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 آمین "خواهد شدتمام  آنانی که مرا دوست دارندهمه چیز به خیریت "

 28آیه  8رومیان باب 

 

 

 چگونه می شناسید؟را  عیسی مسیح

 چون او هنوز ،ندامت او پاک نمی شودهار اظ وتوبه با  ،فروشنده از طلب خود ،حتی با گذشت ،بدهی یک فقیر به فروشنده

 تا بتواند قرض های گذشته خود را نیز پرداخت نماید. ،اوستراه نجات او ثروتمند شدن تنها  ،استتهی دست 

 گناه نکند. ،دیگر ،انسان نه قادر است گناهان گذشته را جبران کند و نه قادر است ،ضمانت احرایی ندارداو هیچگاه  توبه

 زیرا طبیعت باطنی او )آدم و حوا( فاسد است. ،او به بازگشت به قلمرو الهی به تنهایی کافی نیست تمایل

 )تولد دوباره( (خداست.فیضرنامه خود را تغییر دهد و این کار فقط در توانایی )و یا گذشناسنامه او ابتدا باید 

 بدهکار نشود.دیگر هرگز او ابتدا باید ثروتمند شود تا بتواند بدهی ها را بپردازد و 

 کرد.تسویه را بر دوش بگیرد و با مرگ خود همه بدهی ها را بدهی همه  عیسی مسیج آمد تا

 او با مرگ خود این تغییر باطنی را در وجود همه ایجاد کرد.

 آمین" " *هالک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابدهرکه به او ایمان آورد زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا *

 

 مسیح شاگردان عیسی

 سرنوشت   بشارت معروف به فامیل نام

 وارونه مصلوب روم تااز بابل  صخره پطروس یقیروان شمعون

 xبر صلیب  یونان. روسیه   یقیروان آندریاس

 با اره به دو نیم انگلستان، اسپانیا و مصر، لیبی، موریتانی تروریست -غیور  فدایی شمعون

 شمشیر اسپانیا برادران رعد بزرگ زبدی یعقوب

 مرگ طبیعی  برادران رعد زبدی یوحنا

 ضربه سنگ به سر سوریه کوچک حلفی یعقوب

 از تن جداسر  اتیوپی باجگیر حلفی متی

  هند -پرتغال  –رم  –ایران  –عراق  شکاک  توما

 وارونه مصلوب  نتنائیل  مالبرتو

 سنگسار فرانسه و ترکیه استیفان  فیلیپس

 نیزه ارمنستان   تدی

 حلق آویز   اسخریوطی یهودا

            

 ()سه بار عیسی مسیح را انکار کرد شمعون )معروف به پطرس( صخره

بود. شغلی برجسته و ُپر درآمد در دنیای آن روز. اما وقتی مسیح او را نزد خود خواند و فرمود:" به دنبال من  ماهیگیریشغلش 

 بیا." بی درنگ تور ماهیگیری و شغلش را به کناری گذاشت و تا به آخر عمر زمینی خود به دنبال مسیح رفت! 

 نمود،  اعتراف نزد مسیحبه گناهکار بودن خود او اولین شاگرد مسیح بود که 

 را بدهد.  قدرت راه رفتن بر روی آباولین شاگردی بود که از مسیح خواست تا به او 

  کرد.شخصیت حقیقی مسیح اظهار نظر اولین شاگردی بود که در خصوص 

 برای او و موسی و ایلیا برپا کند. پیشنهاد داد تا سه چادر باالی تپه اولین شاگردی بود که از بین سه شاگرد به مسیح 

 . گفت، حاضر است برای مسیح بمیرداولین شاگردی بود که از بین همۀ شاگردان 

 خود برد. دست به خنجر اولین شاگردی بود که 

  .وت کردرا به مسیح دعسه هزار نفر تقریبا )در روز پنطیکاست( اولین شاگردی بود که در معبد ایستاد و با آن موعظۀ آتشین خود 



و بین  شکسترا با قوت روح خدا تماس نداشتن با غیریهودیان دیرینه و ننگین  سنتبعنوان یک یهودی اولین شاگرد مسیح بود که 

 .داد بشارتپا گذاشت و انجیل مسیح را به آنها  غیریهودیان

 از بابل به قلب امپراطوری رومبشارت: 

سرنوشت: روزها در دخمه های سرد و تاریک به زنجیر آویزان بود و نوری را نمی دید در آخرین لحظۀ مصلوب شدن خود ننگ و 

نمایند. سرش را بجای پاهای وارونه مصلوب شرم انکار کردن خداوندش را در آن شب تاریک بیاد آورد و از سربازان خواست تا او را 

 .قت خود ندید که مانند استادش مصلوب گردداستادش بگذارند چرا که او لیا

 

می دانست او  .او کسی بود که برادر بزرگ خود را برای آشنایی با عیسای مسیح آوردآندریاس برادر شمعون معروف به پطرس: 

که چه کسی پنج نان و دو ماهی دارد، پس آن را به مسیح گفت، و او هزاران نفر را با آن سیر کرد و نام او در نامۀ اعمال در میان 

 .که باید نفر دوازدهم را در غیاب یهودای اسخریوطی انتخاب می کردند می بینیمرهبران کلیسا 

 یونان  –روسیه بشارت: جنوب 

مانند مصلوب کردند.  X صلیبی، همسر یکی از افسران باال رتبۀ روم را مسیحی کرد و او را بر  Maximilla سرنوشت: زنی بنام

وقتی آندریاس به آن صلیب نزدیک می شد، گفت:" آه ای صلیب محبوب! چقدر منتظر تو بودم . آندریاس به مدت سه روز بر آن 

ع می شدند تعلیم می داد که :" از خداوندم مسیح سپاسگزار و صلیب ماند. در مدت این سه روز او به مردمی که به دور او جم

 قدردان هستم که به من اجازه داده تا یکچنین بدن جالل یافته ای را داشته باشم.

 

 ( غیور)معروف به  فدایی شمعون

در ترجمۀ قدیم انجیل، در متی و مرقس لقب شمعون " غیور " نیست. بلکه " قانوی " یا " کنعانی " است. این یک لقب عبرانی 

میباشد اما همان معنای غیور را میدهد. چرا؟ چون این لقب گواه غیرت و تعصب بی حد مردم این نواحی را میرساند. آنها حاضر 

میگذارد." به گمان میرسد تروریست هودی ها را به قتل برسانند. " دنیای امروز لقب این افراد را بودند برای اهداف خود حتی خود ی

این افراد متعلق به شاخه ایی از یهود بنام " غیوران " بودند. در زمان تسلط امپراطوری روم بر اسرائیل این فرقه تاسیس گشت و 

و همیشه حاضر به فرمان برای کشتن رومی ها به هر قیمتی بودند. رده همیشه با خود خنجری را در کمر خود حمل کاین افراد 

انتخاب او از جانب خداوند ما عیسای مسیح بسیار زیبا و عمیق بنظر میرسد. در تمام مدت سه سال خدمت مسیح، ما هیچ عمل 

سربازان تسلیم میشد، توقع غیرعادی از شمعون نمی بینیم. هیچ عمل تروریستی یا غیره. اتفاقا در شبی که عیسی به دست 

که گوش خادم کاهن را پسر یونا است شمعون میرفت که شمعون غیور دست به خنجر خود ببرد، اما برخالف تصور همه این 

! بنظر میرسد شمعون در تمام مدت خدمت مسیح تنها شاهد تبدیل مردم و عوض شدن آنها بدون خونریزی و کشتن بود. میُبرد

 ، برای همین او هرگز از خنجر و غیرت آتشین تعصب کنعانی خود استفاده نکرد!ونتبدیلی از جان و در

 انگلستان مصر، لیبی، موریتانی ، اسپانیا و بشارت: 

 با اره ایی او را به دو نیم تقسیم میکنند.سرنوشت: در خاورمیانه بازداشت شده و 

عیسی مسیح از این دو برادر پرسیده بود:" آیا میتوانید جامی را که من مینوشم  :(بزرگ)معروف به  یعقوب زبدی برادر یوحنا

 بنوشید؟ هر دو برادر پاسخ داده بودند:" بلی می توانیم." 

 اسپانیابشارت: 

 کشته شد. شمشیربه دست هیرودیس پادشاه با  سرنوشت:

 

 یعقوب: )معروف به برادران رعد(  برادرزبدی یوحنا 

ی مسیح و شاگردان از شهری در سامره عبور میکردند و مورد استقبال مردم آن دیار زمانی که عیسبودند. تند مزاج آنها برادرانی 

 خداوندا آیا میخواهی بگوییم از آسمان آتشی ببارد و همۀ آنان را بسوزاند؟ "و برادرش از مسیح خواستند که :" قرار نگرفتند. یوحنا

رعد بودن و عصبانیت و انتقام خالی او به مرور زمان همانطور که در ایمانش به مسیح خداوند پیر می شد با محبت مسیح از آن 

 می شد.

 سه رساله  و نامۀ مکاشفه. - خود او انجیل به قلمدر کتاب مقدس باقی مانده است: از او پنج نوشته 

در صلح و آرامش از دنیا رفت. علی رغم اینکه بارها مرگ طبیعی او بر خالف تمام شاگردان مسیح کشته نشد بلکه به  سرنوشت:

 بودند. با نوشیدنی زهر آلود او را مسموم نموده -حبس  –تبعید  –درون روغن داغ  -او را شکنجه داده بودند 

 



مسیحیان نو ایمان مهاجر بود که از دست شکنجه گران و آزار دهندگانی جنوب سوریه مرکز یعقوب برادر متی )معروف به کوچک(: 

چون شائول طرسوسی به آنجا پناه می بردند پس به اذن خداوند ایمان داری بنام حنانیا مامور شد تا شائول طرسوسی را شفا 

 داده، تعمید دهد و ماموریت عظیم او را برایش گویا سازد

 سوریهبشارت: 

ر شورای یهود او را بر فراز معبدی در سوریه بردند و از او خواستند که ایمانش را به مسیح روبروی مردم انکار سرنوشت: به دستو

و از باالی معبد به پایین انداختند پس او را رد خداوند اعتراف ککند اما او از فراز بلندی معبد با صدایی راسخ ایمانش را به عیسای 

:" خداوندا اینها را به نزد خدایش دعا کرد بجا گذاشت در همان حالند شکستگی در پاهایش تنها چکردند اما سنگسار او را 

 او را کشتند.با اصابت ضربۀ سنگ بزرگی به سرش ببخش زیرا نمی دانند چه می کنند." سپس چون هنوز جان در بدن داشت 

 

 باجگیردر کنار دریاچۀ جلیل در کفرناحوم در محل گرفتن عوارض )مالیات( متی پسر حلفی: 

چرا استاد شما  -در منزل متی  دعوت شام نهادسر پشت را ننگ و عارش ری اش را، گویی نامش را خواند و او دکان باجگیمسیح 

زیرا من نیامدم تا پرهیزکاران را دعوت کنم " بیماران به طبیب احتیاج دارند نه تندرستان" با باجگیران و خطاکاران غذا می خورد؟

 نوشتانجیل را به زبان عبری تنها کسی که  -بلکه گناهکاران را 

 اتیوپیبشارت: 

 شد.از تن جدا  سرشبت پرستان اتیوپی  به دست سرنوشت:

 

توانیم راه را بدانیم."  شب آخر از مسیح می پرسد:" ای خداوند، ما نمی دانیم تو به کجا می روی، پس چگونه می: توما شکاک

 عیسی مسیح می فرماید: من راه و راستی و حیات هستم، "هیچکس جزء بوسیلۀ من نزد پدر نمی آید."

 و دستم را در پهلویش نگذارم باور نخواهم کرد. جای میخ هامن تا جای میخ ها را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در 

جا بیاور، دستهای مرا ببین، دست خود را به پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش بلکه مسیح می فرماید انگشت خود را به این

 ایمان داشته باش." " آیا تو بخاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آورده ای؟ خوشابحال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند."

 هند -پرتغال  –رم  –ایران  –عراق بشارت: 

 کشتند. مقبرۀ توما در جنوب هندوستان نیزه سپس با سوزانده ندو او را ابتدا در کورۀ آتش سرنوشت: کاهنان ه

 

فیلیپس به او گفت :" او عیسی پسر یوسف و از اهالی ناصره است.برتولما جواب داده بود :" آیا می شود که از برتولما یا نتنائیل: 

 د:" این است یک اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود ندارد."ناصره چیز خوبی بیرون بیاید؟" عیسی رو به او می فرمای

 ارمنستانبشارت : به همراه تدی )پسر یعقوب( 

 ( مصلوب کردند.)سر به پائین وارونههای فراوانی که به او زدند کنده شد و سپس او را  شالقسرنوشت: پوست بدن او توسط 

 

 (فیلیپس) استفاناولین شهید مسیحیت چه كسي بود؟ 

 .که چگونه باید آن جمعیت هزار نفری را سیر کنند تخمین می زند فانیاست

شب آخر از عیسای مسیح پرسید:" ای خداوند پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است." و عیسای خداوند در جواب او 

 "دیدهکه مرا دید پدر را ا نشناخته ای؟ "هرم و تو هنوز مرفرموده بود که :" ای فیلیپس ، در این مدت طوالنی من با شما بوده ا

او اینگونه از خود  ون به او تهمت می زدند که او مرتبا به خانه خدا  و تورات موسی بد می گویدچچگونه بود؟  فانیاستدفاعیه 

که یکی از آنان یوسف بود که در چاه اقتاد و در  دفاع کرد: ابراهیم پدر اسحاق بود و اسحاق پدر یعقوب بود که دوازده پسر داشت

مصر برده شد و فرعون او را عزیز مصر کرد سپس موسی به دنیا آمد و اوا را به رودخانه انداختند ولی به خواست خداوند در دربار 

 40از دریای سرخ عبور دهد و  سالگی خدا او را فرستاد تا قوم اسراییل را از بندگی مصر برهاند و آنها را 40فرعون بزرگ شد و در 

اما آنها به مصر برگشتند و بت پرستی کردند و بتی به شکل گاو را ، سال آنان را در بیابان هدایت کرد و ده فرمان را به آنان داد

 بد کردند و مسیح را مصلوب نمودند.و تا امروز بر پیامبران فرستاده خدا پرستیدند 

 (فرانسه و ترکیهبشارت در )

 کردندسنگسار سرنوشت: بدن او را بر صلیب 

 

 

 



نماید او کسی است  عملهر که احکام مرا قبول کند و مطابق آنها " رو به شاگردان می فرماید:عیسی مسیح در شام آخر : تدی

او ظاهر  خود را بهکه مرا دوست دارد و هر که مرا دوست دارد پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته 

از عیسی مسیح می پرسد:" ای خداوند، چرا می خواهی خود را به ما ظاهر سازی اما نه " و در این هنگام تدی خواهم ساخت

به جهان؟" عیسی مسیح در پاسخ به این گیجی و تحییر میفرماید:" هر که مرا دوست دارد مطابق آنچه می گویم عمل خواهد 

( او یکبار دیگر هم به تدی و هم  23:  14داشت و ما پیش او آمده و با او خواهیم ماند." ) یوحنا نمود و پدر من او را دوست خواهد 

در غیاب روح و راستی پس از صعود او به آسمان و مشارکت ایمانداران در  درک و آمادگی برای دریافت روح القدسبه شاگردان از 

موضوع ظاهر ساختن . پس آورد ایماناندن با هر کسی که به او یگانگی در پدر، پسر و روح القدس، مخود سخن می گوید. 

 .مورد نظر مسیح نبود، جسمانی

 ارمنستان برتولما به همراهبشارت : 

 .ای کشته شد نیزهسرنوشت: با ضرب 

 

در انجیل لوقا نکتۀ ظریفی از انتخاب شاگردان میخوانیم که در متی و مرقس قید نشده است. شب قبل از یهودای اسخریوطی: 

انتخاب شاگردان عیسی به باالی کوه رفته و تمام شب را تا صبح دعا کرد. عیسای مسیح میدانست کسی هرگز تن به ننگ 

ان باشد. یوحنای رسول فعل جالبی در بارۀ یهودا بکار خیانت به او نخواهد داد، مگر کسی که دل و وجودش متعلق به شیط

:" و آن خیانت یهودا هزار سال قبل توسط داود نبی پیشگویی شده بودمیبرد:" زیرا او که میبایست تسلیم کنندۀ وی بشود." 

( و زکریا مزد سی 9 :41مزمور ." )دوست خالص من که بر او اعتماد میداشتم که نان مرا میخورد پاشنۀ خود را بر من بلند کرد

( عیسای خداوند قلب خائن یهودا اسخریوطی را دید و او 13-12: 11فصلزکریا قریبا چهارصد سال پیش دیده بود )نقرۀ خیانت را ت

را برای آن روز معین برگزید تا یکی از شاگردان او باشد؛ و او را به مدت سه سال با خود همراه کرد . سه سال یهودا اسخریوطی 

( او به مدت سه سال 5: 10متی شاگردان برای بشارت انجیل فرستاد)ام راههای مسیح با او بود. مسیح او را چون دیگران در تم

کوران و کران و شگفتی ها و معجزات عظیمی از عیسای مسیح دید. تعالیم او را گوش داد. بیماران را دید که شفا پیدا میکنند. 

، دقیقا او حساب دار گروه دوازده نفره بود یل شاهد بوداو تحول را در اسرائند. و گویا میشو را دید که میبینند و میشنوند الالن

 .عطر را از روی پای مسیح پاک کرد( با موی خود)مریم  را برآورد کرد و از هدر رفتن آن ناراضی بود مجدلیه قیمت عطر مریم

 شد. از طناب دار سرنگون خود را حلق آویز کردبود که  خون( زمین)او از پول خیانت خود زمینی خرید و در آن  سرنوشت:

 

 آندرياس و برادرش (پطرسقیروانی )شمعون  اولین شاگردان مسیح چه كساني بودند؟

 شمعون قیروانی )پطرس( که بود؟ که به گناهکار بودن خود نزد مسیح اعتراف نمود اولین شاگرد مسیح

 (شمعون قیروانی)پطرسبار انكار كرد چه نام دارد؟  3كسی كه عیسی مسیح را 

 (فیلیپس) استفاناولین شهید مسیحیت چه كسي بود؟ 

 یوحنامرد چه نام داشت:  کشته نشد بلکه به مرگ طبیعیکه مسیح د شاگرتنها 

 (ترکیه در) انطاکیهاولین جایی که شاگردان عیسی را مسیحی خواندند کجا بود؟  

ها همچنین مدت و که در آن تشکیل شدشوراهای مهم دینی به سبب  ؟ در تاریخ مسیحیت اهمیت دارداز چه جهت انطاکیه 

 .ای داشتهای اسالمی نقش ویژهاسکندریه به سرزمینمنطقه بود که در انتقال علوم از مراکز علمی یکی از 

 

 نام یاران زن که همراه مسیح بودند را نام ببرید:

 )خواهر ایل آذر(مریم مجدلیه 

 روح پلید را از وجودش بیرون کرد( 7)عیسی  همه رفتند(ست سنگ اول را بزند که هر کس خود بیگناه ه :فرمود درمورد سنگسار کردنش عیسی زنی بدکاره که )

 (.بجای اینکه از حضور عیسی استفاده معنوی کندعیسی مسیح برای زنده کردن ایل آذر آمده بود و مرتا آشپزی می کردوقتی ) مجدلیهمرتا 

 )همسر خوزا( بود که خوزا رئیس دربار هیرودیس بود: )یونا( جوانا

 سوسن

 

 مريم مجدلیهعیسي پس از زنده شدن براي اولین بار خود را به چه كسي نشان داد؟ 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B7%D8%B1%D8%B3
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 مسح كنندهمسیح يعني چه؟ 

 نجات دهنده تمام دنیا -برگزيدهعیسي يعني چه؟ 

 عمانوئلدر زبان عبری چیست؟ نام عیسی مسیح 

 خدا با ماستعمانوئل يعني چه؟ 

 ؟ فرستادمچه یعنی عبری

 .که هم ریشه زبان عبری است سریانیزبان روزگار مسیج و یهودیان چه بود؟ زبان 

 خبر خوشانجیل يعني چه؟ 

 يوسف و شمعون -يهودا -يعقوب برادران مسیح را نام ببريد؟

 ثابت کرد که فرزندخداست.اما با زنده شدنش  هلحاظ جسم از نسل داود متولد شداز عیسی مسیح از چه نسلی است؟ 

 يوسف زمیني مسیح كي بود؟پدر 

 خداي پدرپدر آسماني مسیح كي بود؟ 

 )برای سرشماری رفته بودند و مسافرخانه ها پر بودند( در اورشلیم بیت الحم در اصطبلدر چه شهري و كجا به دنیا آمد؟ عیسي

 چوپاناناو را برای اولین بار دیدند؟  عیسي مسیحچه کسانی بعد از تولد 

 ناصریه زندگی می کردند؟ خانواده عیسی در کجا

 هیروديسعیسي مسیح در زمان كدام پادشاه به دنیا آمد؟ 

 مصر(در اولین پناهنده  .)عیسی مسیح به مصرچون پادشاه قصد کشتن بچه را داشتدر موقع تولد مسیح خانواده او به کجا فرار کردند؟ 

 آن هستیم. بر اساس سال میالدی که در تاریخ محاسبه سال پیشدوهزارعیسي مسیح چند سال پیش به دنیا آمد؟ 

 همانند پدرش نجار بودشغل عیسی چه بود؟ 

 که یعقوب اسقف اعظم کلیسای اورشلیم بود. - یعقوب، یوسف، شمعون , یهودا  که بودند؟عیسي برادران 

 بوسیله روح القدسمريم چگونه حامله شد؟ 

 میكائیل و جبرائیل است؟نام دو فرشته خداوند كه در كتاب مقدس نام برده شده 

 جبرائیلكدام فرشته به مريم مژده داد كه عیسي را خواهد زائید؟

 تعمید دهندهيحیي چه كسي بود؟  پیامبر عهد عتیق( آخرين) آخرين نبي

 ( دادالیصابات را به زکریای نبی )پدر و مادر یحیی بسیار کهنسال بودند. خداوند مژده باردارشدن  فیض خدا چیست؟ يحیيمعنی 

 زكريايحیي چه بود؟ نام پدر 

 )الیصابات(الیزابت مادر يحیي چه بود؟نام 

 حضرت مریم خالهمادر یحیی که بود؟ 

 یحیی تعمید دهندهپسرخاله حضرت مریم چه کسی بود؟ 

 )الیصابات( مادر یحیی تعمید دهنده الیزابتبه غیراز مریم چه کسی بوسیله روح القدس ابستن شد؟ 

 در کنار رود اردن در بیت عینايحیي در کجا مردم را تعمید می داد؟ 

 لباسش از پشم شتر و کمربندش از چرم و غذایش ملخ و عسل صحرایی بود.لباس و غدای یحیی چه بود؟ 

 (15آیه  3"تا تمام عدالت را به کمال رساند". )متی فصل  یحیی تعمید دهندهعیسی مسیح توسط چه کسی تعمید گرفت؟ 

"تو پسر محبوب به شکل کبوتری که به شانه عیسی نشست و گفت روح القدس پس از تعمید عیسی چگونه بر او قرار گرفت؟ 

 منی و از تو بسیار خشنودم".

 

 چه بود؟تعمید دهنده پیام يحیي 

 ند كفش او را ببندم.بعد از من كسي مي آيد كه ازمن تواناتر است و قبل از تولد من او بوده و من حتي اليق آن نیستم كه ب

 

 عیسي در مورد يحیي چه گفت؟

 .گفت در زمین از يحیي بزرگتر زاده نشده و درآسمان كوچكترين از يحیي بزرگتر است و يحیي همان الیاس موعود است

 

که با زن برادر خود )هیرودیا( ازدواج کرده بود و از طرف یحیی تعمید دهنده  (پادشاه رم)هیرودیس سرنوشت یحیی نبی چه شد؟ 

 نهی می شد. یحیی را زندانی کرد تا اینکه در جشن تولدخود به تحریک هیرودیا. یحیی را سر برید.

 



داده شده هستی، یا باز آیا تو آن مسیح وعده " برای عیسی پیام فرستاد که او  از عیسی چه پرسید؟  وقتی یحیی در زندان بود

اید خبر دهید که کران شنوایانند و کوران اید و شنیده. عیسی جواب داد که یحیی را از آن چه دیده"باید منتظر دیگری باشیم

 «گردندبینایانند و لنگان خرامان می

 كتاب عهد جديد( 27كتاب عهد عتیق و  39) كتاب66تاب مقدس از چند كتاب تشكیل شده؟   ك

 : با انسان دو پیمان بسته استخدا 

قانون و ، (وعد، و عید)نجات از طريق در اين پیمان مرتبه اى از ، به وسیله پیامبران پیش از عیسى مسیح . پیمان كهن يكى *

بست خداوند او را انتخاب کرد تا نخستین انسان پس از آدم  ابراهیمبا  و عهدی که خداوند پیمانهمان  به دست مى آيد.  شريعت

نماید و او نیز به خداوند ایمان آورد. خداوند همچنین وعدٔه ازدیاد نسل را به وی داد که مدتی باشد که با او ارتباط نزدیک برقرار می

 .بعد توسط اسحاق عملی شد

 نام این بخش حاصل مى شود.نجات از طريق محبت . در پیمان نو عیسى مسیح ، توسط خداى متجلى يعنى پیمان نوديگرى *

به یک پیمان اشاره دارد که آغازگر دورٔه جدیدی از ارتباط خداوند با انسان است. خداوند طبق این پیمان شریعتی را که از طریق 

قرار داد. نشانه و در حقیقت  را شرط بخشایش گناهان انسان و رستگاری اوایمان به مسیح موسی عطا کرده بود برداشت، و 

 .اصل محوری این پیمان، بخشش کلیه گناهان به واسطٔه قربانی شدن عیسی مسیح )یعنی صورت بشری خداوند( است

 پیمان خدا با قوم اسراییل بودعهد عتیق = 

 پیمان خدا با تمام مردم دنیاعهد جدید = 

 و بتوسط روح القدس و هدایت نویسندگان نویسندهتوسط چهل توسط چند نویسنده تهیه شده اند؟  مقدس كتاب

 ه سال 1500در یک دوره درچه زمانی تهیه شده اند؟  مقدس كتاب

 . برای نجات بشرگناهکار چه کرده3ه می خواهد . از بشر چ2. خدا کیست 1 شرح اینکهدر مورد چیست؟  مقدسمطالب کتاب 

 هزارسال تاریخ قوم اسراییل را شامل می شود ،این کتاب ؟شامل چیستکتاب عهد عتیق 

 عبریبه چه زبانی هستند؟  عهد عتیق هایكتاب

 تنخکتاب عهد عتیق به زبان عبری چه نام دارد؟ 

 عوبدیا چه نام دارد؟ كتاب عهد عتیقکوچکترین 

 كتاب هوشعانجیل عهد عتیق كدام كتاب است؟ 

 .به پیماني كه خدا توسط موسي با قوم خود بستانجیل عهد عتیق به چه چیزي اشاره دارد؟ 

 .كتاب تورات نام دارد 5مجموع اين  و آخرین مالکی تثنیه -اعداد -الويان -خروج -؟ پیداشرا نام ببريد)عهد قدیم( كتابهاي 

سال  400)یعنی بعد از مالکی نبی به مدت  سال پس از نگارش مالکی 400چندسال پس از آخرین کتاب عهدعتیق مسیح امد؟ 

 بنی اسراییل پیامبری نداشتند که پیام مکتوب داشته باشد(

مردی با  -چهار شاخ  -مردی در میان درختان آتش کتاب زکریای نبی )هشت رویا در عهد عتیق در مورد کدام کتاب است؟ 

همانطور که در این ( چهار ارابه -زنی در میان سبد  -طومار پران  -شمعدان طال و درختان زیتون  -لباس فاخر یهوشع  -ریسمان 

او میبیند، او  هشت رویا میخوانیم، یهوه قصد دارد تا با دادن این رویاها تنها یک پیام جدی و تغییرناپذیر را به قوم اسرائیل بدهد:

 ، او داوری خواهد کردمیداند

 یونس نبیکدام نبی به شکم ماهی اقتاد؟ 

 دانیال نبیکدام نبی تعبیر خواب میکرد؟ 

 ارمیای نبیبه کدام نبی لقب نبی گریان داده بودند؟ 

 ذکریا ،ارمیا د، اشعیاء ، میکاه، دانیال،وداو پیشگویی کرده بودند؟عیسی مسیح  در مورد ظهور انبیا کدام

 ی نبیمیکا پیشگویی کرده بودند؟را عیسی مسیح  تولدمحل نبی  کدام

 )خدمتکار رنجیده خداوند( نبی ءاشعیا کدام نبی بیشترین پیشگویی درمورد مسیح داشت؟

 برادر موسیهارون که بود؟ 

 عمرامپدر موسی که بود؟ 

 یوحنا است. –لوفا  –مرقس  –اناجیل متی د؟ را نام ببري)عهد جدید( كتابهاي 

 یونانیبه چه زبانی هستند؟  جدیدعهد  هایكتاب

 ده نویسندهجدید توسط چند نویسنده تهیه شده اند؟ عهد  هایكتاب

 درمدت پنجاه سال بعداز مرگ و قیام عیسی مسیحجدید درچه زمانی تهیه شده اند؟ عهد  هایكتاب

 مکاشفه یوحناآخرین کتاب عهد جدید چه نام دارد؟ 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AE
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 مالکیآخرین کتاب عهدعتیق چه نام دارد؟ 

 تعمید دهندهيحیي چه كسي بود؟  پیامبر عهد عتیق( آخرين) آخرين نبي

 در عهد عتیق خداوند خود را به چه شكلي به همه نشان مي داد؟

 پر ساخت.(  وقتي كاهنان از قدس بیرون مي آمدند ناگهان ابري خانه خداوندرا 10آیه  8ابر و آتش )اول پادشاهان فصل

 7کلیسا و  7ستاره  به معنی  7شمعدان و  7به یوحنای رسول که بصورت در مکاشفه مسیح به چه کسی و چگونه ظاهر شد؟ 

 نفر از رهبران ظاهر شد.

 لوقا كه براي رومیان بود )خطاب به رومیان(اولین انجیل كدام بود؟ *

 (نوشته شد )توسط لوقااعمال رسوالن  بلندترین کتاب کدام است؟*

 میالدی ۵0از سال رسوالن از چه زمانی شروع به نوشتن زندگینامه مسیح کردند؟ 

 

 پزشک بود )لوقا اولین نویسنده غیر یهودی(ادامهء انجیل لوقا بود اعمال رسوالن را چه كسي نوشت؟  

رساندند و درها را محكم پشت  هنگامي كه عیسي مسیح را بر صلیب كشتند، رسوالن او از ترس جانشان خود را به پناهگاهي

سر خود بستند. ولي هنوز سه روز از مرگ پیشوايشان نگذشته بود كه او را زنده در میان خود ديدند. آري ، عیسي مسیح زنده 

شده بود! و اينك در اين بخش مي خوانید كه اين رسوالن كه شاهدان عیني اين واقعه تاريخي بودند، چطور با جرأتي كه روح خدا 

ر آنان بوجود آورده بود، همه جا رفتند و به همه مژده دادند كه عیسي زنده است و در پي بشر گمشده مي باشد تا او را از بند د

 گناه آزاد سازد.

 

از  القدس، بشارت انجیل رادهد چگونه پیروان نخستین  مسیح، تحت هدایت روحمیشرح در چه مورد است؟ کتاب اعمال رسوالن 

ت همه رسوالن نیست. کتاب اعمال رسوالن شرح خدما از مرگ عیسی مسیح را رساندند. سال پس 30در مدت اورشلیم تا رم 

(، بیشتر بر اعمال 12تا  1های دو چهره برجسته وجود دارد، یکی پِطُرس و دیگری پوُلس. بخش نخست کتاب )فصلدر این کتاب 

 (، بر اعمال پوُلس.28تا  13های فصلپِطُرس رسول متمرکز است و بخش دوّم )

 

بیشتر محققان بر این اعتقادند که «. عالیجناب تِئوفیلوس»، یعنی انجیل لوقا تنها انجیلی است که مخاطبی مشخص دارد

تِئوفیلوس یکی از مقامات بلندپایه رومی بوده است. هدف لوقا از نوشتن کتابش این بود که تِئوفیلوس و احتماالً سایر دوستان 

و انجیل او نی ، دو اثر لوقا، یععهد جدیدهای کتب ایماندارش، در تعالیمی که پیشتر یافته بودند، استوار گردند. در میان نوشته

، از سبکی ادبی و بسیار شیوا برخوردار بوده، دارای واژگانی بس غنی و متنوع است. لوقا آثار خود را چنان اعمال رسوالنکتاب 

هنرمندانه به رشته تحریر درآورده که ضمن ارائه اطالعات دقیق تاریخی، مطالعه آنها برای خواننده بسی جذاب است. انجیل لوقا 

اصی توجه دارد که ویژه همین انجیل است، از آن جمله: غیریهودیان؛ زنان، که در آن زمان جایگاهی حقیر در جامعه به مسائل خ

داشتند؛ گناهکاران و مطرودین جامعه؛ مسئله فقر و ثروت؛ موضوع دعا و روحالقدس. انجیل لوقا تنها انجیلی است که وقایع 

کند. در این کتاب، اطالعات دیگری در خصوص د تا صعودش به آسمان بازگو میکمال، از تولّ را به ی مسیحزندگی زمینی عیس

والدت یحیای تعمیددهنده و چگونگی تولّد عیسی مسیح و کودکی او ارائه شده است. لوقا همچنین رویدادها و تعالیمی را از 

کتاب اعمال شود. از آنجا که مییافت  19تا  10کند که خاص انجیل اوست. این مطالب، بیشتر در فصلهای عیسی نقل می

آورد ، مطالعه آن بالفاصله پس از انجیل لوقا، درک بهتر هر دو کتاب را برای خواننده به ارمغان میرسوالن، جلد دوّم کتاب لوقاست

ت خود آماده شدن عیسی برای رسال - 3( 2:۵2تا  1:۵تولد و کودکی یحیی و عیسی ) - 2( ۴-1:1مقدمه ) - 1بندی کلّی تقسیم

سفر به  - ۶( ۵0-9:10کنارهگیری عیسی به نواحی اطراف جلیل ) - ۵( 9:9تا  ۴:1۴خدمات عیسی در جلیل ) - ۴( ۴:13تا  3:1)

رستاخیز و صعود  - 8( 23:۵۶تا  19:28هفته آخر زندگی زمینی عیسی و رنجهای او ) - 7( 19:27تا  9:۵1سوی اورشلیم )

 (2۴عیسی مسیح )فصل 

 

 در چه مورد است؟)بیست و یک نامه(  ننامه هاى رسوال

پطرس و و بقیه از  پولسسیزده نامه از  که و افراد مسیحى عصر خود نوشته اندبرخى از رسوالن مسیحیت نامه هايى به جوامع 

 شرح داده اند.را یی از کیفیت ایمان و سبک زندگی مسیحبان است كه در آنها رهنمودها یوحنای رسول

 

 



شرح سفری است )است  شرح رویاهای یوحنای رسولآخرین کتاب عهد جدید می باشد که  چه مورد است؟مکاشفه یوحنا در 

که یوحنای قدیس در رویا و به هدایت روح القدس در آن به عرش خداوند دارد و در آن به توصیف عرش خداوند و جایگاه مسیح و 

پیروزی همچنین  در انتظار بی ایمانان است.تنبیه هایی این کتاب نشان می دهد که چه  (پردازدپیش بینی وقایع آخر الزمان می

 را شرح می دهد.جالل ملکوت ابدی خدا  ونهایی مسیح 

 

 امثال سلیمان –مزامیر داوود  –عبارتند از ایوب  کتابهای اشعار:

 سالگی. 30در سن عیسی مسیح در چه سنی خدمت خود را به خدا آغاز كرد؟ 

 سالگی 33در سن عیسی مسیح در چه سنی مصلوب شد؟ 

 به خاطر آمرزش گناهان مات؟ چرا عیسي مسیح روي صلیب رف

شرکت در مراسم عید پسح )عیسی قرار بود طبق نقشه خداوند برای  برای چه مقصودی وارد اورشلیم شده بود؟عیسي مسیح 

 !!!پسح باشد()بی و عیب و نقص( )بیگناه( بزودی آخرین بره 

 روز بعد از عید پسحچه زمانی وارد بیت عینا شده بود؟ عیسي مسیح 

 سكه نقره 30يهوداي اسخريوطي به  شاگردان و به چند سكه فروخت؟عیسي مسیح را كدامیك از 

 ؟ متیاس به قیدقرعهجانشین يهوداي اسخريوطي چه كسي بود و چگونه انتخاب شد

 باغ جتسیمانيدر اورشلیم در  یح در كجا دستگیر شد؟عیسي مس

 ملوک.خدمتکار کاهن اعظمدر شب دستگیری عیسی.پطرس گوش جه کسی را با شمشیر برید؟ 

 حنا پدر زن قیافا کاهن اعظم پس از دستگیری عیسی را نزد چه کسی بردند؟ 

 شمعون قیرواني )پطروس( چه كسي زير صلیب عیسي را گرفت و او را كمك كرد؟

 (Good Fridayجمعه نیک یا جمعه الصلیب ) مصلوب شد؟چه روزی عیسي مسیح در 

 در اورشلیم در تپه جلجتا )به معنی جمجمه( عیسي مسیح در كجا مصلوب شد؟

 ساعت 6؟   عیسي مسیح چند ساعت مصلوب  ماند

 بعدازظهر 3در ساعت  یسي مسیح در چه ساعتی مصلوب شد؟ع

 "زیرا نمی دانند چه می کنند "ای پدر اینان را ببخشدعای مسیح در هنگام مصلوب شدن چه بود؟  

 خداي من . خداي من چرا مرا تنها گذاشته اي؟ مسیح روي صلیب از خدا چه پرسید؟

 که مرگ او را به خاطر بسپارند.یکی از دستورات مهم عیسی مسیح در مورد مرگش به شاگردانش چه بود؟ 

 آنها به وسیله ایمانش به مسیح به پردیس رفت.آنها دزد بودند.یكی از دو نفری كه با مسیح مصلوب شدند كه بودند؟ 

 "پادشاه یهود این است" زبان عبری ، یونانی و التین 3به ؟ بودنوشته شده چه تابلوی باالی صلیب عیسی مسیح بروی 

 ؟ تمام شدآخرين جمله اي كه مسیح روي صلیب گفت چه بود

 يوحنا ؟كدامیك از شاگردان مسیح تا پاي صلیب همراه او بود

 يوحنا ؟بودکه مسیح  نزدیکترین دوست

 مریم زن کلوپا و مریم مجلدلیه -خاله عیسی -مریم مادر عیسیچه کسانی تا پاي صلیب همراه عیسی مسیح بودند؟ 

 شنبه شد؟ خاکسپاریچه روزی عیسي مسیح در 

 یکشنبه ؟چه روزی از مردگان برخواستعیسي مسیح در 

 يوسف رامه اي ؟ا تحویل گرفتجنازهء عیسي ری سچه ك

 شمعون قیرواني و نقوديموس –يوسف رامه اي  ساني جنازهء عیسي را دفن كردند؟چه ك

 

 عنیابیت  صعود عیسي به آسمان در کدام منطقه اتفاق افتاد؟

نجاتبخش را به اينك من روح الُقُدس را كه پدرم به شما وعده داده است ، بر شما خواهم فرستاد. از اينرو پیش از آنكه اين پیغام 

 «ديگران اعالم كنید، در اورشلیم بمانید تا روح القدس بیايد و شما را با قدرت الهي از عالم باال، مجهز كند.

 (19-20آیه  1۶:باب )مرقس صعود عیسي به آسمان

 برد. در آنجا دستهاي خود را بسوي آسمان بلند كرد و ايشان را بركت داد، « بیت عنیا»آنگاه عیسي ايشان را با خود تا نزديكي 

 .ین جدا شد و بسوي آسمان باال رفتو در همان حال از روي زم

 



 هیروديسعیسي مسیح در زمان كدام پادشاه به دنیا آمد؟  

 پنتیوس پیالطوس ح در زمان كدام پادشاه مصلوب شد؟عیسي مسی

 (زمان با مرگ او بودطوفان نوح هم) سال سن 969با  متوشالحسالمندترین فرد کتاب مقدس کیست؟ 

 

 حكم اعظم در كتاب مقدس چیست؟

تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است.پس برويد و تمام عیسي جلو آمد و به ايشان فرمود: آنگاه  18-19: 28متي 

 پسر و روح القدوس غسل تعمید و ايشان را به اسم پدر و  قومها را شاگرد من سازيد

 

 تعمید يعني چه؟

و رستاخیز عیسي مسیح و اعتراف يك ايماندار در مال عام تعمید عالمت پاكي از گناهان و شروع يك  -دفن -تفسیري از مرگ

 يد در مسیح را تعمید میگويند.زندگي جد

 

 مسیح كي بود؟

  و انسان شد و در میان ما زيست تا كفاره گناهان ما را بپردازد. مقطعي خاص از زمان جسم گرفت ه درتجلي قابل روئیت خدابود ك

 "جز در گناهکار بودندر همه چیز مانند سایر انسانها بود "

 

 .برساند کمالو کار او را به به جای آورد اراده فرستنده خود را  مسیح چه بود؟عیسی هدف 

 

 کار مسیح در جهان چه بود؟ 

 .برای گناهان تمام بشر بمیرد -ملکوت خدا را بروی زمین پایه ریزی کند -انسان را به خدا نزدیک کند -خدا را بر انسان ظاهر سازد

 

 نفر 5000دادن نان و ماهي به انجیل تكرار شده؟  4يك معجزه كه در 

 قاناي جلیاتبديل كردن آب به شراب در يك عروسي در  اولین معجزه مسیح چي بود و در كجا؟

 )عیسی در قانا و پسر در کفرناحوم ( ای پسر یکی از افسران رومیشفین معجزه مسیح : دوم

 شفای مرد فلج در بیت حسداسومین معجزه مسیح: 

 نفر فقط با پنج نان و دو ماهی 5000غذا دادن به  چهارمین معجزه مسیح:

 (آرام کردن طوفانراه رفتن روی آب ) پنجمین معجزه مسیح:

 بینا کردن کور مادر زاد ششمین معجزه مسیح:

 (مرگروز پس از  ۴) زنده کردن ایلعازر هفتمین معجزه مسیح:( بزرگترین)

 کمک کردن به شاگردان در صید انبوه ماهی :)بعد از قیام( معجزه مسیح هشتمین

 

 زندگی می کرد.بیت عینا بود که در مجدلیه  برادر مریم و مرتایکی از افرادمورد عالقه عیسی مسیح بود و که بود؟  ایلعازر

 

 .خود را معرفی کرد"من هستم" با عنوان  ،زمانی که در بیابان در بوته آتش خود را به ابراهیم شناساندخداوند *

 کند آنها کدامند؟عیسی مسیح در انجیل یوحنا، خود را با هفت عنوان معرفی می

 کندانسان را برطرف نموده و ما را سیر میاو گرسنگی جان و روح من نان حیات هستم:  

 .شودراهی است که به حضور پرجالل خدا در آسمان و حیات جاودانی در بهشت منتهی میمن راه و راستی و حیات هستم: 

با آورند. ايمانداران به مسیح نیز ها با چسبیدن به درخت، میوه میهمانطور که در درخت انگور، شاخهتاک حقیقی هستم: من 

 .توانند زندگی پرثمری داشته باشندمتکی بودن بر او، می

 .پس، هر که او را داشته باشد و از او پیروی کند در تاريکی نخواهد ماندنور جهان هستم: من 

 .شوديقیناً او دری است که به نجات از گناه و زندگی جاويد با خدا و بهشت آسمانی باز میمن در هستم: 

 .ست که جان خود را برای گوسفندانش فدا نموده تا آنها نجات و امنیت ابدی داشته باشنداو آنقدر فداکارمن شبان نیکو هستم: 

او برای نجات انسان از گناه و موت بر صلیب مرد، اما پس از مرگ و دفن، روحاً و جسماً از مردگان قیام من قیامت و حیات هستم: 

 .بخشدايمانداران خود حیاتی فناناپذير می نمود و زنده است و او به



 

 

            کوه زیتون؟ پس از شام آخر کجا رفتمسیح 

 کوه زیتونمعروف به  جلیلهای اطراف شهر ی از کوهکی اتفاق افتاد؟ ها بر فراز کدام منطقهخوشاگوییموعظه سر کوه، یا 

 ساحل صور و صیدونکدام ساحل بود؟  موعظه سر کوه، کنار 

 وم و عمورهسد دو شهری که جزو شهرهای گناه کاران در کتاب مقدس آمده کدامند؟*

 غروربه همراه  )یعنی مردم بدون انجام کاری سعادتمند و بی نیاز باشند(فراوانی نان و سعادتمندی رفاهیت"

". خداوند آن منطقه را نمی کردهرگز به پشت سر نگاه باید فرار می کرد و " و سدوم را ترک کردحضرت ابراهیم( برادر)لوط پس 

 نابود ساخت.

 

 خطاب به شاگردان خود و گروه بسیاری از مرد و زن و پیر و جوانموعظه سر کوه خطاب به چه کسانی بود؟ 

 از تمام یهودیه و اورشلیمسایر مردم از کدام شهرها آمده بودند؟ 

 .را مژده میداد پادشاهی خداوندو خوشبختی واقعی او دهد؟ عیسی در این موعظه چه چیزی را توضیح می

 

 کدامند؟ هاخوشاگوییموعظه سر کوه، یا 

 خود آگاهند زیرا، پادشاهی آسمانی از آن ایشان است.فقر روحی خوشا به حال کسانی که از  .1

 ، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.ماتم زدگانخوشا به حال  .2

 جهان خواهند شد.، زیرا ایشان مالک فروتنانخوشا بحال  .3

 هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد.نیکی مطلق خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه  .۴

 ، زیرا ایشان رحمت خواهند دید.رحم کنندگانخوشا به حال  .۵

 ، زیرا ایشان خدا را خواهند دید.پاک دالنخوشا به حال  .۶

 خواهند شد.، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده صلح دهندگانخوشا به حال  .7

 میبینند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. جفاخوشا به حال کسانیکه در راه نیکی  .8

 به شما اهانت میکنند و جفا میرسانند و به ناحق هرگونه افترائی به شما می زنند.به خاطر من خوشحال باشید اگر  .9

 قبل از شما نیز جفا  م است چون همینطور به پیامبراندر آسمان عظیپاداش شما خوشحال باشید و بسیار شادی کنید، زیرا  .10

 

 معجزات عیسی مسیح در کتاب مقدس به ترتیب تاریخ وقوع

 تبدیل آب به شراب درعروسی قانا

 بیرون راندن روح پلید از کالبد مردی در کنیسه کفرناحوم

 پیش بینی ماهیگیری معجزه آسا

 زنده کردن مرد جوان از نائین

 مبتال به جذامپاکسازی فرد 

 شفای خدمتکار افسر رومی

 درمان مادر همسر پطرس

 بیرون کردن ارواح ناپاک در غروب آفتاب

 طوفانآرام کردن 

 شفای دیوانه

 شفای مفلوج در کفرناحوم

 زنده کردن دختر سرپرست عبادتگاه

 سال خونریزی داشت 12شفای زنی که 

 شفای دو نابینا در جلیل

 شفای مرد الل

 لیج در استخر بیت حسداشفای مرد اف

 شفای مردی که دستش از کار افتاده بود



 شفای مرد نابینا و الل

 سال علیل بود 18شفای زنی که به مدت 

 نفر 5000غذا دادن به 

 راه رفتن روی آب

 شفای بیماران در جنیسارت

 شفای دختر زن کنعانی

 شفای کر و الل در دکاپولیس

 نفر 4000غذا دادن به 

 در بیت صیداشفای مرد کور 

 دگرگون شدن و نورانی شدن عیسی*

 بیرون راندن روح ناپاک از پسر غشی

  پیشگویی وجود سکه ای در دهان ماهی*

 شفای مردی که بدنش متورم شده بود

 جذامی 10پاکسازی 

 شفای کور مادرزاد

 شفای دو مرد کور در نزدیکی اریحا

 زنده کردن ایلعازر

 لعن کردن و خشک شدن درخت انجیر

 درمان گوش بریده شده خادم کاهن اعظم

 ماهی 153صید 

 

 چیست؟ پیشگویی وجود سکه ای در دهان ماهینظور از م

« آيا استادتان مالیات نمي دهد؟»پیش پطرس آمده ، از او پرسیدند: وصول مالیات خانه خدا وقتي به َكَفرناحوم رسیدند، مأموران 

 «البته كه مي دهد.»پطرس جواب داد: 

پطرس چه فكر مي »وارد خانه شد تا موضوع را به عیسي بگويد. ولي پیش از آنكه سخني بگويد، عیسي از او پرسید: سپس 

 «كني ؟ آيا پادشاهان جهان از اتباع خود باج و خراج مي گیرند، يا از بیگانگاني كه اسیر شده اند؟

 .«از بیگانگان »پطرس جواب داد: 

پرداخت باج و خراج معافند! ولي بهر حال ، براي اينكه ايشان را نرنجانیم ، به ساحل برو و خوب ، پس اتباع از »عیسي فرمود: 

قالبي به آب بینداز و اولین ماهي اي كه گرفتي ، دهانش را باز كن ؛ سكه اي در آن پیدا مي كني كه براي مالیات ما دو نفر 

 .«كافي است . آن را به ايشان بده 

 

 مسیح چیست؟ یتبدیل هیئت عیس منظور از

 برادر یعقوب را برداشته به باالی کوهی بلند برد تا در آنجا تنها باشند. یوحناو  یعقوبو  پطرسبعد از شش روز عیسی، 

 ، چهره اش مانند آفتاب درخشید و لباسش مثل نور سفید گشت.هیئت او تغییر کرددر حضور آنها 

 را دیدند که با عیسی گفتگو میکردند. الیاسو  موسیدر همین موقع شاگردان، 

در اینجا میسازم: سه سایبان خداوندا، چه خوب است که ما اینجا هستیم. اگر بخواهی من » به عیسی گفت:  پطرسآنگاه 

 .«یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس 

 ن ابر صدائی شنیده شد که می گفت: هنوز سخن او تمام نشده بود که ابری درخشان آنان را فرا گرفت و از آ

 «این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. به او گوش دهید.»

 وقتی شاگردان این صدا را شنیدند بسیار ترسیدند و با صورت به خاک افتادند. 

 «برخیزید، دیگر نترسید.» آنگاه عیسی پیش آنان آمد و بر آنان دست گذاشته گفت: 

 ود را باز کردند جز عیسی کسی دیگر را ندیدند.وقتی شاگردان چشمان خ

اره آن رؤیا به ب، درپس از مرگ زنده نشده استپسر انسان در حالیکه از کوه پائین می آمدند عیسی به آنان دستور داد تا روزیکه 

 «میگویند باید اول الیاس بیاید؟ روحانیان يهودپس چرا » شاگردان پرسیدند:  کسی چیزی نگویند.



 درست است، اول الیاس خواهد آمد و همه چیز را اصالح خواهد کرد.» پاسخ داد: عیسی 

حتي من نیز كه مسیح هستم اما من به شما می گویم که الیاس آمده است و آنان او را نشناختند و آنچه خواستند با او کردند. 

 یحیای تعمید دهنده است.در این وقت شاگردان فهمیدند که مقصود او  «، از دست آنها آزار خواهم ديد 

 

 عیسی مسیح کیست؟ پسر انسانمنظور از 

 

 تولد تازه يعني چه؟

 تولد تازه به دست مي آيد.ايمان و توبه يعني پس از توبه دريافت طبیعت روحاني و ايمان به عیسي مسیح كه با ادغام 

 

 نجات يعني چه؟

شانس به من داده مي شود كه از فرزندان خدا شويم و نتیجه توبه و )ايمان به عیسي مسیح( اين  يعني اينكه بواسطه تولد تازه

 ايمان نجات مي شود.

 

راستی را خواهد داد، که  روح، یعنی یاری دهنده" پدر به شما روح القدس، بمثابه شخص! آیۀ کلیدی: روح القدس کیست؟ 

 (! 1۶:  1۴". ) انجیل یوحنا همیشه در کنار شماست

شخصیت سوم تثلیث و خدا است. خدا در ذات خود واحد است، اما در عین حال، همواره در این ذات واحد، سه  روح القدس

 تسلی دهنده –مولف کتاب مقدس  – شخصیت وجود دارد که هر سه کامالً خدا هستند

 

 *روح القدس قدرت اجرایی خداوند است*

 

( پس از آن روح خود را بر همه 28آیه  2در کتاب یونیل )باب ه است؟ در کدام کتاب عهدعتیق درمورد نزول روح القدس نوشته شد

 و پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد. مردم خواهم ریخت

 

 ( یکی از کتابهای پولس رسول23و  22: آیه های ۵)غالطیان باب ؟ روح القدس چیست)میوه های( ثمرات*

  ، خویشتن داری، فروتنی، وفادارینیکویی، مهربانی، صبر، ، آرامششادی، )مهم ترین( محبتمیوه:  9

 خدامنشا میوه های روح در زندگی ما چیست؟ 

 ؟ در ماست ییخدا یانگر چه واقعیتیوجود این میوه ها ب

 کرده است .  رشددر ما ذات و شخصیت خدایی  -

 بگیریم .  فرم شخصیتی خدایین است که با آخدا در  اشتیاق -
 

 چگونه میتوان رشد میوه های الهی را در زندگی خود ترغیب کنیم ؟ 

ذیه رسانی کنید ، خلقت کهنه ، میوه های روح رشد خواهند کرد . اگر فقط جسم خود را تغروح خود را تغذیه کنید اگر   -

 کار در شما میوه های فساد بر می آورند. گناه

 تغذیه کنید. تمرکز در او و مطالعه کالم او در حضور پدر و  دعاروح خود را میتوانید با  -
 

عطیه تشخیص  –قدرت معجزات و قدرت نبوت  –ایمان و قدرت شفا دادن  –بیان حکمت و معرفت عطایای روح القدس چیست ؟ *

 قدرت ترجمه زبان ها. –صحبت به زبان های دیگر  –ارواح 

 

 (. 11-7:  12قرنتیان  1) ؟چطور بدانم عطایای روحانی من چیست

می خواند و به آنها عطای  تعلیمخدا بعضی را برای  "به اشخاص می بخشدبطوریکه صالح بداند روح القدس عطایای روحانی را "

 می خواند و آنها را با عطای کمک کردن به دیگران برکت می دهد. خدمتگذاریتعلیم می دهد. خدا بعضی را برای 

 

 



 روح القدس چیست ؟  و میو های عطایاتفاوت 

 اما میوه ها نتیجه بلوغ ما در مشارکت با خدا و رفیقان ماست .)به اعمال ما ربطی ندارد(  عطا یا به رایگان به ما بخشیده میشوند

 

 حتما شما توبه نکرده اید بعبارتی بازگشت نکرده اید. چرا روح القدس منو لمس نمیکنه؟

 

یگانه در سه شخص خدای پدر، خدای پسر )که در عیسی مسیح تجسم پیدا کرد( و خدای خدای معنی تثلیث چیست؟ 

 باشند.باشند. این سه ذات یکسانی داشته ولی از هم متمایز میالقدس میروح

 )بدن.جان.روح( به تعداد اشاره ندارد بلکه به چگونگی و ترکیب ذات واحدخدا مربوط میشود.

پدر نقشه نجات انسان را مطرح کردو پسرانرا به اجرا درآورد و روح القدس نیز باعث تداوم و  :روح القدس ،پسرخدا ،خدای پدر

 استحکام حیات و قوام عالم هستی شد.

عیسی خود فرمود "من در پدر هستم و پدر در من است" روح القدس نیز در ذات با پدر و  ،عیسی مسیح در ذات خداوند است

 پسر همانند است.

 

 23آیه  ۴یوحنا فصل  به تثلیث در كتاب مقدس چیست؟* آيه مربوط 

اما زمانی می آید ــ و این زمان هم اکنون شروع شده است ــ که پرستندگان حقیقی ، پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد 

 ، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می باشد.

 

 نمی شود()هرگزبخشیده کفر به روح القدس  چه گناهی ابدیست؟

 عیسی مسیح گفته می شود. خداییبه مقام  (اله)الوهیت به چه معناست؟ 

 

من ایمان دارم به خدای قادر مطلق ، خالق آسمان و زمین و پسر یگانه او عیسی مسیح که اعتقادنامه مسیحیان چیست؟ 

پالطیس رنج کشید ، مصلوب شد ، مرد ،  توسط روح القدس در رحم مریم باکره قرار گرفت و از او متولد شد . در حکومت پنطیوس

دفن شد و به عالم ارواح نزول کرد . روز سوم از مردگان برخاست به آسمان صعود کرد در دست راست خدای پدر نشسته است ، 

گناهان و  از آنجا خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری نماید . من ایمان دارم به روح القدس ، کلیسای مقدس ، قیامت ، آمرزش

 حیات جاودان . آمین

 

بر روی صلیب ، از طریق توبه و ایمان رستگار ایمان به فداکاری مسیح انسان فقط به واسطه چیست؟  مطابق کتاب مقدسایمان 

 میشود

میکنیم که با ایمان نجات گرفتم ، فرزند تو شدم ، خدایا به وعده های تو ایمان دارم . خداوندا تو را شکر ؟  چیست دعای ایمان

 وعده های تو حق و درست است و ایمان دارم که تو معجزه میکنی . آمین

 

 آيا شاگردان مسیح پیش از مرگ مسیح تعمید مي دادند؟

 مي دهد و شاگرد پیدا مي كند. يحیي مردم را غسل تعمیداو از  قبل :2آیه  4بله. يوحنا فصل 

 

 به شاگردان مي داد كه براي امروزما هم صدق مي كند. فروتنيدرس  منظور مسیح از شستن پاي شاگردان چه بود؟

نیز هست. حال اگر من  چون همینطور شما مرا استادو خداوند مي خوانید و درست مي گويید 13-17 آیه های : 13فصل  يوحنا

سرمشقي دادم تا  شما هستم پاهاي شما را شستم شما نیز بايد پاهاي يكديگر را بشويید. من به شما استادو  كه خداوند

در شما نیز همینطور رفتار كنید. چون مسلماخدمتكار از اربابش باالتر نیست و قاصد نیز از فرستنده اش مهم تر نمي باشد. 

 عمل كنید.در اين است كه به انچه مي دانید سعادتزندگي 

 

 داده نشده استهي خدا به مردم چون درك اسرار پادشا چرا عیسي با مثلها با مردم سخن مي گفت؟

 

 



 نقوديموس چه كسي بود؟

 از عیسي مسیح سوال كرد. تولد تازه يكي از سران فريسي بود كه در مورد 

کسی که »نیقودیموس به او گفت: «تواند پادشاهی خدا را ببیند.گویم، تا کسی از نو زاده نشود، نمیعیسی فرمود:به تو می

آمین، »ه َرِحم مادرش بازگردد و به دنیا آید؟ عیسی جواب داد: تواند دیگربار بآیا میتواند زاده شود؟ سالخورده است، چگونه می

تواند به پادشاهی خدا راه یابد. آنچه از بشرِ خاکی زاده شود، بشری گویم تا کسی از آب و روح زاده نشود، نمیآمین، به تو می

 است؛اّما آنچه از روح زاده شود، روحانی است

 

 12آیه  7فصل  متي قانون طالئي كتاب مقدس چیست؟ آيه طاليي يا* 

 ست خالصهء تورات و كتب انبیاپس انچه مي خواهید ديگران براي شما بكنند شما همان را براي آنها بكنید . اين ا

 

 16آیه  3فصل يوحنا  انجیل كوچك كدامیك از آيه هاي كتاب مقدس است؟* 

 زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هالک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان 

 

 ز طريق فیض عیسي مسیح مي آيد.نجات فقط انحوهء دريافت نجات چیست؟ 

 و داليل دعا كردن چیست؟ دعا چیست؟

 اينكه ارادهء خداوند به سوي ما جلب شود بلكه ما با ارادهء خدا هم جهت شويمو خداوند نه براي  ارتباط بین ايماندار

 

 از آب گرفنه شدهمعنی کلمه موسی چیست؟ 

مذکر در رود نیل  عبریدستور داده بود تمام نوزادان پادشاه مصر از ترس سرنکون شدن حکومت خود، فرعون موسی که بود؟ 

غرق گردند، مادر موسی او را در سبدی انداخته به رود نیل سپرد و همسر فرعون آسیه او را از آب گرفت و او را موسی نامید. 

به مدین شتم یک عبری بود، به قتل رساند و  موسی یک مصری را که در حال ضرب وموسی در دربار فرعون رشد یافت. 

دین، به موسی از سوی خدا وحی شد و او به پیامبری بنی اسرائیل برگزیده شد. موسی به بازگشت از مگریخت.پس از 

در کوه سینا، خداوند خود را فراخواند اما او سر باز زد. پس از آن  به نزد فرعون رفت و او را به یکتاپرستی برادرش هارونهمراهی 

اسرائیل( را از بند رها کند و به سرزمین صر برگردد و مردم خود )بنیبه موسی معرفی کرد، و به او فرمان داد تا به م یهوهبا نام 

 10برساند. موسی برگشت تا دستور خداوند را عملی سازد، اما فرعون از انجام آن امتناع کرد، و بعد از اینکه خدا کنعان  موعود

مرز مصر برد، اما بار دیگر فرعون به خشم آمد و  اسرائیل را بهفاجعه را بر سر مصر آورد، فرعون در مقابلش کوتاه آمد. موسی بنی

ها ای از قدر خدا برای اسرائیل و سایر ملتدر هم بشکنند، تا نشانه دریای سرخاین موجب شد که او و لشگرش در عبور از 

بنی اسرائیل به اسرائیل را از مصر به کوه سینا برد، و در آن مکان، خداوند با بزرگان قومش پیمان بست تا باشد. موسی بنی

قوم  های شریعتکه پایهفرمان بود  10و با این ها باشد پیروان یهوه تبدیل شوند، از قوانین الهی پیروی کنند، تا یهوه خدای آن

 .سال در بیابان سرگردان شدند ۴0اما قوم بنی اسراییل نافرمانی کردند و به مدت .یهود تشکیل شد

 

 ؟الواح و ده فرمان حضرت موسی چیست 

هنگامی که سه ماه از خروج بنی اسرائیل از مصر گذشته بود حضرت موسی علیه السالم ماموریت یافت برای گفتگو با خداوند به 

 .آن نقش بسته بودر روی سینا برود . وی در آنجا دو لوح دریافت کرد که فرمانهای خدا بباالی طور)کوه( 

 گفته شود چقدر گناهکارندبرای اینکه به مردم چرا ده فرمان نازل شد؟  

  فرمان روي دو لوح نوشته شد؟ 10چرا 

تاي ديگر در مورد ايمانداران با همديگر است و به اين علت كه خدا به  6تا از احكام در مورد ارتباط انسان با خدا میباشد و  4چون 

 ارتباط ايمانداران احترام مي گذارد.

 

 (20)خروج ده فرمان که در کتاب مقدس امده نام ببرید؟ 

 من خداوند خالق تو هستم که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد ساختم 1

 تو را معبود دیگری جز من نباشد. هیچ تصویری از آنچه در آسمان و 2

 یا بر روی زمین و یا در آب است، نساز و آنها را پرستش ننما

 بیهوده بر زبان نیاور )از آن سوءاستفاده نکن( نام خدای خالقت را 3



 را به یاد داشته باش تا آن را مقدس بداری شنبهروز  ۴

 پدر و مادرت را احترام بگذار ۵

 قتل نکن ۶

 زنا نکن 7

 دزدی نکن 8

 شهادت دروغ نده 9

 چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش 10

 

 شباهت عیسي و موسي چه بود؟

 رهايي بخشیدند گناهو عیسي مردم را از  مصرهر دو رهايي بخش هستند . موسي مردم را از 

 بواسطه عیسیفیض و راستی به واسطه موسی آمد و  شریعت

 حیات جاودانهبرتری عیسی بر موسی چیست؟ 

 

 13-9: 6دعاي مسیح براي شاگردانش چه بود؟يا دعاي ما بايد چگونه باشد؟ متي * 

 در آسمانياي پدر ما كه 

 نام مقدس تو گرامي باد

 ملكوت تو بر قرار گردد

 خواست تو آنچنان كه در آسمان مورد اجراست بر زمین نیز اجرا شود

 نان روزانه ما را ارزاني دار

 خطا هاي ما را بیامرز چنانكه ما نیز آنان را كه به ما بدي كرده اند مي بخشیم

 ان حفظ فرماما را از وسوسه ها دور نگاه دار و از شیط

 قدرت و جالل از آن توست. آمینزيرا ملكوت و 

 

 آيا به قیامت اعتقاد داريد؟و نظرخود را در مورد قیامت بگوئید؟

انسان هر كاري كه امروز انجام میدهد میوهء آن را فردا خواهد خورد . بله قیامت وجود دارد و همه در حضور خداوند خواهند  -بله

و قیام کرد و ما ایمان به مردن و برخاستن  زنده شد یعنی مرد خودشان باز خواست مي شوند. مسیح مرد وايستاد و طبق اعمال 

 از مردگان که همان قیام است داریم پس قیامت هم وجود دارد

 

 انبیاء چه كساني هستند؟و معلمان چه كساني هستند؟

مان يعني كساني كه كالم خداوند را به ديگران تعلیم مي دهند. انبیاء يعني كساني كه با الهام از خداوند پیغامي می آورند.معل

كساني كه معجزه مي كنند. كساني كه بیماران را شفا مي دهند . كساني كه عطاي رهبري و هدايت مردم را دارند. كساني 

 كه عطاي سخن گفتن به زبانهايي را دارند كه قبال نیاموخته اند.

 

 شتند؟آيا تمامي انبیاء قدرت معجزه دا

 پس نبي بايد يك كار خاص داشته باشد مثل موسي و يا ايلیا…..نبي كسي كه از طرف خدا باشد و واسطه بین ما و خدا باشد

اما تمام معجزهء ها همان است كه از طرف خدا وحي و يا پیام را میرساند و خداوند با آنها صحبت میكنند كه اين خود يك …..و

 معجزه است.

 خیر مانند ایلیا و یحیی.تاب داشتند؟ آيا همه انبیاء ك

 

 Pentecost     عید پنطیکاست -Easterعید قیام  –تولد مسیح سه عید مهم مسیحیان ؟ 

 (23)الویان باب اعیادی که در عهد عتیق برگزار می شد چه بود؟ 

روز نان  7به مدت  (به در 14اونا  )ما سینزده بدر میریم در غروب روز چهاردهم اولین ماه هرسال:عید پسح یا عید نان فطیر 

 فطیرخورده می شد:نان بدون خمیر مایه(

 )با عیدپنتیکاست مشترک است(هفته  بعد از عید پسح تقدیم نوبر غله به خانه خدا بود  هفت)عیدپنجاهه(:  التعید نوبر محصو



 بود. در آنروزشیپور می زدند و عبادت می کردند. استراحتهر سال روز  )آفرینش جهان در شش روز( هفتم ماه اول: روز عید شیپورها

 روز زیر سایبان یا خیمه . به یاد خروج قوم اسراییل از مصر 7زندگی به مدت  ماه هفتم  پانزدهم: روز عیدسایه بانها

 هر سال روزه می گرفتند. ماه هفتم دهم: روز روز کفاره

 

 سال پسندیده و لطف خداهر پنجاه سال یکبار در روز کفاره سال یوبیل است یعنی یل چیست؟ سال یوب

و یا در ضریب آن یعنی در سال پنجاهم )پس از انقضای چهل و نه سال( سال یوبیل سال هفتم پس از هر شش سال یعنی در 

 گردید.اعالن می

 استشیپور آزادی در کتاب مقدس یوبیل معادل 

 .اسیران و بردگان آزاد میشدند، بدهیها بخشیده میشد و بخشش خدا خود را نشان میدادکتاب الویان بر اساس 

 تا زمین آرام بگیرد و تجدید قوا کند. گذاردندت یکسال به حال خود وامیمدهای زراعتی را بهبایست زمینکشاورزان می -الف

 شدند.بایست بخشوده میتمامی مقروضان می -ب

 گشتند.بایست آزاد میهمه بردگان می -ج 

 شدشان بازگردانده میبایست به صاحبان اصلیکلیه امالک به گرو رفته می -د 

 

 سال یوبیل، سال آغاز رسالت عیسی

عیسی پس از تعمید و آزموده شدن در بیابان، به محل پرورش خود یعنی ناصره برگشت و در روز سبت همراه شهروندان دیگر 

عبادت خدا به کنیسه رفت. خادم کنیسه از او دعوت کرد تا قرائت روز را از کالم خدا به گوش جماعت برساند. عیسی به برای 

 پیشخوان قرائت نزدیک شد و طومار اشعیا را باز کرده چنین خواند:

را به اسیران و بینایی را به  روح خداوند بر من است زیرا که مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی»

  (.21-۴:1۶؛ لوقا 2-۶1:1)اشعیا « نابینایان اعالم کنم، و ستمدیدگان را رهایی بخشم، و سال لطف خداوند را اعالم نمایم

رسالت عیسی با "سال پسندیده خداوند"، یعنی با اعالم سال یوبیل تداخل پیدا کرده بود و عیسی این تقارن را تدبیر الهی 

دید. عیسی اصولی را که در سال یوبیل مطرح بود سرلوحه کار و خدمت خود قرار داد. سال پسندیده خداوند در واقع از یک می

کرد و نظامی جدید را کلی واژگون میداشت که ساختار و نظام حاکم بر جامعه را بهجنبش عظیم اجتماعی و انقالبی پرده برمی

آیند نبود. به همین کننده البته به گوش صاحبان زر و زور خوشین راهکارِ اجتماعی منقلبساخت. اعالم اجانشین نظم کهنه می

آنگاه همۀ »خاطر، عجیب نیست که صاحبان سرمایه و قدرت حاکم بر جامعه در شهر ناصره از رسالت او استقبال نکردند: 

را از شهر بیرون کشیدند و بر لبۀ کوهی که شهر بر کسانی که در کنیسه بودند، از شنیدن این سخنان برآشفتند و برخاسته، او 

 «.شان گذشت و رفتآن بنا شده بود، بردند تا از آنجا به زیرش افکنند. اما او از میان

 

 راز های عدد هفت چیست ؟

در انجیل، یوحنای الهوتی در مکاشفات خود به هفت کلیسا خطاب کرده است و در رؤیای خود هفت روح و هفت مهر و هفت 

اند. ای با هفت شاخ و هفت چشم و هفت پیاله زرین و هفت بال و هفت فرشته دیده است که در حضور خدا ایستادهصورت و برده

ها به هفت مناسک، هفت گناه اصلی، هفت فرامیر توبه، هفت شود، کاتولیکته میدر انجیل متی نیز از هفت روح پلید سخن گف

 اندوه، هفت شادی و هفت افتخار معتقدند. 

آمده است که خداوند جهان را در « سفر پیدایش»بار در جایگاه عددی کامل و تام آورده شده است. در در تورات عدد هفت چندین

ارهای خود آرام گرفت. خداوند روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس کرد و باز در تورات آمده شش روز آفرید و در روز هفتم از ک

است جانورانی که با نوح سوار کشتی شدند، هفت هفت بودند و فرعون نیز در خواب خویش هفت گاو الغر و هفت گاو فربه و 

نی هم که فرا رسید، هر یک هفت سال بود؛ و قوم یهود، های قحطی و فراواهفت سنبله خشک و هفت سنبله تر را دید و سال

ها شوند؛ و سال یوبیل، عبارت است از هفت هفت سال. در این سال پرفیض، قرضدر روز هفتم هفته و سال هفتم جمع می

 شد. ها به مالکان اصلی بازگردانده میها آزاد و زمینبخشوده و برده

شود. این هائیتی، هفت فصل دارد؛ و در متون کهن، جهان به هفت اقلیم تقسیم میینهای اوستا، هتترین بخشیکی از قدیمی

)یا هفت « هپتوکر شوره»های دیگر اوستا، نام آن شود؛ و در بخش)هفت بوم( نامیده می« هپته بومی»ها هفت اقلیم در گات

 کشور( است.

 



شود که جهان اهمیت بسزایی دارد و به زمانی گفته میبرای مسیحیان و  )ورود یا ظهور( یعنیاست؟ معنی به چه  ادونت

 مسیحیت خودش را برای تولد دوباره مسیح آماده می کند.

 

 هدف كلیسا چیست؟

 نمایند.دوستي و مشاركت نمايند  رشدو محبت  خدا ايمان در معرفت ايماندارانهدف كلیسا اين است كه 

 

 روح القدوس -پسر –پدر  مسیحیت چیست؟ مبناي مسیحیت يا )فونداسیون(

 

 عیسي در مورد دو حكم اعظم خداوند چه فرمود؟

 )خط عمود در صلیب( نما محبتخود را به همه دل و تمامي نفس و فكر خود  خداي-1

 )خط افقی در صلیب( نما محبتخود را مثل خود  همسايه -2 

 

 پولِس که بود؟ 

 مبلغان مسیحیت از مهمترین  -

 این آئین بودبنیانگذار الهیات و خداشناسی  -

 برخالف حواریون، پولس هرگز با عیسی دیدار مستقیم نداشته است -

 مسیحیت را از یهودیت جدا ساختاین پولس بود که  -

 اند.پیشوای مسیحیان خوانده شده و حواریون)غیریهودیان(  پیشوای نصاریپولس در کتاب اعمال رسوالن،  -

  بیشتر قسمتهای عهد جدید توسط او نوشته شده است. -

 ه ی حواریون بود، مطرح کرده است.که برگزیددر داستان شهادت استیفان اولین بار کتاب مقدس نام وی را  -

 ی او بود.پولس در زمره ی مخالفان وی و دست اندر کار شکنجه  -

 و دستگیری و آزار نو ایمانان مسیحیپس از شهادت استیفان، پولس با اخذ فرمانی از مجمع یهودیان اورشلیم، برای  -

 اورشلیم، به سمت دمشق حرکت کرد. دستگیری آنان برای محاکمه در

 .یب مسیر زندگی اش را دگرگون کرددر اثنای همین سفر بود که به ناگاه رؤیایی عج -

 مسیح )ع( بر او ظاهر شد و نکوهش کرد که چرا مسیحیان را آزار می دهی؟ 

شخصیت وی پدیدار شد و از مسیح )ع( مأموریت یافت که حامی دین پولس در همان لحظه به مسیح )ع( ایمان آورد و انقالبی در 

 .جدید باشد

 

 یوناندر شهر فیلیپی  پولستوسط نخستین کلیسای اروپا توسط چه کسی و کجا تاسیس شد؟ 

 - دوم، کورینتیان اول و  -کولیسیان   -فلیپیان  –افسسیان   -غالطیان  –قرنتیان  –رومیان چه کتابهایی را پولس نوشته است؟ 

 گاالتیان -عبرانیان  –تسالونیان  -فیلیمون  - تیتوس  - تیموتائوس

 

 به آنها اشاره مي كنند چیست؟ بزرگ كه پولس رسول )يكي از ياران نزديك مسیح( سه چیز))اصل((

 است محبتو امید بزرگتر از همه  -محبت -ايمان

 

 کدامند؟ به آنها اشاره میکند،سالحهایی که پولس رسول در نامۀ افسسیان 

 کمر بند راستی -

 جوشن عدالت -

 نعلین انجیل -

 سپر ایمان -

 کاله خود نجات -

 و شمشیر، چه شمشیری؟ شمشیر روح، که آن هم کالم خداست -

  "مقاومت کردنسالحها برای دفاع هستند. برای " تمام ایننکته : 

 



  بود؟ند مسیح را سنگ ساز کنند چه خواست می چرا

 )شنبه( بیماران را شفا میداد )پدر من تاکنون کار می کند و من نیز کار می کنم(او در روز مقدس و تعطیل سبت  -

 خدا را پدر خود می نامید -

 خود را با خدا مساوی میدانست -

 

است. شبت در عبری به معنی بوده توبهاز کلمه اکّدی شپتو به معنی نیمه ماه، روز  ()عبری سبت یا شباتروز سبت چیست؟ 

یهودی نه فقط به  فرهنگکند. اصطالح سبت در از شش روز کار خلقت را یادآوری می استراحت کردن است و آسودن خدا پس

شد و با فرارسیدن غروب آغاز می جمعهسبت از پیش از غروب آفتاب در روز  شد.اطالق می هفتگی عیدروز هفتم هفته که به 

تن مستخدمین ممنوع یافت. در روز سبت کار کردن، بار کشیدن، آتش روشن کردن، و به کار واداشپایان می شنبهآفتاب در روز 

بینی شده بود. ده فرمان به رعایت این روز حکم کرده است)خروج برای تخلّف از این دستور کیفر مرگ و سنگسار پیشبود و 

11:20) 

. در روز سبت يهوديان بايد در خانه يا کنیسه به نماز و عبادت بپردازند و از کار کردن يهوداست میان خداوند و قوم  عهدىاين اما: 

عهد عتیق است و قانون اما سبت قسمتی از  ،سبت هنوز شنبه است و نه یکشنبه و هیچوفت عوض نشده است بپرهیزند.

 چه یکشنبه.  ،چه شنبه ،نگه داشتن سبت از مسیحیان خواسته نشده ،آزادندمسیحیان از اسارت قانون 

 کرده است جشن می گیرند.قیام مسیحیان اولین روز هفته )یکشنبه: روز خداوند( خلقت تازه را با مسیح بعنوان سرور ما که 

 کنیم. خدمتکه عیسی مسیح قیام کرده را  آزادیماما  ،ما مجبور نیستیم سبت عهد موسی را نگه داریم

 

 هر شخص مسیحی باید خودش تصمیم بگیرد که استراحت سبت را نگه دارد یا نه.پولس رسول در مورد روز سبت چه گفت؟  

  یکی یک روز را از دیگری بهتر می داند و دیگری هر روز را برابر می شمارد.

 ما باید هر روز خدا را پرستش کنیم نه فقط شنبه و یکشنبه!!*

 

 20فصل جه بشن که عیسی پسر خداست. یوحنا می خواهم با خواندن این انجیل ایمان بیارن تا متوهدف اصلی یوحنا چه بود؟ 

 فرزند خداست و با ایمان به او زندگی جاوید بیابید. ولی همان مقدار نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح و 31آیه 

 

 بار 100 ر استفاده کرده؟یوحنا رسول از کلمه ایمان چند با

 بار 21 کلمه نور در کتاب مقدس چند بارآمده؟

 

 18تا15آیه  5 فصلدوم قرنتیان  در مورد مسیحیت چه می دانید؟

 ماستافکار و اعمال محبت مسیح حاکم بر تمام  -

 نمایندبلکه برای او زیست برای خود زندگی نکنند او برای همه مرد تا آنانی که زنده اند دیگر  -

نمی کنیم ، گر چه زمانی ما چنین قضاوتی دربارۀ مسیح داشتیم ، ولی  قضاوتما دربارۀ هیچ کس از روی معیارهای انسانی  -

 دیگر چنین قضاوتی نداریم .

 دارد،هر آنچه کهنه بود در گذشت و اینک زندگی نو شروع شده. حیاتی تازه کسی که با مسیح متحد است  -

به دوستان خود مبدل کرده است و ما را  قبال دشمنان او بودیمئی است که بوسیله مسیح ما را که طرف خدااز این ها همه  -

 که آنها نیز می توانند دوستان او بشوند. به دشمنان دیگر او هم اعالم کنیمموظف ساخت که 

 سپرده است. ماو پیام این مصالحه را به  نمود مصالحهخدا بجای اینکه گناهان انسان را به حساب آورد بوسیله مسیح با جهان  -

و گوئی خدا بوسیله ما شما را می خواند. پس ما بعنوان سفیران مسیح از شما ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم پس  -

 التماس می کنیم : با خدا مصالحه کنید.

 شویم. نیکله اتحاد با او مانند خود خدا کامال ، ولی خدا بخاطر ما او را بی گناه نشناخت تا ما بوسیمسیح کامال بی گناه بود  -

 

 1592توسط مارتین لوترکشیش آلمانی در کشور آلمان در سال  و توسط چه کسی ایجاد شد؟ تستان ازکدام کشوروشاخه پر

ض شده بود مورد از افراط های واتیکان اعترا 9۵اعتراضات خود را بر سردر کلیسای شهر وتینبرگ در آلمان نصب کرد که در آن به 

 شدند.دام او اعخواستار که واکنش آنها احضار مارتین لوتر و 

 



 یك دهم در آمد خود رامسیحیان چه مقدار از درآمد خود را به خداوند تقدیم می كنند؟ 

 

خیر، زیرا عیسی مسیح فرمود: آنچه را كه خدا پیوست،انسان جدا نسازد.بنابراین طالق به  آیا طالق در مسیحیت درست است؟

 هر علتی غیر از خیانت )زنا (ممنوع میباشد.

 

 يعني راه و روش درست زندگي كردن مسیحیت يعني چه؟

 .نجات و ارتباط با خداوندراه ؟ اسالم و یهود ، دین و شریعت هستند ولی مسیحیت فرق بین مسیحیت و اسالم و یهود چیست 

 

 ( هفت چیز می باشد1۶:19آیه های  ۶فصل ) امثال خداوند از چه چیزهایی نفرت دارد؟ 

 نگاه متکبرانه

 زبان درغگو 

 هایی که خون بی گناه را می ریزنددست

 فکری که نقشه های پلید می کشد

 پاهای که برای بدی کردن می شتابد

 شاهدی که دروغ می گوید

 در میان دوستان تفرقه می اندازد شخصی که

 

 عیسی مسیح در مورد غذاهای ناپاك و حالل چه فرموده است؟ 

ها پاك و حالل است و چیزی كه انسان را ناپاك می سازد آن غذایی نیست كه می خورد،بلكه عیسی مسیح فرمود كه همه غذا

 كند و باعث زنا،دزدی،قتل،حسادت و غرور می گرددآن ناپاكی شرارتی است كه از قلبش صادر می شود و او را نا پاك می 

 

 محبتتمامی تعالیم مسیح درچه چیزی خالصه می شود؟ 

 

دهنده،قدوس،عادل،زنده،متعال قادر مطلق،خداوند،شبان نیكو،پدر آسمانی،نجات بعضی از نامها و صفات خداوند را نام ببرید؟ 

 ،پادشاه،داور و خالق ابدی

 

محبت روح عیسی مسیح است و هنگامیكه عیسی مسیح روح خود را در ما قرار می دهد در آن موقع می توانیم محبت چیست؟ 

 تمامی مردم حتی دشمان خود را مانند عیسی مسیح محبت كنیم.

 

 انساناشرف مخلوقات كیست؟ 

زیرا اگر بخورند خواهند  نیك و بد،خورند،به جز درخت معرفت خدا فرمود كه از میوه تمامی درختان باغ بچه فرمود؟ خدا به آدم و حوا 

 .مرد و آن درخت در وسط باغ عدن قرار داشت

 ابلیس یا شیطان.دشمن خدا چه نام دارد؟ 

 .صلیب شدمزمانی که  –در باغ جتسیمانی  –روز روزه گرفت  ۴0زمانی که عیسی مسیج چندبار شیطان را شکست داد؟ 

 .شد قربانیزیرا عیسی مسیح برای گناهان بشر  مقصود از اینكه عیسی بره خداست یعنی چه؟

 

 ؟اول یوحنا در مورد محبت مسیح چه می گوید )نامه( رساله

 ما محبت واقعی را از مسیح آموخته ایم،زیرا او جان خود را در راه ما داد تا ما نیز جان خود را در راه برادران خود بدهیم. 

 

روز  ۵0دسامبر ( ، قیام مسیح یا عید پاک ) روز یکشنبه ( ، پنطیکاست )  2۵میالد مسیح ) ؟ روزهای مهم مسیحیان را نام ببرید

 هفته قبل از تولد عیسی مسیح(. ۴مسیح یا عروج ، پیشواز تولد مسیح یا ادونت ) پس از قیام ( ، صعود 

 روز پس از عید پاک  ۴0 چه روزی است؟مسیح  روز عروج

 

 

http://pt-br.bibles.org/pes-TPV/1John/4
http://pt-br.bibles.org/pes-TPV/1John/4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86


  Christes maesse  جشن مسیح مراسم عشای ربانی )مس( در روز مسیح است.مس به چه معنی است؟ واژه کریس

زیست و از کشیشان مسیحی به نام سن نیکوالس دارد که در قرن چهارم میالدی مینام یکی از بابانوئل اشاره به چیست؟ 

 است. وی به خاطر کمک و دادن هدیه به فقرا شهرت داشت.فعلی بوده در ترکیه اهالی بیزانس و منطقه آناتولی

 

 روز تولد مسیح چه تاريخي است؟

برگزار میشود. بسیاري از روز مسیح منظورگرامیداشت زاددسامبر كريسمس نام جشني است در آيین مسیحیت كه به  25روز 

دسامبر جشن گرفته و بسیاري آنرا در شامگاه روز  25اعضاي كلیساي كاتولیك روم و پیروان آيین پروتستان كريسمس را در روز 

 میالد جشن میگیرند. را به عنوان عیدژانویه  7روز نیز كلیساي ارتودوكس دسامبر بر گزار میكنند.همچنین اعضاي بیشتر  24

 

 چیست؟  شويانعید تجلى يا خاج

شود. اين جسن در کلیساهاى . جشن تجلى به مناسبت ظهور مسیح کودک بر مغان يا 'مردان خردمند' برگذار مىژانويه ۶

کنندٔه اعالم تاريخ عید پاک بعدى توسط استقف بزرگ اسکندريه بود. در ارتدکس )شرقي( اهمیت فراوانى داشت چون مشخص

کرد، مثالً در انگلستان هاى غیرمذهبى بعدى سال را تعیین مىيماروپاى غربي، عید تجلى روز تاريخى مهمى در کلیسا و تقو

 جشن در اکثر کشورهاى اروپائى تعطیل عمومىشد. اين تاريخ شخم، در دوشنبٔه اولین هفتٔه کامل پس از عید تجلى آغاز مى

 

 عید نخل را توضیح دهید؟

نیامد؟ چون االغ را ….االغ چرا با اسب و يا قاطر ويا سوال چرا كره….وارد اورشلیم میشودكره االغ بر روزي كه عیسي سوار 

 آن روز يهوديان از او با برگهاي درخت نخل پذيرائي كردند و جلوي پاي مسیح گذاشتند.…استسمبل صلح و دوستي 

 

 در آن روز پرده هیكل دو نیم شد و خورشید گرفت.مسیح مصلوب شد روزی كه الصلیب چیست؟  جمعه

 

 برخی مسیحیان در روز جمعه از خوردن چه چیزی اجتناب می كنند؟ 

 .از خوردن گوشت.به مناسبت روزی كه مسیح مصلوب شد

 

قبر  و شاگردان رفتند وروزی که مسیح از مردکان برخواست بعد از جمعه الصلیب میباشد و  روز یکشنبهچیست؟  (قیامپاک )عید 

 .را خالی دیدند

 

 تعید پنطیکاسدردر کجا بر شاگردان قرار گرفت؟  روح القدس اولین بار

 شمعون قیروانی )پطرس(ت چه کسی سخنرانی کرد؟ عید پنطیکاسدر

 سه هزار نفرچند نفر تعمید شدند؟  تعید پنطیکاسدر

بر کسانی روح القدس )برای اولین بار( که هفته هفتم میشود در آن روز روز بعد از قیام مسیح  50 چه روزیست؟ تعید پنطیکاس

 زبانهاو توانستند به  همه از روح خدا پرشدندقرار گرفت و که در همان خانه ای که آخرین بار مسیح عشای ربانی را انجام داد 

 سخن بگویند.

زمانی که تمام بشر یک قوم بود با یک (. 7تا  ۶، خصوصاً آیات 11به یک معنی پنطیکاست ابطال لعنت برج بابل است )پیدایش 

شان را باطل سازد و ایشان را پراکنده کند. اما در پنطیکاست، شان را منقسم کرد تا هدفبار، خدا زبانزبان و با یک هدف شرارت

رفت القدس یک قوم گردند و یک هدف داشته باشند که همانا اعالم معواسطۀ روحنقشۀ الهی این بود که همۀ مؤمنین به

است. به زبان محبت تا این هدف را تحقق بخشند، و آن به ایشان یک زبان بخشیده شد باشد؛ و عیسای مسیح به جهان می

هستیم. ما سفیران مسیح این مسئولیت را به ما سپرده تا پیغام این آشتی را به دیگران نیز برسانیم... »... گفتۀ پولس، خدا 

این دعوتی است واال و افتخاری است بس عظیم برای هر (. 20و۵:18)دوم قرنتیان « ویدگوسیلۀ ما با شما سخن میخدا به

 ایماندار.

 

 

 

 



 « القدس بر حواریوننزول روح»:  تپنطیکاس

شود(، مسیح پس از دو روز از مرگ برخاست )که به این مناسبت عید پاک نامیده می آدینه نیک)که  مسیحپس از مصلوب شدن 

شوند نامیده می حواریونتا روز چهلم رستاخیز خود به شاگردانش که  عیسی مسیحشود(. پس از این رویداد، جشن گرفته می

 کرد و به دنیایی دیگر رفت. معراجداد ولی در چهلمین روز آموزش می

القدس )یکی از سه ها، روحروان مسیح، عیسی مسیح پیش از معراج به حواریون قول داد تا برای ادامه راهنمایی آنبه باور پی

، یعنی پنجاه روز پس از روز پس از معراج 10القدس روحموجود برتر مقدس( را به جای خود نزد آنان بفرستد. بر این اساس، 

 شود.که این روز به عنوان عید پنجاهه جشن گرفته می برخاستن مسیح از مرگ، بر حواریون نزول کرد

شود مرتبط است. در جشن شاووت، نامیده می شاووتعید پنجاهه از دیدگاه تاریخی و نمادین با جشن فصل درو یهودیان که 

 گیرند.مینامند را جشن می« از سوی خدا در کوه سینا، پنجاه روز پس از خروج اعطای ده فرمان»یهودیان مناسبت آنچه 

 

 شنبه اعتراف چه روزی است؟سه

  (Lent) شنبه پیش از دورٔه پرهیز. يکشنبه، دوشنبه و سه است. ايام اعتراف (Lent) آخرين روز پیش از آغاز دورٔه روزه و پرهیز

 شدند.روزهائى بودند که براى اعتراف به گناهان درنظر گرفته مى

 

 )لنت( چه ایامی است؟ ایام روزه

 .(پایان می یابدEasterو روز قبل از عیدپاک ) )چهارشنبه خاکستر( نام داردروز است. اولین روز آن  ۴0به مدت 

ايامى است که در آن بايد به تفکر و تأمل و توبه و آمادگى خويش براى عید  .به عنوان دوره ای است که مسیح در بیابان گذراند

 لوب شدن آنصعیسی مسیح به اورشلیم تا زمان م )دوره توبه و تعمق( از زمان ورود .پاک پرداخت

 

 (13-۴:1، لوقا 13-1:12 )مرقسچیست؟  در بیابان عیسي تجربه

چهل شبانه را به بیابان برد تا در آنجا شیطان او را وسوسه و آزمايش كند. عیسي در آن زمان ، براي مدت روح خدا عیسي آنگاه 

 شیطان به سراغ او آمد و او را وسوسه كرد و گفت : ر بسیار گرسنه شد. در اين حال روزه گرفت . پس در آخ روز

 .«كني ، ثابت خواهي كرد كه فرزند خدا هستي سنگها را تبديل به نان اگر اين »

كند؛ بلكه نه ، من چنین نخواهم كرد، زيرا كتاب آسماني مي فرمايد نان نمي تواند روح انسان را سیر »اما عیسي به او فرمود: 

 «فقط كالم خداست كه مي تواند نیاز دروني او را برآورده سازد.

و ثابت كن خود را از اينجا بینداز »قرار داد، و به او گفت : )هیکل( سپس شیطان او را به شهر اورشلیم برد و بر روي بام خانه خدا 

خواهد فرستاد تا تو را از خطر حفظ كنند... آنها  كه فرزند خدا هستي ؛ چون كتاب آسماني مي فرمايد: خدا فرشتگان خود را

 «نخواهند گذاشت كه حتي پايت به سنگ بخورد.

 .«بلي ، ولي همان كتاب نیز مي فرمايد كه خداوند را بي جهت آزمايش مكن »عیسي جواب داد: 

زانو اگر »به او نشان داد، و گفت :  سپس شیطان او را به قله كوه بسیار بلندي برد و تمام ممالك جهان ، و شكوه و جالل آنها را

 .«، همه اينها را به تو مي بخشم  بزني و مرا سجده كني

 .«دور شو اي شیطان ! كتاب مقدس مي فرمايد: فقط خداوند را بپرست و تنها از او اطاعت كن »عیسي به او گفت : 

 آنگاه شیطان دور شد و فرشتگان آمدند و عیسي را خدمت كردند.

 در بیابانکی وسوسه شد؟  *عیسی مسیح

 روح القدس؟ عیسي را به بیابان برد *چه کسی

 او "پر از قوت روح القدس" بود  چه حالتی داشت؟ ،* عیسی مسیح وقتی از بیابان خارج شد

 "اگر تو فرزند خدا هستی"می کرد؟  وسوسه*شیطان با چه کالمی مسیح را در بیابان 

 

 (13آیه  10قرنتیان باب  اول)ها چیست؟  هوعده خداوند در وسوس

بلکه  ،دهد بیش از توان خود آزموده شویداو اجازه نمیآید که مناسب بشر نباشد. و خدا امین است؛ هیچ آزمایشی بر شما نمی

 سازد تا تاب تحملش را داشته باشید.نیز فراهم می به وقتِ آزمایش، راه گریزی

 

 

 



 چهارشنبه و جمعهمسیحیان معموال چه روزهایی روزه می گیرند؟ 

 

 کنند تراض میجامعه اع مصرفیبه فرهنگ  –می نمایند  همبستگیبا فقیران و نیازمندان هدف از روزه گرفتن مسیحیان چیست؟ 

 .خود را به حضور خدا می برنددرخواست های ویژه و یا 

 

 چهارشنبٔه خاکستر چه روزی است؟

کاران اخذ شده است. )در شکل جديد اين آئین، بر خاکسترپاشى بر سر توبهاست و نام آن از آئین  (Lent) اولین روز ايام روزه

 مالند(پیشانى به شکل صلیب خاکستر مى

 

 شنبٔه مقدس چه روزی است؟

 .شوددارى است. عید پاک با زنگ نیمه شب پايان شنبٔه مقدس آغاز مىآخرين روز ايام روزه

 

 يکشنبٔه نخل چه روزی است؟

دارند که المقدس گرامى مىاست. اين روز را به مناسبت ورود پیروزمندانٔه مسیح )ع( به بیت (Lent) روزهآخرين يکشنبٔه ايام 

 هاى درخت خرما فرش شده بود.مسیر او با شاخه

 

 شنبٔه فرمان چه روزی است؟پنج

پای حواریون خود  ،یک روز قبل از مصلوب شدن در مراسم شام آخر عیسی مسیح شنبهپنج)روز شنبٔه ايام روزه است آخرين پنج

و منظور فرمان مسیح )ع( به حواريون خويش است که يکديگر را دوست بدارند. در کلیساى کاتولیک رم اين روز نماد  (را می شوید

هاى ضرب ود به مردان و زنان مسن سکههاى عمر خشويان کشیشان است. در انگلستان، شاه در اين روز به تعداد سالپاى

 کند.شدٔه مخصوص اعطاء مى

 

 عید پسح چیست؟

 عید آزادی قوم یهود از قید برده داری فرعون های مصر است.

هايي براي خانوادهايتان بره : آنگاه موسي بزرگان قوم را نزد خود خواند و به ايشان گفت: ))برويد و  27-21آیه های  12خروج فصل

دو طرف در و سر در با گیاه زوفا خون را روي تیرهاي بگیريد و براي عید پسح آنها را قرباني كنید. خون بره را در طشت بريزيد و بعد 

تا  خانه هايتان بپاشید. هیچ كدام از شما نبايد در آن شب از خانه بیرون رود.آن شب خداوند از سرزمین مصر عبور خواهد كرد

مصريان را بكشد ولي وقتي خون را روي تیرهاي دو طرف در و سر در خانه هايتان ببیند از آنجا مي گذرد و به ))هالك كننده(( 

اجازه نمي دهدكه وارد خانه هايتان شده شما را بكشد. برگزاري اين مراسم براي شما و فرزندانتان يك قانون دايمي خواهد بود. 

خداوند وعدهء آن را به شما داده وارد شديد عید پسح را جشن بگیريد . هرگاه فرزندانتان مناسبت اين وقتي به آن سرزمیني كه 

جشن را از شما بپرسند بگويید))عید پسح را براي خداوند بمناسنت آن شبي جشن مي گیرند كه او از مصر عبور كرده مصري ها 

نها گذشت و به ما آسیبي نرساند.(( قوم اسرائیل روي بر خاك نهاده را كشت ولي وقتي به خانه هاي ما اسرائیلي ها رسید از آ

 خداوند را سجده نمودند.

 

 اشاء رباني )شام آخر( چیست؟

  پیمان جديدي با انسانها بست. ديك آيئن كلیسايي است براي آمرزش گناهان ما كه درآن عیسي خداوندبه واسطهء خون خو

 

 خدا یعنی چه؟ ربانی

بخورند. در این مهمانی، او به ( ربانی ءاشا)عیسی مسیح یاران نزدیک خود )حواریون( را فرا خواند تا با او شام شامگاه پنجشنبه 

 عرضه کرد، سپس برای آنها سخنرانی کرد و خبر داد که به زودی دستگیر خواهد شد. نان و شراب آنها

 معرفی کرد.شراب را خون خود و نان را بدن خود در این سخنرانی او 

من نان او بارها اشاره فرموده بود که " گردیم.مسیح می  قسمتی از بدن( کلیسا اشاء ربانيدر مراسم ) با خوردن نانما  یعنی*

 !!! "حیات هستم

 می یابیم.  مرگ نجاتاز خطر ، است نشانه خون مسیح( که کلیسا اشاء ربانيدر مراسم ) با خوردن شرابو 



خون بره بی عیب و نقص ،امروز ،جان اسراییلیان را از خطر مرگ نجات داد ،خون بره نر یکساله بی عیب و نقص ،*اگر در روز پسح

 !!! را از خطر مرگ رهانیده)نه فقط یهودیان( همه ما )بیگناه( خداوند 

 سکه نقره 30مخفیانه به نزد حاکمان رومی رفت و در ازای یهودای اسخریوطی،، یکی از حواریون، به نام پس از پایان شام

 مخفیگاه مسیح را به آنها لو داد و زمینه دستگیری او را فراهم کرد.

( ولی مفهوم آنرا درک نکنی و با این کار یهودای اسخریوطی)مثل را به جا بیاوری  اشاء ربانيمراسم  ،میتونی در کلیسا یعنی*

 خیانت کنی!!!به کلیسا و بدن مسیح 

رفت و به مناجات پرداخت و دانست که باالی کوه زیتون در پایان شب، وقتی حواریون به بستر خواب رفتند، مسیح به تنهایی به 

 عقوبتی سخت در انتظار اوست.

 کردند. دستگیر« باغ جتسمانی»سربازان رومی مسیح را در موضعی به نام سحرگاه جمعه )آدینه نیک( 

، مسیح را پس از شکنجه و آزار فراوان، واداشتند که صلیبی «رؤسای کهنه و مشایخ قوم»حاکمان رومی اورشلیم، به تحریک 

 حمل کند.تپه جلجتا سنگین را بر روی دوش تا باالی 

 .مسیح است خاکسپاریرا، که روز  شنبهروز 

مدفن او رفتند تا جسد را تدهین کنند، اما عیسی را نیافتند  ، یاران و نزدیکان مسیح سپیده دم به*سومین روز پس از تصلیب*در 

 رفته است.« خداوند»و دانستند که به سوی 

 

 " می گویند؟ مگر در این روز او مصلوب و سپس گشته نشد؟آدینه نیک*چرا به روز مصلوب شدن مسیح "

 یافتیم. نجات "فیض خدا" و "خون اوواسطه " مرگ خود "گناهان ما را نیز کشت" و ما در این روز بهبا به این دلیل که او 

 

 اصول مسیحیت چیست؟

  كلیسا - مسیحاولوهیت  -مسیحرستاخیزثانويه  -مسیح رستاخیز -صلیب -(گناه) انسان سقوط -نجات -تولد تازه -ايمان -توبه

 

 گناه جیست؟ 

 تعریف شده است. طغیان بر علیه خدا و تجاوز از قانون خدا گناه در کتاب مقدس بعنوان 

او به این مقامش قانع نبود و می خواست ، زیباترین و قدرتمندترین فرشته در میان فرشتگان بوداو  شد، لوسیفر شروع گناه از 

 .مزد گناه موت استنسل بشر کرد، از طریق آدم گناه وارد دنیا شد،  او گناه را در باغ عدن وارد، باالتر از خدا باشد

 مانند دیوار باعث جدایی بین ما و خدا می شود.( گناه 59)اشعیا 

 .وجود دارد عروسو یک  بدن، یک یک کلیسا کلیساست."سر" مسیح است و مسیح  ""بدنکلیسا را تعریف کنید؟  کلیسا

 لیم کتاب مقدس، پرستش خدا، دعا، تع)جمع هواداران( مردمیعنی کلیسا 

 

 (22آیه  1)افسسیان باب  مسیح است یعنی چه؟"بدن" کلیسا 

 .سازدو در عین حال تمام كاینات را با حضور خود ُپر می گیردتمام وجود او را دربر میكلیسایی كه بدن اوست و 

 

 (23آیه  1)افسسیان باب چیست؟  کلیساست"سر" مسیح منظور از 

  .از هر چیز قرار داد باالترخاطر كلیسا، او را و بهچیز را زیر پای مسیح نهاد خدا همه

 

 دوستیو با سایر ایمانداران ایمان و محبت رشد کنند  ،معرفت خدااین است که ایمانداران در  کلیسا هدفکلیسا چیست؟  هدف

 داشته باشند. مشارکتو 

 

 پروتستانو  کاتولیک ، ارتودکس :سه شاخه؟ تقسیم می شوند شاخه اصلیچند کلیساها به 

 يعني جامعكاتولیك يعني چه؟ 

 يعني تعلیم صحیحارتودكس يعني چه؟ 

 يعني اعتراض كنندهپروتستان يعني چه؟ 

 کلیسای پنطیکاستی - کلیسای ایونجلیکال - انگلیکنکلیسای شامل چند فرقه است؟  پروتستان

 شام آخريا)اشاء رباني( و تعمید؟ )پروتستان( آئین هاي كلیسائي كدامند



 ؟)کاتولیک( آئین هاي كلیسائي كدامند

 (که پدر و مادر آنان مسیحی اند) و نام گذاری کودکانی تعمید -1

 ایمانداران کوچکی که به سن بلوغ رسیده اند( ،تایید میثاق )اعتراف به ایمان قلبی -2

 )که همچون مراسم پروتستانها بسیار اهمیت دارد( اشاء رباني -3

 آنان توبه می کنند(توبه و اقرار )ایمانداران طی تشریفاتی به گناهان خود افرار نموده و از  -4

 ازدواج )طی تشریفاتی در کلیسا و با حضور کشیش( -5

 (باید مورد احترام و قبول یک مسیحی کاتولیک باشد ،سازمان روحانی کلیسا )از مقام پاپ تا پایین ترین مرتبه روحانی -6

 کشیش بر او دعا بخواند( بیمار در حال مرگ را با روغن زیتون مقدس روغن مالی نموده و ،مسح محتضر )یک کاتولیک باید -7

 پاپکاتولیک تحت ریاست عالیه کدام مقام  اداره می شود؟  کلیسا

 عمومیت، قدمت، الفت و اتحادی کاتولیک کدامند؟ کلیسا اساس

 (زبان بومی یابه زبان التین و )نماز  ،ادعیه ،خطبهی کاتولیک شامل چه چیزهایی می شود؟ کلیسامراسم مذهبی 

 نجات شناسی -خداشناسی  - الهام کالمبه  ایمان - اعتقاد به انجیل چیست؟اصول مشترک کلیساها 

 كلیساهای پروتستانو   تفاوت كلیساهای رسولی )کاتولیک و ارتودکس(

 كلیساهای پروتستان )کاتولیک و ارتودکس( كلیساهای رسولی تفاوتها

 آئین 2 آئین 7 آئین ها

 ایمان ایمان و اعمال نجات

 كتاب 39 كتاب 48 عهد عتیق

 كتاب مقدس اصول ایمان

 سنت رسوالن

 نوشته های پدران كلیسا

 كتاب مقدس

 موعظه كالم عشاء ربانی اهمیت به

 هر فرد كلیسا مقدس حق تفسیر كتاب

 

 تفاوت کلیساهای رسولی باهم

 تفاوتها

 كلیسای ارمنه ، 

 ی ، حبشی و یعقوبی سوریه و لبنان قبط

 كالدستونی()غیر 

 كلیسای كاتولیك كلیساهای ارتودكس

 ذات الهی و ذات انسانی ذات الهی و ذات انسانی انسانی –یك ذات الهی  مسیح

 از پدر و پسر از پدر از پدر صدور روح القدس

 شورا 22 شورا 7 شورا 3 شوراهای كلیسایی

 همراه با تدهین بدون تدهین همراه با تدهین دستگذاری

 ربانیعشاء 

 تنها در یك منبر

 توسط یك كشیش در یك روز

 تنها با صوت

 (بصورت خواندن)بی صوت  صوت و اب 

 نان و شراب در عشاء ربانی
 بدون خمیر مایه: نان

 بدون آب: شراب

 با خمیر مایه:نان

 با آب: شراب

 بدون خمیر مایه: نان

 با آب: شراب

 ندارند ندارند دارند اعیاد متحرك

 دسامبر 25 ژانویه 6 ژانویه  6 تاریخ تولد

 ژانویه 6 ژانویه 19  تاریخ تعمید عیسی

 ازدواج خادمین
 دارند ازدواج: اجازه شماس و كشیش

 مجرد: اسقف

 دارند ازدواج: اجازه شماس و كشیش

 مجرد: اسقف

 ازدواج –شماس

 مجرد –كشیش و اسقف 

 

 سالگی( 12) در سن بلوغ تعمید آب در کودکیهمراه  همراه تعمید آب در کودکی )تعمید روح( آئین تائید

 از چپ به راست از راست به چپ از چپ به راست صلیب كشیدن

 جاثلیق دارند جاثلیق دارند پاپ
 توسط كاردینالها

 انتخاب می شوند

 



 - مستندات دینی  - برزخ – تجرد و رهبانیت - آب مقدس - قدیسان -کلیساهای بزرگ -پاپ:  هاها و پروتستانتفاوت مهم کاتولیک

 عشای ربانی - تعطیالت – های دینیآیین - مفسران کتاب مقدس  - تعلیمات و دستورهای مذهبی

 

کند. السالم( است و کلیسا را هدایت و رهبری میمقام حضرت عیسی )علیهها قائمها پاپ دارند که از نظر آنکاتولیکپاپ:  .1

انسانی معصوم از خطا نیست و تنها رییس حقیقی کلیسا، شخص حضرت عیسی ها، بر این باروند که هیچ اما پروتستان

 السالم( است. او هیچ جانشینی برای خود تعیین نکرده است.)علیه

ها بر این باورند که ها نه. کاتولیکها چنین کلیساهایی دارند حال آنکه پروتستانکاتولیکانگیز: .کلیساهای بزرگ و خیال .2

گویند همه مسیحیان اهل ها میکشف کند حال آنکه پروتستان«کلیسا»اتحاد و رستگاری خود را در یک بشریت حتما باید 

 ها زیاد اهل کلیسا نیستند.اند صرف نظر از اینکه به عضویت یک کلیسا درآمده باشند یا نه. بنابراین پروتستاننجات

م(، به قدیسان )یعنی افراد مقدس مرده( هم توسل السالها، افزون بر خداوند و حضرت عیسی )علیهکاتولیکقدیسان:  .3

 ها اعتقادی ندارند.ها با وجود اذعان به شأن قدیسان، به توسل جستن به آنجویند. اما پروتستانمی

کنند و برای غسل تعمید، ها است. آب مقدس، آبی است که کشیشان آن را مقدس میفقط ویژه کاتولیکآب مقدس:  .۴

رود. کلیسای کاتولیک، از آب مقدس به عنوان نوعی حرز هم جهت ر ساختن اهریمن از آن به کار میسازی جاها و دومقدس

 گیری به کار برند.کند. با این حال، مسیحیان کاتولیک اجازه ندارند آب مقدس را برای جندورسازی شیطان استفاده می

شود. تجرد اقدامی ضروری است که طبق آن، شخص متدین به میها پیدا این دو اصل، تنها در میان کاتولیکتجرد و رهبانیت:  .۵

شود که در یک کند.راهبه هم به زنی اطالق میها، یا رابطه جنسی و یا هر دو پرهیز میدالیل مذهبی از برخی خوردنی

 خورد.شود و بر فقر، عفت و اطاعت سوگند میجمعیت دینی زنان عضو می

ها ین چیزی وجود ندارد. در عین اینکه کاتولیکنه برزخ اعتقاد دارند، در معتقدات پروتستانی چها بدر عین اینکه کاتولیکبرزخ:  .۶

گاهی موقت و گذرا برای تنبه و پاکسازی به برزخ اعتقاد دارند، در معتقدات پروتستانی چین چیزی وجود ندارد. برزخ، اقامت

گناهانی در اعمالشان باشد، باید این گذرگاه را بگذرانند تا پاک  افراد است و کسانی که در دوستی با خداوند بمیرند اما هنوز

گاهی موقت و گذرا برای تنبه و پاکسازی افراد است و کسانی که در دوستی با خداوند بمیرند اما هنوز شوند. برزخ، اقامت

 گناهانی در اعمالشان باشد، باید این گذرگاه را بگذرانند تا پاک شوند.

اما شاید بتوان گفت برای «. خدا کالم»شود: ها اول و آخر همه چیز فقط به یک جا ختم میای پروتستانبرمستندات دینی:  .7

ها اول و آخر همه چیز فقط از اهمیت باالیی برخوردار است تا کالم خدا. برای پروتستان« سنت»ها به همین اندازه، کاتولیک

از کتاب مقدس، « سنت»ها به همین اندازه، ن گفت برای کاتولیکاما شاید بتوا«. کتاب مقدس»شود: به یک جا ختم می

 اهمیت بیشتری دارد.

ها به یادگیری کنند، در حالی که کاتولیککودکان پروتستان، متن کتاب مقدس را حفظ میتعلیمات و دستورهای مذهبی:  .8

 شود.ن هم آموزش داده میها، البته به بزرگساالپردازند. این آموزههای خاص میدستورهای مذهبی و آیین

در مذهب کاتولیسیسم، تنها مرجع دارای اقتدار و محق برای تفسیر کتاب مقدس، کلیسای کاتولیک مفسران کتاب مقدس:  .9

تواند کتاب مقدس را مطابق با خرد و از افراد انسان می« فرد»ها بر این باورند که هر روم است. برخالف این، پروتستان

 سیر کند.های خود تفدانسته

اند که باید هفت آیین دینی را انجام دهند: غسل تعمید، تصدیق عقاید کلیسا، ها، تنها مسیحیانیکاتولیک :های دینیآیین .10

های مقدس و ازدواج. در مقابل مذهب پروتستانتیسم، عشای ربانی، توبه )طلب بخشایش(، مسح روغن مقدس، فرمان

 بیند.ی نمیداند و اعمال خاصی را ضرورصرف ایمان قلبی را باعث رستگاری می

ها، در طول سال، ده روز تکلیف مقدس دارند که براساس آن باید کاری جمعی انجام دهند و به میان مردم کاتولیکتعطیالت:  .11

]الاقل[ فقط در کریسمس به کلیسا برو، این تنها چیزی است » اند: ها مصداق واقعی این جملهدر حالی که پروتستانبروند 

 «خواهیم.که از تو می

شود و السالم( میهای کلیسای کاتولیک، نان و شراب، بدن و خون حضرت عیسی )علیهبراساس آموزهشای ربانی: ع .12

ای نمادین پیدا کرده و عیسی واقعا در محراب حضور دارد. اما در پروتستانتیسم، با اینکه نان و شراب وجود دارد اما کامال جنبه

 دارد.السالم( نربطی به وجود حضرت عیسی )علیه

 

رستاخیز شده، و سپردهخاک، مسیحِ بهمرگ، و پیوند با مسیحِ درحال منزّه شدن از گناهآیین غسل تعمید، نماد تعمید چیست؟ 

 در مسیح است.شروع یک زندگی جدید و  است مسیح

 



 تکالیف و مراسم مذهبی مسیحیان چیست؟ 

 کنیم. محبتعبادت و  ،تمام فکر و قلبرا با صمیمیت و  خدامهم اینست که طرز دعا اهمیت ندارد، دعا:  -1

 نه مانند ریاکاران برای تعریف و تمجید،باشددا جهت رضای خ،اما عیسی فرمود: هر گاه روزه میگیرید ،وقت خاصی نداردروزه:  -2

عیسی نگفته چه مقدار از درآمد و دارایی خود را برای خدا و کمک به نیازمندان بدهید اما فرموده که پیروانش صدقه و خیرات:  -3

 هدیه بدهند تا خدا خشنود شود.با سخاوت باید 

 .خداوند همه جا حضور داردزیرا  ،عیسی هرگز به پیروان خود نگفته برای زیارت به مکان مقدس یا خاصی برویدزیارت:  -۴

 .عیسی نفرموده روز یا روزهای خاصی را جشن بگیرید عیدها: -۵

 نه مسیحی( ،یکاست )عید سال نو عید ملی استپنط –قیام  –اما مسیحیان سه عید مهم را نگه می دارند. کریسمس 

 شام آخر)عشای ربانی( –نعمید آیین های مقدس:  -۶

محبت می شود و باید تا آخر عمر یکدیگر را  متحدپدر و مادر خود را ترک میکند و به همسر خود می پیوندد و با او  ،مرد ازدواج: -7

 بنابراین طالق به هر علتی غیر از زنا ممنوع."آنچه را که خدا پیوست، انسان جدا نسازد"باشند وفادارنمایند و نسبت به هم 

 

 چیست؟ عقیده مسیحیان در مورد آینده 

 او دوباره برای داوری و برقراری کامل ملکوت خدا بازخواهد گشت.بازگشت عیسی مسیح:  -

 تمام مردگان آواز مسیح را شنیده و بیرون خواهند آمد.رستاخیز عمومی:  -

داوری خواهد کرد، هرکه به او ایمان آورده عادالنه خدا جمیع بنی نوع بشر را توسط پسرش عیسی مسیح داوری آخر:  -

و آنانیکه از محبت به دیگران غفلت ورزیدند و عمل نیکو نداشتند، در آتش جاودانی که برای  حیات جاودان می یابدباشد، 

 ابلیس مهیا شده است داخل می گردند.

آنانیکه به وسیله مسیح پذیرفته شده اند به نزد خدا حضور می یابندو برای همیشه با وی در محبت و بهشت و جهنم:  -

تی بروم و برای شما مکانی حاضر است ... وق"در خانه پدر من منزل بسیار نمایند.عیسی فرمود: شادی زندگی می 

 2-3: 1۴می آیم و شما را برداشته و با خود خواهم برد تا جاییکه من می باشم شما نیز باشید" یوحنا فصل زکنم، با

 با او خواهند بود.آنان از مرگ نمی ترسند زیرا مسیح فرمود وقتی بمیرند مرگ ایمانداران:  -

 

 چرا خدا به ما چهار انجیل داد؟ 

 برای اینکه تصویر کاملتری از مسیح ارائه دهد.

 تا ما را قادر سازد که به طور عینی صداقت گزارشاتشان را وارسی کنیم

 .تا جویندگان سخت کوش را پاداش دهد

 

 (میان ساختار و مطالب آنها شباهت بسیار وجود دارد) لوقا – مرقس –متي كدامند؟ )همنوا( انجیل هاي هم نظر 

 متیانجیل متنی آهنگین و اغلب شاعرانه دارد؟  ، کدامجیل هم نظرااندر بین 

 متیتنها انجیلی که صحبت از کلیسا میکند کدام انجیل است؟ 

 مرقسترین انجیل کدام است؟ از نظر حجم کوتاه

 مرقساست؟  انجیل ماجراهای تولّد و کودکی عیسی نیامده كدامدر 

 

آشنا شد و خبر حوش انجیل را با الهام از روح الفدس به مردم با پطرس بود از نخستین مسیحیان که  نوجوانیکه بود؟  مرقس

 رسانید

به  تاکید بر پیشگویی های ظهور مسیح در عهد عتیق - نوشته شده است نژاد يهوديمسیحیان  به خطابهدف انجیل متی:  

 عنوان نجات دهنده اسراییل 

توجه به  مطالب فلسفی ندارد. ،مطابق با روحیه عملگرای آنها غیریهودی بودند وکه ، رومیان به خطاب :مرقسهدف انجیل 

 گناهکاران و فقیران ،مسایل زنان

هدف لوقا از نوشتن کتابش این بود که تِئوفیلوس و احتماالً سایر دوستان ، فلسفه دوست،يونانیان به خطابهدف انجیل لوقا:  

. دهدرا مورد تأكید قرار مي عیسي بشري از هر چیز جنبة لوقا بیشایماندارش، در تعالیمی که پیشتر یافته بودند، استوار گردند. 

 .است ياد شده« عالم داستان زيباترين» عنوان بهلوقا  از انجیل



که دوست داشتند مسیح را از پس پرده ظاهری جسم او  نوشته شده است یهمه مسیحیان به خطابهدف انجیل یوحنا: 

است،ضمنا به خدمات در این انجیل به رویدادها و تعالیمی از زندگی عیسی اشاره شده که در سه انجیل دیگر نیامدهبشناسند.

 کنند.ها خدمات عیسی را پس از این رویداد بیان میآنکه سایر انجیل کند، حالاشاره میپیش از گرفتار شدِن یحیی عیسی 

 «، پسر خداست، و تا با این ایمان، در نام او حیات داشته باشیدیسی همان "مسیح"شد تا ایمان آورید که عاّما اینها نوشته »

 

 تاکید بر  خطاب به زبان نگارش نام

 پیشگویی های ظهور مسیح در عهد عتیق یهودیان عبری متی

 معجزات مسیح )غیریهودیان( رومیان  مرقس

 عیسي بشري جنبة یونانیان  لوقا

 رویدادها و تعالیمی از زندگی عیسی همه مسیحیان  یوحنا

 

 

 مثال می گفت: روشنایی بشود و روشنایی شد. ،که می گفت می آفرید کالمیخداوند همه چیز را توسط 

 همان مسیح بود )که اجرا می کرد( "کلمه خدامی گفت و " "کلمه ایحداوند "

 

 برای شما کیست و چه ارزشی برای شما دارد؟مسیح عیسی 

دیگری نه نجات دهنده دیگری نه به  دینکننده شریعت خدا به انسان است و پس از او نه به تمام کننده و  کاملعیسی مسیح 

دیگری نیاز است پس از او تمام آنانی که تحت هر نام و هر لقب و هر اسمی راه نجات و رستگاری دیگری جز ایمان آوردن  راهبه 

 گمراهان و کاذبین هستند.به خداوندی عیسی مسیح را بشارت می دهند از 

 

 او کوزه گر است و ما گل ،او قادر مطلق است و ما نیازمند؟ دخدا را اکنون چگونه تجربه می کنیموجودیت 

  ؟یزی هستیمدر مسیحیت دقیقا دنبال چه چ

چیزی هستم و نه اعتقاد دارم که چیزی را از دست دست دادن مسیح رفتن هستم و در این راه نه نگران از محبت فقط دنبال 

فقط به دست و در این راه  کوهنوردی که پای جای پای او می گذاردپشت سرباالتر می روم در این راه من فقط باالتر و می دهم 

قطار ایمان به مسیح  .مجزو خانواده خدا شده اچه چیزی باالتر از اینکه  ،باید افتاده تر باشمو هر چه به دست می آورم می آورم 

به سوی حیات جاودانی در حرکت است و هر کس در کوپه خود نشسته نباید به خود اجازه دهیم که سفردیگران  به مسیح را بر 

از مسیح پرسید  ،اساس سفر خود به مسیح بسنجیم )همچنان که پطرس وقتی یهودای اسخریوطی را در جمع یاران مسیح دید

"عاقبت او چه خواهد بود؟" و مسیح فرمود "به تو چه ربطی دارد؟!!!"( صدای خرد شدن غرور و منیت را شنیدید؟!!! این همان 

 پطرسی است که سه بار مسیح را منکر شد!!!!

 

 آیا کسی را به اسم عجیب می شناسید؟

از این نوشته شده است، و هفتصد سال پیش  دو هزاره حدود کدر کتاب اشعیاء نبی در یکی از قسمتهای کتاب مقدس، یعنی 

نامیده گردد، چنانکه نوشته شده است: " « عجیب » در مورد شخصیت خیلی بزرگی پیشگویی شده که باید ظاهر شود و به 

                ، «مشیر » ، «عجیب » زیرا فرزندی برای ما به دنیا آمده! پسری به ما بخشیده شده! او بر ما سلطنت خواهد کرد. نام او 

خواهد بود. او بر تخت پادشاهی داود خواهد نشست و بر سرزمین او تا « سرور سالمتی » و « پدر جاودانی » ، «خدای قدیر » 

د. پایه حکومتش را بر عدل و انصاف استوار خواهد ساخت، و گسترش فرمانروایی صلح پرور او را انتهایی ابد سلطنت خواهد کر

 (. 7و  ۶آیات  9نخواهد بود. ... " )اشعیاء فصل 

متولد شد و چون هفتصد سال بعد از اشعیاء می باشد که حدود « عیسی مسیح » کامالً واضح است که این شخص خود 

 د بود، اغلب وی را پسر داود می خواندند. مادرش از نسل داو

 شکی نیست که او عجیب ترین شخصیتی است که بر روی زمین زندگی نموده است.

 

 



 چرا؟

 تولد مسیح عجیب بود - 1

است و پدر جسمانی نداشته تمام کسانی که از زمان آدم تا امروز متولد شده اند دارای مادر و پدر بودند، ولی عیسی مسیح 

تولد یافت. این حقیقت با پیشگوئی اشعیاء نبی که فرمود: " ... از دختری باکره غالباً او را عیسی ابن مریم می خوانند؛ زیرا که 

( و نیز با پیام جبرییل فرشته هنگامی که مژده تولد  1۴آیه  7باکره ای حامله شده، پسری به دنیا خواهد آورد ... " ) اشعیاء فصل 

ه مریم داده گفت: " ... روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن عیسی را ب

( هماهنگ است. آیا به غیر از عیسی مسیح شخص دیگری  3۵آیه  1نوزاد مقدس، پسر خدا نامیده خواهد شد. " ) لوقا فصل 

 هم به این طرز عجیب به دنیا آمده است؟

 

 یشگویی ها راجع به مسیح عجیب بودپ - 2

و غیره، نه تنها تولد مسیح از باکره را قبالً خبر داده بودند، بلکه  داود، اشعیاء ، میکاه، دانیالانبیای قبل از عیسی مسیح مانند 

و سلطنت ابدی او محل تولد او، معجزات، مشکالت و زحمات او، مرگ او ) که الزم بود برای گناهکاران فدیه شود (، زنده شدن او 

 را نیز پیشگویی کرده بودند.

 راجع به هیچکس که در این دنیا متولد شده است اینقدر پیشگویی های عجیب در کتب آسمانی یافت نمی شود!

 

 بیگناه بودن مسیح عجیب بود - 3

ندازه که اینها مقدس بوده اند، به تاریخ به ما نشان می دهد که مردمان خوبی در این دنیا زندگی کرده اند، ولی می بینیم به هر ا

و آمرزش عیسی مسیح توبه نکرد همان قدر به زیادی و زشتی گناهان خود پی برده و از خدا طلب بخشش نموده اند. لیکن 

 طلب ننمود، زیرا حتی یک گناه به زندگانی پاک او راه نیافت. 

(. حواریون مسیح  ۴۶آیه  8من نسبت دهد. " )یوحنا فصل روزی به دشمنان خود گفت: " کدام یک از شما می تواند گناهی به 

راجع به او نوشته اند: " ... او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده نشد. وقتی به او دشنام می دادند با دشنام 

ن که به مقامی باالتر از پاسخ نمی داد. وقتی عذاب می کشید، تهدید نمی کرد ... پاک، بی غرض، بی آالیش، دور از گناهکارا

 (. 2۶آیه  7، عبرانیان فصل 23و  22آیات  2تمام آسمان ها سر افراز گردید. " )اول پطرس فصل 

 آیا عجیب نیست که در این دنیای آلوده، فقط یک نفر ظاهر شده که هرگز احتیاجی به توبه و طلب آمرزش نداشته است؟

 

 د محبت مسیح نسبت به گناهکاران عجیب بو - ۴

افراد نیکوکار از بدی متنفرند و هر شخص پاک از ناپاکی بیزار می باشد. واضح است که عیسی مسیح که پاک و از هرگونه گناه 

به دور بود، ذاتاً از گناه نفرت داشت. به همین دلیل شاید تصور کنیم که الزم بود مسیح خود را از گناهکاران دور نگاه دارد، ولی 

خود را از گناهکاران جدا کند با آنان معاشرت کرده غذا می خورد و راجع به محبت خدا با ایشان صحبت می برعکس به جای اینکه 

کرد و هنگامی که توبه می کردند با آغوش باز آنها را می پذیرفت و می فرمود: " من نیامده ام تا عادالن را، بلکه تا گناهکاران را 

 نامیدند.« دوست گناهکاران » دشمنانش او را  به توبه دعوت کنم. " به این دلیل بود که

 آیا عجیب نیست؟ آن شخصی که گناهکاران را بیش از همه محبت می نمود، همان است که پاکترین بود.

 

 قدرت مسیح در بخشیدن گناهان عجیب بود - ۵

وجی را نزد مسیح آوردند تا وی را هیچ کدام از پیامبران قدرت نداشتند شخصاً گناهان مردم را ببخشند. ولی روزی گناهکار مفل

شفا دهد. مسیح ابتدا گناهان او را بخشید، ولی دشمنانی که آنجا بودند، تصور نمودند که عیسی کفر گفته است؛ زیرا غیر از 

د خدا هیچکس نمی تواند گناه را بیامرزد. ولی مسیح فرمود که قدرت دارد گناه را ببخشد و با شفا دادن شخص مفلوج ادعای خو

را ثابت کرد. همینطور زن گناهکاری را که برای نجات نزد او آمده بود، آمرزید و به او گفت: " گناهان تو آمرزیده شد، به سالمتی 

 (. ۵0-3۶آیات  7روانه شو. " ) لوقا فصل 

 آیا این قدرت مسیح در آمرزیدن گناهان عجیب نبود؟

 

 معجزات مسیح عجیب بود - ۶

، اما (موسی در هنگام شکافتن دریا به قدرت روح القدس) بعضی از پیامبران دارای معجزات بوده انداگر چه موسی و الیاس و 

هیچکس تا کنون به اندازه عیسی مسیح معجزات بزرگ و متعدد انجام نداده است؛ زیرا مریضان را شفا می داد، کوران را بینایی 



اعمال عجیب را انجام می داد، بلکه به شاگردان خود نیز قدرت می بخشید و مردگان را زنده می نمود. نه تنها خودش این 

بخشید تا همین کارها را بکنند. وقتی شاگردان، او را دیدند که در موقع طوفان، دریا را آرام می نماید، متعجب شده گفتند: " این 

 (. ۴1آیه  ۴هم ازاواطاعت می کنند؟ " ) مرقس فصل حتی باد و دریا کیست که 

 

 یم مسیح عجیب بودتعال - 7

کسانی که تعالیم عیسی مسیح را می شنیدند شگفت زده شده می گفتند: " این مرد از کجا این حکمت و قدرت انجام 

 (. ۵۴آیه  13معجزات را به دست آورده است؟! " ) متی فصل 

 در اینجا، بعضی از سخنان عجیب او را بازگو می کنیم:

 (. 8آیه  ۵خدا را خواهند دید. " ) متی فصل  " خوشا به حال پاک دالن، زیرا ایشان

 (. 28آیه  ۵" ... هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند در دل خود با او زنا کرده است. " ) متی فصل 

 (. 39آیه  ۵" ... اگر کسی بر گونه راست تو سیلی می زند گونه دیگر خود را به طرف او بگردان. " ) متی فصل 

 (. ۴۴آیه  ۵را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا می رسانند دعا کنید. " ) متی فصل " دشمنان خود 

 (. 12آیه  7" با دیگران همانطور رفتار کنید که می خواهید آنها با شما رفتار کنند. " ) متی فصل 

تر از همه شود باید غالم همه باشد. " الدم همه گردد و هر که بخواهد با" ... هر که می خواهد در بین شما بزرگ باشد باید خا

 (. 27و  2۶آیات  20) متی فصل 

 (. 3۵آیه  20" دادن از گرفتن فرخنده تر است. " ) اعمال فصل 

" به شما فرمان تازه ای می دهم: یکدیگر را دوست بدارید. همانطور که من شما را دوست داشته ام شما نیز یکدیگر را دوست 

 (. 3۴آیه  13صل بدارید. " ) یوحنا ف

 

 فقر و فروتنی مسیح عجیب بود  - 8

طبیعی است هر پزشکی که بیماران را معالجه می کند،می تواند هدایای آنان را نیز قبول کرده، ثروتمند شود. همچنین مسیح 

ید، ولی او حتی جای نیز که محتاجان را مداوا می نمود، می توانست طال یا جواهرات یا خانه یا امالک برای خود جمع آوری نما

خوابیدن نداشت. روزی پس از آنکه پنج هزار نفر را با پنج نان و دو ماهی سیر کرده بود، آن جماعت خواستند او را پادشاه خود 

بود. شب قبل از مصلوب شدنش پای های سلطنت روحانی کنند، ولی مسیح تخت پادشاهی را قبول نکرد زیرا سلطنت او 

شست تا سرمشق فروتنی برای آنها بشود. مسیح در موقع مصلوب شدن هیچ نداشت و تنها دارایی وی دوازده شاگرد خود را 

 همان لباسی بود که بر تن داشت. آن را نیز سربازان مأمور اعدام او، بین خود تقسیم نمودند.

هد، حتی خانه برای خود آیا عجیب نیست که شخصی با چنین قدرت که توانست حیات، سالمتی، خوراک و نجات به دیگران بد

 فراهم ننمود؟!

 

 مرگ مسیح عجیب بود - 9

کرده بود که، در اورشلیم مصلوب خواهد شد و روز سوم از پیشگویی مسیح در طول زندگی خود چند مرتبه مرگ خویش را 

مردگان خواهد برخاست، ولی وقتی شاگرد صمیمی او پطرس، این را شنید به او گفت: " خدا نکند ! خیر، خداوندا، هرگز برای تو 

ر او فکر خدایی نیست، (. ولی مسیح به پطرس هشدار داده فرمود که فک 22آیه  1۶چنین اتفاقی نخواهد افتاد. " ) متی فصل 

 بلکه فکر شیطانی است که می خواهد از مرگ مسیح که برای فدیه گناهان است جلوگیری کند. 

هنگامی که موقع مرگ مسیح رسید و دشمنانش برای دستگیری او آمدند، شاگردان او خواستند مانع شوند، ولی خود مسیح 

الف کند. آن وقت شخصاً جلو رفته خود را به دشمنانش تسلیم کرد. اجازه نداد و حتی به پطرس فرمود که شمشیر خود را غ

وقتی سران یهود او را مسخره کرده و می زدند، او ساکت ماند. وقتی سربازها دست ها و پای های او را میخکوب نمودند، آنان را 

اینان را ببخش زیرا نمی دانند چه می  لعنت ننمود و هالک نکرد، بلکه برای آنان و جمیع دشمنانش دعا نموده فرمود: " ای پدر،

(. وقتی که باالی صلیب بود سران یهود او را مسخره می کردند، ولی او هیچ جوابی نمی داد. بعد  3۴آیه  23کنند. " ) لوقا فصل 

(. این  ۴۶آیه  23از شش ساعت که بر صلیب زحمت دیده بود، ندا کرد: " ای پدر، روح خود را به تو تسلیم می کنم. " ) لوقا فصل 

تعجب کرده گفت: " به راستی این طرز مردن مسیح را گفت و جان بداد. آن وقت یکی از افسران رومی که نزدیک صلیب بود از 

داوطلبانه شخص پسر خدا بود. " البته عیسی مسیح مجبور نبود بمیرد زیرا اگر مایل بود می توانست خود را نجات دهد. ولی او 

گناهان مردم نمود. چنانکه اشعیاء نبی قرن ها قبل از او گفته بود: " برای گناهان ما بود که او مجروح شد و جان خود را قربانی 

برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سالمتی کامل داشته باشیم. از زخمهای او ما شفا یافتیم. ما همچون 



دیم؛ راه خدا را ترک کرده به راه های خود رفته بودیم. با وجود این، خداوند تقصیر گوسفندانی که آواره شده باشند، گمراه شده بو

ها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت! با او بیرحمانه رفتار کردند، اما او تحمل کرد و زبان به شکایت نگشود... " ) اشعیاء 

یرا خود مسیح کفاره گناهان ما است، نه تنها گناهان ما بلکه (. یوحنای رسول راجع به مسیح می فرماید: " ز 7-۵آیات  ۵3فصل 

 (. 2آیه  2. " ) اول یوحنا فصل گناهان همه مردم دنیا

 

 زنده شدن مسیح عجیب بود - 10

تمامی پیامبران و مقدسین زمان قدیم مردند و دفن شدند و بدنهای آنها تبدیل به خاک شد؛ ولی در مورد عیسی مسیح چیز 

افتاد زیرا پس از این که مرد و دفن شد، مطابق پیشگویی خودش از مردگان برخاست! در صبح روز یکشنبه که  عجیبی اتفاق

سومین روز پس از مصلوب شدن و مرگش بود؛ با پیروزی از قبر قیام کرد و خود را به شاگردانش نمایان ساخت. در مدت چهل روز 

. آنگاه در حضور شاگردانش به آسمان باال رفت. او اکنون در آنجا نزد خدای پدر اشخاص زیادی او را زنده دیده و با او صحبت کردند

 زیست می کند. 

 است. بعد از مرگ زنده شده و دیگر نمرده از تمام اشخاصی که روی زمین زندگی کرده اند، عیسی مسیح تنها کسی است که 

 

 پیشگویی مسیح در مورد بازگشت وی عجیب بود - 11

امبران قبلی پیش از وفاتشان به پیروان خود نگفتند که باز خواهند گشت، ولی عیسی مسیح بارها به بازگشت هیچ کدام از پی

خود اشاره می کرد و به شاگردان خود فرمود که باید بیدار و منتظر آمدن او بوده، برای یافتن نتایج اعمال خود حاضر باشند. وی 

هد آمد و همه مردم او را خواهند دید. آن وقت بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست فرمود که در آخر دنیا با جالل از آسمان خوا

و جمیع امتها پیش او جمع خواهند شد و بر آنها داوری کرده آنان را از یکدیگر جدا خواهد نمود، چنان که چوپان میش ها را از بزها 

 . جدا می کند، بعضی را برای حیات ابدی و بقیه را برای عذاب جاودانی

 ، ولی برای کسانی که او را اطاعت نکرده اند چقدر وحشتناک است!بازگشت مسیح چقدر عجیب و با شکوه خواهد بود*

 

 مقام مسیح عجیب است  - 12

هر شخصی که واقعاً با عیسی مسیح آشنا شود، می فهمد که او دارای مقامی باالتر از دیگران است. اسامی او نیز بیان کننده 

نیز نامیده شده است. « کلمه خدا » یعنی روح خدا ( می گویند و به « ) روح هللا » همین مطلب است؛ زیرا بسیاری از مردم او را 

می باشد. قبل از تولد مسیح، جبراییل فرشته به مریم مادر عیسی « پسر خدا » ل به او داده شده ولی لقبی که بیشتر در انجی

« پدر من» . عیسی اکثراً خدا را خدا روح است و عیسی هم پسر روحانی خدا استفرمود: " او پسر خدا خوانده خواهد شد. " 

خطاب کرد. وقتی یکی از شاگردانش از مسیح خواست که « پسر من » خطاب می نمود و دو مرتبه نیز خدا از آسمان عیسی را 

پدر آسمانی را به او نشان دهد، جواب داد: " ای فیلیپس، در این مدت طوالنی من با شما بوده ام و تو هنوز مرا نشناخته ای؟ هر 

من در پدر هستم و پدر در من که مرا دید پدر را دیده است. پس چگونه می گویی پدر را به ما نشان بده؟ آیا باور نمی کنی که 

(. در جای دیگر مسیح فرمود: " من و پدر یک هستیم. " هیچ کدام از پیامبران هرگز چنین  10و9آیات  1۴است؟... " ) یوحنا فصل 

 ادعایی نکرده است. 

 

 نفوذ مسیح در دنیا عجیب است - 13

کتابی از بزرگان دنیا کرده اند انجام نداده است. مثالً  عیسی مسیح در مدت کم زندگی خود، هیچ کدام از کارهایی را که خیلی

ننشسته و چیز عجیبی مثل المپ، رادیو یا تخت سلطنتی ، بر ننمودهتأسیس است، دولتی را نکرده فتح ، جایی را ننوشته

نکرده است. بیشتر عمر او در شهر کوچکی به نام ناصره، جایی که شغل نجاری داشت صرف شده و  اختراعکامپیوتر وغیره 

. با وجود این، او معروفترین شخص دنیا است. کتاب انجیل که شاگردان سه سال و نیم بیشتر طول نکشیدخدمت روحانی او، 

                هر کتابی که در دنیا نوشته شده است بیشتر به فروش و پانصد زبان ترجمه شده و از  راجع به او نوشتند به بیشتر از هزار

می رسد. هزاران نفر از مردان و زنان، سرزمین خود را ترک کرده به کشورهای دیگر برای پخش انجیل رفته اند. در بیشتر کشورها 

ستند و حتی حاضرند جان خود را نیز در راه اشخاص زیادی هستند که او را دوست دارند و افتخار می کنند که یکی از پیروان او ه

 او فدا سازند. کسی که بعد از دو هزار سال هنوز دارای چنین نفوذ عظیمی می باشد، واقعاً شخص عجیبی است!

 

 



 معاشرت همیشگی مسیح با پیروانش عجیب است  - 1۴

گویی نمود، بلکه به شاگردان خود نیز وعده داد که مسیح قبل از صعود به آسمان نه تنها بازگشت پر جالل خود را در آخر دنیا پیش

با آنها خواهد بود، چنان که فرمود: " پس بروید و همه ملت ها را شاگرد من سازید ... و بدانید که من هر روزه تا  روحاً همیشه 

دو یا سه نفر به نام من  زیرا هر جا که(. او همچنین فرمود: " ...  20و 19آیات  28انقضای عالم با شما هستم. " ) متی فصل 

(. لذا وقتی که مسیح به آسمان رفت شاگردانش تنها نبودند  20آیه  18. " ) متی فصل جمع شوند، من آنجا در میان آنان هستم

که محتاج باشند شخص دیگری بیاید و جای مسیح را بگیرد، زیرا خود مسیح به وسیله روحش نزد آنها باقی مانده بود و تا امروز 

ان خود را راهنمایی و تقویت فرموده تسلی و آرامش می دهد، آنها را می بخشد و از گناه پاک می کند و محبت خدا را به پیرو

آنها نشان می دهد. چون که از مردگان برخاست و تا ابد زنده است می تواند ما را کمک نماید. مسیح می خواهد تمام بشر با او 

، نزد من بیایید و من به شما ای تمامی زحمتکشان و گرانبارانعوت کرده می گوید: :" دوست باشند، پس همه را بسوی خود د

 (. 28آیه  11آرامی خواهم داد. " ) متی فصل 

 دعوت پر از محبت مسیح چه دعوت عجیبی است؟!

 

 ( 28آیه  11) متی فصل *وعده استراحت چیست؟ 

یوغ مرا به دوش بکشید و  ،خواهم داد آرامشنزد من آیید  و من به شما  ،زحمت می کشید ،ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین

زیرا باری که من بر  ،چون من مهربان و فروتن هستم و به جانهای شما راحتی خواهم بخشید  ،بگذارید من شما را تعلیم دهم

 سبک است.  ،دوش شما می گذارم

 

 یک چیز عجیب دیگر - 1۵

را دارد، یعنی اسمی که قرنها « عجیب » نی ثابت می کند که عیسی مسیح شایستگی اسم دالیل چهارده گانه فوق به روش

پیش به وسیله پیامبر خدا به او داده شد. همه چیز او عجیب بود، لیکن شاید آنچه از همه عجیب تر باشد این است که مسیح 

ایستاده در را می کوبم، اگر کسی صدای مرا ، زیرا می فرماید: " من پشت در حاضر است در دلهای گناهکار ما ساکن شود

 (. 20آیه  3بشنود و در را باز کند وارد می شوم و با او شام خواهم خورد و او با من. " ) مکاشفه یوحنا فصل 

 

 اختالف اسالم با مسیحیت:

 زور و شمشیررواج پیدا کرده اما دین اسالم با  محبتمسیحیت با  -1

 و جانشینشان ارتباط دارد.به توسط امامان در ارتباط است اما دراسالم انسانها مستقیما با خدا در مسیحیت انسان  -2

 با هم برابر هستند اما در اسالم خیر زن و مرد در مسیحیت  -3

، بلکه هر که به رخسارۀ راست تو طپانچه زند، دیگری را با شریر مقاومت مکنید"وجود ندارد حکم قصاص در مسیحیت  -۴

 در دین اسالم قصاص داریم )انگشت به جای انگشت( (.39 /۵)انجیل متی  "سوی او بگرداننیز به 

 

 چه بود؟ (حواریونرسوالن )مأموریت 

 دهند. تعلیمعیسی)ع(باشند تا بعد از رفتن آن حضرت، مردم را به درستی اعمال و سخنان که شاهدان  

 

 (11:  ۴ متي) کجاست؟ عیسي زندگي در طول فرشتگانجایگاه 

 (. 13:  1كرد )لوقا  ( و او را نامگذاري17 - 11:  1نمود )لوقا  را اعالن خبر تولد يحیي ايفرشته

 (.37 - 2۶:  1نمود )لوقا  پیشگويي مريم را براي خبر تولد عیسي ايفرشته

 (.21:  1 نمود )متي ا نامگذاري( و او ر21 - 20:  1 كرد )متي پیشگويي يوسف را براي خبر تولد عیسي ايفرشته

 (.1۴-13:2( و سرود هللويا سرايیدند )لوقا 1۵ - 8:  2كردند )لوقا  اعالم شبانان را به خبر تولد عیسي فرشتگان

 (.20و  13:  2 نمود )متي مصر راهنمايي بهفرار را در  و والدينش طفل ايفرشته

 (. 11:  ۴ نمودند )متي تاريپرس وسوسه هنگام از عیسي فرشتگان

 (. ۴3:  22بود )لوقا  نزد عیسي جتسیماني در باغ ايفرشته

 ( 2:  28 ديگر غلطانید )متي يآنسو را به قبر عیسي سنگ ايفرشته



 (. 7 - ۵:  28 نمود )متي اعالم زنان را به او از مردگانخبر رستاخیز 

 (.1۴ - 11:  20شدند )يوحنا ظاهر  مجدلیه ريمبر م با عیسي همراه دو فرشته

 

 ه است؟گفتچه  در مورد فرشتگان مسیح

 (. ۵1:  1كنند )يوحنا ميو صعود  نزولبر او  فرشتگان

 (. ۵3:  2۶ هستند )متياو  فرمان تسلیم از فرشتگان فوجي

 (. 2۶:  9، لوقا 38:8 ، مرقس 27:  1۶و  31:  2۵ خواهند بود )متي همراه با عیسي ثانوي در بازگشت فرشتگان

 برگزيدگان كنندگان جمع (. فرشتگان39:  13 ( )متيو گندم كركاس خواهند بود )جدا كنندة دروكنندگان در روز داوري فرشتگان

 (. 31:  2۴ خواهند بود )متي

 (. ۴9و  ۴1:  13 خواهند بود )متي و عادالن كارانبد جدا كنندگان فرشتگان

 (. 22:  1۶بردند )لوقا  ابراهیم آغوش را بهايلعازر گدا  فرشتگان

 (. 10:  1۵كنند )لوقا مي شادي، گناهكار يك توبة جهت به فرشتگان

 (. 10:  18 هستند )متي نگهبان فرشتة داراي خردسال كودكان

 (. 8:  12خواهد نمود )لوقا اقرار  ، نزد فرشتگانخويش ّمتا به عیسي

 (. 30:  22 ، متي 3۶ - 3۵:  20هستند )لوقا  فاقد جنسیتو  ابدي موجوداتي فرشتگان

 (. ۴1:  2۵ دارد )متي شرير ، فرشتگانيشیطان

 

 کجاست؟ رسوالن اعمال در كتاب فرشتگانجایگاه 

 (. 19:  ۵ گشايد )اعمالمي رسوالن را براي زندان درهاي ايفرشته

 (. 2۶:  8 نمود )اعمال هدايت حبشي سرايخواجه را بسوي فیلیپس ايفرشته

 (. 1۵:  2 شد )اعمال خوانده پطرس فرشتة او يعني ( و فرشتة9و  8و  7:  12 نمود )اعمالآزاد  را از زندان پطرس ايفرشته

 (. 33:  12 و او ُمرد )اعمالرا زد  هیروديس ايفرشته

 (. 3:  10 كند )اعمال را طلب نمود تا پطرس را هدايت كرنیلیوس ايفرشته

 (.23:  27 بود )اعمال ايستاده كنار پولس طوفان هنگام ايفرشته

 

 چرا دین خود را عوض کردید؟ )چطور شد که مسیحی شدید؟(*

 .برای من و خداوند مرا انتخاب کرداین نقشه هدا بود طبق کناب مقدس 

و مقرر داشتم تا بروید و میوه آورید و میوۀ شما من شما را برگزیدم ، بلکه شما نبودید که مرا برگزیدید (1۶آیه  1۵)یوحنا باب 

 .بماند، تا هرچه از پدر به نام من درخواست کنید به شما عطا کند

 

 ."کنیدیکدیگر را محبت حکم من به شما این است که "( 17آیه  1۵)یوحنا باب حکم خداوند به ما چیست؟ 

 محبتکلید مسیحیت چیست؟ 

 

این وظیفه مهم را مسیح به گردن ما  ،د آنرا به دیگران نیز بگوییدیاگر مژده نجات را شنیده باشید باجرا این دین را تبلیغ می کنید؟ 

 نهاده است. 

بلکه جراغ را بر  ،است: "هیچکس چراغی را نمی افروزد تا آن را پنهان کندیا زیر کاسه ای نهد آمده 33آیه  11لوقا باب در 

 چراغدان می گذارد تا هر که داخل شود ببیند" 

 پسر و روح القدس شاگرد من سازید. ،همه قوم ها را بنام پدرمی فرماید: پس بروید و  19آیه  28متی باب در 

 

 هارون و پسرانش از طایفه الویان د؟اولین کاهنان چه کسانی بودن

 

ه )پادشاه ایران( بود که از قتل عام یهودیان )بدلیل تعظیم نکردن به دربار خشایارشا (ملکه)جانشین  زنی یهودی استر که بود؟

 خشایارشاه( جلوگیری کرد.



بود گه قوم بنب اسراییل را از  سال پیش حکومت می کرد و از طرف خدا پیغام گرفنه 300پادشاه پارس که در کوروش که بود؟ 

 اسارت بابل ها آزاد کند.

 

 کالم در زندگی من کار می کند. ،عت کامل خدا هستمانی که در اطازمکالم خدا در زندگی من چه کاربردی دارد؟ 

 

 


