
 

خـدا بـا فرسـتادن پرسش عیسی، مسیح وعـده داده شـده بـه این دنیا مـحبت بیکران خود را بـه انـسانهـا نـشان داد. عیسی مـثل هـمه مـا انـسان هـا فـقط و 
فـقط بـخاطـر نـجات مـا از گـناهـان بـر روی این کره خـاکی قـدم گـذاشـت. متـامی آیههـا را می تـوانید در 

پایان هر درس مشاهده کنید! 
عیسی از روحالقدس و مریم باکره زاییده شد. لوقا فصل ۱ آیههای ۲۶ تا ۲۷ و ۳۵. 

او انـسان و خـدای حقیقی اسـت. رسـالـه بـه کولسیان فـصل ۱ آیه ۱۹ فـصل ۲ آیه ۹؛ رسـالـه بـه عربانیان فـصل 
۲ آیه ۱۴. 

او خالق ماست. یوحنا فصل ۱ آیههای ۱ تا ۳ ، ۱۰ و ۱۴؛ رساله به کولسیان فصل ۱ آیه های ۱۵ و ۱۶. 
او منجی و داور ماست. رساله به رومیان فصل ۶ آیه ۲۳؛ یوحنا فصل ۳ آیه ۱۶؛ فصل ۵ آیه ۲۲. 

برکت حواریون هم شاهد بر این امر می باشد. رساله دوم به قرنتیان فصل ۱۳ آیه ۱۴. 
آیههـا برای مـطالـعه بیشرت: یوحـنا فـصل ۱۰ آیه ۱۳؛ رسـالـه بـه فیلیپیان فـصل ۲ آیههـای ۵ تـا ۱۱؛ رسـالـه بـه 

عربانیان فصل ۲ آیههای ۹ تا ۱۸؛ رساله دوم به قرنتیان فصل ۵ آیههای ۱۷ تا ۱۹. 
عیسی در زمــان سکونــتش بــر روی این کره خــاکی بــا 

پیروزی بـر شیطان سیرت واقعی خـدا را بـه جـهانیان نـشان داد و برای گـناهـان هـمه  مـا بـر روی صلیب جـان 
داد. 

او مـثل مـا امـتحان شـد ولی مرتکب گـناه نشـد. رسـالـه بـه عربانیان فـصل ۴ آیه ۱۵؛ رسـالـه اول یوحـنا فـصل ۳ 
آیه ۵. 

او قدرت خدا را به جهانیان نشان داد. یوحنا فصل ۶ آیه ۱۴؛ فصل ۲۰ آیههای ۳۰ تا ۳۱. 
او به نحو عالی سیرت و ماهیت واقعی خدا را منایش داد. یوحنا فصل ۱۴ آیه ۹. 

او داوطلبانه به جای ما برای گناهان مان جان داد. رساله اول به قرنتیان فصل ۱۵ آیههای ۳ تا ۴. 
آیهها برای مطالعه بیشرت: رساله اول پطرس فصل ۲ آیههای ۲۲ تا ۲۳؛ رساله به عربانیان  فصل ۱ آیه ۳. 

عیسی از مردگـان قیام کرد، بـه آسامن بـازگشـت و بـه زودی بـا متـامی جـالل آسامنی بـه این دنیا بـاز خـواهـد گشـت تـا متـامی ایامنـداران خـود را بـا خـود بـه آسامن 
بربد: 

ابدی است ـ او همیشه بوده و همیشه خواهد بود. مزامیر فصل ۹۰ آیه ۲. 
 قیام عیسی از مردگان حیات ابدی را برای ایامنداران به او تضمین می کند. رساله اول به قرنتیان فصل ۱۵ آیههای ۲۰ تا ۲۳. 

او هم اکنون بعنوان کاهن اعظم برای ما در معبد آسامنی شفاعت می کند. رساله به عربانیان فصل ۷ آیه ۲۵؛ فصل ۸ آیههای ۱ تا ۲؛ فصل ۹ آیه ۲۴. 
او برای نجات ایامنداران به این دنیا باز خواهد گشت. اعامل رسوالن فصل ۱ آیههای ۱۰ تا ۱۱؛ یوحنا فصل ۱۴ آیههای ۱ تا ۳. 

او زمین را بازسازی خواهد کرد و آن زیبایی سابق و کامل را به آن باز خواهد گردانید. مکاشفه یوحنا فصل ۲۱ آیه ۱. 
آیهها برای مطالعه بیشرت: اول تسالونیکیان فصل ۴ آیه ۱۶؛ مکاشفه یوحنا فصل ۱ آیه ۷؛ رساله دوم پطرس فصل ۳ آیه ۱۳؛ متی فصل ۲۴ آیههای ۳۰ تا ۳۱. 

 

رک منـاید و بـر زمین زنـدگی کند چـه امـر مهمی را  رای نـجات انـسانهـایی مـثل مـن حـارض شـد تـا ملکوت آسامن را تـ     از این حقیقت که او فـقط بـ
درباره سیرت و ماهیت واقعی خدا به من نشان می دهد؟ 

    چرا عیسی خواهان بازگشت به این کره خاکی است؟ 
عیسی چـون مـثل هـمه مـا تـحت امـتحان و آزمـایش قرار گرفـت، بـه نیازهـای مـن واقـف اسـت و میتـوانـد بـه مـن کمک منـاید. زنـدگی پـاک و بی 
عیب عیسی بیانـگر اطـاعـت مـطلق او از خـدا منـونـه و تـشویقی برای مـن اسـت تـا مـانـند او قـدم بردارم و بـا اشـتیاق بـتوانـم مـنتظر مالقـات او در 

زمان بازگشتش باشم. 

مـن بـه تـو ای عیسی ایامن دارم که تـو خـدای جـسم پـوشیده بـه این دنیا آمـدی تـا بـا زنـدگی پـاک خـود و بـا مرگ خـود مـِن گـناهکار را از گـناهـانـم 
نـجات بـدهی. مـن ایامن دارم که هـم اکنون بـعنوان کاهـن اعـظم در مـعبد آسامنی برای مـن شـفاعـت می کنی. مـن بی صربانـه و از روی خـوشـحالی 

منتظر بازگشت پرجالل تو هستم. آمین! 

تلفن آمریکا:   5547 341 818 1+
 Address: P.O. BOX 837  MURRIETA, CA 92564 Email:         info@ahdejadeed.com 

website:      www.ahdejadeed.com

۳- عیسی کیست؟

خـدای ابـدی پرس در عیسی مسیح جـسم پـوشید. از طـریق او هـمه چیز در آسامن و در زمین آفـریده شـد. در او سیرت واقعی خـدا بـه جـهانیان منـایان 
گردید، نـجات انـسان میرس گشـت و جـهان داوری شـد. او یعنی خـدای حقیقی و ابـدی حقیقتاً انـسان واقعی، عیسی مسیح مـوعود شـد. نـطفه او از روحالـقدس در رحـم 
مـریم بـاکره بسـته شـد. او مـثل هـمه انـسانهـا در این دنیا زندگی کرد و در مـعرض وسوسـه بـه گـناه قرار گرفـت ولی بـطور کامـل عـدالـت و راسـتی و مـحبت خـدا را منـایان 
سـاخـت. معجزات عظیم او بیانـگر قـدرت خـدا در او بود و همگی شـهادت بـه مسیح بودن او می دادنـد. او بـطور داوطـلبانـه برای گـناهـان مـا و بـه جـای مـا عـذاب مرگ 
را بـر روی صلیب متحـمل شـد؛ و از مردگـان قیام کرد و بـه آسامن صـعود منـود تـا بـجای مـا بـعنوان کاهـن اعـظم در مـعبد آسامنی خـدمـت منـاید. او بـزودی بـا جـالل از 

آسامن باز خواهد گشت تا نجات ابدی و بازسازی جهان هستی را به کامل برساند. 

استفاده شخصی

تعهد
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لـوقـا فـصل ۱ آیههـای ۲۶ تـا ۲۷ و ۳۵: ۲۶ در مـاه شـشم، جربائیل فرشـته از جـانـب خـدا بـه شهری در جـلیل فرسـتاده شـد که نـارصه نـام داشـت، ۲۷ تـا نزد بـاکرهای مـریم نـام برود. مـریم نـامزد مردی بـود، 

یوسف نام، از خاندان داوود. ۳۵ فرشته پاسخ داد: «روحالقدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. از این رو، آن مولوْد مقّدس و پرس خدا خوانده خواهد شد. 
رساله به کولسیان فصل ۱ آیه ۱۹: ۱۹ زیرا خشنودی خدا در این بود که با همۀ کامل خود در او ساکن شود، فصل ۲ آیه ۹: ۹ زیرا الوهیت با همۀ کاملش به صورت جسامنی در مسیح ساکن است. 

رساله به عربانیان فصل ۲ آیه ۱۴: ۱۴ از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نیز در اینها سهیم شد تا با مرگ خود، صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را به زیر کِشد. 
یوحـنا فـصل ۱ آیههـای ۱ تـا ۳ ، ۱۰ و ۱۴: ۱ در آغـاز کالم بـود و کالم بـا خـدا بـود و کالم، خـدا بـود؛ ۲ هامن در آغـاز بـا خـدا بـود. ۳ هـمه چیز بـه واسـطۀ او پـدید آمـد، و از هرآنـچه پـدید آمـد، هیچ چیز 
بـدون او پـدیدار نگشـت. ۱۰ او در جـهان بـود، و جـهان بـه واسـطۀ او پـدید آمـد؛ اّمـا جـهان او را نـشناخـت. ۱۴ و کالم، انـسان شـد و در میان مـا مسکن گـزید. مـا بـر جـالل او نـگریستیم، جـاللی شـایستۀ آن 

پرس یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی. 
رسـالـه بـه کولسیان فـصل ۱ آیههـای ۱۵ تـا ۱۶: ۱۵ او صـورت خـدای نـادیده اسـت و فـرزنـد ارشـد بـر متـامی آفـرینش، ۱۶ زیرا هـمه چیز بـه واسـطۀ او آفـریده شـد: آنـچه در آسامن و آنـچه بـر زمین اسـت، 

دیدنیها و نادیدنیها، تختها و فرمانرواییها، ریاستها و قدرتها، همه به واسطۀ او و برای او آفریده شدند. 
رساله به رومیان فصل ۶ آیه ۲۳: ۲۳ زیرا مزد گناه مرگ است، اّما عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیْح عیساست. 

یوحـنا فـصل ۳ آیه ۱۶: ۱۶ «زیرا خـدا جـهان را آنـقدر مـحبت کرد که پرس یگانۀ خود را داد تـا هـر که بـه او ایامن آَورَد هالک نـگردد، بلکه حیات جـاویدان یابـد. فـصل ۵ آیه ۲۲: ۲۲ و پـدر بـر کسی داوری 
منیکند، بلکه متام کاِر داوری را به پرس سپرده است. 

رساله دوم به قرنتیان فصل ۱۳ آیه ۱۴: ۱۴ فیض خداونْد عیسی مسیح، محبت خدا و رفاقِت روحالقدس با همۀ شام باد. 
یوحنا فصل ۱۰ آیه ۱۳: ۱۳ مزدور میگریزد، چرا که مزدوری بیش نیست و به گوسفندان منیاندیشد. 

رسـالـه بـه فیلیپیان فـصل ۲ آیههـای ۵ تـا ۱۱: ۵ هامن طرز فکر را داشـته بـاشید که مسیْح عیسی داشـت: ۶ او که هـمذات بـا خـدا بود، از برابری بـا خـدا بـه نـفع خود بهره نجسـت، ۷ بلکه خود را خـالی کرد 
و ذات غالم پـذیرفـته، بـه شـباهـت آدمیان درآمـد. ۸ و چـون در سیامی برشی یافـت شـد خود را خوار سـاخـت و تـا بـه مرگ، حتی مرگ بـر صلیب مطیع گردید. ۹ پـس خـدا نیز او را بـهغـایت رسافراز کرد و 

نامی برتر از همۀ نامها بدو بخشید، ۱۰ تا به نام عیسی هر زانویی خم شود، در آسامن، بر زمین و در زیر زمین، ۱۱ و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیْح ’خداوند‘ است، برای جالل خدای پدر. 
رسـالـه بـه عربانیان فـصل ۲ آیههـای ۹ تـا ۱۸: ۹ اّمـا عیسی را میبینیم که اندکزمـانی پـایینرت از فرشـتگان قرار گرفـت، ولی اکنون تاج جـالل و اکرام بـر رسش نـهاده شـده اسـت، چرا که از رنـج مرگ گـذشـت تـا 
بـر حسـب فیض خـدا برای هـمه طـعم مرگ را بچشـد. ۱۰ بـهجـا بـود خـدا که هـمه چیز برای او و بـه واسـطۀ او وجـود دارد، برای اینکه پرسان بسیار را بـه جـالل برسـانـد، قهرمـاِن نـجات ایشان را از راه 
رادر بـخوانـد. ۱۲ چـنانکه میگـوید: «نـام تـو را بـه  تحـمل رنـج، کامـل گردانـد. ۱۱ زیرا او که مـقّدس میسـازد و آنـان که مـقّدس میشـونـد، هـمه از یک تـبارنـد. از همین رو، عیسی عـار نـدارد ایشان را بـ
وکل خـواهـم کرد.» و بـاز: «اینک مـن، و فـرزنـدانی که خـدا بـه مـن داده اسـت.» ۱۴ از آنـجا که  الم خـواهـم کرد؛ و در میان جـامعـت، تـو را خـواهـم سـتود.» ۱۳ و بـاز میگـوید: «مـن بـر او تـ رادرانـم اعـ بـ
فـرزنـدان از جـسم و خـون برخـوردارنـد، او نیز در اینها سهیم شـد تـا بـا مرگ خـود، صـاحـب قـدرت مرگ یعنی ابلیس را بـه زیر کِشد، ۱۵ و آنـان را که همۀ عـمر در بـندگِی ترِس   از مرگ بـه رس بردهانـد، 
آزاد سـازد. ۱۶ زیرا مسـلّم اسـت که او نـه فرشـتگان، بلکه نسـل ابراهیم را یاری میدهـد. ۱۷ از همین رو، الزم بـود از هـر حیث هامنند برادران خـود شـود تـا بـتوانـد در مـقام کاهـن اعظمی رحیم و امین، 

در خدمت خدا باشد و برای گناهان قوم کّفاره کند. ۱۸ چون او خود هنگامی که آزموده شد، رنج کشید، قادر است آنان را که آزموده میشوند، یاری رساند.  
رسـالـه دوم بـه قرنتیان فـصل ۵ آیههـای ۱۷ تـا ۱۹: ۱۷ پـس اگـر کسی در مسیح بـاشـد، خـلقتی تـازه اسـت. چیزهـای کهنه درگـذشـت؛ هـان، هـمه چیز تـازه شـده اسـت! ۱۸ اینها هـمه از خـداسـت که بـه واسـطۀ 
مسیح مـا را بـا خود آشـتی داده و خـدمـت آشـتی را بـه مـا سـپرده اسـت. ۱۹ بـه دیگر سـخن، خـدا در مسیح جـهان را بـا خود آشـتی میداد و گـناهـان مردم را بـه حـسابـشان منیگـذاشـت، و پیام آشـتی را بـه مـا 

سپرد. 
رساله به عربانیان فصل ۴ آیه ۱۵: ۱۵ زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعفهای ما همدردی کند، بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است، بدون اینکه گناه کند. 

رساله اول یوحنا فصل ۳ آیه ۵: ۵ شام میدانید که او ظهور کرد تا گناهان را از میان بردارد. در او هیچ گناهی نیست.  
یوحـنا فـصل ۶ آیه ۱۴: ۱۴ مردم بـا دیدن این آیت که از عیسی بـه ظـهور رسید، گـفتند: «براسـتی که او هامن پیامرب اسـت که میبـاید بـه جـهان بیاید.» فـصل ۲۰ آیه هـای ۳۰ تـا ۳۱: ۳۰ عیسی آیات بسیارِ 
دیگر در حـضور شـاگردان بـه ظـهور رسـانید که در این کتاب نـوشـته نشـده اسـت. ۳۱ اّمـا اینها نـوشـته شـد تـا ایامن آورید که عیسی هامن مسیح، پرس خـداسـت، و تـا بـا این ایامن، در نـام او حیات داشـته 

باشید.  
یوحنا فصل ۱۴ آیه ۹: ۹ عیسی به او گفت: «فیلیپُس، دیری است با شام هستم و هنوز مرا نشناختهای؟ کسی که مرا دیده، پدر را دیده است؛ پس چگونه است که میگویی ”پدر را به ما بنام“؟ 

رسـالـه اول بـه قرنتیان فـصل ۱۵ آیههـای ۳ تـا ۴: ۳ زیرا مـن آنـچه را که بـه مـن رسید، چون مهمرتین مـطلب بـه شام سـپردم: اینکه مسیح مـطابـق بـا کتب مـقّدس در راه گـناهـان مـا مرد، ۴ و اینکه دفـن شـد، 
و اینکه مطابق با همین کتب در روز سّوم از مردگان برخاست. 

رسـالـه اول پـطرس فـصل ۲ آیههـای ۲۲ تـا ۲۳: ۲۲ «او هیچ گـناه نکرد، و فـریبی در دهـانـش یافـت نشـد.» ۲۳ چـون دشـنامـش دادنـد، دشـنام پـس نـداد؛ و آنـگاه که رنـج کشید، تهـدید نکرد، بلکه خـود را بـه 
دست داور عادل سپرد. 

رسـالـه بـه عربانیان فـصل ۱ آیه ۳: ۳ او فروِغ جـالِل خـدا و مظهـر کامـل ذات اوسـت، و هـمه چیز را بـا کالم نیرومـند خـود نـگاه میدارد. او پـس از پـاک کردن گـناهـان، بـه دسـت راسـت مـقام کربیا در عرش 
برین بنشست. 

رسـالـه اول بـه قرنتیان فـصل ۱۵ آیههـای ۲۰ تـا ۲۳: ۲۰ اّمـا مسیح براسـتی از مردگـان برخـاسـته و نـوبـر خـفتگان شـده اسـت. ۲۱ زیرا هامنگـونـه که مرگ از طـریق یک انـسان آمـد، رسـتاخیز مردگـان نیز از 
طـریق یک انـسان پـدیدار گشـت. ۲۲ زیرا هامنگونـه که در آدم هـمه میمیرنـد، در مسیح نیز هـمه زنـده خواهـند شـد. ۲۳ اّمـا هـر کس بـه نـوبۀ خود: نخسـت مسیح که نـوبـر بود؛ و بـعد، بـه هـنگام آمـدن 

او، آنان که متعلق به اویند. 
رسـالـه بـه عربانیان فـصل ۷ آیه ۲۵: ۲۵ پـس او قـادر اسـت آنـان را که از طـریق وی نزد خـدا میآیند، جـاودانـه نـجات بخشـد، زیرا همیشه زنـده اسـت تـا برایشان شـفاعـت کند. فـصل ۸ آیه هـای ۱ تـا ۲: ۱ 
جـان کالم در آنـچه میگـوییم این اسـت که مـا چنین کاهـن اعظمی داریم که بـر جـانـب راسـت تـخِت مـقام کربیا در آسامن نشسـته ۲ و خـدمـتگزار مکان اقـدس یعنی آن خیمۀ حقیقی اسـت که خـداونـد بـر 
پـا کرده، نـه انـسان. فـصل ۹ آیه ۲۴: ۲۴ زیرا مسیح بـه محرابـگاهی داخـل نشـد که سـاختۀ دسـت برش و تـنها شـبیه محرابـگاه حقیقی بـاشـد، بلکه بـه خـوِد آسامن داخـل شـد تـا اکنون بـه منـایندگی از مـا در 

حضور خدا ظاهر شود. 
اعامل رسوالن فـصل ۱ آیههـای ۱۰ تـا ۱۱: ۱۰ هـنگامی که میرفـت و شـاگردان بـه آسامن چـشم دوخـته بودنـد، نـاگـاه دو مرِد سفیدپوش در کنارشـان ایستادنـد ۱۱ و گـفتند: «ای مردان جـلیلی، چرا ایستاده 

به آسامن چشم دوختهاید؟ همین عیسی که از میان شام به آسامن برده شد، باز خواهد آمد، به همینگونه که دیدید به آسامن رفت.» 
یوحـنا فـصل ۱۴ آیههـای ۱ تـا ۳: ۱ «دل شام مـضطرب نـباشـد. بـه خـدا ایامن داشـته بـاشید؛ بـه مـن نیز ایامن داشـته بـاشید. ۲ در خـانۀ پـدر مـن مـنزل بسیار اسـت، وگرنـه بـه شام میگـفتم. میروم تـا مکانی 

برای شام آماده کنم. ۳ و آنگاه که رفتم و مکانی برای شام آماده کردم، باز میآیم و شام را نزد خود میبرم، تا آنجا که من هستم شام نیز باشید. 
مکاشفه یوحنا فصل ۲۱ آیه ۱: ۱ سپس آسامنی جدید و زمینی جدید دیدم، زیرا آسامن اّول و زمین اّول سپری شده بود و دیگر دریایی وجود نداشت. 

رسـالـه اول بـه تـسالونیکیان فـصل ۴ آیه ۱۶: ۱۶ زیرا خـداونـد، خود بـا فرمـانی بـلندآواز و آوای رئیس فرشـتگان و نفیر شیپور خـدا، از آسامن فرود خواهـد آمـد. آنـگاه نخسـت مردگـاِن در مسیح، بـر خواهـند 
خاست. 

مکاشفه یوحنا فصل ۱ آیه ۷: ۷ هان با ابرها میآید، هر چشمی او را خواهد دید، حتی چشم آنان که نیزه به او زدند؛ و همۀ طوایِف زمین به سوگش خواهند نشست. آری چنین خواهد بود. آمین. 
رساله دوم پطرس فصل ۳ آیه ۱۳: ۱۳ اّما ما بنا بر وعدۀ او مشتاقانه در انتظار آسامنی جدید و زمینی جدید هستیم که منزلگه پارسایی است. 

متی فـصل ۲۴ آیه هـای ۳۰ تـا ۳۱: ۳۰ آنـگاه نـشانۀ پرس انـسان در آسامن ظـاهـر خواهـد شـد و همۀ طوایف جـهان بـر سینۀ خـود خواهـند زد، و پرس انـسان را خواهـند دید که بـا قـدرت و جـالل عظیم بـر 
ابرهای آسامن میآید. ۳۱ او فرشتگان خود را با نفیر بلند شیپور خواهد فرستاد و آنها برگزیدگان او را از چهار گوشۀ جهان، از یک کران آسامن تا به کران دیگر، گرد هم خواهند آورد.

تلفن آمریکا:   5547 341 818 1+
 Address: P.O. BOX 837  MURRIETA, CA 92564 Email:         info@ahdejadeed.com 

website:      www.ahdejadeed.com
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