 
شواهد واضحی به این هستند که مرگ عیسی کفاره ای برای گناه بود، 
یعنی، قربانی ای که گناه را می پوشاند و جرم گناه را بر می دارد. پیش 
از آنکه بمیرد عیسی گفت: »تمام شد« )آیه ۳۰(. او نگفت: »تمام 
او  بود.  کرده  غلبه  مرگ  و  شیطان  بر  که  می دانست  عیسی  شدم.« 

غضب خداوند را بر خود گرفت و پارسا به جای گناهکاران مرد.

پاسخ شما: کفایت خون مسیح را که می تواند جرم هر یک از گناهانت 
را بشوید درک کن؛ و از گناهانت با اندوه و نفرت بچرخ و دوری 
کن، و قبل از اینکه دیر شود بر عیسی به عنوان بّرۀ قربانی خدا ایمان 

آور.



31 نجات دهندۀ جهان

روز ۲۷
لعنت شده

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۱۹

یادآوری: شیوۀ مرگ عیسی مسیح مهم بود. او بر روی صلیب چوبی 
جان سپرد. این اتفاق مصلوب شدن عیسی، هدف و نوع مرگ او را به 
وضوح نشان می دهد. وقتی که پولس در مورد مرگ عیسی نوشت، او 
گفت: »مسیح، ما را از لعنت شریعت فدیه داد ]یعنی بازخرید کرد[ 
چونکه در راه ما لعنت شد، چنانکه مکتوب است، ملعون است هرکه 
بر دار آویخته شود« )رسالۀ غالطیان ۳: ۱۳(. این توصیف صریح بر 
اساس کالم کتاب تثنیه، فصل ۲۱، آیه ۲۳ می باشد. عیسی مسیح بر 
آن صلیب مرد تا واضح و آشکار نشان دهد که او در حال پرداخت 
بود. کسان  از گناهکاران  مجازات سرپیچی و شکستن شریعت خدا 
دیگری سزاوار آن لعنت بودند، ولی پولس می گوید که عیسی مسیح 
آن را تحمل کرد. او مجازات گناه را پرداخت تا کسانی را که قادر 
به رهایی دادن خود نیستند، نجات دهد. پس بدون شک هر کس که 
بر عیسی مسیح ایمان آورده و برای رستگاری به وی اعتماد کند از 

لعنت شریعت برای همیشه آزاد خواهد شد.

از  ابدی  نابودی  باعث  که  شریعت،  لعنت  از  فرار  برای  شما:  پاسخ 
حضور خداوند می شود، به عیسی مسیح پناه آور.
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روز ۲۸
رستاخیز شده

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۲۰، آیات ۱ - ۱۸

یادآوری: مریم مجدلیه در اوایل صبح برخاسته بود تا به تدهین جسد 
بود.  شده  حیران  قبر  بودن  خالی  با  او  بپردازد.  مسیح  عیسی  خداونْد 
فکر کرد که حتمًا  لذا  بیاید؟  پیش  بود  چگونه چنین چیزی ممکن 
کسی جسد را برداشته است. در همان حالی که مریم مقابل قبر ایستاده 
بود دو فرشته را دید که از او پرسیدند که چرا گریه می کند. بعد از 
جواب به ایشان او برگشت و عیسی را دید، و تصور کرد که باغبان 
کلمه  یک  با  باشند!  کور  می توانند  نیز  ایمانداران  حتی  چقدر  است! 
»مریم!«، عیسی خود را به او آشکار کرد، چون حتمًا در اغلب مواقع 
او نام خود را در صحبت با مسیح شنیده بود. ما نمی توانیم آن شادی را 
که در آن لحظه دل مریم از آن لبریز شد شرح دهیم. َسرور او مرده 
نمانده بود بلکه اکنون و برای همیشه زنده بود. دقیقًا همین را عیسی 
شاگردان  آن  ولی  آمد،  خواهد  پیش  همینگونه  که  می گفت  همیشه 
مردگان  از  باید  او  که  بودند  نفهمیده  را  مقدس  کتاب  بیانیۀ  منظور 

برخیزد. اّما حاال مریم آن را درک می کرد.

پاسخ شما: هر چه زودتر در پی عیسی بروید و از آنچه که پیدا خواهید 
کرد، دچار تعجب خواهید شد، زیرا ایمان به مسیح حقیقتی فردی است 

و تجربه ای کاماًل شخصی.
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روز ۲۹
خداوند حیات

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۲۰، آیات ۱۹ - ۳۱

یادآوری: در روز اول هفته شاگردان عیسی آمدند تا جسد او را به 
صورت شایسته ای دفن کنند. ایشان آمدند تا آخرین احترامات خود 
را به او نشان دهند. اّما قبر خالی بود و بر ایشان تکان دهنده بود که 
باعث سردرگمی و گیجی ایشان شد، چون انتظار رستاخیز مسیح را از 
مردگان نداشتند. با وجود اینکه در زمان حیات زمینی خود بارها به 
آن اشاره کرده بود. مدتی بعد از آن، وقتی که او به جمع شاگردان 
ظاهر شد دست ها و پهلوی خود را به آنها نشان داد، تا باور کنند که 
وی همان استاد و خداوند ایشان است که از مردگان برخاسته. توما در 
مرتبه اول حاضر نبود و به رستاخیز شک داشت، اّما در زمانی دیگر 
وقتی توما حاضر بود دوباره عیسی ظاهر شد، لذا وی متقاعد شده او 
را خداوند و خدای خود اقرار کرد. بیان عیسی در این مورد آموزنده 
که  آنانی  خوشابحال  آوردی؟  ایمان  دیدنم  از  بعد  توما،  »ای  است: 
ندیده ایمان آورند« )آیه ۲۹(. قدرت عمل روح القدس بوسیلۀ کتاب 
به دیدن  نیازی  مقدس بطوری است که برای رستگاری، گناهکاران 

مسیح با چشمان خود ندارند.

ایمان  کرده  قیام  که  خداوندی  به  بلکه  نباش،  مشکوک  شما:  پاسخ 
آور!
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روز ۳۰
شبان شبانان

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۲۱

یادآوری: حتی کسانی که کلیسا را رهبری می کنند باید یاد گیرند که 
کاماًل به خداوند عیسی مسیح وابسته می باشند. وقتی که شاگردان به 
تنهایی برای ماهیگیری رفتند، چیزی حاصلشان نشد! وقتی که عیسی 
به  آنها  کردند.  صید  فراوان  ماهی  وقت  آن  کرد،  هدایت  را  ایشان 
گمشده  گناهکاران  نجات  برای  که  می گرفتند  یاد  باید  این صورت 
همانگونه به کمک وی نیازمند خواهد بود. هیچ کس نمی تواند خداونْد 
عیسی مسیح را بدون محبت خدمت کند. پطرس با سه بار انکارش از 
عیسی، به خاطر ترس از مردم، شکست خورده و افتاده بود. عیسی از 
پطرس سه بار پرسید که آیا او را محبت می کند. پطرس باید درک 
خورد  خواهند  شکست  شبانان  و  کنندگان  موعظه  حتی  که  می کرد 
مگر آنکه قلبشان پر از محبت به مسیح باشد. پطرس پس از توبه از 
گناه انکار عیسی و برگشت از گناهش، و به خاطر آن اشک تلخی 
که ریخت، توسط عیسی تشویق شد تا بداند که او هنوز جایی برای 

خدمت به خداونْد عیسی مسیح در کلیسای او دارد.

تمام  در  هدفت  و  کن،  محبت  را  مسیح  عیسی  خداوند  شما:  پاسخ 
روزهای عمرت، خدمت به او باشد؛ ولی برای این کار، دعا کن که 
همیشه شکست  زندگی  در  همانطور  اینکه  یا  کند،  هدایت  را  تو  او 

خواهی خورد.
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روز ۳۱
ایمان به عیسی

بازدید متن: انجیل یوحنا، فصل ۲۰

یادآوری: به یاد داشته باش که یوحنای رسول همانند تمام نویسندگان 
– تحت هدایت روح القدس - در نوشتن کتابش هدفی داشت. دلیل 
او در بیان نوشتنش از عیسی مسیح کاماًل رو راست و روشن است. او 
نوشت تا خوانندگانش »ایمان ]آورند[ که عیسی، مسیح و پسر خدا 
است« )آیه ۳۱( و خوانندگان با ایمانشان »به اسم او حیات یابند.« 
مطالعه  را  مسیح  عیسی  زندگی  گوناگون،  و  مختلف  دالیل  به  مردم 
و  امتحانشان،  جواب  برای  شاید  کنجکاویشان،  برای  شاید  می کنند: 
یا چون عیسی را به عنوان معلم بزرگی احترام می دارند و می خواهند 
که  نوشت  منظور  این  به  یوحنا  کنند.  دنبال  را  رفتارش  اصول  که 
نجات دهندۀ  عنوان  به  عیسی  به  ایمان  طرف  به  را  خود  خوانندگان 
گناهکاران که از سوی خدا آمده بیاورد. اگر مطالعۀ این کتاب شما را 
به ایمان شخصی به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندۀ خود 
ملزم نکرده است، باید همه را دوباره با دعا از نو بخوانی - و بخواهی 

که خدا به شما فهم و ایمان را عطا کند.

پاسخ شما: در مورد نیاز خود صریح باشید. پس به خداوند عیسی مسیح 
ایمان آورید و نجات خواهید یافت.
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انجیل یوحنا
انجیل یوحنا یکی از چهار اناجیل در عهد جدید می باشد. با خواندن این انجیل 
بنوشتۀ یوحنای رسول، شما با خداونْد عیسی مسیح آشنا خواهید شد. “این قدر 
نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی، مسیح و پسر خدا است و تا ایمان آورده، 

به اسم او حیات یابید.” )انجیل یوحنا، فصل ۲۰، آیۀ ۳۱(

شروعی تازه
)نوشتۀ دکتر آلِن ِکْرنز(

در دنیا به جز محکومیت به خاطر گناه، احساس شک و وسوسه مشکالت 
عمومی تر و فوری تری وجود ندارد. “چگونه ممکن است که گناهانم بخشیده 

شده و تقصیراتم پاک شود؟ چگونه مطمئن باشم که دارای حیات ابدی هستم و 
همچنین خود را فریب نمی دهم؟ چگونه ممکن است که از زندگی مسیحی لذت 

برده و فراتر از شکست ها و ناامیدی ها زندگی کنم؟”

هفت نشانۀ قطعی تحول روحانی
)نوشتۀ دکتر پیتر مسترز(

“آیا نشانه های قابل تشخیصی دال بر اینکه، تحول روحانی رخ داده وجود دارد؟ 
چگونه حق جویان می توانند دریابند که خداوند در دلهایشان کار کرده است؟...” 
این کتابچه راهنمایی به نشانه هایی از تحول روحانی حقیقی برای کسانیست که 
به رستگاری خود شک دارند، و همچنین برای استفادۀ مشاوران روحانی می باشد.

برای  لطفًا  کرد.  خواهیم  ارسال  جویان  حق  برای  را  کتابچه ها  ]این 
]www.parsaweb.org .درخواست آنها با ما تماس گیرید

نمونه انتشارات بشارتی و آموزشی:


