
 ؟و به آن افتخار می کنم هستم یحیچرا مس -1
 (62:62اعمال )

 
 :مقدمه 

 
ان مختلف است و یکه پر از اد ییاین دنیدر  ا

که متولد شده اند  ینیاکثر مردم در همان د
ا یمانند  ین میا به همان دیرند و اکثرا یمیم

سم یالیو ماتر (الحاد) نید یب ییایجذب دن
 .گردند یم( ماده پرست)
له ینها خوب هستند و همه آنها وسیهمه دا یآ
 دن به خدا هستند؟یرس یبرا یا
 ینها که ادعایر دیز مثل سایت نیحیا مسیآ

 یتو خال ین خود را دارند ، تنها ادعاید یبرتر
 کند؟ یو مغرور گونه مطرح م

 یاست و ما م یافتنیقت دست یا واقعا حقیآ
د یم و چگونه بایم از کجا آمده ایم بدانیتوان
 شود؟ یم و بعد از مرگ چه میکن یزندگ

ز یخواهم دو چ یقبل از شروع موعظه ام م
 .م یبگو
د و یبچش:"د یگو یکتاب مقدس م -1

مزمور )." کو هستمید که من نینیبب
ت همه را یحیمس یخدا یعنی( 2::8

ند و یازمایکند که خودشان ب یدعوت م
البته . ن بهتر استینند کدام دیبب

گانه راه یست بلکه ین نیت دیحیمس
 .قت استیو حق یراست

ست بلکه انتخاب ین یت ارثیحیمس -6
که در خانواده یآنها یعنیاست  یکردن
شوند ، اگر  یمتولد م یحیمس

 یحیرند مسیمان نپذیخودشان آنرا با ا
 .اطاعت کنند یراث خانوادگیاگر به ظاهر آن را به عنوان م یستند ، حتین

 .بودنم را ارائه دهم یحیبر مس یخودم مبن یل شخصیقسمت دال 7خواهم در  یامروز من م
 (خلق کننده جهان یتنها خدا یعنی) یقیو حق یواقع یتنها خدا -1
 نجات دهنده یتنها خدا -6
 زنده  یتنها خدا -8
 حیمس یسیع منحصربفرد تیشخص -:
 و حضور خدا در ما ت روح القدسیشخص -5
 انیحیها و تجارب مسیشگوی، پ یخی، تار ی، باستانشناس یل علمیدال -2
 خودم یتجربه شخص -7

 

 :یبخش اصل
 
 ( :خلق کننده جهان یتنها خدا یعنی) یقیو حق یواقع یتنها خدا-1
 



ات او یکه واقعا او جهان را خلق کرده و دانستن خواسته او و خصوص ی، خدا یقیحق یشناخت خدا
مختلف  یمختلف با راهها یخداهاان و فالسفه مختلف یامروزه اد. ن سئواالت بشر استیاز مهمتر

 ."ات هستمیو ح یمن راه و راست:"ح گفت یمس یول 1کنند یم یمختلف را معرف یو خواسته ها
 (2::1یوحنا )
م که به یبکن یند که ما چکارهایرا نشان دهند و بگو یقت را و راستیگر آمدند تا راه را ، حقیان دیاد

به نظر من . ح است یمس یسیع شخص قتیحقگانه راه راست یت یحیدر مس یم ولیآن برس
آن  یارهایبر طبق مع یاعتقاد داشته باشد ول یواقع یاست که انسان بوجود خدا یوانگید

 .نکند یزندگ
چون من ایمان دارم که تنها خدای کتاب مقدس ، خدای خالق جهان است پس من مسیحی هستم 

 .و به آن افتخار می کنم

 
 :نجات دهنده یتنها خدا-6
 

ن است که یان ، راهها و فلسفه ها دارد و آن ایار بزرگ با تمام ادیو بس یک فرق اساسیت یحیمس
ت خدا یحیدر مس یکند ول یقت و خدا حرکت میحق یگر انسان بسوید یان و راههایدر تمام اد

 .(8:12یوحنا ) انسان آمد یبسو
که از ابتدا اراده خدا  ی، فاصله ان خالق و مخلوق قبول دارند یرا ب ین فاصله و دوریان ایتمام اد
ان یکه م یفاصله ا. انسانها از خدا بوجود آمد یبخاطر گناه و نا اطاعت یول( 1:62پیدایش )نبود 
و  چ فلسفهیو ه ینیچ دی، ه یچ مکتبی، ه یچ انسانیقدوس و انسان گناهکار وجود دارد ، ه یخدا

 طبق عدالت خدا همه باید بمیرند اهکارند وانسانها همه گن. سازد برطرفتواند  ینم هیچ پیامبری
کردند و آنها هم بدون  یگر هم بارها از خدا طلب آمرزش میان دیانگذاران ادیبن یحت( . 2:68رومیان )

 ح استیمس یسین ببرد ، عین فاصله و شکاف را از بیتواند ا یکه م یتنها کس. 6گناه نبودند
،خدا را به انسان و انسان را  (6:2کولسیان ) کامل و انسان کامل یاو بعنوان خدا. ( 6افسسیان )

از طرف همه انسانها مجازات مرگ  یندگیگناه به نما یگانه انسان بیاو بعنوان . ک کردیبه خدا نزد
 -5:2رومیان  – 6:18افسسیان ) .تا با خون خود ما را نجات بخشد (5:61دوم قرنتیان ) رفتیرا پذ

 (2:16عبرانیان 
 .نجات دهنده است یعنی یسیم او عنا
 

 

 
 
 

ات جاودان یبودن است که انسان مطمئن است که ح یحیهستم ، چون تنها با مس یحیمن مس
 .دیتوان به خدا رس یهرگز نم یانسان یچون با تالشها. دارد 
، مرگ و جهنم آزاد گردم و فرزند  (8:18غالطیان ) ق مرد تا من از گناه ، لعنتیح بخاطر من ناالیمس

او . او گردم  (1:8افسسیان )و هر برکت روحانی  فراوان یات جاودان و نعمتهایاو گردم و وارث ح
گر قادر ید یایا و نه در دنین دنینه در ا یچ قدرتیمرا آزاد کرد و من اکنون متعلق به او هستم و ه

 .(2:82رومیان ) ا کندجدو محبتش ست مرا از خداوند ین

 
 :زنده  یتنها خدا-8
 

                                                 
 
 ".راههای رسیدن به خدا زياد است و يا همه راهها به خدا ختم می شود" مسیحیت نمی پذيرد که   

 .با سعی و کوشش به دنبال رستگاری خود باشید. برای هر موجود مرکب زوال و فنا امری حتمی است :بودا  :بنیانگذاران اديان مختلف برخی از آخرين حرف   6

. سرگشته غرور ، با تاسف می گريم . در تاريکی هیچ راهی نمی يابم. من در جستجوی خود متحیر مانده ام(ترکیب اديان هندو و اسالم: بنیانگذار دين سیک )نانک 

 ه رستگاری رسید؟چگونه می توان ب

هیچ کس در سرتاسر امپراطوری چنین نیست که ! کوه بزرگ بايد از هم پاشیده شود ، پرتو قوی بايد خاموش شود و مرد حکیم همچون گیاهی پژمرده شود :کنفوسیوس 

 .وقت مرگ من فرا رسیده است! مرا استاد خود سازد 

 (هیوم:برگرفته از کتاب اديان زنده دنیا ) 

 خدا انسان
 صلیب عیسی مسیح



 یل براین دلیخواهد کرد و مهمتر یرویاز او پ یام کرده است ، هر شخص عاقلیح واقعا قیاگر مس
او حقیقتا از مردگان برخاسته "که  قت آگاهمین حقیاز ا% 111ن است که یبودن من ا یحیمس

 .ده امیو خدا را چش( 15:61اول قرنتیان " ) است
ام یکرد ، مصلوب شدو ق یم یش زندگیسال پ 6111کنند که  یصحبت م یسیل در مورد عیاناج
ل یکسان در انجیقت را بطور ین حقیمختلف ا یدر زمانها و مکانها 8دیسنده عهد جدینو 2. )کرد

 .(منعکس کرده اند
قرون اول  ان دریو لوس ینیوس ، پلی، تاس  وسفوسیمثل  یحیر مسیسان غیخ نویخ و تاریتار یحت

  .ام او را گزارش کرده اندیو ق یوجود ، مصلوب شدن ، خداوند یالدیو دوم م
 .ح دارد یام مسیدر ق یل محکمیز دالیعلم ن یحت
او امروز  یل و قبر خالیبا شرح مصلوب شدن او در اناج   دا نشدن جسد او ، مطابقت کامل کفن اویپ

ت یحیو مس یسیح عیرا در مس یسئواالت مهم زندگان تا جواب همه یاست از همه حقجو یدعوت
 .ابندیب

 یبرا یواقع ید و تسلیح تنها امیام مسیق. رند یم یهزار نفر م 611ا در هر روز حدود یامروزه در دن
 .ده اندینفر او را د 511د یگو یکند م یح صحبت میام مسیاز ق یپولس رسول وقت. ن افراد است یا
 (15:2اول قرنتیان )

ح یح زنده را مالقات کرده بودند و مسیداد که مس یه نشان میان اولیحیو شجاعت مسشهادت 
 یشفا م یاریضان بسیشود ، مر یعوض م یامروز در نام او هزاران زندگ. امروز هم زنده است 

 .گردند  یم 7ایونها نفر پر از روح القدس و عطایشود و مل یجواب داده م یاریبس یابند ، دعاهای
از آنها مرده و  یکیم که یقت است و دو راهنما داشته باشیدن به خدا و حقیفمان رساگر ما هد

ح یمس یان و فالسفه مرده اند ولیانگذاران ادیتمام بن. م رفت یک خواهیزنده باشد با کدام یگرید
اوست تنها . (11:65یوحنا )ات است یامت و حیات است ، او قیو ح یزنده است و او راه و راست

 .(5:61دوم قرنتیان ) دهد یتواند ما را با خدا و خدا را با ما آشت یکه م یکس
من مرد و حال  یاو برا. ح زنده است یمانم چون مس یم یحیهستم و تا آخر مس یحیمن مس

 .شه با من استی، او در کنار من است و هم (1:12مکاشفه ) زنده است تا ابد من یبرا
 ؟!بشناسد و بچشد و اطاعت نکندی را ن خدایشود آدم چن یا میآ 

 
 :2حیمس یسیت عیشخص-:
 

از تمام جهات برتر از همه ( حیمس یسیع)ن من یت کننده دیشرو و هدایهستم چون پ یحیمن مس
 . ان استیآدم

و بی  نیح برترید که مسینامه افراد مختلف را بخواند خواهد فهمیاگر زندگ یهر شخص با انصاف
 .و مقایسه او با هرشخص دیگری کفر است در بین همه است نظیرترین از هر نظر

 
خوانده شده ( نجات دهنده) یسیاو ع. بودن او هستند  یینشاندهنده استثنا 2نامهای مسیح -1

( خدا با ما)ل یاو عمانوئ.  (16::اعمال )ستین یر از نام او نجاتیجهان اوست در غ یچون تنها منج

                                                 
 
 ".اد گشته استنويسنده کتاب عبرانیان پولس قلمد"دگاه سنتی کلیسای ما طبق دي  
 
 مینويسد یدربارة عیس« یروزگار باستان يهود» ، در كتاب خود تحت عنوان (میالدی+ 11  - 3 )بود  یكه يك مورخ يهود فالويوس يوسفوس  
 
 کتاب معرفی عهد جديد مريل سی تنی: منبع   

 
جان  سنتاين کفن هم اکنون در کلیسای .است شده بر روی آن نقش بسته کشیده صلیباست که چهره مردی درحالی که به  کتانیکفن تورين يک تکه از پارچه   

معتقدند کفن تورين اثر معتبری جهت اثبات  ها کاتولیک.است بوده عیسی مسیحبسیاری معتقدند که اين پارچه کفن . شود داری می نگه ايتالیا توريندر شهر  تعمیددهنده

با راديوکربن پارچه را دقیق تر آزمايش  دانشگاه آکسفوردمحققان در  ۸113بعد از آزمايشهای متنوع توسط افراد مختلف، سرانجام در سال .  مصلوب شدن مسیح است

در آن تصوير کم رنگ و . متر است  ٫ متر در  ۴٫۴ای مربعی در اندازه  کفن پارچه اين.کردند و احتمال تاريخ آن را که متعلق به زمان زندگی مسیح باشد تايید کردند

ای و قدی بلند دارد و البته  بدنی ماهیچه. تصوير مرد کفن، دارای ريش و سبیل است. ای از جلو و پشت مردی است که دستانش در کنار پاهايش قرار دارد زرد مرد برهنه

های کتاب مقدس درباره  شود و بدنش دارای جراحت و زخم زيادی ناشی از مصلوب شدن است که مطابق گفته دی متوسط محسوب میبرای مردی در زمان زندگی مسیح ق

 (ويکی پديا: منبع ) .مرگ مسیح است
 
 .ملییون مسیحی کريزماتیک وجود دارد 011تقريبا در حال حاضر   
3
 .استاستفاده شده " اسم او عجیب خواهد بود"اکثرا از کتاب   

 
پادشاه  -بره خدا -انگشت خدا - امین -لف و ياء ا -الشادای خدای قادر مطلق  -( خدای سرمدی)ال عوالم  -ال الیون خدای تعالی -ادونای آقا و خداوند  -آدم آخر 

زنده  -ريشه داوود -ربی  -رئیس شبانان  - خدای قدير -خدای خالق -حق –چشمان خداوند  -چراغ خداوند  -پسر خدا  -پسر انسان -پدر ابدی - پادشاهان و رب و االرباب

خداوند، شبان )يهوه روحی -خداوند خدا: يهوه -مشیر  - مسیح -كلمه خدا  -عیسی  -عمانوئیل -سنگ زاويه -سرور سالمتی  -ستاره درخشنده صبح -سبط يهوداشیر -

 -( خدای لشكرها)يهوه صبايوت  -(خداوند همیشه حاضر)يهوه شمه  -( خداوند آرامش و سالمتی ما است)شالوميهوه  -(من خداوند شفا دهنده تو هستم)يهوه روفكه -( ما

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF


ده شد چون  ینام( مسح شده)ح یاو مس. ستیان زیان آدمیدر مخوانده شده است چون در او خدا 
ام نجات و ملکوت خدا را برساند و یپ یمسح شده بود تا مثل پادشاه اقتدار داشته باشد ، مثل نب

ز ، یده شده ، چون او همان است که در ابتدا قبل از هرچیاو اول و آخر نام. مثل کاهن شفاعت کند
مثل من  یقانیگناهان ناال یاو بره خداست چون برا. ا ابد خواهد بودقبل از زمان وجود داشت و ت

او :"د یگو یح درباره او میالد مسیقبل از م 711 ینب یایاشع. گر یصفات د یلیو خ. مصلوب گشت
 (2:2اشعیا ) "است یر و سرور سالمتیقد ی، خدا یپدر سرمد

 
ا آمده اند یکه تا به حال به دن یتمام کسان. است  ییر و استثناینظ یب و بیعج تولد مسیح -6

. نداشت  یح پدر جسمانیمس یول. نداشتند یپدر و مادر بودند و خودشان در تولدشان نقش یدارا
ن یتا انسان را نجات دهد ، بنابر (:1:1یوحنا ) م گرفت که انسان شودیش خدا تصمیسال پ 6111

 .م باکره متولد شدیمرح از یم باکره آمد و مسیروح القدس بر مر
 
من در . دهد یت را نشان میحیت مسیواضح حقان یلیواقعا خ پیشگویهای در مورد مسیح-8

ن یهم "مسیحیت حق است" ساخت یکه مرا مطمئن م یزهایاز چ یکیمانم یاول ا یروزها
روز ق شده است که تنها در یدر عهد عت ییشگویپ 881ح در حدود یدر مورد مستنها . ها بودیشگویپ

 یت را منطقیحیهستم چون مس یحیمن مس. انجام شد ییشگویپ 66ح حدود یمصلوب شدن مس
اگر بخواهیم منطقی نگاه کنیم احتمال تحقق  .دانم یم یزندگ ین روش براین و عاقالنه تریتر

 .است 69011 × 8.5پیشگویهای عهد عتیق در مورد مسیح در علم آمار  
 
اج به توبه ین نبوده که احتیزم یدر رو یچ انسانیه. ر بودینظ یا بیدر دن بودن مسیحبی گناه  -:

دشمنان  یحت یول. ا اشتباه نشده باشدیست که مرتکب گناه ین یچ انسانینداشته باشد ، ه
ح تنها شخص بدون ین چون مسیبنابر. (::12و  2::2یوحنا ) ابندیب یح نتوانستند در او گناهیمس

 یمقدس و بدون گناه یتواند به ما کمک کند تا ما هم زندگ یاست که م یتنها شخصگناه است ، 
 .ما باشد یتواند الگو یاست که بطور کامل م یاو تنها شخص. میداشته باش

 
 یح از گناه متنفر بود ولیمس یمتنفرند ، ول یکو طبعا از بدیافراد ن. مانند است یب محبت مسیح-5

زنان و . (15:1و  :7:8لوقا ) ده شده استیاو دوست گناهکاران نام. گناهکاران را دوست داشت 
ن منبع محبت یله ایشان بوسیهایخ زندگیدر طول تار ی مثل آگوستین قدیسار گناهکاریمردان بس

تواند ما را از محبت خدا جدا  یز نمیچ چید هیگو یکالم خدا م. لمس شده و عوض شده اند یاله
 .ما مرد یم که عاشق ماست و برایباش ین خدایرو چنید پینبا ا مایآ( 2:82رومیان ). سازد 

 
ده یم بخشیاج داریما احت. (2:2متی ) ر استینظ یب قدرت و اقتدار مسیح در بخشایش گناهان-2

و  یاست که بخشش اله یح تنها شخصیم و مسینان حاصل کنیده شدنمان اطمیم و از بخشیشو
 .دهد یما مرفته شدن از طرف خدا را به ینان پذیاطم

 
یوحنا ) شود یح تنها شخص است که تا حاال هم در نام او معجزات میمس:  معجزات مسیح-7

 .قادر مطلق است  یاو خدا. معجزات است  یاو خدا.  (:1::1
 
صادق  یو سعادت از طرف همه انسانها یزندگ ین الگوهایامروز  بعنوان بهتر تعالیم مسیح -2
ت را به انسانها نشان یو موفق یسعادت ، خوشبخت یح راه واقعیم مسیتعال. شود  یرفته میپذ
 .داد
 
سر نهادن  یبرا ی، او جا (18یوحنا ) شاگردانش را شست یاو پاهها: فقر  و فروتنی مسیح-2

دوم ) میثروتمند گرد یر شد تا ما در او در امور روحانیما فق یاو واقعا برا.  (2:52لوقا ) نداشت
 (.2:2قرنتیان 

 

                                                                                                                                                                                     
 (خداوند مهیا می كند)يهوه يری  -خداوند پرچم و نشان من است)يهوه نسی  -( من خدايی هستم كه شما را تقديس می كنم)يهوه مكادش -( خداوند عدالت ما)يهوه صدقینو

 (سايت سامی تیپیت: مرجع)



من مرده من  یح برایچون مس. ظلمت ، گناه و مرگ را در ما شکست یرهایزنج مرگ مسیح – 11
 یزندگ یمن نمرده تا من برا یبرا یگریچ کس دیه.  (:5:1دوم قرنتیان ) کنم یم یاو زندگ یبرا
 !کنم

 
ما چطور .  (7:65عبرانیان ) کند یم یمن شفاعت دائم یو االن در آسمان برا مسیح زنده است -11
 .بکند یچ کاریتواند ه یم که خودش االن نمیرو شخص مرده باشیم پیتوان یم
 

است که  یم تنها کسو داور و پادشاه یاو بعنوان خالق و ناج. است  ییاستثنا مقام مسیح -16
 .کنم یاو زندگ یسته است تا برایشا
 

 211امروز حدود حداقل . دهد یبودن او را نشان م ییاستثنا نفوذ فوق العاده او در جهان -18
و  (جمعیت جهان% 88-میلیارد مسیحی جهان 6.8از ) 11را دوست دارند یسینفر صادقانه ع میلیون

عوض شده و  یلیخ یهایزندگ. خوانند یکنند و کالم او را مرتب م یم یاو زندگ یهر روزه برا
 .تا مرگ بروند یح حتیمس یها حاضرند برایلیخ

 .ده اندین نام او را شنیا ترجمه شده و تمام افراد کره زمیزبان دن 6111 یش ازب ل او بهیامروزه انج
اول )و افتخار کردن به آن  بودن ما یحیمس یل براین دلیح مهمتریمس یسیتمام مورد باال در ع

 .تواند باشد یم (1:81قرنتیان 

 :ت روح القدسیشخص-5
 

 !ل معتقد است یبه انج یمانداران واقعیا ن تمامیاست که به سکونت خدا در ب ینیت تنها دیحیمس
، همان  و در خلقت نقشی داشت سطح آبها بود یکه در ابتدا در رو یهمان خدا( 68::1یوحنا )

ح قرار یکه به شکل کبوتر بر مس یرا رساند ، همان روح القدس خدا یا کالم وحیکه بر انب یخدا
د و همان یکاست به شاگردان قوت بخشیآتش در روز پنط یکه با زبانها یگرفت و همان روح القدس

سا بوده است ، امروز در ما کار یسا و درون کلیسا با کلیساله کل 6111خ یکه در تار یروح القدس
 .کند  یم

کردند و به  یر است ، حتما با تمام دل توبه میت چقدر دلپذیحیدانستند که مس یا میاگر مردم دن
دوم قرنتیان )مان آوردم یم چون ایگو یزها را به شما مین چیو من امروز اآوردند  یمان میل ایانج

مان یبودن خود پش یحیچ کس از مسیم هیگو یده ام و به شما میخدا را چش یکویو ن( 18::
 .نخواهد شد

 
 :انیحیها و تجارب مسیشگوی، پ یخی، تار ی، باستانشناس یل علمیدال-2
 
 (1:61.66:ا یاشع. )کند یاعالم من را یبودن زم یکتاب مقدس کرو -1
کجا یکجا روز خواهد بود و یگفت که در موقع آمدن او  ین را اعالم کرد ، وقتیح گردش زمیمس -6

 (:8-81: 17لوقا )شب 
وب یا. )کند یگر اشاره مید یبه جا یرساندن صدا از جا یته برایسیا الکتریکتاب مقدس به برق -8

 (نک حاضرم؟یند ایتا روانه شوند و به تو بگو یفرست یما برقها را یآ: د یگو یم  82:85
 (65:5وب یا. )ن آتش است یدانست که در مرکز زم یکتاب مقدس م -:
 (62:7وب یا. )زان استیآو یستین بر نیدانست که زم یکتاب مقدس م-5
 د همه مردم مرگ دو شاهد رایگو یم یکرده ، وقت ییشگویون را پیزیکتاب مقدس اختراع تلو -2

 (11مکاشفه . )دیخواهند د
 ینهایهزار محل در سرزم 65ش از یدارد ب یخاص یهماهنگ یکتاب مقدس با باستانشناس-7

ف یت و عدم تحریمرده حقان یایدر 12:7معروف  یدا شده و باستانشناسیمربوط به کتاب مقدس پ
 .کالم خدا را ثابت کرد

 .خ داردیبا تار یخاص یت و هماهنگار قابل اعتماد اسیبس یخیکتاب مقدس در مطالب تار -2
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 .می باشد( ۴:0اول قرنتیان )و داور زندگیها ( 1 :  ارمیا )آمار تقريبی است چون تنها خدا تفتیش کننده قلبها   



روح القدس ، آرامش و  یایروح القدس ، عطا یاز نجات ، شفا ، پر یادیان زیحیتا تجارب مسیو نها
ت یحیت مسیونها معجزه همه و همه حقانیونها دعا و ملیها و جواب ملیو دگرگون شدن زندگ یشاد

 .کنند یرا ثابت م
 

 :خودم یتجربه شخص -7
 

 5.:1من در . بودن است  یحیمس یبرا یل محکمیاو دل یدارد که برا یتجربه شخص یحیهر مس
دم و بعد آنرا خواندم و به یهدف بودم کالم خدا را شن یب یکه غرق در گناه و زندگیدر حال یسالگ
 یسا آمدم برایکه به کل ین باریمان آوردم، اولیح ایبردم و توبه کردم و به مس یبودن آن پ یقیحق
خدا را شکر که  یول ممن تشنه محبت شدن بود .م و تنهایی هایم و یافتن دوستان بودخالء کردنپر 
شاهد  هان  سالیا یدر ط. شه پر کرد یهم یم را برایافت و خالء زندگیح مرا یافتم و مسیح را یمس

 یمرا برا.  زبانها را داد یخداوند به من عطا. ت بلند کرد ینهایخداوند مرا ب. م بوده امیمعجزات عظ
م یگو ین میبوده ام و بنابر یادیضان زیمر یو شفا یادیافراد ز تغییرمن شاهد . خدمتش بکار برد 

 یحیکنم که من مس یو خدا را شکر م( 1:16دوم تیموتائوس )مان آورده ام یدانم به که ا یم
 .مرا نجات دهد(::1افسسیان )خواست  اینش دنیاز آفر قبل هستم چون او

 

 :جه ینت
 

 یتمام کسان. قت است یت حقیحیمس. عالم است یت تنها پاسخ به همه سئواالت اساسیحیمس
 .فهمند ینرا خوب میده اند ایکه آنرا چش

 :ام امروز را گفتم تا یمن پ
د ، یابیات جاودان و تولد تازه یح حیمان به مسید با توبه و ایدنبو یواقع یحیشما اگر تا حاال مس -1

 نیهمچن
د درست یرا که انتخاب کرده ا یزید چیشما مستحکم گردد که بدان ید تا دلهایاگر در شک بود -6 
 تان بوده است  و یم شما در زندگین تصمیتر
م یسه یو عال ین برکات واقعید تا همه در ایگران هم برسانیل را به گوش دیغام خوش انجیتا پ -8

 .میدعا کن. گردند 
 

 :سئواالت
 

 د؟یسیخط بنو 5آنرا در خالصه  -1
رد اد یزین گفته ظاهر غرور آمیگرچند ا.گر است ید یان و راههایت واقعا برتر از همه ادیحیمس
قابل اثبات است و  یاریله موارد بسیت بوسیحیت مسیحقان. ا استیقت دنین حقیمسلمتر یول

 ییاستثنات ، یحیت ، محبت بودن مسیحیقت بودن مسیمثل حق یدم با ذکر مواردیمن کوش
ان ضمن یحیمس یروح القدس و تجارب شخص یواقع یح ، پریح ، زنده بودن مسیبودن مس
 .آنها گردم یروحان یتر شدن زندگ یمان به شنوندگان باعث غنینان و ایدادن اطم

 
 ست ؟یگران چیخود و د ین مقاله در زندگیکاربرد ا-6

 گردد یمان افراد و نجات آنها میت ایباعث تقو
 

 د ؟یاد گرفتیگران ، خدا و خدمت  چه ین مقاله در مورد خود ، دیاز ا-8
 .مانم گشتیش ایباعث افزا: در مورد خود 
نصورت یم ، درایح دهیتوض یحیگران بطرز صحید یبرا ت رایحید مسیما با: گران یدر مورد د

 .مان خواهند آوردیها ایلیخ
 .است یواقع یت تنها خدایحیمس یخدا: در مورد خدا 

 .میا بشارت دهیت را به دنیحیم مسیما موظف: رد خدمت در مو
 

 


