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 کتاب نای از کوتاه هخالص

 .نوشته شده القدسروح تهدایزنده، تحت  خداي کالمکتاب در مورد  نیا

 پسر خدا است. کسی هو چ ستکی خدا هک دیآگاه شو توانیدمیشما 

 :فرمایدمی 6: 4 عهوشدر  ینب شعهو

 ”اند.شدهقوم من از عدم معرفت هالك “

 اتیکه در آنها ح دیبریشما گمان م رایز د،یکن شیکتب را تفت« :فرمایدمی 38: 5 وحنایموعود در  حیمسو 

 .»دهدیو آنها است که به من شهادت م د؛یدار یجاودان

 حمسی منظور هک دبدانی که است همم اریبس اینرببنا ؛فرمایدمیدر تاناخ  شیموعود در مورد نگران حیمس

 .باشدمی کدام عبارت کتاب مقدس موعود

 صورتبه هرکدام هشد ک دخواهی مواجه تاناخ از برگرفتهعبارت  صدیاز س شیکتاب شما با ب نیا در

 عهد به مربوط عبارات به هعبارات با توج نی. اکنندمیموعود اشاره  حیمس هب غیرمستقیم ای ممستقی

 .است قرارگرفته یو بررس موردبحث دجدی

 معدود نیدر بو  باشدمی کتاب مقدس هو مطالع راهنمایی جهت فردمنحصربهکتاب  کیکتاب  نیا

 . کشدمی رتصوی هب ترتیب نبه ای رانکات مشترك کالم  هک است؛ کتاب ممتاز کی ،موجود هايکتاب

 .ردیقرار بگ مورداستفاده تواندمی کتاب مقدسه مطالع و مرجع عنوانبهکتاب  نیا
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 همقدم
 اختصاص دارد. ویارانش حمسی آمدن هب یکتب مقدس آسمان و امبرانیقسمت تورات، پ ترینمهم

 بر طبق اگرچه. آمدهد خوا ایدن نای همردم خود ب هایینجات و ر براي اول درجه در که بود هدخوا یهودي يموعود مرد حیمس 
 هندشرکت خوا انیجر نیدر ا یهودو قوم  گرفتهند او برکت خوا قطری از هم گرید هايملت یباق شدهداده مابراهی به هک ییهاوعده

 .داشت

 طول در هک يزیچهر  بنابراین؛ دهندمی گواهی او بر مقدس کتب هفرمودند ک نیتشان در زمایموعود در طول ح حیمس یسیع 
موضوع  نای مقدس کتب واسطهبه توانیممیما  هاست ک یمعن نای هب نیشده بود. ا گوییپیشاتفاق افتاد در تاناخ  نیتشان در زماحی

آمد اما او  نزمی به هانپرداختن کفاره گنا يموعود برا حی. مسمیکن یرا بررس ریخ ایموعود است  حمسی همان یسیع اآی هرا ک
 کاري هاتن ؛ وکرد ویارانشموعود  حیدر باب آمدن مس یکتب آسمان حیتوضرا صرف  اشزمینی یزندگ هايمهرومومقسمت عمده 

 اورندبی رو خدا به هدادند و از مردم دعوت کردند ک حتوضی را مقدس کتب هبود ک نیانجام دادند ا شاگردانش و یهودي ونحواری هک
 .اورندیب مانیا حیمس یسعی هب و

موعود  حیمس مورد در یمتعلی چه و کجا تاناخ هاست ک نیا میبدان دبای هک مهمی و عمده موضوع ،شود گفته است ذکر هب الزم
 .دهدمی

 ؛ وکرد هدخوا هیهت شماي برا پردازدیم موعود و شاگردانش حمسی آمدن موضوع به هرا ک یلیمتن انج صدیاز س شیکتاب ب نیا 
دو  حمسی انتظار به مربوط متون. هستند مربوط دجدی هدمکمل ع اناتبی و واقعه با همتون چگون نای که کرد هدخوا انیب طورهمین

 گری. دوم، متون دشوندیم دهینام ممستقی متون که هستند صیتشخقابل فوراً حمسی انتظار عنوانبه هک ی. اول متونباشندیمنوع 
 دجدی عهدخوانندگان آشنا با  براي تنها که

 کیتالیچا پ ا صورتبهرا  میکتاب متون مستق نیا .شوندیم دهینام میرمستقیغ متن عنوانبهمتون  نای که باشدمی صیتشخقابل
کتاب،  شیدر گنجا تمحدودی خاطر بهچا پ شده است.  خاکستري زمینهبا  حمسی انتظار به وابستهمتون  یتمام .دهدمی ارائه

 .اندذکرشدهمرجع  متونعنوان به تنها اما اندنشده پ چا کامل صورتبهاز متون  ياریبس

 سپس کندمی اشاره اشیپادشاه برپایی جهت به ن،یزم يبر رو حمسی دوم بازگشت به طورهمین ،حمسی بازگشت به وابستهمتون  
 خواهدآنان  پادشاه حیو مس شناساندمی را خود سرور هاآن یتمام .شد خواهندبرگردانده  اکانشانین نسرزمی به یهودقوم  یتمام
 انینما 1#7#ن شده و با نشان  ابیجداگانه  فصلیکدر  ،کنندمی موضوع اشاره نای به که متنی. بود خواهنداقوام تابع او  تمامی .بود

 شده است.

 ندهیآ پادشاهیحال و  زمانهردو  به مربوط هاوعده نیا خوریمبرمی یهودي رغی مردم بهمربوط  هايوعده از یلخیبه تاناخ ما  در
 .باشدمی

 متبرك متون مطالعه که است نیمن ا ي. دعاشودمی ارائه القدسروح از راهنماییطلب حکمت و  براي وقفهبی يکتاب تحت دعا نیا
 .شد خواهد یعمل خدا حاضر و روح روشناییو  دیناپد یکتاری .شد خواهدرانده  طانشی ،خدا کالم خواندن با و شد خواهد

 
 2018ن ئوژ

 رپیاسخ کندریه
Hendrik Schipper 
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 اسامی و ترتیب کتب انجیلی
 

 عهد جدید ردیف عهد قدیم (ناتاخ) ردیف
 متی 1 پیدایش 1
 مرقس 2 خروج 2
 لوقا 3 الویان 3
 یوحنا 4 اعداد 4
 اعمال رسوالن 5 تثنیه 5
 رومیان 6 یوشع 6
 اول قرنتیان 7 داوران 7
 قرنتیاندوم  8 روت 8
 غالطیان 9 اول سموئیل 9
 افسسیان 10 دوم سموئیل 10
 فیلیپیان 11 اول پادشاهان 11
 کولسیان 12 دوم پادشاهان 12
 اول تسالوکیان 13 اول تواریخ 13
 دوم تسالوکیان 14 دوم تواریخ 14
 اول تیمو تائوس 15 عزرا 15
 دوم تیمو تائوس 16 نحمیا 16
 تیطوس 17 استر 17
 لیمونیف 18 ایوب 18
 عبرانیان 19 مزامیر 19
 یعقوب 20 امثال سلیمان 20
 اول پطرس 21 جامعه 21
 دوم پطرس 22 غزل غزلها 22
 اول یوحنا 23 اشعیا 23
 دوم یوحنا 24 ارمیا 24
 سوم یوحنا 25 مراثی ارمیا 25
 یهودا 26 حزقیال 26
 مکاشفه 27 دانیال 27
   هوشع 28

   یوئیل 29

   عاموس 30

   عوبدیا 31

   یونس 32

   میکاه 33

   ناحوم 34

   حبقوق 35

   صفنیا 36

   حجی 37

   زکریا 38

   مالکی 39
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 راهنمایی جهت مطالعه کتاب
 

یک  عنوانبهاستیفان و پولس که مسیح موعود را از ناتاخ (به ترتیب تاریخی) آشکار کردند، این کتاب 
قرار گیرد  مورداستفاده تواندمی، این کتاب طورهمینراهنماي مشابه قصد انجام همین کار را دارد. 

 :براي

 

 یک راهنماي جامع براي اوقات آرامش شما -1

 موضوعییک مطالعه  -2

 که جدید عهد متون از بسیاري از مروري کتاب آخر در شما :مثال براي کتابی مرجع، عنوانبه -3
 .داشت خواهید است مربوط تاناخ با مستقیم طوربه
 دارد وجود هاآن بر کمتري تأکید طورمعمولبه که شده دقت موضوعاتی به کهاین اضافهبه
 :مثالعنوانبه
 موعود مسیح و هاضیافت ،هاپیشکش بین رابطه •
 یهودي مردم دین تغییر •
 موعود مسیح بازگشت •
 موعود سرزمین به آنان برگشت •
 جدید ورسومآداب •
 .کند عطا شما به را کالمش در تأمل و مطالعه در ،را القدسروح هدایت که بخواهید خداوند از 
 

 هنري شیپر

 



 فهرست عبارات برگزیده انجیلی
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 ت عبارات برگزیده انجیلیسفهر

 اول سموئیل صفحه  الویان صفحه  پیدایش صفحه

27 3: 15  41 2: 1- 2  64 02 :10 

 دوم سموئیل صفحه  16و 5 -1 :3 41  21 :3 28

28 9: 26- 27  43 4: 3- 12  65 7: 12- 16 

28 12: 3  43 4: 27-29  66 22: 20- 25 

29 14: 18  45 7: 16  67 23: 1- 4 

 دوم پادشاهان صفحه  31 -1 :16 46  21 -7 :17 29

 12-11و  6 :1 68  11 :17 47  12: 21 29

 اول تواریخ صفحه  21 -17 :22 48  8 :22 30

30 22: 17- 18  50 23: 6- 8  69 17: 01 

31 26: 3- 5  50 23: 9- 14  69 17: 12 

31 28: 14  51 23: 15- 21  69 17: 13 

32 49: 8- 12  52 23: 23- 24  69 17 :14 

 ایوب صفحه  39 :23 52  خروج صفحه

34 3: 6  52 23: 40-43  71 17: 03 

34 3: 14  54 26: 11- 12  71 19: 25- 27 

 مزامیر صفحه  اعداد صفحه  14 -5 :12 34

 6 -1 :1 72  9و  3 -2 :19 55  24 -22 :12 34

36 12: 46  55 21: 9  72 02: 01 

36 15: 1- 2  56 24: 7- 8  73 02: 2- 3 

36 17: 6  56 24: 15- 19  73 02: 4- 6 

36 23: 20 -21  57 28: 3- 10  74 02: 07 

 08 :02 74  تثنیه صفحه  22و9 -8 :25 37

38 28: 12  59 11: 18- 20  75 02: 09 

38 28: 29  60 18: 15- 19  75 2: 10- 12 

38 28: 36  62 21: 22  76 8: 1- 2 

39 28: 37- 38  62 33: 3  76 08: 06 

 11 -8 :16 76  روت صفحه  47 -45 :29 39

 15 :17 77  17و14 -13 :4 63  19 :33 40

 6 -4 :18 78  22 -21: 4 63  الویان صفحه

 24 -21 :18 78     13 و5 :1 41



 فهرست عبارات برگزیده انجیلی
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 مزامیر صفحه  مزامیر صفحه  مزامیر صفحه

79 20: 4- 6  91 35: 11- 12  110 68: 1- 4 

80 21 :04  92 35 :19  110 68 :18 

 04: 69 111  20و 13و12 :38 92  05: 21 80

80 21: 6- 7  92 40: 2- 3  111 69: 7- 9 

81 22: 1- 2  93 40 :06  112 69: 19- 21 

81 22 :06  93 40 :07  113 69 :26 

82 22 :07  94 40 :08  113 71 :02 

82 22 :08  94 40: 9- 10  113 72: 7- 19 

82 22: 9- 10  94 40 :14  114 75: 7- 8 

83 22 :11  95 41: 5- 9  115 78 :02 

 17و 15 -14 :80 115  07: 42 95  13 -12 :22 83

84 22 :14  96 43 :03  116 85 :09 

84 22 :15  97 45: 1- 2  116 85: 10- 13 

84 22 :16  98 45: 3- 4  117 86 :09 

85 22 :17  99 45 :05  117 86: 12- 13 

85 22 :18  99 45: 6- 7  118 86 :15 

 18 -14 :88 118  15 -13و9 :45 100  22: 22 85

86 22: 23- 31  101 45: 16- 17  119 89: 3- 4 

87 23: 1- 6  101 46: 4- 11  119 89 :19 

88 24 :03  103 47: 1- 9  120 89: 20- 21 

88 24: 7- 10  104 49 :15  120 89 :22 

88 27 :02  104 50: 2- 6  121 89 :23 

89 27 :12  105 51 :17  121 89 :24 

89 28 :08  106 53 :06  121 89 :25 

89 30 :03  107 55: 4- 5  121 89 :26 

90 31 :04  107 55: 12- 14  122 89 :27- 29 

90 31: 11- 15  107 61: 6- 8  123 89: 35- 37 

90 33 :6- 9  108 62: 3- 4  123 90 :02 

90 34 :20  108 65 :02  123 91: 11- 12 

91 35: 4- 6  109 67: 1- 7  123 91 :13 
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 اشعیا صفحه  مزامیر صفحه  مزامیر صفحه

124 91: 14- 16  140 118: 22- 24  158 02 :05 

124 93: 1- 2  141 118: 26- 27  159 04 :02 

125 95: 1- 2  142 119: 97- 103  159 04 :03 

125 95: 7- 11  142 129 :03  161 4: 4- 6 

126 96: 1- 3  143 130: 7- 8  162 5: 1-2 

127 96: 7- 13  143 132: 11- 12  163 6: 1-4 

128 97: 1- 6  144 132 :13  163 6: 9- 10 

129 98: 1- 3  144 132 :14  164 7: 14- 16 

129 98: 4- 9  144 132 :15  165 8: 13- 15 

130 99: 1- 5  145 132 :16  165 09 :01 

131 102: 1- 11  145 132: 17- 18  166 9: 2- 4 

131 102: 13- 22  146 138: 4- 5  166 9: 6- 7 

132 102: 25- 27  146 139: 1- 4  169 10: 20- 22 

 3 -1 :11 170  10 -7 :139 147  12و 3 :103 133

133 103 :04  147 145: 10- 13  171 11 :04 

134 103 :05  148 146: 08  171 11: 6- 9 

 12 -10 :11 172  6و 3 :147 149  13: 103 134

 6 -1 :12 173  14 -13و2 :147 149  17و 11: 103 134

135 103 :22  150 149: 1- 5  174 14: 1- 3 

135 107: 1- 3  150 149: 6- 9  175 16 :05 

 07 :17 176  امثال صفحه  29 -25 :107 136

136 109: 1- 5  152 01 :23  176 19: 23- 25 

136 109 :08  152 8: 22- 29  177 22 :22 

137 109 :25  153 8: 30- 31  177 24: 13- 16 

137 110: 1- 2  154 30: 04  178 24: 18- 23 

 12 -6 :25 179  غزل غزلها صفحه  03: 110 138

139 110 :04  155 05 :16  181 26: 1- 4 

 21 -19 :26 182  اشعیا صفحه  6 -5 :110 139

140 110 :07  156 2: 2- 3  183 27: 1- 6 

140 112 :04  157 02 :04  183 27 :12- 13 
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 اشعیا صفحه  اشعیا صفحه  اشعیا صفحه

184 28: 15- 16  209 49 :3  230 55: 10- 11 

185 29: 10- 14  209 49 :04  231 55: 12- 13 

186 29 :18  210 49 :05  231 56: 6- 8 

187 29 :19  211 49 :06  233 57: 15- 18 

189 29: 22- 24  211 49 :07  234 57 :19 

189 30: 18- 33  212 49: 8- 22  234 59 :16 

190 32: 1- 4  213 50 :03  235 59 :17 

190 32: 15- 18  213 50 :04  235 59 :18- 20 

191 33: 17- 24  214 50: 5- 6  236 59 :21 

193 35: 1- 10  214 50: 7- 9  237 60: 1- 5 

194 40: 1-5  215 51: 3- 11  238 60: 8- 21 

195 40: 9-11  216 52: 7- 10  239 61: 1- 3 

196 41: 8- 20  218 52 :13  240 61: 4- 9 

197 41 :25  218 52 :14  242 61: 10- 11 

198 41: 26- 27  219 52 :15  242 62: 1- 3 

198 42 :01  220 53: 1- 2  243 62: 4- 9 

199 42: 2- 4  221 53 :03  245 62: 10- 12 

 6 -1 :63 245  6 -4 :53 221  16و7 -6 :42 200

201 42 :21  222 53: 7- 8  246 63: 7- 9 

201 43: 1- 21  223 53 :09  247 65: 1- 2 

203 44: 1- 2  223 53: 10- 11  248 65: 8- 10 

203 44: 3- 8  224 53 :12  249 65: 17- 25 

204 44: 21- 26  225 54: 1- 13  249 66 :01 

205 45: 17- 18  226 55 :01  250 66 :02 

206 45: 21- 24  227 55 :02  250 66: 10- 13 

 24 -15 :66 251  03: 55 227  13و4 -3 :46 207

 ارمیا صفحه  04: 55 228  04: 47 207

208 48: 15- 17  228 55 :05  253 3: 14- 19 

208 49 :01  229 55 :06  254 04 :02 

209 49 :02  229 55 :07  255 10 :07 
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 هوشع صفحه  حزقیال صفحه  ارمیا صفحه

255 12: 15  274 34: 11- 15  294 2: 15- 23 

255 15 :19- 21  274 34: 22- 24  295 03 :04 

255 24 :6- 7  276 36: 8- 15  295 03 :05 

255 29 :14  276 36: 24- 31  296 6: 1- 2 

 03: 06 296  14 -9 :37 277  19و15 -14: 16 256

257 17 :10  278 37: 21- 28  297 11 :01 

 14: 13 297  16: 38 280  8 -7و4 -3 :23 257

258 23: 5- 6  280 38 :18  297 14: 4- 8 

 یوئیل صفحه  19: 38 280  09: 28 258

259 30: 3- 20  280 38 :20  299 2: 1- 14 

260 30: 21- 22  281 38: 21- 22  299 2: 18- 27 

261 31: 1- 9  281 38 :23  299 2: 28- 29 

262 31 :15  282 39: 6- 8  301 2: 30- 32 

262 31 :22  282 39: 21- 29  302 3: 1- 21 

 عاموس صفحه  12 -6 :47 283  34 -31 :31 263

 09: 08 304  دانیال صفحه  41 -37 :32 264

265 33: 6- 8  285 2: 34- 35  304 08 :11 

 15 -11 :9 304  45 -44 :2 285  22و18 -14 :33 266

 عوبدیا صفحه  14 -13 :7 285  20و19و7 -4 :50 267
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 عناوین

۱٤ 
 

 نعناوی

 A-شخص کی عنوانبهموعود  حی. مسالف

 است. ابراهیمموعود از نسل  حیمس .01

؛ ۲۱-۱۹-۸-۷ :۱۷ شیداپی ۲۷-۲٦ :۹شیدایپ
 ۱۸-۱۷ :۲۲شیدایپ ;۱۲ :۲۱شیداپی
 ۱٤ :۲۸ شیدایپ

 است. عقوبیفرزند  یهوداموعود از نسل  حیمس .02

 ۱۲-۸ :٤۹پیدایش 

 موعود از نسل داود است. حیمس .03

 ;۳-۱ :۱۱;اشعیا ۱٦-۱۲ :۷دوم سموئیل 
 ;۲٤-۳ :۳۰ارمیا  ;٥ :۱٦اشعیا 
 ;۲۲�۲۱�۱۷�۱٤�۱۳ :٤روت

 .۱۱ :۱۷اول تواریخ 

 موجود بوده است. تیلزموعود از ا حی. مس4

 ;۲۹-۲۷ :۸۹;مزامیر ٤ :۲۱مزامیر 
 ;۲�۱ :۹۳مزامیر ؛ ۲۲ :۹۰مزامیر
 ٥ :۲,میکاه ۲۹-۲۲ :۸امثال 

 موعود با پدرش. حمسی ه. رابط5

 ;۲۱ :٤۲;اشعیا ۲۱�۲۰ :۲۳خروج 
 ;۲۲�۲۱ :۳۰ ;ارمیا٥ :٤۹اشعیا 

 ;٦-٤ :۲۰;مزامیر ۱۱-۸ :۱٦مزامیر 
 ;۲٦ :۸۹;مزامیر ۸ :۲۸مزامیر 

 ۱۳ :۱۷;اول تواریخ ۳۱-۳۰ :۸ امثال

 است. نندهآفری همانموعود  حیمس .6

 ۹-٦: ۳۳مزامیر ;۲٦�۲٤-۲۱�۸-۱ :٤٤اشعیا 
 .۲۷-۲٥ :۱۰۲مزامیر 

 باشد. لیموعود اسرائ حیمس یستیبا او .7

 .۲٥ :۹;دانیال ٦ :٤۹;اشعیا ۲ :٤اشعیا 

 موعود حیمس نیو عناو یاسام .8

 ;۷�٦ :۹;اشعیا ۲�۱ :٥;اشعیا ٦ :۱۷خروج 
 .۳-۱ :۹٥مزامیر 

 

 B-موعود حیمس عتی. طبب

 .است خدا پسر همان موعود حیمس .01

 ;۲۱-۱۸�۱۳-۱: ٤۳;اشعیا ۱٦-۱۲: ۷دوم سموئیل 
 ;۲۷�۲٦�٤ :۸۹;مزامیر ۷ :۲مزامیر 

 .٤ :۳۰امثال 

 .است خدا بره همانموعود  حیمس .02

 ;۲٤-۲۲�۱٤-٥ :۱۲;خروج ۸ :۲۲پیدایش 
 ;۲۹-۲۷ :٤;الویان ۱۲-۳ :٤الویان 
 ;۲۱-۱۷ :۲۲;الویان ۳۱-۱ :۱٦الویان 
 .۷ :٥۳;اشعیا ٤�۳ :۲۸اعداد 

 .است انسان پسر همان موعود .03

 ;۲٦ :۱;حزقیال ۷�٦ :۹;اشعیا ۱٤ :۷اشعیا 
 .۱۳ :۷;دانیال ۱۷�۱٥�۱٤ :۸۰مزامیر 

 .حمسی خدا گونه هايویژگی. 4

 ;٤ :٥;میکاه ٦�٥ :۲۳;ارمیا ۲ :۱۱اشعیا 
 .۱۰�۷ :۲٤;مزامیر ۷ :۲مزامیر

 از روح مقدس است. آکندهموعود  حیمس .5

 ;۷ :٤٥;مزامیر ۱ :٤۲;اشعیا ۳-۱ :۱۱ اشعیا
 .۲۱�۲۰ :۸۹مزامیر 

 .است کوین یموعود شبان حیمس .6

 ;۲٤-۲۲�۱٥-۱۱ :۳٤;حزقیال ۱۱-۹ :٤۰اشعیا 
 .۷ :۹٥;مزامیر ۷ :۱۱;زکریا ۱۳�۱۲: ۲میکاه 

 مطلق مسیح موعود قدرت .7

 ;٦ :۸;مزامیر۱۰ :٤۰;اشعیا۲۲ :۲۲اشعیا
 .۳ :۱۱۰;مزامیر ۲۹-۲٥ :۱۰۷مزامیر 

 مطلق مسیح موعود علم .8

 .٤-۱ :۱۳۹;مزامیر ۱۰ :۱۷ارمیا 

 مطلق مسیح حضور .9

 ۱۰-۷ :۱۳۹مزامیر 

 موعود مسیح هیدستیو ت یفروتن .10

 .٤-۲ :٤۲اشعیا 



 عناوین

۱٥ 
 

 مسیح موعود برداريفرمان .11

 ;٦-۱ :۱;مزامیر۸�۷ :٥۳اشعیا
 .۸�۷ :٤۰;مزامیر ۲٤-۲۱ :۱۸مزامیر

 مسیح موعود کمال .12

 .۲ :٤٥;مزامیر ٤ :٥;میکاه ۹ :٥۳اشعیا 

 مسیح موعود اقتدار .13 

 ۱۹�۱۸ :۱۸ تثنیھ;٦ :۳خروج  
 ;۱۰ :۹زکریا  ;٤-۱ :۲۳دوم سموئیل  

 .۲�۱ :۱۱۰;مزامیر ۹ :۹۸مزامیر 

 .سازدمی موعود جالل خداوند را آشکار حیمس .14 
 ;۳ :٤۹;اشعیا ٦-۱ :۱۲;اشعیا ۲ :٤اشعیا  

 .٤�۳ :٤٥;مزامیر ٥ :۲۱مزامیر  ۱٥ :٦۰اشعیا 

 بود خواهدموعود لبریز از شفقت  حیمس .15

 ;۱۳ :۱۰۳;مزامیر ۷ :۱۱زکریا  ۲ :٦٦عیا اش
 ۱۱۲ :٤ .مزامیر

 و نفوذ مسیح موعود قدرت .16

 ;۱۱-۹ :٤۰;اشعیا ٦ :۱۷خروج  
 .٦ :٤٥;مزامیر ۱۳�۱۲ :۲;میکاه ۷�۲: ٤۹اشعیا 

 موعود مسیح شکنندگی و یمهربان .17

 .۱۹ :۲۹;اشعیا ٥�٤ :٤٥مزامیر  

 ، حسن و شکوه مسیح موعودتیقدوس .18

 ;٥: ۱۷;مزامیر ۲۱ :٤۲;اشعیا ۲٤-۱۷ :۳۳اشعیا 
 ;۲�۱ :٤٥;مزامیر٥ :۲۱مزامیر
 ٦�٥ :۱۰;دانیال۱٦: ٥;غزل غزلھا ٥-۱: ۹۹مزامیر

 مسیح موعود راز .19

 .۲ :۷۸;مزامیر ۱٤ :۳خروج 

 براي مردمش پادشاه محبت .20

 .۲۳-۱٥ :۲;ھوشع ۹-٤ :٦۲اشعیا 

 موعود نور است. حیمس .21

 ;۳-۱: ۹;اشعیا ٥ :۲;اشعیا ٤-۱: ۲۳دوم سموئیل
 ;۲۰�۱۹ :٦۰;اشعیا ۱٦�۷�٦ :٤۲اشعیا 
 ٤۳ :۳ مزامیر

 

 موعود مسیح و خداوند یمهربان .22

 ;۹-۱ :۳۱;ارمیا۲�۱ :۱٥خروج
 ۱۷�۱۱ :۱۰۳;مزامیر ۱٥ :۸٦مزامیر

 موعود مسیح و یهال ضیف .23

 ;۱۹ :۳۳;خروج ۱٤ :۲۸پیدایش 
 ;۲ :٤٥;مزامیر ۹-٤ :٦۲اشعیا 

 ۲٦�۲٥ :۳;مراثی ارمیا ۱٥ :۸٦مزامیر 

 باایمانان و نیکوکاران هو مسیح موعود ب خداوند .24

 بخشندمی شادي و سرور

 .۱۹ :۲۹اشعیا 
 

 C -سیماي مسیح موعود :پ

 شده است گوییپیشمسیح موعود  تولد .1

 ;۳-۱ :۱۱;اشعیا ۷�٦ :۹;اشعیا ۱٥ :۳پیدایش 
 ;٦�٥ :۲۳;ارمیا ۳-۱ :٦۰;اشعیا ۱ :٤۹اشعیا 
 ;۲۲�۱٥-۱٤ :۳۳;ارمیا ۲۲ :۳۱ارمیا 

 ;۸ :۳;زکریا ۲۳ :۲;حجی ۳ :۲حبقوق 
 .۱۲�۱۱ :۱۳۲مزامیر 

 .است شده اعالن موعود مسیح نهیشیپ .2 

 .٦�٥ :٤;مالکی ۱ :۳;مالکی ٥-۱ :٤۰اشعیا 

 تولد مسیح موعود محل .3

 .۲ :٥میکاه 

 هورشمسیح موعود تا اولین ظ یزندگ .4

 .۱٦-۱٤ :۷اشعیا 

 لحم بیت هايبچه کشتار گوییشیپ .5

 .۱٥ :۳۱ارمیا 

 

 D -خدمات مسیح موعود :ت

 موعود مسیح نیتده .1 

 .۲۹-۲۲ :۸;امثال ۲۰ :۸۹;مزامیر ۱ :٦۱اشعیا 

 



 عناوین

۱٦ 
 

 پیامبر عنوانبهمسیح موعود  خدمت .2

  ;۹ :۲۸;ارمیا ٤ :٥۰;اشعیا ۱۹-۱٥ :۱۸ ھتثنی
 .٦�٥ :٤;مالکی ۳۳�۳۲ :۳۳حزقیال 

 کشیش عنوانبهمسیح موعود  خدمت .3

 ;۳۸-۳٦�۲۹�۱۲ :۲۸;خروج۱۸ :۱٤پیدایش 
 ;۲۲�۱۸-۱٤ :۳۳ ارمیا

 ۱۱۰ :٤ .;مزامیر۱٥�۱۳�۱۲ :٦زکریا 

 پادشاه عنوانبهمسیح  خدمت .4 

 ;۱۹-۱٥�۸�۷ :۲٤;اعداد ۱۲-۸ :٤۹پیدایش 
 ;۹ :۹;زکریا۱٦-۱۲ :۷سموئیل  دوم

 ;۹-۱ :٤۷;مزامیر۱۷�۱٦�٥-۱۳�۹ :٤٥مزامیر
 ;۲�۱ :۹۳;مزامیر۱۹-۷ :۷۲مزامیر

 .۱۱ :۱۷;اول تواریخ ۱۸�۱۷ :۱۳۲زامیر م

 .باشد دهنده فدیهموعود بایستی  حیمس .5

 ;۲٦-۲٤�۲۱�۸-۱ :٤٤;اشعیا ۲۰-۸ :٤۱اشعیا 
 ;٤ :٤۷;اشعیا ۱۷ :٤٥اشعیا 
 ;۲۰-۱۸ :٥۹;اشعیا۱۲-۷ :٥۲اشعیا 
 ;۲٤-۳ :۳۰ارمیا ؛٦-۱ :٦۳اشعیا 
 ;۲۰-۹ :۳;صفنیا ۲۲�۱۸-۱٤ :۳۳ارمیا 
 ;۱۲-۳ :۱۰; زکریا ۱۰-۱ :۳زکریا 
 .۲۷-۲٥ :۱۹ایوب 

 موعود بایستی وکیل مدافع باشد. حیمس .6

 ۱٦ :٥۹اشعیا 
 باشد. و شفاعت کننده گرمیانجی موعود بایستی حیمس .7

 ۱٦ :٥۹;اشعیا ۱۹-۱٥ :۱۸ ھتثنی

 موعود بایستی ضمانت کننده باشد. حیمس .8

 ۳ :۱۷;ایوب ۲۲�۲۱ :۳۰ارمیا 

 .باشد دهندهنجاتموعود بایستی  حیمس .9

 ؛۹ :۲٥;اشعیا ۲۱-۱۸�۱۳-۱ :٤۳اشعیا 
 ;۲۲�۲۱ :٤٥;اشعیا ۱۸ :۳۰اشعیا 
 ;۱٦ :۳۳ارمیا  ;٦ :۲۳;ارمیا ٦ :٤۹اشعیا 

 ۸�۷ :۱۳۰مزامیر  

 موعود بایستی داوري کند. حیمس .10

 ۱۰-۱ :۳زکریا 

 

 E—دو وزارت مسیح موعو مأموریت :ث

 . نوع وزارت مسیح موعود1

 ;۱٦�۱٥ :۲۸;اشعیا۱۲�۱۱�٦ :۱تواریخ  دوم
 ۱۷-۱٥ :٤۸;اشعیا۱٦�۷�٦ :٤۲اشعیا 

 موعود مسیح وزارت ه. مرتب2

 .۱ :۱۱;ھوشع ۲٥ :٤۱;اشعیا ۱ :۹اشعیا 

 . آزمایش مسیح موعود3

 ۱۲�۱۱ :۹۱مزامیر 

 موعود مسیح توسط گناه بر غلبه .4

 .۲�۱ :۱۳;زکریا ۱٤ :۱۳ھوشع 

 .باشد دهنده فدیهموعود بایستی  حیمس .5

 ;۱۸ :۲۹;اشعیا ۱۰-٥ :۳٥اشعیا 
 .۸ :۱٤٦مزامیر 

 موعود مسیح هو پیش تیمأمور .6

 ۳-۱ :٦۱اشعیا 

 موعود مسیح توسط رستگاري ارائه .7

 .۹ :۸٥مزامیر  ;٦�۲�۱ :٥٥اشعیا 

 مسیح موعود يدادگستر .8

 ;۲�۱ :۳۲;اشعیا۲۱ :۳پیدایش
 ;۱۷�۱٦ :٥۹;اشعیا۱۳ :٤٦اشعیا
 ;۱۰�۹ :٤۰مزامیر۲�۱۸-۱٤ :۳۳ارمیا

 ۱۳-۱۰ :۸٥;مزامیر ۷�٦ :٤٥مزامیر 
 
 



 عناوین

۱۷ 
 

 موعود مسیح يزکاریپره .9

 ;٥ :۱٦;اشعیا ٤-۱ :۲۳دوم سموئیل 
 .٤ :۱۱۲;مزامیر ٥�٤ :٤٥مزامیر 

 .باشد مه هاغیر کلیمیموعود بایستی مسیح  حیمس .10

 ;٥-۳ :۲٦;پیدایش ۳ :۱۲پیدایش  
 ;۲٥-۲۳ :۱۹;اشعیا ۱۲-۱۰ :۱۱اشعیا ؛ ۳۳ :۳ :ھتثنی

 ;٤-۲ :٤۲;اشعیا ۱٦-۱۳ :۲٤اشعیا 
 ;۲۳-۱ :٥۱;اشعیا ٦: ٤۹;اشعیا ۲٥-۲۲: ٤٥اشعیا 
 ;۸-٦: ٥٦;اشعیا ٥�٤ :٥٥;اشعیا ۱٥ :٥۲اشعیا 
 ;۱۱�۱۰ :٦۱;اشعیا ٥-۱ :٦۰اشعیا 
 ;۲�۱ :٦٥;اشعیا ۱۲-۱۰�۳-۱ :٦۲اشعیا 
 ;۲ :٤;ارمیا ۲٤-۱٥�۱۳-۱۰ :٦٦اشعیا 
 ;۱٥-۱۱: ۹; عاموس ۱۹ :۱٦;ارمیا ۷ :۱۰ارمیا

  ;۱۳-۱ :۲;زکریا ۹-٦ :۲;حجی ٤-۱ :٤میکاه 
 ;۲۱-۱ :۱٤;زکریا ۲۳-۱ :۸زکریا 
 ;۳۱-۲۳ :۲۲;مزامیر ۸ :۲;مزامیر ۱۱: ۱مالکی

 ;۱۹-۷ :۷۲مزامیر  ٤٦ :۱۰ ;مزامیر
 ۲۲-۱۳ :۱۰۲مزامیر  ;۳-۱ :۹۸مزامیر 

 زندگی جاودان بخشد بایستی حیمس .11

 ;۱٤ :۱۳;ھوشع ۳ :٥٥;اشعیا ۸ :۲٥اشعیا 
 .۲٥ :۱۹;ایوب ٤: ۱۰۳;مزامیر ۱۳-۱ :۲زکریا 

 کندمی عملی موعود قانون خداوند را حیمس .12

 ;۲٥-۲۰ :۲۲;دوم سموئیل ۲۰-۱۸ :۱۱ تثنیھ
  ;٦ :٤۰;مزامیر٦-۱ :۱;مزامیر٤-۲: ٤۲اشعیا
 ۱۱۹ :۹۷-۱۰۳ رمزامی

 کندمی تائیدنمایندگی مسیح موعود را  خداوند .13

 ;٦-٤ :۲۰;مزامیر۱ :٤۲اشعیا

 ۲۹-۲۷�۲۲ :۸۹مزامیر 

 تاریکی پیروزي یابد. موعود باید بر مرگ و حیمس .14

 ;۱٥ :٤۹;مزامیر ۱٤ :۱۳وشع ھ

 .۱ :۱۱۰مزامیر  ;۱۳�۱۲ :۸٦مزامیر 

 .بیاورد ارمغان هبایستی اخبار خوش ب حیمس .15

 ;۲۷�۲٦ :٤۱;اشعیا ۳-۱ :۹اشعیا 

 ;۳-۱ :٦۱;اشعیا ۱۲-۷ :٥۲اشعیا 

 .۳-۱ :۹٦;مزامیر ۳۳�۳۲ :۳۳حزقیال 

 بخشد ك تبر مردمش هموعود باید ب حیمس .16

  ;۷�٦: ۲۱;مزامیر۲۷-۱۸ :۲;یوئیل ۲ :٤اشعیا 

 ۱٦-۱۳ :۱۳۲;مزامیر ۱٥-۱۳�۹ :٤٥مزامیر 

 موعود بایستی معبد را براي خداوند درست کند. حیمس .17

 ;۲۸-۲٦: ۳۷;حزقیال۹-۱ :۳۱;ارمیا ۱ :٦٦اشعیا 
 ;۱٥�۱۳�۱۲ :٦زکریا  ;۱۷�۱٦ :۱زکریا 

 ۱۲ :۱۷;اول تواریخ ۲٤-۲۲ :۱۱۸مزامیر 

 بایستی در بین مردمش مسکن گزیند. خداوند .18

 ;٤٦�٤٥ :۲۹;خروج ۹�۸ :۲٥خروج 

 ;٦-۱ :۱۲;اشعیا ۱۲�۱۱ :۲٦الویان 

 ;۲۰-۹ :۳;صفنیا ۲۸-۲۱ :۳۷حزقیال 

 ۱۱-٤ :٤٦;مزامیر ۱۳-۱ :۲زکریا 

 باشد بخشتسلی موعود بایستی حیمس .19

 ;۱۳-۱۰ :٦٦;اشعیا۹ :٥۲;اشعیا۳ :٥۱اشعیا 

 .۱۷�۱٦ :۱ زکریا

 موعود بایستی پیمان جدید ببندد حیمس .20

  ;۲۱: ٥۹;اشعیا ۳ :٥٥;اشعیا ۲٦-۸ :٤۹اشعیا 

 ;۹-٤ :٦۲;اشعیا ۹-٤ :٦۱اشعیا 

 ;٤۱-۳۷ :۳۲;ارمیا ۳٤-۳۱ :۳۱ارمیا 

  ;٦۳-٦۰ :۱٦;حزقیال ۲۰�۱۹�۷-٤ :٥۰ارمیا 

 ;۲۳-۱٥ :۲;ھوشع ۲۸-۲۱ :۳۷حزقیال 

 .۱٥-۱۱ :۹عاموس 



 عناوین

۱۸ 
 

 را بخشد هموعود بایستی گنا حیمس .21

 ;۲۱ :۳;یوئیل ۱۳-٦ :۳۳;ارمیا ۷ :٥٥اشعیا 

 ۱۲�۳ :۱۰۳;مزامیر ۲۰-۱٥ :۷میکاه 

 رك داده شوند.مسیح موعود بایستی بَ کشانزحمت. 22

 ;۱٤ :۲۸;پیدایش ۱۸�۱۷ :۲۲پیدایش 

 ;٤ :٤۹;اشعیا ۱۱-۹ :٤۰اشعیا 

 ;۱۱�۱۰ :٥٥;اشعیا۱۲-۱۰ :٥۳اشعیا 

 ;۲٤-۲۲ :۱۷حزقیال  ;۱۲-۱۰ :٦۲اشعیا 

 .۲٤ :۸۹;مزامیر ۱۱ :۸عاموس 

 شود مسیح موعود بایستی باعث تبدیل مردمش .23

 ;۲۰-۱۷ :۱۱;حزقیال ۱۹-۱٥ :٥۷اشعیا 

 ;۲�۱: ٦;ھوشع ٥ :۳;ھوشع ۲۳-۱٥ :۲ھوشع 
 .۱۷ :٥۱;مزامیر ٦�٥ :٤مالکی

 صلح باشد برقرارکنندهموعود بایستی  حیمس .24

 ;۱۹-۱٥ :٥۷;اشعیا ۱۳-۱۰ :٥٤اشعیا 

 ;۹ :۲۸;ارمیا ۱۳-۱۰ :٦٦اشعیا 

 ۹ :۱۰-۱۲ .;زکریا٤ :٥;میکاه ۱۳-٦: ۳۳ارمیا

 قرار گیرد تمجید موردباور شود و  موعود بایستی حیمس .25

 ;٤ :۲;حبقوق ۱٥-۱۳ :۸اشعیا 

 ;۲�۱ :۸;مزامیر ۱۱�۱۰ :۱۱زکریا

 ;۱۷�۱٦ :٤٥;مزامیر ۲۲ :۲۲مزامیر 

 ۲۲ :۱۰۳مزامیر 

 

 

 . عمل رستگاري توسط مسیح موعود26

 ;٦ :٤۹;اشعیا ٥-۱ :٤۰;اشعیا ۹ :۲۱اعداد 

  ;۳۱-۲۲�۱٥-۱۱ :۳٤;حزقیال ۹-۷ :٦۳اشعیا 

 ;۱۹ :۸۹;مزامیر ٦ :٥۳مزامیر 

 ;٤ :۱۰۳;مزامیر ۱۱-۷ :۹٥مزامیر 

 ;۸�۷ :۱۳۰;مزامیر ۳-۱ :۱۰۷مزامیر 

 ۲٤ :۹;دانیال ٦�۳ :۱٤۷مزامیر 

 . بخشیدن یک قلب و روح جدید27

 ;۲۷�۲٦ :۳٦;حزقیال ۲۰-۱۷ :۱۱حزقیال 

 ;۲۹�۲۸ :۲;یوئیل ۲۹ :۳۹حزقیال 

 .٥ :۱۰۳;مزامیر ۱۷ :٥۱مزامیر

 

 F-رنج و مرگ مسیح موعود-ج

 شده است. گوییپیشمسیح موعود  مرگ .1

 ;۱۱-۸ :۱٦;مزامیر ۷ :۱۳زکریا 

 ;۱٦-۱٤ :۹۱;مزامیر ۲�۱ :۲۲مزامیر 

 .۲٦�۲٥ :۹دانیال 

 .است شده پیشگوي اورشلیم همسیح موعود ب ورود .2 

 .۲۷�۲٦ :۱۱۸;مزامیر ۹ :۹زکریا 

 . مسیح موعود بایستی انکار شود3

 ;۱٥-۱۳ :۸;اشعیا ۲�۱ :٥اشعیا 

 ;۷�٥�٤ :٤۹;اشعیا ۱٤�۱۳�۱۰ :۲۹اشعیا 

 ;۸ :۱۱;زکریا ۲�۱ :٦٥اشعیا ; ۳ :٥۳اشعیا 

 ;٤�۳ :٦۲;مزامیر ۱٤-۱ :۱۲زکریا 

 ۱۱۸ :۲۲-۲٤مزامیر 



 عناوین

۱۹ 
 

 انکار مسیح موعود عواقب .4

 ۱۱�۱۰ :۱۱;زکریا ۲۷-۲٥ :۹دانیال 

 موعود بایستی مورد خیانت واقع شود. حیمس .5

 ;۱۳�۱۲ :۱۱;زکریا ۱۸ :۲۹اشعیا 

  ;۱٤-۱۲�٦�٥ :٥٥;مزامیر ۹-٥ :٤۱مزامیر 

 .۸ :۱۰۹مزامیر 

 شود گزارده هاموعود بایستی تن حیمس .6

 ۱۸-۱٤ :۸۸;مزامیر ۷ :۱۳زکریا 

 .موعود مسیح محاکمه و اتهام .7

 ;۱۲�۱۱ :۳٥;مزامیر ۱۲ :۲۷مزامیر 

 .٥-۱ :۱۰۹; مزامیر ۹-٥ :٤۱مزامیر 

 مرگ مسیح موعود. اتیجزئ .8

 ;۱٤-۱ :۱۲;زکریا ۹ :۸;عاموس ۹ :٥۳اشعیا 

 .۲۰ :۳٤ ;مزامیر۲۲�۱۸-٦�۱ :۲۲مزامیر 

 موعود مسیح واسطهبه هو پرداخت دی یقربان .9

 .۱۲-۱۰�٦-٤ :٥۳اشعیا 

 مسیح موعود براي مرگ تیرضا .10

 .۷ :٤۰;مزامیر ٥�٤ :۳۱مزامیر 

 مسیح موعود رنج .11

 ;۲�۱ :٥۳;اشعیا ۳ :٥۰;اشعیا ۲۳ :۲۱ ھتثنی

 ;۸ :۱۱;زکریا ٦-۱ :٦۳اشعیا 

 ;۲ :۲۷; مزامیر ٦-٤ :۱۸مزامیر 

 ;۱۹ :۳٥;مزامیر ۱٥-۱۱ :۳۱مزامیر 

 ;۲۰�۱۳�۱۲ :۳۸مزامیر 

 ;۷ :٤۲;مزامیر ۱٤ :٤۰مزامیر 

; ۱۰-۸�٤ :٦۹;مزامیر ۱٤-۱۲�٦�٥ :٥٥مزامیر 
 ;۲٥ :۱۰۹;مزامیر ۱۱-۱ :۱۰۲مزامیر 

 .۳۰ :۳;مراثی ارمیا ۷ :۱۱۰مزامیر 

 .کند هموعود بایستی پایداري را تجرب حیمس .12

 ;٦-٤ :۳٥;مزامیر ۳-۱ :۲مزامیر 

 .٤ :٦۹; مزامیر ۹-٥ :٤۱مزامیر 

 رنج مسیح موعود اتیجزئ .13

 ;۹-٥ :٥۰;اشعیا ٤٦ :۱۲خروج 

 ;۱ :٥;میکاه ۸-۱ :٥۳; اشعیا ۱٤ :٥۲اشعیا 

 ;۱۸-۱٤ :۸۸; مزامیر ۲٦�۲۲-۲۰ :٦۹مزامیر 
 .۳ :۱۲۹مزامیر 

 موعود نبایستی باور شود. حیمس .14

 .۲�۱ :٥۳;اشعیا ۱۰�۹ :٦اشعیا 

 

 G—مسیح موعود. قیام و عروج چ

 است شده گوییپیش مردگانمسیح موعود از  امیق .1

 ;۱۷ :۱;یونس ۱۱�۱۰ :٥۳اشعیا 

 ;۱۱-۸ :۱٦مزامیر  ;۷-۲ :۲یونس 

 ;۳�۲ :٤۰;مزامیر ۳ :۳۰مزامیر 

 ;۲۰ :۷۱;مزامیر ۱٥ :٤۹مزامیر 

 .۲۷-۲٥ :۱۹ایوب  ;۱٦-۱٤ :۹۱مزامیر 

 شده است. گوییپیشمسیح موعود  معراج .2

 .۱۸ :٦۸;مزامیر ۹-۱ :٤۷;مزامیر ۱۰-۷�۳ :۲٤مزامیر 

 



 عناوین

۲۰ 
 

 شده است گوییپیشمسیح موعود  يسرافراز .3

 ;۲۷�۲٦ :۲۱;حزقیال ۱۳ :٥۲اشعیا 

 ۷ :۱۱۰;مزامیر ۱٦-۱٤ :۹۱مزامیر 

 موعود بایستی روحش را جاري سازد حیمس .4

 ;٤�۳ :٤٤;اشعیا ۱۸-۱٥ :۳۲اشعیا 

 ;۲۹ :۳۹;حزقیال ۳۸-۸ :۳٦حزقیال 

 ;۱۰ :۱۲; زکریا ۲۹�۲۸ :۲یوئیل 

 .۲۳ :۱;امثال ۱۸ :٦۸مزامیر 

 ببیند فراوانی ثمره هموعود بایستی ب حیمس .5

 ;۱۱ :٦۱;اشعیا ۲۱ :٦۰اشعیا 

 .۳ :۱;مزامیر ۸-٤ :۱٤ھوشع 

 قدسالروح  مسکن .6

 ;۳۳ :۳۱;ارمیا ۱۹-۱٥ :٥۷اشعیا 

 ;۲۷�۲٦ :۳٦;حزقیال ۱۹ :۱۱حزقیال 

 

 H-آینده مسیح موعود-ح

 شده است. گوییپیشمسیح موعود  بازگشت .1

 ;۲٥-۱۷ :٦٥;اشعیا ۱۲-٦ :۲٥اشعیا 

 ;۳ :۲;حبقوق ۱٦�۱٥ :٦٦اشعیا  

 ;۲۱-۱ :۱٤;زکریا ۱٤-۱ :۱۲زکریا 

 ;۱۳ :۹٦;مزامیر ٦-۳ :٥۰مزامیر 

 .۲۷�۲۲�۱۸�۱٤�۱۳ :۷دانیال 

 در آینده توسط مسیح موعود يداور .2

 ;٤ :۲;اشعیا ۱۰ :۲اول سموئیل 

 ;۲۳-۱۸ :۲٤;اشعیا ٥�٤ :۱۱اشعیا 

 ;۱۳�۱۲�٦�۳-۱ :۲۷;اشعیا ۲۱-۱۹ :۲٦اشعیا 

 ;۲۰-۱۸ :٥۹;اشعیا ٦�٥ :٥۱اشعیا 

 ;۲٤-۱٥ :٦٦اشعیا  ;٦-۱ :٦۳اشعیا 

 ;۳۲-۳۰�۱۷-۱ :۲;یوئیل ۲۳-۱٦ :۳۸حزقیال 

مالکی  ;۹�۸ :۱۳;زکریا ۹ :۱۱;زکریا ۲۱-۱ :۳یوئیل 
 ;٤-۱ :٤;مالکی ۱۸-۱٦�٥-۲ :۳

 ;٦-۲ :٥۰;مزامیر ۱۲-۹�٦-٤ :۲مزامیر 

 ;۸�۷ :۷٥;مزامیر ٤-۱ :٦۸مزامیر 

 ;٦-۱ :۹۷;مزامیر ۱۳-۷ :۹٦مزامیر 

 ;٦�٥�۲�۱ :۱۱۰;مزامیر ۹-٤ :۹۸مزامیر 

 .۲�۱ :۱۲;دانیال ۹-٦ :۱٤۹مزامیر 

 موعود مسیح هیپادشا ندهیآ .3

 ;۱۹-۱٥�۸�۷ :۲٤;اعداد ۱۲-۸ :٤۹پیدایش 

 ;۱٦-۱۲ :۷;دوم سموئیل ۱۰ :۲اول سموئیل 

 ;٤-۱ :٦;اشعیا ٦�۲ :٤;اشعیا ٥-۲ :۲اشعیا 

 ;۱۲-٤ :۱۱;اشعیا ۲۲-۲۰ :۱۰اشعیا 

 ;٥ :۱٦;اشعیا ۳-۱ :۱٤;اشعیا ٦-۱ :۱۲اشعیا 

 ;۲٥-۲۳ :۱۹;اشعیا ۷ :۱۷اشعیا 

 ;۱۲-٦ :۲٥;اشعیا ۲۳-۱۸�۱٦-۱۳ :۲٤اشعیا 

 ;۱۳�۱۲�٦�۳-۱ :۲۷;اشعیا ٤-۱ :۲٦اشعیا 

 ;۳۳-۱۸ :۳۰;اشعیا ۲٤-۲۲ :۲۹اشعیا 

 ;۱۸-۱٥�۲�۱ :۳۲اشعیا 

 ؛۸۹ :۲۳,٤,۳-۲۷,۲٥-۳٥,۲۹-۳۷;۲٤-۱۷ :۳۳اشعیا 

 ;۱۱-۹�٥-۱ :٤۰;اشعیا ۱۰-٥ :۳٥اشعیا 

 ;۱٦�۷�٦�٤-۲ :٤۲;اشعیا ۲۰-۸ :٤۱اشعیا 

 ;۲۱-۱۸�۱۳-۱ :٤۳اشعیا 



 عناوین

۲۱ 
 

 ;۲٦�۲٤-۲۱�۸-۱ :٤٤اشعیا 

 ;۲٥-۲۲�۱۸�۱۷ :٤٥اشعیا 

 ;۲٦-٦ :٤۹;اشعیا ۱۳�٤�۳ :٤٦اشعیا 

 ;۱۲-۷ :٥۲;اشعیا ۲۳-۱ :٥۱اشعیا 

 ;۱۳�۱۲ :٥٥;اشعیا ۱۷-۱ :٥٤اشعیا 

 ;۲۱-۱۸ :٥۹;اشعیا ۸-٦ :٥٦اشعیا 

 ;۱۱-٤ :٦۱;اشعیا ۲۱-۱ :٦۰اشعیا 

 ;۱۲-۱ :٦۲اشعیا 

 ;۲٥-۱۷ :٦٥;اشعیا ۹-۷ :٦۳اشعیا 

 ;۱۹-۱٤ :۳;ارمیا ۲٤-۱٥ :٦٦اشعیا 

 ;۲۱-۱۹ :۱٥;ارمیا ۱٥ :۱۲ارمیا 

 ;۱۹�۱٥�۱٤ :۱٦ ارمیا

 ; ۱٤ :۲۹;ارمیا ۷�٦ :۲٤; ارمیا ۸-۳ :۲۳ارمیا 

 ;۳٤-۳۱�۹-۱ :۳۱;ارمیا ۲٤-۳ :۳۰ارمیا 

 ;۱۳-٦ :۳۳;ارمیا ٤۱-۳۷ :۳۲ارمیا 

 ;۲۰-۱۷ :۱۱;حزقیال ۲۰�۱۹�۷-٤ :٥۰ارمیا 

 ;۳۱-۱۱ :۳٤;حزقیال ٤۲-۳٤ :۲۰حزقیال  

; ۲۸-۲۱�۱٤-۱ :۳۷;حزقیال ۳۸-۸ :۳٦حزقیال 
 ;۲۹-۲۱�۸-٦ :۳۹;حزقیال ۲۳ :۳۸حزقیال 

 ;۱۱�۱۰ :۱;ھوشع ۲۳-٦ :٤۷حزقیال 

 ;۳-۱: ٦; ھوشع ٥ :۳;ھوشع ۲۳-۱٥ :۲ھوشع 
 ;۸-٤ :۱٤;ھوشع ۱٤ :۱۳ھوشع 

 ;۲۱-۱ :۳;یوئیل ۲۷-۱۸ :۲یوئیل 

 ;۲۱-۱۷ :۱; عوبدیا ۱٥-۱۱ :۹عاموس 

 ;۷�٤-۱ :٤;میکاه ۱۳�۱۲ :۲میکاه 

 ;۲۰-۱٥ :۷;میکاه ۳�۲ :٥میکاه 

 ;۹-٦ :۲;حجی ۲۰-۹ :۳; صفنیا ۱٤ :۲حبقوق 

 ;۱۳-۱ :۲;زکریا ۱۷�۱٦ :۱زکریا  

 ;۱٥�۱۳�۱۲ :٦;زکریا ۱۰-۱ :۳زکریا 

 ;۱۲-۱۰ :۹;زکریا ۲۳-۱ :۸زکریا 

 ;۱٤-۱ :۱۲;زکریا ۱۲-۳ :۱۰زکریا 

 ;۹�۸�۲�۱ :۱۳زکریا 

 ;۱۱ :۱; مالکی ۲۱-۱ :۱٤زکریا 

 ;٤-۱ :٤; مالکی ۱۸-۱٦�٥-۲ :۳مالکی 

 ;۳۱-۲۳ :۲۲; مزامیر ۱۲-۸�٦-٤ :۲مزامیر 

مزامیر  ;۱۱-٤ :٤٦; مزامیر ۱۷�۱٦�۷�٦ :٤٥مزامیر 
 ;٦-۲ :٥۰;مزامیر ۲-۹ :٤۷

 ;٦-۱: ٦۷; مزامیر۲ :٦٥;مزامیر ٦ :٥۳مزامیر 

 ;۱۹-۷ :۷۲; مزامیر ٤-۱ :٦۸مزامیر 

 ;۹ :۸٦; مزامیر ۱۳-۱۰ :۸٥مزامیر 

 ;٦-۱ :۹۷;مزامیر ۱۳-۷ :٦مزامیر

 ;٥-۱ :۹۹;مزامیر ۹-٤ :۹۸مزامیر 

 ;۳-۱ :۱۰۷;مزامیر ۲۲-۱۳ :۱۰۲مزامیر 

; ۸�۷ :۱۳۰;مزامیر ٦�٥�۳-۱ :۱۱۰مزامیر 
 ;۱۳۸:٥;مزامیر۱۸-۱۱: ۱۳۲مزامیر

; ۲۰�۱٤�۱۳�۲ :۱٤۷;مزامیر ۱۳-۱۰ :۱٤٥مزامیر
 ;٤٥�٤٤�۳٥�۳٤ :۲دانیال  ;٥-۱ :۱٤۹مزامیر 

 ;۳�۱ :۱۲;دانیال ۲۷�۲۲�۱۸�۱٤�۱۳ :۷دانیال  

 .۱٤ :۱۷اول تواریخ 

 .مسیح هیپادشا تخت .4

 .٦ :٤٥ ;مزامیر۷�٦ :۹اشعیا 

 موعود مسیح قدرت و جالل ظهور .5

 ;۲۱-۸ :٦۰;اشعیا ۱۲-٦ :۲٥اشعیا 

 ;۱۱-٤ :٤٦;مزامیر ۲٥-۱۷ :٦٥اشعیا 



 عناوین

۲۲ 
 

 ;۱۹-۷ :۷۲;مزامیر ۷�٦ :٦۱مزامیر 

 .۲۲-۱۳ :۱۰۲;مزامیر ۳-۱ :۹٥مزامیر 

 مسیح موعود شفاعت .6

 .۱٦ :٥۹;اشعیا ۱۲ :٥۳اشعیا 

 نشست هدموعود بر دست راست خداوند خوا حیمس .7

 .۲-۱ :۱۱۰;مزامیر ۱۷�۱٥�۱٤ :۸۰مزامیر 

 .باشد هجاودان داشت زندگی موعود بایستی حیمس .8

 ۷�٦ :٦۱مزامیر 

 مردمشدر مورد آینده  گوییشیپ .9

 ;۳-۱: ۱٤;اشعیا ۲۲-۲۰ :۱۰;اشعیا ۳: ٤اشعیا 
 ;۱۳�۱۲�٦�۳-۱ :۲۷;اشعیا ۷ :۱۷اشعیا 

 ;۱۰-٥ :۳٥;اشعیا ۲٤-۱۷ :۳۳اشعیا 

 ;۲۱-۱۸�۱۳-۱ :٤۳;اشعیا ۲۰-۸ :٤۱اشعیا 

 ;۱۳�٤�۳ :٤٦;اشعیا ۲٥-۲۲ :٤٥اشعیا 

 ;۱۲-۷ :٥۲; اشعیا ۲٦-۸ :٤۹اشعیا 

 ;۸-٦ :٥٦اشعیا  ;۱۷-۱ :٥٤اشعیا 

 ;۲۱ :٥۹;اشعیا ۱۸-۱٥ :٥۷اشعیا 

 ;۱۱�۱۰�۹-٤ :٦۱;اشعیا ۲۱-٦ :٦۰اشعیا 

 ;۱۰-۸ :٦٥;اشعیا ۱۲-۱ :٦۲اشعیا 

 ;۱۹-۱٤ :۳;ارمیا ۲٤-۱٥ :٦٦اشعیا 

 ;۲۱-۱۹ :۱٥;ارمیا ۱٥ :۱۲ارمیا 

 ;۸�۷�٤�۳ :۲۳;ارمیا ۱۹�۱٥�۱٤ :۱٦ارمیا 

  ;۲٤-۳: ۳۰;ارمیا۱٤ :۲۹;ارمیا ۷�٦ :۲٤ارمیا 

 ;۲۲�۱۸-٦ :۳۳;ارمیا ٤۱-۳۷ :۳۲ارمیا 

  ;۳۱-۱۱ :۳٤;حزقیال ٤۲-۳٤ :۲۰حزقیال 

 ;۱٤-۱ :۳۷;حزقیال ۳۸-۸ :۳٦حزقیال 

  ;۱۱�۱۰ :۱;ھوشع ۲۹-۲۱�۸-٦ :۳۹حزقیال 

 ;٤ :۳;ھوشع ۲۳-۱٥ :۲ ھوشع

 ;۲۱-۱۷ :۱;عوبدیا ۱٥-۱۱ :۹عاموس 

 ;۷�٤-۱ :٤;میکاه ۱۳�۱۲ :۲میکاه 

 ;۲۰-۹ :۳;صفنیا ۲۰-۱٥ :۷میکاه 

 ;۱۷�۱٦ :۱; زکریا ۹-٦ :۲حجی 

 ;۱۰-۱ :۳; زکریا ۱۳-۱ :۲زکریا 

 ;۱۲-۱۰ :۹; زکریا ۲۳-۱ :۸زکریا 

 ;۱٤-۱ :۱۲; زکریا ۱۲-۳ :۱۰زکریا 

 ;۲۱-۱ :۱٤; زکریا ۹�۸ :۱۳زکریا 

 .۲۷ :۹;دانیال ۱۳ :۹۱; مزامیر ٤-۱ :٤مالکی 

 صلح در يابد هیپادشا گوییشیپ .10

 ;۹-٦ :۱۱;اشعیا ۷�٦ :۹اشعیا 

  ;۲۳-۱٥ :۲;ھوشع ۲۸-۲۱�۱٤-۱ :۳۷حزقیال 

 ;٤٥�٤٤�۳٥�۳٤ :۲;دانیال۲۱-۱ :۳یوئیل 

 ۲۷�۲۲�۱۸�۱٤�۱۳ :دانیال

 موعود باید جالل یابد حیمس .11

 ;۲۳ :٤٤;اشعیا ۲۱ :٤۳ ;اشعیا۲ :٤اشعیا 

 ;۳ :٦۱;اشعیا ۲۱ :٦۰;اشعیا ۳ :٤۹اشعیا 

 ۷ :۱٤,۱۳ دانیال

 

 Y-هاضیافت و هادر قربانیمسیح موعود -خ

 است موعود مسیح عمل کنندهبیان گوشت ياهدا .1

 ینشیر طعمی - موعود مسیح عمل

 .۲�۱ :۲;الویان ۱۳�٥ :۱الویان 



 عناوین

۲۳ 
 

 موعود مسیح عمل به اشاره شده هسوخت شکشیپ .2

 رغبت و میل روي از پیشکشی -.کندمی

 . ۱٦ :۷ الویان

 موعود مسیح کار دهندهنشان قربانی سوختنی .3

ی عیب، قربانی سوختنی بسوختنی  قربانی ؛است

 همیشگی

 . ٤�۳ :۲۸;اعداد ۲۱-۱۷ :۲۲الویان 

 گربیان گذاري، شکر براي قربانی و صلح ارائه .4

 .است موعود مسیح بزرگ عمل

 .۱۷ :٥۱;مزامیر ۱٦�٥-۱ :۳ الویان

 .کندمی موعود مسیح بزرگ عمل هگناه اشاره بقربانی  .5

 .۲۹-۲۷ :٤;الویان ۱۲-۳ :٤الویان 

 است موعود مسیح بزرگ عمل هکفاره منتصب ب روز .6

 .۱۱ :۱۷;الویان ۳۱-۱ :۱٦الویان  
 

 مسیح بزرگ عمل به منتصب ماده گوساله یشکشیپ .7

 دارد موعود

 .۹�۳�۲ :۱۹اعداد 

 

 دارد موعود مسیح عمل هاشاره ب فطیرعید  افتیض .8

 .۲٤-۲۲�۱٤-٥ :۱۲خروج 

 

 دارد موعود مسیح بزرگ عمل هاشاره ب فطیرنان  افتیض .9

 .۸-٦ :۲۳الویان  

 .دارد موعود مسیح رستاخیز هاشاره ب محصوالت نوبر .10

 .۱٤-۹ :۲۳الویان 

 

 فطیراولین روز بعد از عید  -هامیوه افتیض .11

 دارد مقدس روح شدن جاري هاشاره ب

 

 .۲۱-۱٥ :۲۳الویان 

 

 مسیح بزرگ عمل با هرابط در هاخیمه افتیض .12

 .است موعود

.٤۳-۳۳ :۲۳الویان 



 آینده پادشاهی مسیح موعود

۲٤ 
 

 آینده پادشاهی مسیح موعود

دارد. با اولین  پادشاھی ھدر زیر اشاره ب ذکرشدهآیات 
با  ؛ ونزدیک شده است پادشاھیمسیح موعود،  ظھور
تصمیم  ما یافت. خواھدتحقق  کامالً  ظھورش دومین

آیات مربوط  تمامی ،خاطر حفظ حجم کتاب ھب ھگرفتیم ک
 انبوھی ھرا ذکر نکنیم اما با استفاده از رقم کد دار ما ب

. این کدھا کنیممیاز آیات مذکور در زیر اشاره 
 .ھستند ۷،#۶#،#۵،#۴،۳،۲#،#۱#

 روز آن در موعود مسیح هیآینده پادشا

 ، شکوه و جالل مسیح موعودقدرت .#۱
 ;۱۹-۱۷ :۲٤;اعداد ۱۰ :٤۹پیدایش 

 ;۱٦-۱۲ :۷;دوم سموئیل ۱۰ :۲اول سموئیل 
 ; ۱۰-۲ :۱۱;اشعیا ۷�٦ :۹;اشعیا ۲۲-۱۰ :۲اشعیا 
 ;٤-۱ :۲٦;اشعیا ۲۳-۱۹ :۲٤;اشعیا ٥ :۱٦اشعیا 
 ;۲٤-۱۷ :۳۳;اشعیا ۲۰-۱۳�٥-۱ :۳۲اشعیا 

 ;۱۱-۹�٥ :٤۰;اشعیا ۱۰-۱ :۳٥اشعیا  
 ;۱٦�۱۳�٤ :٤۲;اشعیا ۲۰-۱۸ :٤۱اشعیا  

 ;۱۳�۱۰�۳-۱ :٥۲;اشعیا ۷ :٤۹اشعیا 
 ;۲٥-۱۳ :٦٥;اشعیا ٦-۱ :٦۳اشعیا 
 ;٥ :۲۳;ارمیا ۲٤-۲۲�۱۷-۱۰ :٦٦اشعیا 

  ;۲۱-۱۷ :۱; عوبدیا ۳;یوئیل ۲;یوئیل ٤۸-٤۰حزقیال 
 ;۱۱ :۲;صفنیا ۱٤ :۲; حبقوق ۱۳ :٤میکاه 
  ;۱۲�۱۱ :۱۰زکریا  ;۱۲-۹: ۹;زکریا ۱۳�۱۲: ٦زکریا 
  ;۱۲-٦ :۲;مزامیر ٦-۱ :٤مالکی  ;۹ :۱٤زکریا 

 ;٤٥;مزامیر ٤ :۲۱; مزامیر ۲�۱ :۸مزامیر 
 ;۹-۷�۳�۲ :٤۷; مزامیر ۱۱-٥ :٤٦مزامیر 
 ;٦-۲ :٥۰; مزامیر ۱٤-۸�۳-۱ :٤۸مزامیر 
مزامیر  ;۷-۱ :٦۷; مزامیر ٥-۱ :٦٦;مزامیر ۷�٦: ٦۱مزامیر 

 ;۲۰-٦ :۷۲; مزامیر ٤-۱ :٦۸
 ;۹ :۸٦; مزامیر ۱۳-۹�۳-۱ :۸٥مزامیر 
 ;۱ :۹۳; مزامیر ۳۷�۳٦�۲۹-۲٦�٥-۱ :۸۹مزامیر 
 ;۱۳-۱ :۹٦;مزامیر ۷-۳ :۹٥مزامیر 
 ;۹-۱ :۹۸; مزامیر ٦�۱ :۹۷مزامیر 
 ;٦-۱ :۱۱۰مزامیر  ;٤-۱ :۹۹مزامیر 
 ;۱٤-۱۱ :۱۳۲مزامیر ;۸�۷ :۱۳۰مزامیر 
 ;۱۳-۱۰ :۱٤٥زامیرم;٥�٤ :۱۳۸مزامیر
 ; ۳ :٤;دانیال ٤٤�۳٥ :۲; دانیال۹-۱ :۱٤۹مزامیر
 ;۳-۱ :۱۲دانیال  ;۲۷�۱۸�۱٤�۱۳ :۷دانیال 

 ;۱۸ :۲۸;متی ۲۸ :۱۹;متی ۱۰ :٦متی 
 ;۲٤ :۱۷یوحنا  ;۲۹ :۲۲;لوقا ۳۳�۳۲ :۱لوقا 

 ;۷�٦ :۱;اعمال رسوالن ۳٦ :۱۸یوحنا 
 ;۱۷ :۱٤;رومیان ۲۳-۱۹ :۸رومیان 

 ;۲۰�۱۰ :۱;افسسیان ۲٥�۲٤ :۱٥اول قرنتیان 
 ;۱۲ :۲;اول تسالوکیان ۹ :۲فلیپیان 

 ;۸ :۱;عبرانیان ۱٥ :٦اول تیموتائوس 
 ;٥-۳ :۱;اول پطرس ۹-٥ :۲عبرانیان 

 ;۱٥ :۱۱ ھ; مکاشف۲ :٦ ھمکاشف
 ;۱٦�۱٥ :۱۹ ھ; مکاشف۱۰ :۱۲ فھمکاش

 .٦-۱ :۲۰ ھمکاشف
 

 . تغییر کیش و گزینش قوم اسرائیل.#۲
 ;۳۱-۲۹ :٤ تثنیھ;٤٥-٤۰ :۲٦الویان 

 ; ٦-۲ :٤;اشعیا ۲۹�۲۸ :۳۳ تثنیھ; ۱۰-۱ :۳۰ تثنیھ
 ; ٤-۱ :۲٦;اشعیا ۳-۱ :۱٤;اشعیا ٦-۱ :۱۲اشعیا 
  ;۲٦-۱۸ :۳۰; اشعیا ۲٤-۱۸ :۲۹;اشعیا ٦ :۲۷اشعیا 
 ;۲۰-۸ :٤۱; اشعیا ۲�۱ :٤۰اشعیا 
 ;۲٦�۲٤-۲۱�۸-۱ :٤٤اشعیا 
 ;۱۳ :٤٦;اشعیا ۲٥-۲۲�۱۸�۱۷ :٤٥اشعیا 
  ;۱۷�۱٤-۱ :٥٤; اشعیا ٥۱;اشعیا ۲٦-٦ :٤۹اشعیا 
 ;۲۱-۱٦ :٥۹; اشعیا ۳-۱ :٥٥اشعیا 
  ;۱۱-۱ :٦۱; اشعیا ۲۲�۲۱�۱۸-۱٥�۱۰ :٦۰اشعیا 
 ;۱۰-۸ :٦٥; اشعیا ٦۲اشعیا 
 ;٦-٤ :۲۳; ارمیا ۱۹�۱۸�۱٦-۱٤ :۳ارمیا 
 ;٤۰-۱٦�۷-۱ :۳۱; ارمیا ۲٤-۱۸ :۳۰ارمیا 
 ;۲٦�۲۲-٦ :۳۳; ارمیا ٤٤-۳۸ :۳۲ارمیا 
 ;٦۳-٦۰ :۱٦; حزقیال ۲۰�۷-٤ :٥۰ارمیا 

  ;۳۸-۲۸�۱٥-۸ :۳٦; حزقیال ۳۱-۲۰ :۳٤حزقیال 
 ;۱۱�۷ :۱; ھوشع ۲۸-۱ :۳۷حزقیال 
  ;٦�٥ :۱٤ھوشع  ;٥ :۳;ھوشع ۲۳-۱٤ :۲ھوشع 

  ;۱٥-۲ :٥میکاه  ;۷ :٤;میکاه ۱٥-۱۱ :۹عاموس 
 ;۱۹-۱۱ :۳; صفنیا ۲۰-۱٤ :۷میکاه 
 ;۱۳�۱۲�۱۰�٥-۱ :۲;زکریا ۱۷-۱۲ :۱زکریا 
 ;۱۹-۹�۷-۳ :۸;زکریا ۱۰ :۳زکریا 
 ;۷-۳ :۱۰;زکریا ۱۷-۱۰ :۹زکریا 
 ;۹�۸�۲�۱ :۱۳;زکریا ۱٤-۱ :۱۲زکریا 



 آینده پادشاهی مسیح موعود

۲٥ 
 

 ;۱۸-۱٦�۱۲�۱۱�٦-۱ :۳;مالکی ۲۱-۱ :۱٤زکریا 
 ;۱۳-۱۰ :۸٥;مزامیر۳٦�۳٥ :٦۹;مزامیر٤ :٤۷مزامیر
 ;٥ :۱۰٦مزامیر  ;۲۱�۱۷�۱٦�۱۳ :۰۲مزامیر
 ;۱۲٦;مزامیر ۱۲۱مزامیر 
 ;۱۸-۱٦ :۱٥;اعمال رسوالن ۸�۷ :۱۳۰مزامیر 
 ;۷�٦ :۲; حجی ۲۸�۲۷ :۹رومیان 
 ;۱۷ :۳;غالطیان ۳٦-۱ :۱۱رومیان 

 .۱۷�۱٦ :۱۰;عبرانیان ۱۲-٦ :۸عبرانیان 
 

 . بازگشت اسرائیل.#۳
 

 ;۱٦-۱۱: ۱۱;اشعیا ۲۲-۲۰ :۱۰;اشعیا ٥-۳: ۳۰ تثنیھ
 ;٦�٥ :٤۳;اشعیا ۱۰-۸ :۳٥;اشعیا ۱۳�۱۲ :۲۷اشعیا 
 ;۱۱ :٥۱;اشعیا ۲۲�۱۲�٦ :٤۹اشعیا 
 ;۸ :٥٦;اشعیا ۷ :٥٤;اشعیا ۱۰-۸ :٥۲اشعیا 
 ;۲۱-۲۰ :٦٦;اشعیا ۱۱-۳ :٦۰اشعیا 
  ;۲۱-۱۹ :۱٥;ارمیا ۱٥ :۱۲;ارمیا ۱۹�۱۸ :۳ارمیا 
 ;۸�۷�۳ :۲۳;ارمیا ۱٥�۱٤ :۱٦ارمیا 
 ;۱۷�۱٤-۸ :۳۱; ارمیا ۱۷�۱۱�۱۰�۳ :۳۰ارمیا 
 ;۱۹ :٥۰;ارمیا ۲۸-۲۷ :٤٦; ارمیا ۳۷ :۳۲ارمیا 

 ;٤٤-٤۱ :۲۰;حزقیال ۲۰-۱۷ :۱۱حزقیال 
 ;۱٤-۱۱ :۳٤;حزقیال ۲٦-۲٤ :۲۸حزقیال 
 ;۲۱ :۳۷;حزقیال ۲۷-۲٤ :۳٦حزقیال 
  ;۸�۷ :۱٤; ھوشع ۱۱ :۱;ھوشع ۲۹-۲٥ :۳۹حزقیال 
  ;۲۰-۱۸ :۳; صفنیا ٦ :٤;میکاه ۱۳�۱۲ :۲میکاه 
 ;۱۰-۸ :۱۰;زکریا ۸�۷ :۸; زکریا ۱۷ :۱زکریا 

 ;٤۷ :۱۰٦;مزامیر ٦ :٥۳;مزامیر ۷ :۱٤مزامیر 
 ;٥۲ :۱۱; یوحنا ۲ :۱٤۷;مزامیر ۳�۲ :۱۰۷مزامیر 
 ۲۳ :٦-۸;.۱۰ :۱افسسیان 

 

 ...م بایستی بیایندھکلیمیان  یرغ .٤#
 ;٦-۲ :۲; اشعیا ٤۳ :۳۲ تثنیھ;٤ :۲٦پیدایش 

  ;۲٥-۱٦ :۱۹; اشعیا ۱۲�۱۰ :۱۱;اشعیا ۲٦ :٥اشعیا 
 ;۹ :٤۳;اشعیا ۲ :۲٦اشعیا  ;۱۲-٦ :۲٥اشعیا 
 ;۷-٦ :٥٦;اشعیا ٥ :٥٥اشعیا  ;٥ :٥۱اشعیا 

 ;۱۰ :٦۲;اشعیا ۱٤-۱۰�۷-۳ :٦۰اشعیا  
 ;۲ :٤; ارمیا ۱۷ :۳;ارمیا ۲۳-۱۸ :٦٦اشعیا  

 ;٤-۱ :٤;میکاه ۱۹ :۱٦ارمیا  ;۷�٦ :۱۰ارمیا 
 ;۲۳-۲۰�۳ :۸زکریا  ۱۰-۸ :۳;زکریا ۱۱ :۲زکریا 
 ;۱۱ :۱; مالکی ۱۹-۱٦ :۱٤زکریا 

 ;۹ :۸٦;مزامیر ۱۷�۱۱ :۷۲مزامیر  ;۳۱-۲۷ :۲۲مزامیر 
 ;۲۲�۱٥ :۱۰۲;مزامیر ۱۰ :۹٦مزامیر 
 ;۲۷-۲٥�۱۸ :۷;دانیال ۱ :۱۱۷مزامیر 
 ;۲۹ :۳رومیان  ;۱٦ :۱۰;یوحنا ۱۷ :۱۱مرقس 

 ;۸ :۳;غالطیان ۱۲-۹ :۱٥رومیان 
 ;۱۳-۱۱ :۲;عبرانیان ۱۳-۱۱ :۲افسسیان 
 ;۱۲-۹ :۷;مکاشفھ ۲۳ :۱۲عبرانیان 
 ;۲٦-۲٤ :۲۱;مکاشفھ ٤ :۱٥مکاشفھ 
 .۲ :۲۲مکاشفھ 

 

 . بازگشت مسیح موعود و قیام از مرگ٥#
 ;۱٤ :۱۳;ھوشع ۱۹ :۲٦;اشعیا ۸ :۲٥اشعیا 

 ;۲۰ :۷۱;مزامیر ۲۳�۲۲ :٦۸مزامیر 
 ;۳۲ :۲۲; متی ۱۳ :۱۲;دانیال ٦�٥ :۱۲٦مزامیر 

 ;٦٤ :۲٦; متی ٥۱-۲۷ :۲٤متی 
 ;۳۷ :۱۲;لوقا ۳۷-۲٤ :۱۳مرقس 

 ;۳۷-۳٤ :۲۰;لوقا ۱٥-۱۳ :۱٤لوقا 
 ;٤۳ :۲۳;لوقا ۲۹ :۲۲; لوقا ۳٦-۲۲ :۲۱لوقا 

  ;٤۰�۳۹ :٦;یوحنا ۲۹�۲۸ :٥; یوحنا ۲۱ :۳یوحنا 
 ;۲٦�۲٥ :۱۱; یوحنا ٥۱ :۸یوحنا 
  ;۲٤ :۱۷; یوحنا ۳�۲ :۱٤;یوحنا ۲٦�۲٥ :۱۲یوحنا 

  ;۸-٦ :۲٦;اعمال رسوالن ۸-٦ :۲اعمال رسوالن 
 ;۱٤ :٦; اول قرنتیان ۲٤�۱۷ :۸رومیان 

  ;۱۷�۱٤ :٤; دوم قرنتیان ٥۸-۱ :۱٥اول قرنتیان 
 ;۱۱�۱۰ :۲فلیپیان  ;۱۰ :۱افسسیان 
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 پیدایش
 .شده است ییگوشیموعود پ حیمرگ مس 1ج
و در  تو و زن انیو عداوت در م 15-3 فصلیش دایپ

گذارم؛ او سر تو را  یم يو تیتو وذر تیذُر انیم
 .دیکوباهی را خو يو ۀو تو پاشن دکوبی هدخوا

 
 مار« :گفت ه موسیو خداوند ب 21-8 فصل اعداد
شده  دهگزی هر و بردار يا زهیآن را بر ن وبساز  ینیآتش

 .»ستزی خواهد کند، نظر آن بر هک يا
بلند  يا زهنی سر بر ه،ساخت ینیمار برنج یپس موس 9

 هبود، ب دهیرا گز کسی مار اگر هشد ک نیو چن کرد
 .شدیزنده م ن،برنجی مار آن بر کردن نگاه مجرد

 
 را او هاما خداوند را پسند آمد ک 10-53فصل ایاشع

 را او جان چون. سازد مبتال دردها به نموده، مضروب
و  ددی هدخود را خوا تیگناه ساخت، آنگاه ذر قربانی

 او دست در خداوند ت مسر و شد هدعمر او دراز خوا
 .بود هدخوا سرمی

 
زده،  هحصی بلند آواز هباز ب یسیع 50-27 فصل یمت

از سر تا پا دو  کلهیناگاه پرده  ؛ کهنمود میروح را تسل
 .دگردی شکافته هامتزلزل و سنگ نیپاره شد و زم

 
 گفت، شده، متوجه زنان به هاما فرشت 5-28 فصل یمت

مصلوب را  يساعی هک دانمی! مدیمباش ترسان شما
 .دیطلبیم
. است برخاسته بود گفته هچنانک رایز ستین نجایدر ا 6
 .دکنی هد مالحظبو خفته خداوند هک ییجا دییایب
 

 رایز د،یرا گفت، مترس شانای هفرشت 10-2 فصل لوقا
 براي هک همدمی شما هب میعظ ی،بشارت خوشنکیا

 1.بود هدقوم خوا عیجم
 هک دهندهاي نجات داود، هرشما در ش يامروز برا 11

 خداوند باشد متولد شد. حمسی
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 ابانیمار را در ب موسی که همچنانو  14-3فصلوحنای
بلند کرده  دیبا زیپسر انسان ن نهمچنیبلند نمود، 

 شود.
 

 يبرا ست؟یچ عتیپس شر 19-3 فصل انیغالط
 هک نسلی آن آمدن هنگامبر آن افزوده شد تا  هاریتقص

 دست هتگان بوسیله فرشبه  و شد داده بدو وعده
 .دیمرتب گرد متوسطی

 
 د،رسی کمال هچون زمان ب کنیل 4-4 فصل انیغالط

 ریشد و ز دهزایی زن از هخدا پسر خود را فرستاد ک
 متولد عتیشر

 هکند تا آنک یهباشند فد عتیشر رزی هرا ک یتا آنان 5
 .میابیرا ب پسرخواندگی

 
و جسم پس چون فرزندان در خون  14-2فصل انیعبران

شد  کشری دو هر نای در همچنان زیشراکت دارند، او ن
را  سیابل یعنیتا بوساطت موت، صاحب قدرت موت، 

 .تباه سازد؛
 

 یعنی شد، هبزرگ انداخت هايو اژد 9-12 فصل همکاشف
 هاست ک یمسم طانیو ش سابلی به هک یمیقد آن مار

 شد هانداخت نی. او بر زمبدیفریرا م مسکون ربع تمام
 .شدند هانداخت يبا و فرشتگانش و

 
 گمراه را ایشان هو ابلیس ک ١٠- 20 فصله مکاشف

 جایی شد، انداخته کبریت و آتش هدریاچبه  میکند،
 ابداآلباد تا ایشان و هستند؛نبی کاذب  و وحش که

 2.کشید هندخوا عذاب شبانه روز
 

 ؛ ۱۹ :۱۰؛ لوقا ۱۸ :۱٦؛ مرقس ۷-٦ :۲۱اعداد  :مراجعھ شود بھ
 ٦-۳ :۲۸اعمال رسوالن 
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 داد گستري مسیح موعود. 8ث
 و آدم براي هاو خداوند خدا رخت ٢١: 3پیدایش فصل

 ایشان را پوشانید. بساخت و پوستاز  زنش
 

 شد باز ایشان دو هرچشمان  آنگاه ٧: 3 پیدایش فصل
 هم به انجیر برگهاي پس. عریانند که و فهمیدند

 .ساختند خویشتن براي سترها دوخته،
 

 می کنم و شادي بسیار در خداوند ١٠: 61 فصل ااشعی
 به مرا هک مینماید زیرا خداي خود وجد من در جان

 من به را عدالت ساخته، رداي ملبس نجات جامه
 آرایش تاج به را خویشتن داماد چنانکه .پوشانید

 .میبخشد زینت زیورها به را خود عروس، و میدهد
 

 تخت هارگرداگرد تخت، بیست و چو  4: 4لفص همکاشف
 جامهاي که پیر چهار و ستبی تختها آن بر و است؛
 تاجهاي ایشان سر بر و دیدم نشسته دارند بر در سفید
 .زرین

 
و بعد از این دیدم که اینک گروهی  9 :7صل ف همکاشف

عظیم که هیچ کس ایشان را نتواند شمرد، از هر امت 
و در حضور بره به  و قبیله و قوم و زبان در پیش تخت

هاي نخل به دست هاي سفید آراسته و شاخهجامه
  اندگرفته، ایستاده

نجات، خداي ما « :گویندو به آواز بلند ندا کرده، می 10
  «.را که بر تخت نشسته است و بره را است

و جمیع فرشتگان در گرد تخت و پیران و چهار  11
ه روي در پیش تخت ب ؛ وحیوان ایستاده بودند

  درافتاده، خدا را سجده کردند
آمین! برکت و جالل و حکمت و سپاس و « :و گفتند 12

 اکرام و قوت و توانایی، خداي ما را باد تا ابداآلباد. آمین
این « :و یکی از پیران متوجه شده، به من گفت 13

 «1اند؟سفید پوشان کیانند و از کجا آمده
 :مرا گفت» دانی!میخداوندا تو « :من او را گفتم 14
باشند که از عذاب سخت بیرون ایشان کسانی می«
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آیند و لباس خود را به خون بره شست و شو کرده، می
 .اندسفید نموده

 
و شهر مقدس اورشلیم جدید را  2  : 21 مکاشفه فصل

شود، حاضر دیدم که از جانب خدا از آسمان نازل می
 .آراسته استشده چون عروسی که براي شوهر خود 

 
 ؛۱۸-۱٦ :۸؛ حزقیال۱ :٥۲اشعیا :مراجعھ شود بھ

 ۱٦-۹ :۱۳۲مزامیر
 

 است. ماهیاز نسل ابر حیمس 1الف
متبارك باد یهوه خداي « :و گفت 26: 9 پیدایش فصل

 سام! و کنعان، بندة او باشد
هاي سام ساکن و در خیمه خدا یافث را وسعت دهد 27

 ».دو کنعان بندة او باش شود
 

که  یوقت یسیو خود ع 23 :3  لـوقـا فصل انجیل
حسب گمان  ؛ وساله بود یبه س بیشروع کرد، قر

 یابن هال وسفیخلق، پسر 
 33 -24: 3لوقا
بن تارح، بن  م،یبن اسحاق، بن ابراه عقوب،یابن  34

 ناحور،
  ابن سروج، بن رعو، بن فالج، بن عابر، بن صالح، 35
  بن ارفکشاد، بن سام، بن نوح، بن المک، نان،یابن ق 36

 
؛ ۱۹ :۲؛ افسسیان۱۲ :۱٥؛ رومیان٥ :۹؛ رومیان۱۰ :۱۱اشعیا :مراجعھ شود بھ

 .٦ :۳افسسیان

 
 هم باشد هایمیکل ریغ حیمس یستیموعود با حیمس 10ث

و برکت دهم به آنانی که تو را  3 :12 فصل پیدایش 
؛ ملعون خواندو لعنت کنم به آنکه تو را  مبارك خوانند

 «.2از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت و
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شما هستید اوالد پیغمبران  25 :3 فصل اعمال رسوالن 
و آن عهدي که خدا با اجداد ما بست، وقتی که به 
ابراهیم گفت از ذریت تو جمیع قبایل زمین برکت 

 خواهند یافت،
برخیزانیده، براي شما اوال خدا بنده خود عیسی را  26

فرستاد تا شما را برکت دهد به برگردانیدن هر یکی از 
 «.شما از گناهانش

 
 ؛۱۱ :٤؛ رومیان۱۷ :۷۲مزامیر :مراجعھ شود بھ

 ۹ :۷؛ مکاشفھ۱۱ :۳؛ کولسیان۲۸-۱٦-۸ :۳غالطیبان

 
 

 شیعنوان کشموعود به حیخدمت مس 3ت
و ملکیصدق، ملک سالیم، نان و  18 :14 فصل پیدایش
  او کاهن خداي تعالی بود،  ؛ وبیرون آوردشراب 

 
خوردند، و چون ایشان غذا می 26 :26 فصل متی انجیل

عیسی نان را گرفته، برکت داد و پاره کرده، به 
بگیرید و بخورید، این است بدن « :شاگردان داد و گفت

 «.من

 :داده، گفت شانیرا گرفته، شکر نمود و بد الهیو پ 27
 د،یبنوش نیهمه شما از ا«
که در راه  دیاست خون من در عهد جد نیکه ا رایز 28

  شودیم ختهیبجهت آمرزش گناهان ر ياریبس
 گریمْو د وهیاز م نیکه بعد از ا میگویاما به شما م 29

ملکوت پدر  درکه آن را با شما  يتا روز دینخواهم نوش
 »خود، تازه آشامم.

  
براي ما داخل  جایی که آن پیشرو 20 : 6 فصل عبرانیان 

شد یعنی عیسی که بر رتبه ملکیصدق، رئیس کهنه 
 1.گردید تا ابداآلباد

 
و  میپادشاه سال صدق،یملک نیا رایز 1 :7 فصل انیعبران

از شکست  میکه ابراه یهنگام ،یتعال يکاهن خدا
او را استقبال کرده، بدو  کرد،یدادن ملوك مراجعت م

 برکت داد.

 
 14و  12پیدایش  1

بدو داد؛ که او اول  کیده  زهایاز همه چ زین میو ابراه 2
 میاست و بعد ملک سال» پادشاه عدالت«ترجمه شده 

 .»یپادشاه سالمت« یعنیزین
 

 ؛۱۰-٦ :٥؛ عبرانیان٤ :۱۱۰مزامیر :مراجعھ شودبھ
 ۲۲-۱۰، ۳-۱ :۷عبرانیان

 
 مسیح موعود از نسل ابراهیم است. 1الف

 خود و تو انیرا در م شیو عهد خو 7 :17 فصل پیدایش 
بعد از تو، استوار گردانم که نسالً بعد نسل  تتیذُرو 

تو را خدا  تیتا تو را و بعد از تو ذر باشد یعهد جاودان
 باشم.

کنعان را، به تو و بعد نیتمام زم یعنیغربت تو،  نیو زم 8
 شانیا يو خدا دهم يابد تیتو به ملک تیاز تو به ذر

 »بود. واهمخ
ات ساره زوجه قیبه تحق« :خدا گفت 19: 17پیدایش

و  و او را اسحاق نام بنه دییخواهد زا يتو پسر يبرا
او  تیتا با ذر استوار خواهم داشت يعهد خود را با و
 باشد. يبعد از او عهد ابد

که  لکن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت 21
تو خواهد  يبرا ندهیوقت در سال آ نیساره او را بد

 ».دییزا
 
دربارة پسر « :گفت میخدا به ابراه 12 :21 فصل شیدایپ

بلکه هر آنچه ساره  د،یایبنظرت سخت ن زت،یخود و کن
تو از  تیکه ذر رایبه تو گفته است، سخن او را بشنو، ز

 اسحاق خوانده خواهد شد.
 

که کالم خدا  ستین نیولکن چن 6 :9 فصل ـانیرومـ
 یلیاسرائ اند،لیهمه که از اسرائ رایساقط شده باشد؛ ز

 2ستند،ین
نسل تو «تماما فرزند هستند؛ بلکه  میو نه نسل ابراه 7

  »در اسحاق خوانده خواهند شد.
بلکه  ستند،یفرزندان جسم، فرزندان خدا ن یعنی 8

 .شوندیفرزندان وعده از نسل محسوب م

 21و  17و 14پیدایش  2
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است که موافق  نیکالم وعده ا رایز 9 :9 فصل ـانیرومـ
 خواهد بود. يوقت خواهم آمد و ساره را پسر نیچن

 
 ۳۱-۲۸ :٤؛ غالطیان٦-۳-۲ :۲۱پیدایش :مراجعھ شود بھ

 
 .مسیح موعود همان بره خدا است 2ب

پسر من، خدا برة  يا« :گفت میابراه 8 :22شیدایپ
و هر دو با هم » خواهد ساخت. ایخود مه يرا برا یقربان

 رفتند.
 

که  دیرا د یآن روز یحیی عیس يو در فردا29 :1یوحنا
به خدا که گناه  نک،ی. پس گفت، ادیآ یبه جانب او م
 .دارد یجهان را برم

 ۲۰-۱۹ :۱اول پطرس  ۳٦ :۱وحنایھمراجعھ شود ب
 ۱٤-۱۳-۹ :۷مکاشفھ  ۱۲-٦ :٥مکاشفھ

 
 است. میموعود از نسل ابراه حیمس 1الف

کشان مسیح موعود بایستی بَرك داده زحمت 22ث
 شوند

تو را  تیو ذر تو را برکت دهم نهیهر آ 17 :22شیدایپ
که  ییگهایو مثل ر سازم، مانند ستارگان آسمان ریکث

دشمنان خود  يتو دروازه ها تی. و ذراستیدر نارهبر ک
 را متصرف خواهند شد. 

برکت خواهند  نیزم يریت تو، جمیع امتهاذو از  18
 .يدیچونکه قول مرا شن افت،ی

 

 
روز  نکهیکرد بر ا يپدر شما ابراهیم شاد 56 :8یوحنا

 .دیو شادمان گرد دیو د ندیمرا بب
 

گفت که،  دادبه اج یموس رایز 22 :3اعمال رسوالن
برادران شما  انیشما نبی مثل من، از م يخداوند خدا

. کالم او را در هر چه به ختیشما برخواهد انگ يبرا
 1.دیشما تگلم کند بشنو

 
را نشنود،  یکه آن نب یو هر نفس 23: 3اعمال رسوالن

 از قوم منقطع گردد. 
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که بعد از او تکلم  یو آنان لیاز سموئ زین ایانب عیو جم 24
 اخبار نمودند.  امیا نیکردند، از ا

که خدا با  يو آن عهد غمبرانیاوالد پ دیشما هست 25
گفت از ذرت تو  میکه به ابراه یاجداد ما بست، وقت

 افت،یبرکت خواهند  نیلزمیجمیع قبا
 ده،یزانیرا برخ یسیشما اوال خدا بنده خود ع يبرا 26

از  یکیهر  دنیفرستاد تا شما را برکت دهد به برگردان
 شما از گناهانش

 
 يچنانکه مکتوب است که تو را پدر امت ها 17 :4انیروم
 مانیکه به او ا ییساخته ام، در حضور آن خدا اریبس

کند و ناموجودات را به  یم زندهآورد که مردگان را 
 ؛خواند یوجود م

 يآورد تا پدر امتها مانیا دیبه ام يدیکه او در ناام 18
 نیشود، برحسب آنچه گفته شد که ذرت تو چن اریبس

 خواهند بود.
 

خدا است،  يچندان که وعده ها رایز 20 :1انیدوم قرنت
از  ااست تا خد نیجهت در او ام نیو از ا یهمه در او بل

 بد.ید یاما تمج
 

و به نسل او گفته  میاماوعدهها به ابراه 16 :3انیغالط
 ياریدرباره بس ایکه گو» به نسلها« دیگو یشد ونم

 است حیکه مس» به نسل تو«و  یکیباشد، بلکه درباره 
بسته  حیرا که از خدا به مس ياست عهد نیو مقصود ا17

 آنسال بعد از  یکه چهارصد و س یعتیشده بود، شر
 .شود ستیکه وعده ن يسازد بطور ینازل شد، باطل نم

از وعده  گرید ،يبود عتیاز شر راثیاگر م رایز18
 2از وعده داد میخدا آن را به ابراه کنی. لينبود

 
 د،یباشیم حیاما اگر شما از آن مس 29 :3انیغالط
 .دینسل ابراهیم وبرحسب وعده، وارث هست نهیهرآ
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 پیدایش

۳۱ 
 

؛ ٦-٥-۱ :۱٥شیدایپ ؛۱٦ :۱۳شیدایپ؛۳-۲ :۱۲ شیدایپ :مراجعھ شود بھ
 ؛٥-٤ :۲٦شیدایپ ؛۱۰-۳ :۲۲شیدایپ ؛۱۸: ۱۸شیدایپ؛ ۷-٦-۱ :۱۷شیدایپ
؛ ۱۰ :۱تثنیة؛ ۲٦-۲٥ :٤۹شیدای; پ۱٤-۳ :۲۸شیدایپ؛ ۲۹-۲۸ :۲۷شیدایپ

 ؛۱۷-۹-۸ :۷۲مزامیر ؛۸ :۲مزامیر؛ ۲۲ :۳۳ایارم؛ ۲۳ :۷ارمیا؛ ۲: ۲۸تلنبھ
 .۱٥ :۱۱مکاشفھ ؛۳ :۱انیافسس؛ ٦۸-۷٥ :۱; لوقا٤٥-٤٤ :۲الیدان

 
 هم باشد هایمیکل ریغ حیمس یستیموعود با حیمس 10ث
و با تو خواهم بود،  زمین توقف نما نیدر ا 3 :26شیدایپ

تو، تمام  تیکه به تو و ذر رایوتو را برکت خواهم داد، ز
 میرا که با پدرت ابراه يو سوگند دهمیرا م نیزم نیا

 خوردم، استوار خواهم داشت
 موذریتت را مانند ستارگان آسمان کثیر گردانم، وتما 4
تو جمیع  تیو از ذر تو بخشم تیرا به ذر نهایزم نیا

 . افتیجهان برکت خواهند  يامتها
 ضیو اوامر و فرا ایو وصا دیقول مرا شن میکه ابراه رایز 5

 »و احکام مرا نگاه داشت.
 

چون خدا خواست که عدم تغییر  نرو،یاز ا 17 :6انیعبران
 شمارظاهریب دیاراده خود را به وارثان وعده به تاک

 آورد. انیسازد، قسم در م
 

 گانهیب نیوعده مثل زم نیدر زم مانیو به ا 9 :11انیعبران
که در  عقوبیبا اسحاق و  مههایو در خ رفتیغربت پذ

 بودند مسکن نمود. کیوعده شر نیهم راثیم
 

فوت شدند،  شانیهمه ا مانیدر ا 13 :11 فصل انیعبران
بودند، بلکه آنها را از دور  افتهیها را نوعده کهیدر حال

 ن،یزم يگفتند و اقرار کردند که بر رو تیتح ده،ید
 بودند. بیو غر گانهیب

 سازندیظاهر م ند،یگویم نیکه همچن یکسان رایز 14
 هستند. یوطن يکه در جستجو

آمدند، بخاطر  رونیرا که از آن ب ییو اگر جا 15
که (بدانجا)  داشتندیفرصت م نهیهرا آوردند،یم

 1برگردند.
 ي(وطن) سماو یعنیکوترین یلکن الحال مشتاق وطن 16

 يعار ندارد که خدا شانیخدا از ا نرویهستند و از ا

 
 26پیدایش  1

 ایمه يشهر شانیا يخوانده شود، چونکه برا شانیا
 ساخته است.

 
 

 :بھودشجعھرام
 ; ۱٥: ۱۸؛ ۱۷-۱٥ : ۱۳ ;۱۸ ۱٦ : ۲۲;۱۷: ۸; ۳-۱ : ۱۲پیدایش

 ٥-۲ :٤۳شعیاا؛ ۱۳ :۳۹؛ ۸ :۲۳رمیزام

 

 مسیح از نسل ابراهیم است. 1الف
 .موعود حیو مس یاله ضیف 23ب
کشان مسیح موعود بایستی بَرك داده زحمت 22ث

 شوند
 نیتو مانند غبار زم تیو ذر 14 :28 فصل شیدایپ

مغرب و مشرق و شمال و جنوب و به  خواهند شد
 لیقبا عیو از تو و از نسل تو جم شد یمنتشر خواه

 .افتیبرکت خواهند  نیزم
 

 غمبرانیاوالد پ دیشما هست 25 :3فصل  اعمال رسوالن
که به  یکه خدا با اجداد ما بست، وقت يو آن عهد

برکت  نیزم لیقبا عیتو جم تیگفت از ذر میابراه
 افت،یخواهند 

 ده،یزانیرا برخ یسیشما اوال خدا بنده خود ع يبرا 26
از  یکیهر  دنیفرستاد تا شما را برکت دهد به برگردان

 »شما از گناهانش.
 

که خدا  دید شیو کتاب چون پ 8 :3فصل  ـانیغـالطـ
 میعادل خواهد شمرد، به ابراه مانیها را از اامت

ها از تو برکت خواهند امت عیجم«بشارت داد که 
 ».افتی
و به نسل او گفته شد و  میها به ابراهاما وعده 16
باشد،  ياریدرباره بس ایکه گو» به نسلها« دیگوینم

 2است. حیکه مس» به نسل تو«و  یکیبلکه درباره 
 

; ۱۸ : ۲۲پیدایش; ۱۸, ۱۷ : ۱۸پیدایش ; ۳ : ۱۲پیدایش :مراجعھ شود بھ
 . ۷ : ۷۲مزامیر; ٤ : ۲٦پیدایش
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 پیدایش

۳۲ 
 

 است عقوبیفرزند  هودایموعود از نسل  حیمس 2الف

 عنوان پادشاهبه حیخدمت مس 4ت
 آینده پادشاهی مسیح موعود 3ح
تو را برادرانت خواهند  هوداییا« 8 :49 فصل شیدایپ

و پسران  ستود. دستت بر گردن دشمنانت خواهد بود
 خواهند کرد. میپدرت، تو را تعظ

. يپسرم از شکار برآمد ياست، ا يابچه ریش هودای 9
و  خوابدیم نیرا جمع کرده، در کم شتنیخو ریمثل ش

 زاند؟یاو را برانگ ستیاست. ک ياماده ریچون ش
از  ییدور نخواهد شد. و نه فرمان فرما هودایعصا از  10
. و مر او را اطاعت امتها دیایب لویتا ش يو يهایپا انیم

 خواهد بود.
را به مو بسته.  شیاالغ خوکرة خود را به تاك و کرة  11

انگور  ریرا به عص شیو رخت خو جامۀ خود را به شراب
 .دیشویم
 دیسف ریبه ش نشچشمانش به شراب سرخ و دندا 12

 است.
 

بـن داود  حیمس یسیکتاب نسب نامه ع 1 :1یمت لیانج
 : میبـن ابراه

را آورد و  عقوبیاسحاق را آورد و اسحاق  میابراه 2
 و برادران او را آورد. هودایعقوبی
فارص و زارح را از تامار آورد و فارص،  هودا،یو  3

 حصرون را آورد و حصرون، ارام را آورد.
نحشـون را  نـاداب،یعمرا آورد و  نادابیو ارام، عم 4

 آورد و نحشون، شْلمون را آورد.
را از  دیو شلْمون، بوعز را از راحاب آورد و بوعـز، عوب 5

 .را آورد سـایـد،یعوبراعوت آورد و 
 

داود پادشـاه را آورد و داود پادشـاه،  سـایو  6 : 1متی
 1آورد. ایرا از زن اور مـانیسل

را آورد و  ایرحبْعام، اب ورحبْعام را آورد  مان،یو سل 7
 آسـا را آورد. ـا،یاب
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را آورد و  ورامیهوشافاط،یرا آورد و  هوشافاطیو آسا،  8
 را آورد. ایعُز ورام،ی
احاز را آورد و احـاز،  وتام،یرا آورد و  وتامیا،یو عُز 9

 را آورد. ایحزْق
و  وردآمون را آ ،یرا آورد و منس یمنس ا،یو حزْق 10

 را آورد. ایوشیآمون، 
 يو برادرانـش را در زمـان جـال ـایکنیا،یوشیو  11

 بابـل آورد.
را آورد و  لیئیسألْت ا،یکنْیبابل،  يو بعد از جال 12

 زرُوبابل را آورد. ل،یئیسألْت
را  ـمیـاقیلیا هـود،یرا آورد و اب هـودیزرُوبابـل، اب 13

 را آورد. م،عازوریاقیلیآورد و ا
را آورد و  نیاکیو عازور، صادوق را آورد و صادوق،  14
 را آورد. هُـودیلیا ن،یاکی
متـان را  لعـازر،یرا آورد و ا لعـازریا هـود،یلیو ا 15

 را آورد. عقـوبیآورد و متـان، 
 یسیرا آورد که ع میشوهـر مر وسـفیعقـوب،یو  16

 از او متولـد شـد ـحیبه مس یمُسمـ
تا داود چهارده طبقه  میپس تمام طبقات، از ابراه 17

 يو از جال بابل چهارده طبقه يو از داود تا جال است
 چهارده طبقه. حیبابل تا مس

 
 میمر يا« :فرشته بدو گفت 30 :1 فصل لـوقـا لیانج

 .ياافتهیکه نزد خدا نعمت  رایترسان مباش ز
و او را  دییزا یخواه يحامله شده، پسر نکیو ا 31
 .دینام یخواه یسیع
 یمسم ،یاو بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعل 32

و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد  شود
 فرمود.

خواهد کرد  یتا به ابد پادشاه عقوبیو او بر خاندان  33
 2»نخواهد بود. تیو سلطنت او را نها
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 پیدایش

۳۳ 
 

واضح است که خداوند ما از  رایز 14 :7 فصل انیعبران
در حق آن سبط از  یطلوع فرمود که موس هودایسبط 

 نگفت. چیجهت کهانت ه
 

به من  رانیاز آن پ یکیو  5 : 5 فصل وحنایمکاشفه 
که از سبط  يریآن ش نکیمباش! ا انیگر« :دیگویم
داود است، غالب آمده است تا کتاب و  شهیو ر هودای

 1».دیهفت مهرش را بگشا
 

 ; ۷ : ۳۳ تثنیھ; ۱۷ : ۲٤اعداد; ۳٥ : ۲۹پیدایش :مراجعھ شود بھ
 ; ٤ ۱ : ٤۲اشعیا ;٥ ۱ : ۱۱اشعیا ; ٦ : ۹اشعیا ; ٤۱ : ۲۲دوم سموئیل 

; ۳ ۱ : ٦۳اشعیا; ٥ ۱ : ٦۰اشعیا; ٥, ٤ : ٥٥اشعیا; ۲۳, ۲۲, ۷, ٦ : ٤۹اشعیا 
 ; ۱۲ : ۱۱ ھوشع; ۱٤ : ٥ھوشع ; ۲۱ : ۳۰ارمیا  ;٦, ٥ : ۲۳ارمیا

  ;۲ : ٥ یخوارتاول; ۱۱ ۸ : ۷۲مزامیر; ۷ : ٦۰مزامیر; ۷ : ۲حجی 
 ; ۱۲ : ۱٥ رومیان; ۳۲ ۳۰ : ۲لوقا ; ۹ : ۲۱متی ; ٥ : ۱۷ متی

 . ۲۰مکاشفھ; ۱٥ : ۱۱مکاشفھ; ۲٥, ۲٤ : ٥ ۱اول قرنتیان 
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 خروج

۳٤ 
 

 خروج
 موعود حیاقتدار مس 13ب

پدرت،  يمن هستم خدا« :و گفت 6 :3 فصل خروج
آنگاه » .خداي یعقوبو  اسحاق يو خدا میابراه يخدا
که به خدا  دیترس رایز د،یخود را پوشان يرو یموس

 بنگرد.
 

 ایمردگان، آ امتیاما درباره ق 31 :22 فصل یمت لیانج
  را که خدا به شما گفته است، یکالم دیانخوانده

خداي اسحاق و  يو خدا میابراه يمن هستم خدا 32
 يبلکه خدا ستیمردگان ن يخدا، خدا ؟یعقوب

 »زندگان است.
 شدند. ریمتح يو میاز تعل دند،یو آن گروه چون شن 33

 
مردگان بر  نکهیو اما ا 37 :20 فصل لـوقـا لیانج
در ذکر بوته نشان داد، چنانکه  زین یموس زند،یخیم

خداي اسحاق و  يو خدا میابراه يخداوند را خدا
 خواند. یعقوب

 يبلکه خدا ستیمردگان ن يو حال آنکه خدا 38
 »همه نزد او زنده هستند. رایزندگان است. ز

 
 ;۱۳ : ۲۸ پیدایش;۸, ۷ : ۱۷پیدایش :شود بھ مراجعھ

 ; ۳٦ : ۱۸نھاشادپااول; ٥ : ٤روجخ; ۱٥, ۱٤ : ۳ روجخ;۹ : ۳۲پیدایش 
 . ۱۷ : ۱ مکاشفھ; ۲۱ : ۱۲عبرانیان ; ۳۲ : ۷ اعمال رسوالن; ۲٦ : ۱۲ سقرم

 

 راز مسیح موعود 19ب
» هستم آنکه هستم.« :گفت یخدا به موس 14 :3خروج 

(هستم) مرا  هیاهْ  :بگو نیچن لیاسرائ یبه بن« :و گفت
 »نزد شما فرستاد.

 
اسحاق و  يو خدا میابراه يمن هستم خدا 32 :22متی

 يبلکه خدا ستیمردگان ن يخدا، خدا عقوب؟ی يخدا
 1»زندگان است.

 
 »ـد؟یدانیشما مرا که م« :گفت شانیبد 20 :9لوقا

 »خدا. حیمس« :پطـرس در جواب گفت

 
 3خروج  1

 اتیمن نان ح« :گفت شانیبد یسیع 35 :6یوحنا
هرگز گرسنه نشود و هر  د،یکه نزد من آ یهستم. کس
 آرد، هرگز تشنه نگردد. مانیکه به من ا

 
به شما  نیآم نیآم« :گفت شانیبد یسیع 58 :8یوحنا

شود من  دایپ میاز آنکه ابراه شیکه پ میگویم
 »هستم.

 
 اتیو ح امتیمن ق« :بدو گفت یسیع 25 :11یوحنا

آورد، اگر مرده باشد، زنده  مانیهستم. هر که به من ا
 گردد

 
و امروز و تا ابداآلباد  روزید حیمس یسیع 8 :13عبرانیان

 همان است.
 

 دیگویم» اول و آخر، ا،یمن هستم الف و « 8 :1مکاشفه 
قادر  د،یآیآن خداوند خدا که هست و بود و م

 .االطالقیعل
 

; ۱۱ : ۱۳متی; ٤ : ۳۰امثال; ۲ : ۹۰مزامیر; ٦ : ٤٤اشعیا: مراجعھ شود بھ
 ; ۱ : ۱٥یوحنا; ٦ : ۱٤یوحنا;۱٤, ۹ : ۱۰یوحنا; ۱۲ : ۸یوحنا

 ۸ : ٤مکاشفھ; ۱۷, ٤ : ۱مکاشفھ
 

 

 .مسیح موعود همان بره خدا است 2ب
 موعود دارد حیاشاره به عمل مس ریفط دیع افتیض 8خ

باشد، از  کسالهینۀینر ب،یع یبرة شما ب 5 :12خروج
 .دیریاز بزها آن را بگ ایگوسفندان 

انجمن  یو تمام دیماه نگاه دار نیو آن را تا چهاردهم ا 6
 آن را در عصر ذبح کنند  لیاسرائ یجماعت بن

و سردر  مهیو آن را بر هر دو قا رندیو از خون آن بگ 7
 بپاشند. خورند،یخانه که در آن، آن را م

کرده،  انید. به آتش برو گوشتش را در آن شب بخورن 8
 2تلخ آن را بخورند. يهایو سبز ریبا نان فط

  

 12و  3خروج  2



 خروج

۳٥ 
 

و نه پخته با آب،  دیخام نخور چیو از آن ه 9: 12خروج
و  شیهاو پاچه اششده، کله انیبلکه به آتش بر

 اندرونش را
. و آنچه تا صبح دیاز آن تا صبح نگاه مدار يزیو چ 10

 .دیمانده باشد، به آتش بسوزان
بر  نیو نعل کمر شما بسته :دیطور بخور نیرا بد و آن 11

 لیو آن را به تعج و عصا در دست شما شما يهایپا
 چونکه فصح خداوند است. د،یبخور

و همۀ  مصر عبور خواهم کرد نیشب از زم نو در آ« 12
خواهم  میمصر را از انسان و بها نینخست زادگان زم

من  خواهم کرد. يمصر داور انیخدا یو بر تمام زد
 هستم. هوهی

شما خواهد بود، بر  يبرا یو آن خون، عالمت 13
 نم،ی. و چون خون را ببدیباشیکه در آنها م ییهاخانه

مصر را  نیکه زم یاز شما خواهم گذشت و هنگام
 هالك شما بر شما نخواهد آمد يآن بال برا زنم،یم
و در آن،  خواهد بود يادگارییو آن روز، شما را برا 14
 ،يو آن را به قانون ابد دیخداوند نگاه دار يبرا يدیع

 .دینگاه دار دینسالً بعد نسل ع
که در طشت است  یاز زوفا گرفته، در خون ياو دسته 22

که در  یآن، از خون مۀیو بر سر در و دو قا دیفرو بر
از شما از در خانۀ خود تا  یو کس دیطشت است بزن

 نرود. رونیصبح ب
را بزند و  انیخداوند عبور خواهد کرد تا مصر رایز 23

 ناهما ند،یب اشمهیچون خون را بر سردر و دو قا
خداوند از در گذرد و نگذارد که هالك کننده به 

 تا شما را بزند دیشما درآ يهاخانه
 يابد ضۀیخود و پسران خود به فر يامر را برا نیو ا 24

 .دینگاه دار
 

که  دیرا د یسیع ییحیآن روز  يو در فردا 29 :1یوحنا
بره خدا که گناه  نکیا« :. پس گفتدیآیبه جانب او م
 1!داردیجهان را بر م

 

 
 12خروج  1

کهنه  هیرمایپس خود را از خم 7 :5 فصل انیاول قرنت 
 هیرمایخم یچنانکه ب د،یتازه باش ریتا فط دیپاك ساز

در راه ما ذبح شده  حیکه فصح ما مس رایز دیهست
 است.

 
 یعنی هیبه سبب خون او فد يکه در و 7: 1افسسیان

 .میاافتهیاو  ضیآمرزش گناهان را به اندازه دولت ف
 

چون ظاهر شد تا  حیمس کنیل 11 :9 فصل انیعبران
رگتر و بز مهیباشد، به خ ندهیآ يکهنه نعمتها سیرئ

خلقت  نیکه از ا یعنیکاملتر و ناساخته شده به دست 
 ست،ین

 کیها، بلکه به خون خود، و نه به خون بزها و گوساله 12
را  يابد هیمرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و فد

 .افتی
هر گاه خون بزها و گاوان و خاکستر گوساله  رایز 13

 یتا به طهارت جسم شودیم دهیچون بر آلودگان پاش
 سازد،یمقدس م

روح  ح که بهیخون مس اده،یچند مرتبه ز ایپس آ 14
شما را  ریضم د،یبه خدا گذران بیعیرا ب شتنیخو یازل

زنده را  ياز اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت تا خدا
 د؟ییخدمت نما

 
 دیکنیپس به چه مقدار گمان م 29: 10 فصل عبرانیان

تر شمرده خواهد که آن کس، مستحق عقوبت سخت
را که به یکرد و خون عهد مالیشد که پسر خدا را پا

شد، ناپاك شمرد و روح نعمت را  دهیدس گردانآن مق
 حرمت کرد؟ یب
 

 دنیفصح و پاش دیع مان،یبه ا 28 :11 فصل انیعبران
خون را بعمل آورد تا هالك کننده نخست زادگان، بر 

 2دست نگذارد. شانیا
 
  

 12خروج  2



 خروج

۳٦ 
 

 دیاشده دهیکه خر دیدانیم رایز 18 :1 فصل اول پطرس
نه به  دیاافتهیکه از پدران خود  یباطل رتیاز س

بلکه به خون گرانبها  19 مثل نقره و طال، یفان يزهایچ
 ح،یخون مس یعنیداغ  یو ب بیع یچون خون بره ب

 
 ; ۱۸ : ۱۹اعداد ;٥, ٤ : ۲۳الویان; ۷ : ۱۲خروج :مراجعھ شود بھ

; ۳٦ : ۱یوحنا ; ۱٦ ۱۲ : ۱٤مرقس ; ۳۰, ۱۹ ۱۷ : ۲٦متی; ۷ : ٥۱مزامیر
; ۱۳ ٦ : ٥مکاشفھ; ۲٤ : ۱۲عبرانیان; ۱٤ : ۱۰عبرانیان ; ۱۹�۷ : ۹عبرانیان 

 . ۲۳, ۲۲ : ۲۱مکاشفھ 

 

 موعود حیرنج مس اتیجزئ 13ج
از  يزیو چ خانه خورده شود کیدر  46 :12خروج

 .دیاز آن مشکن یو استخوان مبر رونیگوشتش از خانه ب
 

واقع شد تا کتاب تمام شود که  نیکه ا رایز 36 :19یوحنا
 »از او شکسته نخواهد شد. یاستخوان« :دیگویم

 
 ۳۳ : ۱۹یوحنا; ۲۰ : ۳٤مزامیر; ۱۲ : ۹اعداد :مراجعھ شود بھ

 
 

 .موعود حیخداوند و مس یمهربان 22ب
سرود را  نیا لیاسرائ یو بن یآنگاه موس 1 :15خروج 

را سرود  هوهی« :گفتند که ده،ییخداوند سرا يبرا
که با جالل مظفر شده است. اسب و  رایز خوانمیم

 انداخت. ایسوارش را به در
 دهیمن است. و او نجات من گرد حیخداوند قوت و تسب 2

. کنمیم دیمن است، پس او را تمج يخدا نیاست. ا
 .خوانمیمن است، پس او را متعال م درپ يخدا

 
بنده خدا و سرود بره را  یسرود موس 3 :15مکاشفه

است اعمال تو  بیو عج میعظ« :ندیگویو م خوانندیم
 يقادر مطلق! عدل و حق است راهها يخداوند خدا يا

 1ها!پادشاه امت يتو ا
 

 ; ٥ : ۱۳۲مزامیر; ۳ : ۲۲مزامیر; ۱ : ٦٦اشعیا :مراجعھ شود بھ
 ; ۱٤ ۹ : ٥مکاشفھ; ۲۲, ۲۱ : ۲افسسیان; ۱۲ : ٤اعمال رسوالن

 ۱ : ۱۹مکاشفھ

 

 
 15و  12خروج  1

 موعوداسامی و عناوین مسیح  8الف
 موعود حیقدرت و نفوذ مس 16ب

تو بر آن  يرو شیهمانا من در آنجا پ 6 :17خروج
و صخره را  ستمیایاست، م بیکه در حور ياصخره
پس » و قوم بنوشند. دیآ رونیزد تا آب از آن ب یخواه
 کرد. نیچن لیاسرائ خیبه حضور مشا یموس

 
 

خبر  یشما ب خواهمیبرادران نم يا رایز 1 :10اول قرنتیان
ابر بودند و همه از  ریپدران ما همه ز نکهیاز ا دیباش
 عبور نمودند  ایدر

 ا؛یدر ابر و در در افتند،یدیتعم یو همه به موس 2
 را خوردند یو همه همان خوراك روحان 3
که  رایز دند،یرا نوش یو همه همان شرب روحان 4

 شانیکه از عقب ا یاز صخره روحان دندیآشامیم
 .بود حیو آن صخره مس دآمیم

 
 ۱۷ : ۲۲مکاشفھ ;۳۷ : ۷یوحنا; ۱٤, ۱۰ : ٤یوحنا :مراجعھ شود بھ

 

 
 رابطه مسیح موعود با پدر 5الف 

تو  يرو شیپ يامن فرشته نکیا« 20 :23خروج
که یتا تو را در راه محافظت نموده، بدان مکان فرستمیم

 ام برساندکرده ایمه
را بشنو و از او تمرد منما از او با حذر باش و آواز او  21
چونکه نام من در  د،یگناهان شما را نخواهد آمرز رایز

 اوست.
 

من رسول خود را خواهم فرستاد و او  نکیا 1 :3مالکی
 يخواهد ساخت؛ و خداوند ایمن مه يرو شیرا پ قیطر

خود  کلیناگهان به ه د،یباشیکه شما طالب او م
که شما از او مسرور  يآن رسول عهد یعنیخواهد آمد، 

 نیا وتیصبا هوهی! قول دیآی. هان او مدیباشیم
 2است.

 

 23و  15خروج  2



 خروج

۳۷ 
 

 يو هنوز سخن بر زبانش بود که ناگاه ابر 5 :17متی 
از ابر  يآواز نکیافکند و ا هیسا شانیدرخشنده بر ا

 يمن که از و بیاست پسر حب نیا«که  دیدر رس
 »!دیخشنودم. او را بشنو

 
 ».میهست کیمن و پدر  30 :10یوحنا

کرده، به جهان فرستاد،  سیرا که پدر تقد یکس ایآ 36
از آن سبب که گفتم پسر  ،ییگویکفر م دییگویبدو م

  خدا هستم؟
 مانیبه من ا آورم،یاگر اعمال پدر خود را بجا نم 37
 .دیاوریم

 مانیهرگاه به من ا آورم،یجا مو لکن چنانچه ب 38
 دیکن نیقیو  دیا بدانت دیآور مانیبه اعمال ا د،یآورینم

 »که پدر در من است و من در او.
 

که از جهان به من  یاسم تو را به آن مردمان« 6 :17یوحنا
را به  شانیظاهر ساختم. از آن تو بودند و ا يعطا کرد

 و کالم تو را نگاه داشتند. يمن داد
 

و خواهم  دمیشناسان شانیو اسم تو را به ا 26: 17یوحنا
 شانیدر ا ياکه به من نموده یتا آن محبت دیشناسان

 »باشم. شانیدر ا زیباشد و من ن
 

 ; ۱۹ : ۱٤خروج ;٦ ۲ : ۳خروج; ۱٦ : ٤۸پیدایش :مراجعھ شود بھ
; ۱٤, ۱۳ : ٥ وعیش; ۱٦ : ۲۰ اعداد; ۱٥, ۱٤, ۲ : ۳۳روجخ; ۳٤ : ۳۲ روجخ

  ;۱۲ : ۲رمیا زم; ۹ : ٦۳ شعیاا; ۸ : ٤۲ شعیاا ;٦ : ۹ شعیاا
; ۹ : ۲ نلسیاوک; ۱۰, ۹ : ۱٤ حناوی; ۲۸ : ۱۲ حناوی ;۳۸, ۳۰ : ۱۰ حناوی

 ; ۲٥ : ۱۲ ننیاراعب; ۲۹ ۲٦ : ۱۰ ننیاراعب ;۱٦, ۱۱, ۱۰ : ۳ننیاراعب
 ۸ : ۱ مکاشفھ
 

 
 خداوند بایستی در بین مردمش مسکن گزیند. 18ث

من بسازند تا در  يبرا یو مقدس یو مقام 8 :25خروج
  ساکن شوم. شانیا انیم
موافق هر آنچه به تو نشان دهم از نمونۀ مسکن و  9

 1.دیبساز نیاسبابش، همچن عینمونۀ جم
تخت  يو در آنجا با تو مالقات خواهم کرد و از باال 22

که بر تابوت شهادت  یدو کروب انیرحمت از م

 
 25و  23خروج  1

 يبا تو سخن خواهم گفت، دربارة همۀ امور باشند،یم
 رمود.تو را امر خواهم ف لیاسرائ یکه بجهت بن

 
 دیپس خوف همه را فرا گرفت و خدا را تمج 16 :7لوقا

ما مبعوث  انیبزرگ در م ياینب«که  گفتندیکنان م
 »شده و خدا از قوم خود تفقد نموده است.

 
ما  انیو م دیو کلمه جسم گرد 14 :1 فصل وحنای لیانج

 م،یدیو جالل او را د ؛یو راست ضیساکن شد، پر از ف
 پدر. گانهیپسر  ستهیشا یجالل

 
شهادت با پدران ما  مهیو خ 44 :7 فصل اعمال رسوالن

آن « :گفت یدر صحرا بود چنانکه امر فرموده، به موس
 » بساز. يادهیکه د يارا مطابق نمونه

درآوردند به  وشعیهمراه  افته،یو آن را اجداد ما « 45
پدران ما  يرو شیکه خدا آنها را از پ ییهاملک امت

 داود.  امیا اافکند ت رونیب
گشت و درخواست  ضیخدا مستف ورکه او در حض 46

 .دینما دایپ خداي یعقوب يبرا ینمود که خود مسکن
 بساخت. يااو خانه يبرا مانیاما سل 47
مصنوع دستها  يهادر خانه یحضرت اعل کنیو ل 48

 گفته است یچنانکه نب شودیساکن نم
 نیمن است و زم یآسمان کرس دیگویخداوند م«که  49
و محل  دیکنیمن بنا م يبرا ياانداز من. چه خانه يپا

 من کجاست؟ دنیآرام
 

اول نصب شد که در آن  مهیخ رایز 2 :9 فصل انیعبران
 یو آن به قدس مسم و نان تقدمه زیبود چراغدان و م

  .دیگرد
اي که به قدس و در پشت پرده دوم بود آن خیمه 3

 2 االقداس مسمی است، 
  

 25خروج  2



 خروج

۳۸ 
 

که در آن بود مجمره زرین و تابوت  4  :9 فصل انیعبران
شهادت که همه اطرافش به طال آراسته بود؛ و در آن 
بود حُقه طال که پر از من بود و عصاي هارون که شکوفه 

 .آورده بود و دو لوح عهد

و بر زبر آن کروبیان جالل که بر تخت رحمت سایه  5   
 .ها نیستبودند و اآلن جاي تفصیل آنگستر می

 
 يکهنه نعمتها سیچون ظاهر شد تا رئ حیمس کنیل 11 

بزرگتر و کاملتر و ناساخته شده  مهیباشد، به خ ندهیآ
  ست،یخلقت ن نیکه از ا یعنیبه دست 

 کیها، بلکه به خون خود، و نه به خون بزها و گوساله 12
را  يابد هیمرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و فد

 .افتی
 

و آوازي بلند از آسمان  3 :21 فصل مکاشفه یوحنا 
اینک خیمه خدا با آدمیان است « :گفتشنیدم که می

هاي او و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قوم
خواهند بود و خود خدا با ایشان خداي ایشان خواهد 

 .بود
 

 ; ۲٤ : ۲۰ خروج ;۲ : ۱٥ خروج; ۳۳ : ۱۸پیدایش: مراجعھ شود بھ
 ; ۲ : ۳٦ خروج; ۱۸ : ۳۱ خروج ;٦ : ۳۰خروج; ٤۳, ٤۲ : ۲۹ خروج

; ٦ : ۱۲اشعیا; ۳۱-۲٦ : ٥تثنیھ; ۸۹ : ۷اعداد; ۲ : ۱٦الویان; ٦ : ٤ الویان
 ;۲, ۱ : ۸۰مزامیر; ۳ : ۸زکریا; ۱۰ : ۲زکریا; ۱٦ : ۳۷اشعیا

 . ۹ : ۹عبرانیان; ٥ : ۸عبرانیان; ۱٦ : ٦دوم قرنتیان
 

 
 شیعنوان کشموعود به حیخدمت مس 3ت

بگذار تا  فودیا يو آن دو سنگ را بر کتفها12 :28خروج
و هارون  باشد لیاسرائ یبن يبرا يادگارییسنگها

را بر دو کتف خود، بحضور خداوند  شانیا ينامها
 بردارد. يادگارییبرا

 

 
است،  یچون تا به ابد باق يلکن و 24 :7 فصل انیعبران

 1زوال دارد.  یکهانت ب
 يو لهیرا که بوس یقادر است که آنان زیجهت ن نیاز ا 25

بخشد، چونکه دائما  تینها ینجات ب ند،ینزد خدا آ
 را بکند.  شانیزنده است تا شفاعت ا

 
 28و  25خروج  1

است،  ستهیکهنه شا سیرئ نیکه ما را چن رایز 26
ب و از گناهکاران جدا شده و یع یآزار و ب یقدوس و ب

 دهیاز آسمانها بلندتر گرد
کهنه که  يروز محتاج نباشد به مثال آن روساکه هر  27

بگذراند،  یقوم قربان يگناهان خود و بعد برا ياول برا
که خود را  یبار فقط بجا آورد هنگام کیرا  نیچونکه ا
  .دیگذران یبه قربان

دارند  يرا که کم زور یمردمان عتیاز آنرو که شر 28
، است عتیلکن کالم قسم که بعد از شر سازد،یکاهن م

 پسر را که تا ابداآلباد کامل شده است.
 

 . ۷۲, ٤ ٥ : ۱ لوقا; ۱۳ : ٦ زکریا: مراجعھ شود بھ

 
 شیعنوان کشموعود به حیخدمت مس 3ت

 نهیرا بر س لیاسرائ یبن يو هارون نامها 29 :28خروج 
که به قدس داخل شود،  یبند عدالت بر دل خود، وقت

 دائماً بردارد. يادگاریبه حضور خداوند بجهت 
 

 افتهیکوتریلکن اآلن او خدمت ن 6 :8 فصل انیعبران
هست که  زین کوتریکه متوسط عهد ن ياست، به مقدار

 مرتب است. کوترین يهابر وعده
 

به قدس ساخته شده  حیمس رایز 24 :9 فصل انیعبران
است؛ بلکه  یقیبه دست داخل نشد که مثال مکان حق

به خود آسمان تا آنکه اآلن در حضور خدا بجهت ما 
 ظاهر شود.

 

 شیعنوان کشموعود به حیخدمت مس 3ت
خالص بساز و بر آن  ياز طال ياو تُنکه 36 :28خروج

 نقش کن. هوهییبرا تیمثل نقش خاتم قدوس
 

را به نزد  دیمج يسایتا کل 27 : 5 فصل ـانیافـسسـ
مثل آن  زیچ چیه اینیخود حاضر سازد که لکه و چ

 2باشد. بیع ینداشته باشد، بلکه تا مقدس و ب
 ۲۰ : ۱٤ زکریا; ۳ : ۱۰الویان; ۹ : ۸الویان ; ۳۰ : ۳۹ خروج: مراجعھ شود بھ

 

 28خروج  2



 خروج

۳۹ 
 

 شیعنوان کشموعود به حیخدمت مس 3ت
ببند تا بر عمامه  يو آن را به نوار الجورد 37 :28خروج

 عمامه خواهد بود. یشانیباشد، بر پ
 یهارون باشد تا هارون گناه موقوفات یشانیو بر پ 38

 يایدر همۀ هدا ند،ینمایوقف م لیاسرائ یکه بن
او  یشانیمتحمل شود. و آن دائماً بر پ شانیمقدس ا

 باشد تا بحضور خداوند مقبول شوند.
 

 یمیکهنه عظ سیپس چون رئ 14 :4 فصل انیعبران
پسر  ،یسیع یعنیکه از آسمانها درگذشته است  میدار

 .میخدا، اعتراف خود را محکم بدار
 
 

 ; ۱۱ : ۲۳الویان; ۲۷ : ۲۲ الویان; ٤ : ۱الویان : مراجعھ شود بھ
 ; ۲۹ : ۱ یوحنا; ۲۰ : ۱٤ زکریا ;٥ ۱ : ۳زکریا; ۱۲, ۱۱, ٦ : ٥۳ اشعیا

 ; ۲٤, ٥ : ۲اول پطرس; ۲۸ : ۹ عبرانیان ;۲۱ : ٥ دوم قرنتیان
 . ۱۸ : ۳اول پطرس
 

 
 خداوند بایستی در بین مردمش مسکن گزیند 18ث

 کنمیاجتماع و مذبح را مقدس م مۀیو خ 45: 29خروج
من  يتا برا کنمیم سیو هارون و پسرانش را تقد

 کهانت کنند.
 شانیا يساکن شده، خدا لیاسرائ یبن انیو در م 46
 .باشمیم

 هستم شانیا يخدا هوه،یو خواهند دانست که من  47
 انیتا در م امآورده رونیمصر ب نیرا از زم شانیکه ا

 هستم. شانیا يخدا هوهیساکن شوم. من  شانیا
 

من بسازند تا در  يبرا یو مقدس یو مقام 8 :25خروج 
 ساکن شوم. شانیا انیم

 
و جالل  دیاجتماع را پوشان مۀیآنگاه ابر، خ 34: 40خروج

 1خداوند مسکن را پر ساخت.
 

 رایکن ز يترنم نما و شاد ونیدختر صه يا 10 :2زکریا
تو ساکن  انیو در م میآیم نکیکه ا دیگویخداوند م

 خواهم شد.

 
 29و  28خروج  1

ما ساکن شد، پر  انیو م دیو کلمه جسم گرد 14: 1یوحنا
 ستهیشا یجالل م،یدیو جالل او را د ؛یو راست ضیاز ف

 پدر. گانهیپسر 
 

او را  تواندیکه جهان نم یروح راست یعنی 17: 14یوحنا
و اما شما  شناسدیو نم ندیبیکه او را نم رایقبول کند ز

و در شما  ماندیکه با شما م رایز د،یشناسیاو را م
 خواهد بود.

دانست که من در پدر  دیو در آن روز شما خواه 20
 هستم و شما در من و من در شما.

مرا محبت  یاگر کس« :او گفتدر جواب  یسیع 23
کالم مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را محبت  د،ینما

 میمسکن خواه ياو آمده، نزد و يخواهد نمود و به سو
 گرفت.

 
خدا را با بتها چه موافقت؟  کلیو ه 16 :6دوم قرنتیان

چنانکه خدا گفت  د،یباشیم یح يخدا کلیشما ه رایز
راه خواهم  شانیساکن خواهم بود و در ا شانیدر ا«که 

قوم من  شانیو ا خواهم بود شانیا يرفت و خدا
 »خواهند بود.

 
 دیشویبا هم بنا کرده م زیشما ن يو در و 22 :2افسسیان

 .دیتا در روح مسکن خدا شو
 

که  دمیبلند از آسمان شن يو آواز 3 :21مکاشفه
 شانیاست و با ا انیخدا با آدم مهیخ نکیا« :گفتیم

او خواهند بود و  يهاقوم شانیساکن خواهد بود و ا
 2خواهد بود. شانیا يخدا شانیخود خدا با ا

 
 ; ۱٥ : ۱۸تثنیھ;۱٥ : ۹ اعداد; ۱۲ : ۲٦الویان :مراجعھ شود بھ

 . ۳ ۱ : ۷دوم تواریخ; ۱۱, ۱۰ : ۸ اول پادشاھان
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 خروج

٤۰ 
 

 فیض الهی و مسیح موعود. 23ب

 شیاحسان خود را پ یمن تمام« :گفت 19 :33خروج
تو ندا  يرو شیرا پ هوهیو نام  گذرانمیتو م يرو
بر هر که رئوف هستم و رحمت  کنمیو رأفت م کنمیم

 »هستم. میخواهم کرد بر هر که رح
 

رحم « :دیگویم یبه موس رایز 15 :9 فصل ـانیرومـ
خواهم فرمود بر هر که رحم کنم و رأفت خواهم نمود 

  ».میفت نمابر هر که رأ
الجرم نه از خواهش کننده و نه از شتابنده است،  16

 رحم کننده. يبلکه از خدا
تو را  نیهم يبرا« :دیگویکتاب به فرعون م رایز 17

تا قوت خود را در تو ظاهر سازم و تا نام من  ختمیبرانگ
 »در تمام جهان ندا شود.

و هر که را  کندیرحم م خواهدیهر که را م نیبنابرا 18
 .سازدیخواهد سنگدل میم

 یو تا دولت جالل خود را بشناساند بر ظروف رحمت 23
 1جالل مستعد نمود، يکه آنها را از قبل برا

 
و تا دولت جالل خود را بشناساند بر ظروف  23: 9رومیان
 جالل مستعد نمود، يکه آنها را از قبل برا یرحمت
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 الویان

٤۱ 
 

 الویان
موعود است  حیعمل مس کنندهانیگوشت ب ياهدا 1خ

 نیریش یطعم -موعود  حیعمل مس
و  دیپس گاو را به حضور خداوند ذبح نما 5 :1الویان

و خون را  اورندیب کیپسران هارون کهنه خون را نزد
 اجتماع است بپاشند مۀیبر اطراف مذبح که نزد در خ

و کاهن همه  دیرا به آب بشو شیهاو پاچه شیو احشا 13
 یکه آن قربان و بر مذبح بسوزاند اوردیب کیرا نزد

و عطر خوشبو بجهت خداوند  نیآتش ۀیو هد یسوختن
 است.

 
بجهت  يآرد ۀیهد یقربان یو هرگاه کس« 1 :2 انیالو

و روغن  او از آرد نرم باشد یخداوند بگذراند، پس قربان
 و کندر بر آن بنهد.  زدیبر آن بر

مشت از  کیو  اوردیو آن را نزد پسران هارون کهنه ب 2
 یاز آرد نرمش و روغنش با تمام یعنیردیآن بگ

 ۀیتا هد دبسوزان يادگارییکندرش و کاهن آن را برا
 و عطر خوشبو بجهت خداوند باشد. نیآتش

 
 را یکه رحمت را پسند کردم و نه قربان رایز 6 :6هوشع

 یسوختن يهایاز قربان شتریو معرفت خدا را ب
 

خداوند او را محافظت خواهد کرد و  2 :41 فصل ریمزام
مبارك خواهد بود و او  نیزنده خواهد داشت. او در زم

 کرد. ینخواه میدشمنانش تسل يرا به آرزو
 

ما ساکن شد، پر  انیو م دیو کلمه جسم گرد 14 :1یوحنا
 ستهیشا یجالل م،یدیو جالل او را د ؛یو راست ضیاز ف

 1 پدر. گانهیپسر 
 

را گفت، چشمان خود را به  نیچون ا یسیع 1 :17یوحنا
 دهیپدر ساعت رس يا« :طرف آسمان بلند کرده، گفت

تو را جالل  زیاست. پسر خود را جالل بده تا پسرت ن
 دهد.

 
 2و  1الویان  1

را  يتو را جالل دادم و کار نیزم يمن بر رو 4 :17یوحنا
و اآلن  5 .دمیتا بکنم، به کمال رسان يکه به من سپرد

که  یپدر مرا نزد خود جالل ده، به همان جالل يتو ا
 جهان نزد تو داشتم. نشیقبل از آفر

 
خون  اده،یچند مرتبه ز ایپس آ 14 :9 فصل انیعبران
به خدا  بیع یرا ب شتنیخو یکه به روح ازل حیمس

شما را از اعمال مرده طاهر نخواهد  ریضم د،یگذران
 د؟ییزنده را خدمت نما يساخت تا خدا

 
 ; ٤۱, ۲٥, ۱۸ : ۲۹ خروج; ۲۱ : ۸پیدایش :مراجعھ شود بھ 

 ; ۲۱, ۱٥ : ٦ الویان ;۳۱ : ٤ الویان; ۱٦, ٥ : ۳الویان; ۱۲, ۹, ۲ : ۲الویان
  ;۱۸, ۱۳ : ۲۳ نیاوال ; ٦ : ۱۷ نیاوال; ۲۸, ۲۱ : ۸الویان

 ; ۱۷ : ۱۸اعداد ;۲٤, ۱٤, ۱۳, ۱۰, ۷, ۳ : ۱٥اعداد
 ; ۳٦, ۱۳, ۸, ٦, ۲ : ۲۹اعداد ;۳٦, ۱۳, ۸, ٦, ۲ : ۲۸ اعداد

 ;۳۸ : ٦ یوحنا; ۳٤ : ٤یوحنا; ۳۳ : ۱۲مرقس; ۷ : ۱۲متی; ۱۳ : ۱اشعیا
 . ٤, ۳ : ۸مکاشفھ; ۸ : ٥مکاشفھ

 

موعود است  حیعمل مس کنندهانیگوشت ب ياهدا 1خ

 نیریش یطعم -موعود  حیعمل مس
باشد، اگر از  یسالمت حۀیاو ذب یو اگر قربان« 1 :3الویان

 بیع یرمه بگذراند خواه نر و خواه ماده باشد، آن را ب
 به حضور خداوند بگذراند.

و آن را نزد  بنهد شیخو یو دست خود را بر سر قربان 2
و پسران هارون کهنه خون  دیاجتماع ذبح نما مۀیدر خ

 را به اطراف مذبح بپاشند.
بجهت خداوند  نیآتش ۀیهد ،یسالمت حۀیذب زو ا 3

 هیو همۀ پ پوشاندیکه احشا را م یهیپ یعنیبگذراند، 
 را که بر احشاست. 

 است گاهیکه بر آنهاست که بر دو ته هیو دو گُرده و پ 4
 ها جدا کند.را که بر جگر است، با گُرده يدیو سف

بر  یسوختن یو پسران هارون آن را بر مذبح با قربان 5
و  نیآتش ۀیهد نیند. اکه بر آتش است بسوزان یزمیه

 2عطر خوشبو بجهت خداوند است.
 ۀیطعام هد نیو کاهن آن را بر مذبح بسوزاند. ا 16

از آن خداوند  هیپ یعطر خوشبوست. تمام يبرا نیآتش
 است.

  

 3و  1الویان  2



 الویان

٤۲ 
 

 یکه کس یسالمت حهیاست قانون ذب نیو ا« 11 :7الویان
 نزد خداوند بگذراند. 

تشکر،  حهیتشکر بگذراند پس با ذب ياگر آن را برا 12
 ریفط يو نازکها سرشته شده به روغن ریفط يقرصها

شده،  ختهیو از آرد نرم آم شده به روغن دهیمال
 سرشته شدة به روغن را بگذراند. يقرصها

 

ذبح کرده، در آنجا بخور و  یسالمت حیو ذبا 7 :27تثنیه
 نما. يشاد تیخدا هُوهیبه حضور 

 

به آسمان  شانیچون فرشتگان از نزد او  15: 22لوقا
لحم  تیاآلن به ب«گفتند:  گریکدیرفتند، شبانان با 

را که واقع شده و خداوند آن را به  يزیچ نیو ا میبرو
 ».مینیما اعالم نموده است بب

 
و نان را گرفته، شکر نمود و پاره کرده، به  19 :22لوقا

شما  ياست جسد من که برا نیا« :داد و گفت شانیا
 ».دیمن بجا آر ادیرا به  نیا شود؛یداده م

 
دارم که بخورم  ییمن غذا« :گفت شانیبد 32 :4یوحنا

 » .دیدانیو شما آن را نم
او  يبرا یمگر کس« :گفتند گریکدیشاگردان به  33

 » آورده باشد! یخوراک
خوراك من آن است که « :گفت شانیبد یسیع 34

آورم و کار او را به خواهش فرستنده خود را به عمل 
 انجام رسانم.

 
من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل  51 :6یوحنا

نان بخورد تا به ابد زنده خواهد  نیاز ا یشد. اگر کس
جسم من است که آن  کنمیکه من عطا م یماند و نان

 1».بخشمیجهان م اتیرا بجهت ح
 

که از آسمان نازل شد، نه  یاست نان نیا 58 :6یوحنا
همچنان که پدران شما من را خوردند و مردند؛ بلکه 

 »نان را بخورد تا به ابد زنده ماند. نیهر که ا
 
 
 3الویان  1

برکت که آن را تبرك  الهیپ 16 :10اول قرنتیان
 یو نان ست؟ین حیشراکت در خون مس ایآ م،یخوانیم

  ؟ین حیشراکت در بدن مس ایآ م،یکنیرا که پاره م
 
آنچه به  افتم،یمن از خداوند  رایز 23 :11ول قرنتیانا

که او را  یخداوند در شب یسیسپردم که ع زیشما ن
 کردند، نان را گرفت میتسل

 نی. ادیبخور دیریبگ« :و شکر نموده، پاره کرد و گفت 24
را به  نی. اشودیشما پاره م ياست بدن من که برا

 » .دیمن بجا آر يادگاری
 الهیپ نیا« :بعد از شام و گفت زیرا ن الهیپ نیو همچن 25

به  د،یرا بنوش نیاست در خون من. هرگاه ا دیعهد جد
 » .دیمن بکن يادگاری

 د،یرا بنوش الهیپ نیو ا دینان را بخور نیا گاههر رایز 26
 .دیکه باز آ یتا هنگام دیینمایموت خداوند را ظاهر م

 الهینان را بخورد و پ ستهیپس هر که بطور ناشا 27
خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد 

طرز  نیاما هر شخص خود را امتحان کند و بد 28 بود.
 بنوشد.  الهیاز آن پ واز آن نان بخورد 

خود را  يفتوا نوشد،یو م خوردیهر که م رایز 29
 .کندینم زییاگر بدن خداوند را تم نوشدیو م خوردیم

 
را  حیتسب یاو قربان لهیبوس پس 15 :13فصل  انیعبران

را که به اسم او  ییثمره لبها یعنیم،یبه خدا بگذران
 معترف باشند.

 
زنده بنا  يمثل سنگها زیشما ن 5 :2 فصل اول پطرس

و کهانت مقدس تا  یبه عمارت روحان دیشویکرده م
 یسیو مقبول خدا را بواسطه ع یروحان يهایقربان
 2.دیبگذران حیمس

 
 ; ۱۲ : ۹اول سموئیل ;۲۱ ۱۸ : ۷الویان; ۱۱ : ۲٤خروج: بھمراجعھ شود 

; ٦ : ۲۷مزامیر; ۲۷ : ٤۳حزقیال; ٦۲ : ۸ اول پادشاھان; ۳ : ۱٦اول سموئیل
 ;۱۷ : ۱۱٦ مزامیر; ۲۲ : ۱۰۷مزامیر; ۸ : ۹٦ مزامیر ;۱٤ : ٥۰مزامیر

  ;۲۰ : ٥افسسیان; ۱۷, ۱٤ : ۱٤ رومیان; ٤۱ : ۱۱ لوقا
 ;۱٦ : ۱۳عبرانیان ;۱٥ : ۱تیطوس; ۱۸ : ٤فلیپیان; ۲۲ : ٥غالطیان

 . ۹ ٦ : ۱یوحنا۱ 
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 الویان

٤۳ 
 

 مسیح موعود همان بره خدا است 2ب
 قربانی گناه اشاره به کار مسیح موعود دارد 5خ

 :گناه کاهن
 و ورزد گناهی است شده مسح که کاهن اگر 3: 4الویان
 است، کرده که گناهی براي پس سازد، مجرم را قوم

 خداوند نزد گناه قربانی براي رمه از عیب بی ايگوساله
 .بگذراند

 خداوند حضور به اجتماع خیمۀ در به را گوساله و 4
 را گوساله و بنهد گوساله سر بر را خود دست و بیاورد

 .نماید ذبح خداوند حضور به
 به را آن گرفته، گوساله خون از شده مسح کاهن و 5

 .درآورد اجتماع خیمۀ
 حضور به و برد فرو خون در را خود انگشت کاهن و 6

 هفت را خون از قدري قدس حجاب پیش خداوند
 .بپاشد مرتبه

 بخور مذبح هايشاخه بر را خون از قدري کاهن و 7
 خداوند حضور به است، اجتماع خیمۀ در که معطر

 قربانی مذبح بنیان بر را گوساله خون همۀ و بپاشد
 .بریزد است اجتماع خیمۀ در به که سوختنی

 احشا که پیهی یعنی گناه، قربانی گوسالۀ پیه تمامی و 8
 بردارد آن از احشاست بر که را پیه همۀ و پوشاندمی را

 است تهیگاه دو بر که آنهاست بر که پیهی و گُرده دو و 9
 کند جدا هاگُرده با است جگر بر که را سفیدي و
 و شودمی برداشته سالمتی ذبیحۀ گاو از چنانکه 10

 بسوزاند سوختنی قربانی مذبح بر را آنها کاهن
 و سرش با گوشتش تمامی و گوساله پوست و 11

 سرگینش، و احشایش و هایشپاچه
 پاك مکان در لشکرگاه بیرون را گوساله تمامی یعنی 12

 به هیزم بر را آن و ببرد ریزندمی را خاکستر که جایی
 ریزندمی را خاکستر که جایی در. بسوزاند آتش

 1.شود سوخته

 :نادانی –گناه انسان 
 گناه سهواً زمین اهل از کسی هرگاه و« 27 :4الویان
 خداوند نواهی همۀ از کرد نباید که را کاري و ورزد
 شود، مجرم و بکند
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 آنگاه شود، معلوم او بر است کرده که گناهی چون 28
 که گناهی بجهت عیب بی مادة بز خود قربانی براي
 .بیاورد است کرده

 گناه قربانی و بنهد گناه قربانی سر بر را خود دست و 29
 .نماید ذبح سوختنی قربانی جاي در را

 
 بودیم شده گمراه گوسفندان مثل ما جمیع 6 :53اشعیا

 گناه خداوند و بود برگشته خود راه به ما از یکی هر و
 .نهاد وي بر را ما جمیع

. نگشود را خود دهان نموده، تواضع اما شد مظلوم او 7
 که گوسفندي مانند و برندمی ذبح براي که ايبره مثل
 را خود دهان همچنان است زبان بی اشبرنده پشم نزد

 .نگشود
 

 مضروب را او که آمد پسند را خداوند اما 10 :53اشعیا
 گناه قربانی را او جان چون. سازد مبتال دردها به نموده،

 دراز او عمر و دید خواهد را خود ذریت آنگاه ساخت،
 خواهد میسر او دست در خداوند مسرت و شد خواهد

 . بود
 خواهد سیر و دید خواهد را خویش جان مشقت ثمره 11

 عادل را بسیاري خود معرفت به من عادل بنده و. شد
 خویشتن بر را ایشان گناهان او که زیرا گردانید خواهد

 .نمود خواهد حمل
 

 که دید را عیسی یحیی روز آن فرداي در و 29 :1یوحنا
 گناه که خدا بره اینک« :گفت پس. آیدمی او جانب به

 !داردمی بر را جهان
 اینک« :گفت و رود؛می راه که دید را عیسی ناگاه 36

 2».خدا بره
 

 این خواندمی که کتاب از ايفقره و 32 :8اعمال رسوالن
 ايبره چون و برند مذبح به که گوسفندي مثل« که بود

 را خود دهان همچنین خود، برنده پشم نزد خاموش
 .گشایدنمی
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 شایسته کهنه رئیس چنین را ما که زیرا 26 :7عبرانیان
 جدا گناهکاران از و عیب بی و آزار بی و قدوس است،
 گردیده بلندتر آسمانها از و شده

 
 به بلکه ها،گوساله و بزها خون به نه و 12 :9عبرانیان

 و شد داخل اقدس مکان به فقط مرتبه یک خود، خون
 .یافت را ابدي فدیه

 گوساله خاکستر و گاوان و بزها خون گاه هر زیرا 13
 جسمی طهارت به تا شودمی پاشیده آلودگان بر چون

  سازد،می مقدس
 روح به که مسیح خون زیاده، مرتبه چند آیا پس 14

 شما ضمیر گذرانید، خدا به عیب بی را خویشتن ازلی
 را زنده خداي تا ساخت نخواهد طاهر مرده اعمال از را

 نمایید؟ خدمت
 

 را خدمت آالت جمیع و خیمه همچنین و 21 :9عبرانیان
 . بیالود خون به نیز

 طاهر خون به چیز همه تقریباً شریعت، بحسب و 22
 . نیست آمرزش خون، ریختن بدون و شودمی
 اینها به سماوي چیزهاي هايمثل که بود الزم پس 23

 از نیکوتر هايقربانی به سماویات خود لکن شود، طاهر
 . اینها

 نشد داخل دست به شده ساخته قدس به مسیح زیرا 24
 تا آسمان خود به بلکه است؛ حقیقی مکان مثال که

  .شود ظاهر ما بجهت خدا حضور در اآلن آنکه
 آن مانند کند، قربانی بارها را خود جان آنکه نه و 25

 اقدس مکان به دیگري خون با سال هر که کهنه رئیس
 1شود؛می داخل

 
 رفع بزها و گاوها خون که است محال زیرا 4 :10عبرانیان
  .بکند را گناهان

 :گویدمی شود،می جهان داخل که هنگامی لهذا 5
 من براي جسدي لکن نخواستی، را هدیه و قربانی«

 . ساختی مهیا
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 رغبت گناه هايقربانی و سوختنی هايقربانی به 6
  .نداشتی

 من حق در کتاب طومار در( آیممی اینک گفتم، آنگاه 7
  ».آورم بجا خدا اي را تو اراده تا) است مکتوب

 هايقربانی و هاقربانی و هدایا« :گویدمی پیش چون 8
 رغبت آنها به و نخواستی را گناه هايقربانی و سوختنی
  گذرانند،می شریعت بحسب را آنها که »نداشتی،

 بجا خدا اي را تو اراده تا آیممی اینک« که گفت بعد 9
  سازد استوار را دوم تا داردمی بر را اول پس» .آورم

 عیسی جسد قربانی به ایم،شده مقدس اراده این به و 10
 . فقط مرتبه یک مسیح،

 ایستدمی بوده، مشغول خدمت به روزه هر کاهن هر و 11
 رفع هرگز که گذراندمی مکرراً را هاقربانی همان و

 . کرد تواندنمی را گناهان
 به گذرانید، گناهان براي قربانی یک چون او لکن 12

  .ابداآلباد تا بنشست خدا راست دست
 او انداز پاي دشمنانش تا است منتظر آن از بعد و 13

 .شوند
 گردانیده کامل را مقدسان قربانی یک به که آنرو از 14

  .ابداآلباد تا است
 

 رئیس که حیواناتی آن جسدهاي که زیرا 11 :13انیعبران
 برد،می گناه براي االقداس قدس به را آنها خون کهنه

 . شودمی سوخته لشکرگاه از بیرون
 تقدیس خود خون به را قوم تا نیز عیسی بنابراین، 12

 .کشید عذاب دروازه بیرون نماید،
 

 از ایدشده خریده که دانیدمی زیرا 18 :1اول پطرس
 چیزهاي به نه ایدیافته خود پدران از که باطلی سیرت

 2 طال، و نقره مثل فانی
 بی و عیب بی بره خون چون گرانبها خون به بلکه 19

  مسیح، خون یعنی داغ
 آخر زمان در لکن شد، معین عالم بنیاد از پیش که 20

 ،گردید ظاهر شما براي
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 در و حیوان چهار و تخت میان در دیدم و 6 :5مکاشفه
 و است ایستاده شده ذبح چون ايبره پیران، وسط
 که خدایند روح هفت که دارد چشم هفت و شاخ هفت

 . شوندمی فرستاده جهان تمامی به
 گرفته نشین تخت راست دست از را کتاب و آمد پس 7

  .است
 و بیست و حیوان چهار آن گرفت، را کتاب چون و 8

 ایشان از یکی هر و افتادند بره حضور به پیر چهار
 دعاهاي که دارند بُخور از پر زرین هايکاسه و بربطی

 . است مقدسین
 مستحق« :گویندمی و سرایندمی جدید سرودي و 9

 ذبح که زیرا هستی مهرهایش گشودن و کتاب گرفتن
 قبیله هر از خود خون به خدا براي را مردمان و شدي

 خریدي امت و قوم و زبان و
 

; ٤ - ۱ : ۸رومیان; ۲٦ ۲٤ : ۳رومیان; ۲۲, ۲۱ : ۱۸متی :مراجعھ شود بھ
 ;۲٤ ۲۲ : ۲اول پطرس; ۲۹ : ۱۰عبرانیان ;۳ : ۱عبرانیان; ٤ : ٤غالطیان

 . ۱۰ ۹ : ۷مکاشفھ ; ۹ ۷ : ۱؛ یوحنا ۱; ۱۸ : ۳اول پطرس
 

موعود  حیسوخته شده اشاره به عمل مس شکشیپ 2خ
 و رغبت لیم ياز رو یشکشیپ -.کندیم

 باشد، تبرعی یا نذري او قربانی ذبیحه اگر و 16 :7الویان
 و شود خورده گذراندمی را خود ذبیحه که روزي در

 .شود خورده روز آن فرداي در آن باقی
 

 که هر و کرد ترغیب را او دلش که هر و 21 :35خروج
 را خداوند هدیۀ و آمدند گردانید، اراده با را او روحش

 براي و خدمتش تمام براي و اجتماع خیمۀ کار براي
 . آوردند مقدس رختهاي

 و بود راغب دل از که هر آمدند، زنان و مردان 22
 گردن و انگشتریها و هاگوشواره و بینی هايحلقه
 طال هدیۀ که هر و آوردند طال آالت قسم هر و بندها
 1.بود گذرانیده خداوند براي

 
 خداوند براي سالمتی ذبیحه کسی اگر و 21 :22الویان

 از چه نافله، براي خواه نذر، وفاي براي خواه بگذراند،
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 البته بشود، مقبول تا باشد عیب بی آن گله، از چه رمه
 .نباشد آن در عیب هیچ
 خود دهان نموده، تواضع اما شد مظلوم او 7 :53اشعیا

 مانند و برندمی ذبح براي که ايبره مثل. نگشود را
 است زبان بی اشبرنده پشم نزد که گوسفندي

 .نگشود را خود دهان همچنان
 

 کتاب طومار در! آیممی اینک« :گفتم آنگاه 7 :40مزامیر
 .است شده نوشته من دربارة

 
 خواهم تو خانۀ به سوختنی هايقربانی 13 :66مزامیر
 نمود، خواهم وفا تو به را خود نذرهاي. آورد

 
 مانند جسمانی، هیأت به القدسروح و 22 :3لوقا

 که رسید در آسمان از آوازي و شد نازل او بر کبوتري
 ».خشنودم تو به که هستی من حبیب پسر تو«

 
 مکتوب که آمد یاد را او شاگردان آنگاه 17 :2یوحنا
 ».است خورده مرا تو خانه غیرت« :است

 
 که نمود محبت اینقدر را جهان خدا زیرا 16 :3یوحنا
 هالك آورد، ایمان او بر که هر تا داد را خود یگانه پسر

 .یابد جاودانی حیات بلکه نگردد
 

 که داردمی دوست مرا پدر سبب این از و 17 :10یوحنا
 .گیرم باز را آن تا نهممی را خود جان من

 را آن خود من بلکه گیرد،نمی من از را آن کسی 18
 را آن دارم قدرت و بنهم را آن که دارم قدرت. نهممی
 ».یافتم خود پدر از را حکم این. گیرم باز

 
 را کاري و دادم جالل را تو زمین روي بر من 4 :17یوحنا

 2.رسانیدم کمال به بکنم، تا سپردي من به که
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 مسیح عیسی ما خداوند فیض که زیرا 9 :8دوم قرنتیان
 شد فقیر شما براي بود، دولتمند هرچند که دانیدمی را
 .شوید دولتمند او فقر از شما تا

 
کرده، صورت غالم را  یخود را خال کنیل 7 :2فلیپیان

 و در شباهت مردمان شد؛ رفتیپذ
 

; ۳ : ۱٥اعداد; ۳ : ۳٦خروج; ۲۹ : ۳٥خروج; ۳۹ : ۲٥خروج :مراجعھ شود بھ
 ; ۹ : ٦۹مزامیر; ۱۲ : ٤٦حزقیال; ۲۳ : ۲۳تثنیھ; ٦ : ۱۲تثنبھ
 ; ۸ : ۳٥تواریخدوم ; ۹, ۳ : ۲۹اول تواریخ; ۱۸, ۱٤ : ۱۱٦ مزامیر

 ; ۳٥ : ۹لوقا; ۷ : ۹مرقس; ۱۱ : ۱مرقس; ٥ : ۱۷متی; ۱۷ : ۳متی
 ; ۲ : ٥افسسیان; ۷ : ۹دوم قرنتیان; ۱ : ۱۲رومیان; ٤٤ : ۲اعمال رسوالن

 .۱۷ : ۱دوم پطرس
 

 
 .مسیح موعود همان بره خدا است 2ب
 موعود است حیروز کفاره منتصب به عمل بزرگ مس 6خ

 :کفاره کاهن
را بعد از مردن دو پسر  یو خداوند موس 1 :16الویان

که نزد خداوند آمدند و مردند خطاب  یهارون، وقت
  :کرده، گفت

برادر خود هارون را بگو  :گفت یپس خداوند به موس« 2
رحمت که بر  یکرس شیکه به قدس درون حجاب پ

 رایز رد،یتابوت است همه وقت داخل نشود، مبادا بم
 خواهم شد. اهررحمت ظ یکه در ابر بر کرس

 4و3 :16الویان
 :کفاره براي فرزندان اسرائیل توسط قربانی کردن بز

 گناه یقربان يبرا نهیدو بز نر لیاسرائ یو از جماعت بن 5
 .ردیبگ یسوختن یقربان يقوچ برا کیو 

خود اوست  يگناه را که برا یو هارون گوسالۀ قربان 6
 .دیفاره نماخود و اهل خانۀ خود ک يو برا بگذراند

 مهیو آنها را به حضور خداوند به در خ ردیو دو بز را بگ 7
 اجتماع حاضر سازد. 

 يقرعه برا کیو هارون بر آن دو بز قرعه اندازد،  8
 . لیعزاز يقرعه برا کیخداوند و 

خداوند بر آن برآمد  يرا که قرعه برا يو هارون بز 9
 گناه بگذراند. یو بجهت قربان اوردیب کینزد
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بر آن برآمد به حضور  لیعزاز يکه قرعه برا يو بز 10
و آن را  دیو بر آن کفاره نما خداوند زنده حاضر شود

 1به صحرا بفرستد. لیعزاز يبرا
 14و11 :16الویان

و  دیقوم است ذبح نما يگناه را که برا یپس بز قربان 15
و با خونش چنانکه  اوردیخونش را به اندرون حجاب ب

 یو آن را بر کرس کرده بود عمل کند با خون گاو عمل
 رحمت بپاشد.  یکرس يرو شیرحمت و پ

 یبه سبب نجاسات بن دیقدس کفاره نما يو برا 16
گناهان  یبا تمام شانیایرهایو به سبب تقص لیاسرائ

 انیدر م شانیاجتماع که با ا مهیخ يو برا شانیا
 بکند. نیساکن است، همچن شانینجاسات ا

 19و17
 :فرزندان اسرائیل توسط جدا کردن بزکفاره براي 

 مهیخ يقدس و برا يو چون از کفاره نمودن برا« 20
 کیمذبح فارغ شود، آنگاه بز زنده را نزد ياجتماع و برا

 . اوردیب
و همۀ  و هارون دو دست خود را بر سر بز زنده بنهد 21

را با همۀ  شانیا يرهایو همۀ تقص لیاسرائ یبن يایخطا
 گذاردو آنها را بر سر بز ب دیاعتراف نما شانیگناهان ا

 و آن را به دست شخص حاضر به صحرا بفرستد.
بر خود  رانیو نیرا به زم شانیو بز همۀ گناهان ا 22

 خواهد برد. پس بز را به صحرا رها کند.
و رخت کتان  اجتماع داخل شود مهیو هارون به خ 23

 نرویبود ب دهیرا که در وقت داخل شدن به قدس پوش
 کرده، آنها را در آنجا بگذارد.

 28و24
که در روز دهم  باشد یدائم ضۀیشما فر يبرا نیو ا« 29

کار  چیو ه دیساز لیخود را ذل ياز ماه هفتم جانها
شما مأوا  انیکه در م یبیخواه متوطن خواه غر د،یمکن
 باشد. دهیگز
شما کرده  ریتطه يکه در آن روز کفاره برا رایز 30

گناهان خود به حضور خداوند  عیجم و از خواهد شد
 2شد. دیخواه اهرط
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خود را  يشماست، پس جانها يبرا یسبت آرام نیا 31
 .یدائم ضۀیاست فر نی. ادیساز لیذل

 
و من آن  که جان جسد در خون است رایز 11 :17الویان

شما کفاره  يجانها يام تا برارا بر مذبح به شما داده
 .کندین کفاره مجا يخون است که برا رایکند، ز

 
 يما را بر خود گرفت و دردها يهالکن او غم 4 :53اشعیا

حمل نمود. و ما او را از جانب خدا زحمت  شیما را بر خو
 . میو مضروب و مبتال گمان برد دهیکش

ما مجروح و به سبب  يرهایو حال آنکه به سبب تقص 5
آمد  يما بر و یسالمت بی. و تأددیگناهان ما کوفته گرد

 . میافتیاو ما شفا  يو از زخمها
 یکیو هر  میما مثل گوسفندان گمراه شده بود عیجم 6

ما را  عیاز ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جم
 نهاد. يبر و

 
از سر تا پا دو پاره شد  کلیکه ناگاه پرده ه 51 :27متی

 د،یمتزلزل و سنگها شکافته گرد نیو زم
 

 يا« :به آواز بلند صدا زده، گفت یسیو ع 46 :23لوقا
را  نیا» .سپارمیتو روح خود را م يپدر به دستها

 نمود. میبگفت و جان را تسل
 

که  دیرا د یسیع ییحیآن روز  يو در فردا 29 :1یوحنا
بره خدا که گناه  نکیا« :. پس گفتدیآیبه جانب او م
 !داردیجهان را بر م

 
به ما محسوب خواهد که  زیما ن يبلکه برا 24 :4رومیان

را از  یسیبه او که خداوند ما ع میآور مانیشد، چون ا
 د،یزانیمردگان برخ

 
که  ياست آن عهد کوتریقدر ن نیبه هم 22 :7عبرانیان

 1.دیضامن آن گرد یسیع
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است که  نیکالم ا نیپس مقصود عمده از ا 1 :8عبرانیان
هست که در آسمانها به  ياکهنه سیرئ نیما چن يبرا

 نشسته است، ایدست راست تخت کبر
است که  یقیحق مهیکه خادم مکان اقدس و آن خ 2

 خداوند آن را برپا نمود نه انسان.
 

کهنه  سیمرتبه رئ کییلکن در دوم سال 7 :9عبرانیان
 يکه برا یو آن هم نه بدون خون شود؛یتنها داخل م

 .گذراندیجهاالت قوم م يخود و برا
 نکهیبر ا دینمایالقدس اشاره مهمه روح نیکه به ا 8

اول برپاست، راه مکان اقدس ظاهر  مهیکه خ یمادام
 .شودینم

 ایکه بحسب آن هدا رزمان حاض ياست برا یمثل نیو ا 9
که قوت ندارد که عبادت  گذرانندیرا م هایو قربان

 کامل گرداند، ریکننده را از جهت ضم
و  یدنیو آشام یخوردن يزهایچبا  نهایچونکه ا 10

است که تا زمان  يجسد ضیطهارات مختلفه، فقط فرا
 اصالح مقرر شده است.

 يکهنه نعمتها سیچون ظاهر شد تا رئ حیمس کنیل 11
بزرگتر و کاملتر و ناساخته شده  مهیباشد، به خ ندهیآ

 ست،یخلقت ن نیکه از ا یعنیبه دست 
 کیها، بلکه به خون خود، و نه به خون بزها و گوساله 12

را  يابد هیمرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و فد
 .افتی

هر گاه خون بزها و گاوان و خاکستر گوساله  رایز 13
 یتا به طهارت جسم شودیم دهیچون بر آلودگان پاش

 سازد،یمقدس م
روح  که به حیخون مس اده،یچند مرتبه ز ایپس آ 14

شما  ریضم د،یبه خدا گذران بیع یرا ب شتنیخو یازل
زنده را  يرا از اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت تا خدا

  د؟ییخدمت نما
است تا چون  ياجهت او متوسط عهد تازه نیو از ا 15

عهد اول بوقوع آمد، خوانده  راتیکفاره تقص يموت برا
 2. ابندیرا ب يابد راثیشدگان وعده م
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است، البد  یتیکه وص ییدر هر جا رایز16: 9عبرانیان
 کننده را تصور کنند، تیاست که موت وص

 یممادا رایز شود؛یبعد از موت ثابت م تیکه وص رایز 17
 ندارد یکننده زنده است، استحکام تیکه وص

 بدون خون برقرار نشد.  زیآن اول ن نرو،یو از ا 18
 عتیا بحسب شراحکام ر یتمام یکه چون موس رایز 19

ها و بزها را با آب و خون گوساله د،یبه سمع قوم رسان
 یپشم قرمز و زوفا گرفته، آن را بر خود کتاب و تمام

 د؛یقوم پاش
که خدا با شما  ياست خون آن عهد نیا« :و گفت 20

 » قرار داد.
به خون  زیآالت خدمت را ن عیو جم مهیخ نیو همچن 21
 . الودیب

به خون طاهر  زیهمه چ باًیتقر عت،یو بحسب شر 22
 .ستیخون، آمرزش ن ختنیو بدون ر شودیم

 نهایبه ا يسماو يزهایچ يهاپس الزم بود که مثل 23
از  کوترین يهایبه قربان اتیلکن خود سماو شود،طاهر 

 .نهایا
به قدس ساخته شده به دست داخل نشد  حیمس رایز 24

است؛ بلکه به خود آسمان تا  یقیکه مثال مکان حق
 آنکه اآلن در حضور خدا بجهت ما ظاهر شود.

کند، مانند آن  یو نه آنکه جان خود را بارها قربان 25
به مکان اقدس  يگریبا خون د سالکهنه که هر  سیرئ

 شود؛یداخل م
عالم  ادیکه او از بن ستیبایصورت م نیدر ا رایز 26

مرتبه در  کین باشد. لکن اآل دهیبارها زحمت کش
خود، گناه را محو  یاواخر عالم ظاهر شد تا به قربان

 سازد.
بار مردن و بعد از آن جزا  کیو چنانکه مردم را  27
 ت،مقرر اس افتنی

شد تا  یبار قربان کیچون  زین حیمس نیهمچن 28
 يبدون گناه، برا گریبار د د،یرا رفع نما ياریگناهان بس

ظاهر خواهد شد بجهت  باشند،یکه منتظر او م یکسان
 1نجات.
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محال است که خون گاوها و بزها رفع  رایز 4 :10عبرانیان
 گناهان را بکند.

 
مقدسان را کامل  یقربان کیاز آنرو که به  14 :10عبرانیان

 است تا ابداآلباد دهیگردان
 
و شهادت  میادهیظاهر شد و آن را د اتیو ح 2 :2یوحنا1

که  یجاودان اتیاز ح میدهیو به شما خبر م میدهیم
  نزد پدر بود و برما ظاهر شد.

 
 ; ۱۰ : ۳۰خروج ;۳۰, ۲ : ۲۸خروج; ۳۰ : ۳۲پیدایش: مراجعھ شود بھ 

 ; ۹ : ۲٥الویان; ۳۲ ۲٦ : ۲۳الویان ;٤ : ۱٦الویان; ۲۰ : ۳۳خروج 
; ۲۲ : ۱۳داوران; ۲۲ : ٦داوران; ۲٤ : ٥تثنیھ; ۷ : ۲۹اعداد ;۲۱ : ۲۷اعداد

 ; ۱۲ : ٥۳اشعیا; ۲۲ : ٤٤اشعیا; ۲٥ : ٤۳اشعیا; ۱۷ : ۳۸اشعیا
 ; ۱۹ : ۷میکا; ۳ ۱یونس; ۳, ۲ : ٦ھوشع; ۱۹ ۱۸ : ۱۰حزقیال

; ۳۰ : ۲۸متی; ٥ : ۱۰دانیال; ۱۲ : ۱۰۳مزامیر; ۱۹, ۱۷ : ٥۱مزامیر
 ; ۱۹, ۱۱ : ۲یوحنا; ۱٤ : ۱یوحنا ;٤٥, ٤۱ : ۲۳لوقا; ۳۸ : ۱٥مرقس

 ; ۹ : ٥رومیان; ۳۹ : ۱۳اعمال رسوالن; ۲۳ : ۱۹یوحنا
 ; ٥ : ۲اول تیموتائوس; ٦ :۲افسسیان; ۲۱, ۱۹ : ٥دوم قرنتیان

 ; ۲۲ ۱۹ : ۱۰عبرانیان; ٥ : ۸عبرانیان; ۲۸ ۲٦ : ۷عبرانیان
 ۸, ۷ : ۱۹مکاشفھ;۹ : ۳دوم پطرس ;۲٤ : ۱۲عبرانیان

 

 

 مسیح موعود همان بره خدا است 2ب
موعود است؛  حیدهنده کار مسنشان یسوختن یقربان 3خ

 یشگیهم یسوختن یقربان ب،یع یب یسوختن یقربان
 قربانی دائمی -قربانی بدون عیب

 :را خطاب کرده، گفت یو خداوند موس 17 :22الویان 
را خطاب  لیاسرائ یبن عیهارون و پسرانش و جم« 18

و از  لیهر کس از خاندان اسرائ :بگو شانیکرده، به ا
خود را  یباشند که قربان لیکه در اسرائ یبانیغر

از  یکیخواه  شان،یا ياز نذرها یکیبگذراند، خواه 
نزد  یسوختن ینقربا يکه آن را برا شانینوافل ا

  گذرانند،یخداوند م
از  ایاز گاو  بیع ی. آن را نر بدیتا شما مقبول شو 19

 .دیاز بز بگذران ایگوسفند 
قبول شما م يبرا د،یدارد مگذران بیهر چه را که ع 20

 2نخواهد شد. 
خداوند بگذراند،  يبرا یسالمت حهیذب یو اگر کس 21

چه از رمه چه از  له،ناف ينذر، خواه برا يوفا يخواه برا
 بیع چیباشد تا مقبول بشود، البته ه بیع یگله، آن ب

 در آن نباشد.
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 الویان

٤۹ 
 

که جان جسد در خون است، و من آن  رایز 11:  17الویان
شما کفاره  يجانها يام تا برارا بر مذبح به شما داده

 .کندیجان کفاره م يخون است که برا رایکند، ز
 

را که نزد  نیآتش یرا بگو قربان شانیو ا 3 :28اعداد
 یسالۀ ب کینهیدو برة نر :است نیا د،یخداوند بگذران

 . یدائم یسوختن یهر روز بجهت قربان ب،یع
را در عصر  گریکن و برة د یبره را در صبح قربان کی 4

 کن. یقربان
 

و من آن  که جان جسد در خون است رایز 11 :17الویان
شما کفاره  يجانها يام تا برارا بر مذبح به شما داده

 .کندیجان کفاره م يخون است که برا رایکند، ز
 

گرفته شد. و از طبقه او  ياز ظلم و از داور 8 :53اشعیا
زندگان منقطع شد و به  نیکه تفکر نمود که او از زم

 د؟یجهت گناه قوم من مضروب گرد
 

. اما یرغبت نداشت هیو هد یدر قربان 6 :40مزامیر
گناه  یو قربان یسوختن ی. قربانيمرا باز کرد يگوشها

 .یرا نخواست
 

تا مخدوم شود  امدیچنانکه پسر انسان ن 28 :20متی
فدا  ياریبلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بس

 سازد.
 

 دیاست خون من در عهد جد نیکه ا رایز 28 :26متی
 ختهیبجهت آمرزش گناهان ر ياریکه در راه بس

 1 .شودیم
 

چون بر مسند نشسته بود، زنش نزد او  19 :27متی
 نباشد، يمرد عادل تو را کار نیبا ا« :فرستاده، گفت

 »بردم. اریکه امروز در خواب درباره او زحمت بس رایز
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قوم  عیکهنه و جم يبه روسا الطسیآنگاه پ 4 :23لوقا
 ».ابمیینم یبیع چیشخص ه نیدر ا«گفت که 

 
خدا را  د،یماجرا را د نیچون ا یوزباشیاما  47 :23لوقا

 »مرد صالح بود. نیا قت،یدر حق« :کرده، گفت دیتمج
 

 یسیدر ع دیاز او شما هستلکن  30 :1اول قرنتیان
شما حکمت شده است و  يکه از جانب خدا برا حیمس

  و فدا. تیعدالت قدوس
 

 حیچنانکه مس د،ییو در محبت رفتار نما 2 :5افسسیان
 هیما به خدا هد يرا برا شتنیهم ما را محبت نمود و خو

 .دیگذران يعطر خوشبو يبرا یو قربان
 

 ستهیکهنه شا سیرئ نیکه ما را چن رایز 26 :7عبرانیان
و از گناهکاران جدا  بیع یآزار و ب یاست، قدوس و ب

 دهیشده و از آسمانها بلندتر گرد
 

محال است که خون گاوها و بزها رفع  رایز 4 :10عبرانیان
 گناهان را بکند. 

 :دیگویم شود،یکه داخل جهان م یلهذا هنگام 5
من  يبرا يلکن جسد ،یرا نخواست هیو هد یقربان«
 . یساخت ایهم
گناه رغبت  يهایو قربان یسوختن يهایبه قربان 6

  .ینداشت
در حق من  کتاب(در طومار  میآیم نکیآنگاه گفتم، ا 7

  »خدا بجا آورم. يمکتوب است) تا اراده تو را ا
 يهایو قربان هایو قربان ایهدا« :دیگویم شیچون پ 8

و به آنها رغبت  یگناه را نخواست يهایو قربان یسوختن
 2 گذرانند،یم عتیکه آنها را بحسب شر »،ینداشت

خدا بجا  يتا اراده تو را ا میآیم نکیا«بعد گفت که  9
 تا دوم را استوار سازد  داردیپس اول را بر م» آورم.

 یسیجسد ع یبه قربان م،یااراده مقدس شده نیو به ا 10
 مرتبه فقط. کیح،یمس
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 الویان

٥۰ 
 

از  دیاشده دهیکه خر دیدانیم رایز 18 :1پطرساول 
 يزهاینه به چ دیاافتهیکه از پدران خود  یباطل رتیس
  مثل نقره و طال، یفان
 یو ب بیع یبلکه به خون گرانبها چون خون بره ب 19

  ح،یخون مس یعنیداغ 
شد، لکن در زمان آخر  نیعالم مع ادیاز بن شیکه پ 20

  د،یشما ظاهر گرد يبرا
که او را از مردگان  ییبوساطت او شما بر آن خدا هک 21

و  مانیتا ا دیاآورده مانیو او را جالل داد، ا دیزانیبرخ
  شما بر خدا باشد. دیام

 
 ; ٦, ۱ : ۳الویان ;۱۰, ٤ ۱ : ۱الویان; ٥ : ۱۲خروج :مراجعھ شود بھ

 ; ۲۷ : ۲۲الویان; ۲٤ ۱٦ : ۲۱الویان  ;۱۱ : ۷الویان; ۳۲ : ٤الویان
; ۱٥ ۱۱ : ۱اشعیا; ۱ : ۱۷تثنیھ; ۲۱ : ۱٥تثنیھ; ٦ : ۱٤تثنیھ  ;٤۰ : ۱٦اعداد

; ۱۰ ۸ : ٦عزرا; ۱٦ : ٥۱مزامیر; ۱۲ ۸ : ٥۰مزامیر; ۱٤, ۱۳, ۸ : ۱مالکی
 ; ۲٤ : ۱٤مرقس; ٤٥ : ۱۰مرقس; ٥٤, ۲٤, ۱۹ : ۲۷ متی; ۱٥ : ۳متی

 ; ۳۰ : ٥ یوحنا; ۳٤ : ٤یوحنا; ٤۱ : ۲۳لوقا; ٥٦ : ۹لوقا; ۳ : ٤ لوقا
 ;۲٦ : ٥افسسیان; ٤ : ٤غالطیان; ۲۱ : ٥دوم قرنتیان ;۳۸ : ٦یوحنا

 ;۱٤ : ۲تیطوس; ۱۰, ۷ : ۱تیطوس; ۱۰ : ۲سالوکیانتاول 
 ؛ ۱; ۱۲ : ۱۳عبرانیان; ۲۱ ۱۹ : ۱۰عبرانیان; ۲۲ : ۹ عبرانیان

 . ۱ : ۲ ؛ یوحنا۱; ۷ : ۱یوحنا
 

 

 موعود دارد حیاشاره به عمل بزرگ مس رینان فط افتیض 9خ
 يبرا ریفط دیماه ع نیو در روز پانزدهم ا 6 :23الویان

  .دیبخور ریخداوند است، هفت روز فط
کار از  چیشما باشد، ه يدر روز اول محفل مقدس برا 7

  .دیشغل مکن
و در  دیخداوند بگذران يبرا نیآتش ۀیهفت روز هد 8

کار از شغل  چیروز هفتم، محفل مقدس باشد؛ ه
 ».دیمکن

 
مخور، هفت روز نان  هیرمایبا آن، خم 3: 16تثنیه

 لیکه به تعج راینان مشقت را با آن بخور، ز یعنیریفط
 نیتا روز خروج خود را از زم يآمد رونیمصر ب نیاز زم

 1.يآور ادیعُمرت ب يروزها یمصر در تمام
 

شاگردان نزد  ر،یفط دیپس در روز اول ع 17 :26متی
فصح را آماده  یخواهیکجا م« :آمده، گفتند یسیع

 »؟يتا بخور میکن
 
 
 23و  22الویان  1

بود که  ریفصح و فط دیو بعد از دو روز، ع 1 :14مرقس
او  لهیکهنه و کاتبان مترصد بودند که به چه ح يروسا

  کرده، به قتل رسانند. ریرا دستگ
 

کهنه پاك  هیرمایپس خود را از خم 7: 5اول قرنتیان
 هیرمایخم یچنانکه ب د،یتازه باش ریتا فط دیساز

در راه ما ذبح شده  حیکه فصح ما مس رایز دیهست
 است.

 
او را که گناه نشناخت، در راه ما  رایز 21 :5دوم قرنتیان

 .میعدالت خدا شو يساخت تا ما در و گناه
 

 حیچنانکه مس د،ییو در محبت رفتار نما 2 :5افسسیان
 هیما به خدا هد يرا برا شتنیهم ما را محبت نمود و خو

 .دیگذران يعطر خوشبو يبرا یو قربان
 

; ۱٥ : ۲۳خروج; ۷�٦ : ۱۳خروج; ۳۹, ۲۰ ۱٥ : ۱۲خروج :مراجعھ شود بھ
; ۲٤ ۱۲ : ٦داوران; ۱٦, ۸ : ۱٦تثنیھ ;۲٥ ۱۷ : ۲۸اعداد; ۱۸ : ۳٤خروج

 ;۱۷ : ۳٥دوم تواریخ; ۲۱, ۱۳ : ۳۰دوم تواریخ ;۲۲ : ٦عزرا
 . ۷, ۱ : ۲۲لوقا; ۱۲ : ۱٤مرقس 

 

 موعود دارد حیمس زیبه رستاخنوبر محصوالت اشاره  10خ
 :را خطاب کرده، گفت یو خداوند موس 9 :23الویان 

چون به  :بگو شانیرا خطاب کرده، به ا لیاسرائ یبن« 10
و محصول  دیداخل شو دهمیکه من به شما م ینیزم

آنگاه بافۀ نوبر خود را نزد کاهن  د،یآن را درو کن
 .دیاوریب
بجنباند تا شما مقبول و بافه را به حضور خداوند  11

 از سبت کاهن آن را بجنباند. بعدیدر فردا د،یشو
سالۀ  کیبرة  د،یجنبانیکه شما بافه را م يو در روز 12
به حضور خداوند  یسوختن یقربان يبرا بیع یب

 2.دیبگذران
آن دو عشر آرد نرم سرشته شده به  يآرد ۀیو هد 13

 يو عطر خوشبو برا نیآتش ۀیتا هد روغن خواهد بود
شراب  نیه کیآن چهار  یختنیر ۀیو هد خداوند باشد

 خواهد بود
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برشته شده و  يهاو نان و خوشه 14: 23الویان 
 یکه قربان يتا همان روز دیتازه مخور يهاخوشه

شما در همۀ  يپشتها يبرا نی. ادیخود را بگذران يخدا
 خواهد بود. يابد ياضهیشما فر يمسکنها

 
شما « :اما فرشته به زنان متوجه شده، گفت 5 :28متی 

مصلوب را  يسایکه ع دانمیم !دیترسان مباش
 . دیطلبیم
چنانکه گفته بود برخاسته است.  رایز ستین نجایدر ا 6
  د،یکه خداوند خفته بود مالحظه کن ییجا دییایب
که از مردگان  دیرفته شاگردانش را خبر ده يو به زود 7

. در رودیم لیاز شما به جل شیپ نکیبرخاسته است. ا
 »شما را گفتم. نکی. ادید دیآنجا او را خواه

 

را  شانیرا که از قبل شناخت، ا یآنان رایز 29 :8رومیان
فرمود تا به صورت پسرش متشکل  نیمع شیپ زین

 باشد. اریشوند تا او نخست زاده از برادران بس
 

از مردگان  حیبالفعل مس کنیل 20 :15اول قرنتیان
 شده است. دگانیبرخاسته و نوبر خواب

 امتیق زیچنانکه به انسان موت آمد، به انسان ن رایز 21
 مردگان شد.

همه  زین حیدر مس رندیمیو چنانکه در آدم همه م 22
 زنده خواهند گشت.

نوبر است و بعد  حیهر کس به رتبه خود؛ مس کنیل 23
 .باشندیم حیکه در وقت آمدن او از آن مس یآنان

 
که  رایرا سر است، ز سایکل یعنیو او بدن  18 :1لوسیانک

 زیاو ابتدا است و نخست زاده از مردگان تا در همه چ
 1او مقدم شود.

 
 یبه قربان م،یااراده مقدس شده نیو به ا 10 :10عبرانیان
 مرتبه فقط. کیح،یمس یسیجسد ع

 ستدیایو هر کاهن هر روزه به خدمت مشغول بوده، م 11
که هرگز رفع  گذراندیرا مکرراً م هایو همان قربان
 کرد. تواندیگناهان را نم

 
 23الویان  1

به  د،یگناهان گذران يبرایقربان کیلکن او چون  12
 خدا بنشست تا ابداآلباد. تدست راس

 
از  دیاشده دهیکه خر دیدانیم رایز 18 :1اول پطرس

 يزهاینه به چ دیاافتهیکه از پدران خود  یباطل رتیس
 مثل نقره و طال،  یفان
 یو ب بیع یبلکه به خون گرانبها چون خون بره ب 19

 ح،یخون مس یعنیداغ 
 

 شیمثل مرده پ دم،یو چون او را د 17 :1مکاشفه
افتادم و دست راست خود را بر من نهاده،  شیهایپا

 ترسان مباش! من هستم اول و آخر و زنده؛ « :گفت
تا ابداآلباد زنده هستم و  نکیو مرده شدم و ا 18
 موت و عالم اموات نزد من است. يدهایکل

 
 . ۱۲, ۱۱ : عھیشو;۱۰ : ۱الویان; ٥, ٤ : ٤پیدایش :مراجعھ شود بھ

 
 

 
 ریفط دیروز بعد از ع نیاول -هاوهیم افتیض 11خ

 شدن روح مقدس دارد ياشاره به جار
که بافۀ  يآن سبت، از روز يو از فردا 15 :23الویان
تا هفت  دیخود بشمار يبرا د،یرا آورده باش یدنیجنبان

 هفته تمام بشود. 
و  دیبعد از سبت هفتم، پنجاه روز بشمار يتا فردا 16

 .دیخداوند بگذران يتازه برا يآرد ۀیهد
از دو عشر  یدنیخود دو نان جنبان ياز مسکنها 17
ا پخته شود ت هیما ریو با خم از آرد نرم باشد دیاوریب

 خداوند باشد.  ينوبر برا
 کیو  بیع یسالۀ ب کیو همراه نان، هفت برة  18

 یختنیر ۀیو هد يآرد ۀیو آنها با هد گوساله و دو قوچ
 ۀیو هد خداوند خواهد بود يبرا یسوختن یآنها قربان

 2خداوند. يو عطر خوشبو برا نیآتش
ساله  کیو دو برة نر  گناه یقربان يبرا ربز ن کیو  19

 . دیبگذران یسالمت حۀیذب يبرا
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 ۀیو کاهن آنها را با نان نوبر بجهت هد 20: 23الویان
تا  به حضور خداوند با آن دو بره بجنباند یدنیجنبان

 خداوند بجهت کاهن مقدس باشد.  يبرا
شما محفل  يکه برا دیکن يو در همان روز مناد 21

. در همۀ دیکار از شغل مکن چیمقدس باشد؛ و ه
 .باشد يابد ضۀیشما فر يشما بر پشتها يمسکنها

 

 
دهنده که او را از جانب  یچون تسل کنیل 26 :15یوحنا

که از پدر  یروح راست یعنید،یآ فرستمیپدر نزد شما م
 او بر من شهادت خواهد داد گردد،یصادر م

 
 کیبه  د،یرس کاستیو چون روز پنط 1 :2اعمال رسوالن

 دنیوز يچون صدا يکه ناگاه آواز 2بودند. کجایدل در 
از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا  دیباد شد

 نشسته بودند پر ساخت. 
 شانیآتش بد يهامنقسم شده، مثل زبانه يهاو زبانه 3

و همه  4قرار گرفت. شانیاز ا یکیظاهر گشته، بر هر 
که  یمختلف، به نوع يالقدس پر گشته، به زبانهااز روح

به سخن گفتن  د،یقدرت تلفظ بخش شانیروح بد
 شروع کردند

 
 دیزانیرا خدا برخ یسیپس همان ع 32 :2اعمال رسوالن

پس چون به دست  33.میو همه ما شاهد بر آن هست
القدس موعود را از پدر راست خدا باال برده شد، روح

 ختهیر دیشنویو م دینیبیرا که شما حال م نیا افته،ی
 است.

 
که نوبر روح را  زیفقط، بلکه ما ن نیو نه ا 23 :8رومیان

 یدر انتظار پسرخواندگ میکشیدر خود آه م م،یاافتهی
 1جسم خود. یخالص یعنی

 
 کیروح در  کیما به  عیکه جم رایز 13 :12اول قرنتیان

خواه غالم،  ،یونانیخواه  هود،یخواه  م،یافتیدیبدن تعم
 .میشد دهیروح نوشان کیخواه آزاد و همه از 

 
 
  23الویان  1

ما شهادت  يبرا زیالقدس نو روح 15 :10عبرانیان
 : بعد از آنکه گفته بود رایز دهد،یم
 شانیبا ا امیکه بعد از آن ا ياست آن عهد نیا« 16

 ياحکام خود را در دلها دیگویخواهم بست، خداوند م
مرقوم خواهم  شانیخواهم نهاد و بر ذهن ا شانیا

 داشت،
 

کلمه حق  لهیاو محض اراده خود ما را بوس 18 :1یعقوب
 .مینمود تا ما چون نوبر مخلوقات او باش دیتول

 
 رایکه با زنان آلوده نشدند، ز یآنان نانندیا 4 :14مکاشفه

 رودیکه باکره هستند؛ و آنانند که بره را هر کجا م
اند تا نوبر شده دهیمردم خر انیو از م کنندیمتابعت م

 خدا و بره باشند. يبرا
; ۱۰ : ۲۳الویان; ۲۲ : ۳٤خروج; ۲۰خروج; ۱۹خروج :مراجعھ شود بھ

; ۳۰ ۲٤ : ۳٦حزقیال; ۳٤ ۳۱ : ۳۱ارمیا  ;۱۱ ۹ : ۱٦تثنیھ; ۳۱ ۲٦ : ۲۸اعداد
 . ۲۱ : ٥دوم قرنتیان; ۳ : ۸رومیان; ۱٤�۱۳ : ۱مالکی

 
 حیدر رابطه با عمل بزرگ مس هامهیخ افتیض 12خ

 موعود است.
 :را خطاب کرده، گفت یو خداوند موس 23 :23الویان

در ماه هفتم در  :را خطاب کرده، بگو لیاسرائ یبن« 24
 یعنیشما خواهد بود،  يسبت برا یروز اول ماه، آرام

 نواختن کرناها و محفل مقدس. يادگاری
 38 :23الویان 

 نیه هفتم چون شما محصول زمدر روز پانزدهم ما 39
خداوند را هفت روز نگاه  دیع د،یرا جمع کرده باش

و در روز  سبت خواهد بود یدر روز اول، آرام د،یدار
 سبت. یهشتم آرام

و  دیریخود بگ يبرا کویدرختان ن وةیو در روز اول م 40
 يدهایو ب درختان پر برگ يهاخرما و شاخه يهاشاخه

 يخود هفت روز شاد يخدا هوهیو به حضور  نهر
 2.دیینما

نگاه  دیخداوند ع يو آن را هر سال هفت روز برا 41
است که در  يابد ياضهیشما فر يپشتها يبرا د،یدار

 .دینگاه دار دیماه هفتم آن را ع
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همۀ  د؛یساکن باش هامهیهفت روز در خ 42: 23الویان
 ساکن شوند.  هامهیدر خ لیمتوطنان در اسرائ

 یرا وقت لیاسرائ یطبقات شما بدانند که من بنتا  43
 هامهیآوردم در خ رونیمصر ب نیرا از زم شانیکه ا

  »شما هستم. يخدا هوهی. من دمیساکن گردان
 

نجات آب  يهااز چشمه یبا شادمان نیبنابرا 3 :12اشعیا
 .دیکش دیخواه

 
و همه شما  دییایتشنگان نزد آبها ب عیجم يا 1 :55اشعیا

و شراب  دییای. بدیو بخور دیبخر دییایب دیندارکه نقره 
 .دیبخر متیق ینقره و ب یرا ب ریو ش

 
ماندگان از  یو واقع خواهد شد که همه باق 16 :14زکریا
هر سال  ند،یآ میکه به ضد اورشل ییهاامت عیجم

 ندیپادشاه را عبادت نما وتیصبا هوهیبرخواهند آمد تا 
 را نگاه دارند. هامهیخ دیو ع

 هوهیکه به جهت عبادت  نیزم لیو هر کدام از قبا 17
 نخواهد شد. نبارا شانیبر ا ند،یایپادشاه برن وتیصبا

 

 
آب  نیهر که از ا« :در جواب او گفت یسیع 13 :4یوحنا

 بنوشد باز تشنه گردد،
بنوشد،  دهمیکه من به او م یکه از آب یکس کنیل 14

 دهمیکه به او م یابدًا تشنه نخواهد شد، بلکه آن آب
 یجاودان اتیگردد که تا ح یدر او چشمه آب

 ».جوشدیم
 

 
 یسیبود، ع دیو در روز آخر که روز بزرگ ع 37 :7یوحنا

هر که تشنه باشد نزد من « :ندا کرد و گفت ستاده،یا
 1و بنوشد. دیآ

 د،یگویآورد، چنانکه کتاب م مانیکه به من ا یکس 38
 » خواهد شد. يآب زنده جار ياز بطن او نهرها

آرد  مانیرا گفت درباره روح که هر که به او ا نیاما ا 39
القدس هنوز عطا نشده که روح رایز افتیخواهد  ااو ر

 بود. افتهیتا به حال جالل ن یسیبود، چونکه ع
 
 23الویان  1

 

 گانهیب نیوعده مثل زم نیدر زم مانیو به ا 9 :11عبرانیان
که در  عقوبیبا اسحاق و  هامهیو در خ رفتیغربت پذ

 بودند مسکن نمود کیوعده شر نیهم راثیم
بود که معمار و سازنده  ادیبا بن يزانرو که مترقب شهر 10

 آن خداست. 
و بعد از  افتیقوت قبول نسل  زیخود ساره ن مانیبه ا 11

 نیچونکه وعده دهنده را ام د،ییوقت زا يانقضا
 دانست.

نفر و آن هم مرده، مثل  کیسبب، از  نیو از ا 12
 یب ا،یکنار در يگهایو مانند ر ریستارگان آسمان، کث

 شدند. دهییشمار زا
ها وعده کهیفوت شدند، در حال شانیهمه ا مانیدر ا 13

گفتند  تیحت ده،یبودند، بلکه آنها را از دور د افتهیرا ن
 بودند بیو غر گانهیب ن،یزم يو اقرار کردند که بر رو

 سازندیظاهر م ند،یگویم نیکه همچن یانکس رایز 14
 هستند.  یوطن يکه در جستجو

آمدند، بخاطر  رونیرا که از آن ب ییو اگر جا 15
که (بدانجا)  داشتندیفرصت م نهیهرا آوردند،یم

 برگردند. 
 ي(وطن) سماو یعنیکوترین یوطن قلکن الحال مشتا 16

 يعار ندارد که خدا شانیخدا از ا نرویهستند و از ا
 ایمه يشهر شانیا يخوانده شود، چونکه برا شانیا

 ساخته است.
 

به من نشان داد که  اتیاز آب ح يو نهر 1 :22مکاشفه
 يدرخشنده بود، مانند بلور و از تخت خدا و بره جار

 .شودیم
و در وسط شارع عام آن و بر هر دو کناره نهر، درخت  2

خود  وهیهر ماه م یعنیآوردیم وهیرا که دوازده م اتیح
ها امت يشفا يآن درخت برا يو برگها دهد؛یرا م

 2.باشدیم
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; ۱٥ ۱۳ : ۱٦تثنیھ ;۳۸ ۱۲ : ۲۹اعداد; ۱٤ : ۱۳خروج :مراجعھ شود بھ
 ; ۱۰ : ۳٥اشعیا; ٦٦ ٦٥ : ۸اول پادشاھان; ۱۳ ۱۰ : ۳۱تثنیھ
 ; ۳ : ۲ارمیا; ۱۰ : ٤۹اشعیا ;۳ : ٤٤اشعیا; ۱۸, ۱۷ : ٤۱اشعیا
 ; ۱۹, ۱۸ : ۱٤زکریا; ۱۰ : ۳زکریا; ۱۸ : ۳یوئیل; ۲٥ : ٤٥حزقیال

 ;۱۸ ۱٤ : ۸نحمیا; ٤ : ۳عزرا; ۲ : ٤۲مزامیر ;۹ : ۳٦مزامیر
 Chronicles ۷ : ۸ ۱۰ ;اول ; ۲۲ : ۱٦یوحنا; ۱۲ ۱۰ : ٤یوحنا

; ۱۷ : ۷مکاشفھ; ۱٤, ۱۳ : ۱۳عبرانیان; ۱ : ٥دوم قرنتیان; ٤ : ۱۰قرنتیان
 .۱۷, ۱ : ۲۲مکاشفھ; ٦ : ۲۱مکاشفھ

 

 
با توجه به سنت یهودي هدیه ریختنی به شرح زیر 
برگزار می شد. در آغاز روز هفتم، روز به نام هوشانا 
 رابا در عبري، یک کشیش به استخر شیلوآم می رفت.

از استخر توسط پارچ طالیی معبد آب بر میداشت.  او
آن آب براي پیشکش قبل از قربانی سوختنی ریخته 
میشد. در مراسم آب متن زیر براي مردم خوانده می 

 :شد
 

نجات آب  يهااز چشمه یبا شادمان نیبنابرا 3 :12اشعیا
 .دیکش دیخواه

 
 :) میگوید1 :5در یک کتاب کهن یهودي(میشنا سوکا

از نقاشی روي آب لذت نمیبرد، نمیتواند در  کسی که
زندگی در زندگی لذت را تجربه کند. بنابراین خوردن 

 .و آشامیدن با لذت در جشن ها فرمان خداوند بود

 
 

 خداوند بایستی در بین مردمش مسکن گزیند. 18ث
شما برپا خواهم  انیو مسکن خود را در م 11 :26الویان

 اهد داشت.کرد و جانم شما را مکروه نخو
شما خواهم  يو خدا دیشما خواهم خرام انیو در م 12

 1بود. دیبود و شما قوم من خواه
 

خواهد بود و من  شانیو مسکن من بر ا 27 :37حزقیال
 قوم من خواهند بود. شانیخواهم بود و ا شانیا يخدا

 
ما ساکن شد، پر  انیو م دیو کلمه جسم گرد 14 :1یوحنا
 ستهیشا یجالل م،یدیو جالل او را د ؛یو راست ضیاز ف

 پدر. گانهیپسر 

 
 26و  23الویان  1

استاد تو پسر  يا« :در جواب او گفت لینتنائ 49 :1یوحنا
  »!یهست لی! تو پادشاه اسرائییخدا

 
 د،یکنینم قیاو را تصد يهااما چون نوشته 46 :5یوحنا

 »کرد. دیمرا قبول خواه يپس چگونه سخنها
 

به اجداد گفت که  یموس رایز 22 :3اعمال رسوالن
برادران شما  انیمثل من، از م یشما نب يخداوند خدا

. کالم او را در هر چه به ختیشما برخواهد انگ يبرا
 د؛یشما تکلم کند بشنو

 
 مهیرجوع نموده، خ نیبعد از ا«که  16 :15اعمال رسوالن 

آن را  يهایو خراب کنمیداود را که افتاده است باز بنا م
 و آن را برپا خواهم کرد، کنمیباز بنا م

 ییهاامت عیمردم طالب خداوند شوند و جم هیتا بق 17
 »که بر آنها نام من نهاده شده است.

 
کهنه  سیچون ظاهر شد تا رئ حیمس کنیل 11 :9عبرانیان
بزرگتر و کاملتر و  مهیباشد، به خ ندهیآ ينعمتها

 ستیخلقت ن نیکه از ا یعنیناساخته شده به دست 
 کیها، بلکه به خون خود، و نه به خون بزها و گوساله 12

را  يابد هیمرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و فد
 .افتی

 
به  زیهمه چ باًیتقر عت،یو بحسب شر 22 :9عبرانیان

خون، آمرزش  ختنیو بدون ر شودیخون طاهر م
 2.ستین
 

که  دمیبلند از آسمان شن يو آواز 3 :21مکاشفه
 شانیاست و با ا انیخدا با آدم مهیخ نکیا« :گفتیم

او خواهند بود و  يهاقوم شانیساکن خواهد بود و ا
 .خواهد بود شانیا يخدا شانیخود خدا با ا
 ; ۱۹ : ۲۲یشوع ;۱٥ : ۱۸تثنیھ; ٤٦ ٤٥ : ۲۹خروج :مراجعھ شود بھ

 ; ٦ : ۲۹دوم تواریخ ;٦۰, ٥۹ : ۷۸مزامیر; ۱۲, ۱۱ : ۹عاموس
 . ۱۳ ۱۰ : ۱۳عبرانیان; ٦ ٥ : ۸عبرانیان

 
 

 26الویان  2



 اعداد

٥٥ 
 

 اعداد
گوساله ماده منتصب به عمل بزرگ  یشکشی7خ

 موعود دارد حیمس
که خداوند آن را  یعتیشر ضۀیاست فر نیا« 2 :19اعداد

بگو که گاو سرخ پاك  لیاسرائ یبه بن: امر فرموده، گفت
باشد،  امدهیبر گردنش ن وغینباشد و  بیکه در آن ع

 . اورندینزد تو ب
از  رونیو آن را ب دیو آن را به العازار کاهن بده 3

 کشته شود. يو يرو شیلشکرگاه برده، پ
از  رونیو شخص طاهر، خاکستر گاو را جمع کرده، ب« 9

پاك بگذارد. و آن بجهت جماعت  يلشکرگاه در جا
آن  نگاه داشته شود. هیآب تنز يبرا لیاسرائ یبن

 گناه است. یقربان
 

ام که به شما گفته یالحال شما به سبب کالم 3 :15یوحنا
 .دیپاك هست

 
فدا کرد  عتیما را از لعنت شر ح،یمس 13 :3غالطیان

چونکه در راه ما لعنت شد، چنانکه مکتوب است 
 »شود. ختهیملعون است هر که بر دار آو«

 
کالم طاهر  لهیتا آن را به غسل آب بوس 26 :5افسسیان

 د،ینما سیساخته، تقد
 

که فروغ جاللش و خاتم جوهرش بوده و به کلمـه  3 :1عبرانیان
قوت خود حامـل همه موجودات بـوده، چـون طهـارت 

در  ـایبه دست راست کبر ـد،یگناهـان را به اتمـام رسان
 1بنشست، نییعل یاعلـ

 
کهنه  سیچون ظاهر شد تا رئ حیمس کنیل 11 :9عبرانیان

بزرگتر و کاملتر و  مهیباشد، به خ ندهیآ يعمتهان
 ستیخلقت ن نیکه از ا یعنیناساخته شده به دست 

 کیها، بلکه به خون خود، و نه به خون بزها و گوساله 12
را  يابد هیمرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و فد

 . افتی

 
 19اعداد  1

هر گاه خون بزها و گاوان و خاکستر گوساله  رایز 13
 یتا به طهارت جسم شودیم دهیچون بر آلودگان پاش

  سازد،یمقدس م
که به روح  حیخون مس اده،یچند مرتبه ز ایپس آ 14

شما  ریضم د،یبه خدا گذران بیع یرا ب شتنیخو یازل
زنده را  يرا از اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت تا خدا

 ؟دییخدمت نما
 

مقدسان را کامل  یقربان کیاز آنرو که به  14 :10عبرانیان
 است تا ابداآلباد. دهیگردان

 
 سیکه رئ یواناتیآن ح يکه جسدها رایز 11 :13عبرانیان

 برد،یگناه م يکهنه خون آنها را به قدس االقداس برا
 .شودیاز لشکرگاه سوخته م رونیب

 سیتا قوم را به خون خود تقد زین یسیع ن،یبنابرا 12
 .دیدروازه عذاب کش رونیب د،ینما

 
 ۲۹�۲۲-۱۹ :۱۰عبرانیان :مراجعھ شود بھ

 

 

 موعود حیتوسط مس يعمل رستگار 26ث
ساخته، بر سر  ینیمار برنج یپس موس 9 :21اعداد

 دهیرا گز یشد که اگر مار کس نیو چن بلند کرد يازهین
زنده  ن،یبود، به مجرد نگاه کردن بر آن مار برنج

 .شدیم
 

که  دیرا د یسیع ییحیآن روز  يو در فردا 29 :1یوحنا
بره خدا که گناه  نکیا«: . پس گفتدیآیبه جانب او م
 2!داردیجهان را بر م

 
بلند  ابانیمار را در ب یو همچنان که موس 14 :3یوحنا

 15بلند کرده شود، دیبا زیپسر انسان ن نینمود، همچن
 اتیآرد هالك نگردد، بلکه ح مانیتا هر که به او ا

 ابدی یجاودان
 

 21و  19اعداد  2



 اعداد

٥٦ 
 

است که هر که پسر  نیو اراده فرستنده من ا 40 :6یوحنا
داشته باشد و  یجاودان اتیآورد، ح مانیو بدو ا دیرا د

 ».دیزانیاو را خواهم برخ نیمن در روز بازپس
 

 یعنیمانیامل کننده او ک شوایپ يو به سو 2 :12عبرانیان
او  شیکه پ یکه بجهت آن خوش مینگران باش یسیع

شمرده، متحمل  زیرا ناچ یحرمت یموضوع بود، ب
و به دست راست تخت خدا نشسته  دیگرد بیصل

 است.
 .٤-۱ :۸دوم پادشاھان  :مراجعھ شود بھ

 

 

 عنوان پادشاهبه حیخدمت مس 4ت
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

خواهد شد. و بذر او  ختهیر شیدلوهاآب از  7 :24اعداد
 خواهد بود. و پادشاه او از اجاج بلندتر اریبس يدر آبها

 و مملکت او برافراشته خواهد شد. 
آورد. او را شاخها مثل گاو  رونیخدا او را از مصر ب 8

و  دیدشمنان خود را خواهد بلع يهااست. امت یوحش
را به  شانیرا خواهد شکست و ا شانیا ياستخوانها

 خود خواهد دوخت. يرهایت
بلعام بن بعور.  یوح«: پس مثل خود را آورده، گفت 15

 که چشمانش باز شد.  يآن مرد یوح
و معرفت  دیکه سخنان خدا را شن یآن کس یوح 16

قادر مطلق را مشاهده  يایرا دانست و رؤ یحضرت اعل
 . دیو چشمان او گشوده گرد فتادینمود. آنکه ب

خواهم  مشاهدهنه اآلن. او را  کنیل دیم داو را خواه 17
طلوع خواهد  عقوبیاز  يا. ستارهین کینمود اما نزد
خواهد برخاست و اطراف  لیاز اسرائ ییکرد و عصا

فتنه را هالك  يابنا عیموآب را خواهد شکست. و جم
 1خواهد ساخت.

 ر،یو ادوم ُملک او خواهد شد و دشمنانش (اهل) سع 18
 عملبه شجاعت  لی. و اسرائدیمملوك او خواهند گرد

 خواهد نمود.
سلطنت خواهد  شود،یظاهر م عقوبیکه از  یو کس 19

 »اهل شهر را هالك خواهد ساخت. هینمود. و بق
 
 24و  21اعداد  1

دور نخواهد شد. و نه فرمان  هودایعصا از  10 :49پیدایش
. و مر او را دیایب لویتا ش يو يهایپا انیاز م ییفرما

 امتها خواهد بود.اطاعت 
 

خواهد  ونیقوت تو را از صه يخداوند عصا 2 :110مزامیر
 کن. یدشمنان خود حکمران انیفرستاد. در م

 
آسمانها  يپادشاهان خدا نیا امیو در ا 44 :2دانیال 
نشود، برپا خواهد نمود  لیرا که تا ابداآلباد زا یسلطنت

منتقل نخواهد شد، بلکه  گرید یسلطنت به قوم نیو ا
آن سلطنتها را خرد کرده، مغلوب خواهد  یتمام

 ساخت و خودش تا ابداآلباد استوار خواهد ماند.
 

 تْیپادشاه در ب سیرودیه امیدر ا یسیو چون ع 1 :2متی
چند از مشرق  یناگاه مجوس افت،یتولد  هیهودیلحم 

 : آمده، گفتند میبه اُورْشل
که  رایاست ز هودیدشاه کجاست آن مولود که پا« 2

پرستش او  يو برا میادهیستاره او را در مشرق د
 »م؟یاآمده

 
که  یو بعد از آن انتها است وقت 24 :15اول قرنتیان

ملکوت را به خدا و پدر سپارد. و در آن زمان تمام 
 دیو تمام قدرت و قوت را نابود خواهد گردان استیر

خود  يهایپا ریکه همه دشمنان را ز یمادام رایز 25
 .دیاو سلطنت بنما دیبایننهد، م

 
از آنچه در  ییهر زانو یسیتا به نام ع 10 :2فلیپیان

 2است خم شود، نیزم ریو ز نیآسمان و بر زم
 

خدا تخت تو تا  يا«: اما در حق پسر 8 :1عبرانیان
 است. یراست يملکوت تو عصا يابداآلباد است و عصا

 نی. بنابرايداریدشمن معدالت را دوست و شرارت را  9
از  شتریب یتو، تو را به روغن شادمان يخدا، خدا

 »مسح کرده است. تیرفقا
 

 24اعداد  2



 اعداد

٥۷ 
 

 یعنیمرقوم است  یو بر لباس و ران او نام 16 :19مکاشفه
 ».االربابپادشاه پادشاهان و رب«

 
فرشته خود را فرستادم تا  یسیمن ع« 16 :22مکاشفه

 شهیدهم. من رامور شهادت  نیبد ساهایشما را در کل
 »و نسل داود و ستاره درخشنده صبح هستم.

 
 ;٤۳:  ۱۸مزامیر;٤:  ۲٤اعداد; ۱# : :مراجعھ شود بھ

 ۲۰مکاشفھ; ۱٤:  ۲مکاشفھ;۱۹:  ۱دوم پطرس;۱۱:  ۱یھودا;٤۹:  ۱ یوحنا

 
 مسیح موعود همان بره خدا است 2ب
موعود است؛  حیدهنده کار مسنشان یسوختن یقربان 3خ

 یشگیهم یسوختن یقربان ب،یع یب یسوختن یقربان
را که نزد  نیآتش یرا بگو قربان شانیو ا 3 :28اعداد

 یسالۀ ب کینهیدو برة نر: است نیا د،یخداوند بگذران
 .یدائم یسوختن یهر روز بجهت قربان ب،یع
را در عصر  گریکن و برة د یبره را در صبح قربان کی 4

 کن. یقربان
 نیربع ه کیآرد نرم مخلوط شده با  فۀیعشر ا کیو  5

 .يآرد ۀیهدیروغن زالل برا
 نایکه در کوه س یدائم یسوختن یاست قربان نیا 6

 شد نیخداوند مع نیآتش یبجهت عطر خوشبو و قربان
 يابجهت هر بره نیربع ه کیآن  یختنیر ۀیو هد 7

خداوند در  يمسکرات را برا یختنیر ۀیهد نیباشد، ا
 . زیقدس بر

 يآرد ۀیکن، مثل هد یرا در عصر قربان گریبرة دو  8
 نیآتش یآن بگذران تا قربان یختنیر ۀیصبح و مثل هد

 خداوند باشد. يو عطر خوشبو برا
و دو عشر  بیع یسالۀ ب کیو در روز سبت دو برة « 9
 يآرد ۀیآرد نرم سرشته شده با روغن، بجهت هد فۀیا

 آن. یختنیر ۀیبا هد
 یقربان يهر روز سبت سوا یسوختن یاست قربان نیا 10

 1آن. یختنیر ۀیبا هد یدائم ینسوخت
 
 

 
 28و  24اعداد  1

اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب  10 :53اشعیا
گناه  ینموده، به دردها مبتال سازد. چون جان او را قربان

و عمر او دراز  دیخود را خواهد د تیساخت، آنگاه ذر
خواهد  سریخواهد شد و مسرت خداوند در دست او م

 بود.
 

از سر تا پا دو پاره شد  کلیکه ناگاه پرده ه 51 :27متی 
 د،یمتزلزل و سنگها شکافته گرد نیو زم

 
گشت و پرده قدس از  کیتار دیو خورش 45 :23لوقا

 بشکافت انیم
 

ما ساکن شد، پر  انیو م دیو کلمه جسم گرد 14 :1یوحنا
 ستهیشا یجالل م،یدیو جالل او را د ؛یو راست ضیاز ف

 پدر. گانهیپسر 
که به جانب  دیرا د یسیع ییحیآن روز  يو در فردا 29

بره خدا که گناه جهان را  نکیا«: . پس گفتدیآیاو م
 !داردیبر م

 
را  یقادر است که آنان زیجهت ن نیاز ا 25 :7عبرانیان
بخشد،  تینها ینجات ب ند،ینزد خدا آ يو لهیکه بوس

 را بکند. شانیچونکه دائما زنده است تا شفاعت ا
است،  ستهیکهنه شا سیرئ نیکه ما را چن رایز 26

و از گناهکاران جدا شده و  بیع یآزار و ب یقدوس و ب
 دهیاز آسمانها بلندتر گرد

کهنه که  يکه هر روز محتاج نباشد به مثال آن روسا 27
بگذراند،  یربانقوم ق يگناهان خود و بعد برا ياول برا

که خود را  یبار فقط بجا آورد هنگام کیرا  نیچونکه ا
 .دیگذران یبه قربان

دارند  يرا که کم زور یمردمان عتیاز آنرو که شر 28
است،  عتیرلکن کالم قسم که بعد از ش سازد،یکاهن م

 2.پسر را که تا ابداآلباد کامل شده است
 
 

 28اعداد  2



 اعداد

٥۸ 
 

که او از  ستیبایصورت م نیدر ا رایز 26 :9عبرانیان
 کیباشد. لکن اآلن  دهیعالم بارها زحمت کش ادیبن

خود، گناه  یمرتبه در اواخر عالم ظاهر شد تا به قربان
 را محو سازد.

 
 ينعمتها هیرا سا عتیکه چون شر رایز 1 :10عبرانیان

آن هرگز  زها،یاست، نه نفس صورت آن چ ندهیآ
 وستهیکه پ ییهایهر سال به همان قربان تواندینم
 را کامل گرداند. ندگانیتقرب جو گذرانند،یم
چونکه عبادت  شدیآنها موقوف نم دنیگذران ایواال آ 2

حس  گرید ،بار پاك شدند کیکنندگان، بعد از آنکه 
 داشتند؟ینم ریگناهان را در ضم

 .شودیگناهان م يادگاریهر سال  نهایبلکه در ا 3
محال است که خون گاوها و بزها رفع گناهان را  رایز 4

 بکند.
: دیگویم شود،یکه داخل جهان م یلهذا هنگام 5

من  يبرا يلکن جسد ،یرا نخواست هیو هد یقربان«
 .یساخت ایمه

گناه رغبت  يهایو قربان یسوختن يهایربانبه ق 6
 .ینداشت

ن (در طومار کتاب در حق م میآیم نکیآنگاه گفتم، ا 7
 » خدا بجا آورم. يمکتوب است) تا اراده تو را ا

 يهایو قربان هایو قربان ایهدا«: دیگویم شیچون پ 8
 تو به آنها رغب یگناه را نخواست يهایو قربان یسوختن
  گذرانند،یم عتیکه آنها را بحسب شر »،ینداشت

خدا بجا  يتا اراده تو را ا میآیم نکیا«بعد گفت که  9
 تا دوم را استوار سازد داردیپس اول را بر م» آورم.

 یسیجسد ع یبه قربان م،یااراده مقدس شده نیو به ا 10
 .مرتبه فقط کیح،یمس

 
 یبلکه به خون گرانبها چون خون بره ب 19 :1اول پطرس

 1ح،یخون مس یعنیداغ  یو ب بیع
 
 
 

 
 
 28اعداد  1

 ; ۳:  ۹الویان; ۱۲, ۹:  ٦الویان; ٤۲, ٤۱:  ۲۹خروج :مراجعھ شود بھ
 ;۳:  ۱۷الویان; ۲٥, ۲٤, ۲۱, ۱۳, ۱۲:  ۱٤الویان ;٦:  ۱۲الویان

; ۳۳:  ۱۳داوران; ٤۳ ٤۱, ٦:  ۲۹اعداد; ۱٤, ۱۲:  ٦ اعداد; ۱۲:  ۲۳الویان
 ; ۱٤:  ۲یوئیل; ۱٥ ۱۳:  ٤٦حزقیال ;۲۷:  ٤۳حزقیال; ۷:  ٥٦اشعیا

 ;٤:  ۲دوم پادشاھان; ۳۳:  ۱۰نحمیا; ۱۹ ۱٦:  ٥۱مزامیر  ;۸:  ٥۰مزامیر
  ;۱:  ۱۲رومیان; ۳٤:  ٤یوحنا; ۳۸:  ۱٥مرقس; ٥, ٤:  ۳ عزرا

 . ٥:  ۲ اول پطرس; ۱٤:  ۱۰عبرانیان

 



 تثنیه

٥۹ 
 

 تثنیه
 مسیح موعود قانون خداوند را عملی می کند. 12ث

سخنان مرا در دل و جان خود جا  نیپس ا 18 :11تثنیه
و  دیعالمت ببند يخود برا يبر دستها و آنها را دیده

 چشمان شما عصابه باشد. انیدر م
نشستنت  نیو ح دیده میو آنها را به پسران خود تعل 19

و  دنیو وقت خواب و رفتنت به راه در خانه خود
 .دییبرخاستنت از آنها گفتگو نما

 يهادر خانه خود و بر دروازه يرا بر باهوها آنهاو  20
 د،یسیخود بنو

 
کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه  نیا 8 :1شوعی

روز و شب در آن تفکر کن تا برحسب هر آنچه در آن 
 نیهمچن رایز ییمکتوب است متوجه شده، عمل نما

 ابیکام نیو همچن ساخت یخواه روزیراه خود را ف
 شد. یخواه

 
نموده، مطالعه  شیاز کتاب خداوند تفت 16 :34اشعیا

جفت خود  یکیگم نخواهد شد و  نهایاز ا یکی. دیکن
را امر  نیکه دهان او ا رایز افتیرا مفقود نخواهد 
 را جمع کرده است. نهایفرموده و روح او ا

 
اند. شرمنده و مدهوش و گرفتار شده مانیحک 9: 8ارمیا

اند پس چه نوع کالم خداوند را ترك نموده نکیا
 دارند. یحکمت

 
نرود  رانیه مشورت شرکه ب یخوشا بحال کس 1: 1مزامیر

و در مجلس استهزا  ستدیو به راه گناهکاران نا
  ند؛یکنندگان ننش

خداوند است و روز و شب  عتیبلکه رغبت او در شر 2
 1.کندیاو تفکر م عتیدر شر

 
و در حفظ  شودیاز آنها متنبه م زیبندة تو ن 11 :19مزامیر

 است. یمیآنها ثواب عظ
 
 
 11تثنیه  1

 دارم؛یتو را چقدر دوست م عتیشر 97 :119مزامیر
 روز تفکر من است.  یتمام

 رایساخته است ز ترمیاوامر تو مرا از دشمنانم حک 98
 .باشدینزد من م شهیکه هم

که شهادات  رایشدم ز ترمیمعلمان خود فه عیاز جم 99
 تو تفکر من است.

 
گمراه «: گفت شانیدر جواب ا یسیع 29 :22متی 
 د،یاافتهیرو که کتاب و قوت خدا را در ن نیاز ا دیهست

 
را دارند؛  ایو انب یرا گفت، موس يو میابراه 29 :16لوقا

 را بشنوند.  شانیسخن ا
از  یاگر کس کنیل م،یپدر ما ابراه يگفت، نه ا 30

 رود، توبه خواهند کرد.  شانیمردگان نزد ا
 یرا نشنوند، اگر کس ایو انب یرا گفت، هرگاه موس يو 31
 ».رفتینخواهند پذ تیهدا زد،یبرخ زیمردگان ن از

 
شما گمان  رایز د،یکن شیکتب را تفت« 38 :5یوحنا

و آنها است  د؛یدار یجاودان اتیکه در آنها ح دیبریم
 .دهدیکه به من شهادت م

 دیابی اتیتا ح دیینزد من آ دیخواهیو نم 39
 

 تربینج یکیاز اهل تسالون نهایو ا 11: 17اعمال رسوالن
و  رفتندیکالم را پذ يبودند، چونکه در کمال رضامند

 نیهمچن نیا ایکه آ نمودندیم شیهر روز کتب را تفت
 است.

 
کالم  شانیاز هر جهت؛ اول آنکه بد اریبس 2 :3رومیان

 2خدا امانت داده شده است.
 
  

 11تثنیه  2



 تثنیه

٦۰ 
 

که  میتر دارمحکم زیرا ن ایو کالم انب 19 :1دوم پطرس
 یمثل چراغ د،یاگر در آن اهتمام کن دیکنیم کوین

تا روز بشکافد و ستاره  کیدرخشنده در مکان تار
 شما طلوع کند. يصبح در دلها

 رینبوت کتاب از تفس چیکه ه دیرا نخست بدان نیو ا 20
 .ستین یخود نب

آورده نشد، بلکه  هرگزکه نبوت به اراده انسان  رایز 21
القدس مجذوب شده، از جانب خدا مردمان به روح

 سخن گفتند.
 

که  یو آنان خواندیکه م یخوشابحال کس 3 :1مکاشفه
مکتوب  نیو آنچه در ا نبوت را نیکالم ا شنوندیم

 است. کیچونکه وقت نزد دارند،یاست نگاه م
 

 ; ۱۷:  ٦افسسیان; ۱۰ ۷:  ۱۹مزامیر; ۸ ٦:  ٦تثنیھ: مراجعھ شود بھ
 . ۲:  ۲اول پطرس ; ۲۷:  ٥اول تسالوکیان; ۱٦:  ۳کولسیان

 

 موعود حیاقتدار مس 13ب
 امبریعنوان پموعود به حیخدمت مس 2ت
و شفاعت کننده  گریانجیم یستیموعود با حیمس 7ت

 .باشد
تو از  انیرا از م ياینب ت،یخدا هُوه،ی 15 :18تثنیه

او  د،یتو مبعوث خواهد گردان يبرادرانت، مثل من برا
  .دیرا بشنو

 هُوهیدر روز اجتماع از  بیموافق هر آنچه در حور 16
 يخدا هُوهیآواز «: یخود مسألت نموده، گفت يخدا

 نم،ینب گریرا د میآتش عظ نیو ا نشنوم گریخود را د
 » .رمیبممبادا 

  گفتند. کویآنچه گفتند ن«: و خداوند به من گفت 17
مثل تو  شانیبرادران ا انیاز م شانیا يرا برا ياینب 18

و کالم خود را به دهانش خواهم  مبعوث خواهم کرد
خواهد  شانیبه ا میگذاشت و هر آنچه به او امر فرما

  گفت.
 دیوکه سخنان مرا که او به اسم من گ یو هر کس 19

 1نشنود، من از او مطالبه خواهم کرد.
 
 
 18و  11تثنیه  1

 يد که ناگاه ابرو هنوز سخن بر زبانش بو 5 :17متی
از ابر  يآواز نکیافکند و ا هیسا شانیدرخشنده بر ا

 يمن که از و بیاست پسر حب نیا«که  دیدر رس
 »!دیخشنودم. او را بشنو

 
شد، تمام شهر به آشوب  میو چون وارد اورشل 10 :21متی

 »ست؟یک نیا«: گفتندیآمده، م
از ناصره  ینب یسیاست ع نیا«: آن گروه گفتند 11

 ».لیجل
 

 ابدینجات  ابدیدیآورده، تعم مانیهر که ا 16 :16مرقس
 بر او حکم خواهد شد اوردین مانیو اما هر که ا

 
دلش بر او بسوخت و  د،یچون خداوند او را د 13 :7لوقا

  »مباش. انیگر«: گفت يبه و
آمده، تابوت را لمس نمود و حامالن آن  کیو نزد 14
 میگویجوان، تو را م يا«: . پس گفتستادندیبا

 ».زیبرخ
در ساعت آن مرده راست بنشست و سخن گفتن  15

 آغاز کرد و او را به مادرش سپرد.
کنان  دیرا فرا گرفت و خدا را تمج مهپس خوف ه 16
ما مبعوث شده و  انیبزرگ در م ياینب«که  گفتندیم

 »خدا از قوم خود تفقد نموده است.
 

و  کردیدعا م ییکه او به تنها یو هنگام 18 :9لوقا
: گفت ده،یپرس شانیشاگردانش همراه او بودند، از ا

  »دانند؟یمردم مرا که م«
 اسیال یدهنده و بعض دیتعم ییحی«: در جواب گفتند 19

برخاسته  نیشیپ يایاز انب یکیکه  ندیگویم گرانیو د
 »است.

پطـرس در  »ـد؟یدانیشما مرا که م«: گفتشانیبد 20
 2»خدا. حیمس«: جواب گفت

 
  

 18تثنیه  2



 تثنیه

٦۱ 
 

است پسر  نیا«از ابر برآمد که  ییآنگاه صدا 35 :9لوقا
  ».دیمن، او را بشنو بیحب

 
چه حرفها است که با «: گفت شانیاو به ا 17 :24لوقا

  »د؟ییمایپیو راه را به کدورت م دیزنیم گریکدی
: گفت ينام داشت در جواب و وپاسیکه کل یکی 18
و از آنچه در  یو تنها هست بیغر میتو در اورشلمگر «
 »؟یستیواقع شد واقف ن نجایدر ا امیا نیا

درباره «: دشگفتن» است؟ زیچه چ«: گفت شانیبه ا 19
و قادر در فعل و قول  یبود نب يکه مرد يناصر یسیع

 در حضور خدا و تمام قوم،
قتل  يکهنه و حکام ما او را به فتوا يو چگونه روسا 20

 سپردند و او را مصلوب ساختند.
 

آن «: بدو گفت افته،یرا  لینتنائ لپسیف 45 :1یوحنا
اند، مذکور داشته ایدر تورات و انب یرا که موس یکس

 »است. يناصر وسفیپسر  یسیکه ع میاافتهی
 

 یکه تو نب نمیبیآقا م يا«: زن بدو گفت 19 :4یوحنا
 !یهست

کرستس  یعنیحیکه مس دانمیم«: زن بدو گفت 25
به ما خبر  زیاز هر چ دیکه او آ ی. پس هنگامدیآیم

 »خواهد داد.
 میگویمن که با تو سخن م«: بدو گفت یسیع 26

 »همانم.
 

 یسیمعجزه را که از ع نیو چون مردمان ا 14 :6یوحنا
 یالبته همان نب نیا«گفتند که  دند،یصادر شده بود د

 1»!دیایدر جهان ب دیاست که با
 

کالم را  نیاز آن گروه، چون ا ياریآنگاه بس 40 :7یوحنا
 یشخص همان نب نیا قتیدر حق«: گفتند دند،یشن

 » است.
: گفتند یو بعض» است. حیاو مس«: گفتند یو بعض 41
 خواهد آمد؟  لیاز جل حیمگر مس«

 
 18تثنیه  1

لحم،  تیکتاب نگفته است که از نسل داود و از ب ایآ 42
 »شد؟ اهدظاهرخو حیکه داود در آن بود، مس یده

 
به اجداد گفت که  یموس رایز 22 :3اعمال رسوالن

برادران شما  انیمثل من، از م یشما نب يخداوند خدا
. کالم او را در هر چه به ختیشما برخواهد انگ يبرا

 د؛یشما تکلم کند بشنو
را نشنود، از قوم منقطع  یکه آن نب یو هر نفس 23

 گردد. 
 کلمکه بعد از او ت یو آنان لیاز سموئ زین ایانب عیو جم 24

 اخبار نمودند.  امیا نیکردند، از ا
که خدا با  يو آن عهد غمبرانیاوالد پ دیشما هست 25

تو  تیگفت از ذر میکه به ابراه یاجداد ما بست، وقت
  افت،یبرکت خواهند  نیزم لیقبا عیجم
 ده،یزانیرا برخ یسیشما اوال خدا بنده خود ع يبرا 26

از  یکیهر  دنیناد تا شما را برکت دهد به برگردافرست
 »شما از گناهانش.

 
 یاست که به بن یهمان موس نیا 37 :7اعمال رسوالن 

برادران  انیرا مثل من از م يایخدا نب«: گفت لیاسرائ
شما مبعوث خواهد کرد. سخن او را  يشما برا

 ».دیبشنو
 

 نیاگر از چن میپس ما چگونه رستگار گرد 3 :2عبرانیان
که در ابتدا تکلم به آن از  م؟یغافل باش میعظ ینجات

بر ما ثابت  دند،یکه شن یخداوند بود و بعد کسان
 دند؛یگردان

 
امروز «: دیگویالقدس مپس چنانکه روح 7 :3عبرانیان

 2 د،یاگر آواز او را بشنو
 

چنانکه در  د،یدل خود را سخت مساز 8: 3عبرانیان
 ابان،یوقت جنبش دادن خشم او در روز امتحان در ب

 ; ۸ ۲:  ۳عبرانیان; ۲, ۱:  ۱عبرانیان :مراجعھ شود بھ
 . ۲٦, ۲٥:  ۱۲عبرانیان; ۲٦:  ۱۰عبرانیان
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 تثنیه

٦۲ 
 

 موعود حیرنج مس 11ج
را که مستلزم موت  یگناه یو اگر کس 22 :21تثنیه

 دهیو او را به دار کش است، کرده باشد و کشته شود
 ،یباش

 
فدا کرد  عتیما را از لعنت شر ح،یمس 13 :3غالطیان

چونکه در راه ما لعنت شد، چنانکه مکتوب است 
 »شود. ختهیملعون است هر که بر دار آو«

 
 هم باشد هایمیکل ریغ حیمس یستیموعود با حیمس 10ث

و  داردیکه قوم خود را دوست م یبه درست 3 :33تثنیه
تو  يهایهستند و نزد پا مقدسانش در دست تو عیجم

 .شوندیمند ماز کالم تو بهره یکینشسته، هر 
 

محبت نمود که  نقدریخدا جهان را ا رایز 16 :3یوحنا
آورد، هالك  مانیخود را داد تا هر که بر او ا گانهیپسر 

 .ابدییجاودان اتینگردد بلکه ح
 

و تا به  دهمیم یجاودان اتیو من به آنها ح 28 :10یوحنا
کس آنها را از دست من  چیابد هالك نخواهند شد و ه

 نخواهد گرفت.
 یکه به من داد از همه بزرگتر است و کس يپدر 29
 .ردیاز دست پدر من بگ تواندینم

 
در جهان بودم، من  شانیکه با ا یمادام 12 :17یوحنا

و هر کس را که به من  را به اسم تو نگاه داشتم شانیا
هالك نشد، مگر  شانیاز ا یکیحفظ نمودم که  ياداده

 1پسر هالکت تا کتاب تمام شود.
 

 ياکه به من داده یآنان خواهمیپدر م يا 24 :17یوحنا
تا جالل مرا که  باشمیکه من م ییبا من باشند در جا

جهان  ياز بنا شیکه مرا پ رایز نند،یبب يابه من داده
 يمحبت نمود

 

 
 33و  21تثنیه  1

 دیا به ما و به خداوند اقتدا نمودو شم 6 :1اول تسالوکیان
القدس روح یبا خوش د،یو کالم را در زحمت شد

 ،دیرفتیپذ
 

و در دست راست خودهفت ستاره داشت  16 :1مکاشفه
و  آمدیم رونیب زیدو دمه ت يریو از دهانش شمش

 .تابدیاش چون آفتاب بود که در قوتش مچهره
 

را که در دست راست  ياسر هفت ستاره 20 :1مکاشفه
و هفت چراغدان طال را. اما هفت ستاره،  يدیمن د

هستند و هفت چراغدان، هفت  سایفرشتگان هفت کل
 2. .باشندیم سایکل

; ۹:  ۲اول سموئیل ;۱۰ ۷:  ۷ تثنیھ; ٦, ٥:  ۱۹خروج : مراجعھ شود بھ
; ۱٥ ۱۱:  ۱۷یوحنا; ۳۹:  ۱۰لوقا; ۲۳:  ۳۱مزامیر; ۲:  ۱مالکی; ۳:  ۳۱ارمیا

 ; ٥, ٤:  ۲افسسیان; ۱۳ ۱۱:  ۹رومیان ;۳۹ ۳٥:  ۸رومیان
  ۱:  ۱یھودا  ;۱۹:  ٤یوحنا۱

 33تثنیه  2



 روت

٦۳ 
 

 روت
 موعود از نسل داود است حیمس 3الف
شد و به  يپس بوعزْ روت را گرفت و او زن و 13 :4روت

 ـدییزا ياو درآمـد و خداوند او را حمـل داد که پسـر
متبارك بـاد خداوند «: گفتنـد یو زنـان به نعومـ 14

نگذاشته است؛ و نام او در  یول یکه تو را امروز ب
 بلند شود. لیاسرائ

 ياو را نام نهـاده، گفتند بـرا اش،ـهیو زنان همسا 17
 ـدیو نام او را عُوب شـد ـدهییزا يپسـر ینعوم

 پـدر داود اسـت. یسیخواندنـد و او پدر 
 را آورد؛ دیمون بُوعز را آورد؛ و ُبوعز عُوبو سلْ 21
 داود را آورد. یسیرا آورد؛ و  یسیدیو عُوب 22

 
و شَلْمون، بوعز را از راحاب آورد و بوعـز،  5: 1متی
 را آورد. سّـای ـد،یرا از راعوت آورد و عوب دیعوب

داود پادشـاه را آورد و داود پادشـاه،  سّـایو  6
 آورد. ایرا از زن اور مـانیسل

 
متـان  لعـازر،یرا آورد و ا لعـازریا هـود،یلیو ا 15 :1متی

 را آورد عقـوبیرا آورد و متـان، 
 یسیرا آورد که ع میشوهـر مر وسـفیعقـوب،یو  16

 از او متولـد شـد ـحیبه مس یمُسمـ
تا داود چهارده طبقه  میپس تمام طبقات، از ابراه 17

 يو از جال طبقه اردهبابل چه يو از داود تا جال است
 چهارده طبقه. حیبابل تا مس

 
نجات خواهند  لیاسرائ یهمگ نیو همچن 26 :11رومیان

نجات  ونیاز صه«چنانکه مکتوب است که  افت،ی
 عقوبیرا از  ینید یظاهر خواهد شد و ب يادهنده

 1؛خواهد برداشت
; ۲٥:  ۱۹ وبیا;۳۱ ۱۳:  ۲۷ نیاوال; ۲۹ ۲٥:  ۲٥ن  یاوال:  ھبمراجعھ شود

 ;۷:  ٤۹ شعیاا; ۱۷:  ٤۸ شعیاا; ۲٤, ٦:  ٤٤ شعیاا; ۱٤:  ٤۱ شعیاا
 ;۱٤:  ۱۹ رمیزام; ۱٦:  ٦۰ شعیاا; ۲۰:  ٥۹ شعیاا;۸, ٥:  ٥٤ شعیاا 

 . ۳۸ ۲۳:  ۳ قاول; ۱۷ ۱:  ۱ متی; ۳٥:  ۷۸ رمیزام

 

 

 
 4روت  1



 اول سموئیل

٦٤ 
 

 اول سموئیل
 قضاوت در آینده توسط مسیح 2ح
 پادشاهی مسیحآینده  3ح

که با خداوند مخاصمه کنند،  یآنان 10 :2اول سموئیل
از آسمان صاعقه  شانیشکسته خواهند شد. او بر ا
خواهد  يرا داور نیزم يخواهد فرستاد. خداوند، اقصا

و شاخ  دیو به پادشاه خود قوت خواهد بخش نمود
 ».دیخود را بلند خواهد گردان حیمس

 
که  رایز د،یآیکه م راید زبه حضور خداون 13 :96مزامیر

. ربع مسکون را به انصاف دیآیجهان م يداور يبرا
 ها را به امانت خود.خواهد کرد و قوم يداور

 
 عیاما چون پسر انسان در جالل خود با جم«  31 :25متی

جالل خود  یآنگاه بر کرس د،یآ شیمالئکه مقدس خو
 خواهد نشست،

ها در حضور او جمع شوند و آنها را از امت عیو جم 32
را از  شهایکه شبان م یبه قسم کند،یجدا م گریهمد

 .کندیبزها جدا م
 

 ای؟یکنیلکن تو چرا بر برادر خود حکم م 10 :14رومیان
زانرو که همه  ؟يشماریم ریچرا برادر خود را حق زیتو ن

 شد. میحاضر خواه حیمسند مس شیپ
خودم  اتیبه ح دیگویخداوند م« مکتوب است رایز 11

 ینزد من خم خواهد شد و هر زبان ییقسم که هر زانو
 »به خدا اقرار خواهد نمود.

 از ما حساب خود را به خدا خواهد داد. یکیپس هر  12
 
 

مسند  شیالزم است که همه ما پ رایز 10 :5دوم قرنتیان
خود را  یتا هر کس اعمال بدن میحاضر شو حیمس

 1. چه بد. کیبحسب آنچه کرده باشد، چه ن ابد،یب
 

 
 2اول سموئیل  1

را بر  یو کس دیبزرگ سف یتخت دمیو د 11 :20مکاشفه
و  ختیگر نیآسمان و زم يو يآن نشسته که از رو

 نشد.  افتیییآنها جا يبرا
تخت  شیکه پ دمیو مردگان را خرد و بزرگ د 12
 گرید يبودند؛ و دفترها را گشودند. پس دفتر ستادهیا

 ياست و بر مردگان داور اتیگشوده شد که دفتر ح
از آنچه در دفترها مکتوب  شانیا لشد، بحسب اعما

 است. 
را که در آن بودند باز داد؛ و موت و  یمردگان ایو در 13

را که در آنها بودند باز دادند؛ و هر  یعالم اموات مردگان
 . افتیبحسب اعمالش حکم  یکی
آتش انداخته شد.  اچهیدرو موت و عالم اموات به  14
 آتش.  اچهیدر یعنی،یاست موت ثان نیا

 اچهینشد، به در افتیمکتوب  اتیو هر که در دفتر ح 15
 2 .دیآتش افکنده گرد

; ۷:  ٤٥ مزامیر; ٦:  ۲۰ مزامیر; ۲:  ۲مزامیر; ٦; # ۱#  :مراجعھ شود بھ
 ; ٦۹:  ۱ لوقا; ۱۸:  ۲۸ متی ;۱۰:  ۹۲مزامیر; ۲٤, ۱۷:  ۸۹ مزامیر

 . ۳۸:  ۱۰اعمال رسوالن ;۲۷:  ٤ اعمال رسوالن
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 دوم سموئیل

٦٥ 
 

 دوم سموئیل
 موعود از نسل داود است حیمس 3الف

 موعود همان پسر خدا است حیمس 1ب
 عنوان پادشاهبه حیخدمت مس 4ت

 ح آینده پادشاهی مسیح
تو تمام خواهد شد و با  يروزها رایز 12 :7دوم سموئیل

تو را که از صُلب تو  تیو ذر دیخواب یپدران خود خواه
و سلطنت  بعد از تو استوار خواهم ساخت د،یآ رونیب

 خواهم نمود.  داریاو را پا
 یبنا خواهد نمود و کرس يااسم من خانه ياو برا 13

 خواهم ساخت.  داریسلطنت او را تا به ابد پا
و  م بود و او مرا پسر خواهد بودمن او را پدر خواه 14

 يهاانهیمردمان و به تاز ياگر او گناه ورزد، او را با عصا
  خواهم نمود. بیآدم تأد یبن
که  يرحمت من از او دور نخواهد شد، به طور کنیول 15

 آن را از شاؤل دور کردم که او را از حضور تو رد ساختم
 داریپابه حضورت تا به ابد  تو،و خانه و سلطنت  16

 »تو تا به ابد استوار خواهد ماند. یو کرس خواهد شد
 

 ،یاو مرا خواهد خواند که تو پدر من هست 26 :89مزامیر
 من و صخرة نجات من.  يخدا

او را نخست زاده خود خواهم ساخت، بلندتر  زیمن ن 27
  از پادشاهان جهان.

نگاه خواهم داشت تا  يو يرا برا شیرحمت خو 28
 ابداآلباد و عهد من با او استوار خواهد بود. 

ابداآلباد و تخت  تاخواهم داشت  یرا باق يو تیو ذر 29
 آسمان. ياو را مثل روزها

 
 نیا«که  دیاز آسمان در رس یآنگاه خطاب 17 :3متی

 1»من که از او خشنودم. بیاست پسر حب
 

 رایترسان مباش ز میمر يا«: فرشته بدو گفت 30 :1لوقا
 . ياافتهیکه نزد خدا نعمت 

و او را  دییزا یخواه يحامله شده، پسر نکیو ا 31
 . دینام یخواه یسیع

 
 7دوم سموئیل  1

 یمسم ،یاو بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعل 32
و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد  شود

 فرمود.
خواهد کرد  یتا به ابد پادشاه عقوبیدانو او بر خان 33

 »نخواهد بود. تیو سلطنت او را نها
 

ما ساکن شد، پر  انیو م دیو کلمه جسم گرد 14 :1یوحنا
 ستهیشا یجالل م،یدیو جالل او را د ؛یو راست ضیاز ف

 پدر. گانهیپسر 
که در  ياگانهیاست؛ پسر  دهیند یخدا را هرگز کس 18

 آغوش پدر است، همان او را ظاهر کرد.
 

خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و  1 :1عبرانیان
به پدران ما تکلم  ایمختلف بوساطت انب يهاقیطر

 نمود
آخر به ما بوساطت پسر خود متکلم شد  امیا نیدر ا 2

او  لهیموجودات قـرار داد و بوس عیکه او را وارث جم
  ـد؛یعالمهـا را آفر

 هکه فروغ جاللش و خاتم جوهرش بوده و به کلمـ 3
ود حامـل همه موجودات بـوده، چـون قوت خ

به دست  ـد،یطهـارت گناهـان را به اتمـام رسان
 بنشست،  نییعل یدر اعلـ ـایراست کبر

 یبه مقـدار آنکه اسمـ ـد،یو از فرشتگان افضال گرد 4
 بود.  افتهیـراثیبه م شـانیبزرگتـر از ا

 پسرتو «از فرشتگان هرگز گفت که  کیبه کدام  رایز 5
من او « ضاً یو ا» نمودم دی. من امروز تو را تولیمن هست

 ؟ »را پدر خواهم بود و او پسر من خواهد بود
 آورد،یکه نخست زاده را باز به جهان م یو هنگام 6

فرشتگان خدا او را پرستش  عیجم«که  دیگویم
 2 »کنند.

فرشتگان خود را «که  دیگویو در حق فرشتگان م 7
  »و خادمان خود را شعله آتش. گرداندیبادها م

خدا تخت تو تا ابداآلباد است و  يا«: اما در حق پسر 8
 است. یراست يملکوت تو عصا يعصا

 

 7دوم سموئیل  2



 دوم سموئیل

٦٦ 
 

 نکهیو محبت خدا به ما ظاهر شده است به ا 9 :4یوحنا1
 يخود را به جهان فرستاده است تا به و گانهیخدا پسر 

 .میینما ستیز
ا خدا را محبت است، نه آنکه م نیو محبت در هم 10

او ما را محبت نمود و پسر خود را  نکهیبلکه ا م،ینمود
 فرستاد تا کفاره گناهان ما شود.

 
 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه

سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م
 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس

 »خواهد کرد.
; ۱۹:  ۸اول پادشاھان; ٥:  ٥اول پادشاھان; ۱#  مراجعھ شود بھ:

; ۱۹ ۱۷:  ۷۲ مزامیر ;۱۳:  ٦ زکریا; ٦, ٥:  ۲۳ ارمیا; ۷:  ۹اشعیا
 ; ۱٤:  ۷ دانیال; ٤٤:  ۲ دانیال; ۳۷, ۳٦:  ۸۹ مزامیر

 ; ۳٤:  ۱۲ یوحنا ;۱۸:  ۱٦متی; ۱۱:  ۷ ۱اول تواریخ
 . ۲۰مکاشفھ; ٥:  ۲اول پطرس; ۳۷ ۳٤:  ۱۳ اعمال رسوالن

 

 مسیح موعود قانون خداوند را عملی میکند. 12ث
آورد و مرا  رونیب عیمرا به مکان وس 20 :22دوم سموئیل

 . داشتیداد چونکه به من رغبت م یخالص
و  پس خداوند مرا به حسب عدالتم جزا خواهد داد 21

 دیدستم مرا مکافات خواهد رسان یزگیبه حسب پاک
 يخداوند را حفظ نمودم و از خدا يهاقیکه طر رایز 22

 .دمینورز انیعص شیخو
او در مد نظر من است و از  عاحکامیچونکه جم 23

 . دمیاو انحراف نورز ضیفرا
 دن،یورز انیو به حضور او کامل شدم و از عص 24

 را بازداشتم. شتنیخو
خداوند مرا به حسب عدالتم جزا داد و بر  نیبنابرا 25

 داشتم. يکه در نظر و یحسب صداقت
 

نمودم و  يریبنده من که او را دستگ نکیا 1 :42اشعیا
من که جانم از او خشنود است، من روح خود  دهیبرگز

 1 ها صادر سازد.امت يتا انصاف را برا نهمیرا بر او م
 

خداوند است و روز  عتیبلکه رغبت او در شر 2 :1مزامیر
 .کندیاو تفکر م عتیو شب در شر

 
 22و  7دوم سموئیل  1

 یبر خداوند توکل کن پس او را خالص« 8 :22مزامیر
 ».داردیرغبت م يبدهد. او را برهاند چونکه به و

 
من رغبت  يخدا يدر بجا آوردن ارادة تو ا 8 :40مزامیر

 »تو در اندرون دل من است. عتیو شر دارمیم
 

 نیا«که  دیاز آسمان در رس یآنگاه خطاب 17 :3متی
 »خشنودم.من که از او  بیاست پسر حب

 
 يو هنوز سخن بر زبانش بود که ناگاه ابر 5 :17متی

از ابر  يآواز نکیافکند و ا هیسا شانیدرخشنده بر ا
 يمن که از و بیاست پسر حب نیا«که  دیدر رس

 »!دیخشنودم. او را بشنو
 

در محبت من  د،یاگر احکام مرا نگاه دار 10 :15یوحنا
ماند، چنانکه من احکام پدر خود را نگاه  دیخواه

 .مانمیام و در محبت او مداشته
 

را  يتو را جالل دادم و کار نیزم يمن بر رو 4 :17یوحنا
و اآلن  5. دمیتا بکنم، به کمال رسان يکه به من سپرد

که  یپدر مرا نزد خود جالل ده، به همان جالل يتو ا
 2 جهان نزد تو داشتم. نشیقبل از آفر

 
بجهت  عتیاست انجام شر حیکه مس رایز 4 :10رومیان

 آورد. مانیهر کس که ا يعدالت برا
 

 ; ۳۱:  ۳۷مزامیر; ۲٥ ۲۰:  ۱۸مزامیر: مراجعھ شود بھ
 ; ۳۲, ۳۱:  ۱۳ یوحنا; ۲۹:  ۸یوحنا; ۱۰۲, ۳۰, ۱۳:  ۱۱۹ مزامیر

 ; ٤, ۳:  ۸رومیان; ۱۲:  ۷رومیان; ۳۱:  ۳رومیان
 . ۲۳, ۲۲:  ٥غالطیان; ۲۱, ۱۳:  ۳غالطیان
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 دوم سموئیل

٦۷ 
 

 موعود حیاقتدار مس 13ب
 مسیح نور است 21ب
 موعود حیمس يزکاریپره 9ث

 یوح«: است سخنان آخر داود نیو ا 1 :23دوم سموئیل
که بر مقام بلند ممتاز  يمرد ی. و وحسایداود بن 

 لیاسرائ نیریش یو مغن خداي یعقوب حیمس د،یگرد
من متکلم شد و کالم او بر زبانم  لۀیروح خداوند به وس 2

 . دیگرد يجار
: مرا گفت لیمتکلم شد و صخرة اسرائ لیاسرائ يخدا 3

کند، عادل باشد و با خدا  یآنکه بر مردمان حکمران
 . دیسلطنت نما یترس

که آفتاب  یصبح، وقت ییو او خواهد بود مثل روشنا 4
که علف سبز  یابر، هنگام یصبح ب یعنید،یطلوع نما

 بعد از باران. یبه سبب درخشندگ د،یرویم نیاز زم
 

لحم افْراته اگر چه در  تْ یب يو تو ا 2 :5میکا
 یمن کس ياز تو برا ،یکوچک هست هوداییهاهزاره

 یحکمران لیخواهد آمد که بر قوم من اسرائ رونیب
ازل بوده  امیو از ا میاو از قد يهاخواهد نمود و طلوع

 1 است.
 

شده فرود  دهیاو مثل باران برعلف زار چ 6 :72مزامیر
 رابیرا س نیکه زم ییو مثل بارشها خواهد آمد

 . کندیم
 یدر زمان او صالحان خواهند شکفت و وفور سالمت 7

 نگردد.  ستیکه ماه ن یخواهد بود، مادام
و از نهر تا  ایتا در ایخواهد کرد از در یو او حکمران 8

 جهان. ياقصا
 

 یخوانده خواه یحضرت اعل یطفل، نب يو تو ا 76 :1لوقا
تا طرق او  دیخرام یخداوند خواه يرو شیپ رایشد، ز
  ،يساز ایرا مه

در آمرزش گناهان  ،یتا قوم او را معرفت نجات ده 77
 . شانیا

 
 23دوم سموئیل  1

از عالم  دهیما که به آن سپ يرحمت خدا يبه احشا 78
 از ما تفقد نمود، یاعل
 يهایو ظل موت را نور دهد و پا تتا ساکنان در ظلم 79

 ».دینما تیهدا یسالمت قیما را به طر
 

: خطاب کرده، گفت شانیباز بد یسیپس ع 12 :8یوحنا
که مرا متابعت کند، در  یمن نور عالم هستم. کس«

 ».ابدیرا  اتیظلمت سالک نشود بلکه نور ح
 

 یاندك زمان«: گفت شانیبد یسیآنگاه ع 35 :12یوحنا
که نور با شماست، راه  ینور با شماست. پس مادام

که در  یو کس رد؛یتا ظلمت شما را فرو نگ دیبرو
 . رودیبه کجا م داندینم رودیراه م یکیتار
تا  دیآور مانیکه نور با شماست به نور ا یمادام 36

رفته  فت،را بگ نیچون ا یسیع» .دیپسران نور گرد
 ساخت. یمخف شانیخود را از ا

 
ماه آن  ایندارد که آفتاب  اجیو شهر احت 23 :21اشفهمک

 سازدیکه جالل خدا آن را منور م رایدهد ز ییرا روشنا
 2 .و چراغش بره است

 
, ۳ ۱:  ٦۰اشعیا; ۲:  ٤ اشعیا; ۳۱, ۳۰, ٤:  ۳۲تثنیھ; ۱#  :مراجعھ شود بھ

 ; ٦:  ۷۲مزامیر; ۸ ٦:  ۲مزامیر ;۷:  ٥ میکاه; ۳:  ٦ھوشع; ۲۰, ۱۹
 . ۷, ٦:  ۱ یوحنا ;۳٦:  ۸۹مزامیر
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 دوم پادشاهان

٦۸ 
 

 دوم پادشاهان
 موعود حینوع وزارت مس 1ث

 یشخص«: گفتند يدر جواب و شانیا 6 :1دوم پادشاهان
 یو نزد پادشاه دیبرو: به مالقات ما برآمده، ما را گفت

: دییکه شما را فرستاده است، مراجعت کرده، او را گو
 ییجهت که خدا نیاز ا ایآ: دیفرمایم نیخداوند چن

سؤال نمودن از بعْل زبُوب،  يتو برا ست،ین لیدر اسرائ
که به آن  ياز بستر نیبنابرا ؟یفرستیعْقرُون م يخدا

 »مُرد. یشد بلکه البته خواه یفرود نخواه ،يبرآمد
 يرا با پنجاه نفرش نزد و گریو باز سردار پنجاهۀ د 11

مرد خدا،  يا«: را خطاب کرده، گفت يفرستاد و او و
 »؟يآ ریبه ز يکه به زود دیفرمایم نیپادشاه چن

اگر من مرد خدا هستم، «: گفت شانیدر جواب ا ایلیا 12
آتش از آسمان نازل شده، تو را و پنجاه نفرت را 

پس آتش خدا از آسمان نازل شده، او را و » بسوزاند.
 پنجاه نفرش را بسوخت.

 
 يرو شد،یم کیصعود او نزد يو چون روزها 51 :9لوقا

 نهاد.  میاورشل يخود را به عزم ثابت به سو
رفته به  شانیاز خود فرستاده، ا شیپس رسوالن پ 52

او تدارك  يوارد گشتند تا برا انیاز بالد سامر يبلد
  .نندیب

 میندادند از آن رو که عازم اورشل ياما او را جا 53
 . بودیم

 دندیرا د نیا وحنایو  عقوبیاو،  شاگردانو چون  54
که آتش از  مییبگو یخواهیم ایخداوند آ يا«: گفتند

 زین اسیچنانکه ال ردیرا فرو گ نهایا ده،یآسمان بار
 » کرد؟

که  دیدانینم«: گفت شانیبد دهیگردان يآنگاه رو 55
 1 .دیشما از کدام نوع روح هست

مردم را  جاناست تا  امدهیکه پسر انسان ن رایز 56
 گرید ياهیپس به قر» هالك سازد بلکه تا نجات دهد.

 رفتند.
 

 
 1دوم پادشاهان  1

شروع کرده، موعظه به توبه و  میو از اورشل 47 :24لوقا 
 ها به نام او کرده شود.آمرزش گناهان در همه امت

 
خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا  رایز 17 :3یوحنا

او جهان نجات  لهیوسکند، بلکه تا به  يبر جهان داور
 .ابدی

 
 اورد،ین مانیو ا دیکالم مرا شن یو اگر کس 47 :12یوحنا

تا جهان را  امامدهیکه ن رایز کنمینم يمن بر او داور
 کنم بلکه تا جهان را نجات بخشم. يداور

 
القدس بر شما چون روح کنیل 8 :1اعمال رسوالن

بود،  دیو شاهدان من خواه افتیدیقوت خواه د،یآیم
 »جهان. يو سامره و تا اقصا هیهودییو تمام میدر اورشل

 
بودند،  میاما رسوالن که در اورشل 14 :8اعمال رسوالن

 اند،رفتهیکه اهل سامره کالم خدا را پذ دندیچون شن
 2 فرستادند. شانیرا نزد ا وحنایپطـرس و 

 
 ;۸:  ۹امثال; ٥:  ۱میکاه; ۱۳:  ۲۳ارمیا: مراجعھ شود بھ

 ;۱۰:  ۱۹ لوقا; ۲۸:  ۲۰ متی; ۱۱:  ۱۸ متی
 ;۳۱:  ۹اعمال رسوالن; ٤۲ ٤۰, ۹, ٤:  ٤ یوحنا

 . ۱٥:  ۱ اول تیموتائوس
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 اول تواریخ

٦۹ 
 

 اول تواریخ
 موعود از نسل داود است حیمس 3الف

 خدمت مسیح به عنوان پادشاه 4ت
خانۀ خود  و واقع شد چون داود در 1 :17اول تواریخ

من در  نکیا«: گفت ینشسته بود که داود به ناتان نب
 ریو تابوت عهد خداوند ز باشمیخانۀ سرو آزاد ساکن م

 »ها است.پرده
 

 تْیپادشاه در ب سیرودیه امیدر ا یسیو چون ع 1 :2متی
چند از مشرق  یناگاه مجوس افت،یتولد  هیهودیلحم 

 : آمده، گفتند میبه اُورْشل
که  رایاست ز هودیکجاست آن مولود که پادشاه « 2

پرستش او  يو برا میادهیستاره او را در مشرق د
 »م؟یاآمده

 
که داود چونکه در زمان خود  رایز 36 :13اعمال رسوالن

اده خدا را خدمت کرده بود، بخفت و به پدران خود ار
 1 .دیملحق شده، فساد را د

 .دیفساد را ند خت،یآن کس که خدا او را برانگ کنیل 37
 

درباره پسر خود که بحسب جسم از نسل  3: 1رومیان
   داود متولد شد،

 . ۱# :  ھبمراجعھ شود

 

خداوند  يمعبد را برا یستیموعود با حیمس 17ث
 درست کند

من بنا خواهد کرد و  يبرا يااو خانه 12 :17اول تواریخ
 او را تا به ابد استوار خواهم ساخت. یمن کرس

 
قدس را  نیا«: گفت شانیدر جواب ا یسیع 19 :2یوحنا

 »که در سه روز آن را برپا خواهم نمود. دیخراب کن
در عرصه چهل و شش سال «: گفتند انیهودیآنگاه  20
تو در سه روز آن را برپا  ایاند؛ آقدس را بنا نموده نیا
 »؟یکنیم
 .گفتیاو درباره قدس جسد خود سخن م کنیل 21

 
 17اول تواریخ  1

 بساخت يااو خانه يبرا مانیاما سل 47 :7اعمال رسوالن
مصنوع دستها  يهادر خانه یحضرت اعل کنیو ل 48

 گفته است یچنانکه نب شودیساکن نم
 نیمن است و زم یآسمان کرس دیگویخداوند م«که  49
و محل  دیکنیمن بنا م يبرا ياانداز من. چه خانه يپا

 من کجاست؟ دنیآرام
 

 يپر یاز جهت جسم، تمام يکه در و 9 :2کولسیان
 ساکن است. تیالوه

 . ۱۳, ۱۲:  ٦ یارکز; ۱# :  ھبمراجعھ شود

 

 رابطه مسیح موعود با پدرش 5الف
من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر  13 :17اول تواریخ 

خواهد بود و رحمت خود را از او دور نخواهم کرد 
 که قبل از تو بود دور کردم. یچنانکه آن را از کس

 
است پسر  نیا«از ابر برآمد که  ییآنگاه صدا 35 :9لوقا
 ».دیمن، او را بشنو بیحب

 
به تو  نیآم نیآم«: در جواب او گفت یسیع 3 :3یوحنا

از سر نو مولود نشود، ملکوت خدا  یاگر کس میگویم
 ».دید تواندیرا نم

 
از فرشتگان هرگز گفت  کیبه کدام  رایز 5 :1عبرانیان

و » نمودم دی. من امروز تو را تولیتو پسر من هست«که 
من او را پدر خواهم بود و او پسر من خواهد « ضاًیا

 2؟»بود
 . ۱۲, ۷:  ۲ رمیزام; ۱# :  ھبمراجعھ شود

 

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
و او را در خانه و سلطنت خودم تا به  14 :17اول تواریخ

او استوار خواهد ماند  یخواهم ساخت و کرس داریاابد پ
 »تا ابداآلباد.
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 اول تواریخ

۷۰ 
 

 رایترسان مباش ز میمر يا«: فرشته بدو گفت 30 :1لوقا
 ياافتهیکه نزد خدا نعمت 

و او را  دییزا یخواه يحامله شده، پسر نکیو ا 31
 .دینام یخواه یسیع
 یمسم ،یاو بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعل 32

خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد و  شود
 1 فرمود.

خواهد کرد  یتا به ابد پادشاه عقوبیانو او بر خاند 33
 »نخواهد بود. تیو سلطنت او را نها

 . ٦:  ۳ ننیاراعب; ۱# :  ھبمراجعھ شود

 

 

 
 17اول تواریخ  1



 ایوب

۷۱ 
 

 ایوب
 ضمانت کننده باشد یستیموعود با حیمس 8ت

اآلن گرو بده و به جهت من نزد خود ضامن  3 :17ایوب
 که به من دست دهد؟ ستیباش. واال ک

 
ضامن شود البته ضرر  بیغر يکه برا یکس 15 :11امثال

 منیکه ضمانت را مکروه دارد ا یو کس افتیخواهد 
 باشدیم

 
و در حضور  دهدیمرد ناقص العقل دست م 18 :17امثال

 شودیخود ضامن م هیهمسا
 

مباش و  دهندیکه دست م یاز جمله آنان 26 :22امثال
 .شوندیقرضها ضامن م يکه برا ینه از آنان

 
که  ياست آن عهد کوتریقدر ن نیبه هم 22 :7عبرانیان

 1 .دیضامن آن گرد یسیع
 . ۲۲, ۲۱:  ۳۰ میاار; ۱٤:  ۳۸ شعیاا:  ھبمراجعھ شود

 

 مسیح موعود بایستی فدیه دهنده باشد 5ت
 جاودان بخشد یزندگ یستیبا حیمس 11ث
 قیام مسیح پیش بینی شده است 1چ

و در  من زنده است یکه ول دانمیو من م 25 :19ایوب
 خواهد برخاست نیآخر، بر زم امیا

پوست من تلف شود، بدون جسدم  نیو بعد از آنکه ا 26
 دیخدا را خواهم د زین

. و چشمان من بر او دیخود خواهم د يو من او را برا 27
 میها. اگر چه گُردهيگریو نه چشم د ستیخواهد نگر
 شده باشد. تلفدر اندرونم 

 
 يمردگان تو زنده خواهند شد و جسدها 19 :26اشعیا

 دیشما که در خاك ساکن يمن خواهند برخاست. ا
که شبنم تو شبنم نباتات  رایز د؟ییشده، ترنم نما داریب

 .خواهد افکند رونیمردگان خود را ب نیاست. و زم
 

 
 19و  17ایوب  1

 نیکه در خاك زم یاز آنان ياریو بس 2 :12دانیال
 اتیبه جهت ح نانیخواهند شد، اما ا داریب انددهیخواب

 .یو آنان به جهت خجالت و حقارت جاودان یجاودان
 

 کویخواهند آمد؛ هر که اعمال ن رونیو ب 28 :5یوحنا
و هر که اعمال بد کرد، بجهت  اتیح امتیق يکرد، برا

 .يداور امتیق
 

 د،یکن ستیاگر بر حسب جسم ز رایز 13 :8رومیان
روح  لهیمرد. لکن اگر افعال بدن را بوس دیخواه نهیهرآ
 .ستیز دیهمانا خواه د،یبکش

 
در  رندیمیو چنانکه در آدم همه م 22 :15اول قرنتیان

 همه زنده خواهند گشت زین حیمس
نوبر است و بعد  حیهر کس به رتبه خود؛ مس کنیل 23

 2 .باشندیم حیکه در وقت آمدن او از آن مس یآنان
 

تا ابداآلباد زنده  نکیو مرده شدم و ا 18 :1مکاشفه
 موت و عالم اموات نزد من است. يدهایهستم و کل

 ;۲۱, ۲۰:  ٥۹ شعیاا; ٥:  ٥٤ شعیاا:  ھبمراجعه شود
; ۷:  ۱ نفسسیاا; ۲٤, ۲۳:  ۳۳ وبیا; ۱٤:  ۱۹ رمیزام; ۱۰ ۷:  ۳۷ لقیازح

 . ۸:  ٤ وستائوتیمدوم

 19ایوب  2



 مزامیر

۷۲ 
 

 مزامیر
 برداري مسیح موعودفرمان 11ب
 مسیح موعود قانون خداوند را عملی میکند 12ث
 مسیح موعود بایستی به فراوانی ثمره ببیند 5چ

نرود  رانیکه به مشورت شر یخوشا بحال کس 1 :1مزامیر
استهزا و در مجلس  ستدیو به راه گناهکاران نا

 ند؛یکنندگان ننش
خداوند است و روز و شب  عتیبلکه رغبت او در شر 2

 .کندیاو تفکر م عتیدر شر
 آب خواهد بود ينشانده نزد نهرها یپس مثل درخت 3

و برگش پژمرده  دهدیخود را در موسمش م وةیکه م
 انجام خواهد بود کین کندیو هر آنچه م گرددینم

ه مثل کاهند که باد آن را بلک ستند،ین نیچن رانیشر 4
 کندیپراکنده م

و نه  ستادینخواهند ا يدر داور رانیلهذا شر 5
 گناهکاران در جماعت عادالن

 قیطر یول داند،یعادالن را م قیخداوند طر رایز 6
 هالك خواهد شد. انگناهکار

 
و  دیرا خواهد د شیثمره مشقت جان خو 11 :53اشعیا

خواهد شد. و بنده عادل من به معرفت خود  ریس
که او گناهان  رایز دیرا عادل خواهد گردان ياریبس

 حمل خواهد نمود شتنیرا بر خو شانیا
 

که بر خداوند توکل دارد و  یمبارك باد کس 7 :17ارمیا
 خداوند اعتماد او باشد

او مثل درخت نشانده بر کنار آب خواهد بود که  8
و چون  کندینهر پهن م يسورا ب شیخو يهاشهیر

و برگش شاداب خواهد ماند  دینخواهد ترس دیایگرما ب
نخواهد داشت و از آوردن  شهیاند یو در خشکسال

 1 ماند. واهدباز نخ وهیم
 

من رغبت  يخدا يدر بجا آوردن ارادة تو ا 8 :40مزامیر
 »تو در اندرون دل من است. عتیو شر دارمیم

 
 
 1مزامیر  1

خوراك من آن است «: گفت شانیبد یسیع 34 :4یوحنا
که خواهش فرستنده خود را به عمل آورم و کار او را 

 به انجام رسانم.
 

. انددهیباطل گرد عایهمه گمراه و جم 12 :3رومیان
 یهم ن یکیستین يکوکارین
 

 ستهیکهنه شا سیرئ نیکه ما را چن رایز 26 :7عبرانیان
و از گناهکاران جدا  بیع یآزار و ب یاست، قدوس و ب

 دهیشده و از آسمانها بلندتر گرد
 

و در وسط شارع عام آن و بر هر دو کناره  2 :22مکاشفه
هر  یعنیآوردیم وهیرا که دوازده م اتینهر، درخت ح

 يآن درخت برا يو برگها دهد؛یخود را م وهیماه م
 .باشدیها مامت يشفا

  ۸:  ۱ وعیش; ۲۰ ۱۸:  ۱۱ ھتثنی; ۹:  ۲ شیداپی:  ھبمراجعه شود
; ۳٤:  ۱۰٤ رمیزام; ۳۱, ۳۰:  ۳۷ رمیزام; ۱۸, ۱۷:  ۳ مالکی; ۳۳:  ۳۱ میاار

 ;۹۹ ۹۷, ٤۷, ۲٤, ۱٦�۱٥, ۱۱:  ۱۱۹ رمیزام ;۱:  ۱۱۲ رمیزام
 . ۳:  ٥ حناوی ۱; ۱۰:  ۸ ننیاراعب; ۲۲:  ۷ نمیارو

 

 مسیح موعود بایستی پایداري را تجربه کند 12ج
اند و طوائف در باطل ها شورش نمودهامتچرا  1 :2مزامیر

 کنند؟یتفکر م
 

و  کنندیم میها تسلکه او را به امت رایز 32 :18لوقا
 انداخته، يکرده، آب دهان بر و یحرمت یاستهزا و ب

 
آواز خود را  دند،یرا شن نیچون ا 24 :4اعمال رسوالن

خداوندا، تو آن «: به خدا بلند کرده، گفتند کدلیبه 
و آنچه در آنها  ایو در نیکه آسمان و زم یهستخدا 

 2 يدیاست آفر
القدس به زبان پدر ما و بنده خود روح لهیکه بوس 25

و قومها به  کنندیها هنگامه مچرا امت« یداود گفت
 شند؛یاندیباطل م

برخاستند و حکام با هم مشورت  نیزم نیسالط 26
 حشیکردند، بر خالف خداوند و بر خالف مس

 2و  1مزامیر  2



 مزامیر

۷۳ 
 

بر بنده قدوس تو  الواقعیکه ف رایز 27: 4رسوالن اعمال
 وسیو پنط سیرودیه ،يکه او را مسح کرد یسیع
 با هم جمع شدند لیاسرائ يها و قومهابا امت الطسیپ

مقدر فرموده  لتو از قب يتا آنچه را که دست و رأ 28
 بود، بجا آورند.

 
با بره جنگ خواهند نمود و بره بر  شانیا 14 :17مکاشفه

االرباب و که او رب رایغالب خواهد آمد، ز شانیا
هستند که  يبا و زکهین یپادشاه پادشاهان است و آنان

 ».نندیو ام دهیخوانده شده و برگز
 ;۳۸:  ۲۱ متی; ٥ ۲:  ۸۳ رمیزام; ۱# :  ھبمراجعه شود

 ۲۲:  ۱٦ نالوسر لعماا; ۳۳:  ٥ نالوسر لعماا; ٥۰:  ۱۱ حناوی

 

 پایداري را تجربه کندمسیح موعود بایستی  12ج
و سروران با هم  زندیخیبر م نیپادشاهان زم 2 :2مزامیر

 او حیاند، به ضد خداوند و به ضد مسمشورت نموده
را از  شانیا يرهایو زنج میرا بگسل شانیا يکه بندها 3

 .میندازیخود ب
 

آمده، به  انیسیدر همان روز چند نفر از فر 31 :13لوقا
 سیرودیکه ه رایبرو ز نجایاز ادور شو و «: گفتند يو
 »تو را به قتل رساند. خواهدیم

 
او، چونکه او را دشمن  تیاما اهل وال 14 :19لوقا

در عقب او فرستاده گفتند،  انیلچیا داشتند،یم
 شخص بر ما سلطنت کند. نیا میخواهینم

 
خود او را افتضاح  انیبا لشکر سیرودیپس ه 11 :23لوقا

و نزد  دی، لباس فاخر بر او پوشاننموده و استهزا کرده
 او را باز فرستاد الطسیپ
 گریکدیبا  سیرودیو ه الطسیو در همان روز پ 12

 یعداوت انشانیقبل از آن در م رایمصالحه کردند، ز
 1 بود.

 
با بره جنگ خواهند نمود و بره بر  شانیا 14 :17مکاشفه

االرباب و که او رب رایغالب خواهد آمد، ز شانیا
 
 2مزامیر  1

هستند که  يبا و زکهین یپادشاه پادشاهان است و آنان
 ».نندیو ام دهیخوانده شده و برگز

 ;٥۹:  ۲٥ متی; ۱٦:  ۲ متی; ۱# :  ھبمراجعه شود
 ;۲۳:  ۱٥ حناوی; ٤۱:  ۱ حناوی; ۱:  ۲۷ متی 

 ;۳۸:  ۱۰ اعمال رسوالن; ۸ ٥:  ٤ اعمال رسوالن
 . ۸, ۷:  ۲ طرسپاول; ۹:  ۱ ننیاراعب; ٦ ۱:  ۱۲ نالوسر لعماا

 

 داوري در آینده توسط مسیح 2ح
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

. خنددیاو که بر آسمانها نشسته است م 4 :2مزامیر
 کندیاستهزا م شانیخداوند بر ا

تکلم خواهد کرد و به  شانیآنگاه در خشم خود بد 5
 را آشفته خواهد ساخت شانیا شیغضب خو

ام، بر کوه مقدس خود کردهو من پادشاه خود را نصب « 6
 ».ونیصه

 
زادگان! چگونه از عذاب  یماران و افع يا 33 :23متی

 کرد؟ دیجهنم فرار خواه
 فرستمیو حکماء و کاتبان نزد شما م ایلهذا الحال انب 34

و  دیکش دیکشت و به دار خواه دیرا خواه یو بعض
زده، از شهر به شهر  انهیخود تاز سیرا در کنا یبعض

 راند، دیخواه
شد بر  ختهیر نیصادقان که بر زم يتا همه خونها 35

ابن  ایتا خون زکر قیصد لیاز خون هاب د،یشما وارد آ
 دیو مذبح کشت کلیه انیکه او را در م ایبرخ

 فهیطا نیهمه بر ا نیکه ا میگویبه شما م نهیهرآ 36
 خواهد آمد!

 
 شـانیآمـده، بد ـشیپ یسـیپس ع 18 :28متی

 نیقدرت در آسمان و بر زم یتمام«: خطاب کرده، گفت
 2 به من داده شده است

 
او نهاد و او را  يهایپا ریرا ز زیو همه چ 22 :1افسسیان

 داد، سایبه کل زیسر همه چ
 
 

 2مزامیر  2



 مزامیر

۷٤ 
 

و در دست راست خودهفت ستاره داشت  16 :1مکاشفه
و  آمدیم رونیب زیدو دمه ت يریو از دهانش شمش

 .تابدیاش چون آفتاب بود که در قوتش مچهره
 

 ونیبره، بر کوه صه نکیکه ا دمیو د 1: 14مکاشفه
صد و چهل و چهار هزار نفر که  ياست و با و ستادهیا

 .دارندیخود مرقوم م یشانیاسم او و اسم پدر او را بر پ
 

 دیآیم رونیب زیت يریو از دهانش شمش 15: 19مکاشفه
 نیآهن يها را بزند و آنها را به عصاتا به آن امت

خواهد نمود؛ و او چرخشت خمر غضب و  یحکمران
 .افشردیخود م يپا ریقادر مطلق را ز يخشم خدا

 
 ; ٤:  ۱۱ رمیزام ;۱٥:  ۱ یارکز; ۲۲:  ٤۰ شعیاا; ۱# :  ھبمراجعه شود

; ۳:  ۱۱٥ رمیزام; ۸:  ٥۹ رمیزام ;۲۲ ۱٦:  ٥۰ رمیزام; ۱۳:  ۳۷ رمیزام
 ;۳٦ ۳٤:  ۲ اعمال رسوالن; ٤٤, ٤۳, ۲۷:  ۱۹ قاول ;۲٦:  ۱ لمثاا
 ; ۱:  ۱٤ ھمکاشف ;۲٥ ۲۲:  ۱۲ ننیاراعب; ۳۱, ۳۰:  ٥ نالوسر لعماا

 . ۱٥:  ۱۹ ھمکاشف

 

 موعود همان پسر خدا است حیمس 1ب
 ویژگیهاي خداگونه مسیح 4ب

 خداوند به من گفته: کنمیفرمان را اعالم م 7 :2مزامیر
 کردم. دیامروز تو را تول یتو پسر من هست«: است

 
 نیا«که  دیاز آسمان در رس یآنگاه خطاب 17 :3متی

 »من که از او خشنودم. بیاست پسر حب
 

 عیاما چون پسر انسان در جالل خود با جم«  31 :25متی
جالل خود  یآنگاه بر کرس د،یآ شیمالئکه مقدس خو

 1 خواهد نشست،
 

 م،یدهیپس ما به شما بشارت م 32 :13اعمال رسوالن
 که به پدران ما داده شد، يابدان وعده

وفا  میباشیم شانیکه خدا آن را به ما که فرزندان ا 33
چنانکه در زبور  خت،یرا برانگ یسیکه ع یکرد، وقت

من امروز تو  ،یتو پسر من هست«دوم مکتوب است که 
 »نمودم. دیرا تول

 
 2مزامیر  1

و رسول خوانده  حیمس یسیپولس، غالم ع 1 :1رومیان
 خدا، لیانج يشده و جدا نموده شده برا

خود  يایکه سابقا وعده آن را داده بود به وساطت انب 2
 در کتب مقدسه

درباره پسر خود که بحسب جسم از نسل داود متولد  3
 شد

پسر خدا به قوت معروف  تیو بحسب روح قدوس 4
 ح،یمس یسیخداوند ما ع یعنینمردگا امتیاز ق دیگرد

 
خود را جالل نداد  زین حیمس نیو همچن 5 :5عبرانیان

تو پسر «: گفت يکهنه بشود، بلکه او که به و سیکه رئ
 »نمودم. دیمن امروز تو را تول ؛یمن هست

تو تا به ابد کاهن «: دیگویم زین گریچنانکه در مقام د 6
 ».صدقیبر رتبه ملک یهست

 
 ;٥:  ۱۷ متی; ۱٦:  ۱٦ متی:  ھبمراجعه شود

 . ٦, ٥:  ۱ ننیاراعب; ٤ ۱:  ۱ نمیارو; ۱۸, ۱٤:  ۱ حناوی

 
 هم باشد هایمیکل ریغ حیمس یستیموعود با حیمس 10ث 

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
تو  راثیها را به ماز من درخواست کن و امت 8 :2مزامیر

 .دیرا ملک تو خواهم گردان نیزم يخواهم داد و اقصا
 

را گفت، چشمان خود را به  نیچون ا یسیع 1 :17یوحنا
 دهیپدر ساعت رس يا«طرف آسمان بلند کرده، گفت: 

تو را جالل  زیاست. پسر خود را جالل بده تا پسرت ن
 دهد. 

تا هر چه  ياقدرت داده يهمچنان که او را بر هر بشر 2
 بخشد. یجاودان اتیبه آنها ح يابدو داده

د واح ياست که تو را خدا نیا یجاودان اتیو ح 3
 بشناسند. يرا که فرستاد حیمس یسیو ع یقیحق

را که به من  يتو را جالل دادم و کار نیزم يمن بر رو 4
 2 دمیتا بکنم، به کمال رسان يسپرد

 یپدر مرا نزد خود جالل ده، به همان جالل يو اآلن تو ا 5
 جهان نزد تو داشتم. نشیکه قبل از آفر

 

 2مزامیر  2



 مزامیر

۷٥ 
 

سرافراز  تیاو را بغا زیجهت خدا ن نیاز ا 9 :2فیلیپیان
 دینامها است، بدو بخش عیرا که فوق از جم ینمود و نام

از آنچه در آسمان و بر  ییهر زانو یسیتا به نام ع 10
 است خم شود، نیزم ریو ز نیزم

خداوند است  ح،یمس یسیاقرار کند که ع یو هر زبان 11
 پدر. يخدا دیتمج يبرا

; ۲۱:  ۲۰ نالوسر لعماا  ;۱۷:  ۲۲ رمیزام; ٤; # ۲; # ۱: #  ھبمراجعه شود
 ; ۹:  ۱ نکیاوتسالاول; ۲٦:  ۱٦ نمیارو  ;۲۰ ۱۸:  ۲٦ نالوسر لعماا

 . ٤:  ۱٥ ھمکاشف; ۱۲ ۹:  ۷ ھمکاشف

 

 داوري در آینده توسط مسیح 2ح
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

شکست؛  یخواه نیآهن يرا به عصا شانیا 9 :2مزامیر
 »نمود. یگر آنها را خرد خواهمثل کوزة کوزه

 
و اعمال مرا تا انجام  دیو هر که غالب آ 26 :2مکاشفه

 دیها قدرت خواهم بخشنگاه دارد، او را بر امت
کند و مثل  یحکمران نیآهن يرا به عصا شانیتا ا 27

از  زیکوزه گر خرد خواهند شد، چنانکه من ن يهاکوزه
 امافتهیپدر خود 

 
که همه  دییرا زا يانهیپس پسر نر 5 :12مکاشفه

خواهد  یحکمران نیآهن يرا به عصا نیزم يهاامت
 1 کرد؛ و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد.

 
 ;۱۲:  ٦۰ شعیاا; ۱٤:  ۳۰ شعیاا; ۱# :  ھبمراجعه شود

 . ٤٤:  ۲ لنیادا; ۲۳:  ۸۹ رمیزام; ۹, ۸:  ۲۱ رمیزام 

 

 در آینده توسط مسیحداوري  2ح
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

داوران  يا د؟ییپادشاهان تعقل نما يو اآلن ا 10 :2مزامیر
 د؟یجهان متنبه گرد

 د؟یینما يو با لرز شاد دیخداوند را با ترس عبادت کن 11
هالك  قیمبادا غضبناك شود و از طر دیپسر را ببوس 12

. خوشا شودیافروخته م یغضب او به اندک رایز د،یشو
 .که بر او توکل دارند یبحال همۀ آنان

 

 
 2مزامیر  1

نور تو آمده و  رایو درخشان شو ز زیبرخ 1 :60اشعیا
 است دهیجالل خداوند بر تو طالع گرد

را  فیطوا ظیجهان را و ظلمت غل یکیتار نکیا رایز 2
اما خداوند بر تو طلوع خواهد نمود و  دیخواهد پوشان

 بر تو ظاهر خواهد شد. يجالل و
 یدرخشندگ ينور تو و پادشاهان بسو يها بسوامتو  3

 تو خواهند آمد لوعط
که  نیبرافراز و بب شیچشمان خود را به اطراف خو 4

. پسرانت از دور ندیآیآنها جمع شده، نزد تو م عیجم
 خواهند آمد و دخترانت را در آغوش خواهند آورد

و دل تو لرزان  دیدرخش یو خواه دید یآنگاه خواه 5
 ایدر يکه توانگر رایز د،یخواهد گرد عیشده، وس

ها نزد تو خواهد شد و دولت امت دهیتو گردان يسوب
 خواهد آمد.

 
هر که کالم مرا  میگویبه شما م نیآم نیآم 23 :5یوحنا

 یجاودان اتیآورد، ح مانیبشنود و به فرستنده من ا
 اتیبه حبلکه از موت تا  د،یآینم يدارد و در داور

 منتقل گشته است.
 

در آتش مشتعل و انتقام خواهد  8 :1دوم تسالوکیان
خداوند  لیو انج شناسندیکه خدا را نم یاز آنان دیکش
 کنندیرا اطاعت نم حیمس یسیما ع

از  دیخواهند رس یبه قصاص هالکت جاودان شانیکه ا 9
 2 حضور خداوند و جالل قوت او

 
 یآسمان را گشوده و ناگاه اسب دمیو د 11 :19مکاشفه

 يو حق نام دارد و به عدل داور نیکه سوارش ام دیسف
 د،ینمایو جنگ م

 يو چشمانش چون شعله آتش و بر سرش افسرها 12
کس آن  چیمرقوم دارد که جز خودش ه یو اسم اریبس

 داندیرا نم
» کلمه خدا«خون آلود در بر دارد و نام او را  ياو جامه 13
 خوانندیم

 2مزامیر  2



 مزامیر

۷٦ 
 

 يکه در آسمانند، بر اسبها ییو لشکرها 14: 19مکاشفه
و پاك ملبس از عقب او  دیو به کتان سف دیسف

 آمدندیم
تا به آن  دیآیم رونیب زیت يریو از دهانش شمش 15

 یحکمران نیآهن يها را بزند و آنها را به عصاامت
 يخواهد نمود؛ و او چرخشت خمر غضب و خشم خدا

 افشردیخود م يپا ریرا ز ققادر مطل
پادشاه « یعنیمرقوم است  یو بر لباس و ران او نام 16

 ».االربابپادشاهان و رب
; ۱۲:  ۸٤ رمیزام; ٤:  ٤۰ رمیزام; ۷:  ۱۷ میاار; ۲; # ۱# :  ھبمراجعه شود

 ;٥:  ۱ ننیاراعب; ۱۱:  ۱۰ نمیارو ;۲۰:  ۱٦ لمثاا; ٥ ۳:  ۱٤٦ رمیزام
 . ۲۱:  ۱ طرسپاول ;٦:  ۲ طرسپاول; ۲۹, ۲۸, ۲٥ ۲۲:  ۱۲ ننیاراعب

 

 ردیقرار گ دیباور شود و مورد تمج یستیموعود با حیمس 25ث
است نام تو در  دیخداوند ما، چه مج هوهییا 1 :8مزامیر
 ياکه جالل خود را فوق آسمانها گذارده نیزم یتمام

به سبب خصمانت قوت  رخوارگانیاز زبان کودکان و ش 2
 .یرا ساکت گردان رندهیتا دشمن و انتقام گ يرا بنا نهاد

 
 يا«: توجه نموده، گفت یسیدر آن وقت، ع 25 :11متی

 نیکه ا کنمیم شیتو را ستا ن،یپدر، مالک آسمان و زم
و به  یو خردمندان پنهان داشت انیامور را از دانا

 !يکودکان مکشوف فرمود
 

که  یبیکهنه و کاتبان چون عجا يرؤسااما  15 :21متی
 ادیفر کلیو کودکان را که در ه گشتیاز او صادر م

 دند،ید گفتندیم» پسر داودا عانایهوش«برآورده، 
 1 غضبناك گشته

 »ند؟یگویم نهایآنچه ا يشنوینم«: گفتند يبه و 16
که از  نیا دیامگر نخوانده یبل«: گفت شانیبد یسیع

 »؟یساخت ایحمد را مه رخوارگانیش ودهان کودکان 
 

 . ۲۷:  ۱ ننتیارقاول; ۲۱:  ۱۰ قاول:  ھبمراجعه شود

 
 قدرت مطلق مسیح موعود 7ب

 يدست خودت مسلط نمود ياو را بر کارها 6 :8مزامیر
 ،ينهاد يو يپا ریرا ز زیو همه چ

 
 8و  2مزامیر  1

او نهاد و او را  يهایپا ریرا ز زیو همه چ 22 :1افسسیان
 داد، سایبه کل زیسر همه چ

 .۸:  ۲ ننیاراعب; ۲:  ۱ ننیاراعب; ۱۸:  ۲۸ متی:  ھبمراجعه شود

 

 رابطه مسیح موعود با پدرش 5الف
 مرگ مسیح موعود پیش گویی شده است 1ج
 قیام مسیح پیش بینی شده است 1چ

. دارمیخود م يرو شیپ شهیخداوند را هم 8 :16مزامیر
 چونکه به دست راست من است، جنبش نخواهم خورد

 د؛یآیو جاللم به وجد م کندیم يرو دلم شاد نیاز ا 9
 ساکن خواهد شد نانیدر اطم زیجسدم ن

و  کرد یجانم را در عالم اموات ترك نخواه رایز 10
 ندیب اگذاشت که فساد ر یقدوس خود را نخواه

آموخت. به حضور تو  یرا به من خواه اتیح قیطر 11
ها تا است و به دست راست تو لذت یکمال خوش

 ابداآلباد!
 

و موت را تا ابداآلباد نابود خواهد ساخت و  8 :25اشعیا
اشکها را از هر چهره پاك خواهد نمود و  هوهیخداوند 

رفع خواهد کرد،  نیزم یتمام يرا از رو شیعار قوم خو
 خداوند گفته است. رایز

 
نجات  هیوخدا جان مرا از دست ها کنیل 15 :49مزامیر

 که مرا خواهد گرفت، ساله. رایخواهد داد ز
 

و سخت را به ما  اریبس يهایکه تنگ يا 20 :71مزامیر
 یرجوع کرده، باز ما را زنده خواه ،يانشان داده

 یبرخواه نیزم يهاساخت؛ و برگشته، ما را از عمق
 2 آورد.

 
: دیگویم يکه داود درباره و رایز 25 :2اعمال رسوالن

که به دست  امدهیخود د يرو شیرا همواره پ خداوند«
 راست من است تا جنبش نخورم

و زبانم به وجد آمد بلکه  دیسبب دلم شاد گرد نیاز ا 26
 ساکن خواهد بود؛ دیدر ام زیجسدم ن

 16و  8مزامیر  2
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۷۷ 
 

که نفس مرا در عالم اموات  رایز 27: 2اعمال رسوالن
داد که قدوس تو  یواهگذاشت و اجازت نخ ینخواه

 ندیفساد را بب
خود  يو مرا از رو یرا به من آموخت اتیح يقهایطر 28

 ».يدیگردان ریس یبه خرم
با شما  ارخیدرباره داود پطر توانمیبرادران، م يا« 29
که او وفات نموده، دفن شد و  میمحابا سخن گو یب

 ماست. انیمقبره او تا امروز در م
او قسم خورد  يو دانست که خدا برا بودیپس چون نب 30

 زاندیرا برانگ حیصلب او بحسب جسد، مس تیکه از ذر
 ند،یتا بر تخت او بنش

گفت که نفس او در  ده،ید شیپ حیمس امتیدرباره ق 31
 .ندیعالم اموات گذاشته نشود و جسد او فساد را نب

 
که خدا آن را به ما که فرزندان  33 :13اعمال رسوالن

را  یسیه عک یوفا کرد، وقت میباشیم شانیا
تو «چنانکه در زبور دوم مکتوب است که  خت،یبرانگ

 »نمودم. دیمن امروز تو را تول ،یپسر من هست
هرگز  گریتا د دیزانیو در آنکه او را از مردگان برخ 34

 دوسبه برکات ق«گفت که  نیراجع به فساد نشود چن
 »شما وفا خواهم کرد. يداود برا نیو ام

تو قدوس خود «: دیگویم زین گرید ییدر جا نیبنابرا 35
 ».ندیگذاشت که فساد را ب یرا نخواه

که داود چونکه در زمان خود اراده خدا را  رایز 36
خدمت کرده بود، بخفت و به پدران خود ملحق شده، 

 .دیفساد را د
 .دیفساد را ند خت،یاو را برانگ اآن کس که خد کنیل 37

 
باد زنده تا ابداآل نکیو مرده شدم و ا 18 :1مکاشفه

 1 موت و عالم اموات نزد من است. يدهایهستم و کل
 ; ۱٤:  ۱۳ شعوھ; ۲:  ٦ شعوھ; ۱۹:  ۲٦ شعیاا:  ھبمراجعه شود

 ; ٥٥ ٥۱:  ۸ حناوی;٥۳, ٥۲:  ۲۷ متی; ۱۳:  ۸٦ رمیزام; ۳:  ۳۰ رمیزام
 . ٥٥, ٥٤, ٤۲, ۲٦, ۲۰:  ۱٥ ننتیارقاول ;۱٥, ۱٤:  ۳ نالوسر لعماا

 

 و شکوه مسیح موعودقدوسیت، حسن  18ب
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 دیتو را در عدالت خواهم د يو اما من رو 15 :17مزامیر
 خواهم شد. ریشوم، از صورت تو س داریو چون ب

 
 عیاما چون پسر انسان در جالل خود با جم«  31 :25متی

جالل خود  یآنگاه بر کرس د،یآ شیس خومالئکه مقد
 خواهد نشست،

 
هر که از من و کالم من عار دارد، پسر  رایز 26: 9لوقا

که در جالل خود و جالل پدر و مالئکه  یوقت زیانسان ن
 از او عار خواهد داشت. د،یمقدسه آ

 
را خواب در ربود. پس  شیاما پطرس و رفقا 32 :9لوقا

بودند،  يشده، جالل او و آن دو مرد را که با و داریب
 .دندید

پطرس به  شدند،یاو جدا م و چون آن دو نفر از 33
خوب  نجایاستاد، بودن ما در ا يا«گفت که  یسیع

 يبرا یکیتو و  يبرا یکی میبساز بانیاست. پس سه سا
چه  دانستیکه نم رایز» .اسیالیبرا يگریو د یموس

 .گفتیم
 

ما ساکن شد، پر  انیو م دیو کلمه جسم گرد 14 :1یوحنا
 ستهیشا یجالل م،یدیو جالل او را د ؛یو راست ضیاز ف

 پدر. گانهیپسر 
 

به تو نگفتم اگر  ایآ«: گفت يبه و یسیع 40 :11یوحنا
 2 »د؟ید یجالل خدا را خواه ،ياوریب مانیا
 

 شانیبه ا يرا که به من داد یو من جالل 22 :17یوحنا
 میهست کیباشند چنانکه ما  کیدادم تا 

کامل گردند و تا  یکیتا در  و تو در من شانیمن در ا 23
را محبت  شانیو ا يجهان بداند که تو مرا فرستاد

 يچنانکه مرا محبت نمود ينمود
با من باشند  ياکه به من داده یآنان خواهمیپدر م يا 24

 ياتا جالل مرا که به من داده باشمیکه من م ییدر جا
  .يجهان محبت نمود ياز بنا شیکه مرا پ رایز نند،یبب

 17مزامیر  2
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القدس پر بوده، به اما او از روح 55 :7ناعمال رسوال
را  یسیو ع دیو جالل خدا را د ستیآسمان نگر يسو

 :و گفت ستادهیبدست راست خدا ا
 

زمان حاضر  يکه دردها دانمیم نیقیرایز 18 :8رومیان
 چیکه در ما ظاهر خواهد شد ه ینسبت به آن جالل

 است.
 

بطور معما  نهیکه الحال در آ رایز 12 :13اول قرنتیان
 یمعرفت یلکن آن وقت روبرو؛ اآلن جزئ م،ینیبیم

 زیدارم، لکن آن وقت خواهم شناخت، چنانکه ن
 ام.شناخته شده

 
نقاب  یهمه ما چون با چهره ب کنیل 18 :3دوم قرنتیان

از جالل تا جالل به  م،ینگریم نهیجالل خداوند را در آ
که چنانکه از خداوند  م،یشویهمان صورت متبدل م

 روح است.
 
و  میاآلن فرزندان خدا هست بان،یحب يا 2 :3یوحنا1

 میدانیبود؛ لکن م میهنوز ظاهر نشده است آنچه خواه
او را  رایبود ز میکه چون او ظاهر شود، مانند او خواه

 1 .دید میچنانکه هست خواه
; ٥:  ٤۰ شعیاا; ۲:  ۳٥ شعیاا; ۱٤:  ۲٤ شعیاا; ٥ ۱:  ٦ شعیاا:  ھبمراجعه شود

; ۱٤:  ۲ وقحبق; ٤:  ۱۰ لقیازح; ۲۳:  ۳ لقیازح; ٦:  ٦۱ شعیاا; ۱:  ٦۰ شعیاا
:  ۸ سقرم; ۲۸:  ۱۹ متی; ۳۸:  ۸ متی; ٥: ۱۳۸رمیزام; ۳۱:  ۱۰٤ رمیزام

 . ۱ ٤:  ۱۲ حناوی; ۳۸:  ۱۹ قاول; ۲٦:  ۱۳ سقرم; ۳۸

 

 موعود حیرنج مس 11ج
 يالبهایو س موت مرا احاطه کرده يرسنها 4 :18مزامیر

 بود. دهیشرارت مرا ترسان
 شیموت پ يگور دور مرا گرفته بود و دامها يرسنها 5

 من درآمده. يرو
 شیخو يخود خداوند را خواندم و نزد خدا یدر تنگ 6

و  دیخود شن کلیاستغاثه نمودم. او آواز مرا از ه
 .دیرس ياستغاثۀ من به حضورش به گوش و

 

 
 18و  17مزامیر  1

در ظلمت  ،يااسفل گذاشته ۀیمرا در هاو 6 :88مزامیر
  .هایدر ژرف

شده است و به همۀ امواج خود  نیخشم تو بر من سنگ 7
 ساله. ،يامرا مبتال ساخته

 
موت مرا احاطه کرد و  يهاسمانیر 3 :116مزامیر

 کردم. دایو غم پ یتنگ افت،یمرا در هیهاو يهایتنگ
 

را همراه  وحنایو  عقوبیو پطرس و  33 :14مرقس
 دیبرداشته، مضطرب و دلتنگ گرد

نفس من از حزن، مشرف بر موت «: گفت شانیو بد 34
 ».دیباش داریو ب دیبمان نجایشد. ا

افتاد و دعا  نیبر زم يرفته، به رو شتریپ يو قدر 35
 کرد تا اگر ممکن باشد آن ساعت از او بگذرد

نزد تو ممکن است.  زیپدر، همه چ باا ای«: پس گفت 36
نه به خواهش من بلکه  کنیرا از من بگذران، ل الهیپ نیا

 »به اراده تو.
 

دعا  ترغیبل یپس به مجاهده افتاده، به سع 44 :22لوقا
 نیکرد، چنانکه عرق او مثل قطرات خون بود که بر زم

  .ختیریم
 

 ادیخود، چونکه با فر تیبشر امیو او در ا 7 :5عبرانیان
از موت قادر بود،  دنشیکها نزد او که به رهانو اش دیشد

 شیخو يکرد و به سبب تقوا اریبس يتضرع و دعا
 2 د،یمستجاب گرد

 

 برداري مسیح موعودفرمان 11ب
و به  خداوند را نگاه داشته يکه راهها رایز 21 :18مزامیر
 امدهینورز انیعص شیخو يخدا

من بوده است و فرائض  يرو شیاحکام او پ عیو جم 22
 اماو را از خود دور نکرده

را از گناه خود  شتنیام و خوبوده بیع یو نزد او ب 23
 ام.نگاه داشته

 18مزامیر  2
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۷۹ 
 

 ادهپس خداوند مرا موافق عدالتم پاداش د 24: 18مزامیر
 .ياست و به حسب طهارت دستم در نظر و

 
قوم  عیکهنه و جم يبه روسا الطسیآنگاه پ 4 :23لوقا

 ».ابمیینم یبیع چیشخص ه نیدر ا«گفت که 
 

 دیمرد را نزد من آورد نیا«گفت:  شانیبه ا 14: 23لوقا
. الحال من او را در حضور شما شوراندیکه قوم را م

 .افتمین ياثر دیکنیامتحان کردم و از آنچه بر او ادعا م
 

کرده  يچرا؟ چه بد«گفت:  شانیبار سوم به ا 22 :23لوقا
 بی. پس او را تأدافتمیعلت قتل ن چیه است؟ من در او

 ».کنمیکرده رها م
 

 ستهیکهنه شا سیرئ نیکه ما را چن رایز 26 :7عبرانیان
و از گناهکاران جدا  بیع یآزار و ب یاست، قدوس و ب

 دهیشده و از آسمانها بلندتر گرد
 ; ۲۷:  ۳٦ لقیازح ;۳۳:  ۳۱ میاار; ۲۱:  ۲۳ روجخ:  ھبمراجعه شود
 ; ۸:  ٤۰ رمیزام ;۳۱:  ۳۷ رمیزام; ۲:  ۱ رمیا زم

 . ٦, ٤:  ۱۹ حناوی; ۳۸:  ۱۸ حناوی ;۱۰۲, ۹۷, ٥۱, ٤٤, ۱:  ۱۱۹ رمیزام

 

 رابطه مسیح موعود با پدرش 5الف
 خداوند نمایندگی مسیح موعود را تایید میکند 13ث

و همۀ  دیموافق دل تو به تو عطا فرما 4 :20مزامیر
 تو را به انجام رساند. يهامشورت

خود، علم  يو به نام خدا دییسرا میبه نجات تو خواه 5
مسألت تو را  یافراشت. خداوند تمام میخود را خواه

 دیبه انجام خواهد رسان
. از رهاندیخود را م حیام که خداوند مساآلن دانسته 6

او را اجابت خواهد نمود، به قوت نجات  ودفلک قدس خ
 1 .شیخوبخش دست راست 

 
و  دیانیدر آنجا شاخ داود را خواهم رو 17 :132مزامیر
 خود آماده خواهم ساخت حیمس يبرا یچراغ

دشمنان او را به خجالت ملبس خواهم ساخت و تاج  18
 »شکوفه خواهد آورد. ياو بر و

 
 20و  18مزامیر  1

سخن مرا  شهیکه هم دانستمیو من م 42 :11یوحنا
گروه که حاضرند  نیو لکن بجهت خاطر ا ؛يشنویم

 ».يکه تو مرا فرستاد اورندیب مانیگفتم تا ا
 

را گفت، چشمان خود را به  نیچون ا یسیع 1 :17یوحنا
 دهیپدر ساعت رس يا«: طرف آسمان بلند کرده، گفت

تو را جالل  زیاست. پسر خود را جالل بده تا پسرت ن
 دهد

تا هر چه  ياقدرت داده يهمچنان که او را بر هر بشر 2
 بخشد یجاودان اتیبه آنها ح يابدو داده

واحد  يتو را خدا کهاست  نیا یجاودان اتیو ح 3
 بشناسند يرا که فرستاد حیمس یسیو ع یقیحق

را که به من  يتو را جالل دادم و کار نیزم يمن بر رو 4
 دمیتا بکنم، به کمال رسان يسپرد

 یپدر مرا نزد خود جالل ده، به همان جالل يو اآلن تو ا 5
 جهان نزد تو داشتم. نشیکه قبل از آفر

 
 نایقیلیخاندان اسرائ عیپس جم 36 :2اعمال رسوالن

 د،یرا که شما مصلوب کرد یسیع نیبدانند که خدا هم
 ، »ساخته است. حیخداوند و مس

 
 یتسل نیچون مطالعه کردند، از ا 31 :15اعمال رسوالن

 شاد خاطر گشتند
بودند،  یهم نب شانیچونکه ا السیو س هودایو  32

 نمودند. تیو تقو حتینص ار،یبرادران را به سخنان بس
 

 ادیخود، چونکه با فر تیبشر امیو او در ا 7 :5عبرانیان
از موت قادر بود،  دنشیو اشکها نزد او که به رهان دیشد

 شیخو يکرد و به سبب تقوا اریبس يتضرع و دعا
 2 دیمستجاب گرد

; ۰ ٥, ۳٥:  ۱۸ رمیزام ;٥:  ۱۳ رمیزام; ۱٥:  ٥۷ شعیاا:  ھبمراجعه شود
 ۳۳:  ۲ نالوسر لعماا; ۳۱:  ۹ حناوی ;۹:  ٦ متی; ۸:  ۲۸ رمیزام
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 موجود بوده است تیموعود از ازل حیمس 4الف
 يداد يرا از تو خواست و آن را به و اتیح 4 :21مزامیر

 را تا ابداآلباد. امیو طول ا
 

اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب  10 :53اشعیا
گناه  ینموده، به دردها مبتال سازد. چون جان او را قربان

و عمر او دراز  دیخود را خواهد د تیساخت، آنگاه ذر
خواهد  سریخواهد شد و مسرت خداوند در دست او م

 بود.
 

شما «: شده، گفتاما فرشته به زنان متوجه  5 :28متی
مصلوب را  يسایکه ع دانمیم !دیترسان مباش

 دیطلبیم
چنانکه گفته بود برخاسته است.  رایز ستین نجایدر ا 6
 د،یکه خداوند خفته بود مالحظه کن ییجا دییایب
 

 اتیو ح امتیمن ق«: بدو گفت یسیع 25 :11یوحنا
آورد، اگر مرده باشد، زنده  مانیهستم. هر که به من ا

 د.گرد
تا به ابد نخواهد  آورد مانیو هر که زنده بود و به من ا 26

 »؟یکنیرا باور م نیا ایمرد. آ
 

تا ابداآلباد زنده  نکیو مرده شدم و ا 18 :1مکاشفه
 1 موت و عالم اموات نزد من است. يدهایهستم و کل

 . ۱٦:  ۹۱ رمیزام; ۱۱, ۱۰:  ۱٦ رمیزام:  ھبمراجعه شود

 

 شودیباعث شناخته شدن جالل خدا م حیمس 14ب
 قدوسیت، حسن و شکوه مسیح موعود 18ب

شده. اکرام  میجالل او به سبب نجات تو عظ 5 :21مزامیر
 .ياو حشمت را بر او نهاده

 
اآلن پسر «: گفت یسیرفت ع رونیچون ب 31 :13یوحنا

 .افتیو خدا در او جالل  افتیانسان جالل 
خدا او را در خود  نهیهرآ افت،یو اگر خدا در او جالل  32

 او را جالل خواهد داد. يجالل خواهد داد و به زود

 
 21مزامیر  1

را گفت، چشمان خود را به  نیچون ا یسیع 1 :17یوحنا
 دهیپدر ساعت رس يا«: طرف آسمان بلند کرده، گفت

تو را جالل  زیاست. پسر خود را جالل بده تا پسرت ن
 دهد.

تا هر چه  ياقدرت داده يهمچنان که او را بر هر بشر 2
 بخشد یجاودان اتیبه آنها ح يابدو داده

واحد  ياست که تو را خدا نیا یجاودان اتیو ح 3
 بشناسند يرا که فرستاد حیمس یسیو ع یقیحق

را که به من  يتو را جالل دادم و کار نیزم يمن بر رو 4
 .دمیتا بکنم، به کمال رسان يسپرد

 یخود جالل ده، به همان جاللپدر مرا نزد  يو اآلن تو ا 5
  جهان نزد تو داشتم. نشیکه قبل از آفر

 
سرافراز  تیاو را بغا زیجهت خدا ن نیاز ا 9 :2فیلیپیان

 دینامها است، بدو بخش عیرا که فوق از جم ینمود و نام
از آنچه در آسمان و بر  ییهر زانو یسیتا به نام ع 10

 است خم شود، نیزم ریو ز نیزم
 

است که  نیکالم ا نیپس مقصود عمده از ا 1 :8عبرانیان
هست که در آسمانها به  ياکهنه سیرئ نیما چن يبرا

 نشسته است، ایدست راست تخت کبر
 

 نیرا که در آسمان و بر زم یو هر مخلوق 13 :5مکاشفه
 باشد،یو آنچه در آنها م استیو در در نیزم ریو ز
و بره را برکت و  نیتخت نش«: ندیگویکه م دمیشن

 2 »باد تا ابداآلباد. ییو جالل و توانا میتکر
; ۲۲ ۲۰:  ۱ نفسسیاا ;۲۲:  ۱۷ حناوی; ۱۸:  ۲۸ متی; ۲# :  ھبمراجعه شود

 . ۲۲:  ۳ طرسپاول

 
 مسیح موعود باید به مردمش تبرك بخشد 16ث

تا ابداآلباد. به  يااو را مبارك ساخته رایز 6 :21مزامیر
 .يادهیشادمان گردان تینها یحضور خود او را ب

و به رحمت  داردیکه پادشاه بر خداوند توکل م رایز 7
 جنبش نخواهد خورد. یحضرت اعل
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 یسیشما اوال خدا بنده خود ع يبرا 26 :3اعمال رسوالن
فرستاد تا شما را برکت دهد به  ده،یزانیرا برخ
 »از شما از گناهانش. یکیهر  دنیبرگردان

 
دار  مانیا میبا ابراه مانیاهل ا نیرابناب 9 :3غالطیان
  .ابندییبرکت م

و تا  دیها آبر امت یسیع حیدر مس میتا برکت ابراه 14
 میحاصل کن مانیا لهیوعده روح را به وس

 
 یسیمتبارك باد خدا و پدر خداوند ما ع 3 :1افسسیان

در  یکه ما را مبارك ساخت به هر برکت روحان حیمس
 .حیدر مس یآسمان يهایجا

 
و » توکل خواهم نمود. يمن بر و«: ضاًیو ا 13 :2عبرانیان

 »که خدا به من عطا فرمود. یمن و فرزندان نکیا«: زین
; ۲:  ۱۸ رمیزام; ۱۱, ۸:  ۱٦ رمیزام; ۲:  ۱۲ شیداپی; ۱# :  ھبمراجعه شود

 . ۹, ۲:  ۹۱ رمیزام; ٥ ۲:  ٦۳ رمیزام

 

 مرگ مسیح موعود پیش گویی شده است 1ج
 مرگ عیسی مسیح جزئیات 8ج

من، چرا مرا ترك  يخدا يمن، ا يخدا يا 1 :22مزامیر
 ؟یدور هست ادمیو از نجات من و سخنان فر ياکرده

 ،یکنیو مرا اجابت نم خوانمیمن، در روز م يخدا يا 2
 .ستین یو مرا خاموش ز؛یدر شب ن

 
 یکیو از ساعت ششم تا ساعت نهم، تار 45 :27متی

 را فرو گرفت نیتمام زم
به آواز بلند صدا زده  یسیبه ساعت نهم، ع کیو نزد 46

مرا  یاله یاله یعنی» .یلما سبقْتن یلیا یلیا«: گفت
 1 .يچرا ترك کرد

 
دور  یبه مسافت پرتاپ سنگ شانیو او از ا 41 :22لوقا

 : شده، به زانو درآمد و دعا کرده، گفت
 کنیرا از من بگردان، ل الهیپ نیا یپدر اگر بخواه يا« 42

 نه به خواهش من بلکه به اراده تو.
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 تیاز آسمان بر او ظاهر شده، او را تقو ياو فرشته 43
 .نمودیم

دعا کرد،  ترغیبل یسع هپس به مجاهده افتاده، ب 44
 نیچنانکه عرق او مثل قطرات خون بود که بر زم

 .ختیریم
 شانیپس از دعا برخاسته، نزد شاگردان خود آمده، ا 45

 افتیرا از حزن در خواب 
 د؟یچه در خواب هست يبرا«: گفت شانیبه ا 46

 »!دیفتیتا در امتحان ن دیبرخاسته، دعا کن
 

 ادیخود، چونکه با فر تیبشر امیو او در ا 7 :5عبرانیان
از موت قادر بود،  دنشیو اشکها نزد او که به رهان دیشد

 شیخو يکرد و به سبب تقوا اریبس يتضرع و دعا
 د،یمستجاب گرد

 ; ۸:  ۳۸ رمیزام  ;٤, ۳:  ۳۲ رمیزام; ۱۱:  ۲۲ رمیزام:  ھبمراجعه شود
 . ٤٤:  ۲٤ قاول  ;۳٤:  ۱٥ سقرم; ۳۹:  ۲٦ متی

 
 جزئیات مرگ عیسی مسیح 8ج

عار  ؛یو اما من کرم هستم و انسان ن 6 :22مزامیر
 شمرده شدة قوم. ریهستم و حق انیآدم

 
مردمان مردود و صاحب غمها و خوار و نزد  3 :53اشعیا

را از او بپوشانند و خوار  هایکه رو یو مثل کس دهیرنج د
 .میاوردیشده که او را به حساب ن

 
شخص  نیا«: گفتند ده،یشن انیسیفر کنیل 24 :12متی

 سیبعلزبول، رئ ياریمگر به  کندینم رونیرا ب وهاید
  »!وهاید

 
البته  اسیال«گفت که  شانیاو در جواب ا 12 :9مرقس
و چگونه  دینمایرا اصالح م زیو همه چ دیآیاول م

زحمت  دیبایدرباره پسر انسان مکتوب است که م
 2 شمرده شود. ریکشد و حق اریبس
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نوشتند به خط  يانامه ریو بر سر او تقص 38 :23لوقا
 هـودیاست پادشاه  نیا«که  یو عبران یو روم یونانی

کفر گفت که  ياز آن دو خطاکار مصلوب بر و یکیو  39
 »خود را و ما را برهان. یهست حیاگر تو مس«

 
! يدار ویتو د«آنگاه همه در جواب گفتند:  20 :7یوحنا

 »شد؟که اراده دارد تو را بک
 

 ایآ«: گفتند شانیدر جواب ا انیسیآنگاه فر 47: 7یوحنا
 د؟یاگمراه شده زیشما ن

 مانیبه او ا انیسیاز فر ایاز سرداران  یمگر کس 48
 آورده است؟

ملعون  دانند،یرا نم عتیگروه که شر نیا کنیول 49
 ».باشندیم

 ; ۱۱:  ۳۱ رمیزام; ۷:  ٤۹ شعیاا; ۲۲:  ۳۷ شعیاا:  ھبمراجعه شود
 ; ۸:  ۸۸ رمیزام  ;۲۰ ۱۹, ۱۲ ۷:  ٦۹ رمیزام; ۱۳:  ٤٤ رمیزام

 . ۱۲:  ۱۳ ننیاراعب; ۳۰:  ۳ میاار ثیرام ;۲٥:  ۱۰۹ رمیزام; ٤۱:  ۸۹ رمیزام

 

 جزئیات مرگ عیسی مسیح 8ج
 ي. لبهاکندیبه من استهزا م ندیهر که مرا ب 7 :22مزامیر

(و  جنبانندیخود را م يو سرها کنندیخود را باز م
 :)ندیگویم

 
کفر  ده،یخود را جنبان يو راهگذران سرها 39 :27متی
 انیگو
و در  یکنیرا خراب م کلیکه ه یکس يا«: گفتندیم 40

خود را نجات ده. اگر پسر خدا  ،يسازیسه روز آن را م
  »!ایفرود ب بیاز صل ،یهست

 
 نیکه زر دوست بودند همه ا یانیسیو فر 14 :16لوقا

 1 او را استهزا نمودند. ده،یسخنان را شن
 

خود او را افتضاح  انیبا لشکر سیرودیپس ه 11 :23لوقا
و نزد  دینموده و استهزا کرده، لباس فاخر بر او پوشان

 او را باز فرستاد. الطسیپ
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 ـزیبودنـد. و بزرگان ن ستادهیبه تماشا ا یو گروه 35
را نجات  گرانید«: گفتندیم شانیتمسخر کنان با ا

خود  باشدیخدا م دهیو برگز حیداد. پـس اگـر او مس
 »را برهاند.

و آمده، او را  کردندیاو را استهزا م زین انیپاهو س 36
 دادند،یسرکه م

 ;٤:  ٥۷ شعیاا; ۲۳, ۲۲:  ۳۷ شعیاا:  ھبمراجعه شود
 . ۲۳ ۲۱:  ۲۳ قاول; ۲۹, ۲۰:  ۱٥ سقرم; ۲٥:  ۱۰۹ رمیزام 

 

 جزئیات مرگ عیسی مسیح 8ج
 یبر خداوند توکل کن پس او را خالص« 8 :22مزامیر

  ».داردیرغبت م يبدهد. او را برهاند چونکه به و
 

 خیکهنه با کاتبان و مشا يرؤسا زین نیهمچن 41 :27متی
 :گفتندیاستهزا کنان م

خود را برهاند.  تواندیرا نجات داد، اما نم گرانید« 42
تا  دیفرود آ بیاست، اکنون از صل لیاگر پادشاه اسرائ

 !میآور مانیبدو ا
نمود، اکنون او را نجات دهد، اگر بدو بر خدا توکل  43

 »پسر خدا هستم! راگفتیرغبت دارد ز
هرگاه از ضعف مصلوب گشت،  رایز 4 :13دوم قرنتیان

 يدر و زی. چونکه ما نکندیم ستیاز قوت خدا ز کنیل
شما  يبا او از قوت خدا که به سو کنیل م،یهست فیضع

 کرد. میخواه ستیاست، ز
نه. خود را  ایدیهست مانیدر ا که دیخود را امتحان کن 5

 یسیکه ع دیشناسیخود را نم ای. آدیکن افتیباز 
 2 د؟یستیشما است اگر مردود ن رد حیمس

 . ۳٥:  ۲۳ قاول;۳۲ ۳۰:  ۱٥ سقرم; ۱۰:  ٤۲ رمیزام:  ھبمراجعه شود

 

 جزئیات مرگ عیسی مسیح 8ج
 یوقت ؛يآورد رونیکه تو مرا از شکم ب رایز 9 :22مزامیر

 یکه بر آغوش مادر خود بودم مرا مطمئن ساخت
من  ياز رحم بر تو انداخته شدم؛ از شکم مادرم خدا 10

 .یتو هست
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و از  گشتیم يو طفل نمو کرده، به روح قو 40 :2لوقا
 .بودیم يخدا بر و ضیحکمت پر شده، ف

 
 ده،یو دمش ثلث ستارگان آسمان را کش 4 :12مکاشفه

 دییزایآن زن که م شیاژدها پ . وختیر نیآنها را بر زم
 فرزند او را ببلعد دیتا چون بزا ستادیبا
را  نیزم يهاکه همه امت دییرا زا يانهیپس پسر نر 5

خواهد کرد؛ و فرزندش به  یحکمران نیآهن يبه عصا
 نزد خدا و تخت او ربوده شد.

 ;۲, ۱:  ٤۹ شعیاا; ۱٥, ۱٤:  ۷ شعیاا:  ھبمراجعه شود
 . ٥۲:  ۲ قاول; ۳۳ ۳۰:  ۱ قاول; ۱۷, ٦:  ۷۱ رمیزام 

 
 جزئیات مرگ عیسی مسیح 8ج

است و  کینزد یتنگ رایاز من دور مباش ز 11 :22مزامیر
 که مدد کند ستین یکس

 
همه شما «: گفت شانیبد یسیآنگاه ع 31 :26متی

چنانکه مکتوب  دیخوریامشب درباره من لغزش م
و گوسفندان گله پراکنده  زنمیاست که شبان را م

  .شوندیم
در » تمام شـود. ـایهمه شـد تا کتب انب نیا کنیل 56

 .ختندیشاگردان او را واگـذارده، بگر ـعیآن وقـت جم
 

مرد را  نیا«باز قسم خورده، انکار نمود که  72: 26متی
 ».شناسمینم
آمده،  شیبودند پ ستادهیکه ا یآنان ،يبعد از چند 73

که  رایز یهست نهایالبته تو هم از ا«: پطرس را گفتند
 1 !دینمایلهجه تو بر تو داللت م

 نیا«پس آغاز لعن کردن و قسم خوردن نمود که  74
 ساعت خروس بانگ زد. درو » .شناسمیخص را نمش

 
بلکه اآلن آمده است  دیآیم یساعت نکیا 32 :16یوحنا

به نزد خاصان خود و  یکیشد هر  دیکه متفرق خواه
که پدر  رایز ستمیتنها ن کنیگذارد. ل دیمرا تنها خواه

 با من است.
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 ;۲۱:  ۳۸ رمیزام; ۱:  ۱۰ رمیزام:  ھبمراجعه شود
 . ٥٦ ۳۱:  ۲٦ متی; ۱۲:  ۷۱ رمیزام; ۲, ۱:  ٥۹ رمیزام 

 

 جزئیات مرگ عیسی مسیح 8ج
اند؛ دور مرا گرفته اریگاوان نر بس 12 :22مزامیر

 اندزورمندان باشان مرا احاطه کرده
 درندة غران ریدهان خود را بر من باز کردند، مثل ش 13

 
قوم در  خیکهنه و کاتبان و مشا يآنگاه رؤسا 3 :26متی

 4نام داشت جمع شده،  افایکهنه که ق سیرئ وانخانهید
گرفتار ساخته، به  لهیرا به ح یسیشورا نمودند تا ع

 قتل رسانند
 

اهل  یو تمام خیکهنه و مشا يپس رؤسا 59: 26متی
تا او را  کردندیم یسیشورا طلب شهادت دروغ بر ع

 بقتل رسانند
آمدند،  شی. با آنکه چند شاهد دروغ پافتندین کنیل 60
 . آخر دو نفر آمدهافتندین چیه
خدا را  کلیه توانمیم": شخص گفت نیا«: گفتند 61

 ".میاخراب کنم و در سه روزش بنا نم
جواب  چیه«: کهنه برخاسته، بدو گفت سیپس رئ 62
 دهند؟یبر تو شهادت م نهایکه ا ستیچ ؟یدهینم
به  يکهنه رو سیخاموش ماند! تا آنکه رئ یسیاما ع 63
ما  دهمیقسم م یح يتو را به خدا«: کرده، گفت يو

 نه؟ اییپسر خدا هست حیرا بگو که تو مس
 میگویشما را م زی! و نیگفت تو«: گفت يبه و یسیع 64

که بر دست  دید دیپسر انسان را خواه نیبعد از ا
 !دیآیآسمان م يراست قوت نشسته، بر ابرها

: کهنه رخت خود را چاك زده، گفت سیدر ساعت رئ 65
ما را چه حاجت به شهود است؟ الحال  گریکفر گفت! د«

 2 . !دیدیکفرش را شن
 

 خیکهنه و مشا يو چون صبح شد، همه رؤسا 1 :27متی
 شورا کردند که او را هالك سازند. یسیقوم بر ع
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۸٤ 
 

بر بنده قدوس تو  الواقعیکه ف رایز 27 :4اعمال رسوالن
 وسیو پنط سیرودیه ،يکه او را مسح کرد یسیع
 با هم جمع شدند، لیاسرائ يها و قومهابا امت الطسیپ

 

 مسیحجزئیات مرگ عیسی  8ج
 میام و همۀ استخوانهاشده ختهیمثل آب ر 14 :22مزامیر

 میاحشا انیدر م ده،یدلم مثل موم گرد خته؛یاز هم گس
 گداخته شده است.

 
الم  تینفْس من از غا«: گفت شانیپس بد 38 :26متی

 داریمانده با من ب نجایمشرف به موت شده است. در ا
 ».دیباش

 
دعا  ترغیبل یبه سع پس به مجاهده افتاده، 44 :22لوقا

 نیکرد، چنانکه عرق او مثل قطرات خون بود که بر زم
 .ختیریم

 
 م؟یاالن جان من مضطرب است و چه بگو 27 :12یوحنا

 نیساعت رستگار کن. لکن بجهت هم نیپدر مرا از ا يا
 .امدهیساعت رس نیامر تا ا

 
آن اول و  يآمدند و ساقها انیآنگاه لشکر 32 :19یوحنا

 شده بودند، شکستند بیرا که با او صل يگرید
از آن  شیکه پ دندیآمدند و د یسیاما چون نزد ع 33

 او را نشکستند يمرده است، ساقها
زد که در  يازهیاو ن يبه پهلو انیاز لشکر یکیلکن  34

 آمد رونیآن ساعت خون و آب ب
شهادت داد و شهادت او راست  دیکه د یسو آن ک 35

 مانیا زیتا شما ن دیگویکه راست م داندیاست و او م
 دیآور

: دیگویواقع شد تا کتاب تمام شود که م نیکه ا رایز 36
 از او شکسته نخواهد شد. یاستخوان«

زدند  زهیرا که ن یآن کس«: دیگویم گریو باز کتاب د 37
 1 ».ستیخواهند نگر

 . ۳٤, ۳۳:  ۱٤ سقرم:  ھبمراجعه شود
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 جزئیات مرگ عیسی مسیح 8ج
قوت من مثل سفال خشک شده و زبانم  15 :22مزامیر

 .ياو مرا به خاك موت نهاده ده؛یبه کامم چسب
 

زده، روح را  حهیباز به آواز بلند ص یسیع 50 :27متی
 نمود. میتسل

 
به  زیکه همه چ دید یسیو بعد چون ع 28 :19یوحنا

 ام.تشنه«: است تا کتاب تمام شود، گفت دهیانجام رس
پر از سرکه گذارده بود. پس  یآنجا ظرفو در  29

و بر زوفا گذارده،  را از سرکه پر ساخته یاسفنج
 دهان او بردند کینزد

و سر » تمام شد.«: سرکه را گرفت، گفت یسیچون ع 30
 آورده، جان بداد. نییپاخود را 

 
که اول به شما سپردم، آنچه  رایز 3 :15اول قرنتیان

بر حسب کتب در راه گناهان ما  حیکه مس افتمیزین
 مرد،

 ;٤, ۳:  ۳۲ رمیزام; ۱۲:  ٥۳ شعیاا:  ھبمراجعه شود
 . ۱٤:  ۹ ننیاراعب; ۱٤:  ۲ ننیاراعب; ۲۱, ۳:  ٦۹ رمیزام

 

 جزئیات مرگ عیسی مسیح 8ج
اند؛ جماعت سگان دور مرا گرفته رایز 16 :22مزامیر

 اند.مرا سفته يهایاشرار مرا احاطه کرده، دستها و پا
 

 هیکه دارالوال ییاو را به سرا انیآنگاه سپاه 16 :15مرقس
 است برده، تمام فوج را فراهم آوردند

از خار بافته،  یو تاج دندیقرمز بر او پوشان ياو جامه 17
 بر سرش گذاردند

پادشاه  يسالم ا«و او را سالم کردن گرفتند که  18
 2 »!هودی
و زانو  هانداخت يآب دهان بر وبر سر او زدنـد و  یو ن 19

 .نمودندیم میزده، بدو تعظ
 يو چون او را استهزا کرده بودند، لباس قرمز را از و 20

بردند تا  رونیو او را ب دندیکنده، جامه خودش را پوشان
 مصلوبش سازند.
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 گفت،یم شانیسخنان را بد نیو چون او ا 53 :11لوقا
و در مطالب  ختندیبا او بشدت درآو انیسیکاتبان و فر

 کردندیسوالها از او م اریبس
از زبان او گرفته،  ياتا نکته بودندیاو م نیو در کم 54

 او بشوند. یمدع
 

کهنه و کاتبان حاضر شده، به شدت  يو روسا 10 :23لوقا
 نمودندیم تیشکا يتمام بر و

خود او را افتضاح نموده و  انیبا لشکر سیرودیپس ه 11
 الطسیو نزد پ دیاستهزا کرده، لباس فاخر بر او پوشان

 او را باز فرستاد.
بلند مبالغه نموده، خواستند  يبه صداها شانیاما ا 23

کهنه غالب  يو روسا شانیا يکه مصلوب شود و آوازها
 آمد.

 
را که  یآن کس«: دیگویم گریو باز کتاب د 37 :19یوحنا

 ».ستیزدند خواهند نگر زهین
 

خداوند را «: بدو گفتند گریپس شاگردان د 25 :20یوحنا
 خهایم يتا در دو دستش جا«: گفت شانیبد» .میادهید

نگذارم و  خهایم يو انگشت خود را در جا نمیرا نب
 »نخواهم آورد. مانیننهم، ا شیدست خود را بر پهلو

و  اوریب نجایانگشت خود را به ا«: پس به توما گفت 27
من  يو بر پهلو اوریو دست خود را ب نیمرا بب يدستها

  »دار. مانیمباش بلکه ا مانیا یبگذار و ب
 ; ۱٤:  ۸٦ رمیزام;٦:  ٤۰ رمیزام; ۱۰:  ۱۲ یارکز:  ھبمراجعه شود

 . ۱٥:  ۲۲ ھمکاشف; ۳٥:  ۲۳ قاول; ۳۲ ۲۹:  ۱٥ سقرم; ٤۳ ٤۱:  ۲۷ متی

 
 جزئیات مرگ عیسی مسیح 8ج

. شمارمیخود را م يهمۀ استخوانها 17 :22مزامیر
 1 .نگرندیبه من چشم دوخته، م شانیا
 

و راهگذران او را دشنام داده و سر خود را  29 :15مرقس
را خراب  کلیکه ه یکس يهان ا«: گفتندیم ده،یجنبان

 ،یکنیو در سه روز آن را بنا م یکنیم
 آمده، خود را برهان! ریبه ز بیاز صل 30
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کهنه و کاتبان استهزا کنان با  يروسا نیو همچن 31
 تواندینم ورا نجات داد  گرانید«: گفتندیم گریکدی

 خود را نجات دهد
نزول کند تا  بیاآلن از صل ل،یپادشاه اسرائ ح،یمس 32
مصلوب شدند،  يکه با و یو آنان» .میآور مانیو ا مینیبب

 .دادندیاو را دشنام م
 

 نهیکه س یاز قوم و زنان اریبس یو گروه 27 :23لوقا
 در عقب او افتادند. گرفتند،یاو ماتم م يو برا زدندیم

 
آن اول و  يآمدند و ساقها انیآنگاه لشکر 32 :19یوحنا

 شده بودند، شکستند. بیرا که با او صل يگرید
 . ٤۱ ۳۹:  ۲۷ متی;٥ ۳:  ۱۰۲ رمیزام; ۱٤:  ٥۲ شعیاا:  ھبمراجعه شود

 

 یحجزئیات مرگ عیسی مس 8ج
کردند و بر  میخود تقس انیرخت مرا در م 18 :22مزامیر

 لباس مـن قرعـه انداختنـد.
 

 بیرا صل یسیچون ع انیپس لشکر 23 :19یوحنا
او را برداشته، چهار قسمت کردند،  يهاکردند، جامه

 راهنیاما پ ز،یرا ن راهنیقسمت؛ و پ کیرا  یهر سپاه
 درز نداشت، بلکه تماماً از باال بافته شده بود

بلکه  م،یرا پاره نکن نیا«: گفتند گریکدیپس به  24
تا تمام گردد » شود. کهتا از آن  میندازیقرعه بر آن ب

 میمرا تقس يهاخود جامه انیدر م«: دیگویکتاب که م
 انیپس لشکر» کردند و بر لباس من قرعه افکندند.

 2 کردند. نیچن
 .۳٤:  ۲۳ قاول; ۲٤:  ۱٥ سقرم; ۳٥:  ۲۷ متی:  ھبمراجعه شود

 

 دیباور شود و مورد تمج یستیموعود با حیمس 25ث
 ردیقرار گ

نام تو را به برادران خود اعالم خواهم  22 :22مزامیر
 خواهم خواند. حیجماعت تو را تسب انیکرد؛ در م
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زانرو که چون مقدس کننده و مقدسان  11 :2عبرانیان
 شانیجهت عار ندارد که ا نیاز ا باشند،یم کیهمه از 

 را برادر بخواند
اسم تو را به برادران خود اعالم «: دیگویچنانکه م 12
 »خواهم خواند. حیتو را تسب سایکل انیو در م کنمیم

 ; ۱۷:  ۲۰ حناوی;۱۰:  ۲۸ متی; ۱۰, ۹:  ٤۰ رمیزام:  ھبمراجعه شود
 . ۲۹:  ۸ نمیارو

 

هم  هایمیکل ریغ حیمس یستیموعود با حیمس 10ث
 باشد

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 د؛ییترسندگان خداوند او را حمد گو يا 23 :22مزامیر

 تیذر عیو جم دیینما دیاو را تمج عقوبیتیتمام ذر
 .دیبترس ياز و لیاسرائ

24-26- 
خداوند  يمتذکر شده، بسو نیزم يهاکرانه عیجم 27

ها به حضور امت لیبازگشت خواهند نمود؛ و همۀ قبا
 تو سجده خواهند کرد

ها مسلط سلطنت از آن خداوند است و او بر امت رایز 28
 است.

غذا خورده، سجده خواهند کرد؛  نیهمه متموالن زم 29
رکوع خواهد  رودیهر که به خاك فرو م يو به حضور و
 ن خود را زنده نخواهد ساختجا ینمود؛ و کس

او را عبادت خواهند کرد و دربارة خداوند  یتیذر 30
 طبقۀ بعد را اخبار خواهند نمود

خواهند آمد و از عدالت او خبر خواهند داد  شانیا 31
 کار کرده است. نیکه او ا را که متولد خواهند شد یقوم

 
که پدر  دیسخن را به خاطر خود راه مده نیو ا 9 :3متی

خدا قادر است  میگویبه شما م رایاست، ز میما ابراه
 1 .زاندیبرانگ میابراه يسنگها فرزندان برا نیکه از ا

 
آغل  نیهست که از ا گریو مرا گوسفندان د 16 :10یوحنا

 دیو آواز مرا خواهند شن اورمیب زیآنها را ن دی. باستندین
 شبان خواهند شد. کیگله و  کیو 
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 اتیو ح امتیمن ق«بدو گفت:  یسیع 25 :11یوحنا
آورد، اگر مرده باشد، زنده  مانیهستم. هر که به من ا

 گردد.
آورد، تا به ابد  مانیو هر که زنده بود و به من ا 26

 »؟یکنیرا باور م نیا اینخواهد مرد. آ
 

از  شود،یکه در آن عدالت خدا مکشوف م 17 :1رومیان
 مانیت که عادل به ااسچنانکه مکتوب  مان،یتا ا مانیا
 خواهد نمود. ستیز

 
او را که گناه نشناخت، در راه ما  رایز 21 :5دوم قرنتیان

 .میعدالت خدا شو يگناه ساخت تا ما در و
 

 حیدر مس مانیا لهیشما بوس یهمگ رایز 26 :3غالطیان
 دیباشیپسران خدا م ،یسیع
را  حیمس د،یافتیدیتعم حیهمه شما که در مس رایز 27

 دیدر بر گرفت
و نه غالم  یونانیایباشد  هودیکه  ستیممکن ن چیه 28

 حیکه همه شما در مس رایو نه آزاد و نه مرد و نه زن، ز
 دیباشیم کییسیع
نسل  نهیهرآ د،یباشیم حیاگر شما از آن مس اما 29

  .دیو بر حسب وعده، وارث هست میابراه
 

از آنچه در  ییهر زانو یسیتا به نام ع 10 :2فیلیپیان
 است خم شود، نیزم ریو ز نیآسمان و بر زم

 
خدا تخت تو تا  يا«: اما در حق پسر 8 :1عبرانیان

 است یراست يملکوت تو عصا يابداآلباد است و عصا
 نی. بنابرايداریعدالت را دوست و شرارت را دشمن م 9

از  شتریب یتو، تو را به روغن شادمان يخدا، خدا
 2 »ت.مسح کرده اس تیرفقا
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همه  يهمه و از و ياو را که بخاطر و رایز 10 :2عبرانیان
را وارد جالل  اریچون فرزندان بس باشد،یم زیچ
را به  شانینجات ا سیبود که رئ ستهیشا گرداند،یم

 دردها کامل گرداند
 کیزانرو که چون مقدس کننده و مقدسان همه از  11
را برادر  شانیجهت عار ندارد که ا نیاز ا باشند،یم

 بخواند
اسم تو را به برادران خود اعالم «: دیگویچنانکه م 12
 خواهم خواند حیتو را تسب سایکل انیو در م کنمیم
 نکیا«: زیو ن» توکل خواهم نمود. يمن بر و«: ضاًیو ا 13

 »که خدا به من عطا فرمود. یمن و فرزندان
 

 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه
سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م

 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس
 1 »خواهد کرد.
 ; ۱۰:  ٥۳ شعیاا; ۲۳:  ٤٥ شعیاا; ٤; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعه شود

; ۲۱ ۱۹:  ٥ نمیارو; ۲٥ ۲۱:  ۳ نمیارو;۳٦:  ۳ حناوی; ۸ ٦:  ٤۹ رمیزام
 . ۹:  ۲ طرسپاول; ۱۲ ۱۰:  ۱٤ نمیارو

 
 موعود آکنده از روح مقدس است حیمس 5ب

 زیچ چیخداوند شبان من است؛ محتاج به ه 1 :23مزامیر
 نخواهم بود

راحت مرا  ي. نزد آبهاخواباندیسبز مرا م يهادر مرتع 2
 .کندیم يرهبر

 يو به خاطر نام خود به راهها گرداندیجان مرا بر م 3
 دینمایم تمیعدالت هدا

نخواهم  يراه روم از بد زیموت ن ۀیسا يچون در واد 4
تو مرا  یعصا و چوب دست ؛یتو با من هست رایز دیترس
 خواهد داد یتسل

. سر یگسترانیمن به حضور دشمنانم م يبرا ياسفره 5
 شده است زیام لبرو کاسه ياکرده نیمرا به روغن تده

من  یر پعمرم د امیو رحمت تمام ا ییکوین نهیهرآ 6
خواهد بود و در خانۀ خداوند ساکن خواهم بود تا 

 .بادابداآل
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جان  کویهستم. شبان ن کویمن شبان ن« 11 :10یوحنا
 .نهدیخود را در راه گوسفندان م

و  شناسمیهستم و خاصان خود را م کویمن شبان ن 14
 شناسند،یخاصان من مرا م

و من آنها را  شنوندیگوسفندان من آواز مرا م 27
 کنندیو مرا متابعت م شناسمیم

و تا به ابد هالك  دهمیم یجاودان اتیو من به آنها ح 28
کس آنها را از دست من نخواهد  چینخواهند شد و ه

 گرفت
 یکه به من داد از همه بزرگتر است و کس يپدر 29
 ردیاز دست پدر من بگ تواندینم
 ».میهست کیمن و پدر  30

 
که شبان اعظم  یسالمت يپس خدا 20 :13عبرانیان

را به خون عهد  یسیخداوند ما ع یعنیگوسفندان 
 د،یزانیاز مردگان برخ يابد

 
از آنرو که مانند گوسفندان گمشده  25 :2اول پطرس

خود  يشبان و اسقف جانها يلکن الحال به سو د،یبود
 . .دیابرگشته

 
شبانان ظاهر شود،  سیکه رئ یتا در وقت 4 :5اول پطرس

 دیابیتاج ناپژمرده جالل را ب
 

تخت است، شبان  انیکه در م يابره رایز 17 :7مکاشفه
را  شانیا ات،یآب ح يهاخواهد بود و به چشمه شانیا

را از چشمان  یخواهد نمود؛ و خدا هر اشک ییراهنما
 2 »پاك خواهد کرد. شانیا

 ;۱۱:  ٥۳ شعیاا; ۱۱:  ٤۰ شعیاا:  ھبمراجعه شود
 ; ٤:  ٥ همیکا;۲٤:  ۳۷ لقیازح; ۲٤, ۲۳, ۱۲, ۱۱:  ۳٤ لقیازح

 . ۱:  ۸۰ رمیزام; ۷:  ۱۳ یارکز
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 معراج مسیح موعود پیش گویی شده است 2چ
 ستیو ک د؟یکه به کوه خداوند برآ ستیک 3 :24مزامیر

 که به مکان قدس او ساکن شود؟
 

آسمان چشم دوخته  يو چون به سو 10 :1اعمال رسوالن
 دیناگاه دو مرد سف رفت،یکه او م یهنگام بودند،یم

 ستادهیا شانیپوش نزد ا
 يبه سو ستاده،یچرا ا یلیمردان جل يا«: گفتند 11

که از نزد شما به آسمان  یسیع نیهم د؟یآسمان نگران
که او را به  يطور نیباال برده شد، باز خواهد آمد به هم

 ».دیدیآسمان روانه د يسو
به  یمراجعت کردند، از کوه مسم میآنگاه به اورشل 12
روز  کیبه مسافت سفر  میبه اورشل کیکه نزد تونیز

 سبت است.
 .۱۷:  ۲۰ حناوی;۱۸:  ٦۸ رمیزام; ۱:  ۱٥ رمیزام:  ھبمراجعه شود

 

 خداگونه مسیح ویژگی هاي 4ب
 معراج مسیح موعود پیش گویی شده است 2چ

 ي! ادیخود را برافراز يها سرهادروازه يا 7 :24مزامیر
تا پادشاه جالل داخل  دیبرافراشته شو يابد يدرها
  شود!

و جبار،  ریخداوند قد ست؟یپادشاه جالل ک نیا 8
 خداوند که در جنگ جبار است!

 يدرها يا د؟یخود را برافراز يها، سرهادروازه يا 9
 تا پادشاه جالل داخل شود! دیبرافراز يابد

پادشاه جالل  وتیصبا هُوهیست؟یپادشاه جالل ک نیا 10
 اوست. ساله.

 
سخن گفته  شانیو خداوند بعد از آنکه به ا 19 :16مرقس

آسمان مرتفع شده، به دست راست خدا  يبود، به سو
 1 بنشست.

 
 شان،یبرکت دادن ا نیشد که در ح نیو چن 51 :24لوقا
 آسمان باال برده شد يجدا گشته، به سو شانیاز ا
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آسمان چشم دوخته  يو چون به سو 10 :1اعمال رسوالن
 دیناگاه دو مرد سف رفت،یکه او م یهنگام بودند،یم

 ستادهیا شانیپوش نزد ا
 يبه سو ستاده،یچرا ا یلیمردان جل يا«: گفتند 11

که از نزد شما به آسمان  یسیع نیهم د؟یآسمان نگران
او را به که  يطور نیباال برده شد، باز خواهد آمد به هم

 ».دیدیآسمان روانه د يسو
 

القدس پر بوده، به اما او از روح 55 :7اعمال رسوالن
را  یسیو ع دیو جالل خدا را د ستیآسمان نگر يسو

  :و گفت ستادهیبدست راست خدا ا
 

عمل کرد چون او را از  حیکه در مس 20 :1افسسیان
 يهایو به دست راست خود در جا دیزانیمردگان برخ

 د،ینشان یآسمان
 

به قدس ساخته شده به  حیمس رایز 24 :9عبرانیان
است؛ بلکه به  یقیدست داخل نشد که مثال مکان حق

خود آسمان تا آنکه اآلن در حضور خدا بجهت ما ظاهر 
 شود.

 
که به آسمان رفت و بدست راست خدا  22 :3اول پطرس

 اند.او شده عیاست و فرشتگان و قدرتها و قوات مط
 

خود را  يکه رختها یخوشابحال آنان 14 :22مکاشفه
و به  ابندیاقتدار  اتیتا بر درخت ح ندیشویم

 2 ند،یشهر درآ يهادروازه
; ۱۹:  ۱۸ رمیزام; ۲٥:  ۱۷ میاار; ۲:  ۲٦ شعیاا)  ۷; ۱# :  ھبمراجعه شود

 ;٦ ۱:  ٦۳ شعیاا;٦:  ۹ شعیاا)  ۸; ۱٤, ۱۳:  ۷ لنیادا;۲۰, ۱۹:  ۱۸ ۱ رمیزام
 ۱۰; ۲۱ ۱۱:  ۱۹ ھمکاشف;۲:  ٦ ھمکاشف; ۱٥:  ۲ نلسیاوک; ٦ ۳:  ٤٥ رمیزام

 . ٥:  ٥٤ شعیاا; ۳:  ٦ شعیاا

 

 موعود حیرنج مس 11ج
آمدند تا  کیبر من نزد رانیچون شر 2 :27مزامیر

 شانیخصمان و دشمنانم، ا یعنیگوشت مرا بخورند، 
 و افتادند دندیلغز

 

 27و  24مزامیر  2



 مزامیر

۸۹ 
 

 يو خادمان از نزد روسا انیلشکر هودایپس  3 :18یوحنا
برداشته، با چراغها و مشعلها و  انیسیکهنه و فر

 اسلحه به آنجا آمد
بر او  ستیبایآگاه بود از آنچه م نکهیبا ا یسیآنگاه ع 4

که را «: گفت شانیآمده، به ا رونیواقع شود، ب
 د؟یطلبیم
 شانیبد یسیع» را! يناصر یسیع«: به او جواب دادند 5

 زیکننده او بود ن میکه تسل هودایو » من هستم!«: گفت
 بود ستادهیا شانیبا ا

برگشته، بر » من هستم،«: گفت شانیپس چون بد 6
 . افتادند. نیزم

 
 اتهام و محاکمه مسیح موعود 7ج

که  رایمرا به خواهش خصمانم مسپار، ز 12 :27مزامیر
 اند.شهود کذبه و دمندگان ظلم بر من برخاسته

 
اهل  یو تمام خیکهنه و مشا يپس رؤسا 59 :26متی

تا او را  کردندیم یسیشورا طلب شهادت دروغ بر ع
 بقتل رسانند،

آمدند،  شی. با آنکه چند شاهد دروغ پافتندین کنیل 60
 . آخر دو نفر آمده،افتندین چیه

 

 رابطه مسیح موعود با پدرش 5الف
 حیمس ياست و برا شانیخداوند قوت ا 8 :28مزامیر

 خود قلعۀ نجات.
 

دست تو بر مرد دست راست تو باشد و بر  17 :80مزامیر
 1 ..ياساخته يقو شتنیخو يپسر آدم که او را برا

 
و او را به روغن  افتمیبنده خود داود را  20 :89مزامیر

 مقدس خود مسح کردم.
 زیمن ن يکه دست من با او استوار خواهد شد. بازو 21

 دیخواهد گردان ياو را قو
پسر ظلم بدو  چیبر او ستم نخواهد کرد و ه یدشمن 22
 دینخواهد رسان تیاذ

 
 28و  27مزامیر  1

دور  یبه مسافت پرتاپ سنگ شانیو او از ا 41 :22لوقا
 : شده، به زانو درآمد و دعا کرده، گفت

 کنیرا از من بگردان، ل الهیپ نیا یپدر اگر بخواه يا« 42
 نه به خواهش من بلکه به اراده تو.

 تیاز آسمان بر او ظاهر شده، او را تقو ياو فرشته 43
 .نمودیم

 
که پسر انسان  یوقت«: گفت شانیبد یسیع 28 :8یوحنا

دانست که من هستم  دیآن وقت خواه د،یرا بلند کرد
 میبلکه به آنچه پدرم مرا تعل کنمینم يو از خود کار

 کنمیداد، تکلم م
و او که مرا فرستاد، با من است و پدر مرا تنها  29

او  دهیپسند يکارها شهیکه من هم راینگذارده است ز
 . ».آورمیرا بجا م

 
هرگاه به من  آورم،یو لکن چنانچه بجا م 38 :10یوحنا

 نیقیو  دیتا بدان دیآور مانیبه اعمال ا د،یآورینم مانیا
 »که پدر در من است و من در او. دیکن

 ; ٦:  ۲۰ رمیزام; ۲:  ۲ رمیزام; ۱:  ٦۱ شعیاا:  ھبمراجعه شود
 . ۲۸:  ٦۸ رمیزام

 

 قیام مسیح پیش بینی شده است 1چ
. مرا يخداوند جانم را از حفره برآورد يا 3 :30مزامیر

 فرو نروم. هیتا به هاو یزنده ساخت
 

چنانکه گفته بود  رایز ستین نجایدر ا 6 :28متی
که خداوند خفته بود  ییجا دییایبرخاسته است. ب

 د،یمالحظه کن
 

که از مردگان  دیرفته شاگردانش را خبر ده يو به زود 7
. در رودیم لیاز شما به جل شیپ نکیبرخاسته است. ا

 2 »شما را گفتم. نکی. ادید دیآنجا او را خواه
 

که نفس مرا در عالم اموات  رایز 27 :2اعمال رسوالن
داد که قدوس تو  یگذاشت و اجازت نخواه ینخواه

 .ندیفساد را بب

 30و  28مزامیر  2



 مزامیر

۹۰ 
 

 زین گرید ییدر جا نیبنابرا 35 :13اعمال رسوالن
گذاشت که فساد  یتو قدوس خود را نخواه«: دیگویم

 ».ندیرا ب
 ; ۲۰:  ۷۱ رمیزام;۱٥:  ٤۹ رمیزام; ۱۰:  ۱٦ رمیزام:  ھبمراجعه شود

 . ٦ ٤:  ۲ سنوی; ۱۳:  ۸٦ رمیزام

 

 رضایت مسیح موعود براي مرگ 10ج
 رونیاند بپنهان کرده میکه برا یمرا از دام 4 :31مزامیر
. روح خود را به دست تو یقلعۀ من تو هست رایز 5آور. 

 .يداد هیحق، تو مرا فد يخدا هوه،یی. اسپارمیم
 

 يا«: به آواز بلند صدا زده، گفت یسیو ع 46 :23لوقا
را  نیا» .سپارمیتو روح خود را م يپدر به دستها

 نمود. میبگفت و جان را تسل
; ۷:  ۳٥ رمیزام; ۱٥:  ۲٥ رمیزام; ۱۷, ۱۳:  ۲۲ رمیزام:  ھبمراجعه شود

 ; ۳۷:  ۱٥ سقرم; ٥۰:  ۲۷ متی;٥:  ۱٤۰ رمیزام; ٦:  ٥۷ رمیزام
 . ۳۰:  ۱۹ حناوی;۱۷:  ۱۷ حناوی

 

 رنج مسیح موعود 11ج
. خصوصاً امدهینزد همۀ دشمنانم عار گرد 11 :31مزامیر

ام. شده انیو باعث خوف آشنا ش؛یخو گانینزد همسا
 زدیگریاز من م ندیب رونیهر که مرا ب

ام و مانند ظرف تلف مثل مرده از خاطر فراموش شده 12
 .امدهیشده گرد

و خوف گرداگرد  دمیشن ياریکه بهتان را از بس رایز 13
و در  کنندیبر من با هم مشورت م رایباشد،زیمن م

 ندینمایقصد جانم تفکر م
ام وگفته دارمیخداوند توکل م يو اما من بر تو ا 14

 یمن تو هست يخدا
. مرا از دست باشدیمن در دست تو م يوقتها 15

 1 .ده یدشمنانم و جفا کنندگانم خالص
 

کفر  ده،یخود را جنبان يو راهگذران سرها 39 :27متی
 انیگو
و در  یکنیرا خراب م کلیکه ه یکس يا«: گفتندیم 40

ا نجات ده. اگر پسر خدا خود ر ،يسازیسه روز آن را م
 !ایفرود ب بیاز صل ،یهست

 
 31و  30مزامیر  1

استهزا  خیکهنه با کاتبان و مشا يرؤسا زین نیهمچن 41
 :گفتندیکنان م

خود را برهاند.  تواندیرا نجات داد، اما نم گرانید« 42
تا  دیفرود آ بیاست، اکنون از صل لیاگر پادشاه اسرائ

 !میآور مانیبدو ا
اکنون او را نجات دهد، اگر بدو بر خدا توکل نمود،  43

 گفت پسر خدا هستم! رایرغبت دارد ز
مصلوب بودند، او  يکه با و زیآن دو دزد ن نیو همچن 44

 .دادندیمرا دشنام 
 . ٥۳:  ۱۱ حناوی; ۱:  ۲۷ متی; ٥۹; ٤ ۳:  ۲٦ متی:  ھبمراجعه شود

 
 مسیح موعود همان آفریننده است 6الف

آسمانها ساخته شد و کل به کالم خداوند  6: 33مزامیر
 جنود آنها به نفْخۀ دهان او

ها را در و لجه کندیرا مثل توده جمع م ایدر يآبها 7
 دینمایم رهیها ذخخزانه

سکنۀ ربع  عیاز خداوند بترسند؛ جم نیاهل زم یتمام 8
 مسکون از او بترسند

 .دیگرد میو قا دکه او گفت و شد؛ او امر فرمو رایز 9

 
ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه در  1: 1یوحنا

 خدا بود.
 همان در ابتدا نزد خدا بود 2
 يزیاز او چ ریشد و به غ دهیبه واسطه او آفر زیهمه چ 3

 .افتیاز موجودات وجود ن
 

 جزئیات مرگ عیسی مسیح 8ج
 داردیرا نگاه م شانیا يهمه استخوانها 20 :34مزامیر

 2 از آنها شکسته نخواهد شد. یکیکه 
 

آن اول و  يآمدند و ساقها انیآنگاه لشکر 32 :19یوحنا
 شده بودند، شکستند بیرا که با او صل يگرید

از آن  شیکه پ دندیآمدند و د یسیاما چون نزد ع 33
 او را نشکستند. يمرده است، ساقها

 34و  33و  31مزامیر  2



 مزامیر

۹۱ 
 

 يازهیاو ن يبه پهلو انیاز لشکر یکیلکن  34: 19یوحنا
 آمد رونیدر آن ساعت خون و آب بزد که 

شهادت داد و شهادت او راست  دیکه د یکسو آن  35
 مانیا زیتا شما ن دیگویکه راست م داندیاست و او م

 دیآور
: دیگویواقع شد تا کتاب تمام شود که م نیکه ا رایز 36
 از او شکسته نخواهد شد. یاستخوان«

زدند  زهیرا که ن یآن کس«: دیگویم گریو باز کتاب د 37
 ».ستیخواهند نگر
 ; ۱۰:  ۱۲ یارکز;۱۲:  ۹ دادعا; ٤٦:  ۱۲ روجخ:  ھبمراجعه شود

 . ۷:  ۱ ھمکاشف; ۱۷, ۱٦:  ۲۲ رمیزام

 
 مسیح موعود بایستی پایداري را تجربه کند 12ج

که قصد جان من  یخجل و رسوا شوند آنان 4 :35مزامیر
و خجل  دهیمنند، برگردان شیکه بد اند یدارند؛ و آنان

 شوند.
 شانیباد باشند و فرشتۀ خداوند ا يرو شیمثل کاه پ 5

 را براند
 شانیو لغزنده باد و فرشتۀ خداوند ا یکیتار شانیراه ا 6

 را تعاقب کند.
 

در جهان بودم، من  شانیکه با ا یمادام 12 :17یوحنا
و هر کس را که به من  را به اسم تو نگاه داشتم شانیا

هالك نشد، مگر  شانیاز ا یکیحفظ نمودم که  ياداده
 پسر هالکت تا کتاب تمام شود.

 
آگاه بود از آنچه  نکهیبا ا یسیآنگاه ع 4 :18یوحنا

: گفت شانیآمده، به ا رونیبر او واقع شود، ب ستیبایم
 1 »د؟یطلبیکه را م«
 شانیبد یسیع» را! يناصر یسیع«: به او جواب دادند 5

 زیکننده او بود ن میکه تسل هودایو » تم!من هس«: گفت
 بود ستادهیا شانیبا ا

برگشته، بر » هستم، نم«: گفت شانیپس چون بد 6
 افتادند. نیزم

: گفتند »د؟یطلبیکه را م«: سوال کرد شانیاو باز از ا 7
 »را! يناصر یسیع«

 
 35و  34مزامیر  1

به شما گفتم من هستم! پس اگر «: جواب داد یسیع 8
 بروند! دیرا بگذار نهایا د،یخواهیمرا م

که  یاز آنان«که گفته بود تمام گردد که  یتا آن سخن 9
 »ام.را گم نکرده یکییاهبه من داد

 
; ۲٦:  ۳٥ رمیزام; ۱۸, ۱۷:  ۳۱ رمیزام; ٤, ۳:  ۱۳ شعوھ:  ھبمراجعه شود

 ;. ۲٤:  ۷۱ رمیزا م; ۳, ۲:  ۷۰ رمیزام; ۱٥, ۱٤:  ٤۰ رمیزام
 . ۱۸, ۱۷:  ۲۱ وبیا

 

 اتهام و محاکمه مسیح موعود 7ج
را  ییزهایاند. چبرخاسته ورنهیشاهدان ک 11 :35مزامیر
 پرسندیاز من م دانستمیکه نم

 ی. جان مرا بکنندیبه من م يبد ییکویبه عوض ن 12
 .انددهیکس گردان

 
که  اکاریر انیسیکاتبان و فر يبر شما ا يوا 29 :23متی

صادقان را  يو مدفنها دیکنیرا بنا م ایانب يقبرها
 دیدهیم نتیز
در  م،یبودیپدران خود م امیاگر در ا«: دییگویو م 30
 !میشدینم کیشر شانیبا ا ایخون انب ختنیر
 ایکه فرزندان قاتالن انب دیدهیپس بر خود شهادت م 31

 .دیهست
 

اهل  یو تمام خیکهنه و مشا يپس رؤسا 59 :26متی
تا او را  کردندیم یسیشورا طلب شهادت دروغ بر ع

 بقتل رسانند،
آمدند،  شی. با آنکه چند شاهد دروغ پافتندین کنیل 60
 . آخر دو نفر آمدهافتندین چیه
خدا را  کلیه توانمیم"شخص گفت:  نیا«گفتند:  61

 2 ".میخراب کنم و در سه روزش بنا نما
جواب  چیه«کهنه برخاسته، بدو گفت:  سیپس رئ 62
 دهند؟یبر تو شهادت م نهایکه ا ستیچ ؟یدهینم
به  يکهنه رو سیخاموش ماند! تا آنکه رئ یسیاما ع 63
ما  دهمیقسم م یح يتو را به خدا«کرده، گفت:  يو

 »نه؟ اییپسر خدا هست حیرا بگو که تو مس

 35مزامیر  2



 مزامیر

۹۲ 
 

شما را  زی! و نیگفت تو«: گفت يبه و یسیع 64: 26متی
که بر  دید دیپسر انسان را خواه نیبعد از ا میگویم

 »!دیآیآسمان م يدست راست قوت نشسته، بر ابرها
 

تورات را به شما نداده است؟ و  یموس ایآ 19 :7یوحنا
که به تورات عمل کند.  ستیاز شما ن یحال آنکه کس

 »د؟یمرا به قتل رسان دیخواهیچه م ياز برا
 

 کنیل د،یهست میکه اوالد ابراه دانمیم 37 :8یوحنا
 يکالم من در شما جا رایز دیمرا بکش دیخواهیم

 ندارد.
 

که پدران شما بدو  ایاز انب ستیک 52 :7اعمال رسوالن
 یرا کشتند که از آمدن آن عادل یجفا نکردند؟ و آنان

 د،یکنندگان و قاتالن او شد میکه شما بالفعل تسل
 اخبار نمودند. شیپ

 ;٦۲ ٥٥:  ۱٤ سقرم; ۱۲:  ۲۷ رمیزام:  ھبمراجعھ شود
 . ۱۳, ۱۲:  ۲٤ نالوسر لعماا; ۱۳:  ٦ نالوسر لعماا 

 

 رنج مسیح موعود 11ج
سبب دشمن منند، بر من  یکه ب یتا آنان 19 :35مزامیر

 ند،ینمایسبب بغض م یکه بر من ب یو آنان فخر نکنند
 چشمک نزنند.

 
 عتیکه در شر یبلکه تا تمام شود کالم 25 :15یوحنا

 »سبب دشمن داشتند. یمرا ب«مکتوب است که  شانیا
 ۱ . ۳:  ۱۰۹ رمیزام; ٤:  ٦۹ رمیزام; ۱۹:  ۳۸ رمیزام:  ھبمراجعھ شود

 

 رنج مسیح موعود 11ج
 گسترندیکه قصد جانم دارند دام م یآنان 12 :38مزامیر

و تمام روز  ندیگویم زیسخنان فتنه انگ شانمیو بد اند
 .کنندیرا تفکر م لهیح
و مانند گُنگم که دهان  شنوم؛یو اما من مثل کر نم 13

 خود را باز نکند.
. بر رسانندیم يبه من بد یکیکه به عوض ن یو آنان 20

 .کنمیم يرویرا پ ییکوین رایز ورزندیمن عداوت م

 
 38و  35مزامیر  1

 یاند و بمرا احاطه کرده نهیبه سخنان ک 3 :109مزامیر
 اندسبب با من جنگ نموده

من  و اما کنندیبه عوض محبت من، با من مخالفت م 4
 دعا.

و به عوض  اندکرده يبه من بد ییکویو به عوض ن 5
 محبت، عداوت نموده

و دشمن به دست راست او  را بر او بگمار ریشر يمرد 6
 .ستدیبا

 
کهنه و کاتبان خواستند که در  يآنگاه روسا 19 :20لوقا

 دندیاز قوم ترس کنیهمان ساعت او را گرفتار کنند، ل
 زده بود شانیل را درباره امث نیکه دانستند که ا رایز
و مراقب او بوده، جاسوسان فرستادند که خود را  20

از او گرفته، او را به حکم و  یتا سخن نمودندیصالح م
 بسپارند. یقدرت وال

 
دشنام پس  دادند،یچون او را دشنام م 23 :2اول پطرس

بلکه  نمود،ینم دیتهد دیکشیو چون عذاب م دادینم
 کرد میرا به داور عادل تسل شتنیخو

 ; ۱۲:  ۳٥ رمیزام; ۲۰:  ۱۸ میاار; ۷:  ٥۳ شعیاا:  ھبمراجعھ شود
 . ٥:  ۱٤۰ رمیزام;۱۰:  ۱۱۹ رمیزام; ۹:  ۳۹ رمیزام

 

 قیام مسیح پیش بینی شده است 1چ
و مرا از چاه هالکت برآورد و از گل لجن و  2 :40مزامیر

را مستحکم  میرا بر صخره گذاشته، قدمها میهایپا
 دیگردان

ما را.  يحمد خدا یعنیتازه در دهانم گذارد  يو سرود 3
ترسان شده، بر خداوند  نندیرا ب نیچون ا ياریبس

 توکل خواهند کرد.
 

موت را گسسته،  يکه خدا دردها 24 :2اعمال رسوالن
محال بود که موت او را در بند نگاه  رایز دیزانیاو را برخ

 2 دارد،
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 مزامیر

۹۳ 
 

که نفس مرا در عالم اموات  رایز 27 :2اعمال رسوالن
داد که قدوس تو  یگذاشت و اجازت نخواه ینخواه

 ندیفساد را بب
خود  يو مرا از رو یرا به من آموخت اتیح يقهایطر 28

 .يدیگردان ریس یبه خرم
با شما  ارخیدرباره داود پطر توانمیبرادران، م يا« 29
شد و  دفنکه او وفات نموده،  میمحابا سخن گو یب

 ماست انیمقبره او تا امروز در م
او قسم  يبود و دانست که خدا برا یپس چون نب 30

را  حیصلب او بحسب جسد، مس تیخورد که از ذر
 ندیتا بر تخت او بنش زاندیبرانگ

گفت که نفس او در  ده،ید شیپ حیمس امتیدرباره ق 31
 .ندیعالم اموات گذاشته نشود و جسد او فساد را نب

 ; ٥ ۱:  ۱۰۳ رمیزام; ٤ ۱:  ۱۲ شعیاا:  ھبشودمراجعھ 
 . ٤:  ٤ نالوسر لعماا; ٤۱ ۳۲:  ۲ نالوسلعماا

 

 مسیح موعود قانون خداوند را عملی میکند12ث
. اما یرغبت نداشت هیو هد یدر قربان 6 :40مزامیر

گناه  یو قربان یسوختن ی. قربانيمرا باز کرد يگوشها
 یرا نخواست

 
گوش مرا گشود و مخالفت  هوهیخداوند  5 :50اشعیا

 نکردم و به عقب برنگشتم.
 

رحمت «که  دیکن افتیرا در نیلکن رفته، ا 13 :9متی
تا عادالن را بلکه  امامـدهین ـرایز ،ینه قربان خواهمیم

 1 ».میگناهکاران را به توبه دعوت نما
 

محال است که خون گاوها و بزها رفع  رایز 4 :10عبرانیان
 گناهان را بکند

: دیگویم شود،یکه داخل جهان م یلهذا هنگام 5
من  يبرا يلکن جسد ،یرا نخواست هیو هد یقربان«

 .یساخت ایمه
گناه رغبت  يهایو قربان یسوختن يهایبه قربان 6

 ینداشت
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در حق من  کتاب(در طومار  میآیم نکیآنگاه گفتم، ا 7
 خدا بجا آورم. يمکتوب است) تا اراده تو را ا

 يهایو قربان هایو قربان ایهدا«: دیگویم شیچون پ 8
و به آنها رغبت  یگناه را نخواست يهایو قربان یسوختن
 گذرانندیم عتیکه آنها را بحسب شر »،ینداشت

خدا بجا  يتا اراده تو را ا میآیم نکیا«بعد گفت که  9
 تا دوم را استوار سازد داردیپس اول را بر م» آورم.

 یسیجسد ع یبه قربان م،یااراده مقدس شده نیو به ا 10
 مرتبه فقط کیح،یمس

 ستدیایو هر کاهن هر روزه به خدمت مشغول بوده، م 11
که هرگز رفع  گذراندیرا مکرراً م هایو همان قربان
 کرد تواندیگناهان را نم

به  د،یگناهان گذران يبرا یقربان کیلکن او چون  12
 اآلباددست راست خدا بنشست تا ابد

 ; ۲۳ ۲۱:  ۷ میاار;۱۱:  ۱ شعیاا; ٦:  ۲۱ روجخ:  ھبمراجعھ شود
 . ۱٦:  ٥۱ رمیزام; ٦:  ٦ شعوھ

 

 برداري مسیح موعودفرمان 11ب
 رضایت مسیح موعود براي مرگ 10ج

! در طومار کتاب میآیم نکیا«: آنگاه گفتم 7 :40مزامیر
 .دربارة من نوشته شده است

 
شروع کرده، اخبار  ایانب ریو سا یپس از موس 27 :24لوقا

 شرح فرمود. شانیا يخود را در تمام کتب برا
با  یکه وقت یاست سخنان نیهم«: گفت شانیو به ا 44

 یاست که آنچه در تورات موس يشما بودم گفتم ضرور
و زبور درباره من مکتوب است به انجام  ایو صحف انب

 2 »رسد.
 

(در طومار کتاب  میآیم نکیآنگاه گفتم، ا 7 :10عبرانیان
خدا بجا  يدر حق من مکتوب است) تا اراده تو را ا

 »آورم.
 يهایو قربان هایو قربان ایهدا«: دیگویم شیچون پ 8

و به آنها رغبت  یگناه را نخواست يهایو قربان یسوختن
 گذرانند،یم عتیکه آنها را بحسب شر »،ینداشت

 40مزامیر  2



 مزامیر

۹٤ 
 

تا اراده تو را  میآیم نکیا«که  گفتبعد  9: 10عبرانیان
تا دوم را  داردیپس اول را بر م» خدا بجا آورم. يا

 استوار سازد.
 

افتادم تا او را سجده کنم.  شیهایو نزد پا 10 :19مکاشفه
که من با تو  رایز ینکن نیزنهار چن«: او به من گفت

را  یسیهمخدمت هستم و با برادرانت که شهادت ع
روح  یسیه شهادت عک رایدارند. خدا را سجده کن ز

 »نبوت است.
  ۱۱, ۱۰:  ۱ طرسپاول; ٤, ۳:  ۱٥ ننتیارقاول; ۳۹:  ٥ حناوی:  ھبمراجعھ شود

 

 برداري مسیح موعودفرمان 11ب
من رغبت  يخدا يدر بجا آوردن ارادة تو ا 8 :40مزامیر

 »تو در اندرون دل من است. عتیو شر دارمیم
 

من آن است خوراك «: گفت شانیبد یسیع 34 :4یوحنا
که خواهش فرستنده خود را به عمل آورم و کار او را 

 به انجام رسانم.
 

را  يتو را جالل دادم و کار نیزم يمن بر رو 4 :17یوحنا
 .دمیتا بکنم، به کمال رسان يکه به من سپرد

 
که  ییبتهایهر چند پسر بود، به مص 8 :5عبرانیان

 1 اطاعت را آموخت د،یکش
 ;۳۱, ۳۰:  ۳۷ رمیزام; ۳۳:  ۳۱ میاار:  ھبود شھجعرام

 . ۲۲:  ۷ نمیارو; ٤۷, ۲٤, ۱٦:  ۱۱۹ رمیزام

 

 دادگستري مسیح موعود 8ث
ام. در جماعت بزرگ به عدالت بشارت داده 9 :40مزامیر

خداوند  يخود را باز نخواهم داشت و تو ا يلبها نکیا
 یدانیم
ام. امانت و نداشته یعدالت تو را در دل خود مخف 10

تو را از  یام. رحمت و راستکرده انینجات تو را ب
 ام.جماعت بزرگ پنهان نکرده
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و  دیدر تمام عالم برو«: گفت شانیپس بد 15 :16مرقس
 دیموعظه کن لیرا به انج قیخال عیجم

و اما هر که  ابدینجات  ابدیدیآورده، تعم مانیهر که ا 16
 اهد شدبر او حکم خو اوردین مانیا
 

  ».دیبشر نجات خدا را خواهند د یو تمام 6 :3لوقا
 

عار ندارم چونکه  حیمس لیکه از انج رایز 16 :1رومیان
آورد، اول  مانینجات هر کس که ا يقوت خداست، برا

 ،یونانیو پس  هودی
تا  مانیاز ا شود،یکه در آن عدالت خدا مکشوف م 17
 ستیز مانیچنانکه مکتوب است که عادل به ا مان،یا

 .خواهد نمود
 

شوم نه با عدالت خود که از  افتییو در و 9 :3فیلیپیان
 حیمس مانیا لهیاست، بلکه با آن که بوس عتیشر

 است. مانیکه از خدا بر ا یعدالت یعنیشود،یم
 

اسم تو را به برادران «: دیگویچنانکه م 12 :2عبرانیان
 حیتو را تسب سایکل انیو در م کنمیخود اعالم م
 »خواهم خواند.

 ; ۱۸:  ۳٥ رمیزام; ٥ ۲, ۲۲:  ۲۲ رمیزام:  ھبمراجعھ شود
; ۱٦۲۲:  ٤ قاول; ۳۲ ۳۰:  ۲ قاول; ۱۳:  ۱۱۹ رمیزام; ۱۸ ۱٥:  ۷۱ رمیزام

 ;۲۱, ۲۰:  ۲۰ نالوسر لعماا; ۱۷, ۱٦:  ۳ حناوی; ۱۷:  ۱ حناوی
 . ۱٥:  ۱ وستائوتیماول; ۱۰ ۹:  ۱۰ نمیارو;۲٦ ۲۲:  ۳ نمیارو 

 

 رنج مسیح موعود 11ج
که قصد هالکت جان من دارند،  یآنان 14 :40مزامیر

من  يکه در بد یو آنان خجل و شرمنده شوند عاًیجم
 و رسوا گردند. دهیرغبت دارند، به عقب برگردان

 
» من هستم،«: گفت شانیپس چون بد 6 :18یوحنا

 2 .افتادند نیبرگشته، بر زم
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۹٥ 
 

 مسیح موعود بایستی انکار شود 3ج
 اتهام و محاکمه مسیح موعود 7ج
 مسیح موعود بایستی پایداري را تجربه کند 12ج

 ندیگویسخن م يدشمنانم دربارة من به بد 5 :41مزامیر
 و نام او گُم شود ردیبم یکه ک

و  دیگویسخن باطل م د،یایمن ب دنید يو اگر برا 6
رود  رونی. چون بکندیدلش در خود شرارت را جمع م

 کندیم عیآن را شا
و  کنندیم یبر من نمام گریکدیخصمانم با  عیو جم 7

 شندیاندیم يدربارة من بد
شده است. و حال  ختهیمهلک بر او ر ياحادثه«که  8

 نخواهد برخاست. گریاست د دهیکه خواب
که  داشتمیو آن دوست خالص من که بر او اعتماد م 9

 .پاشنۀ خود را بر من بلند کرد خورْد،یم زینان مرا ن
 

 با آن دوازده بنشست دیچون وقت شام رس 20 :26متی
 نهیهرآ«: او گفت خوردند،یغذا م شانیکه ا یو وقت 21

 »!کندیم میاز شما مرا تسل یکیکه  میگویبه شما م
 يبه و شانیاز ا کیشده، هر  نیغمگ تیپس بغا 22

 من آنم؟ ایخداوندا آ«سخن آغاز کردند که 
دست با من در قاب فرو آنکه «: او در جواب گفت 23

 !دینما میبرد، همان کس مراتسل
پسر انسان به همانطور که درباره او مکتوب  نهیهرآ 24

که پسر  یبر آن کس يوا کنی. لکندیاست رحلت م
 يشود! آن شخص را بهتر بود میانسان بدست او تسل

 1 !یافتیکه تولد ن
: بود، به جواب گفت يکننده و میکه تسل هودایو  25
 »!یتو خود گفت«: گفت يبه و» من آنم؟ ایاستاد آ يا«

 
 گفت،یم شانیسخنان را بد نیو چون او ا 53 :11لوقا

و در مطالب  ختندیبا او بشدت درآو انیسیکاتبان و فر
 کردندیسوالها از او م اریبس
از زبان او گرفته،  ياتا نکته بودندیاو م نیو در کم 54

 .او بشوند یمدع
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راقب او بوده، جاسوسان فرستادند که و م 20 :20لوقا
از او گرفته، او را به  یتا سخن نمودندیخود را صالح م

 بسپارند. یحکم و قدرت وال
 

 یو سخن هنوز بر زبانش بود که ناگاه جمع 47 :22لوقا
نام داشت بر  هودایاز آن دوازده که  یکیآمدند و 

 آمد تا او را ببوسد یسیسبقت جُسته، نزد ع گرانید
به بوسه پسر انسان  ایآ هوداییا«: بدو گفت یسیو ع 48

 »؟یکنیم میرا تسل
 

را  یمن آنان م؛یگویشما نم عیدرباره جم 18 :13یوحنا
تا کتاب تمام شود  کنیل شناسم،یم امدهیکه برگز

پاشنه خود را بر من بلند  خورد،یآنکه با من نان م«
 »کرده است.

که واقع  یتا زمان میگویاالن قبل از وقوع به شما م 19
 که من هستم. دیشود باور کن

 
در جهان بودم، من  شانیکه با ا یمادام 12 :17یوحنا

و هر کس را که به من  را به اسم تو نگاه داشتم شانیا
هالك نشد، مگر  شانیاز ا یکیحفظ نمودم که  ياداده

 پسر هالکت تا کتاب تمام شود.
 . ۸:  ۱۰۲ رمیزام;۱۰ ۱:  ۲۲ رمیزام; ۲:  ۱۲ رمیزام:  ھبمراجعھ شود

 
 رنج مسیح موعود 11ج

 ياز آواز آبشارها دهدیلجه به لجه ندا م 7 :42مزامیر
 تو بر من گذشته است. يو موجها زابهایخ عیتو؛ جم

 
ما مجروح  يرهایو حال آنکه به سبب تقص 5 :53اشعیا

ما  یسالمت بی. و تأددیو به سبب گناهان ما کوفته گرد
 2 .میافتیاو ما شفا  يآمد و از زخمها يبر و

اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده، به  10
گناه ساخت،  یدردها مبتال سازد. چون جان او را قربان

و عمر او دراز خواهد  دیخود را خواهد د تیآنگاه ذر
 خواهد بود. سریشد و مسرت خداوند در دست او م
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به آواز بلند  یسیبه ساعت نهم، ع کیو نزد 46 :27متی
 یاله یعنی» .یلما سبقْتن یلیا یلیا«: صدا زده گفت

 .يمرا چرا ترك کرد یاله
 

دعا  ترغیبل یپس به مجاهده افتاده، به سع 44 :22لوقا
 نیکرد، چنانکه عرق او مثل قطرات خون بود که بر زم

 .ختیریم
 

 ادیخود، چونکه با فر تیبشر امیو او در ا 7 :5عبرانیان
از موت قادر بود،  دنشیو اشکها نزد او که به رهان دیشد

 شیخو يکرد و به سبب تقوا اریبس يتضرع و دعا
 د،یمستجاب گرد

 ; ۱۰ ۱:  ۲۲ رمیزام; ٦:  ۱ ومناح; ۳:  ۲ سنوی:  ھبمراجعھ شود
 . ۳٤:  ۱٥ سقرم; ۱۷ ۱٥, ۷:  ۸۸ رمیزام

 

 مسیح نور است 21ب
 تیخود را بفرست تا مرا هدا ینور و راست 3 :43مزامیر

 تو رسانند. يهاو مرا به کوه مقدس تو و مسکن ندینما
 

نور  بودند،یسالک م یکیکه در تار یقوم 2 :9اشعیا
موت نور  هیسا نیو بر ساکنان زم دیخواهند د یمیعظ

 ساطع خواهد شد.
 

است که بنده  یلیقل زیچ نیا: دیگویپس م 6 :49اشعیا
 انیو ناج یرا برپا کن عقوبیتا اسباط  يمن بشو

ها خواهم . بلکه تو را نور امتيرا باز آور لیاسرائ
 1 بود ینجات من خواه نیزم يو تا اقصا دیگردان

 
 نور انسان بود. اتیبود و ح اتیدر او ح 4 :1یوحنا

 ضیما ساکن شد، پر از ف انیو م دیو کلمه جسم گرد 14
پسر  ستهیشا یجالل م،یدیو جالل او را د ؛یو راست

 پدر. گانهی
و  ضیعطا شد، اما ف یموس لهیبه وس عتیشر رایز 17

 .دیرس حیمس یسیع لهیبه وس یراست
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: خطاب کرده، گفت شانیباز بد یسیپس ع 12 :8یوحنا
که مرا متابعت کند، در  یمن نور عالم هستم. کس«

 ».ابدیرا  اتیظلمت سالک نشود بلکه نور ح
 

 »که در جهان هستم، نور جهانم. یمادام 5 :9یوحنا
 

 یاندك زمان«: گفت شانیبد یسیآنگاه ع 35 :12یوحنا
که نور با شماست، راه  ینور با شماست. پس مادام

که در  یو کس رد؛یتا ظلمت شما را فرو نگ دیبرو
 رودیبه کجا م داندینم رودیراه م یکیتار
تا  دیآور مانیکه نور با شماست به نور ا یمادام 36

رفته  ت،را بگف نیچون ا یسیع» .دیپسران نور گرد
 ساخت. یمخف شانیخود را از ا

آورد  مانیدر جهان آمدم تا هر که به من ا يمن نور 46
 در ظلمت نماند.

 
 اتیو ح یمن راه و راست«: بدو گفت یسیع 6 :14یوحنا

 .دیآیمن نم لهیکس نزد پدر جز به وس چیهستم. ه
 

شما  د،یآ یروح راست یعنیچون او  کنیو ل 13 :16یوحنا
که از خود  رایخواهد کرد ز تیهدا یراست عیرا به جم
است سخن خواهد  دهیبلکه به آنچه شن کندیتکلم نم

 به شما خبر خواهد داد. ندهیگفت و از امور آ
 
و به  میادهیکه از او شن یغامیاست پ نیو ا 5 :1یوحنا1

ظلمت در  چیو هکه خدا نور است  میینمایشما اعالم م
 2 .ستیهرگز ن يو

 ; ۹:  ۳٦ رمیزام; ۲۰, ۱۹, ۳, ۱:  ٦۰ شعیاا:  ھبمراجعھ شود
 . ۱۰ ۷:  ۲ حناوی ۱; ۲٦:  ۱٥ حناوی
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 کمال مسیح موعود 12ب
 قدوسیت، حسن و شکوه مسیح موعود 18ب
 موعود حیو مس یاله ضیف 23ب

. انشاء خود جوشدیم کویدل من به کالم ن 1 :45مزامیر
. زبان من قلم کاتب ماهر میگویدربارة پادشاه مرا 

 است
تو  يآدم و نعمت بر لبها یاز بن یهست ترلیتو جم 2

خدا تو را مبارك ساخته  ن،یشده است. بنابرا ختهیر
 است تا ابداآلباد.

 
و از  گشتیم يو طفل نمو کرده، به روح قو 40 :2لوقا

 .بودیم يخدا بر و ضیحکمت پر شده، ف
نزد خدا و  يدر حکمت و قامت و رضامند یسیو ع 52

 .کردیم یمردم ترق
 

باشد، به کوهستان فرار  هیهودیآنگاه هر که در  21 :4لوقا
رود و هر که در  رونیکند و هر که در شهر باشد، ب

 صحرا بود، داخل شهر نشود
تا آنچه مکتوب است  انتقام امیکه همان است ا رایز 22

 تمام شود.
 

ما ساکن شد، پر  انیو م دیکلمه جسم گردو  14 :1یوحنا
 ستهیشا یجالل م،یدیو جالل او را د ؛یو راست ضیاز ف

 پدر. گانهیپسر 
به عوض  ضیو ف میافتیما بهره  عیاو جم يو از پُر 16
 ض،یف
و  ضیعطا شد، اما ف یموس لهیبه وس عتیشر رایز 17

 1 .دیرس حیمس یسیع لهیبه وس یراست
 

 ضیکه محض ف میبلکه اعتقاد دار 11 :15اعمال رسوالن
همچنان که  افت،یمینجات خواه حیمس یسیخداوند ع

 ».زین شانیا
 

 شوندیاو مجانا عادل شمرده م ضیو به ف 24 :3رومیان
 است. حیمس یسیکه در ع ياهیبه وساطت آن فد
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 زیو نه چنانکه خطا بود، همچنان نعمت ن 15 :5رومیان
مردند،  ياریشخص بس کی ياگر به خطا رایباشد. ز
 کی ضیکه به ف یخدا و آن بخشش ضیف ادهیچقدر ز
افزون  ياریبس ياست، برا حیمس یسیع یعنیانسان، 

 .دیگرد
 

خدا آنچه هستم هستم  ضیبه ف کنیل 10 :15اول قرنتیان
از همه  شیاو که بر من بود باطل نگشت، بلکه ب ضیو ف

خدا که با  ضیاما نه من بلکه ف دم،یمشقت کش شانیا
 من بود.

 
خواستم به  نیاعتماد قبل از ا نیو بد 15 :1دوم قرنتیان

 د،یابیب گرید یتا نعمت مینزد شما آ
 

است،  یمن تو را کاف ضیف«: مرا گفت 9 :12دوم قرنتیان
پس به » .گرددیکه قوت من در ضعف کامل م رایز

فخر خواهم نمود  شتریخود ب يهااز ضعف اریبس يشاد
 در من ساکن شود. حیتا قوت مس

 
 د،یاافتهینجات  ضیکه محض ف رایز 8 :2افسسیان

بلکه بخشش  ستیاز شما ن نیو ا مانیا لهیبوس
 خداست،

 
همه مردم نجات  يخدا که برا ضیکه ف رایز 11 :2تیطوس

 بخش است، ظاهر شده،
 

د از فرشتگان کمتر ش یاما او را که اندک 9 :2عبرانیان
را که به زحمت موت تاج جالل  یسیع یعنیم،ینیبیم

همه  يخدا برا ضینهاده شد تا به ف يو اکرام بر سر و
 2 ذائقه موت را بچشد.

 
 نی. بنابرابخشدیم ادهیز ضیاو ف کنیل 6 :4یعقوب

اما  کند،یخدا متکبران را مخالفت م«: دیگویم
 ».بخشدیم ضیفروتنان را ف
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۹۸ 
 

با همه  حیمس یسیخداوند ما ع ضیف 21 :22مکاشفه
 .نیشما باد. آم

 ; ۳:  ۲ اھلزغزلغ; ۱٦:  ۹ یارکز; ۹:  ٦۳ شعیاا:  ھبمراجعھ شود
 ; ۲۱ ۱۷:  ٥ نمیارو; ۲:  ۱۷ متی; ۱٦ ۱۰:  ٥ اھلزغزلغ

 ; ٦, ۳:  ۱۲ نمیارو;٦, ٥:  ۱۱ نمیارو; ۱٥, ۱٤, ۱:  ٦ نمیارو
; ۹:  ۸ ننتیارقدوم; ٥ ۱:  ٤ ننتیارقدوم; ٤:  ۳ ننتیارقاول; ۲۰:  ۱٦ نمیارو

 ;٤:  ٥ نیاطغال; ٦:  ۱ نیاطغال; ۱٤:  ۱۳ ننتیارقدوم; ۸:  ۹ ننتیارقدوم
 ; ۲۹:  ۱ نفلیپیا;۷:  ٤ نفسسیاا; ۷, ٥:  ۲ نفسسیاا; ۷:  ۱ نفسسیاا

 ; ٦:  ۲ وستائوتیمدوم; ۱٤:  ۱ وستائویماول; ۱۸ ۱٥:  ۱ نلسیاوک
 ; ۲٦:  ۷ ننیاراعب; ۱٦:  ٤ ننیاراعب;۳:  ۱ ننیاراعب; ۷:  ۳ طوستی

 ;۹:  ۱۳ ننیاراعب; ۲۸, ۱٥:  ۱۲ ننیاراعب; ۲۹:  ۱۰ ننیاراعب
; ۱۲, ۱۰:  ٥ طرسپاول;۲۰, ۱۹:  ۲ طرسپاول; ۱۳�۱۰:  ۱ طرسپاول

 . ۱۸ ۱۳:  ۱ ھمکاشف;۱۸:  ۳ طرسپدوم

 
 شودیباعث شناخته شدن جالل خدا م حیمس 14ب
 موعود حیمس یو شکنندگ یمهربان 17ب
 پرهیزکاري مسیح موعود 9ث

خود را بر ران خود ببند،  ریجبار شمش يا 3 :45مزامیر
 را. شیخو ییایجالل و کبر یعنی
خود سوار شده، غالب شو به جهت  ییایو به کبر 4

 يزهایو حلم و عدالت؛ و دست راستت چ یراست
 ترسناك را به تو خواهد آموخت.

 
که احکام او را بجا  نیزم مانیحل عیجم يا 3 :2صفنیا

 دیشا د،ییو تواضع را بجو دیعدالت را بطلب د،یآوریم
 .دیکه در روز خشم خداوند مستور شو

 
 دیابیمیو از من تعل دیریمرا بر خود گ وغی 29 :11متی

و در نفوس خود  باشمیو افتاده دل م میکه حل رایز
 افت؛یدیخواه یآرام

 
پادشاه تو  کنیا دییرا گو ونیدختر صه«که  5 :21متی

 »و سواره بر حمار و بر کره االغ. یبا فروتن دیآینزد تو م
 

نما. کالم  سیخود تقد یرا به راست شانیا 17 :17یوحنا
 1 است یتو راست

 
 انیکه چون در م اما من خود، پولس 1 :10دوم قرنتیان

 بیکه غا یوقت کنیشما حاضر بودم، فروتن بودم، ل
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از شما به حلم و رافت  کنم،یهستم، با شما جسارت م
 استدعا دارم حیمس

 
و  یثمره روح، محبت و خوش کنیل 22 :5غالطیان

و تواضع و  مانیو ا ییکویو ن یو حلم و مهربان یسالمت
 است، يزکاریپره

 
و متحمل  و تواضع و حلم یبا کمال فروتن 2 :4افسسیان

 د؛یدر محبت باش گریکدی
 

مقدس و محبوب  دگانیپس مانند برگز 12 :3کولسیان
و تواضع و تحمل و حلم  یرحمت و مهربان يخدا، احشا

 د؛یرا بپوش
 

 زیبگر نهایمرد خدا، از ا يتو ا یول 11 :6اول تیمونائوس
و محبت و صبر و تواضع  مانیو ا ينداریو عدالت و د

 نما. يرویرا پ
 

تر کالم خدا زنده و مقتدر و برنده رایز 12 :4عبرانیان
دو دم و فرو رونده تا جدا کند نفس  ریاست از هر شمش

قلب  يتهایافکار و ن زیو روح و مفاصل و مغز را و مم
 است،

 
و در دست راست خودهفت ستاره داشت  16 :1مکاشفه

و  آمدیم رونیب زیدو دمه ت يریو از دهانش شمش
 2 تابدیاش چون آفتاب بود که در قوتش مچهره

 
 

 یآسمان را گشوده و ناگاه اسب دمیو د 11 :19مکاشفه
 يو حق نام دارد و به عدل داور نیکه سوارش ام دیسف

 دینمایو جنگ م
 يو چشمانش چون شعله آتش و بر سرش افسرها 12

کس آن  چیمرقوم دارد که جز خودش ه یو اسم اریبس
 .داندیرا نم
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 مزامیر

۹۹ 
 

خون آلود در بر دارد و نام او  ياو جامه 13 : 19مکاشفه
 خوانندیم» اکلمه خد«را 
و به  دیسف يکه در آسمانند، بر اسبها ییو لشکرها 14

 آمدندیو پاك ملبس از عقب او م دیکتان سف
تا به آن  دیآیم رونیب زیت يریو از دهانش شمش 15

 یحکمران نیآهن يها را بزند و آنها را به عصاامت
 يخواهد نمود؛ و او چرخشت خمر غضب و خشم خدا

 .افشردیخود م يپا ریرا ز ققادر مطل
 رونیکه از دهان اسب سوار ب يریبه شمش انیو باق 21
 شانیمرغان از گوشت ا یکشته شدند و تمام آمدیم

 .دندیگرد ریس
 ; ٦ ۱:  ٦۳ شعیاا; ۳ ۲:  ٤۹ شعیاا ۳:  ۱۲ دادعا:  ھبمراجعھ شود

; ۱:  ٦ نیاطغال; ۷ ٤:  ٦ ننتیارقدوم; ۲۱:  ٤ ننتیارقاول; ۳٥:  ۱۸ رمیزام
 . ۱٥:  ۳ طرسپاول; ۲۱:  ۱ وبیعق; ۲:  ۳ طوستی; ۲٥:  ۲ وستائوتیمدوم

 

 موعود حیقدرت و نفوذ مس 16ب
و  افتندیتو م ریها زتو امت زیت يرهایبه ت 5 :45مزامیر

 .رودیبه دل دشمنان پادشاه فرو م
 

و  ـدیها را شاگـرد سازپس رفته، همه امت 19 :28متی
 .دیده دیالقدس تعمرا بـه اسم اب و ابن و روح شـانیا
 

که کالم را  یاز آنان ياریاما بس 4 :4اعمال رسوالن
به پنج هزار  بیقر شانیآوردند و عدد ا مانیا دندیشن
 .دیرس

 
 م،یکنیهرچند در جسم رفتار م رایز 3 :10دوم قرنتیان

 میینمایجنگ نم یبه قانون جسم یول
بلکه نزد خدا  ستین یاسلحه جنگ ما جسمان رایز 4

 ها،انهدام قلعه يقادر است برا
را که خود را به خالف معرفت  يو هر بلند االتیکه خ 5

را به  يو هر فکر میافکنیم ریبه ز افرازد،یخدا م
 1 م،یسازیم ریاس حیاطاعت مس

 
تر کالم خدا زنده و مقتدر و برنده رایز 12 :4عبرانیان

دو دم و فرو رونده تا جدا کند نفس  ریاست از هر شمش
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قلب  يتهایافکار و ن زیو روح و مفاصل و مغز را و مم
 است

 زیبلکه همه چ ستین یخلقت از نظر او مخف چیو ه 13
است، برهنه و منکشف  يدر چشمان او که کار ما با و

 .باشدیم
 

 ;۲۸, ۲۷:  ۲۲ رمیزام; ۱ #:  ھبمراجعھ شود
 ۷:  ٦ اعمال رسوالن; ۱٤:  ٥ نالوسر لعماا ٤, ۳:  ٦٦ رمیزام

 

 موعود آکنده از روح مقدس است حیمس 5ب
 دادگستري مسیح موعود  8ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 بر تخت نشستن مسیح موعود 4ح

 يخدا، تخت تو تا ابداآلباد است؛ عصا يا 6 :45مزامیر
 سلطنت تو است يعصا یراست

 ن،ی. بنابرایعدالت را دوست و شرارت را دشمن داشت 7
 تیاز رفقا شتریب یتو تو را به روغن شادمان يخدا، خدا

 مسح کرده است.
 

 رایاآلن بگذار ز«: گفت يدر جواب و یسیع 15 :3متی
مناسب است تا تمام عدالت را به  نیکه ما را همچن

 پس او را واگذاشت» .میکمال رسان
 

 ،یاو بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعل 32 :1لوقا
و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا  شود یمسم

 خواهد فرمود
خواهد کرد  یتا به ابد پادشاه عقوبیو او بر خاندان  33

 »نخواهد بود. تیو سلطنت او را نها
 

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه  1 :1یوحنا
 2 خدا بود.

 
که  دیدانیآن سخن را شما م 37 :10اعمال رسوالن

منتشر شد،  هیهودییبود و در تمام لیشروع آن از جل
 نمودیبدان موعظه م ییحیکه  يدیبعد از آن تعم
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 مزامیر

۱۰۰ 
 

را که خدا او  يناصر یسیع یعنی 38: 10اعمال رسوالن
 ریالقدس و قوت مسح نمود که او سرا چگونه به روح

 سیابل نیو همه مقهور آوردیبجا م کویکرده، اعمال ن
 .بودیم يخدا با و رایز دیبخشیم فارا ش

 
خدا تخت تو تا  يا«: اما در حق پسر 8 :1عبرانیان

 است یراست يملکوت تو عصا يابداآلباد است و عصا
 نی. بنابرايداریعدالت را دوست و شرارت را دشمن م 9

از  شتریب یتو، تو را به روغن شادمان يخدا، خدا
 »مسح کرده است. تیرفقا

 
 ستهیکهنه شا سیرئ نیکه ما را چن رایز 26 :7عبرانیان

و از گناهکاران جدا  بیع یآزار و ب یاست، قدوس و ب
 دهیشده و از آسمانها بلندتر گرد

 ;٥:  ۳۳ رمیزام; ۱# :  ھبمراجعھ شود
 . ۱۳:  ۱٤٥ رمیزام; ۲:  ۹۳ رمیزام; ۷, ۳٦, ۲۹:  ۸۹ رمیزام

 

 مسیح به عنوان پادشاهخدمت  4ت
 مسیح موعود باید به مردمش تبرك بخشد 16ث

تو  بیدختران پادشاهان از زنان نج 9 :45مزامیر
 ستادهیا ریاوف يهستند. ملکه به دست راستت در طال

 است.
 ياست و رختها دیدختر پادشاه تماماً در اندرون مج 13

 او با طال ُمرصع است.
 يها. باکرهشودیحاضر م به لباس طرازدار نزد پادشاه 14

 نزد تو آورده خواهند شد يهمراهان او در عقب و
و به قصر  شوندیآورده م یو خوش یبه شادمان 15

 پادشاه داخل خواهند شد.
 

و جان من  کنمیم اریبس يدر خداوند شاد 10 :61اشعیا
که مرا به جامه نجات  رایز دینمایخود وجد م يدر خدا

. چنانکه دیعدالت را به من پوشان يملبس ساخته، ردا
و عروس، خود  دهدیم شیرا به تاج آرا شتنیداماد خو

 1 .بخشدیم نتیز ورهایرا به ز
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. پادشاه میمرا بکش تا در عقب تو بدو 4 :1غزل عزلها
 میخواه يخود آورد. از تو وجد و شاد يهامرا به حجله

تو نمود.  میذکر خواه ادهیکرد. محبت تو را از شراب ز
 .دارندیخلوص دوست م يرا از رو

 
 يا«: محبوب من مرا خطاب کرده، گفت 10 :2غزل عزلها

 .ایو ب زیمن برخ ییبایز يمحبوبه من و ا
 

و نزد  شیمحبوب من به باغ خو 2 :6غزل عزلها
تا در باغات بچراند  بلسان فرود شده است يهاباغچه

 ندیو سوسنها بچ
از آن من است. در من از آن محبوب خود و محبوبم  3
 .چراندیسوسنها گله را م انیم

 
 ياکه به من داده یآنان خواهمیپدر م يا 24 :17یوحنا

تا جالل مرا که  باشمیکه من م ییبا من باشند در جا
جهان  ياز بنا شیکه مرا پ رایز نند،یبب يان دادهبه م

 .يمحبت نمود
 

هستم به  وریکه من بر شما غ رایز 2 :11دوم قرنتیان
شوهر نامزد ساختم  کیکه شما را به  رایز ؛یاله رتیغ

 سپارم. حیبه مس فهیعف ياتا باکره
 

با  م،یباش یآنگاه ما که زنده و باق 17 :4اول تسالوکیان
شد تا خداوند را در هوا  میها ربوده خواهدر ابر شانیا

 میبا خداوند خواه شهیهم نیو همچن میاستقبال کن
 بود.

 
تا در مقدسان خود  دیکه آ یهنگام 10 :1کیاندوم تسالو

از او تعجب کنند در آن  ماندارانیو در همه ا ابدیجالل 
 2 .دیکرد قیکه شما شهادت ما را تصد رایروز، ز
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۱۰۱ 
 

و  میاآلن فرزندان خدا هست بان،یحب يا 2 :3یوحنا1
 میدانیبود؛ لکن م میهنوز ظاهر نشده است آنچه خواه

او را  رایبود ز میکه چون او ظاهر شود، مانند او خواه
 .دید میچنانکه هست خواه

 يکه او ظاهر شد تا گناهان را بردارد و در و دیدانیو م 5
 ستیگناه ن چیه

 
و  ندیتخت خدا يرو شیجهت پ نیاز ا 15 :7مکاشفه

و آن  کنندیرا خدمت م ياو و کلیشبانه روز در ه
 بر پا خواهد داشت شانیخود را بر ا مهیخ ن،یتخت نش

هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد و آفتاب و  گریو د 16
 دینخواهد رس شانیگرما بر ا چیه
 شانیتخت است، شبان ا انیکه در م يابره رایز 17

را  شانیا ات،یآب ح يهاخواهد بود و به چشمه
را از چشمان  یخواهد نمود؛ و خدا هر اشک ییراهنما

 »پاك خواهد کرد. شانیا
 

 میکن دیو او را تمج مییو وجد نما يشاد 7 :19مکاشفه
است و عروس او خود را حاضر  دهیکه نکاح بره رس رایز

 ساخته است
و به او داده شد که به کتان پاك و روشن خود را  8

 است. نیمقدس يکه آن کتان عدالتها رایز» بپوشاند،
 ;۱۱:  ٥۱ شعیاا; ۱۰:  ۳٥ شعیاا:  ھبمراجعھ شود

 ۱ . ٦ ٤:  ۲ نفسسیاا; ۲۰, ۱۹:  ٦۰ شعیاا; ۱۳, ۱۲:  ٥٥ شعیاا 

 

 خدمت مسیح به عنوان پادشاه 4ت
 ردیقرار گ دیباور شود و مورد تمج یستیموعود با حیمس 25ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

به عوض پدرانت پسرانت خواهند بود و  16 :45مزامیر
 ساخت یجهان سروران خواه یرا بر تمام شانیا

ها نام تو را در همۀ دهرها ذکر خواهم کرد. پس قوم 17
 تو را حمد خواهند گفت تا ابداآلباد.

 
به شما  نهیهرآ«: را گفت شانیا یسیع 28 :19متی

 یدر معاد وقت د،یاشما که مرا متابعت نموده میگویم
به  زیشما ن ند،یجالل خود نش یکه پسر انسان بر کرس
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 يداور لینشسته، بر دوازده سبط اسرائ یدوازده کرس
 نمود دیخواه

 ایبرادران  ایها و هر که بخاطر اسم من، خانه 29
را  نهایزم ایفرزندان  ایزن  ایمادر  ایپدر  ایخواهران 

 اتیو وارث ح افتیترك کرد، صد چندان خواهد 
 خواهد گشت. یجاودان

 
که در تمام  ییهر جا میگویبه شما م نهیهرآ 13 :26متی

 زیزن ن نیبشارت موعظه کرده شـود، کار ا نیعالم بد
 »او مذکـور خواهد شد. يادگاریبجهت 

 
و  ـدیها را شاگـرد سازپس رفته، همه امت 19 :28متی

 .دیده دیالقدس تعمرا بـه اسم اب و ابن و روح شـانیا
 

و کهانت ملوکانه  دهیبرگز لهیلکن شما قب 9 :2اول پطرس
 دیکه ملک خاص خدا باشد هست یس و قومو امت مقد

خود  بیاو را که شما را از ظلمت، به نور عج لیتا فضا
 .دییخوانده است، اعالم نما

 
: ندیگویو م ندیسرایم دیجد يو سرود 9 :5مکاشفه

 یهست شیمستحق گرفتن کتاب و گشودن مهرها«
خدا به خون خود  يو مردمان را برا يکه ذبح شد رایز

 يدیو زبان و قوم و امت خر لهیاز هر قب
و  یما پادشاهان و کهنه ساخت يخدا يرا برا شانیو ا 10

 2 »سلطنت خواهند کرد. نیبر زم
 . ٤; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 

 کند يداور یستیموعود با حیمس 10ت
 خداوند بایستی در بین مردمش مسکن گزیند18ت
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 مسیح موعودظهور جالل و قدرت  5ح

شهر خدا را  شیهااست که شعبه ينهر 4 :46مزامیر
 را یو مسکن قدوس حضرت اعل سازدیفرحناك م
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۱۰۲ 
 

خدا در وسط اوست پس جنبش نخواهد  5: 46مزامیر 
 خورد. خدا او را اعانت خواهد کرد در طلوع صبح

. او آواز دندیها نعره زدند و مملکتها متحرك گردامت 6
 دین گداخته گردخود را داد. پس جها

و خداي یعقوب قلعۀ بلند ما،  با ماست وتیهُوهصبای 7
 ساله

 هایکه چه خراب دیخداوند را نظاره کن يکارها دییایب 8
 نمود دایدر جهان پ

کمان را  دهد؛یم نیجهان تسک ياو جنگها را تا اقصا 9
ها را به آتش و ارابه کندیرا قطع م ـزهیو ن شکندیم
 سوزاندیم
 انیکه من خدا هستم؛ در م دیانو بد دیستیبازا 10

 ها، متعال و در جهان، متعال خواهم شد.امت
با ماست و خداي یعقوب قلعۀ بلند ما،  وتیصبا هوهی 11

 ساله.
 

 يهاخواهد نمود و قوم يها را داورو او امت 4 :2اشعیا
خود  يرهایشمش شانیخواهد کرد و ا هیرا تنب ياریبس

ها اره يرا برا شیخو يهازهیگاوآهن و ن يرا برا
نخواهد  ریشمش یبر امت یخواهند شکست و امت

 جنگ را نخواهند آموخت. گریو بار د دیکش
 

خواهد نمود  يداور اریبس يهاقوم انیو او در م 3 :4میکا
خواهد کرد و  هیدور تنب يرا از جا میعظ يهاو امت

 يهازهیگاوآهن و ن يخود را برا يرهایشمش شانیا
 یبر امت یها خواهند شکست و امتاره يرا برا شیخو

جنگ را نخواهند  گریو بار د دینخواهد کش ریشمش
 آموخت

خواهد  شیخو ریانج ریخود و ز رمویو هر کس ز 4
 هوهیکه دهان  راینخواهد بود ز يانشست و ترساننده

 1 تکلم نموده است. وتیصبا
 

 رایکن ز يترنم نما و شاد ونیدختر صه يا 10 :2زکریا
تو ساکن  انیو در م میآیم نکیکه ا دیگویخداوند م

 خواهم شد
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بلند  ابانیمار را در ب یو همچنان که موس 14 :3یوحنا

 بلند کرده شود، دیبا زیپسر انسان ن نینمود، همچن
 

بلند کرده شوم، همه را  نیو من اگر از زم 32 :12یوحنا
 ».دیخود خواهم کش يبه سو

 
را گفت، چشمان خود را به  نیچون ا یسیع 1 :17یوحنا

 دهیپدر ساعت رس يا«طرف آسمان بلند کرده، گفت: 
تو را جالل  زیاست. پسر خود را جالل بده تا پسرت ن

 دهد. 
تا هر چه  ياقدرت داده يهمچنان که او را بر هر بشر 2

 بخشد یجاودان اتیبه آنها ح يابدو داده
واحد  يتو را خدا کهاست  نیا یجاودان اتیو ح 3

 بشناسند. يرا که فرستاد حیمس یسیو ع یقیحق
را که به من  يتو را جالل دادم و کار نیزم يمن بر رو 4

 دمیتا بکنم، به کمال رسان يسپرد
 یپدر مرا نزد خود جالل ده، به همان جالل يو اآلن تو ا 5

 جهان نزد تو داشتم. نشیکه قبل از آفر
 

راست خود باال او را خدا بر دست  31 :5اعمال رسوالن
را توبه و  لیه ساخت تا اسرائبرده، سرور و نجات دهند

 آمرزش گناهان بدهد.
 

نموده از  عتیرا مشا شانیا سایپس کل 3 :15مکاشفه
ها را آوردن امت مانیو سامره عبور کرده، ا هیقینیف
 دادند میعظ يکردند و همه برادران را شاد انیب
و رسوالن و  سایشدند، کل میو چون وارد اورشل 4

و آنها را از آنچه خدا با  رفتندیرا پذ شانیا شانیکش
 2 کرده بود، خبر دادند. شانیا

; ۱۹:  ۱٦ میاار;۹:  ۸ شعیاا; ٦ ۱:  ٥ شعیاا; ٥; # ۲# :  ھبمراجعھ شود
 ;۲۸:  ۸ حناوی; ٤ ۲:  ۸۳ رمیزام;۷:  ٦٦ رمیزام; ۲۰:  ۲ وقحبق

 . ۹:  ۲ نفلیپیا; ۳۳:  ۲ نالوسر لعماا 
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۱۰۳ 
 

 خدمت مسیح به عنوان پادشاه 4ت
 معراج موعود پیش بینی شده است 2چ
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

. نزد خدا به دیها دستک زنامت عیجم يا 1 :47مزامیر
 دیبانگ برآور يآواز شاد

جهان  یاست و بر تمام بیخداوند متعال و مه رایز 2
 بزرگ يخدا

را  هافهیما مغلوب خواهد ساخت و طا ریها را در زقوم 3
 ما. يهایپا ریدر ز

جاللت  یعنیدیما خواهد برگز يما را برا ـراثیم 4
 ساله دارد،یدوست م کهرا  عقـوبی
خدا به آواز بلند صعود نموده است؛ خداوند به آواز  5

 کرنا.
 حی. تسبدیبخوان حیخدا را تسب د،یبخوان حیتسب 6

 .دیبخوان حیپادشاه ما را تسب د،یبخوان
 يجهان است. به خردمند یخدا پادشاه تمام رایز 7

 .دیبخوان حیتسب
کند. خدا بر تخت قدس یها سلطنت مخدا بر امت 8

 خود نشسته است
 رایاند زجمع شده میابراه يها با قوم خداسروران قوم 9

متعال  اریجهان از آن خداست. او بس يکه سپرها
 .باشدیم

 
برد  ایعنْ تیاز شهر تا ب رونیرا ب شانیپس ا 50 :24لوقا

 را برکت داد شانیخود را بلند کرده، ا يو دستها
 شانیاز ا شان،یبرکت دادن ا نیشد که در ح نیو چن 51

 آسمان باال برده شد. يجدا گشته، به سو
 يبه سو میعظ یپس او را پرستش کرده، با خوش 52

 برگشتندمیاورشل
اس مانده، خدا را حمد و سپ کلیه وستهدریو پ 53
 1 .نی. آمگفتندیم

 
که جمع بودند، از او سوال  یپس آنان 6 :1اعمال رسوالن
وقت ملکوت را بر  نیدر ا ایخداوندا آ«: نموده، گفتند

 داشت؟ یباز برقرار خواه لیاسرائ
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را که  یکه زمانها و اوقات ستیاز شما ن«: گفت شانیبد 7
 دیپدر در قدرت خود نگاه داشته است بدان

قوت  د،یآیالقدس بر شما مچون روح کنیل 8
و  میبود، در اورشل دیو شاهدان من خواه افتیدیهخوا
 جهان. يو سامره و تا اقصا هیهودییتمام

 ستند،ینگر یهم شانیکه ا یرا گفت، وقت نیو چون ا 9
 در ربود. شانیاو را از چشمان ا يباال برده شد و ابر

 بودند،یآسمان چشم دوخته م يو چون به سو 10
پوش نزد  دیمرد سف دوناگاه  رفت،یکه او م یهنگام

 ستاده،یا شانیا
 يبه سو ستاده،یچرا ا یلیمردان جل يا«: گفتند 11

که از نزد شما به آسمان  یسیع نیهم د؟یآسمان نگران
که او را به  يطور نیباال برده شد، باز خواهد آمد به هم

 ».دیدیآسمان روانه د يسو
 

 یچون او به اعل«: دیگویم نیبرابنا 8 :4افسسیان
برد و بخششها  يریرا به اس يریصعود نمود، اس نییعل

 به مردم داد.
اول نزول هم  نکهیجز ا ست؟یصعود نمود چ نیاما ا 9

 نیکرد به اسفل زم
کرد باالتر  زیآنکه نزول نمود، همان است که صعود ن 10

 .را پر کند زهایافالك تا همه چ عیاز جم
 

 میعظ ينداریو باالجماع سر د 16 :3تیموتائوساول 
 قیاست که خدا در جسم ظاهر شد و در روح، تصد

و به امتها  دیکرده شد و به فرشتگان مشهود گرد
آورده و به جالل باال برده  مانیا ایموعظه کرده و در دن

 2 شد.
 

 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه
سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م

 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس
 »خواهد کرد.

; ٤٤:  ۲۱ع  ویش;۲۹:  ۳۳ ھتثنی; ٥; # ٤; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود
; ۳۳, ۲٥, ۲٤, ۱۹ ۱۷:  ٦۸ رمیزام;۱۰ ۷:  ۲٤ رمیزام; ٤۷:  ۱۸ رمیزام

 . ۲۰ ھمکاشف
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۱۰٤ 
 

 ابدی يروزیپ یکیبر مرگ و تار دیموعود با حیمس 14ث
نجات  هیخدا جان مرا از دست هاو کنیل 15 :49مزامیر

 که مرا خواهد گرفت، ساله. رایخواهد داد ز
 

بود و  ستادهیا انیقبر، گر رونیب میاما مر 11 :20یوحنا
 قبر خم شده، يبه سو ستیگریچون م

که را  ؟یانیچه گر يزن برا يا«: بدو گفت یسیع 15
چون او گمان کرد که باغبان است، بدو  »؟یطلبیم

به من بگو او را  ،ياآقا اگر تو او را برداشته يا«: گفت
 تا من او را بردارم. ياکجا گذارده

: او برگشته، گفت» !میمر يا«: بدو گفت یسیع 16
 »معلم). يا یعنی( یربون«
که هنوز نزد  رایمرا لمس مکن ز«: بدو گفت یسیع 17

نزد برادران من رفته، به  کنیام. و لپدر خود باال نرفته
خود و  يبگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدا شانیا

 ».رومیشما م يخدا
 

که نفس مرا در عالم اموات  رایز 27 :2اعمال رسوالن
داد که قدوس تو  یگذاشت و اجازت نخواه ینخواه

 ندیفساد را بب
 

 زین گرید ییدر جا نیبنابرا 35 :13اعمال رسوالن
گذاشت که فساد  یتو قدوس خود را نخواه«: دیگویم

 . ».ندیرا ب
 

 ندیزحمت ب ستیبایم حیکه مس 23 :26اعمال رسوالن
ها را به نور مردگان گشته، قوم و امت امتیو نوبر ق

 1 ».دیاعالم نما
 ; ۳:  ۳۰ رمیزام;۱۰:  ۱٦ رمیزام; ٦ ٤:  ۲ سنوی:  ھبمراجعھ شود

 . ۱۳:  ۸٦ رمیزام; ۲۰:  ۷۱ رمیزام

 
 بازگشت مسیح پیش بینی شده است 1ح
 داوري در آینده توسط مسیح 2ح
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
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 یاست، خدا تجل ییبایکه کمال ز ونیاز صه 2 :50مزامیر
 نموده است

 شیو سکوت نخواهد نمود. آتش پ دیآیما م يخدا 3
خواهد  يگرداگرد و دیو طوفان شد بلعدیاو م يرو

 بود.
تا قوم خود را  را نیو زم خواندیآسمان را از باال م 4

 : کند يداور
که عهد را با من به  دیمقدسان مرا نزد من جمع کن« 5

 اند.بسته یقربان
خدا خود  رایو آسمانها از انصاف او خبر خواهند داد، ز 6

 داور است، ساله.
 

 يبسراصدا را برافراشته،  ونیساکنه صه يا 6 :12اشعیا
 . »است. میتو عظ انیدر م لیقدوس اسرائ رایز

 
 عتیخداوند داور ما است. خداوند شر رایز 22 :33اشعیا

دهنده ما است. خداوند پادشاه ما است پس ما را نجات 
 خواهد داد.

 
 عیو جم کنندیآسمانها عدالت او را اعالم م 6 :97مزامیر

 .نندیبیها جالل او را مقوم
 

فرشتگان خود را با صور بلند آواز و  31 :24متی
اربعه از کران تا  ياو را از بادها دگانیفرستاده، برگز

 بکران فلک فراهم خواهند آورد.
 

شمارد و کالم مرا قبول  ریهر که مرا حق 48 :12یوحنا
کند، همان  يهست که در حق او داور ینکند، کس

خواهد  يبر او داور نیکه گفتم در روز بازپس یکالم
 2 کرد.

 
را مقرر فرمود که در  يروز رایز 31 :17اعمال رسوالن

خواهد نمود به آن  يآن ربع مسکون را به انصاف داور
او را  نکهیداد به ا لیفرمود و همه را دل نیکه مع يمرد

 ».دیزانیاز مردگان برخ
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۱۰٥ 
 

و به سبب قساوت و دل ناتوبه کار خود،  5 :2رومیان
خود در روز غضب و  يبرا یکنیم رهیغضب را ذخ

 عادله خدا يظهور داور
خواهد نمود  يمردم را داور يکه خدا رازها يدر روز 16

 بر حسب بشارت من. حیمس یسیبه وساطت ع
 

خود خداوند با صدا و با آواز  رایز 16 :4اول تسالوکیان
فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد  سیرئ

 رخاست.اول خواهند ب حیشد و مردگان در مس
در ابرها  شانیبا ا م،یباش یآنگاه ما که زنده و باق 17

و  میشد تا خداوند را در هوا استقبال کن میربوده خواه
 بود. میبا خداوند خواه شهیهم نیهمچن

 
 یسیع حیتو را در حضور خدا و مس 1 :4دوم تیموتائوس

خواهد کرد قسم  يکه بر زندگان و مردگان داور
 و به ظهور و ملکوت او دهمیم

 
و  ونیبه جبل صه دیابلکه تقرب جسته 22 :12عبرانیان

 یو به جنود ب يسماو میاورشل یعنییح يشهر خدا
 شماره از محفل فرشتگان

که در آسمان مکتوبند و  ینخست زادگان يسایو کل 23
 و به ارواح عادالن مکمل عیداور جم يبه خدا

 دهیو به خون پاش دیمتوسط عهد جد یسیو به ع 24
 لیاز خون هاب کوترین یمعن بهشده که متکلم است 

اگر  رایز دیرو مگردان دیگویزنهار از آنکه سخن م 25
 دند،یسخن گفت رو گردان نیکه از آنکه بر زم یآنان

اگر از  افتیمیپس ما چگونه نجات خواه افتند،ینجات ن
 م؟یروگردان دیگویاو که از آسمان سخن م

لکن اآلن  ند،یرا جنبا نیاو در آن وقت زم که آواز 26
 نینه فقط زم گریمرتبه د کی«وعده داده است که 

 1 ».دیخواهم جنبان زیبلکه آسمان را ن
 

 ستیکه از تو نترسد، خداوندا و ک ستیک 4 :15مکاشفه
که تو تنها قدوس  رایز د؟یننما دیکه نام تو را تمج
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ها آمده، در حضور تو پرستش امت عیو جم یهست
 »است! دهیکه احکام تو ظاهر گرد رایخواهند کرد، ز

 
: دیگویکه م دمیو فرشته آبها را شن 5 :16مکاشفه

 نیکه چن رایقدوس، ز يا ،يو بود یتو که هست یعادل«
 يحکم کرد

 شانیو بد ختندیرا ر ایو انب نیچونکه خون مقدس 6
 »ستحقند.که م رایکه بنوشند ز يخون داد

قادر  يخداوند، خدا يا«: دیگویکه مذبح م دمیو شن 7
 »تو حق و عدل است. يهایمطلق، داور

 
که احکام او راست و عدل است،  رایز 2 :19مکاشفه

نمود بر فاحشه بزرگ که جهان را به  يچونکه داور
و انتقام خون بندگان خود  دیگردانیخود فاسد م يزنا

 ».دیرا از دست او کش
 

: دیگویامور شاهد است، م نیاو که بر ا 20 :22مکاشفه
 !یسیخداوند ع يا ا،ی. بنیآم» !میآیم يبه زود ،یبل«

; ۲:  ۹٤ رمیزام; ۱۱:  ۷ رمیزام; ۲٥:  ۱۸ شیداپی; ٦; # ۱# :  ھبمراجعھ شود
; ۱٥:  ۱۱ ھمکاشف; ٥:  ٤ طرسپاول; ۳, ۲:  ٦ ننتیارقاول; ۹:  ٥ وبیعق

 ۲ . ۲۰ ھمکاشف; ۲:  ۱۹ ھمکاشف;۷:  ۱٦ ھمکاشف

 
 مردمش شود لیباعث تبد یستیموعود با حیمس 23ث
 بخشیدن یک قلب و روح جدید 27ث
 گرانیب ،يشکر گذار يبرا یارائه صلح و قربان 4خ

 موعود است حیعمل بزرگ مس
 ایخدا روح شکسته است. خدا يهایقربان 17 :51مزامیر

 شمرد. یرا خوار نخواه دهیدل شکسته و کوب
 

و بلند است و ساکن در  یاو که عال رایز 15 :57اشعیا
: دیگویم نیو اسم او قدوس است چن باشدیم تیابد

که  یبا کس زیو مقدس ساکنم و ن یمن در مکان عال
 ایتا روح متواضعان را اح روح افسرده و متواضع دارد

 و دل افسردگان را زنده سازم. مینما
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۱۰٦ 
 

ملکوت  رایدر روح، ز نانیخوشابحال مسک« 3 :5متی
 است. شانیآسمان از آن ا

 
 یفهم و تمام یدل و تمام یو او را به تمام 33 :12مرقس

خود را  هیقوت محبت نمودن و همسا ینفس و تمام
و  یسوختن يهایمثل خود محبت نمودن، از همه قربان

 »افضل است. ایهدا
 

 يبرا يشاد میگویبه شما م نیهمچن 10 :15لوقا
خطاکار که  کیبه سبب  دهدیم يفرشتگان خدا رو

 »توبه کند.
 

با خود دعا کرد  نطوریبد ستاده،یا یسیآن فر 11 :18لوقا
 صیمردم حر ریکه مثل سا کنمیتو را شکر م ایکه خدا

 ریباجگ نیو نه مثل ا ستمیو ظالم و زناکار ن
 دایو از آنچه پ دارمیهر هفته دو مرتبه روزه م 12
 دهمیم کی ده کنم،یم
نخواست چشمان خود  ستاده،یدور ا ریاما آن باجگ 13
خود زده  نهیآسمان بلند کند بلکه به س يبه سو را

 بر من گناهکار ترحم فرما. ایگفت، خدا
شخص، عادل کرده شده به  نیکه ا میگویبه شما م 14

هر که خود را  رایز گر،یخانه خود رفت به خالف آن د
را فروتن  شتنیبرافرازد، پست گردد و هر کس خو

 ».ابدییسازد، سرافراز
 

خدا  يبرادران، شما را به رحمتها يلهذا ا 1 :12رومیان
زنده مقدس  یخود را قربان يکه بدنها کنمیاستدعا م

  که عبادت معقول شما است. دیخدا بگذران دهیپسند
 

زنده بنا کرده  يمثل سنگها زیشما ن 5 :2اول پطرس
و کهانت مقدس تا  یبه عمارت روحان دیشویم

 یسیو مقبول خدا را بواسطه ع یروحان يهایقربان
 1 .دیبگذران حیمس

 ;۲٤:  ۲۲ رمیزام;۲:  ٦٦ شعیاا; ۳ ۱:  ٦۱ شعیاا:  ھبمراجعھ شود
 ; ۳:  ۱٤۷ رمیزام;۱۷:  ۱۰۲ رمیزام; ۱۸:  ۳٤ رمیزام 

 . ۱٦:  ۳ ننیاراعب; ۱۸:  ٤ نفلیپیا; ۳۲ ۲۱, ۷ ۲:  ۱٥ قاول
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 عمل رستگاري توسط مسیح موعود 26ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

ظاهر  ونیاز صه لیکاش که نجات اسرائ 6 :53مزامیر
را برگرداند،  شیقوم خو يریکه خدا اس ی. وقتشدیم
 خواهد کرد. يشاد لیوجد خواهد نمود و اسرائ عقوبی

 
 يبرا ياکه نجات دهنده دیگویو خداوند م 20 :59اشعیا
بازگشت  تیاز معص عقوبیکه در  یآنان يو برا ونیصه
 خواهد آمد. ندینما

 
 یسیو نام او را ع دییخواهد زا يو او پسر 21 :1متی

را از گناهانشان  شیکه او امت خو راینهاد، ز یخواه
 ».دیخواهد رهان

 
از  رایمتبارك باد، ز لیاسرائ يخداوند خدا« 68 :1لوقا

 قرار داد ییفدا شانیا يقوم خود تفقد نموده، برا
 

که مرا مسح  رایروح خداوند بر من است، ز« 18 :4لوقا
را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته  رانیکرد تا فق

و کوران  يرا به رستگار رانیدالن را شفا بخشم و اس
 را آزاد سازم دگانیموعظه کنم و تا کوب یینایرا به ب

 »خداوند موعظه کنم. دهیسال پسندو از  19
 

بشود، راست  زهایچ نیا يو چون ابتدا« 28 :21لوقا
 یاز آن جهت که خالص دیخود را بلند کن يشده، سرها

 2 »است. کیشما نزد
 

نجات خواهند  لیاسرائ یهمگ نیو همچن 26 :11رومیان
نجات  ونیاز صه«چنانکه مکتوب است که  افت،ی

 عقوبیرا از  ینید یب ظاهر خواهد شد و يادهنده
 خواهد برداشت

که گناهانشان  یدر زمان شانیاست عهد من با ا نیو ا 27
 »را بردارم.

اند، لکن نظر به بجهت شما دشمنان لینظر به انج 28
 ار به خاطر اجداد محبوبند.یاخت
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۱۰۷ 
 

ها، بلکه به و نه به خون بزها و گوساله 12 :9عبرانیان
مرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و  کیخون خود، 

 .افتیرا  يابد هیفد
 ; ۷:  ۱٤ رمیزام;۱۳:  ۳ وقحبق; ۳; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 ; ۱۲:  ۷٤ رمیزام; ٤:  ٤٤ رمیزام;٥:  ٤۳ رمیزام; ۱۱:  ٤۲ رمیزام
 ;۳۸:  ۲ قاول; ۷۱:  ۱ قاول; ۹:  ۱۱۱ رمیزام;۳٥:  ۷۸ رمیزام

 . ۱٤:  ۱ نلسیاوک; ۷:  ۱ نفسسیاا 

 
 واقع شود انتیمورد خ یستیموعود با حیمس 5ج
 رنج مسیح موعود 11ج

و  کندیو تاب م چیدل من در اندرونم پ 4 :55مزامیر
 موت بر من افتاده است يترسها

هولناك مرا  یترس و لرز به من در آمده است. وحشت 5
 در گرفته است.

واال تحمل  کردیدشمن نبود که مرا مالمت م رایز 12
 يو خصم من نبود که بر مـن سربلند کردم؛یم
  ساختم،یپنهان م يواال خود را از و نمود؛یم
خالص و دوست  ارییمن! ا ریمرد نظ يا يبلکه تو بود 13

 من! قیصد
و به خانۀ  میکردیم نیریمشورت ش گریکدیکه با  14

 .ـمیدیخرامیم وهخدا در انبـ
 

همه شما «: گفت شانیبد یسیآنگاه ع 31 :26متی
چنانکه مکتوب  دیخوریامشب درباره من لغزش م

و گوسفندان گله پراکنده  زنمیاست که شبان را م
 شوندیم

خواهم  لیاز شما به جل شیبعد از برخاستنم، پ کنیل 32
 »رفت.

هر گاه همه درباره تو «: گفت يپطرس در جواب و 33
 لغزش خورند، من هرگز نخورم.

که در  میگویبه تو م نهیهرآ«: گفت يبه و یسیع 34
شب قبل از بانگ زدن خروس، سه مرتبه مرا  نیهم

 »کرد! یانکار خواه
هرگاه مردنم با تو الزم شود، «: گفت يپطرس به و 35

همچنان  زیشاگردان ن ریو سا» هرگز تو را انکار نکنم!
 1 گفتند
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به  یکه مسم یبه موضع شانیبا ا یسیآنگاه ع 36
در «: به شاگردان خود گفت ده،یرس بود یمانیجتس

 تا من رفته، در آنجا دعا کنم دینیبنش نجایا
 تینها یرا برداشته، ب يو پطرس و دو پسر زبد 37

 و دردناك شد نیغمگ
الم مشرف به  تینفْس من از غا«: گفت شانیپس بد 38

 ».دیباش داریمانده با من ب نجایاست. در ا هموت شد
 

را گفت، در روح مضطرب  نیا یسیچون ع 21 :13یوحنا
به شما  نیآم نیآم«: گشت و شهادت داده، گفت

  »خواهد کرد. میاز شما مرا تسل یکیکه  میگویم
 یسیدر او داخل گشت. آنگاه ع طانیبعد از لقمه، ش 27
 »بکن. يبه زود ،یکنیآنچه م«را گفت،  يو

چه اآلن نتوانم از  يآقا برا يا«: پطرس بدو گفت 37
 جان خود را در راه تو خواهم نهاد م؟یایعقب تو ب

جان خود را در راه من  ایآ«: به او جواب داد یسیع 38
تا سه مرتبه مرا  میگویبه تو م نیآم نیآم ؟ینهیم

 .خروس بانگ نخواهد زد. ،یانکار نکرده باش
; ٥ ۳:  ۱۰۲ رمیزام; ۲۱, ۲۰:  ٦۹ رمیزام; ۳:  ٦ رمیزام:  ھبمراجعھ شود

 . ۳٤, ۳۳:  ۱٤ سقرم

 
 ظهور جالل و قدرت مسیح موعود 5ح
مسیح موعود بایستی زندگی جاودان داشته  8ح

 باشد
افزود و  یبر عمر پادشاه روزها خواه 6 :61مزامیر
 خواهد ماند یها باقاو تا نسل يسالها

به حضور خدا خواهد نشست تا ابداآلباد. رحمت و  7
 کن تا او را محافظت کنند ایرا مه یراست

 يتا هر روز نذرها دییو را تا به ابد خواهم سراپس نام ت 8
 خود را وفا کنم.

 
و خانه و سلطنت تو، به حضورت تا  16 :7دوم سموئیل

تو تا به ابد استوار  یو کرس خواهد شد داریبه ابد پا
 2 »خواهد ماند.
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 مزامیر

۱۰۸ 
 

 رایترسان مباش ز میمر يا«: فرشته بدو گفت 30 :1لوقا
 .ياافتهیکه نزد خدا نعمت 

و او را  دییزا یخواه يحامله شده، پسر نکیاو  31
 دینام یخواه یسیع
 یمسم ،یاو بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعل 32

و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد  شود
 فرمود

خواهد کرد  یتا به ابد پادشاه عقوبیانو او بر خاند 33
 »نخواهد بود. تیو سلطنت او را نها

 
به قدس ساخته شده به  حیمس رایز 24 :9عبرانیان

است؛ بلکه به  یقیدست داخل نشد که مثال مکان حق
خود آسمان تا آنکه اآلن در حضور خدا بجهت ما ظاهر 

 شود.
 . ۲٥ ۲۱:  ۷ ننیاراعب; ۱۲:  ٤۱ رمیزام; ۱# :  ھبمراجعھ شود

 

 مسیح موعود بایستی انکار شود 3ج
 یتا همگ دیآوریهجوم م يبر مرد یتا به ک 3 :62مزامیر

خمشده و حصار  واریمثل د دیشما او را هالك کن
 جنبش خورده؟

اش که او را از مرتبه کنندیفقط مشورت م نیدر ا 4
. به زبان خود دارندی. و دروغ را دوست مندازندیب

 ساله. کنند،یو در دل خود لعنت م دهندیبرکت م
 

در باطل اند و طوائف ها شورش نمودهچرا امت 1 :2مزامیر
 2کنند؟یتفکر م

و سروران با هم مشورت  زندیخیبر م نیپادشاهان زم
 او؛ حیاند، به ضد خداوند و به ضد مسنموده

را از  شانیا يرهایو زنج میرا بگسل شانیا يکه بندها 3
 1 .میندازیخود ب

 
قوم در  خیکهنه و کاتبان و مشا يآنگاه رؤسا 3 :26متی

 نام داشت جمع شده، افایکهنه که ق سیرئ وانخانهید
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 خیکهنه و مشا يو چون صبح شد، همه رؤسا 1 :27متی
 شورا کردند که او را هالك سازند. یسیقوم بر ع

 
نام که در آن سال  افایق شان،یاز ا یکی 49 :11یوحنا

 دیدانینم چیشما ه«: گفت شانیکهنه بود، بد سیرئ
 کیاست که  دیکه بجهت ما مف دیکنیو فکر نم 50

 طائفه هالك نگردند. یو تمام ردیدر راه قوم بم شخص
 سیرا از خود نگفت بلکه چون در آن سال رئ نیو ا 51

در راه آن  یسیع ستیبایکهنه بود، نبوت کرد که م
 رد؛یبم فهیطا

 
القدس به زبان پدر روح لهیکه بوس 25 :4اعمال رسوالن

 کنندیها هنگامه مچرا امت« یما و بنده خود داود گفت
 شند؛یاندیو قومها به باطل م

برخاستند و حکام با هم مشورت  نیزم نیسالط 26
 .حشیکردند، بر خالف خداوند و بر خالف مس

که او را  یسیبر بنده قدوس تو ع الواقعیکه ف رایز 27
ها با امت الطسیپ وسیو پنط سیرودیه ،يمسح کرد

 با هم جمع شدند لیاسرائ يو قومها
تو از قبل مقدر فرموده  يست و رأتا آنچه را که د 28

 2 بود، بجا آورند.
 . ۱٦ ۱٤:  ۲ متی:  ھبمراجعھ شود

 

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
بشر  ینزد تو تمام ،يشنویکه دعا م يا 2 :65مزامیر

 خواهند آمد.
 

که از غُره مـاه تا غُـره  ـدیگویو خداوند م 23 :66اشعیا
بشر خواهند آمد  یتمام گریو از سبت تا سبت د گرید

 .ندیتا به حضور من سجده نما
 

متذکر شده،  نیزم يهاکرانه عیجم 27 :22مزامیر
 لیخداوند بازگشت خواهند نمود؛ و همۀ قبا يبسو
 ها به حضور تو سجده خواهند کرد.امت
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۱۰۹ 
 

 يادهیکه آفر ییهاخداوند همۀ امت يا 9 :86مزامیر
آمده، به حضور تو سجده خواهند کرد و نام تو را 

 خواهند نمود. دیتمج
 

که به شما  دیسوال کن میگویو من به شما م« 9 :11لوقا
که  دی. بکوبافتیدیکه خواه دیداده خواهد شد. بطلب

 شما بازکرده خواهد شد. يبرا
و هر که بطلبد، خواهد  ابدیهر که سوال کند،  رایز 10
 او باز کرده خواهد شد. يبد، براو هر که کو افتی

 
بلند کرده شوم، همه را  نیو من اگر از زم 32 :12یوحنا

 ».دیخود خواهم کش يبه سو
 
که  میدار يکه نزد و يریاست آن دل نیو ا 14 :5یوحنا1

 .شنودیما را م م،ییهر چه بر حسب اراده او سوال نما
 

 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه
سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م

 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس
 1 »خواهد کرد.

; ۱۳, ۱۲:  ۲۹ میاار; ۲٤:  ٦٥ شعیاا; ٦:  ٤۹ شعیاا; ۱# :  ھبمراجعھ شود
 . ۱۹, ۱۸:  ۱٤٥ رمیزام; ٤:  ٦٦ رمیزام

 
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

خدا بر ما رحم کند و ما را مبارك سازد و  1 :67مزامیر
 ! ساله.دیفرما یخود را بر ما متجل ينور رو

 عیتا راه تو در جهان معروف گردد و نجات تو به جم 2
 هاامت

ها تو را قوم عی. جمندیها تو را حمد گوخدا قوم يا 3
 ندیحمد گو

به  اها رقوم رایو ترنم خواهند نمود ز يها شادامت 4
 تیجهان را هدا يهانمود و امت یم خواهانصاف حک

 کرد، ساله. یخواه
ها تو را قوم عی. جمندیها تو را حمد گوخدا قوم يا 5

 ندیحمد گو
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 يمحصول خود را خواهد داد و خدا خدا نیآنگاه زم 6
 ما، ما را مبارك خواهد فرمود

جهان  ياقصا یخدا ما را مبارك خواهد فرمود. و تمام 7
 .دیاز او خواهند ترس

 
آخر واقع خواهد شد که کوه خانه  امیو در ا 2 :2اشعیا

خداوند برقله کوهها ثابت خواهد شد و فوق تلها 
آن  يها بسوامت عیو جم دیبرافراشته خواهد گرد

 روان خواهند شد
 دییایب«: کرده، خواهند گفت متیعز اریبس يهاو قوم 3

تا  مییتا به کوه خداوند و به خانه خداي یعقوب برآ
 يو يدهد و به راهها میرا به ما تعل شیخو يهاقیطر

و کالم  ونیاز صه عتیکه شر رایز» .مییسلوك نما
 صادر خواهد شد میخداوند از اورشل

 ياریبس يهاخواهد نمود و قوم يها را داورو او امت 4
 يخود را برا يرهایشمش شانیخواهد کرد و ا هیرا تنب

خواهند  هااره يرا برا شیخو يهازهیگاوآهن و ن
و بار  دینخواهد کش ریشمش یبر امت یشکست و امت

 جنگ را نخواهند آموخت. گرید
 

و سلطنت و جالل و ملکوت به او داده شد  14 :7دانیال
. ندیها و زبانها او را خدمت نماها و امتقوم عیتا جم

زوال است و ملکوت  یو ب یسلطنت او سلطنت جاودان
 نخواهد شد. لیاو زا

 
 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11شفهمکا

سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م
 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس

 2 »خواهد کرد.
 

 ستیکه از تو نترسد، خداوندا و ک ستیک 4 :15مکاشفه
که تو تنها قدوس  رایز د؟یننما دیکه نام تو را تمج

ها آمده، در حضور تو پرستش امت عیو جم یهست
 »است! دهیکه احکام تو ظاهر گرد رایخواهند کرد، ز
 . ۱۰:  ۱۰ میاار; ٥; # ٤; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 67مزامیر  2



 مزامیر

۱۱۰ 
 

 داوري در آینده توسط مسیح 2ح
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

و دشمنانش پراکنده شوند! و  زدیخدا برخ 1 :68مزامیر
 !زندیکه از او نفرت دارند از حضورش بگر یآنان

و  را پراکنده ساز شانیا شود،یچنانکه دود پراکنده م 2
همچنان  شود،یآتش گداخته م شیچنانکه موم پ

 به حضور خدا هالك گردند. رانیشر
 ندیآکنند و در حضور خدا به وجد  ياما صالحان شاد 3

 خرسند شوند. یو به شادمان
 یو راه دییو به نام او ترنم نما دیخدا سرود بخوان يبرا 4

او که در صحراها سوار است. نام او  يبرا دیدرست کن
 !دییاست! به حضورش به وجد آ هوهی

 
در آتش مشتعل و انتقام خواهد  8 :1دوم تسالوکیان

خداوند  لیو انج شناسندیکه خدا را نم یاز آنان دیکش
 کنندیرا اطاعت نم حیمس یسیما ع

از  دیخواهند رس یبه قصاص هالکت جاودان شانیکه ا 9
 حضور خداوند و جالل قوت او

 
آسمان و مقدسان و رسوالن و  يپس ا« 20 :18مکاشفه

 دهیخدا انتقام شما را از او کش رایز دیکن يشاد ایانب
 »است.

 
 میکن دیو او را تمج مییو وجد نما يشاد 7 :19مکاشفه

است و عروس او خود را حاضر  دهینکاح بره رسکه  رایز
 1 ساخته است.
 ; ٦ ٤:  ۱۲ شعیاا; ۱٤:  ۳ روجخ; ٦; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 . ۱۷, ۱٦:  ٦ ھمکاشف; ۸:  ۱ طرسپاول; ۱٦:  ٥ نکیاوتسالاول

 

 شده است ییگوشیموعود پ حیمعراج مس 2چ
 سازد يروحش را جار یستیموعود با حیمس 4چ

را به  رانیو اس صعود کرده نییعل یبر اعل 18 :68مزامیر
. بلکه از يابخششها گرفته انی. از آدميابرده يریاس

 .ردیمسکن گ شانیخدا در ا هوهیتا  زین زانیفتنه انگ
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سخن گفته  شانیو خداوند بعد از آنکه به ا 19 :16مرقس
آسمان مرتفع شده، به دست راست خدا  يبود، به سو

 .بنشست
 

 شان،یبرکت دادن ا نیشد که در ح نینو چ 51 :24لوقا
 آسمان باال برده شد. يجدا گشته، به سو شانیاز ا

 
را گفت درباره روح که هر که به او  نیاما ا 39 :7یوحنا

القدس هنوز که روح رایز افتیآرد او را خواهد  مانیا
 افتهیتا به حال جالل ن یسیعطا نشده بود، چونکه ع

 بود.
 

خود  دهیکه رسوالن برگز يآن روزتا  2 :1اعمال رسوالن
 القدس حکم کرده، باال برده شد.را به روح

قوت  د،یآیالقدس بر شما مچون روح کنیل 8
و  میبود، در اورشل دیو شاهدان من خواه افتیدیخواه
 جهان. يو سامره و تا اقصا هیهودییتمام

 ستند،ینگر یهم شانیکه ا یرا گفت، وقت نیو چون ا 9
 در ربود. شانیاو را از چشمان ا يباال برده شد و ابر

 
آخر  امیدر ا دیگویخدا م«که  17 :2اعمال رسوالن

خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهم  نیچن
و پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان  ختیر

 د؛یشما خوابها خواهند د رانیو پ اهایشما رو
از روح خود  امیخود در آن ا زانیو بر غالمان و کن 18

 نبوت خواهند نمود. شانیو ا ختیخواهم ر
 

بحسب  میمختلف دار يپس چون نعمتها 6 :12رومیان
که به ما داده شد، خواه نبوت بر حسب موافقت  یضیف
 مان،یا
2 

 یسیمتبارك باد خدا و پدر خداوند ما ع 3 :1افسسیان
در  یکه ما را مبارك ساخت به هر برکت روحان حیمس
 .حیدر مس یآسمان يهایجا
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۱۱۱ 
 

 یچون او به اعل«: دیگویم نیبنابرا 8 :4افسسیان
برد و بخششها  يریرا به اس يریصعود نمود، اس نییعل

 به مردم داد.
اول نزول هم  نکهیجز ا ست؟یصعود نمود چ نیاما ا 9

 .نیکرد به اسفل زم
 

که  میدار یمیکهنه عظ سیپس چون رئ 14 :4عبرانیان
پسر خدا،  ،یسیع یعنیاز آسمانها درگذشته است 

 .میاعتراف خود را محکم بدار
 

ما داخل شد  يبرا شرویکه آن پ ییجا 20 :6رانیانبع
 دیکهنه گرد سیرئ صدق،یکه بر رتبه ملک یسیع یعنی

 تا ابداآلباد.
 

است که  نیکالم ا نیپس مقصود عمده از ا 1 :8عبرانیان
هست که در آسمانها به  ياکهنه سیرئ نیما چن يبرا

 1 نشسته است، ایدست راست تخت کبر
 ;٥:  ٤۷ رمیزام; ۱۰ ۷, ۳:  ۲٤ رمیزام:  ھبمراجعھ شود

 ; ۱:  ۱۱۰ رمیزام; ۳:  ۱۰٤ رمیزام; ۱۹ ۱۷:  ۷۲ رمیزام
 . ۲۲:  ۳ طرسپاول; ۱۰ ٤:  ۱۲ ننتیارقاول

 

 رنج مسیح موعود 11ج
 کند مسیح موعود بایستی پایداري را تجربه 12ج

سبب از من نفرت دارند، از  یکه ب یآنان 4 :69مزامیر
و دشمنان ناحق من که قصد  اندادهیسرم ز يهایمو

هالکت من دارند زور آورند. پس آنچه نگرفته بودم، رد 
 کردم.

 
 عتیکه در شر یبلکه تا تمام شود کالم 25 :15یوحنا

 »سبب دشمن داشتند. یمرا ب«مکتوب است که  شانیا
 

: گفت شانیآمده، به ا رونیب الطسیباز پ 4 :19یوحنا
که در او  دیآوردم تا بدان رونیاو را نزد شما ب نکیا«
 ».افتمین یبیع چیه
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او را که گناه نشناخت، در راه ما  رایز 21 :5دوم قرنتیان
 .میعدالت خدا شو يگناه ساخت تا ما در و

 
گناه نکرد و مکر در زبانش  چیکه ه« 22 :2اول پطرس

 »نشد. افتی
بر دار متحمل  شیکه خود گناهان ما را در بدن خو 24

که  میینما ستیشد تا از گناه مرده شده، به عدالت ز
 .دیاافتهیاو شفا  يبه ضربها

 
بار  کیگناهان  يبرا زین حیکه مس رایز 18 :3اول پطرس

تا ما را نزد خدا  ظالمان يبرا یعادل یعنید،یزحمت کش
سم مرد، لکن بحسب روح بحسب ج کهیدر حال اورد؛یب

 زنده گشت،
 ; ۳:  ۱۰۹ رمیزام; ۱۹:  ۳٥ رمیزام; ۷ ٤:  ٥۳ شعیاا:  ھبمراجعھ شود

 . ٥۹:  ۲٦ متی

 

 رنج مسیح موعود 11ج
و  امدهیبه خاطر تو متحمل عار گرد رایز 7 :69مزامیر
 است. دهیمن، مرا پوش يرو ییرسوا

ام و نزد پسران مادر خود شده ینزد برادرانم اجنب 8
 .بیغر

 يهاخانۀ تو مرا خورده است و مالمت رتیغ رایز 9
 .دهیگرد يمالمت کنندگان تو بر من طار

 
داده،  ینشان شانیکننده او بد میو تسل 48 :26متی

هر که را بوسه زنم، همان است. او را محکم «: گفته بود
 ».دیریبگ
» !يدیس ایسالم «: آمده، گفت یسیدر ساعت نزد ع 49

 دیو او را بوس
 »؟ياز بهر چه آمد ق،یرف يا«: را گفت يو یسیع 50

انداخته، او را  یسیآمده، دست بر ع شیآنگاه پ
 2 .فتندگر
در » تمام شـود. ـایهمه شـد تا کتب انب نیا کنیل 56

 ختندیشاگردان او را واگـذارده، بگر ـعیآن وقـت جم
 نیا«خوردن نمود که پس آغاز لعن کردن و قسم  74

 و در ساعت خروس بانگ زد» .شناسمیشخص را نم
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 مزامیر

۱۱۲ 
 

 دهیاو در جهان بود و جهان به واسطه او آفر 10 :1یوحنا
 شد و جهان او را نشناخت

 رفتند؛یبه نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذ 11
 

 نجایرا از ا نهایا«: و به کبوتر فروشان گفت 16 :2یوحنا
 ».دیه پدر مرا خانه تجارت مسازو خان دیبر رونیب
 

 اوردهین مانیبه او ا زیکه برادرانش ن رایز 5 :7یوحنا
 بودند

 ده،یوقت من هنوز نرس«: گفت شانیبد یسیآنگاه ع 6
 حاضر است. شهیاما وقت شما هم

 
کارها را به  نیا عیلکن بجهت اسم من جم 21 :15یوحنا

 شناسندیکه فرستنده مرا نم رایشما خواهند کرد ز
تکلم نکرده، گناه  شانیبودم و به ا امدهیاگر ن 22
 گناه خود ندارند يبرا يو اما اآلن عذر داشتند؛ینم
 دشمن دارد زیهر که مرا دشمن دارد پدر مرا ن 23
از  رینکرده بودم که غ ییکارها شانیا انیو اگر در م 24

 کنی. ولداشتندیهرگز نکرده بود، گناه نم یمن کس
 زیو دشمن داشتند مرا و پدر مرا ن دندیاکنون د

 شانیا عتیکه در شر یبلکه تا تمام شود کالم 25
 »سبب دشمن داشتند. یمرا ب«مکتوب است که 

 
خادم ختنه  حیمس یسیع میگویم رایز 8 :15رومیان

اجداد را ثابت  يهاخدا تا وعده یبجهت راست دیگرد
 1 گرداند،

 ;۱۱:  ۳۱ رمیزام; ۸ ٦:  ۲۲ رمیزام:  ھبمراجعھ شود
 . ۱۷ ۱٥:  ۱۱ سقرم; ۷٤ ۷۰:  ۲٦ متی; ۱۳۹:  ۱۱۹ رمیزام

 

 رنج مسیح موعودجزئیات  13ج
و  یدانیمرا م ییتو عار و خجالت و رسوا 19 :69مزامیر

 نظر تواند. شیخصمانم پ عیجم
ام. شده ماریعار، دل مرا شکسته است و به شدت ب 20

 یتسل ينبود و برا یول دم،یکش یانتظار ُمشْفق
 .افتمیدهندگان، اما ن
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خوراك زردآب دادند و چون تشنه بودم مرا  يمرا برا 21
 .دندیسرکه نوشان

 
بدو  دنیسرکه ممزوج به مر بجهت نوش 34 :27متی

 نخواست که بنوشد. د،یدادند. اما چون چش
را گرفت  یاسفنج ده،یدو انیاز آن م یکیدر ساعت  48

گذارد و نزد او  یو آن را پر از سرکه کرده، بر سر ن
 داشت تا بنوشد

 اسیال ایکه آ مینیبگذار تا بب«: گفتند گرانیو د 49
 »او را برهاند. دیآیم

 
دادند تا  يو شراب مخلوط به مر به و 23 :15مرقس

 قبول نکرد. کنیبنوشد ل
 

 به زیکه همه چ دید یسیو بعد چون ع 28 :19یوحنا
 ام.تشنه«: است تا کتاب تمام شود، گفت دهیانجام رس

پر از سرکه گذارده بود. پس  یو در آنجا ظرف 29
و بر زوفا گذارده،  را از سرکه پر ساخته یاسفنج

 دهان او بردند. کینزد
و سر » تمام شد.«: سرکه را گرفت، گفت یسیچون ع 30

 آورده، جان بداد. نییپاخود را 
 

 یعنیمانیو کامل کننده ا شوایپ يسو و به 2 :12عبرانیان
او  شیکه پ یکه بجهت آن خوش مینگران باش یسیع

شمرده، متحمل  زیرا ناچ یحرمت یموضوع بود، ب
و به دست راست تخت خدا نشسته  دیگرد بیصل

 2 است.
 

دشنام پس  دادند،یچون او را دشنام م 23 :2اول پطرس
بلکه  نمود،ینم دیتهد دیکشیو چون عذاب م دادینم

 کرد میرا به داور عادل تسل شتنیخو
بر دار متحمل  شیکه خود گناهان ما را در بدن خو 24

که  میینما ستیشد تا از گناه مرده شده، به عدالت ز
 .دیاافتهیاو شفا  يبه ضربها

 . ۷ ٦:  ۲۲ رمیزام; ٥ ۳:  ٥۳ شعیاا:  ھبمراجعھ شود
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۱۱۳ 
 

 رنج مسیح موعودجزئیات  13ج
و  کنندیجفا م ياکه تو زده یبر کس رایز 26 :69مزامیر

 ندینمایکوفتگان تو را اعالن م يدردها
 

: دیگویکه م ياپس تمام گشت آن نوشته 28 :15مرقس
 از خطاکاران محسوب گشت.«
 ده،یو راهگذران او را دشنام داده و سر خود را جنبان 29
و  یکنیرا خراب م کلیکه ه یکس يهان ا«: گفتندیم

 یکنیوز آن را بنا مدر سه ر
 »آمده، خود را برهان! ریبه ز بیاز صل 30
و کاتبان استهزا کنان با  هنهک يروسا نیو همچن 31
 تواندیرا نجات داد و نم گرانید«: گفتندیم گریکدی

 خود را نجات دهد
نزول کند تا  بیاآلن از صل ل،یپادشاه اسرائ ح،یمس 32
مصلوب شدند،  يکه با و یو آنان» .میآور مانیو ا مینیبب

 .دادندیاو را دشنام م
 . ۷:  ۱۳ یارکز; ۱۰, ٤:  ٥۳ شعیاا:  ھبمراجعھ شود

 

 قیام مسیح پیش بینی شده است 1چ
و سخت را به ما  اریبس يهایکه تنگ يا 20 :71مزامیر

 یرجوع کرده، باز ما را زنده خواه ،يانشان داده
 یبرخواه نیزم يهاساخت؛ و برگشته، ما را از عمق

 آورد.
 

 ادیبلکه برخاسته است. به  ست،ین نجایدر ا 6 :24لوقا
بود شما را خبر  لیکه در جل یکه چگونه وقت دیآور

 داده،
برخاسته و به  قتیخداوند در حق«: گفتندیم 34

 »شمعون ظاهر شده است.
 

که نفس مرا در عالم اموات  رایز 27 :2اعمال رسوالن
داد که قدوس تو  یهگذاشت و اجازت نخوا ینخواه

 1 ندیفساد را بب
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مرد و زنده گشت  حیمس نیهم يبرا رایز 9 :14رومیان
 2 تا بر زندگان و مردگان سلطنت کند.

 ; ۳:  ۳۰ رمیزام;۱۰:  ۱٦ رمیزام; ٦ ٤:  ۲ سنوی:  ھبمراجعھ شود
 ۳٥:  ۱۳ نالوسر لعماا; ۱۳:  ۸٦ رمیزام; ۱٥:  ٤۹ رمیزام

 

 پادشاهخدمت مسیح به عنوان  4ت
 هم باشد هایمیکل ریغ حیمس یستیموعود با حیمس 10ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 موعود حیظهور جالل و قدرت مس 5ح

در زمان او صالحان خواهند شکفت و وفور  7 :72مزامیر
 نگردد ستیکه ماه ن یخواهد بود، مادام یسالمت

و از نهر تا  ایتا در ایخواهد کرد از در یو او حکمران 8
 جهان. ياقصا

گردن خواهند نهاد و  نانیصحرا نش يبه حضور و 9
 .دیسیدشمنان او خاك را خواهند ل

خواهند آورد.  ایداه ریو جزا شیپادشاهان ترش 10
 دیپادشاهان شبا و سبا ارمغانها خواهند رسان

 عیخواهند کرد و جم میاو را تعظ نیسالط عیجم 11
 د نمود.خواهن یها او را بندگامت

خواهد  ییاستغاثه کند، او را رها نیچون مسک رایز 12
 ندارد. يارا که رهاننده يریداد و فق

 يفرمود و جانها خواهدکرم  ریو فق نیبر مسک 13
 .دیرا نجات خواهد بخش نیمساک

خواهد داد و  هیرا از ظلم و ستم فد شانیا يجانها 14
 گران بها خواهد بود. يدر نظر و شانیخون ا

شبا بدو خواهد داد.  يو او زنده خواهد ماند و از طال 15
روز او را مبارك  یدعا خواهد کرد و تمام يو يدائماً برا

 اندخواهد خو
بر قلۀ کوهها خواهد بود که  نیغله در زم یو فراوان 16

ثمرة آن مثل لُبنان جنبش خواهد کرد. و اهل شهرها 
 نشو و نما خواهند کرد نیمثل علف زم

 شیخواهد ماند. اسم او پ یو تا ابداآلباد باقنام ا 17
 گریکدییدر او برا انیآفتاب دوام خواهد کرد. آدم

او را  نیزم يهاامت عیو جم تبرکت خواهند خواس
 خوشحال خواهند خواند
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 مزامیر

۱۱٤ 
 

 لیاسرائ يخدا که خدا هوهیمتبارك باد  18: 72مزامیر
 کندیم بیعج ياو فقط کارها که است.

 نیزم یاو تا ابداآلباد. و تمام دیمجو متبارك باد نام  19
داود بن  ي. دعاهانیو آم نیاز جالل او پر بشود. آم

 تمام شد. یسی
 

و به خانه درآمده، طفل را با مادرش  11 :2متی
در افتاده، او را پرستش کردند و  يو به رو افتندیمیمر

 يطال و کنْدُر و مر به و يایخود را گشوده، هدا ریذخا
 .دندیگذران

 
 شـانیآمـده، بد ـشیپ یسـیپس ع 18 :28یمت

 نیقدرت در آسمان و بر زم یتمام«: خطاب کرده، گفت
 به من داده شده است

 
و  دیدر تمام عالم برو«: گفت شانیپس بد 15 :16مرقس

 دیموعظه کن لیرا به انج قیخال عیجم
و اما هر که  ابدینجات  ابدیدیآورده، تعم مانیهر که ا 16
 بر او حکم خواهد شد اوردین مانیا
 

از آنچه در  ییهر زانو یسیتا به نام ع 10 :2فیلیپیان
 است خم شود، نیزم ریو ز نیآسمان و بر زم

 
و امروز و تا ابداآلباد  روزید حیمس یسیع 8 :13عبرانیان

 1 همان است.
 

تا ابداآلباد زنده  نکیو مرده شدم و ا 18 :1مکاشفه
 موت و عالم اموات نزد من است. يدهایهستم و کل

 
 میعظ یگروه نکیکه ا دمید نیو بعد از ا 9 :7مکاشفه

 لهیرا نتواند شمرد، از هر امت و قب شانیکس ا چیکه ه
 يهاتخت و در حضور بره به جامه شیو قوم و زبان در پ

نخل به دست گرفته،  يهاآراسته و شاخه دیسف
 اندستادهیا
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 يبنواخت که ناگاه صداها ياهو فرشت 15 :11مکاشفه
سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م

 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس
  »خواهد کرد.

 
با بره جنگ خواهند نمود و بره  شانیا 14 :17مکاشفه 

االرباب و که او رب رایغالب خواهد آمد، ز شانیبر ا
هستند که  يبا و زکهین یپادشاه پادشاهان است و آنان

 ».نندیو ام دهیخوانده شده و برگز
 . ٤:  ۲۱ رمیزام;۱۸:  ۲۲ شیداپی; ٥; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 

 داوري در آینده توسط مسیح 2ح
 ریرا به ز نیخدا، داور است. ا کنیل 7 :75مزامیر

 دینمایو آن را سرافراز م اندازدیم
است و بادة آن پر  يادر دست خداوند کاسه رایز 8

. و اما زدیریجوش. از شراب ممزوج پر است که از آن م
جهان افشرده، خواهند  رانیشر عیرا جم شیدُردها

 .دینوش
 

افکند و فروتنان را  ریجباران را از تختها به ز 52 :1لوقا
 .دیسرافراز گردان

 
را مقرر فرمود که در  يروز رایز 31 :17الناعمال رسو

خواهد نمود به آن  يآن ربع مسکون را به انصاف داور
او را  نکهیداد به ا لیفرمود و همه را دل نیکه مع يمرد

 ».دیزانیاز مردگان برخ
 

 يمردم را داور يکه خدا رازها يدر روز 16 :2رومیان
بر حسب بشارت  حیمس یسیخواهد نمود به وساطت ع

 2 من.
 

 یسیع حیتو را در حضور خدا و مس 1 :4دوم تیموتائوس
خواهد کرد قسم  يکه بر زندگان و مردگان داور

 و به ظهور و ملکوت او دهمیم
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 مزامیر

۱۱٥ 
 

دو آمده، به آواز  نیو فرشته سوم از عقب ا 9 :14مکاشفه
وحش و صورت او را پرستش  یاگر کس«: دیگویبلند م

 ردیدست خود پذ اییشانیر پکند و نشان او را ب
 یب يخشم و الهیاز خمر غضب خدا که در پ زیاو ن 10

و در نزد  دیشده است، خواهد نوش ختهیغش آم
 ت،یو کبر شفرشتگان مقدس و در حضور بره، به آت

 معذب خواهد شد،
 ی. پس آنانرودیتا ابداآلباد باال م شانیو دود عذاب ا 11

و هر که نشان  کنندیکه وحش و صورت او را پرستش م
 »ندارند. یشبانه روز آرام رد،یاسم او را پذ

 
و شهر بزرگ به سه قسم منقسم گشت  19 :16مکاشفه

ها خراب شد و بابل بزرگ در حضور خدا و بلدان امت
خمر غضب آلود خشم خود را بدو  الهیآمد تا پ ادیب

 دهد.
 ; ۲۲ ۱۷:  ٥۱ شعیاا; ۸, ۷:  ۲ لئیوسماول; ٦; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 . ۱۷ ۱٥:  ۲٥ میاار

 

 راز مسیح موعود 19ب
دهان خود را به مثل باز خواهم کرد به  2 :78مزامیر

بود، تنطق خواهم  یعالم مخف يکه از بنا ییزهایچ
 نمود،

 
از چه «: گفتند يآنگاه شاگردانش آمده، به و 10 :13متی

 ؟یرانیبه مثلها سخن م نهایجهت با ا
دانستن اسرار ملکوت آسمان «: گفت شانیدر جواب ا 11

 عطا نشده، شانیبد کنیبه شما عطا شده است، ل
 ی. اما کسابدییهر که دارد بدو داده شود و افزون رایز 12

 گرفته خواهد شد وکه ندارد آنچه دارد هم از ا
که  میگویبه مثلها سخن م نهایجهت با ا نیاز ا 13

و  شنوندیو شنوا هستند و نم نندیبینگرانند و نم
 .فهمندینم
با آن گروه به مثلها گفت و  یسیرا ع یمعان نیهمه ا 34

 1 نگفت، چیه شانیبدون مثل بد
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به شما دانستن سر ملکوت «: گفت شانیبه ا 11 :4مرقس
به  زیهمه چ رونند،یکه ب یخدا عطا شده، اما به آنان

 شود،یمثلها م
 

، لکن را به مثلها به شما گفتم زهایچ نیا 25 :16یوحنا
 زنمیبه مثلها به شما حرف نم گریکه د دیآیم یساعت

 بلکه از پدر به شما آشکارا خبر خواهم داد.
 

 يو وکال حیهر کس ما را چون خدام مس 1 :4اول قرنتیان
 اسرار خدا بشمارد.

 ; ٤٥:  ۲۱ متی; ٤:  ٤۹ رمیزام; ۱۰:  ۱۲ شعوھ:  ھبمراجعھ شود
; ۱۰:  ۸ قاول; ۱:  ۱۲ سقرم; ۳۳, ۱۳, ۲:  ٤ سقرم; ۲۳:  ۳ سقرم

 . ۲:  ۱٤ ننتیارقاول; ۲:  ۱۳ ننتیارقاول

 
 موعود همان پسر انسان است 3ب
مسیح موعود بر دست راست خداوند خواهد  7ح

 نشست
لشکرها رجوع کرده، از آسمان  يخدا يا 14 :80مزامیر

  موْ تفقد نما نیو از ا نینظر کن و بب
که دست راست تو غرس کرده است و  ینهال نیو از ا 15

 !ياساخته يقو شتنیخو يکه برا ياز آن پسر
دست تو بر مرد دست راست تو باشد و بر پسر آدم  17

 .ياساخته يقو شتنیخو يکه او را برا
 

از  ياآمده، شاخه رونیب یسیاز تنه  یو نهال 1 :11اشعیا
  خواهد شکفت. شیهاشهیر

 
 تیکهنه بشنو تو و رفقا سیرئ هُوشعْییپس ا 8 :3زکریا

مردان  شانیکه ا رایز نند،ینشیکه به حضور تو م
من بنده خود  نکیکه ا رای) زدیعالمت هستند. (بشنو

 2 شاخه را خواهم آورد
 

هستم و پدر من باغبان  یقیمن تاك حق« 1 :15یوحنا
 است.
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 مزامیر

۱۱٦ 
 

را که خدا او  يناصر یسیع یعنی 38 :10اعمال رسوالن
 ریالقدس و قوت مسح نمود که او سرا چگونه به روح

 سیابل نیو همه مقهور آوردیبجا م کویکرده، اعمال ن
 .بودیم يخدا با و رایز دیبخشیرا شفا م

آنچه را خدا پاك «که  دیرس يخطاب به و گریبار د 15
 کرده است، تو حرام مخوان.

عت آن ظرف به سه مرتبه واقع شد که در سا نیو ا 16
 آسمان باال برده شد.

 نیبود که ا ریمتح اریو چون پطرس در خود بس 17
 وسیلیچه باشد، ناگاه فرستادگان کرن دیکه د ییایرو

 دند،یبر درگاه رس کرده،خانه شمعون را تفحص 
 

است، نخست  دهیناد يو او صورت خدا 15 :1کولسیان
 دگانیآفر یزاده تمام

شد، آنچه در آسمان  دهیآفر زیکه در او همه چ رایز 16
و  یدنیو ناد یدنید يزهایاست از چ نیو آنچه بر زم

او و  لهیو قوات؛ همه بوس اساتیتختها و سلطنتها و ر
 شد. دهیاو آفر يبرا
 دارد امیق زیچ همهیو او قبل از همه است و در و 17
که او ابتدا  رایرا سر است، ز سایکل یعنیو او بدن  18

او مقدم  زیاز مردگان تا در همه چ است و نخست زاده
 شود.

در او ساکن  يپر یداد که تمام نیخدا رضا بد رایز 19
 شود،

 
خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و  1 :1عبرانیان

به پدران ما تکلم  ایمختلف بوساطت انب يهاقیطر
 نمود،

آخر به ما بوساطت پسر خود متکلم شد  امیا نیدر ا 2
او  لهیموجودات قـرار داد و بوس عیکه او را وارث جم

 ـد؛یعالمهـا را آفر
که فروغ جاللش و خاتم جوهرش بوده و به کلمـه  3

قوت خود حامـل همه موجودات بـوده، چـون 
به دست  ـد،یطهـارت گناهـان را به اتمـام رسان

 1 بنشست، نییعل یدر اعلـ ـایراست کبر
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; ٦, ٥:  ۲۳ میاار; ۲۱:  ۲ میاار; ۱۷, ۱٥:  ٦۳ شعیاا; ۲# :  ھبمراجعھ شود
 ; ۸:  ۸۰ رمیزام; ۷:  ۷ رمیزام;۱۲:  ٦ یارکز; ۲٤ ۲۲:  ۱۷ لقیازح

 . ۹ ۱: ۱۲ سقرم; ۱۹ ۱٦:  ۹ لنیادا;۱۳:  ۹۰ رمیزام

 

 ارائه رستگاري توسط مسیح موعود 7ث
 کینجات او به ترسندگان او نزد ناًیقی 9 :85مزامیر

  ما ساکن شود. نیاست تا جالل در زم
 

ما ساکن شد، پر  انیو م دیو کلمه جسم گرد 14 :1یوحنا
 ستهیشا یجالل م،یدیو جالل او را د ؛یو راست ضیاز ف

 پدر. گانهیپسر 
 

که داود چونکه در زمان خود  رایز 36 :13اعمال رسوالن
اراده خدا را خدمت کرده بود، بخفت و به پدران خود 

 .دیملحق شده، فساد را د
 ; ۲۳:  ٥۰ رمیزام; ٥, ٤:  ۲٤ رمیزام; ۲# :  ھبمراجعھ شود

 ;٤ ۲:  ۱۰ نالوسر لعماا; ۳٤ ۳۲:  ۱۲س قرم
 . ۱٦ ۱٤:  ۱۳ نالوسر لعماا

 
 دادگستري مسیح موعود  8ث
 پادشاهی مسیحآینده  3ح

اند. با هم مالقات کرده یرحمت و راست 10 :85مزامیر
 .انددهیرا بوس گریکدییعدالت و سالمت

و عدالت از آسمان  دییخواهد رو نیاز زم یراست 11
 .ستیخواهد نگر

 نیو زم دیرا خواهد بخش کوین يزهایچ زیخداوند ن 12
 ما محصول خود را خواهد داد.

و آثار خود را  دیاو خواهد خرام يرو شیعدالت پ 13
 خواهد ساخت. یقیطر

 
 رایاآلن بگذار ز«: گفت يدر جواب و یسیع 15 :3متی

مناسب است تا تمام عدالت را به  نیکه ما را همچن
 2 پس او را واگذاشت.» .میکمال رسان

 
از راه عدالت نزد شما آمد و  ییحیزانرو که  32 :21متی

 مانیها بدو او فاحشه رانیگاما باج د،یاوردین مانیبدو ا
تا  دینشد مانیآخر هم پش د،یدیآوردند و شما چون د

  .دیآور مانیبدو ا
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 مزامیر

۱۱۷ 
 

 اتیو ح یمن راه و راست«: بدو گفت یسیع 6 :14یوحنا
 .دیآیمن نم لهیکس نزد پدر جز به وس چیهستم. ه

 
 م،یعادل شمرده شد مانیپس چونکه به ا 1 :5رومیان

 یسیبوساطت خداوند ما ع میدار ینزد خدا سالمت
 ح،یمس

 
او را که گناه نشناخت، در راه ما  رایز 21 :5دوم قرنتیان

 .میعدالت خدا شو يگناه ساخت تا ما در و
 

و در روز  دینیبهتر را برگز يزهایتا چ 10 :1فیلیپیان
 دیلغزش باش یغش و ب یب حیمس

 حیمس یسیع لهیعدالت که بوس وهیاز م دیو پر شو 11
 و حمد خداست. دیتمج يبرا

 
 يبحسب وعده او، منتظر آسمانها یول 13 :3دوم پطرس

که در آنها عدالت ساکن  میهست دیجد نیو زم دیجد
 خواهد بود.

 
 نیبه هم مانم،یم يکه در و دیهر که گو 6 :2یوحنا1

 سلوك کند دیبا زیاو ن نمود،یکه او سلوك م یقیطر
 

 یآسمان را گشوده و ناگاه اسب دمیو د 11 :19مکاشفه
 يو حق نام دارد و به عدل داور نیکه سوارش ام دیسف

 1 د،ینمایو جنگ م
; ۲٦, ۲٥: ۳ نمیارو;۳٤, ۱٦ ۱٤:  ۱۳ حناوی; ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 ;۲, ۱:  ۱۲ ننیاراعب; ۸ ٥:  ۲ نفلیپیا; ۲, ۱:  ٥ نفسسیاا
 . ۲٤ ۱۸:  ۲ طرسپاول

 

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 يادهیکه آفر ییهاخداوند همۀ امت يا 9 :86مزامیر

آمده، به حضور تو سجده خواهند کرد و نام تو را 
 خواهند نمود. دیتمج
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که از غُره مـاه تا غُـره  ـدیگویو خداوند م 23 :66اشعیا
بشر خواهند آمد  یتمام گریو از سبت تا سبت د گرید

 ندیتا به حضور من سجده نما
 

پادشاه خواهد بود. در  نیزم یبر تمام هوهیو  9 :14زکریا
 واحد خواهد بود و اسم او واحد. هوهیآن روز 

 
سر  نیشما از ا خواهمیبرادران نم يا رایز 25 :11رومیان

 یکه مادام دیکه مبادا خود را دانا انگار دیخبر باش یب
 لیاز اسرائ یبر بعض یسختدل د،یایها درنامت يکه پر

 گشته است. يطار
 

 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه
سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م

 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس
 »خواهد کرد.

 
 ستیکه از تو نترسد، خداوندا و ک ستیک 4 :15مکاشفه

که تو تنها قدوس  رایز د؟یننما دیکه نام تو را تمج
ها آمده، در حضور تو پرستش امت عیو جم یهست

 . »است! دهیکه احکام تو ظاهر گرد رایخواهند کرد، ز
 . ٤; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 

 ابدی يروزیپ یکیبر مرگ و تار دیموعود با حیمس 14ث
دل  یمن، تو را به تمام يخداوند خدا يا 12 :86مزامیر

خواهم کرد تا  دیحمد خواهم گفت و نام تو را تمج
 ابداآلباد

است و جان مرا از  میکه رحمت تو به من عظ رایز 13
 .يادهیاسفل رهان ۀیهاو

 
و تا پسر او را از آسمان انتظار  10 :1اول تسالوکیان

که  یسیع یعنید،یزانیکه او را از مردگان برخ دیبکش
 2 .رهاندیم ندهیما را از غضب آ

 . ۱۳:  ٥٦ رمیزام;۱۰:  ۱٦ رمیزام; ٦ ۳:  ۲ سنوی:  ھبمراجعھ شود

  

 86مزامیر  2



 مزامیر

۱۱۸ 
 

 موعود حیخداوند و مس یمهربان 22ب
 موعود حیو مس یاله ضیف 23ب

 میو کر میرح يخداوند خدا يو تو ا 15 :86مزامیر
 .یغضب و پُر از رحمت و راست ری. دیهست

 
عطا شد، اما  یموس لهیبه وس عتیشر رایز 17 :1یوحنا

 .دیرس حیمس یسیع لهیبه وس یو راست ضیف
 

شود.  ادهیآمد تا خطا ز انیدر م عتیاما شر 20 :5رومیان
افزون  تینها یب ضیگشت، ف ادهیکه گناه ز ییلکن جا

 دیگرد
 نیتا آنکه چنانکه گناه در موت سلطنت کرد، همچن 21
 یجاودان اتیح يبه عدالت برا دیسلطنت نما زین ضیف

  .حیمس یسیبوساطت خداوند ما ع
 

 د،یچونکه سر اراده خود را به ما شناسان 9 :1افسسیان
 خود که در خود عزم نموده بود، يبر حسب خشنود

 
دولتمند  ت،یخدا که در رحمان کنیل 4 :2افسسیان

 خود که با ما نمود میمحبت عظ تیثیاست، از ح
زنده  حیبا مس میمرده بود ایکه در خطا زیما را ن 5

 دیاافتهینجات  ضیکه محض ف رایز د،یگردان
 حیدر مس یآسمان يهایو در جا دیزانیو با او برخ 6

 دینشان یسیع
خود را به  ضیف تینها یدولت ب ندهیآ يهاتا در عالم 7

 1 دارد ظاهر سازد یسیع حیکه بر ما در مس یلطف
 ;٥:  ۸٦ رمیزام; ۱۸:  ۷ همیکا; ۱۳:  ۲ لئیوی:  ھبمراجعھ شود

 . ۸:  ۱٤٥ رمیزام; ۷, ٤:  ۱۳۰ رمیزام; ٤:  ۱۱۱ رمیزام; ۸:  ۱۰۳ رمیزام 

 
 مسیح موعود بایستی تنها گذارده شود 6ج
 رنج مسیح موعودجزئیات  13ج

 يو رو خداوند چرا جان مرا ترك کرده يا 14 :88مزامیر
 .ياخود را از من پنهان نموده

ام. مشرف بر موت شده تیمن مستمند و از طفول 15
 امدهیگرد ریتو را متحمل شده، متح يترسها
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تو مرا  يهاحدت خشم تو بر من گذشته است و خوف 16
 هالك ساخته.

روز و مرا از هر  یمثل آب دور مرا گرفته است تمام 17
 سو احاطه نموده

را  انمیو آشنا ياو دوستان را از من دور کرده ارانی 18
 .یکیدر تار

 
 یرا برداشته، ب يو پطرس و دو پسر زبد 37 :26متی
 و دردناك شد نیغمگ تینها
الم مشرف به  تینفْس من از غا«: گفت شانیپس بد 38

 .دیباش داریمانده با من ب نجایموت شده است. در ا
در افتاد و دعا کرده،  يرفته، به رو شیپ يپس قدر 39

من  زا الهیپ نیپدر من، اگر ممکن باشد ا يا«: گفت
 ، بلکه به اراده تو.نه به خواهش من کنیبگذرد؛ ل

. افتیرا در خواب  شانیو نزد شاگردان خود آمده، ا 40
 کیدیتوانستینم نیهمچن ایآ«: و به پطرس گفت

 د؟یباش داریساعت با من ب
در » تمام شـود. ـایهمه شـد تا کتب انب نیا کنیل 56

 .ختندیشاگردان او را واگـذارده، بگر ـعیآن وقـت جم
 

بدو  يساخته، لباس قرمز انیو او را عر 28 :27متی
 دندیپوشان

بدست  یاز خار بافته، بر سرش گذاردند و ن یو تاج 29
زانو زده، استهزا کنان او را  يو شیراست او دادند و پ

 »!هودیپادشاه  يسالم ا«: گفتندیم
 

را گرفته بر  یافکنده، ن يو آب دهان بر و 30: 27متی
 .زدندیسرش م

تهزا کرده بودند، آن لباس را از او را اس آنکهو بعد از  31
و او را بجهت  دندیکنده، جامه خودش را پوشان يو

 بردند. رونیمصلوب نمودن ب
به آواز بلند صدا زده  یسیبه ساعت نهم، ع کیو نزد 46

مرا  یاله یاله یعنی» .یلما سبقْتن یلیا یلیا«: گفت
 2 يچرا ترك کرد
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; ۷:  ۱۳ یارکز; ۳:  ٦۳شعیاا; ۱۱, ۱۰, ۸, ٦ ٤:  ٥۳ شعیاا:  ھبمراجعھ شود
 ; ۱۱, ۱۰:  ۳۸ رمیزام;۱۱:  ۳۱ رمیزام; ۲۱ ۱۱:  ۲۲ رمیزام

 ; ۲٦:  ۹ لنیادا; ٤, ۳:  ۱٤۳ رمیزام; ۸:  ۸۸ رمیزام; ۲۱ ۱۷:  ٦۹ رمیزام
 ;۳۲:  ۸ نمیارو; ٤٤:  ۲۲ قاول; ۳٤, ۳۳:  ۱٤ سقرم;٤٤ ۳۹:  ۲۷ متی

 . ۲٤:  ۲ طرسپاول; ۱۳:  ۳ نیاطغال

 
 مسیح موعود همان پسر خدا است 1ب
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

بنده  يام. براخود عهد بسته دةیبا برگز 3 :89مزامیر
 ام.داود قسم خورده شیخو

خواهم ساخت تا ابداآلباد و تخت  داریتو را پا تیکه ذر 4
 تو را نسًال بعد نسل بنا خواهم نمود، ساله.

 
 بیو حب دمیبنده من که او را برگز نکیا« 18 :12متی

 يخرسند است. روح خود را بر و يمن که خاطرم از و
 دیها اشتهار نماخواهم نهاد تا انصاف را بر امت

ها آواز او را در کوچه ینزاع و فغان نخواهد کرد و کس 19
 دینخواهد شن

سوخته  مین لهیخرد شده را نخواهد شکست و فت ین 20
کرد تا آنکه انصاف را به نصرت خاموش نخواهد  ار

 برآورد
 »خواهند داشت. دیها امو به نام او امت 21

 
 ،یاو بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعل 32 :1لوقا

و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا  شود یمسم
 خواهد فرمود.

خواهد کرد  یتا به ابد پادشاه عقوبیو او بر خاندان  33
 »نخواهد بود. تیو سلطنت او را نها

 
درباره داود  توانمیبرادران، م يا« 29 :2اعمال رسوالن

که او وفات نموده،  میمحابا سخن گو یبا شما ب ارخیپطر
 ماست انیدفن شد و مقبره او تا امروز در م

او قسم  يبود و دانست که خدا برا یپس چون نب 30
را  حیصلب او بحسب جسد، مس تیخورد که از ذر

 1 ند،یتا بر تخت او بنش زاندیبرانگ
 ; ٥:  ۳ شعوھ;۲٤, ۲۳:  ۳٤ لقیازح; ۹:  ۳۰ میاار:  ھبمراجعھ شود

 . ۲۱:  ۷ ننیاراعب;۱۷:  ۳ متی; ۳٤ ۲۸:  ۸۹ رمیزام
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 عمل رستگاري توسط مسیح موعود 26ث
به مقدس خود خطاب  ایآنگاه در عالم رؤ 19 :89مزامیر

زور آور نهادم و  يکه نصرت را بر مرد یکرده، گفت
 از قوم را ممتاز کردم يادهیبرگز

 
برادران  انیاز م شانیا يرا برا ياینب 18 :18تثنیه

و کالم خود را به  مثل تو مبعوث خواهم کرد شانیا
به  میدهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرما

 خواهد گفت شانیا
 دیکه سخنان مرا که او به اسم من گو یو هر کس 19

 نشنود، من از او مطالبه خواهم کرد.
 

 ،یاو بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعل 32 :1لوقا
و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا  شود یمسم

 خواهد فرمود
خواهد کرد  یتا به ابد پادشاه عقوبیو او بر خاندان  33

 »نخواهد بود. تیو سلطنت او را نها
 

 دیگرفت و خدا را تمج پس خوف همه را فرا 16 :7لوقا
ما مبعوث  انیبزرگ در م ياینب«که  گفتندیکنان م

 »شده و خدا از قوم خود تفقد نموده است.
 

به اجداد گفت که  یموس رایز 22 :3اعمال رسوالن
برادران شما  انیمثل من، از م یشما نب يخداوند خدا

. کالم او را در هر چه به ختیشما برخواهد انگ يبرا
 2 د؛یکند بشنوشما تکلم 

 
که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر  6 :2فیلیپیان

 نشمرد متیبودن را غن
و در  رفتیکرده، صورت غالم را پذ یخود را خال کنیل 7

 شباهت مردمان شد؛
را فروتن  شتنیشد، خو افتیو چون در شکل انسان  8

 .دیگرد عیمط بیساخت و تا به موت بلکه تا به موت صل
 یسرافراز نمود و نام تیغااو را ب زیجهت خدا ن نیاز ا 9

 دینامها است، بدو بخش عیرا که فوق از جم
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از آنچه در  ییهر زانو یسیتا به نام ع 10: 2فیلیپیان
 است خم شود نیزم ریو ز نیآسمان و بر زم

خداوند است  ح،یمس یسیاقرار کند که ع یو هر زبان 11
 پدر. يخدا دیتمج يبرا

 
 سیبنو هیالدلفیدر ف يسایبه فرشته کلو « 7 :3مکاشفه

داود را  دیآن قدوس و حق که کل دیگویرا م نیکه ا
 بنددیکس نخواهد بست و م چیو ه دیگشایدارد که م

 کس نخواهد گشود چیو ه
 . ۱۷ ۹:  ۲ ننیاراعب;۲٤:  ۱ سقرم; ۲۹:  ۳۳ ھتثنی:  ھبمراجعھ شود

 

 مسیح از روح مقدس پر است 5ب
 موعود حیمس نیتده 1ت

و او را به روغن  افتمیبنده خود داود را  20 :89مزامیر
 مقدس خود مسح کردم

 زیمن ن يکه دست من با او استوار خواهد شد. بازو 21
 .دیخواهد گردان ياو را قو

 
که مرا مسح  رایروح خداوند بر من است، ز« 18 :4لوقا

را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته  رانیکرد تا فق
و کوران  يرا به رستگار رانیا شفا بخشم و اسدالن ر
 را آزاد سازم، دگانیموعظه کنم و تا کوب یینایرا به ب

 
را که خدا فرستاد، به کالم  یآن کس رایز 34 :3یوحنا

عطا  زانیچونکه خدا روح را به م د،ینمایخدا تکلم م
 .کندینم

 
 زیکه پدر همه چ دانستیم نکهیبا ا یسیع 3 :12یوحنا

را به دست او داده است و از نزد خدا آمده و به جانب 
 رود،یخدا م

اآلن تو  کنمیآنچه من م«: گفت يدر جواب و یسیع 7
 1 ».دیفهم یلکن بعد خواه ،یدانینم

 
را که خدا او  يناصر یسیع یعنی 38 :10اعمال رسوالن

 ریالقدس و قوت مسح نمود که او سرا چگونه به روح
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 سیابل نیو همه مقهور آوردیبجا م کویکرده، اعمال ن
 .بودیم يخدا با و رایز دیبخشیرا شفا م

 
خدا تخت تو تا  يا«: اما در حق پسر 8 :1عبرانیان

 است یراست يملکوت تو عصا يابداآلباد است و عصا
 نی. بنابرايداریعدالت را دوست و شرارت را دشمن م 9

از  شتریب یتو، تو را به روغن شادمان يخدا، خدا
 »مسح کرده است. تیرفقا

 ; ۱۲:  ۱۰ یارکز; ۱:  ٤۲ شعیاا; ۱۰:  ٤۱ شعیاا; ۲# :  ھبمراجعھ شود
 . ۱۲:  ۲٦ متی; ۱۳:  ۸۹ رمیزام

 
 خداوند نمایندگی مسیح موعود را تایید میکند 13ث

 چیبر او ستم نخواهد کرد و ه یدشمن 22 :89مزامیر
 .دینخواهد رسان تیپسر ظلم بدو اذ

 
برده شد تا  ابانیبه دست روح به ب یسیآنگاه ع 1 :4متی
 دیاو را تجربه نما سیابل

و چون چهل شبانه روز روزه داشت، آخر گرسنه  2
اگر «: پس تجربه کننده نزد او آمده، گفت 3 .دیگرد

 سنگها نان شود. نیبگو تا ا ،یپسر خدا هست
مکتوب است انسان نه محض نان «: در جواب گفت 4

که از دهان خدا  يابلکه به هر کلمه کند،یم ستیز
 صادر گردد.

 کلیاو را به شهر مقدس برد و بر کنگره ه سیآنگاه ابل 5
 برپا داشته،

انداز،  ریخود را به ز ،یاگر پسر خدا هست«: گفت يبه و 6
مکتوب است که فرشتگان خود را درباره تو فرمان  رایز

به  تیمبادا پا رند،یخود برگ يدهد تا تو را به دستها
 خورد. یسنگ

 يمکتوب است خداوند خدا زیو ن«: را گفت يو یسیع 7
 2 خود را تجربه مکن.

بلند برد و همه ممالک  اریبس یاو را به کوه سیپس ابل 8
 جهان و جالل آنها را بدو نشان داده،

 نیهمانا ا ،یاگر افتاده مرا سجده کن«: گفت يبه و 9
 همه را به تو بخشم.
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 طان،یش يدور شو ا«: را گفت يو یسیآنگاه ع 10: 4متی
خود را سجده کن  يمکتوب است که خداوند خدا رایز

 »و او را فقط عبادت نما.
 

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
خواهم  يو يرو شیو خصمان او را پ 23 :89مزامیر

را که از او نفرت دارند مبتال خواهم  یگرفت و آنان
 دیگردان

 
دشمن  زیپدر مرا ن هر که مرا دشمن دارد 23 :15یوحنا
 دارد.

 
اما آن دشمنان من که نخواستند من بر  27 :19لوقا

 شیحاضر ساخته پ نجایدر ا م،ینما یحکمران شانیا
 ».دیمن به قتل رسان

; ۱:  ۱۱۰ رمیزام; ۹ ۸:  ۱ ۲ رمیزام; ٦ ۱:  ۲ رمیزام; ۱# :  ھبمراجعھ شود
 . ۸:  ۱۳۲ رمیزام

 

بَرك داده کشان مسیح موعود بایستی زحمت 22ث
 شوند

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
خواهد بود و  يو امانت و رحمت من با و 24 :89مزامیر

 در نام من شاخ او مرتفع خواهد شد
 

که از جهان به من  یاسم تو را به آن مردمان« 6 :17یوحنا
را به  شانیظاهر ساختم. از آن تو بودند و ا يعطا کرد

 و کالم تو را نگاه داشتند. يمن داد
در جهان هستند  نهایاما ا ستمیدر جهان ن نیبعد از ا 11

را که به من  نهایپدر قدوس ا ي. امیآیو من نزد تو م
باشند چنانکه ما  یکیبه اسم خود نگاه دار تا  ،ياداده
 .میهست

پدر عادل، جهان تو را نشناخت، اما من تو را  يا 25
 1 ياند که تو مرا فرستادشناخته نهایشناختم؛ و ا

 . ۱٤:  ۹۱ رمیزام;۳۳, ۲۸, ۱۷, ۱٦:  ۸۹ رمیزام; ۱# :  ھبمراجعھ شود
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 آینده پادشاهی مسیح 3ح
خواهم ساخت  یمستول ایدست او را بر در 25 :89مزامیر

 و دست راست او را بر نهرها.
 

از او با حذر باش و آواز او را بشنو و از او  21 :23خروج
چونکه  د،یگناهان شما را نخواهد آمرز رایتمرد منما ز

 نام من در اوست.
 

 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه
سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م

 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس
 »خواهد کرد.

 . ۱# :  ھبمراجعھ شود

 
 با پدرشرابطه مسیح موعود  5الف

 مسیح موعود همان پسر خدا است 1ب
 ،یاو مرا خواهد خواند که تو پدر من هست 26 :89مزامیر
 من و صخرة نجات من. يخدا

 
 یرا به من سپرده است و کس زیپدر همه چ 27 :11متی

کس  چیبجز پدر و نه پدر را ه شناسدیپسر را نم
که پسر بخواهد بدو  یاز پسر و کس ریغ شناسدیم

 مکشوف سازد.
 

 يا«: به آواز بلند صدا زده، گفت یسیو ع 46 :23لوقا
را  نیا» .سپارمیتو روح خود را م يپدر به دستها

 2 نمود. میبگفت و جان را تسل
 

 زیپدر مرا ن د،یشناختیاگر مرا م 7 :14یوحنا
و او را  دیشناسیاو را م نیو بعد از ا دیشناختیم
 ».دیادهید
مرا محبت  یاگر کس«: در جواب او گفت یسیع 23

کالم مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را محبت  د،ینما
 میمسکن خواه ياو آمده، نزد و يخواهد نمود و به سو

 گرفت.
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۱۲۲ 
 

که  رایمرا لمس مکن ز«: بدو گفت یسیع 17 :20یوحنا
نزد برادران من  کنیام. و لهنوز نزد پدر خود باال نرفته

 يبگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدا شانیرفته، به ا
 ».رومیشما م يخود و خدا

 
و شما را پدر خواهم بود و شما مرا  18 :6دوم قرنتیان

بود؛ خداوند قادر مطلق  دیپسران و دختران خواه
 ».دیگویم

 
از فرشتگان هرگز گفت  کیبه کدام  رایز 5 :1عبرانیان

و » نمودم دی. من امروز تو را تولیمن هست تو پسر«که 
من او را پدر خواهم بود و او پسر من خواهد « ضاًیا

 ؟»بود
 

خواهـم داد  يرا به و نیا د،یغالب آآنکه  21 :3مکاشفه
چنانکه مـن غلبـه  نـد،یکـه بر تخت من با من بنش

 1 و با پدر خود بر تخت او نشستـم. افتمی
; ۷, ٦, ۲:  ٦۲ رمیزام;٤٦:  ۱۸ رمیزام; ٤۷:  ۲۲ لئیوسمدوم:  ھبمراجعھ شود

; ٤۲, ۳۹:  ۲٦ متی; ۳۳, ۳۲: ۱۰ متی; ۱۰:  ۲۲ یخوارتاول; ۱:  ۹٥ رمیزام
 . ٦:  ٤ نیاطغال; ٤۱:  ۱۱ حناوی;٥٤:  ۸ حناوی

 
 موجود بوده است تیموعود از ازل حیمس 4الف

 مسیح موعود همان پسر خدا است 1ب
 موعود را تایید میکندخداوند نمایندگی مسیح  13ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

او را نخست زاده خود خواهم  زیمن ن 27 :89مزامیر
 ساخت، بلندتر از پادشاهان جهان

نگاه خواهم داشت تا  يو يرا برا شیرحمت خو 28
 ابداآلباد و عهد من با او استوار خواهد بود

خواهم داشت تا ابداآلباد و تخت  یرا باق يو تیو ذر 29
 آسمان. ياو را مثل روزها

 
 م،یدهیپس ما به شما بشارت م 32 :13اعمال رسوالن

 که به پدران ما داده شد، يابدان وعده
وفا  میباشیم شانیکه خدا آن را به ما که فرزندان ا 33

چنانکه در زبور  خت،یرا برانگ یسیکه ع یکرد، وقت
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من امروز تو  ،یتو پسر من هست«دوم مکتوب است که 
 »نمودم. دیرا تول

هرگز  گریتا د دیزانیبرخ ردگانو در آنکه او را از م 34
به برکات قدوس «گفت که  نیراجع به فساد نشود چن

 »شما وفا خواهم کرد. يداود برا نیو ام
 

از فرشتگان هرگز گفت  کیبه کدام  رایز 5 :1عبرانیان
و » نمودم دیامروز تو را تول. من یتو پسر من هست«که 

من او را پدر خواهم بود و او پسر من خواهد « ضاًیا
 ؟»بود

 آورد،یکه نخست زاده را باز به جهان م یو هنگام 6
 فرشتگان خدا او را پرستش کنند. عیجم«که  دیگویم
فرشتگان خود را «که  دیگویم تگانو در حق فرش 7

 ه آتش.و خادمان خود را شعل گرداندیبادها م
خدا تخت تو تا ابداآلباد است و  يا«: اما در حق پسر 8

 .است یراست يملکوت تو عصا يعصا
 

است، نخست  دهیناد يو او صورت خدا 15 :1کولسیان
 .دگانیآفر یزاده تمام

شد، آنچه در آسمان  دهیآفر زیکه در او همه چ رایز 16
و  یدنیو ناد یدنید يزهایاست از چ نیو آنچه بر زم

او و  لهیو قوات؛ همه بوس اساتیتختها و سلطنتها و ر
 شد. دهیاو آفر يبرا
 دارد امیق زیچ همهیو او قبل از همه است و در و 17
که او ابتدا  رایرا سر است، ز سایکل یعنیو او بدن  18

او مقدم  زیاست و نخست زاده از مردگان تا در همه چ
 شود

در او ساکن  يپر یداد که تمام نیخدا رضا بد رایز 19
 2 شود،

 
 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه

سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م
 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس

 »خواهد کرد.
 . ۲۰:  ۸ نمیارو; ٤; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود
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۱۲۳ 
 

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
خود قسم  تیرا به قدوس زیچ کی 35 :89مزامیر

 خوردم و به داود هرگز دروغ نخواهم گفت
خواهد بود تا ابداآلباد و تخت او به  یاو باق تیکه ذر 36

 حضور من مثل آفتاب،
مثل ماه ثابت خواهد بود تا ابداآلباد و مثل شاهد  37
 در آسمان، ساله. نیام

 
 ،یپسر حضرت اعلاو بزرگ خواهد بود و به  32 :1لوقا

و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا  شود یمسم
 خواهد فرمود.

خواهد کرد  یتا به ابد پادشاه عقوبیو او بر خاندان  33
 »نخواهد بود. تیو سلطنت او را نها

 . ٥:  ۱ ھمکاشف; ۷:  ۹ شعیاا:  ھبمراجعھ شود

 

 موجود بوده است تیموعود از ازل حیمس 4الف
و  نیو زم دیقبل از آنکه کوهها به وجود آ 2 :90مزامیر

 ی. از ازل تا به ابد تو خدا هستینیافریربع مسکون را ب
 

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه  1 :1یوحنا
 خدا بود.

 ;۲٦ ۲۲:  ۸ لمثاا; ٦:  ٤٤ شعیاا:  ھبمراجعھ شود
 . ۸:  ۱ ھمکاشف; ۸:  ۱۳ ننیاراعب; ۱۲ ۱۰:  ۱ ننیاراعب

 
 موعود حیمس شیآزما 3ث

که فرشتگان خود را دربارة تو امر  رایز 11 :91مزامیر
 ندیتو را حفظ نما تیراهها یخواهد فرمود تا در تمام

 يخود برخواهند داشت، مبادا پا يتو را بر دستها 12
 .یخود را به سنگ بزن

 
قرار  کلیبرده، بر کنگره ه میپس او را به اورشل 9 :4لوقا

 نجایخود را از ا ،یاگر پسر خدا هست«: داد و بدو گفت
 1 انداز. ریبه ز

مکتوب است که فرشتگان خود را درباره تو حکم  رایز 10
 تا تو را محافظت کنند. دیفرما
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 یبه سنگ تیخود بردارند، مبادا پا يو تو را به دستها 11
 خورد.

گفته شده است، «گفت که  يدر جواب و یسیع 12
 کن.خود را تجربه م يخداوند خدا

تا  دیتجربه را به اتمام رسان عیجم سیو چون ابل 13
 از او جدا شد. یمدت

 . ۱٤:  ۱ ننیاراعب; ٦:  ٤ متی:  ھبمراجعھ شود

 
 مردمش ندهیدر مورد آ ییگوشیپ 9ح

بچه  رینهاد؛ ش یخواه يپا یو افع ریبر ش 13 :91مزامیر
 کرد یخواه مالیو اژدها را پا

 
بخورند،  یبردارند و اگر زهر قاتلو مارها را  18 :16مرقس
 ضانینرساند و هرگاه دستها بر مر شانیبد يضرر

 ».افتیگذارند، شفا خواهند 
 

فراهم  زمیه يچون پولس مقدار 3 :28اعمال رسوالن
 رونیب يایبه سبب حرارت، افع نهاد،یکرده، بر آتش م

 دیآمده، بر دستش چسپ
با  دند،ید ختهیجانور را از دستش آو انیچون بربر 4
است  یشخص، خون نیبالشک ا«: گفتندیم گریکدی

 ستیکه ز گذاردیرست، عدل نم ایاز در نکهیکه با ا
 کند.

 .افتیضرر ن چیرا در آتش افکنده، ه جانوراما آن  5
 

به  ستاده،یخداوند با من ا کنیل 17 :4دوم تیموتائوس
من به کمال رسد و  لهیمن قوت داد تا موعظه بوس

 2 رستم. ریها بشنوند و از دهان شامت یتمام
 ; ۲٥:  ٦٥ شعیاا; ۹:  ۳٥ شعیاا; ۸ ٦:  ۱ شعیاا:  ھبمراجعھ شود

 . ٥:  ٥ ھمکاشف; ۲۲:  ٦ لنیادا

 

 مرگ مسیح موعود پیش گویی شده است 1ج
 قیام مسیح پیش بینی شده است 1چ
 سرافرازي مسیح موعود پیش گویی شده است. 3چ
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من رغبت دارد او را خواهم  چونکه به« 14 :91مزامیر
و چونکه به اسم من عارف است او را سرافراز  دیرهان

 خواهم ساخت
 یچون مرا خواند او را اجابت خواهم کرد. من در تنگ 15

 با او خواهم بود و او را نجات داده، ُمعزز خواهم ساخت
بدو  شرایو نجات خو گردانمیم ریاو را س امیبه طول ا 16

 »نشان خواهم داد.
 

ناگاه » پدر اسم خود را جالل بده! يا 28 :12یوحنا
جالل دادم و باز جالل «که  دیاز آسمان در رس ییصدا

 »خواهم داد.
 

خدا  نهیهرآ افت،یو اگر خدا در او جالل  32 :13یوحنا
او را جالل  ياو را در خود جالل خواهد داد و به زود

 خواهد داد.
 

مرا  یاگر کس«: در جواب او گفت یسیع 23 :14یوحنا
کالم مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را  د،یمحبت نما

مسکن  ياو آمده، نزد و يمحبت خواهد نمود و به سو
 گرفت. میخواه

 
که از آنچه آن  رایاو مرا جالل خواهد داد ز 14 :16یوحنا

 من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد.
چونکه شما مرا  دارد،یخود پدر شما را دوست م رایز 27

که من از نزد خدا  دیآورد مانیو ا دیدوست داشت
 آمدم. رونیب
 

سخن اشاره کرد که به چه قسم  ـنیو بد 19 :21یوحنا
را گفـت، به  نیموت خدا را جالل خواهد داد و چـون ا

 1 ».ـایاز عقب مـن ب«: او فرمـود
 

 ادیخود، چونکه با فر تیبشر امیو او در ا 7 :5عبرانیان
از موت قادر بود،  دنشیو اشکها نزد او که به رهان دیشد

 شیخو يکرد و به سبب تقوا اریبس يتضرع و دعا
 د،یمستجاب گرد
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اطاعت را  د،یکه کش ییبتهایهر چند پسر بود، به مص 8
 آموخت
; ۱۰:  ۱٦ رمیزام . ٤, ۳:  ۱۸ رمیزام.  ۲۸:  ۸ نمیارو)  ۱٤:  ھبمراجعھ شود

 . ٦, ٥:  ٦۱ رمیزام; ٤:  ۲۱ رمیزام

 

 موجود بوده است تیموعود از ازل حیمس 4الف
 خدمت مسیح به عنوان پادشاه 4ت

خداوند سلطنت را گرفته و خود را به جالل  1 :93مزامیر
آراسته است. خداوند خود را آراسته و کمر خود را به 

است  دهیگرد داریپا زیقوت بسته است. ربع مسکون ن
 و جنبش نخواهد خورد

 .یهست میشده است و تو از قد داریازل پاتخت تو از  2
 

خود داشت، قبل از  قیخداوند مرا مبداء طر 22 :8امثال
 از ازل شیاعمال خو

 از بودن جهان. شیمن از ازل برقرار بودم، از ابتدا پ 23
 

آخر به ما بوساطت پسر خود  امیا نیدر ا 2 :1عبرانیان
موجودات قـرار داد و  عیمتکلم شد که او را وارث جم

 ـد؛یاو عالمهـا را آفر لهیبوس
که فروغ جاللش و خاتم جوهرش بوده و به کلمـه  3

قوت خود حامـل همه موجودات بـوده، چـون 
به دست  ـد،یطهـارت گناهـان را به اتمـام رسان

 2 بنشست، نییعل یدر اعلـ ـایراست کبر
 

ون و چ ریکث یچون آواز جمع دمیو شن 6 :19مکاشفه
که  دیشد يفراوان و چون آواز رعدها يآواز آبها

ما قادر مطلق،  يخداوند خدا رایز اه،یهللو«: گفتندیم
 سلطنت گرفته است!

که نکاح  رایز میکن دیو او را تمج مییو وجد نما يشاد 7
 است و عروس او خود را حاضر ساخته است. دهیبره رس

 ; ۱۲ ۱۰:  ۱ ننیاراعب; ۲:  ٥ همیکا; ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود
 . ۱۸ ۱۷, ۸:  ۱ ھمکاشف; ۸:  ۱۳ ننیاراعب

 

 نام عنوان مسیح موعود 8الف
 ظهور جالل و قدرت مسیح موعود 5ح
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۱۲٥ 
 

و صخره نجات  مییخداوند را بسرا دییایب 1 :95مزامیر
 !میده یخود را آواز شادمان

او را  ری! و با مزاممیبشو کیبه حضور او با حمد نزد 2
 !میده یآواز شادمان

 
خداوند صخرة من و قلعۀ «: و گفت 2 :22دوم سموئیل

 من و رهانندة من است.
 ریصخره غ ستیو ک هُوه؟یاز  ریخدا غ ستیک رایز 32

 ما؟ ياز خدا
 يخداوند زنده است و صخرة من متبارك و خدا 47

 صخرة نجات من متعال باد.
 

متکلم شد و صخرة  لیاسرائ يخدا 3 :23دوم سموئیل
کند،  یآنکه بر مردمان حکمران: فتمرا گ لیاسرائ

 دیسلطنت نما یعادل باشد و با خدا ترس
 

 دند،یرا نوش یو همه همان شرب روحان 4 :10اول قرنتیان
که از عقب  یاز صخره روحان دندیآشامیکه م رایز
 1 بود حیو آن صخره مس آمدیم شانیا

 ; ٤: ۲٦ شعیاا;۱۸, ۱٥, ٤:  ۳۲ ھتثنی; ٤; # ۱# :  ھبمراجعھ شود
 ;۱٤:  ۱۹ رمیزام; ٤٦, ۳۱, ۲, ۱:  ۱۸ رمیزام;۸:  ٤٤ شعیاا; ۲۹:  ۳۰ شعیاا

; ۲٦:  ۷۳ رمیزام; ۳:  ۷۱ رمیزام; ۷, ٦, ۲:  ٦۲ رمیزام; ۳, ۲:  ۳۱ رمیزام
 ; ۲۲:  ۹٤ رمیزام; ۱٥:  ۹۲ رمیزام;۲٦:  ۸۹ رمیزام; ۳٥:  ۷۸ رمیزام

 . ۱:  ۱٤٤ رمیزام

 

 مسیح موعود شبانی نیکو است 6ب
 عمل رستگاري توسط مسیح موعود 26ث

ما است! و ما قوم مرتع و  يکه او خدا رایز 7 :95مزامیر
! امروز کاش آواز او را میباشیگلۀ دست او م

 دیدیشنیم
مسا  ومیمانند  با،یمثل مر د،یدل خود را سخت مساز 8

 در صحرا
چون اجداد شما مرا آزمودند و تجربه کردند و اعمال  9

  .دندیمرا د
قوم گمراه  فتمچهل سال از آن قوم محزون بودم و گ 10

 دل هستند که طُرُق مرا نشناختند
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من  یکه به آرام پس در غضب خود قسم خوردم 11
 داخل نخواهند شد.

 
تمام زحمتکشان و  ينزد من ا دییایب 28 :11متی

 دیخواهم بخش یگرانباران و من شما را آرام
که  رایز دیابیمیو از من تعل دیریمرا بر خود گ وغی 29

 یو در نفوس خود آرام باشمیو افتاده دل م میحل
 افت؛یدیخواه

 
هستم و خاصان خود را  کویمن شبان ن 14 :10یوحنا

 شناسندیو خاصان من مرا م شناسمیم
و  شناسمیو من پدر را م شناسدیچنانکه پدر مرا م 15

 .نهمیجان خود را در راه گوسفندان م
. ستندیآغل ن نیهست که از ا گریرا گوسفندان دو م 16
 کیو  دیو آواز مرا خواهند شن اورمیب زیآنها را ن دیبا

 شبان خواهند شد. کیگله و 
 

امروز «: دیگویالقدس مپس چنانکه روح 7 :3عبرانیان
 د،یاگر آواز او را بشنو

چنانکه در وقت جنبش  د،یدل خود را سخت مساز 8
 ابانیدادن خشم او در روز امتحان در ب

کردند و  شیکه پدران شما مرا امتحان و آزما ییجا 9
 .دندیدیاعمال مرا تا مدت چهل سال م

 شانیجهت به آن گروه خشم گرفته، گفتم ا نیاز ا 10
مرا  يخود گمراه هستند و راهها يدر دلها وستهیپ

 نشناختند
من داخل  یقسم خوردم که به آرام تا در خشم خود 11

 2 »نخواهند شد.
از شما دل  یکیمبادا در  دیبرادران، باحذر باش يا 12

 دیمرتد شو یح يباشد که از خدا مانیا یو ب ریشر
که  یمادام دیکن حتیرا نص گریهمدبلکه هر روزه  13
 بیاز شما به فر يمبادا احد شود،یخوانده م» امروز«

 گناه سخت دل گردد
 ياگر به ابتدا میاگشته کیشر حیاز آنرو که در مس 14

 میاعتماد خود تا به انتها سخت متمسک شو
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امروز اگر آواز او «: شودیچونکه گفته م 15: 3عبرانیان
چنانکه در وقت  د،یدل خود را سخت مساز د،یرا بشنو

 جنبش دادن خشم او.
و خشم او را جنبش دادند؟  دندیپس که بودند که شن 16
از مصر  یتمام آن گروه نبودند که بواسطه موس ایآ
  آمدند؟ رونیب

نه  ایآ بود؟یم نیو به که تا مدت چهل سال خشمگ 17
 شد؟ ختهیدر صحرا ر شانیا يکه بدنها یانیبه آن عاص

من داخل  یو درباره که قسم خورد که به آرام 18
 را که اطاعت نکردند؟ ینخواهند شد، مگر آنان

نتوانستند داخل  یمانیا یکه به سبب ب میپس دانست 19
 شوند.

 
مبادا با آنکه وعده دخول در  میپس بترس 1 :4عبرانیان

از شما  يظاهر شود که احد باشد،یم یباق يو یآرام
 قاصر شده باشد

بشارت داده شد، لکن  شانیمثال ا زبهیکه به ما ن رایز 2
که با  نرویاز ا د،ینفع نبخش شانیبد دندیکه شن یکالم

 متحد نشدند. مانیشنوندگان به ا
 م،یگردیم یداخل آن آرام م،یمانآوردیما که ا رایز 3

در خشم خود قسم خوردم که به «: چنانکه گفته است
و حال آنکه اعمال او از » من داخل نخواهند شد. یآرام
 بود دهیعالم به اتمام رس نشیآفر

هفتم  در روز«درباره روز هفتم گفت که  یو در مقام 4
 گرفت. یاعمال خود آرام عیخدا از جم

من داخل نخواهند  یبه آرام«مقام که  نیا رو باز د 5
 »شد.

 یداخل آن بشوند و آنان یاست که بعض یپس چون باق 6
داخل  یبه سبب نافرمان افتند،یبشارت  شیکه پ

 1 نشدند،
چونکه به زبان داود بعد از  دیفرمایم نیمع يباز روز 7

مذکور شد  شیگفت، چنانکه پ» امروز« يدیمدت مد
دل خود را سخت  د،یاو را بشنو وازامروز اگر آ«که 

 ».دیمساز
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داده بود، بعد از آن  یرا آرام شانیا وشعیاگر  رایز 8
 کردیرا ذکر نم گرید
 ماندیم یسبت باق یقوم خدا آرام يپس برا 9

از اعمال خود  زیاو شد، او ن یهر که داخل آرام رایز 10
 .شیچنانکه خدا از اعمال خو د،یارامیب
 م،یداخل شو یتا به آن آرام میپس جد و جهد بکن 11

 .فتدیب زیعبرت آم یدر آن نافرمان یمبادا کس
 

از آنرو که مانند گوسفندان گمشده  25 :2اول پطرس
خود  يشبان و اسقف جانها يلکن الحال به سو د،یبود

 .دیابرگشته
 

دهم، هرچند همه  ادیشما را  خواهمیپس م 5 :1یهودا
که بعد از آنکه خداوند، قوم را از  دیدانیرا دفعه م زیچ
را  مانانیا یب گریبود، بار د دهیبخش ییمصر رها نیزم

 هالك فرمود.
 ; ۳۰ ۱۱: ۱٤داد  عا;۷ ۲:  ۱۷ روجخ; ۳, ۲:  ۲ شیداپی:  ھبمراجعھ شود

; ٥٦, ٤۱, ٤۰, ۱۸, ۱۷:  ۷۸ رمیزام; ۱٦ ۱٤:  ۲ ھتثنی; ۳٥, ۳٤:  ۱ ھتثنی
 ; ۱٦:  ۱۱ ننیاراعب; ۹:  ۱۰ ننتیارقاول; ۲۸:  ۲۰ نالوسر لعماا

 ۲ . ۱۳:  ۱٤ ھمکاشف; ۲٥:  ۱۲ ننیاراعب

 
 اوردیاخبار خوش به ارمغان ب یستیبا حیمس 15ث

 نیزم یتمام ي! ادییرا سرود تازه بسرا هوهی 1 :96مزامیر
 !دییخداوند را بسرا

! روز به دیو نام او را متبارك خوان دییخداوند را بسرا 2
 .دییروز نجات او را اعالم نما

 بیعج يو کارها دیها جالل او را ذکر کنامت انیدر م 3
 قومها. عیاو را در جم

 
و  ـدیها را شاگـرد سازپس رفته، همه امت 19 :28متی

 .دیده دیالقدس تعمرا بـه اسم اب و ابن و روح شـانیا
 

شروع کرده، موعظه به توبه و  میاورشلو از  47 :24لوقا
 ها به نام او کرده شود.آمرزش گناهان در همه امت
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 یسیمتبارك باد خدا و پدر خداوند ما ع 3 :1افسسیان
در  یکه ما را مبارك ساخت به هر برکت روحان حیمس
 .حیدر مس یآسمان يهایجا

 
 نیرا که در آسمان و بر زم یو هر مخلوق 13 :5مکاشفه

 باشد،یو آنچه در آنها م استیو در در نیزم ریو ز
و بره را برکت و  نیتخت نش«: ندیگویکه م دمیشن

 »باد تا ابداآلباد. ییو جالل و توانا میتکر
 

که در وسط  دمیرا د گرید ياو فرشته 6 :14مکاشفه
را دارد تا  یجاودان لیو انج کندیآسمان پرواز م

زبان و قوم بشارت  و لهیرا از هر امت و قب نیساکنان زم
 دهد،

 دیو او را تمج دیاز خدا بترس«: دیگویو به آواز بلند م 7
است. پس او را  دهیاو رس يکه زمان داور رایز د،یینما

 د،یآب را آفر يهاو چشمه ایو در نیکه آسمان و زم
 1 ».دیپرستش کن

 
 گویی شده استبازگشت مسیح موعود پیش 1ح
 مسیحآینده توسط داوري در  2ح
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

! دیینما فیها خداوند را توصقوم لیقبا يا 7 :96مزامیر
  !دیینما فیخداوند را به جالل و قوت توص

 هی! هددیینما فیخداوند را به جالل اسم او توص 8
 !دییایاو ب يو به صحنها دیاوریب
 یتمام ي! ادیبپرست تیقدوس نتیخداوند را در ز 9

  !دیبلرز ياز حضور و نیزم
د خداوند سلطنت گرفته است. ییها گوامت انیدر م 10

شد و جنبش نخواهد خورد.  داریپا زیربع مسکون ن
 خواهد نمود يقومها را به انصاف داور

 يو پر ایمسرور گردد. در نیکند و زم يآسمان شاد 11
 دیآن غرش نما

. آنگاه تمام دیصحرا و هر چه در آن است، به وجد آ 12
 نگل ترنم خواهند نموددرختان ج
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 يداور يکه برا رایز د،یآیکه م رایحضور خداوند ز به 13
خواهد  ي. ربع مسکون را به انصاف داوردیآیجهان م

 ها را به امانت خود.کرد و قوم
 

که پسر خود را در من آشکار سازد تا در  16 :1غالطیان
ها بدو بشارت دهم، در آنوقت با جسم و خون امت انیم

 مشورت نکردم،
 

خود خداوند با صدا و با آواز  رایز 16 :4اول تسالوکیان
فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد  سیرئ

 اول خواهند برخاست حیشد و مردگان در مس
در ابرها  شانیبا ا م،یباش یآنگاه ما که زنده و باق 17

و  میشد تا خداوند را در هوا استقبال کن میهربوده خوا
 .بود میبا خداوند خواه شهیهم نیهمچن

 .دیده یرا تسل گریسخنان همد نیپس بد 18
 

تا در مقدسان خود  دیکه آ یهنگام 10 :1دوم تسالوکیان
از او تعجب کنند در آن  ماندارانیو در همه ا ابدیجالل 
 دیکرد قیکه شما شهادت ما را تصد رایروز، ز

 
من  يتاج عدالت برا نیبعد از ا 8 :4دوم تیموتائوس

حاضر شده است که خداوند داور عادل در آن روز به 
 یبه همه کسان زیمن خواهد داد؛ و نه به من فقط بلکه ن

 .دارندیکه ظهور او را دوست م
 

 يجالل خدا یمبارك و تجل دیو آن ام 13 :2تیطوس
را انتظار  حیمس یسیو نجات دهنده خود ما ع میعظ
 2 م،یکش

 
و آن  دیو آمدن روز خدا را انتظار بکش 12 :3دوم پطرس
که در آن آسمانها سوخته شده، از هم  دیرا بشتابان

متفرق خواهند شد و عناصر از حرارت گداخته خواهد 
 .دیگرد
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ها خشمناك شدند و غضب تو و امت 18 :11مکاشفه
 يداور شانیتا بر ا دیو وقت مردگان رس دیظاهر گرد

و مقدسان و  ایانب یعنیشود و تا بندگان خود 
ترسندگان نام خود را چه کوچک و چه بزرگ اجرت 

 ».یرا فاسد گردان نیو مفسدان زم یده
 

 یآسمان را گشوده و ناگاه اسب دمیو د 11 :19مکاشفه
 يو حق نام دارد و به عدل داور نیکه سوارش ام دیسف

 د،ینمایو جنگ م
 . ٦; # ۲; # ۱ #:  ھبمراجعھ شود

 
 داوري در آینده توسط مسیح 2ح
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

 نیخداوند سلطنت گرفته است، پس زم 1 :97مزامیر
 مسرور گردند اریبس يهارهیکند و جز يشاد

گرداگرد اوست. عدل و انصاف  ظیابرها و ظلمت غل 2
 قاعده تخت اوست

و دشمنان او را به اطرافش  رودیم يو يرو شیآتش پ 3
 سوزاندیم
 نیا نی. زمسازدیربع مسکون را روشن م شیهابرق 4

 .دیو بلرز دیرا بد
از  شود،یکوهها از حضور خداوند مثل موم گداخته م 5

 جهان یحضور خداوند تمام
ها قوم عیو جم کنندیآسمانها عدالت او را اعالم م 6

 .نندیبیجالل او را م
 

در آتش مشتعل و انتقام خواهد  8 :1تسالوکیاندوم 
خداوند  لیو انج شناسندیکه خدا را نم یاز آنان دیکش
 1 کنند،یرا اطاعت نم حیمس یسیما ع

 
 ما آتش فرو برنده است يخدا رایز 29 :12عبرانیان

 
لکن روز خداوند چون دزد خواهد آمد  10 :3دوم پطرس

خواهند شد و  لیزا میعظ يکه در آن آسمانها به صدا
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و  نیو زم دیعناصر سوخته شده، از هم خواهد پاش
 که در آن است سوخته خواهد شد ییکارها

شما  د،یمتفرق خواهند گرد نهایا عیپس چون جم 11
مقدس و  رتیدر هر س د،یباش دیچطور مردمان با

 ؟يندارید
 دیو آن را بشتابان دیو آمدن روز خدا را انتظار بکش 12

ا سوخته شده، از هم متفرق خواهند که در آن آسمانه
 .دیشد و عناصر از حرارت گداخته خواهد گرد

 
او را  یو هر چشم دیآیبا ابرها م نکیا 7 :1مکاشفه

 يهاامت یزدند و تمام زهیکه او را ن یو آنان دیخواهد د
 .نی! آمی. بلدیخواهند نال يو يجهان برا

 
 نیرا که در آسمان و بر زم یو هر مخلوق 13 :5مکاشفه

 باشد،یو آنچه در آنها م استیو در در نیزم ریو ز
و بره را برکت و  نیتخت نش«: ندیگویکه م دمیشن

 »باد تا ابداآلباد. ییو جالل و توانا میتکر
 

بر ما «که  ندیگویها مو به کوهها و صخره 16 :6مکاشفه
و  نیشآن تخت ن ياز رو دیساز یو ما را مخف دیفتیب

 از غضب بره؛
که  ستیاست و ک دهیغضب او رس میروز عظ رایز 17
 »ستاد؟یا تواندیم

 
 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه

سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م
 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس

 2 »خواهد کرد.
 

که احکام او راست و عدل است،  رایز 2 :19مکاشفه
نمود بر فاحشه بزرگ که جهان را به  يچونکه داور

و انتقام خون بندگان خود  دیگردانیخود فاسد م يزنا
 ».دیرا از دست او کش

 . ۷; # ٦; # ۱# :  ھبمراجعھ شود
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 هم باشد هایمیکل ریغ حیمس یستیموعود با حیمس 10ث
 رایز دییخداوند سرود تازه بسرا يبرا 1 :98مزامیر
 يکرده است. دست راست و بازو بیعج يکارها

 قدوس او، او را مظفر ساخته است
و عدالتش را به نظر  خداوند نجات خود را اعالم نموده 2

 ها مکشوف کرده است.امت
آورد.  ادیبه  لیرحمت و امانت خود را با خاندان اسرائ 3

 .انددهیما را د ينجات خدا نیزم يهمه اقصا
 

 یخداوند ساعد قدوس خود را در نظر تمام 10 :52اشعیا
نجات  نیزم يهاکرانه عیها باال زده است و جمامت
 .انددهیما را د يخدا

و به سبب  دیخواهد پاش اریبس يهاهمچنان بر امت 15
 ییزهایچ رایاو پادشاهان دهان خود را خواهند بست ز

و آنچه  دیه بود خواهند دنشد انیب شانیا يرا که برا
 .دیبودند خواهند فهم دهیرا که نشن

 
 شـانیآمـده، بد ـشیپ یسـیپس ع 18 :28متی

 نیقدرت در آسمان و بر زم یتمام«: خطاب کرده، گفت
 به من داده شده است

 شـانیو ا ـدیها را شاگـرد سازپس رفته، همه امت 19
 .دیده دیالقدس تعمرا بـه اسم اب و ابن و روح

را که به  يکه همه امـور ـدیده ـمیرا تعل شانیو ا 20
مـن هـر روزه  نکیحفظ کنند. و ا امردهشما حکم ک

 .ـنیآم» .باشـمیعالم همراه شما م يتا انقضا
 

و  دیدر تمام عالم برو«: گفت شانیپس بد 15 :16مرقس
 1 دیموعظه کن لیرا به انج قیخال عیجم

 
گفت که از بدو عالم  نیچنانچه به زبان مقدس 70 :1لوقا
  بودند،یاو م يایانب
که از ما نفرت  یاز دشمنان ما و از دست آنان ییرها 71

 دارند،
تا رحمت را بر پدران ما بجا آرد و عهد مقدس خود  72

 د،یرا تذکر فرما
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 کرد ادیمیپدر ما ابراه يکه برا يسوگند 73
تا از دست دشمنان خود  دیعطا فرما ضیکه ما را ف 74

 میخوف عبادت کن یاو را ب افته،یییرها
 يروزها یو عدالت، در تمام تیدر حضور او به قدوس 75

 عمر خود.
 

 است دهیکه چشمان من نجات تو را د رایز 30 :2لوقا
 یساخت ایها مهامت عیجم يرو شیکه آن را پ 31
ها کند و قوم تو امت يکه کشف حجاب برا ينور 32

 »را جالل بُود. لیاسرائ
 

: دندیالبته شن دند؟ینشن ایآ میگویلکن م 18 :10رومیان
و کالم  دیدر تمام جهان منتشر گرد شانیصوت ا«
 ».دیربع مسکون رس يتا اقصا شانیا
 

خادم ختنه  حیمس یسیع میگویم رایز 8 :15رومیان
اجداد را ثابت  يهاخدا تا وعده یبجهت راست دیگرد

 گرداند،
به سبب رحمت او  ندینما دیها خدا را تمجو تا امت 9

 انیجهت تو را در م نیاز ا«چنانکه مکتوب است که 
خواهم  حیها اقرار خواهم کرد و به نام تو تسبامت

 2 »خواند.
 ;۲۳ ۲۱:  ٤٥ شعیاا; ٤٥ ۱٤:  ۲٦ نیاوال:  ھبمراجعھ شود

 . ٦:  ۳ قاول; ٤٥:  ۱۰٦ رمیزام; ۲۰:  ۷ همیکا; ٦:  ٤۹ شعیاا

 

 موعود حیاقتدار مس 13ب
 داوري در آینده توسط مسیح 2ح
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

 یخداوند را آواز شادمان ن،یزم یتمام يا 4 :98مزامیر
 دییو بسرا دییو ترنم نما دی. بانگ زندیده

 ! با بربط و با آواز نغمات!دییخداوند را با بربط بسرا 5
پادشاه آواز  هوهیبا کرناها و آواز سرنا! به حضور  6

 !دیده ینشادما
 آن بخروشد! ربع مسکون و ساکنان آن! يو پر ایدر 7
 ندینهرها دستک بزنند! و کوهها با هم ترنم نما 8
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. ربع دیآیجهان م يبه داور رایبه حضور خداوند ز 9
خواهد کرد و قومها را به  يمسکون را به انصاف داور

 .یراست
 

 دیآنگاه عالمت پسر انسان در آسمان پد 30 :24متی
 یزن نهیس نیزم فیطوا عیگردد و در آن وقت، جم

آسمان، با  يکه بر ابرها نندیکنند و پسر انسان را ب
 د؛یآیم میقوت و جالل عظ

 
شما را  زی! و نیتو گفت«: گفت يبه و یسیع 64 :26متی

که بر  دید دیپسر انسان را خواه نیبعد از ا میگویم
 »!دیآیآسمان م يدست راست قوت نشسته، بر ابرها

 
او را  یو هر چشم دیآیبا ابرها م نکیا 7 :1مکاشفه

 يهاامت یزدند و تمام زهیکه او را ن یو آنان دیخواهد د
 نی! آمی. بلدیخواهند نال يو يجهان برا

 
 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه

سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م
 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیمس از آن خداوند ما و

 »خواهد کرد.
 

آمد و  دیپد دیسف يابر نکیکه ا دمیو د 14 :14مکاشفه
از طال  یمثل پسر انسان نشسته که تاج یبر ابر، کس

 است زیت یدارد و در دستش داس
آمده، به آواز بلند  رونیاز قدس ب گرید ياو فرشته 15

 اوریب شیداس خود را پ«که  کندیرا ندا م نیآن ابرنش
 نیو حاصل زم دهیهنگام حصاد رس رایو درو کن، ز

 »خشک شده است.
 دهیدرو نیآورد و زم نیداس خود را بر زم نیو ابرنش 16

 1 شد.
 . ۱۱ ۹:  ۱ نالوسر لعماا; ٦; # ٥# :  ھبمراجعھ شود

 

 قدوسیت، حسن و شکوه مسیح موعود 18ب
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
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ها خداوند سلطنت گرفته است، پس قوم 1 :99مزامیر
متزلزل  نیزم د،یفرمایجلوس م نییبلرزند! بر کروب

 گردد!
ها قوم عیاست و او بر جم میعظ هونیخداوند در ص 2

 متعال است!
که او قدوس  ندیتو را حمد بگو بیو مه میاسم عظ 3

 است.
 ار ی. تو راستداردیو قوت پادشاه، انصاف را دوست م 4

به عمل  عقـوبیو انصـاف و عـدالت را در  کرده داریپا
 .ياآورده

و نزد قدمگاه او  ـدیینما میما را تکر يخدا هوهی 5
 که او قدوس است. دیعبادت کن

 
: ها چه جواب داده شودپس به رسوالن امت 32 :14اشعیا

 نانینهاده است و مسک ادیرا بن ونیخداوند صه نکهیا«
 »در آن پناه خواهند برد. يقوم و

 
 نیآنچه بر زم میگویبه شما م نهیهرآ 18 :28متی
 نیدر آسمان بسته شده باشد و آنچه بر زم د،یبند

 در آسمان گشوده شده باشد. د،ییگشا
 

و  ونیبه جبل صه دیابلکه تقرب جسته 22 :12عبرانیان
 یو به جنود ب يسماو میاورشل یعنییح يشهر خدا

 شماره از محفل فرشتگان
که در آسمان مکتوبند و  ینخست زادگان يسایو کل 23

 و به ارواح عادالن مکمل عیداور جم يبه خدا
 دهیو به خون پاش دیمتوسط عهد جد یسیو به ع 24

 .لیاز خون هاب کوترین یمعن بهشده که متکلم است 
 
دارد، خود  يرا بر و دیام نیو هر کس که ا 3 :3یوحنا1

 2 چنانکه او پاك است. سازدیاك مرا پ
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 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه
سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م

 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس
 »خواهد کرد.

 
 ونیبره، بر کوه صه نکیکه ا دمیو د 1 :14مکاشفه

صد و چهل و چهار هزار نفر که  ياست و با و ستادهیا
 .دارندیخود مرقوم م یشانیاسم او و اسم پدر او را بر پ

 
 یآسمان را گشوده و ناگاه اسب دمیو د 11 :19مکاشفه

 يو حق نام دارد و به عدل داور نیکه سوارش ام دیسف
 د،ینمایو جنگ م

پادشاه « یعنیمرقوم است  یو بر لباس و ران او نام 16
 1 ».االربابپادشاهان و رب

 

 رنج مسیح موعود 11ج
من نزد  ادیو فر مرا بشنو يخداوند دعا يا 1 :102مزامیر

 تو برسد
خود را از من مپوشان. گوش خود  يرو امیدر روز تنگ 2

اجابت  يکه بخوانم مرا به زود يو روز ریرا به من فرا گ
 فرما.

مثل  میستخوانهامثل دود تلف شد و ا میروزها رایز 3
 .دیسوخته گرد زمیه
 رایاست ز دهیو خشک گرد هزده شد اهیدل من مثل گ 4

 کنمیخود را فراموش م يخوردن غذا
به گوشت من  میبه سبب آواز ناله خود، استخوانها 5

 است دهیچسب
ها و مثل بوم خرابه صحرا شده يمانند مرغ سقا 6

 امدهیگرد
و مثل گنجشک بر پشت بام، منفرد  کنمیم یپاسبان 7

 ام.گشته
که  یو آنان کنندیمرا سرزنش م مروز دشمنان یتمام 8

 ندینمایاند مرا لعنت مشده وانهیبر من د
ام و مشروب خود را با خاکستر را مثل نان خورده رایز 9

 امختهیاشک آم
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که مرا برافراشته و به  رایبه سبب غضب و خشم تو ز 10
 ياافکنده ریز
 اهیگو من مثل  دهیگرد ریزوال پذ هیمثل سا میروزها 11

 ام.پژمرده شده
 

را همراه  وحنایو  عقوبیو پطرس و  33 :14مرقس
  دیبرداشته، مضطرب و دلتنگ گرد

نفس من از حزن، مشرف بر موت «: گفت شانیو بد 34
 ».دیباش داریو ب دیبمان نجایشد. ا

 
دعا  ترغیبل یافتاده، به سعپس به مجاهده  44 :22لوقا

 نیکرد، چنانکه عرق او مثل قطرات خون بود که بر زم
 .ختیریم

 
 ادیخود، چونکه با فر تیبشر امیو او در ا 7 :5عبرانیان

از موت قادر بود،  دنشیو اشکها نزد او که به رهان دیشد
 شیخو يکرد و به سبب تقوا اریبس يتضرع و دعا

 2 د،یمستجاب گرد

 
 هم باشد هایمیکل ریغ حیمس یستیموعود با حیمس 10ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 ظهور جالل و قدرت مسیح موعود 5ح

 یترحم خواه ونیتو برخاسته، بر صه 13 :102مزامیر
 نیو زمان مع یاست که بر او رأفت کن یوقت راینمود ز

 است. دهیرس
رغبت دارند و بر  يو يچونکه بندگان تو در سنگها 14

 ندینمایخاك او شفقت م
 عیو جم دیها از نام خداوند خواهند ترسپس امت 15

 تو. ییایپادشاهان جهان از کبر
را بنا نموده و در جالل خود  ونیخداوند صه رایز 16

 ظهور فرموده است
را  شانیا يتوجه نموده و دعا نانیمسک يبه دعا 17

 خوار نشمرده است
که  یتا قوم شودینوشته م ندهیآ نسل يبرا نیا 18

 بخوانند حیخواهند شد خداوند را تسب دهیآفر
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 سته،یقدس خود نگر يکه از بلند رایز 19: 102مزامیر
 نظـر افکنـده است. نیاز آسمـان بر زم داوندخ
را که به موت سپرده  یرا بشنود و آنان رانیتا نالـه اس 20

 ـدیاند آزاد نماشده
او  حیو تسب ندیذکر نما هونیرا در صتا نـام خداوند  21

 میرا در اورشل
 ـزیها با هم جمـع شونـد و ممالک نکه قوم یهنگام 22

 .نـدینما ـادتتا خداوند را عب
 

 رایکن ز يترنم نما و شاد ونیدختر صه يا 10 :2زکریا
تو ساکن  انیو در م میآیم نکیکه ا دیگویخداوند م

 خواهم شد
به خداوند مُلْصق شده،  اریبس يهاو در آن روز امت 11

خواهم  یتو سُکن انیقوم من خواهند شد و من در م
مرا نزد تو  وتیصبا هوهیدانست که  یگرفت و خواه
 فرستاده است

ملک خود به  يمقدس برا نیرا در زم هودایو خداوند  12
خواهد  گریرا بار د میتصرف خواهد آورد و اورشل

 .دیبرگز
 

ها کند و قوم امت يحجاب براکه کشف  ينور 32 :2لوقا
 1 »را جالل بُود. لیتو اسرائ

 
شده،  ریآنگاه پولس و برنابا دل 46 :13اعمال رسوالن

واجب بود کالم خدا نخست به شما القا شود. «: گفتند
 اتیح ستهیو خود را ناشا دیچون آن را رد کرد کنیل

 مییها توجه نماامت يهمانا به سو د،یشمرد یجاودان
تو را نور "امر فرمود که  نیخداوند به ما چن رایز 47

 ".یمنشأ نجات باش نیزم ياقصا یها ساختم تا الامت
شاد خاطر شده، کالم  دند،یرا شن نیها اچون امت 48

 اتیح يکه برا ینمودند و آنان دیخداوند را تمج
 آوردند. مانیمقرر بودند، ا یجاودان

 
سر  نیشما از ا خواهمیبرادران نم يا رایز 25 :11رومیان

 یکه مادام دیکه مبادا خود را دانا انگار دیخبر باش یب
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 لیاز اسرائ یبر بعض یسختدل د،یایها درنامت يکه پر
 گشته است يطار

 افت،ینجات خواهند  لیاسرائ یهمگ نیو همچن 26
 يانجات دهنده ونیاز صه«چنانکه مکتوب است که 

خواهد  عقوبیرا از  ینید یشد و ب واهدظاهر خ
 برداشت

که گناهانشان  یدر زمان شانیاست عهد من با ا نیو ا 27
 »را بردارم.

 
ها در نورش سالک خواهند بود و و امت 24 :21مکاشفه

پادشاهان جهان، جالل و اکرام خود را به آن خواهند 
 درآورد.

 ; ۱۸:  ٥۱ رمیزام; ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود
 . ٤۲:  ۱۳ نالوسر لعماا; ۱۸, ۱:  ۱۱ اعمال رسوالن; ٤٥:  ۱۰ اعمال رسوالن

 

 مسیح موعود همان آفریننده است 6الف
ها و آسمان يرا نهاد نیزم ادیبن میاز قد 25 :102مزامیر

 تو است. يعمل دستها
 عیو جم یهست یتو باق کنیل شوند،یم یآنها فان 26

آنها مثل جامه مندرس خواهند شد. و مثل ردا آنها را 
 کرد و مبدل خواهند شد. یخواه لیتبد

تو تمام نخواهد  يو سالها یتـو همان هست کنیل 27
 .ـدیگرد

 
سخنان  کنیل شودیم لیزا نیآسمان و زم 33 :21لوقا

 2 نخواهد شد لیمن زا
 

خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و  1 :1عبرانیان
به پدران ما تکلم  ایمختلف بوساطت انب يهاقیطر

 نمود
آخر به ما بوساطت پسر خود متکلم شد  امیا نیدر ا 2

او  لهیموجودات قـرار داد و بوس عیکه او را وارث جم
 ـد؛یعالمهـا را آفر

را بنا  نیخداوند، در ابتدا زم يتو ا«) : دیگویم زیو (ن 10
 تو است. يو افالك مصنوع دستها يکرد
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آنها  عیو جم یهست یلکن تو باق ،یآنها فان 11: 1عبرانیان
 چون جامه منـدرس خواهد شد

خواهند  رییو تغ دیچیپ یو مثل ردا آنها را خواه 12
 دتو تمام نخواه يو سالها ی. لکن تو همان هستافتی

 »شد.
 

و امروز و تا ابداآلباد  روزید حیمس یسیع 8 :13عبرانیان
 همان است.

 . ۱:  ۲۱ ھمکاشف; ۱۱:  ۲۰ ھمکاشف; ۱۲ ۷:  ۳ طرسپدوم:  ھبمراجعھ شود

 

 مسیح موعود بایستی گناه را ببخشد 21ث
و همه  آمرزدیکه تمام گناهانت را م 3 :103مزامیر
 بخشد؛یتو را شفا م يهامرض

که مشرق از مغرب دور است، به همان  يابه اندازه 12
 اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است.

 
 ماریساکن آن نخواهد گفت که ب کنیل 24 :33اشعیا

 دهیکه در آن ساکن باشند آمرز یگناه قوم هستم و
 خواهد شد.

 
تو  يایمن هستم من که بخاطر خود خطا 25 :43اشعیا

 نخواهم آورد. ادیرا محو ساختم و گناهان تو را ب
 

ما مجروح  يرهایو حال آنکه به سبب تقص 5 :53اشعیا
ما  یسالمت بی. و تأددیو به سبب گناهان ما کوفته گرد

 .میافتیاو ما شفا  يآمد و از زخمها يبر و
 

و  دهدیشکسته دالن را شفا م 3 :147مزامیر
 1 .بنددیرا م شانیا يهاجراحت

 
مفلوج را  د،یرا د شانیا مانیچون ا یسیع 5 :2مرقس
 »شد. دهیفرزند، گناهان تو آمرز يا«: گفت

 دنیکه پسر انسان را استطاعت آمرز دیتا بدان کنیل 10
 : مفلوج را گفت» هست... نیزم يگناهان بر رو
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و بستر خود را برداشته، به خانه  زیبرخ میگویتو را م« 11
 »خود برو!

 
را شفـا خواهـد  ـضیمر مان،یا يو دعا 15 :5یعقوب
و اگر گناه  دیزانیو خداونـد او را خواهد برخ ـدیبخش

 خواهد شد. دهیکرده باشد، از او آمرز
 
چنانکه او  م،یینمایك ملکن اگر در نور سلو 7 :1یوحنا1

و خون پسر او  میشراکت دار گریکدیدر نور است، با 
 .سازدیما را از هر گناه پاك م حیمس یسیع

 

 جاودان بخشد یزندگ یستیبا حیمس 11ث
 عمل رستگاري توسط مسیح موعود 26ث

و  دهدیم هیفد هیتو را از هاو اتیکه ح 4 :103مزامیر
 نهد؛یتاج رحمت و رأفت را بر سر تو م

 
 زیو هر که ورزش کند در هر چ 25 :9اول قرنتیان

لکن  ابندیرا ب یتا تاج فان شانیاما ا کشد؛یم اضتیر
 را. یرفانیما تاج غ

 
و  دیموت رهان نیکه ما را از چن 10 :1دوم قرنتیان

هم خواهد  نیکه بعد از ا میدواریو به او ام رهاندیم
 .دیرهان

 
فدا کرد  عتیما را از لعنت شر ح،یمس 13 :3غالطیان

چونکه در راه ما لعنت شد، چنانکه مکتوب است 
 2 »شود. ختهیملعون است هر که بر دار آو«

 
من  يتاج عدالت برا نیبعد از ا 8 :4دوم تیموتائوس

حاضر شده است که خداوند داور عادل در آن روز به 
 یبه همه کسان زیمن خواهد داد؛ و نه به من فقط بلکه ن

 .دارندیه ظهور او را دوست مک
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که متحمل تجربه شود،  یخوشابحال کس 12 :1یعقوب
را که خداوند  یاتیکه چون آزموده شد، آن تاج ح رایز

 .افتیبه محبان خود وعده فرموده است خواهد 
 

شبانان ظاهر شود،  سیکه رئ یتا در وقت 4 :5اول پطرس
 .دیابیتاج ناپژمرده جالل را ب

 
مترس!  دیکش یکه خواه یاز آن زحمات 10 :2مکاشفه

از شما را در زندان خواهد انداخت  یبعض سیابل نکیا
 دیو مدت ده روز زحمت خواه دیتا تجربه کرده شو

را به تو  اتیباش تا تاج ح نی. لکن تا به مرگ امدیکش
 دهم

 
: ندیگویو م ندیسرایم دیجد يو سرود 9 :5مکاشفه

 یهست شیمهرهامستحق گرفتن کتاب و گشودن «
خدا به خون خود  يو مردمان را برا يکه ذبح شد رایز

 يدیو زبان و قوم و امت خر لهیاز هر قب
 

 بخشیدن یک قلب و روح جدید 27ث
 کندیم ریس کوین يزهایکه جان تو را به چ 5 :103مزامیر

 تو مثل عقاب تازه شود. یتا جوان
 

 م،یشویجهت خسته خاطر نم نیاز ا 16 :4دوم قرنتیان
 کنیل شود،یم یما فان يظاهر تیبلکه هرچند انسان

 .گرددیباطن روز بروز تازه م
 

جهان را امر فرما  نیدولتمندان ا 17 :6اول تیموتائوس
ندارند،  دیام دارینکنند و به دولت ناپا يکه بلند پرواز
 يرا دولتمندانه برا زیزنده که همه چ يبلکه به خدا

 1 کند؛یتمتع به ما عطا م

 
 مسیح موعود لبریز از شفقت خواهد بود 15ب

چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است،  13 :103مزامیر
 .دینمایهمچنان خداوند بر ترسندگان خود رأفت م
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آل  يو ابنا زیبرادران عز يا« 26 :13اعمال رسول
و هر که از شما خداترس باشد، مر شما را کالم  میابراه

 نجات فرستاده شد. نیا
 ۱۷, ۱٦:  ۳ مالکی;۲۰, ۹:  ۳۱ میاار; ۱٥:  ٦۳ شعیاا:  ھبمراجعھ شود

 

 موعود حیخداوند و مس یمهربان 22ب
بلندتر  نیآنقدر که آسمان از زم رایز 11 :103مزامیر

 میاست، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظ
 است.

رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا  کنیل 17
 ابداآلباد است و عدالت او بر فرزندان فرزندان.

 
به جوشش : دیگویتو م یو خداوند ول 8 :54اشعیا
اما به  دمیپوشان يالحظه يخود را از تو برا یغضب

 بر تو رحمت خواهم فرمود. یاحسان جاودان
 

: و گفت)دور به من ظاهر شد ( يخداوند از جا 3 :31ارمیا
جهت تو را  نیتو را دوست داشتم، از ا یبا محبت ازل«

 به رحمت جذب نمودم.
 

و تو را تا به ابد نامزد خود خواهم ساخت و  19 :2هوشع
نامزد خود  تیتو را به عدالت و انصاف و رأفت و رحمان

 دیخواهم گردان
 

و صبر و حلم او را  یآنکه دولت مهربان ای 4 :2رومیان
خدا تو را به  یکه مهربان یدانیو نم يشماریم زیناچ

 2 کشد؟یتوبه م
 

خدا را مالحظه نما؛  یو سخت یپس مهربان 22 :11رومیان
برتو اگر در  یکه افتادند، اما مهربان یبر آنان یاما سخت

 شد. یخواه دهیبر زیواال تو ن یثابت باش یمهربان
 

در طهارت، در معرفت، در حلم، در  6 :6دوم قرنتیان
 ا،یریالقدس، در محبت بدر روح ،یمهربان
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 انیکه چون در م اما من خود، پولس 1 :10دوم قرنتیان
 بیکه غا یوقت کنیشما حاضر بودم، فروتن بودم، ل

از شما به حلم و رافت  کنم،یهستم، با شما جسارت م
 استدعا دارم حیمس

 
و  یثمره روح، محبت و خوش کنیل 22 :5غالطیان

و تواضع و  مانیو ا ییکویو ن یو حلم و مهربان یسالمت
 ،است يزکاریپره

 
 تینها یدولت ب ندهیآ يهاتا در عالم 7 :2افسسیان

دارد  یسیع حیکه بر ما در مس یخود را به لطف ضیف
 ظاهر سازد.

 
مقدس و محبوب  دگانیپس مانند برگز 12 :3کولسیان

لم و تواضع و تحمل و ح یرحمت و مهربان يخدا، احشا
 1 د؛یرا بپوش

 
و لطف نجات دهنده ما  یچون مهربان کنیل 4 :3تیطوس

که ما به عدالت  ینه به سبب اعمال 5 خدا ظاهر شد،
بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به  م،یکرده بود

 القدس است؛که از روح يایغسل تولد تازه و تازگ
 ;٥:  ۱٦ شعیاا;۱٥:  ۷ لئیوسمدوم; ۱۹:  ۱٤ دادعا:  ھبمراجعھ شود

; ۱۸:  ۳۲ میاار; ٥:  ۱٦ میاار; ۱۲:  ۳ میاار; ۷:  ٦۳ شعیاا; ۱۰:  ٥٤ شعیاا 
 ;۹:  ۷ یارکز; ۲۰, ۱۸:  ۷ همیکا; ۲:  ٤ سنوی; ۱۳:  ۲ لئیوی; ۱۱:  ۳۳ میاار
; ۳:  ۲٦; ۱۰, ۷, ٦:  ۲٥; ۷:  ۲۱; ٥۰:  ۱۸; ٥:  ۱۳; ٤:  ٦; ۷:  ٥ رمیزام

۳۱  :۷ ,۱٦ ,۲۱ ;۳۲  :۱۰ ;۳۳  :٥ ,۱۸ ,۲۲ ;۳٥:  ٦ ,۷ ,۱۰ ;٤۲  :۸ ;
٤٤  :۲٥; ٦۱  :۱ ;٥۲  :۱ ,۸ ;٥۷  :۳ ,۱۰ ;٥۹  :۱۰ ,۱٦ ,۱۷ ;٦۱  :۷ ;
٦۲  :۱۲ ;٦۳  :۳ ;٦٦  :۲۰ ;٦۹  :۱۳ ,۱٦ ;۷۷  :۸ ;۸٥  :۷ ,۱۰ ;۸٥:  ٦ ,
۱۳ ,۱٥ ;۸۸  :۱۱ ;۸۹  :۲ ,۱٤ ,۲٤ ,۲۸ ,۳۳ ,٤۹ ;۹۰  :۱٤ ;۹۲  :۲ ;۹٤ 
 :۱۸ ;۹۸  :۳ ;۱۰۰  :٥ ;۱۰۱  :۱ ;۱۰۳  :٤ ,۸ ,۱۱ ;۱۰٦  :۱ ,۷ ,٤٥ ;

۱۰۷  :۱ ,۸ ,۱٥ ,۲۱ ,۳۱ ,٤۳ ;۱۰۸  :٤ ;۱۰۹  :۲۱ ,۲٦ ;۱۱٥  :۱ ;۱۱۷ 
 :۱ ;۱۱۸  :۱ ٤ ,۲۹ ;۱۱۹  :٤۱ ,٦٤ ,۷٦ ,۸۸ ,۹۰ ,۱۲٤ ,۱٤۹ ,۱٥۹ ;

۱۳۰  :۷ ;۱۳٦  : )۲٦ x ;(۱۳۸  :۲ ,۸ ;۱٤۳  :۸ ,۱۲ ;۱٤٤  :۲ ;۱٤٥  :
  ;۳۲, ۲۲:  ۳ میاار ثیرام; ٦:  ۱٦ لمثا; ا۳:  ۳ لمثا; ا۱۱:  ۱٤۷; ۸
; ۱۳:  ۱۷ یخوارت; اول ٤۱, ۳٤:  ۱٦ یخوارت; اول ۲۲:  ۱۳ نحمیا; ٥:  ۱ نحمیا

 ; ۱٦:  ۳ حناوی; ۲۱:  ۲۰ یخوارت دوم
 ۱۲۰ رمیزامI.  ٥ ۳:  ۲ نفسسیاا

 

 دیباور شود و مورد تمج یستیموعود با حیمس 25ث
 ردیقرار گ

خداوند او را متبارك  يهمه کارها يا 22 :103مزامیر
جان من  يسلطنت او. ا يها! در همه مکاندیخوان

 خداوند را متبارك بخوان!
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مستحق است «: ندیگویکه به آواز بلند م 12 :5مکاشفه

و  ییبره ذبح شده که قوت و دولت و حکمت و توانا
 .ابدیاکرام و جالل و برکت را ب

 نیزم ریو ز نیرا که در آسمان و بر زم یو هر مخلوق 13
که  دمیشن باشد،یو آنچه در آنها م استیو در در

جالل  مویو بره را برکت و تکر نیتخت نش«: ندیگویم
 باد تا ابداآلباد. ییو توانا

 يبه رو رانیو آن پ» !نیآم«: گفتند وانیو چهار ح 14
 درافتادند و سجده نمودند.

 

 مسیح موعودعمل رستگاري توسط  26ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

 کویکه او ن رایز دییخداوند را حمد بگو 1 :107مزامیر
 است تا ابداآلباد. یاست و رحمت او باق

را از  شانیکه ا ندیرا بگو نیشدگان خداوند ا هیفد 2
 داده است. هیدست دشمن فد

را از بُلدان جمع کرده، از مشرق و مغرب و از  شانیو ا 3
 ب.شمال و جنو

 
 لیو اسرائ افتینجات خواهد  هوداییو امیدر ا 6 :23ارمیا

 دهیکه به آن نام یساکن خواهد شد و اسم تیبا امن
 عدالت ما). هوهی( نویصدق هوهی: است نیا شودیم

 
از  رایمتبارك باد، ز لیاسرائ يخداوند خدا« 68 :1لوقا

 قرار داد ییفدا شانیا يقوم خود تفقد نموده، برا
 

تا از دست دشمنان  دیعطا فرما ضیکه ما را ف 74 :1لوقا
 2 م،یخوف عبادت کن یاو را ب افته،یییخود رها

 
است آنکه  نیکه هم میبود دواریاما ما ام 21 :24لوقا

همه،  نیرا نجات دهد. و عالوه بر ا لیاسرائ دیبایم
 امور روز سوم است، نیامروز از وقوع ا
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فدا کرد  عتیما را از لعنت شر ح،یمس 13 :3غالطیان
چونکه در راه ما لعنت شد، چنانکه مکتوب است 

 »شود. ختهیملعون است هر که بر دار آو«
 

و تا پسر او را از آسمان انتظار  10 :1اول تسالوکیان
که  یسیع یعنید،یزانیکه او را از مردگان برخ دیبکش

 .رهاندیم ندهیما را از غضب آ
 

اخت تا ما را از که خود را در راه ما فدا س 14 :2تیطوس
خود طاهر سازد که  يبرا یبرهاند و امت یهر ناراست

 باشند. کویدر اعمال ن وریملک خاص او و غ
  ٥:  ۳۱ رمیزام;۱:  ٤۳ شعیاا; ۳; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 . ٥:  ۱ وداھی;۱۸:  ۱ طرسپاول; ۱۰:  ۱ ننتیارقدوم

 

 قدرت مطلق مسیح موعود 7ب
و امواج آن  دیباد تند را وزان او گفت پس 25 :107مزامیر

 را برافراشت
ها فرود شدند و جان به آسمانها باال رفتند و به لجه 26
 دیگداخته گرد یاز سخت شانیا

شدند  زانیسرگردان گشته، مثل مستان افتان و خ 27
 دیگرد رانیتماماً ح شانیو عقل ا

اد برآوردند و یخود نزد خداوند فر یآنگاه در تنگ 28
 دیبخش ییرها شانیا يهایرا از تنگ شانیا

 شیساکت ساخت که موجها یطوفان را به آرام 29
 .دیساکن گرد

 
آمد،  دیپد ایدر در یمیناگاه اضطراب عظ 24 :8متی

و او در خواب  گرفت؛یرا فرو م یکه امواج، کشت يبحد
 بود

: کرده، گفتند داریآمده، او را ب شیپس شاگردان پ 25
 !میشویکه هالك م بایخداوندا، ما را در«
 »د؟یچرا ترسان هست مانان،یکم ا يا«: گفت شانیبد 26

 یکرد که آرام بیرا نه ایآنگاه برخاسته، بادها و در
 1 آمد. دیکامل پد

 . ۲٥ ۲۳:  ۸ قاول;٤۱ ۳۹:  ٤ سقرم; ٤:  ۱ سنوی:  ھبمراجعھ شود
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 اتهام و محاکمه مسیح موعود 7ج
 من، خاموش مباش! حیتسب يخدا يا 1 :109مزامیر

 اندرا بر من گشوده بیکه دهان شرارت و دهان فر رایز 2
 اند.و به زبان دروغ بر من سخن گفته

سبب با من  یاند و بمرا احاطه کرده نهیبه سخنان ک 3
 اند.جنگ نموده

و اما من  کنندیبه عوض محبت من، با من مخالفت م 4
 دعا.

و به عوض  نداکرده يبه من بد ییکویعوض ن هو ب 5
 محبت، عداوت نموده.

 
اهل  یو تمام خیکهنه و مشا يپس رؤسا 59 :26متی

تا او را  کردندیم یسیشورا طلب شهادت دروغ بر ع
 بقتل رسانند،

آمدند،  شی. با آنکه چند شاهد دروغ پافتندین کنیل 60
 . آخر دو نفر آمده،افتندین چیه
خدا را  کلیه توانمیم": شخص گفت نیا«: گفتند 61

 »".میخراب کنم و در سه روزش بنا نما
 

از جانب پدر «: جواب داد شانیبد یسیع 32 :10یوحنا
به شما نمودم. به سبب کدام  کین يکارها اریخود بس

 2 »د؟یکنیاز آنها مرا سنگسار م کی
 

 عتیکه در شر یبلکه تا تمام شود کالم 25 :15یوحنا
 »سبب دشمن داشتند. یمرا ب«مکتوب است که  شانیا

; ۱۲, ۷:  ۳٥ رمیزام;۱۲:  ۳۱ رمیزام; ۱۲:  ۲۲ رمیزام:  ھبمراجعھ شود
; ۱۸, ۱۷:  ۸۸ رمیزام; ٥:  ٦۹ رمیزام; ٤, ۳:  ٦٤ رمیزام; ۲۰:  ۳۸ رمیزام

 . ۳:  ۱٤۰ رمیزام

 
 مسیح موعود بایستی مورد خیانت واقع شود 5ج

 يگریعمرش کم شود و منصب او را د امیا 8 :109مزامیر
 .دیضبط نما
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در جهان بودم، من  شانیکه با ا یمادام 12 :17یوحنا
و هر کس را که به من  را به اسم تو نگاه داشتم شانیا

هالك نشد، مگر  شانیاز ا یکیحفظ نمودم که  ياداده
 پسر هالکت تا کتاب تمام شود.

 
در کتاب زبور مکتوب است که  رایز 20 :1اعمال رسوالن

و  ردیکس در آن مسکن نگ چیبشود و هخانه او خراب 
 .دیضبط نما يگرینظارتش را د
  ;۲۷:  ۱۳ قاول; ٥٦ ٥٤:  ۹ قاول; ٤۱:  ۲٥ متی:  ھبمراجعھ شود

 ٦ ۱:  ۱۹ ھمکاشف; ۱۷ ۱۰:  ٦ ھمکاشف; ۸:  ۱ نیاطغال; ۲۲:  ۱٦ ننتیارقاول

 
 رنج مسیح موعود 11ج

مرا . چون امدهیعار گرد شانیو من نزد ا 25 :109مزامیر
 .جنبانندیسر خود را م نندیبیم

 
کفر  ده،یخود را جنبان يو راهگذران سرها 39 :27متی
 انیگو
و در  یکنیرا خراب م کلیکه ه یکس يا«: گفتندیم 40

خود را نجات ده. اگر پسر خدا  ،يسازیسه روز آن را م
 »!ایفرود ب بیاز صل ،یهست

 
خود را طالب  یخوش زین حیمس رایز 3 :15رومیان

مالمت  يمالمتها«بلکه چنانکه مکتوب است  بود،ینم
 ».دیگرد يکنندگان تو بر من طار

 
 یعنیمانیو کامل کننده ا شوایپ يو به سو 2 :12عبرانیان

او  شیکه پ یکه بجهت آن خوش مینگران باش یسیع
شمرده، متحمل  زیرا ناچ یحرمت یموضوع بود، ب

و به دست راست تخت خدا نشسته  دیگرد بیصل
 1 .است

 ; ۲۱ ۱۹, ۱۱ ۸:  ٦۹ رمیزام;۷, ٦:  ۲۲ رمیزام:  ھبمراجعھ شود
 . ۱۳:  ۱۳ ننیاراعب

 
 موعود حیاقتدار مس 13ب
 ابدی يروزیپ یکیبر مرگ و تار دیموعود با حیمس 14ث
 داوري در آینده توسط مسیح 2ح
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 آینده پادشاهی مسیح 3ح
راست خداوند خواهد مسیح موعود بر دست  7ح

 نشست
به دست راست «: به خداوند من گفت هوهی 1 :110مزامیر

 انداز تو سازم. يتا دشمنانت را پا نیمن بنش
خواهد فرستاد.  ونیقوت تو را از صه يخداوند عصا 2

 کن. یدشمنان خود حکمران انیدر م
 

از  یسیجمع بودند، ع انیسیو چون فر 41 :22متی
 دهیپرس شانیا

او پسر  د؟یبریچه گمان م حیدرباره مس«: گفت 42
 پسر داود.«: بدو گفتند »ست؟یک

پس چطور داود در روح، او را «: را گفت شانیا 43
 :دیگویچنانکه م خواند؟یخداوند م

خداوند به خداوند من گفت، به دست راست من " 44
 انداز تو سازم. يتا دشمنان تو را پا نیبنش

چگونه  خواند،یاوند مپس هرگاه داود او را خد 45
 »باشد؟یپسرش م

 یهرگز نداشت و نه کس يکس قدرت جواب و چیو ه 46
 جرأت سؤال کردن از او نمود. گریاز آن روز د

 
پس چون به دست راست خدا باال  33 :2اعمال رسوالن

را که  نیا افته،یالقدس موعود را از پدر برده شد، روح
 است ختهیر دیشنویو م دینیبیشما حال م

خود  کنیکه داود به آسمان صعود نکرد ل رایز 34
خداوند به خداوند من گفت بر دست راست " دیگویم

 نیمن بنش
 2 ".زمانداز تو سا يتا دشمنانت را پا 35

 
که  یو بعد از آن انتها است وقت 24 :15اول قرنتیان

ملکوت را به خدا و پدر سپارد. و در آن زمان تمام 
 دیو تمام قدرت و قوت را نابود خواهد گردان استیر

خود  يهایپا ریکه همه دشمنان را ز یمادام رایز 25
 دیاو سلطنت بنما دیبایننهد، م

 موت است شود،یدشمن آخر که نابود م 26
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۱۳۸ 
 

 يو يهایپا ریرا ز زیهمه چ«را یز 27: 15اول قرنتیان
 ریرا ز زیهمه چ«که  دیگویاما چون م». انداخته است
او  ری، واضح است که او که همه را ز»انداخته است

 است. یانداخت، مستثن
شده باشند، آنگاه خود  يو عیکه همه مط یاما زمان 28

 عیرا مط زیخواهد شد او را که همه چ عیپسر هم مط
 خدا کل در کل باشد. آنکهتا  دیگردان يو

 
عمل کرد چون او را از  حیکه در مس 20 :1افسسیان

 يهایو به دست راست خود در جا دیزانیمردگان برخ
 دینشان یآسمان

و قدرت و قوت و سلطنت و هر  استیباالتر از هر ر 21
عالم فقط بلکه در  نینه در ا شود،یکه خوانده م ینام

 زین ندهیعالم آ
 زیهمه چ سراو نهاد و او را  يهایپا ریرا ز زیو همه چ 22

 داد، سایبه کل
او که همه را در همه پر  يپر یعنیکه بدن اوست  23
 .سازدیم

 
خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و  1 :1عبرانیان

به پدران ما تکلم  ایمختلف بوساطت انب يهاقیطر
 نمود،

آخر به ما بوساطت پسر خود متکلم شد  امیا نیدر ا 2
او  لهیموجودات قـرار داد و بوس عیکه او را وارث جم

 ـد؛یعالمهـا را آفر
فروغ جاللش و خاتم جوهرش بوده و به کلمـه  که 3

خود حامـل همه موجودات بـوده، چـون  قوت
به دست  ـد،یطهـارت گناهـان را به اتمـام رسان

 1 بنشست، نییعل یدر اعلـ ـایراست کبر
 

: از فرشتگان هرگز گفت کیو به کدام  13 :1عبرانیان
انداز  يبه دست راست من تا دشمنان تو را پا نیبنش«

 ؟»تو سازم
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 يو بعد از آن منتظر است تا دشمنانش پا 13 :10عبرانیان
مقدسان را  یقربان کیاز آنرو که به  14 انداز او شوند.

 است تا ابداآلباد. دهیکامل گردان
 ; ۱۹:  ۱٦ سقرم; ۳۷ ۳٥:  ۱۲ سقرم; ۱# :  ھبمراجعھ شود

 ; ۲:  ۱۲ ننیاراعب; ۳۷ ۳٤:  ۲ نالوسر لعماا; ٤٤ ٤۱:  ۲۰ قاول
 . ۲۲:  ۳ طرسپاول

 
 قدرت مطلق مسیح موعود 7ب

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 یتبرع يایقوم تو در روز قوت تو، هدا 3 :110مزامیر

تو از  یشبنم جوان ت،یقدوس ينتهای. در زباشندیم
 توست. يرحم صحرگاه برا

 
 رفته،یکالم او را پذ شانیپس ا 41 :2اعمال رسوالن

سه هزار نفر  نایگرفتند و در همان روز تخم دیتعم
 وستندیپ شانیبد

 
کرده  یکالم خداوند ترق نطوریبد 20 :19والناعمال رس

 .گرفتیقوت م
 

خدا  دند،یرا شن نیچون ا شانیا 20: 21اعمال رسوالن
برادر، آگاه  يا«گفتند:  ينموده، به و دیرا تمج

اند و آورده مانیا انیهودیکه چند هزارها از  یهست
 .   ورندیغ عتیدر شر عایجم

 
عالم در او  ادیاز بن شیچنانکه ما را پ 4 :1افسسیان

 بیع یتا در حضور او در محبت مقدس و ب دیبرگز
 .میباش

 
خداست که در شما بر حسب  رایز 13 :2فیلیپیان
 جادیخود، هم اراده و هم فعل را بعمل ا يرضامند

 2 .کندیم
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۱۳۹ 
 

کامل گرداناد تا  کویشما را در هر عمل ن 21 :13عبرانیان
و آنچه منظور نظر او باشد، در  ـدیاراده او را بجـا آور

که او را تا  حیمس یسیشما بعمل آورد بوساطت ع
 .نیابداآلباد جالل باد. آم

 
 میعظ یگروه نکیکه ا دمید نیو بعد از ا 9 :7مکاشفه

 لهیرا نتواند شمرد، از هر امت و قب شانیکس ا چیکه ه
 يهاتخت و در حضور بره به جامه شیو قوم و زبان در پ

نخل به دست گرفته،  يهاآراسته و شاخه دیسف
 اندستادهیا

 ;۸:  ۱ نالوسر لعماا; ٤; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود
; ٤:  ۱۳ ننتیارقدوم;۳:  ۸ ننتیارقدوم; ۳٥ ۳۰, ٤:  ٤ نالوسر لعماا

 . ۱٤:  ۲ طوستی; ۷:  ٤ نکیاوتسالاول

 

 شیعنوان کشموعود به حیخدمت مس 3ت
 مانیخداوند قسم خورده است و پش 4 :110مزامیر

تا ابداآلباد، به رتبه  یتو کاهن هست«نخواهد شد که 
 ».صدقیملک

 
خود را جالل نداد  زین حیمس نیو همچن 5 :5عبرانیان

تو پسر «: گفت يکهنه بشود، بلکه او که به و سیکه رئ
 »نمودم. دیمن امروز تو را تول ؛یمن هست

تو تا به ابد کاهن «: دیگویم زین گریچنانکه در مقام د 6
 ».صدقیبر رتبه ملک یهست

 
ما داخل شد  يبرا شرویکه آن پ ییجا 20 :6عبرانیان

 دیکهنه گرد سیرئ صدق،یکه بر رتبه ملک یسیع یعنی
 1 تا ابداآلباد.

 
 کنیاند و لقسم کاهن شده یب شانیا رایز 21 :7عبرانیان

خداوند قسم «: دیگویم يبا قسم از او که به و نیا
 ياراده نخواهد داد که تو کاهن ابد رییخورد و تغ

 .صدقیبر رتبه ملک یهست
 یسیکه ع ياست آن عهد کوتریقدر ن نیبه هم 22

 .دیضامن آن گرد
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دارند  يرا که کم زور یمردمان عتیاز آنرو که شر 28
است،  عتیلکن کالم قسم که بعد از شر سازد،یکاهن م

 پسر را که تا ابداآلباد کامل شده است.
 ; ۱۰ ۷:  ٥ ننیاراعب;۱۳:  ٦ یارکز; ۱۸:  ۱٤ شیداپی:  ھبمراجعھ شود

 . ۱۱ ۱:  ۱۰ ننیاراعب; ۲۸ ۱:  ۷ ننیاراعب

 

 داوري در آینده توسط مسیح 2ح
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

به دست راست توست؛ در روز خداوند که  5 :110مزامیر
  غضب خود پادشاهان را شکست خواهد داد.

خواهد کرد. از الشها پر خواهد  يها داورامت انیدر م 6
 .دیخواهد کوب عیوس نیساخت و سر آنها را در زم

 
سخن گفته  شانیو خداوند بعد از آنکه به ا 19 :16مرقس

آسمان مرتفع شده، به دست راست خدا  يبود، به سو
 .شستبن

 
تا آنکه همه پسر را حرمت بدارند، همچنان  22 :5یوحنا

که به پسر حرمت  یو کس دارند؛یکه پدر را حرمت م
 که او را فرستاد احترام نکرده است. ينکند، به پدر

 
که داود به آسمان صعود نکرد  رایز 34 :2اعمال رسوالن

خداوند به خداوند من گفت بر " دیگویخود م کنیل
 نیدست راست من بنش

 "انداز تو سازم. يتا دشمنانت را پا 35
 نیبدانند که خدا هم نایقیلیخاندان اسرائ عیپس جم 36
 حیخداوند و مس د،یرا که شما مصلوب کرد یسیع

 2 »ساخته است.
 

گناهان  يبرا یقربان کیلکن او چون  12 :10عبرانیان
 به دست راست خدا بنشست تا ابداآلباد د،یگذران

انداز او  يو بعد از آن منتظر است تا دشمنانش پا 13
 شوند

 دهیمقدسان را کامل گردان یقربان کیاز آنرو که به  14
 است تا ابداآلباد.

; ٥:  ٥۱ شعیاا; ۱:  ٤۲ شعیاا; ٤:  ۲ شعیاا; ٦; # ٤; # ۱# :  ھبمراجعھ شود
 . ٥٦:  ۷ رسوالناعمال ; ۸:  ۱٦ رمیزام
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 رنج مسیح موعود 11ج
 سرافرازي مسیح موعود پیش گویی شده است 3چ

سر  نی. بنابرادیاز نهر سر راه خواهد نوش 7 :110مزامیر
 خود را بر خواهد افراشت.

 
و اآلن سرم بر دشمنانم گرداگردم  6 :27مزامیر

 مۀیرا در خ یشادکام يهایبرافراشته خواهد شد. قربان
 حیخداوند سرود و تسب يو برا دیاو خواهم گذران

 خواهم خواند.
 

چه  دیدانینم«: در جواب گفت یسیع 22 :20متی
که من  يااز آن کاسه دیتوانیم ای. آدیخواهیم
 »د؟یابیب ابم،ییرا که من م يدیو تعم دیبنوش نوشم،یم

 ».میتوانیم«: بدو گفتند
 

 يا«: رفته، باز دعا نموده، گفت گریو بار د 42 :26متی
 دنیبدون نوش الهیپ نیپدر من، اگر ممکن نباشد که ا

 »از من بگذرد، آنچه اراده تو است بشود.
 

 ندیزحمات را ب نیا حیکه مس ستیباینم ایآ 26 :24لوقا
 »تا به جالل خود برسد؟

 ;۹:  ۱۰۲ رمیزام;۳:  ۳ رمیزام; ۱۲, ۱۱:  ٥۳ شعیاا:  ھبمراجعھ شود
 . ۱۱:  ۱ طرسپاول; ۱۰, ۹:  ۲ ننیاراعب;۱۱ ۷:  ۲ نفلیپیا; ۱۱:  ۱۸ حناوی 

 

 مسیح موعود لبریز از شفقت خواهد بود 15ب
 پرهیز کاري مسیح موعود 9ث

. کندیطلوع م یکیراستان در تار ينور برا 4 :112مزامیر
 و عادل است میو رح میاو کر

 
 میحر زیچنانکه پدر شما ن دیباش میپس رح 36 :6لوقا

 1 است.
 

در جهان آمدم تا هر که به من  يمن نور 46 :12یوحنا
 آورد در ظلمت نماند. مانیا
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بلکه به  میگویحکم نم قیرا به طر نیا 8 :8دوم قرنتیان
و تا اخالص محبت شما را  گرانیسبب اجتهاد د

 .میازمایب
که  دیدانیرا م حیمس یسیخداوند ما ع ضیکه ف رایز 9

شد تا شما از فقر  ریشما فق يهرچند دولتمند بود، برا
 دیاو دولتمند شو

 
که او عادل است، پس  دیادهیاگر فهم 29 :2یوحنا1

 افتهیتولد  يکه هر که عدالت را بجا آورد، از و دیدانیم
 است.

 . ۱۰, ۷:  ۳ حناوی ۱; ۱۳, ۱۲:  ۱ نلسیاوک:  ھبمراجعھ شود

 
خداوند  يمعبد را برا یستیموعود با حیمس 17ث

 درست کند
 مسیح موعود بایستی انکار شود 3ج

را که معماران رد کردند، همان  یسنگ 22 :118مزامیر
 شده است هیسر زاو

 است بیاز جانب خداوند شده و در نظر ما عج نیا 23
که خداوند ظاهر کرده است. در آن  ياست روز نیا 24

 نمود. میخواه يوجد و شاد
 

: دیگویم نیچن هوهیخداوند  نیبنابرا 16 :28اشعیا
سنگ  یعنینهادم  يادیسنگ بن ونیدر صه نکیا«

گرانبها و اساس محکم پس هر  ياهیآزموده و سنگ زاو
 نخواهد نمود. لیآورد تعج مانیکه ا

 
مگر در کتب هرگز «: گفت شانیبد یسیع 42 :21متی

را که معمارانش رد نمودند،  یکه سنگ نیا دیانخوانده
از جانب خداوند آمد و  نیشده است. ا هیهمان سر زاو
 2 است. بیدر نظر ما عج

 
 نیا یپس معن«: نظر افکنده، گفت شانیبه ا 17 :20لوقا

را که معماران رد کردند، همان  یسنگ ست،ینوشته چ
 شده است؟ هیسر زاو
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شخص چون بر حسب اراده  نیا 23 :2اعمال رسوالن
شد، شما به دست  میخدا تسل یشدانیمستحکم و پ

 د،یکشت ده،یکش بیگناهکاران بر صل
 

 عقوب،یو اسحاق و  میابراه يخدا 13 :3اعمال رسوالن
را جالل داد که شما  یسیاجداد ما، بنده خود ع يخدا
 د،یانکار کرد الطسینموده، او را در حضور پ میتسل

 داد. دنشیکه او حکم به رهان یهنگام
 

را  لیشما و تمام قوم اسرائ عیجم 10 :4اعمال رسوالن
که شما  يناصر حیمس یسیمعلوم باد که به نام ع

در او  د،یزانیو خدا او را از مردگان برخ دیمصلوب کرد
 است ستادهیکس به حضور شما تندرست ا نیا
 دیکه شما معماران آن را رد کرد یسنگاست آن  نیا 11

 شده است. هیو الحال سر زاو
 

در  نکیا«چنانکه مکتوب است که  33 :9رومیان
و هر که  نهمیمصادم و صخره لغزش م یسنگ ونیصه

 ».دیآورد، خجل نخواهد گرد مانیبر او ا
 

که  دیابنا شده ایرسوالن و انب ادیو بر بن 20 :2افسسیان
 است. هیسنگ زاو حیمس یسیخود ع

 کلیعمارت با هم مرتب شده، به ه یتمام يکه در و 21
 کندیقدس در خداوند نمو مم
تا در روح  دیشویبا هم بنا کرده م زیشما ن يو در و 22

 1 .دیمسکن خدا شو
 

در کتاب مکتوب است که  ن،یبنابرا 6 :2اول پطرس
و  دهیبرگز هیسر زاو یسنگ ونیدر صه نهمیم نکیا«

 »آورد خجل نخواهد شد. مانیا يمکرم و هر که به و
 ; ۳٤:  ۲ لنیادا; ۳:  ۱۲ یارکز; ۷:  ٤ یارکز; ۹:  ۳ یارکز:  ھبمراجعھ شود

 ;۳۲, ۳۱:  ٥ نالوسر لعماا;۱۱, ۱۰:  ۱۲ سقرم; ۸ ۱:  ۲۸ متی
 . ۸ ٤:  ۲طرسپاول; ۲۲ ۱۹:  ۱ نفسسیاا;۱۱:  ۳ ننتیارقاول 

 
 شده است يشگویپ میموعود به اورشل حیورود مس 2ج

 
 118مزامیر  1

. دیآیمتبارك باد او که به نام خداوند م 26 :118مزامیر
 .میدهیشما را از خانه خداوند برکت م

است که ما را روشن ساخته است.  ییخدا هوهی 27 
 .دیقربانگاه ببند يبر شاخها سمانهایرا به ر حهیذب

 
کنان  ادیو پس او رفته، فر شیاز پ یو جمع 9 :21متی

که  یپسر داودا، مبارك باد کس عانایهوش«: گفتندیم
 !نییعل یدر اعل عانای! هوشدیآیبه اسم خداوند م

شد، تمام شهر به آشوب آمده،  میو چون وارد اورشل 10
 ست؟یک نیا«: گفتندیم
از ناصره  ینب یسیاست ع نیا«: آن گروه گفتند 11

 ».لیلج
 

 دیپس مرا نخواه نیاز ا میگویبه شما م رایز 39 :23متی
مبارك است او که به نام خداوند  دییتا بگو دید
 ».دیآیم

 
خود را در  يهاجامه رفتیکه او م یو هنگام 36 :19لوقا

 گستردندیراه م
 یتمام د،یرس تونیکوه ز يریبه سراز کیو چون نزد 37

کرده، به آواز بلند خدا را حمد گفتن  يشاگردانش شاد
 بودند دهیکه از او د یشروع کردند، به سبب همه قوات

به  دیآیکه م یمبارك باد آن پادشاه«: گفتندیو م 38
 نییعل یدر آسمان و جالل در اعل ینام خداوند؛ سالمت

 »باد.
 

نخل را گرفته، به استقبال او  يهاشاخه 13 :12یوحنا
مبارك باد  عانایهوش«: کردندیآمدند و ندا م رونیب

 2 .دیآیکه به اسم خداوند م لیپادشاه اسرائ
 

 یسیمتبارك باد خدا و پدر خداوند ما ع 3 :1افسسیان
در  یکه ما را مبارك ساخت به هر برکت روحان حیمس
 .حیدر مس یآسمان يهایجا

 . ۱۰, ۹:  ۱۱ سقرم:  ھبمراجعھ شود
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۱٤۲ 
 

 مسیح موعود قانون خداوند را عملی میکند 12ث
 دارم؛یتو را چقدر دوست م عتیشر 97 :119مزامیر
 روز تفکر من است یتمام

 رایساخته است ز ترمیاوامر تو مرا از دشمنانم حک 98
 .باشدینزد من م شهیکه هم

که شهادات  رایشدم ز ترمیمعلمان خود فه عیاز جم 99
 تو تفکر من است

تو را نگاه  يایکه وصا رایخردمندتر شدم ز خیاز مشا 100
 داشتم.

خود را از هر راه بد نگاه داشتم تا آن که کالم  يهایپا 101
 تو را حفظ کنم

 میکه تو مرا تعل رایز دم،یتو رو برنگردان يهایاز داور 102
 يداد
است و به دهانم از  نیریکالم تو به مذاق من چه ش 103

 .ترنیریعسل ش
 

 يا«: توجه نموده، گفت یسیدر آن وقت، ع 25 :11متی
 نیکه ا کنمیم شیتو را ستا ن،یپدر، مالک آسمان و زم

و به  یو خردمندان پنهان داشت انیامور را از دانا
 !يکودکان مکشوف فرمود

 
که  افتنـدیکـلیو بعـد از سـه روز، او را در ه 46 :2لوقا

 شنودیرا م شانیمعلمـان نشسته، سخنان ا ـانیدر م
 کرد یسؤال هم شانیو از ا

او  ياز فهم و جوابهـا د،یشنیو هر که سخن او را م 47
 .گشـتیم ـریمتح

 
 يا«: گفت يآمده، به و یسیاو در شب نزد ع 2 :3یوحنا

که از جانب خدا  یکه تو معلم هست میدانیاستاد م
را که تو  یمعجزات تواندیکس نم چیه رایز ياآمده

 1 »باشد. يخدا با و نکهیجز ا د،یبنما یینمایم
 

خوراك من آن است «: گفت شانیبد یسیع 34 :4یوحنا
که خواهش فرستنده خود را به عمل آورم و کار او را 

 به انجام رسانم.
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در محبت من  د،یمرا نگاه دار اگر احکام 10 :15یوحنا
ماند، چنانکه من احکام پدر خود را نگاه  دیخواه

 .مانمیام و در محبت او مداشته
 

پس  کندینم يخود بد هیمحبت به همسا 10 :13رومیان
 است. عتیشر لیمحبت تکم

 
 الواقعیکه کالم او را نگاه دارد، ف یلکن کس 5 :2یوحنا1

 میدانیم نیکامل شده است و از ا يمحبت خدا در و
 .میهست يکه در و

 
است محبت خدا که احکام او را  نیهم رایز 3 :5یوحنا1

 .ستیو احکام او گران ن مینگاه دار
 ; ۲۳:  ۲ لئیوی;۹:  ۸ میاار; ۸:  ۲ میاار; ۸ ٦:  ٤ ھتثنی:  ھبمراجعھ شود
 . ۱۲:  ٥ ننیاراعب;۱٤, ۹ ٦:  ۱٥ متی; ۱۱:  ۱۳ متی

 
 رنج مسیح موعودجزئیات  13ج

و  کردند اریکنندگان بر پشت من ش اریش 3 :129مزامیر
 خود را دراز نمودند. يارهایش

 
پشت خود را به زنندگان و رخسار خود را به  6 :50اشعیا

و آب دهان  ییخود را از رسوا يمُوکنان دادم و رو
 پنهان نکردم.

 
مجروح ما  يرهایو حال آنکه به سبب تقص 5 :53اشعیا

ما  یسالمت بی. و تأددیو به سبب گناهان ما کوفته گرد
 .میافتیاو ما شفا  يآمد و از زخمها يبر و

 
ها خواهند سپرد تا او را استهزا و او را به امت 19 :20متی

و در روز سوم  ندیزنند و مصلوب نما انهیکنند و تاز
 2 »خواهد برخاست.

 
 یسیآزاد کرد و ع شانیا يآنگاه بْرابا را برا 26 :27متی

 زده، سپرد تا او را مصلوب کنند. انهیرا تاز
 ;۱٥:  ۱٥ سقرم;۳٤:  ۱۰ سقرم; ۲۳:  ٥۱ شعیاا:  ھبمراجعھ شود

 . ۳۳:  ۱۸ قاول 
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۱٤۳ 
 

 دهنده باشدنجات یستیموعود با حیمس 9ت
 عمل رستگاري توسط مسیح موعود 26ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

 رایباشند ز دواریخداوند ام يبرا لیاسرائ 7 :130مزامیر
 که رحمت نزد خداوند است و نزد اوست نجات فراوان

 .يگناهان و عیخواهد داد، از جم هیرا فد لیو او اسرائ 8
 

و همه  آمرزدیکه تمام گناهانت را م 3 :103مزامیر
 بخشد؛یتو را شفا م يهامرض

و تاج رحمت و  دهدیم هیفد هیتو را از هاو اتیکه ح 4
 نهد؛یرأفت را بر سر تو م

 
 یسیو نام او را ع دییخواهد زا يو او پسر 21 :1متی

را از گناهانشان  شیکه او امت خو راینهاد، ز یخواه
 ».دیخواهد رهان

 
از  رایمتبارك باد، ز لیاسرائ يخداوند خدا« 68 :1لوقا

 قرار داد ییفدا شانیا يقوم خود تفقد نموده، برا
 

 شوندیاو مجانا عادل شمرده م ضیو به ف 24 :3رومیان
 است. حیمس یسیکه در ع ياهیبه وساطت آن فد

 
گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد،  رایز 14 :6رومیان

 .ضیف ریبلکه ز دیستین عتیشر ریچونکه ز
 

نجات خواهند  لیاسرائ یهمگ نیو همچن 26 :11رومیان
نجات  ونیاز صه«چنانکه مکتوب است که  افت،ی

 عقوبیرا از  ینید یظاهر خواهد شد و ب يادهنده
 1 خواهد برداشت؛

 
 یعنیهیبه سبب خون او فد يکه در و 7 :1افسسیان

 .میاافتهیاو  ضیآمرزش گناهان را به اندازه دولت ف
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که خود را در راه ما فدا ساخت تا ما را از  14 :2تیطوس
خود طاهر سازد که  يبرا یبرهاند و امت یهر ناراست

 باشند. کویدر اعمال ن وریملک خاص او و غ
 

ها، بلکه به و نه به خون بزها و گوساله 12 :9عبرانیان
مرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و  کیخون خود، 

 .افتیرا  يابد هیفد
 
که او ظاهر شد تا گناهان را  دیدانیو م 5 :3یوحنا1

 ستیگناه ن چیه يبردارد و در و
و هر که گناه  کندیثابت است گناه نم يهر که در و 6

 شناسدیاست و نم دهیاو را ند کندیم
که  یشما را گمراه نکند؛ کس یفرزندان، کس يا 7

عادل است چنانکه او عادل  آورد،یعدالت را به جا م
 است

 سیکه ابل رایاست ز سیاز ابل کندیکه گناه م یو کس 8
جهت پسر خدا  نیو از ااز ابتدا گناهکار بوده است. 

 را باطل سازد. سیظاهر شد تا اعمال ابل
 ;۲۸:  ۲۱ قاول; ۳۸:  ۲ قاول; ۳۱:  ۱٥ سقرم; ۳; # ۲# :  ھبمراجعھ شود

 . ۱٤:  ۱ نلسیاوک; ۱٤:  ۱ نفسسیاا;۳۰:  ۱ ننتیارقاول; ۲۱:  ۲٤ قاول 

 

 شده است ییگوشیموعود پ حیتولد مس 1پ
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

قسم خورد  یداود به راستـ يخداوند برا 11 :132مزامیر
از ثمـره صُلب تـو بر «و از آن بر نخواهد گشت که 

 تخت تو خواهم گذاشت.
اگر پسران تـو عهد مـرا نگاه دارند و شهاداتم را که  12

تو تا به  یبر کرس زین شانیپسران ا آموزم،یم شانیبد
 »ابد خواهند نشست.

 
 رایترسان مباش ز میمر يا«: بدو گفتفرشته  30 :1لوقا

 2 .ياافتهیکه نزد خدا نعمت 
و او را  دییزا یخواه يحامله شده، پسر نکیو ا 31
 دینام یخواه یسیع
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۱٤٤ 
 

 ،یاو بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعل 32: 1لوقا
و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا  شود یمسم

 خواهد فرمود
خواهد کرد  یتا به ابد پادشاه عقوبیانو او بر خاند 33

 »نخواهد بود. تیو سلطنت او را نها
 

ما برافراشت، در خانه بنده  يبرا یو شاخ نجات 69 :1لوقا
 خود داود.

 يایگفت که از بدو عالم انب نیچنانچه به زبان مقدس 70
 بودند،یاو م

 
بود و دانست که خدا  یپس چون نب 30 :2اعمال رسوالن

صلب او بحسب جسد،  تیاو قسم خورد که از ذر يبرا
 ند،یتا بر تخت او بنش زاندیرا برانگ حیمس

 ۲۸:  ۱۰۲ رمیزام; ۲۱:  ٥۹ شعیاا; ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 
 مسیح موعود باید به مردمش تبرك بخشد 16ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

است  دهیرا برگز ونیکه خداوند صه رایز 13 :132مزامیر
 مرغوب فرموده. شیمسکن خو يو آن را برا

 
و  ونیبه جبل صه دیابلکه تقرب جسته 22 :12عبرانیان

 یو به جنود ب يسماو میاورشل یعنییح يشهر خدا
 شماره از محفل فرشتگان

که در آسمان مکتوبند و  ینخست زادگان يسایو کل 23
 1 و به ارواح عادالن مکمل عیداور جم يبه خدا

 دهیو به خون پاش دیمتوسط عهد جد یسیو به ع 24
 .لیاز خون هاب کوترین یمعن بهشده که متکلم است 

; ٦۹, ٦۸:  ۷۸ رمیزام;۱٦:  ٦۸ رمیزام; ۳۲:  ۱٤ شعیاا; ۱# :  ھبمراجعھ شود
 ۲:  ۸۷ رمیزام

 

 مسیح موعود باید به مردمش تبرك بخشد 16ث
 نجایاست آرامگاه من تا ابداآلباد. ا نیا« 14 :132مزامیر

 رغبت دارم. نیدر ا رایساکن خواهم بود ز
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تمام زحمتکشان و  ينزد من ا دییایب 28 :11متی
 دیخواهم بخش یگرانباران و من شما را آرام

که  رایز دیابیمیو از من تعل دیریمرا بر خود گ وغی 29
 یو در نفوس خود آرام باشمیو افتاده دل م میحل

 افت؛یدیخواه
 

مرا  یاگر کس«: واب او گفتدر ج یسیع 23 :14یوحنا
کالم مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را  د،یمحبت نما

مسکن  ياو آمده، نزد و يمحبت خواهد نمود و به سو
 گرفت میخواه

 
 یداخل آن آرام م،یآورد مانیما که ا رایز 3 :4عبرانیان

در خشم خود قسم «: چنانکه گفته است م،یگردیم
و حال » من داخل نخواهند شد. یخوردم که به آرام

 بود دهیعالم به اتمام رس نشیآنکه اعمال او از آفر
 ; ۱:  ٦٦ شعیاا; ۱٥:  ٥۷ شعیاا; ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 ; ۲, ۱:  ۷٦ رمیزام; ۱٦:  ٦۸ رمیزام; ۹, ۷:  ٤۳; ۸:  ۳۸ لقیازح
 ۱۱ ۱:  ٤ ننیاراعب۱٦:  ٦ ننتیارقدوم; ۲۱:  ۱۳٥ رمیزام; ۹, ۸:  ۱۳۲ رمیزام

 

 مسیح موعود باید به مردمش تبرك بخشد 16ث
برکت خواهم داد و  نهیآذوقه آن را هرآ 15 :132مزامیر

 خواهم ساخت، ریرا به نان س رانشیفق
 

 رایخوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت، ز 6 :5متی
 خواهند شد. ریس شانیا
 

ها امت زهایچ نیا عیکه در طلب جم رایز 32 :6متی
همه  نیکه بد داندیشما م یاما پدر آسمان. باشندیم
 2 .دیدار اجیاحت زیچ

 
 نند؛یبنش نیپس جماعت را فرمود تا بر زم 6 :8مرقس

و آن هفت نان را گرفته، شکر نمود و پاره کرده، به 
مردم گذارند. پس نزد آن  شیشاگردان خود داد تا پ

 گروه نهادند
رکت ب زیداشتند. آنها را ن زیکوچک ن یو چند ماه 7

 نهند شانیا شیداده، فرمود تا پ
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۱٤٥ 
 

پر از  لیشدند و هفت زنب ریپس خورده، س 8: 8مرقس
 مانده برداشتند. یباق يهاپاره

 شانیبه چهار هزار بود. پس ا بیو عدد خورندگان قر 9
 را مرخص فرمود.

 
فرمود و  ریس کوین يزهایگرسنگان را به چ 53 :1لوقا

 رد نمود دستیدولتمندان را ته
 

 اتیمن نان ح«: گفت شانیبد یسیع 35 :6یوحنا
هرگز گرسنه نشود و هر  د،یکه نزد من آ یهستم. کس
 آرد، هرگز تشنه نگردد مانیکه به من ا

 
 ستندیزیبا هم م ماندارانیو همه ا 44 :2اعمال رسوالن

 بودندیم کیشر زیو در همه چ
و امالك و اموال خود را فروخته، آنها را به هر کس  45

 کردندیم میتقس اجشیقدر احتبه 
و در  بودندیم وستهیپ کدلیبه  کلیو هر روزه در ه 46

و  یو خوراك را به خوش کردندیها نان را پاره مخانه
 .خوردندیم یدلساده 

 ; ۱۰ ۹:  ۳٤ رمیزام; ۱٤:  ۳۱ میاار; ۱٦:  ۳۳ شعیاا:  ھبودشھجعا رم
 . ۲۱ ۱۹:  ۱٤ متی

 
 مردمش تبرك بخشدمسیح موعود باید به  16ث

و کاهنانش را به نجات ملبس خواهم  16 :132مزامیر
 ترنم خواهند نمود. نهیساخت و مقدسانش هرآ

 
 د،یافتیدیتعم حیهمه شما که در مس رایز 27 :3غالطیان

 1 .دیرا در بر گرفت حیمس
 

و ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان و کهنه  6 :1مکاشفه
 .نیباد تا ابداآلباد. آم ییساخت، او را جالل و توانا

 ; ۹:  ۱۳۲ رمیزام; ۱۰:  ٦۱ شعیاا; ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود
 ; ۱٤ ۹:  ۷ ھمکاشف;٤:  ٤ ھمکاشف; ٥:  ۳ ھمکاشف; ٤۱:  ٦ یخوارتدوم

 . ٦:  ۲۰ ھمکاشف

 
 خدمت مسیح به عنوان پادشاه 4ت
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
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و  دیانیرودر آنجا شاخ داود را خواهم  17 :132مزامیر
 خود آماده خواهم ساخت حیمس يبرا یچراغ

دشمنان او را به خجالت ملبس خواهم ساخت و تاج  18
 »شکوفه خواهد آورد. ياو بر و

 
القدس پر شده، نبوت از روح ایو پدرش زکر 67 :1لوقا

 :نموده، گفت
از قوم  رایمتبارك باد، ز لیاسرائ يخداوند خدا« 68

 قرار داد ییفدا شانیا يخود تفقد نموده، برا
ما برافراشت، در خانه بنده خود  يبرا یو شاخ نجات 69

 داود.
 يایگفت که از بدو عالم انب نیچنانچه به زبان مقدس 70

 بودند،یاو م
که از ما نفرت  یاز دشمنان ما و از دست آنان ییرها 71

 دارند،
 

بود  میشمعون نام در اورشل یشخص نکیو ا 25 :2لوقا
بود و  لیاسرائ یو منتظر تسل یو متق که مرد صالح

 بود. يالقدس بر وروح
 حیبود که تا مس دهیرس یالقدس بدو وحو از روح 26

 دید یموت را نخواه ینیخداوند را نب
درآمد و چون  کلیروح، به ه ییپس به راهنما 27

را آوردند تا رسوم  یسیعیعنیآن طفل  نشیوالد
 را بجهت او بعمل آورند عتیشر
و خدا را متبارك  دهیرا در آغوش خود کشاو  28

 :خوانده، گفت
به  ،یدهیخداوند بنده خود را رخصت م يالحال ا« 29

 بر حسب کالم خود. یسالمت
 است، دهیکه چشمان من نجات تو را د رایز 30
 .یساخت ایمه هاتام عیجم يرو شیکه آن را پ 31
ها کند و قوم تو امت يکه کشف حجاب برا ينور 32

 2 »را جالل بُود. لیاسرائ
 

خداوند  د،یگویو خود داود در کتاب زبور م 42 :20لوقا
 نیبه خداوند من گفت به دست راست من بنش
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 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه
سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م

 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس
 »خواهد کرد.

 ; ۹, ۸: ۲۱ رمیزام;۲۱:  ۲۹ لقیازح; ٥; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود
 . ٤ ۱:  ۱٤۸ رمیزام; ۲۹:  ۱۰۹ رمیزام

 
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

خداوند، تمام پادشاهان جهان تو را  يا 4 :138مزامیر
 حمد خواهند گفت، چون کالم دهان تو را بشنوند

که جالل  رایز د،ییخداوند را خواهند سرا يهاقیو طر 5
 است. میخداوند عظ

 
من  نکیا: دیگویم نیچن هوهیخداوند  22 :49اشعیا

ها دراز خواهم کرد و علم امت يدست خود را بسو
 شانیها خواهم برافراشت. و اقوم يرا بسو شیخو

پسرانـت را در آغـوش خود خواهند آورد و دخترانت 
 برداشته خواهند شد شانیابر دوش 

 يهاهیدا شانیا يهاتو و ملکه يو پادشاهان الالها 23
 يافتاده، خاك پا نیتو خواهند بود و نزد تو رو به زم

 هوهیدانست که من  یو تو خواه دیسیتو را خواهند ل
که منتظر من باشند، خجل نخواهند  یهستم و آنان

 .دیگرد
 

 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه
سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م

 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس
 1 »خواهد کرد.

 . ٥; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 
 علم مطلق مسیح موعود 8ب

 .ياخداوند مرا آزموده و شناخته يا 1 :139مزامیر
مرا از  يو فکرها یدانیمرا متو نشستن و برخاستن  2

 يادهیدور فهم
مرا  يهاقیو همه طر ياکرده شیراه و خوابگاه مرا تفت 3

 يادانسته

 
 139و  138 و 132مزامیر 1

 يتو ا نکهیجز ا ست،یبر زبان من ن یکه سخن رایز 4
 .ياخداوند آن را تمامًا دانسته

 
از «: را درك نموده، گفت شانیا االتیخ یسیع 4 :9متی

 د؟یدهیفاسد به خاطر خود راه م االتیبهر چه خ
 

که هر سخن باطل که  میگویبه شما م کنیل 36 :12متی
 خواهند داد يحساب آن را در روز داور ند،یمردم گو

شد و  یکه از سخنان خود عادل شمرده خواه رایز 37
 »تو بر تو حکم خواهد شد. ياز سخنها

 
 یرا ملتفت شده، طفل شانیدل ا الیخ یسیع 47 :9لوقا

 بگرفت و او را نزد خود بر پا داشت
 

: شاگردان خود توجه نموده گفت يو به سو 22 :10لوقا
کس  چیرا پدر به من سپرده است. و ه زیهمه چ«
جز پدر و نه که پدر  ست،یکه پسر ک شناسدینم
او  ياز پسر و هر که پسر بخواهد برا ریغ ست،یک

 »مکشوف سازد.
 

موتمن  شانیرا بد شتنیخو یسیع کنیل 24 :2یوحنا
 شناختیکه او همه را م راینساخت، ز

درباره انسان  ینداشت که کس اجیو از آنجا که احت 25
 .دانستیخود آنچه در انسان بود م رایشهادت دهد، ز

 
را گفت، در روح مضطرب  نیا یسیچون ع 21 :13یوحنا

به شما  نیآم نیآم«: گشت و شهادت داده، گفت
 »خواهد کرد. میا مرا تسلاز شم یکیکه  میگویم

 
و الزم  یدانیرا م زیکه همه چ میاالن دانست 30 :16یوحنا

 میکنیجهت باور م نیاز تو بپرسد. بد یکه کس ستین
 2 ».يآمد رونیکه از خدا ب
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شمعون، پسر  يا«: مرتبه سوم بدو گفت 17 :21یوحنا
 رایپطرس محزون گشت، ز »؟يداریمرا دوست م ونا،ی

پس به او  »؟يداریمرا دوست م«مرتبه سوم بدو گفت 
. تو یواقف هست زیخداوندا، تو بر همه چ«: گفت

: بدو گفت یسیع» .دارمیکه تو را دوست م یدانیم
 گوسفندان مرا خوراك ده.«

 
حکم  يزیاز وقت به چ شیلهذا پ 5 :4اول قرنتیان

ظلمت را روشن  يایکه خفا دیایتا خداوند ب دیمکن
دلها را به ظهور خواهد آورد؛  يتهایخواهد کرد و ن

 آنگاه هر کس را مدح از خدا خواهد بود.
 

بلکه  ستین یخلقت از نظر او مخف چیو ه 13 :4عبرانیان
است، برهنه و  يدر چشمان او که کار ما با و زیهمه چ

 .باشدیمنکشف م
 

گشاده  يدر نکی. ادانمیاعمال تو را م 8 :3مکاشفه
آن را نتواند بست،  یام که کستو گذارده يرو شیپ
و کالم مرا حفظ کرده، اسم مرا  يدار یاندك قوت رایز

 1 .يانکار ننمود
 ; ۳:  ۱۲ میاار; ۲۸:  ۳۷ شعیاا; ۱٥:  ۲۹ شعیاا:  ھبمراجعھ شود

 ; ۳:  ۱۷ رمیزام;۱٦:  ۳ مالکی; ۲٤:  ۲۳ میاار; ۱۰, ۹:  ۱۷ میاار
; ۲۳:  ۱۳۹ رمیزام; ۸ ۳:  ۱۲۱ رمیزام;۱۱:  ۹٤ رمیزام; ۲۱:  ٤٤ رمیزام

 . ۲۸, ۱۹ ۱٦:  ٤ حناوی; ۲۲:  ۲ لنیادا; ۱٤:  ۱۲ ھجامع;۲۱:  ٥ لمثاا

 

 حضور همه جانبه ي مسیح 9ب
از روح تو کجا بروم؟ و از حضور تو کجا  7 :139مزامیر

 زم؟یبگر
! و اگر در یاگر به آسمان صعود کنم، تو آنجا هست 8

 !یتو آنجا هست نکیبستر بگسترانم ا هیهاو
 ساکن شوم ایدر يو در اقصا رمیسحر را بگ ياگر بالها 9

خواهد نمود و دست  يدست تو مرا رهبر زیدر آنجا ن 10
 گرفت. هدراست تو مرا خوا

 
سه نفر به اسم من جمع  ایکه دو  ییجا رایز 20 :18متی

 حاضرم شانیا انیشوند، آنجا در م
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 يکه همه امـور ـدیده ـمیرا تعل شانیو ا 20 :28متی
مـن هـر  نکیام حفظ کنند. و ارا که به شما حکم کرده

 .ـنیآم» .باشـمیعالم همراه شما م يروزه تا انقضا
 

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه  1 :1یوحنا
 خدا بود.

 
دانست که من در  دیو در آن روز شما خواه 20 :14یوحنا

 و شما در من و من در شما.پدر هستم 
 

 زیهمه چ يو او قبل از همه است و در و 17 :1کولسیان
 دارد. امیق

 ;۲:  ٥ همیکا; ۲٤, ۲۳:  ۲۳ میاار:  ھبمراجعھ شود
 . ۲۳, ۲۲, ۱۰, ۳, ۲:  ۲۱ ھمکاشف 

 
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

تو، تو را حمد  يکارها عیخداوند جم يا 10 :145مزامیر
 خوانندیتو، تو را متبارك م . و مقدسانندیگویم
تو  ییو توانا ندیگویدربارة جالل ملکوت تو سخن م 11

 .کنندیم تیرا حکا
دهند و  میآدم تعل یتو را به بن میعظ يتا کارها 12

 ملکوت تو را. دیمج ییایکبر
دهرها و سلطنت تو  عیتا جم استیملکوت تو، ملکوت 13

 تا تمام دورها. یباق
 

 ضیف يخادم آن شدم بحسب عطاکه  7 :3افسسیان
 خدا که بر حسب عمل قوت او به من داده شده است

 نیا نم،یهمه مقدس نیبه من که کمتر از کمتر یعنی 8
 اسیق یها به دولت بامت انیعطا شد که در م ضیف

 2 بشارت دهم، حیمس
 

و  یو باق يپادشاه سرمد يبار 17 :1اول تیموتائوس
را اکرام و جالل تا  دیوح میحک يرا، خدا دهیناد

 .نیابداآلباد باد. آم
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را به خدا  حیتسب یاو قربان لهیپس بوس 15 :13عبرانیان
را که به اسم او معترف  ییثمره لبها یعنیم،یبگذران
 باشند.

 
مستحق است «: ندیگویکه به آواز بلند م 12 :5مکاشفه

و  ییبره ذبح شده که قوت و دولت و حکمت و توانا
 ».ابدیو برکت را باکرام و جالل 

 نیزم ریو ز نیرا که در آسمان و بر زم یو هر مخلوق 13
که  دمیشن باشد،یو آنچه در آنها م استیو در در

جالل  مویو بره را برکت و تکر نیتخت نش«: ندیگویم
 »باد تا ابداآلباد. ییو توانا

 
 میعظ یگروه نکیکه ا دمید نیو بعد از ا 9 :7مکاشفه

 لهیرا نتواند شمرد، از هر امت و قب شانیکس ا چیکه ه
 يهاتخت و در حضور بره به جامه شیو قوم و زبان در پ

نخل به دست گرفته،  يهاآراسته و شاخه دیسف
 اندستادهیا
ما  ينجات، خدا«: ندیگویو به آواز بلند ندا کرده، م 10

 بر تخت نشسته است و بره را است. کهرا 
و چهار  رانیفرشتگان در گرد تخت و پ عیو جم 11

 يتخت به رو شیبودند. و در پ ستادهیا وانیح
 درافتاده، خدا را سجده کردند

! برکت و جالل و حکمت و سپاس و نیآم«: و گفتند 12
ما را باد تا ابداآلباد.  يخدا ،ییاکرام و قوت و توانا

 1 ».نیآم
 

 يهابنواخت که ناگاه صدا ياو فرشته 15 :11مکاشفه
سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م

 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس
 »خواهد کرد.

 يکه در حضور خدا بر تختها ریو چهار پ ستیو آن ب 16
 درافتاده، خدا را سجده کردند ياند، به روخود نشسته

قادر  يخداوند، خدا يا میکنیتو را شکر م«: گفتندو  17
خود را  میکه قوت عظ رایز ،يو بود یمطلق که هست

 .یبدست گرفته، به سلطنت پرداخت
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که  دمیبلند در آسمان شن يو آواز 10 :12مکاشفه

ما و  ياکنون نجات و قوت و سلطنت خدا«: دیگویم
برادران ما  یکه آن مدع رایاو ظاهر شد ز حیقدرت مس

 يدعو شانیما بر ا يکه شبانه روز در حضور خدا
 افکنده شد. ریبه ز کند،یم

 
حمد «: آمده، گفت رونیاز تخت ب يو آواز 5 :19مکاشفه

بندگان او و ترسندگان او  یتمام يما را ا يخدا دیینما
 »!ریو چه صغ ریچه کب

 يو چون آواز آبها ریکث یچون آواز جمع دمیو شن 6
: گفتندیکه م دیشد يفراوان و چون آواز رعدها

ما قادر مطلق، سلطنت  يخداوند خدا رایز اه،یهللو«
 !تگرفته اس

 . ۲۸ ۲۱:  ۱٥ ننتیارقاول; ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 

 دهنده باشد هیفد یستیموعود با حیمس 5ث
. کندیخداوند چشمان کوران را باز م 8 :146مزامیر

. خداوند عادالن را افرازدیخداوند خم شدگان را بر م
 .داردیدوست م

 
آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد و  5 :35اشعیا

 .دیکران مفتوح خواهد گرد يگوشها
 

 شانیا یسیدر حال چشمانشان باز شد و ع 30 :9متی
 ».ابدیاطالع ن یزنهار کس«فرمود که  دیرا به تأک

 
و لنگان به رفتار  گردندیم نایکه کوران ب 5 :11متی

و ابرصان طاهر و کران شنوا و مردگان زنده  ندیآیم
 2 شنوند؛یبشارت م رانیو فق شوندیم

 
تو را  مانتیشو که ا نایب«: گفت يبه و یسیع 42 :18لوقا

 »شفا داده است.
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پس چگونه چشمان تو باز «: بدو گفتند 10 :9یوحنا
 یسیکه او را ع یشخص«: او جواب داد 11 »گشت؟

به من  ده،یشمان من مالگل ساخت و بر چ ند،یگویم
. آنگاه رفتم و يبرو و بشو لوحایگفت به حوض س

 »گشتم. نایشسته ب
 

تا از  یرا باز کن شانیتا چشمان ا 18 :26اعمال رسوالن
به جانب خدا  طانینور و از قدرت ش يظلمت به سو

 نیمقدس انیدر م یراثیبرگردند تا آمرزش گناهان و م
 ».ابندیکه بر من است ب یمانیا لهیبوس

 
 دیتا چشمان دل شما روشن گشته، بدان 18 :1افسسیان

و کدام است دولت جالل  ستیدعوت او چ دیکه ام
 ن،یاو در مقدس راثیم

 
و کهانت ملوکانه  دهیبرگز لهیلکن شما قب 9 :2اول پطرس

 دیکه ملک خاص خدا باشد هست یو امت مقدس و قوم
خود  بیاو را که شما را از ظلمت، به نور عج لیتا فضا

 .دییخوانده است، اعالم نما
 . ۱۸, ۱٦:  ٤۲ شعیاا:  ھبمراجعھ شود

 

 عمل رستگاري توسط مسیح موعود 26ث
و  دهدیشکسته دالن را شفا م 3 :147مزامیر

 .بنددیرا م شانیا يهاجراحت
 نیرا به زم رانیو شر افرازدیرا بر م نانیخداوند مسک 6 

 .اندازدیم
 

 نیوارث زم شانیا رایز مان،یخوشابحال حل 5 :5متی
 1 خواهند شد.

 
که مرا مسح  رایروح خداوند بر من است، ز« 18 :4لوقا

را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته  رانیکرد تا فق
و کوران  يرا به رستگار رانیدالن را شفا بخشم و اس

 را آزاد سازم، دگانیموعظه کنم و تا کوب یینایرا به ب
 . ٦:  ٥ طرسپاول:  ھبمراجعھ شود
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و  کندیرا بنا م میخداوند اورشل 2 :147مزامیر

 .دینمایرا جمع م لیپراکندگان اسرائ
را مستحکم کرده  تیهادروازه يکه پشت بندها رایز 13

 و فرزندانت را در اندرونت مبارك فرموده است
و تو را از مغز گندم  دهدیم یکه حدود تو را سالمت 14
 گرداندیم ریس
فرستاده است و قول او به  نیکه کالم خود را بر زم 15

 .دودیتر مهر چه تمام يزود
 

برافراشته، رانده  یها علمو به جهت امت 12 :11اشعیا
 هودایو پراکندگان  را جمع خواهد کرد لیشدگان اسرائ

 را از چهار طرف جهان فراهم خواهد آورد.
 

مراجعت  ونیبه صه: دیگویم نیخداوند چن 3 :8زکریا
ساکن خواهم شد و  میاورشل انیام و در منموده
به کوه  وتیصبا هوهیبه شهر حق و کوه  میاورشل

 خواهد شد. یمقدس مسم
 

از ختنه چه  ایو  ست؟یچ برتري یهودپس  1 :3رومیان
 ده؟یفا

کالم خدا امانت  شانیاز هر جهت؛ اول آنکه بد اریبس 2
 داده شده است.

 
سر  نیشما از ا خواهمیبرادران نم يا رایز 25 :11رومیان

 یکه مادام دیکه مبادا خود را دانا انگار دیخبر باش یب
 لیاز اسرائ یبر بعض یسختدل د،یایها درنامت يکه پر

 گشته است يطار
 افت،ینجات خواهند  لیاسرائ یهمگ نیو همچن 26

 يانجات دهنده ونیاز صه«چنانکه مکتوب است که 
خواهد  عقوبیرا از  ینید یشد و ب اهدظاهر خو
  برداشت؛

که گناهانشان  یدر زمان شانیاست عهد من با ا نیو ا 27
 2 »را بردارم.
 ; ۱۸:  ۱٦ متی;۱٦ ۱۳:  ۱۰۲ رمیزام; ۳; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 . ۲٥:  ۱۱ نمیارو; ۱۹ ۱۷:  ۲ نفسسیاا;۱۰:  ۱ نفسسیاا; ۱٤, ۱۳:  ۱۹ متی
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 مزامیر

۱٥۰ 
 

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
و  دیی! خداوند را سرود تازه بسرااهیهللو 1 :149مزامیر
 او را در جماعت مقدسان! حیتسب

کنند و پسران  يخود شاد نندهیدر آفر لیاسرائ 2
 .ندیوجد نما شیدر پادشاه خو ونیصه

بخوانند. با بربط و عود او را  حینام او را با رقص تسب 3
 .ندیبسرا

 نانیدارد. مسک يرضامند شیخداوند از قوم خو رایز 4
 سازدیم لیرا به نجاتْ جم

خود  ي. و بر بسترهاندیمقدسان از جالل فخر بنما 5
 ترنم بکنند.

 
پادشاه تو  نکیا دییرا گو ونیدختر صه«که  5 :21متی

 »و سواره بر حمار و بر کره االغ. یبا فروتن دیآینزد تو م
 

که  یمبارك باد آن پادشاه«: گفتندیو م 38 :19لوقا
در آسمان و جالل در  یبه نام خداوند؛ سالمت دیآیم

 »باد. نییعل یاعل
 

اسم تو را به برادران «: دیگویچنانکه م 12 :2عبرانیان
 حیتو را تسب سایکل انیو در م کنمیخود اعالم م
 ».خواهم خواند

 
محبت  دیادهیه او را اگرچه ندک 8 :1اول پطرس

 مانیلکن بر او ا د،ینیبیو اآلن اگرچه او را نم دیینمایم
 انیب توانیکه نم يایبا خرم دیینمایآورده، وجد م

 کرد و پر از جالل است.
 

 ریدر لباس غ یقلب یباطن تیبلکه انسان 4 :3اول پطرس
 1 و آرام که نزد خدا گرانبهاست. میفاسد روح حل

 
: ندیگویو م ندیسرایم دیجد يو سرود 9 :5مکاشفه

 یهست شیمستحق گرفتن کتاب و گشودن مهرها«
خدا به خون خود  ياو مردمان را بر يکه ذبح شد رایز

 يدیو زبان و قوم و امت خر لهیاز هر قب
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و  یما پادشاهان و کهنه ساخت يخدا يرا برا شانیو ا 10
 »سلطنت خواهند کرد. نیبر زم

 
و چون  ریکث یچون آواز جمع دمیو شن 6 :19مکاشفه

که  دیشد يفراوان و چون آواز رعدها يآواز آبها
ما قادر مطلق،  يخداوند خدا رایز اه،یهللو«: گفتندیم

 سلطنت گرفته است!
 ; ۲۲:  ۱۲ لئیوسماول; ۷, ٦:  ۷ ھتثنی; ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 ; ۲٥, ۲۲:  ۲۲ رمیزام;٥, ٤:  ٦۲ شعیاا; ٥:  ٥٤ شعیاا; ۱۰:  ٤۲ شعیاا
 ; ۳ ۱:  ۱۰۰ رمیزام; ۱: ۹۸ رمیزام; ۱:  ۹٦ رمیزام; ۳, ۲:  ۳۳ رمیزام

 ; ۹:  ۱٤٤ رمیزام; ٤ ۳:  ۱۳٥ رمیزام; ۱۸:  ۱۱٦ رمیزام;۱:  ۱۱۱ رمیزام
 . ٥:  ٥ طرسپاول; ٤:  ۱٥۰ رمیزام

 

 داوري در آینده توسط مسیح 2ح
باشد.  شانیبلند خدا در دهان ا حاتیتسب 6 :149مزامیر

 شانیدو دمه در دست ا ریو شمش
 ندیبنما فیبر طوا هابیها انتقام بکشند و تأدتا از امت 7
ببندند و سروران  رهایرا به زنج شانیو پادشاهان ا 8
 نیآهن يرا به پابندها شانیا
 نیاجرا دارند. ا شانیرا که مکتوب است بر ا يو داور 9

 !اهیهمه مقدسان او. هللو يکرامت است برا
 

که به جهت  نیزم لیو هر کدام از قبا 17 :14زکریا
باران  شانیبر ا ند،یایپادشاه برن وتیصبا هوهیعبادت 

 نخواهد شد.
 شانیو حاضر نشوند بر ا ندیایمصر برن لهیو اگر قب 18
اوند که خد ییاست بال نی(باران) نخواهد شد. ا زین

که به جهت نگاه داشتن  ییهاوارد خواهد آورد بر امت
 .ندیایبرن هامهیخ دیع
که به  ییهااست قصاص مصر و قصاص همه امت نیا 19

 2 .ندیایبرن هامهیخ دیجهت نگاه داشتن ع
 

 يرا داور ایکه مقدسان، دن دیدانینم ای 2 :6اول قرنتیان
قابل  ایآ ابد،یاز شما حکم  ایخواهند کرد؛ و اگر دن

 د؟یستیمقدمات کمتر ن
کرد تا  میخواه يکه فرشتگان را داور دیدانینم ایآ 3

 چه رسد به امور روزگار؟
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 مزامیر

۱٥۱ 
 

تر کالم خدا زنده و مقتدر و برنده رایز 12 :4عبرانیان
دو دم و فرو رونده تا جدا کند نفس  ریاست از هر شمش

قلب  يتهایافکار و ن زیو روح و مفاصل و مغز را و مم
 است،

 
و در دست راست خودهفت ستاره داشت  16 :1مکاشفه

و  آمدیم رونیب زیدو دمه ت يریو از دهانش شمش
 .تابدیاش چون آفتاب بود که در قوتش مچهره

 
خواهـم داد  يرا به و نیا د،یغالب آآنکه  21 :3مکاشفه

چنانکه مـن غلبـه  نـد،یکـه بر تخت من با من بنش
  1 و با پدر خود بر تخت او نشستـم. افتمی

 ; ٥ ۳:  ۱٤٥ رمیزام; ۱٤:  ۹٦ رمیزام; ٦; # ۱# :  ھبمراجعھ شود
 . ۲۱ ۱ ۱:  ۱۹ ھمکاشف; ۱٤:  ۲ قاول; ۲۲, ۱۸:  ۷ لنیادا; ۱٤:  ۱٤۸ رمیزام
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 امثال

۱٥۲ 
 

 امثال
 مسیح موعود بایستی روحش را جاري سازد 4چ

 نکی. ادییبه سبب عتاب من بازگشت نما 23 :1امثال
روح خود را بر شما افاضه خواهم نمود و کلمات خود را 

 بر شما اعالم خواهم کرد.
 

و بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم  28 :2یوئیل
و پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود و  ختیر
 .دیخواهند د اهایشما و جوانان شما رؤ رانیپ

 
روح  میو بر خاندان داود و بر ساکنان اورشل 10 :12ازکری

 زهیو بر من که ن ختیو تضرعات را خواهم ر ضیف
 يمن مثل نوحه گر يو برا ستیاند خواهند نگرزده
خواهند نمود و مانند  يخود، نوحه گر گانهیپسر  يبرا

من  يبرا رد،یماتم گ شینخست زاده خو يکه برا یکس
 ماتم تلخ خواهند گرفت.

 
القدس پر گشته، به و همه از روح 4 :2اعمال رسوالن

قدرت تلفظ  شانیکه روح بد یمختلف، به نوع يزبانها
 به سخن گفتن شروع کردند د،یبخش

از شما  کیو هر  دیتوبه کن«: گفت شانیپطرس بد 38
 دیبجهت آمرزش گناهان تعم حیمس یسیبه اسم ع

 1 .افتیدیالقدس را خواهروح يو عطا دیریگ
 . ۱٥:  ۳۲ شعیاا:  ھبمراجعھ شود

 

 موجود بوده است تیموعود از ازل حیمس 4الف
 موعود حیمس نیتده 1ت

خود داشت، قبل از  قیخداوند مرا مبداء طر 22 :8امثال
 از ازل شیاعمال خو

 از بودن جهان شیمن از ازل برقرار بودم، از ابتدا پ 23
که  یها نبود من مولود شدم، وقتکه لجه یهنگام 24

 پر از آب وجود نداشت. يهاچشمه
از تلها مولود  شیقبل از آنکه کوهها برپا شود، پ 25

 دمیگرد
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و نه اول  و صحراها را هنوز نساخته بود نیچون زم 26
 غبار ربع مسکون را.

 که او آسمان را مستحکم ساخت من آنجا بودم یوقت 27
 را بر سطح لجه قرار داد رهیکه دا یو هنگام

لجه  يهاو چشمه ه افالك را باال استوار کردک یوقت 28
 دیرا استوار گردان

تا آبها از فرمان او تجاوز  حد قرار داد ایچون به در 29
 را نهاد. نیزم ادیکه بن یو زمان نکنند

 
در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه  1 :1یوحنا

 خدا بود.
 همان در ابتدا نزد خدا بود 2
 يزیاز او چ ریشد و به غ دهیاسطه او آفربه و زیهمه چ 3

 افتیاز موجودات وجود ن
 نور انسان بود. اتیبود و ح اتیدر او ح 4
 

پدر مرا نزد خود جالل ده، به  يو اآلن تو ا 5 :17یوحنا
 جهان نزد تو داشتم نشیکه قبل از آفر یهمان جالل

با من باشند  ياکه به من داده یآنان خواهمیپدر م يا 24
 ياتا جالل مرا که به من داده باشمیکه من م ییدر جا

 .يجهان محبت نمود ياز بنا شیکه مرا پ رایز نند،یبب
 

است، نخست  دهیناد يو او صورت خدا 15 :1کولسیان
 دگانیآفر یزاده تمام

شد، آنچه در آسمان  دهیآفر زیکه در او همه چ رایز 16
و  یدنیو ناد یدنید يزهایاست از چ نیو آنچه بر زم

او و  لهیو قوات؛ همه بوس اساتیتختها و سلطنتها و ر
 2 شد دهیاو آفر يبرا
 دارد امیق زیچ همهیو او قبل از همه است و در و 17
که او ابتدا  رایرا سر است، ز سایکل یعنیو او بدن  18

او مقدم  زیاست و نخست زاده از مردگان تا در همه چ
 شود.

در او ساکن  يپر یداد که تمام نیخدا رضا بد رایز 19
 شود،
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 امثال

۱٥۳ 
 

خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و  1 :1عبرانیان
به پدران ما تکلم  ایمختلف بوساطت انب يهاقیطر

 نمود
آخر به ما بوساطت پسر خود متکلم شد  امیا نیدر ا 2

او  لهیموجودات قـرار داد و بوس عیکه او را وارث جم
  ـد؛یعالمهـا را آفر

که فروغ جاللش و خاتم جوهرش بوده و به کلمـه  3
خود حامـل همه موجودات بـوده، چـون  قوت

به دست  ـد،یطهـارت گناهـان را به اتمـام رسان
 بنشست نییعل یدر اعلـ ـایراست کبر

 یبه مقـدار آنکه اسمـ ـد،یو از فرشتگان افضال گرد 4
 بود افتهیـراثیبه م شـانیبزرگتـر از ا

 رتو پس«از فرشتگان هرگز گفت که  کیبه کدام  رایز 5
من او « ضاً یو ا» نمودم دی. من امروز تو را تولیمن هست

 ؟»را پدر خواهم بود و او پسر من خواهد بود
 ; ٦:  ۲ رمیزام; ۲:  ٥ همیکا; ۲٦:  ۱ شیداپی:  ھبمراجعھ شود

 . ۲, ۱:  ۱ حناوی ۱; ۱۱, ۱۰:  ۱ نفسسیاا

 

 رابطه مسیح موعود با پدرش 5الف
 يو روز بروز شاد آنگاه نزد او معمار بودم 30 :8امثال

 .کردمیبه حضور او اهتزاز م شهیو هم نمودمیم
 یمن با بن يو شاد يو نیزم يو اهتزاز من در آباد 31

 .بودیآدم م
 

فوراً از آب برآمد  افت،یدیچون تعم یسیاما ع 16 :3متی
گشاده شد و روح خدا را  يکه در ساعت آسمان بر و

 دیآیم ينزول کرده، بر و يکه مثل کبوتر دید
است پسر  نیا«که  دیاز آسمان در رس یآنگاه خطاب 17

 »من که از او خشنودم. بیحب
 

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه  1 :1یوحنا
 1 خدا بود

 بتدا نزد خدا بودهمان در ا 2
 يزیاز او چ ریشد و به غ دهیبه واسطه او آفر زیهمه چ 3

 .افتیاز موجودات وجود ن
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که در  ياگانهیاست؛ پسر  دهیند یخدا را هرگز کس 18
 آغوش پدر است، همان او را ظاهر کرد.

 
خوراك من آن است «: گفت شانیبد یسیع 34 :4یوحنا

آورم و کار او را که خواهش فرستنده خود را به عمل 
 به انجام رسانم.

 
و هر  داردیکه پدر پسر را دوست م رایز 19 :5یوحنا

 نیو اعمال بزرگتر از ا دینمایبدو م کندیآنچه خود م
 دییبدو نشان خواهد داد تا شما تعجب نما

و زنده  زاندیخیهمچنان که پدر مردگان را بر م رایز 20
زنده  خواهدیهر که را م زیپسر ن نیهمچن کند،یم
 .کندیم

 ; ٥:  ۱۷ متی; ۸ ٦:  ٤۰ رمیزام; ۱:  ٤۲ شعیاا:  ھبمراجعھ شود
 . ۹:  ۸ ننتیارقدوم;۲۸:  ۱٦ حناوی; ۱:  ۱۳ حناوی; ۲۸:  ۱۲ حناوی

 

 مسیح موعود همان پسر خدا است 1ب
که به آسمان صعود نمود و از آنجا  ستیک 4 :30امثال

که باد را در مشت خود جمع نمود؟  ستینزول کرد؟ ک
 یکه تمام ستیکه آب را در جامه بند نمود؟ ک ستیو ک

و پسر او  ستیرا استوار ساخت؟ نام او چ نیزم ياقصا
 .يچه اسم دارد؟ بگو اگر اطالع دار

 
به ما  يو پسر دهییزا يما ولد يکه برا رایز 6 :9اشعیا
او  شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم دهیبخش

و سرور  يو پدر سرمد ریقد يو خدا ریو مش بیعج
 خوانده خواهد شد. یسالمت

 
 لیو اسرائ افتینجات خواهد  هوداییو امیدر ا 6 :23ارمیا

 دهیکه به آن نام یساکن خواهد شد و اسم تیبا امن
 2 عدالت ما). هوهی( نویصدق هوهی: است نیا شودیم

 
نزد خدا بود و کلمه در ابتدا کلمه بود و کلمه  1 :1یوحنا

 خدا بود.
که در  ياگانهیاست؛ پسر  دهیند یخدا را هرگز کس 18

 آغوش پدر است، همان او را ظاهر کرد.
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 امثال

۱٥٤ 
 

 
به آسمان باال نرفت مگر آن کس که  یو کس 13 :3یوحنا

پسر انسان که در آسمان  یعنیآمد  نییاز آسمان پا
 است.

 
اول  نکهیجز ا ست؟یصعود نمود چ نیاما ا 9 :4افسسیان

آنکه نزول نمود، همان  10 .نینزول هم کرد به اسفل زم
افالك تا همه  عیکرد باالتر از جم زیاست که صعود ن

 1 را پر کند. زهایچ
; ۷:  ۲ رمیزام; ۱٤:  ۷ میاار; ۱۸:  ۱۳ داوران; ۳:  ۳۰ ھتثنی:  ھبمراجعھ شود

 . ۷, ٦:  ۱۰ نمیارو; ٤٦:  ٦ حناوی; ۲۳ ۲۱:  ۱ متی; ٤:  ۳۸ وبیا
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 غزل غزلها

۱٥٥ 
 

 غزل غزلها
 قدوسیت، حسن و شکوه مسیح موعود 18ب

و تمام او  نیریش اریدهان او بس 16 :5غزل غزلها
 اریاست  نیاست محبوب من و ا نیاست. ا نیمرغوبتر

 .میدختران اورشل يمن، ا
 

آدم و نعمت بر  یاز بن یهست ترلیتو جم 2 :45مزامیر
خدا تو را مبارك  ن،یشده است. بنابرا ختهیتو ر يلبها

 ساخته است تا ابداآلباد.
 

که عروس دارد داماد است، اما دوست  یکس 29 :3یوحنا
از آواز داماد  شنود،یآواز او را م ستادهیداماد که ا

من کامل  یخوش نی. پس اگرددیخشنود م اریبس
 .دیگرد

 یزندگ یام ولمصلوب شده حیبا مس 20 :2غالطیان
در من  حیبلکه مس ن،ینه من بعد از ا کنیل کنمیم

 کنم،یکه الحال در جسم م ی. و زندگانکندیم یزندگ
که مرا محبت نمود و خود  کنمیبر پسر خدا م مانیبه ا

 1 من داد. يرا برا
 
را  یآن محبت میاو ما دانسته و باور کرده 16 :4یوحنا1

که خدا با ما نموده است. خدا محبت است و هر که در 
 .يمحبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در و
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 5غزل غزلها  1



 اشعیا

۱٥٦ 
 

 اشعیا
 هم باشد هایمیکل ریغ حیمس یستیموعود با حیمس 10ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

آخر واقع خواهد شد که کوه خانه  امیو در ا 2 :2اشعیا
خداوند برقله کوهها ثابت خواهد شد و فوق تلها 

آن  يها بسوامت عیو جم دیبرافراشته خواهد گرد
 روان خواهند شد. 

 دییایب«: کرده، خواهند گفت متیعز اریبس يهاو قوم 3
تا  مییتا به کوه خداوند و به خانه خداي یعقوب برآ

 يو يدهد و به راهها میرا به ما تعل شیخو يهاقیطر
و کالم  ونیاز صه عتیکه شر رایز» .مییسلوك نما

 صادر خواهد شد. میخداوند از اورشل
 

من  نکیا: دیگویم نیچن هوهیخداوند  22 :49اشعیا
ها دراز خواهم کرد و علم امت يا بسودست خود ر

 شانیها خواهم برافراشت. و اقوم يرا بسو شیخو
پسرانـت را در آغـوش خود خواهند آورد و دخترانت 

 برداشته خواهند شد.  شانیبر دوش ا
 يهاهیدا شانیا يهاتو و ملکه يو پادشاهان الالها 23

 يافتاده، خاك پا نیتو خواهند بود و نزد تو رو به زم
 هوهیدانست که من  یو تو خواه دیسیتو را خواهند ل

که منتظر من باشند، خجل نخواهند  یهستم و آنان
 .دیگرد

 
 هوهییرا کرس میدر آن زمان اورشل رایز 17 :3ارمیا

ها به آنجا به جهت اسم امت یو تمام دیخواهند نام
 گریبار د شانیجمع خواهند شد و ا میبه اورشل هوهی
 1 خود را نخواهند نمود. ریشر يدلها یسرکش يرویپ

 
واقع  گریبار د: دیگویم نیچن وتیصبا هوهی 20 :8زکریا

 اریبس يها و ساکنان شهرهاخواهد شد که قوم
 خواهند آمد.

: رفته، خواهند گفت گریشهر به شهر د کیو ساکنان  21
 هوهیو  مییتا از خداوند مسألت نما میبرو دییایب

 خواهم آمـد.  زیو من ن میرا بطلب وتیصبا
 
 2اشعیا  1

خواهند آمد تا  میعظ يهاو امت اریبس يهاو قوم 22
بطلبند و از خداوند  میرا در اورشل وتیصبا هوهی

  .ندیمسألت نما
در آن روزهـا ده نفـر  دیگویم نیچن وتیصبا هوهی 23

چنگ  يهودیها بـه دامن شخص امت ياز همه زبانها
زده، متمسک خواهند شد و خواهند گفت همـراه 

که خـدا با شمـا  میادهیشن ـرایز ـمییآیشمـا م
 »است.

 
متذکر شده،  نیزم يهاکرانه عیجم 27 :22مزامیر
 لیخداوند بازگشت خواهند نمود؛ و همۀ قبا يبسو
 ها به حضور تو سجده خواهند کرد.امت

ها مسلط و بر امتسلطنت از آن خداوند است و ا رایز 28
 است.

 
 میمکتوب است که همه از خدا تعل ایدر انب 45 :6یوحنا

 افتیمیو تعل دی. پس هر که از پدر شنافتیخواهند 
 .دیآینزد من م

 
القدس بر شما چون روح کنیل 8 :1اعمال رسوالن

بود،  دیو شاهدان من خواه افتیدیقوت خواه د،یآیم
 »جهان. يو سامره و تا اقصا هیهودییو تمام میدر اورشل

 
جز  میبگو یکه سخن کنمیجرأت نم رایز 18 :15رومیان

 يبواسطه من به عمل آورد، برا حیکه مس يدر آن امور
 2ها در قول و فعل،اطاعت امت

 
 دیاافتهیو اما در شما آن مسح که از او  27 :2یوحنا1

دهد  میشما را تعل یکه کس دیثابت است و حاجت ندار
 میتعل زیبلکه چنانکه خود آن مسح شما را از همه چ

که شما  يپس بطور ست،یو حق است و دروغ ن دهدیم
 .دیمانیداد در او ثابت م میرا تعل

 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه
سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م

 2اشعیا  2



 اشعیا

۱٥۷ 
 

 یتا ابداآلباد حکمراناو شد و  حیاز آن خداوند ما و مس
 »خواهد کرد.

 
که  دمیبلند در آسمان شن يو آواز 10 :12مکاشفه

ما و  ياکنون نجات و قوت و سلطنت خدا«: دیگویم
برادران ما  یکه آن مدع رایاو ظاهر شد ز حیقدرت مس

 يدعو شانیما بر ا يکه شبانه روز در حضور خدا
 افکنده شد. ریبه ز کند،یم

 
 ستیکه از تو نترسد، خداوندا و ک ستیک 4 :15مکاشفه

که تو تنها قدوس  رایز د؟یننما دیکه نام تو را تمج
ها آمده، در حضور تو پرستش امت عیو جم یهست

 »است! دهیکه احکام تو ظاهر گرد رایخواهند کرد، ز
 

با بره جنگ خواهند نمود و بره بر  شانیا 14 :17مکاشفه
االرباب و ربکه او  رایغالب خواهد آمد، ز شانیا

هستند که  يبا و زکهین یپادشاه پادشاهان است و آنان
 ».نندیو ام دهیخوانده شده و برگز

 
بزرگ بلند  یآنگاه مرا در روح، به کوه 10 :21مکاشفه

را به من نمود که از آسمان  میبرد و شهر مقدس اورشل
 1شود،یاز جانب خدا نازل م
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 قضاوت در آینده توسط مسیح 2ح
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

 يهاخواهد نمود و قوم يها را داورو او امت 4 :2اشعیا
خود  يرهایشمش شانیخواهد کرد و ا هیرا تنب ياریبس

ها اره يرا برا شیخو يهازهیگاوآهن و ن يرا برا

 
 2اشعیا  1

نخواهد  ریشمش یبر امت یخواهند شکست و امت
 جنگ را نخواهند آموخت. گریو بار د دیکش

 
و  یتو و خراب نیظلم در زم گریبار د و 18 :60اشعیا

 يدر حدود تو مسموع نخواهد شد و حصارها یرانیو
 یخواه حیرا تسب شیخو يهاخود را نجات و دروازه

 .دینام
 

 میو اسب را از اورشل میو من ارابه را از افْرا 10 :9زکریا
شکسته خواهد  یمنقطع خواهم ساخت و کمان جنگ

تکلم خواهد نمود و  یها به سالمتشد و او با امت
خواهد  نیزم يو از نهر تا اقصا ایتا در ایسلطنت او از در

 بود.
 

تا آنکه همه پسر را حرمت بدارند، همچنان  22 :5یوحنا
که به پسر حرمت  یو کس دارند؛یکه پدر را حرمت م

 که او را فرستاد احترام نکرده است. ينکند، به پدر
کالم مرا بشنود و  هر که میگویبه شما م نیآم نیآم 23

دارد و در  یجاودان اتیآورد، ح مانیبه فرستنده من ا
منتقل گشته  اتیاز موت تا به ح هبلک د،یآینم يداور

 است.
 

را مقرر فرمود که در  يروز رایز 31 :17اعمال رسوالن
خواهد نمود به آن  يآن ربع مسکون را به انصاف داور

او را  نکهیداد به ا لیفرمود و همه را دل نیکه مع يمرد
 2 ».دیزانیاز مردگان برخ

 
 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه

سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م
 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس

 »خواهد کرد.
 

 یآسمان را گشوده و ناگاه اسب دمیو د 11 :19مکاشفه
 يو حق نام دارد و به عدل داور نیکه سوارش ام دیسف

 د،ینمایو جنگ م
 ; ۹ ۳:  ۱۱اشعیا; ۷:  ۹اشعیا; ۱۰:  ۲اول سموئیل :مراجعھ شودبھ
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 مسیح نور است 21ب
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

تا در نور خداوند  دییایب عقوبیخاندان  يا 5 :2اشعیا
 .مییسلوك نما

 
قوم خود  یکه خداوند شکستگ يو در روز 26: 30اشعیا

 ییرا شفا دهد، روشنا شانیرا ببندد و ضرب جراحت ا
آفتاب هفت  ییآفتاب و روشنا ییماه مثل روشنا

 هفت روز خواهد بود. ییچندان مثل روشنا
 

است که بنده  یلیقل زیچ نیا: دیگویپس م 6 :49اشعیا
 انیو ناج یرا برپا کن عقوبیتا اسباط  يمن بشو

ها خواهم . بلکه تو را نور امتيرا باز آور لیاسرائ
 بود ینجات من خواه نیزم يو تا اقصا دیگردان

 
تا ساکنان در ظلمت و ظل موت را نور دهد و  79 :1لوقا
 ».دینما تیهدا یسالمت قیما را به طر يهایپا

 
 یکه در کنار راه هستند کسان یو آنان 12 :8یوحنا

آمده، کالم را  سیفوراً ابل شنوند،یکه چون م باشندیم
آورده نجات  مانیمبادا ا د،یربایم شانیا ياز دلها

 1 .ابندی
 

 یاندك زمان«: گفت شانیبد یسیآنگاه ع 35 :12یوحنا
که نور با شماست، راه  ینور با شماست. پس مادام

که در  یو کس رد؛یتا ظلمت شما را فرو نگ دیبرو
 . رودیبه کجا م داندینم رودیراه م یکیتار
تا  دیآور مانیکه نور با شماست به نور ا یمادام 36

رفته  ت،را بگف نیچون ا یسیع» .دیپسران نور گرد
 ساخت. یمخف شانیخود را از ا

 
آمد. پس  کیشد و روز نزد یشب منقض 12 :13میانرو

 .میکرده، اسلحه نور را بپوش رونیرا ب یکیاعمال تار
 
 2اشعیا  1

 
الحال  کنیل د،یظلمت بود شتریکه پ رایز 8 :5افسسیان

. پس چون فرزندان نور رفتار دیباشیدر خداوند، نور م
و عدالت و  ییکوینور در کمال، ن وهیکه م رایز 9.دیکن

 است. یراست
 

شما پسران نور و پسران  عیجم رایز 5 :5اول تسالوکیان
 .میستیاز شب و ظلمت ن د،یروز هست

و  داریبلکه ب میبه خواب نرو گرانیمثل د نیبنابرا 6
 .میباش اریهش

 
چنانکه او  م،یینمایلکن اگر در نور سلوك م 7 :1یوحنا1

و خون پسر او  میشراکت دار گریکدیدر نور است، با 
 .سازدیما را از هر گناه پاك م حیمس یسیع

 
ماه آن  ایندارد که آفتاب  اجیو شهر احت 23 :21مکاشفه

 سازدیکه جالل خدا آن را منور م رایدهد ز ییرا روشنا
 2 و چراغش بره است.

ها در نورش سالک خواهند بود و پادشاهان و امت 24
 جهان، جالل و اکرام خود را به آن خواهند درآورد.

 
; ٤:  ٥۱اشعیا; ۱۰:  ٥۰اشعیا; ۱٦, ٦:  ٤۲اشعیا; ۳:  ۲اشعیا: ود بھمراجعھ ش

 ۱٥:  ۸۹مزامیر; ۲۹:  ۱۸مزامیر; ۷, ٦:  ۱٤زکریا; ۲۰, ۱۹, ۳, ۱:  ٦۰اشعیا
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 اشعیا
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 او بایستی مسیح موعود اسرائیل باشد 7الف
 شودیباعث شناخته شدن جالل خدا م حیمس 14ب
 به مردمش تبر ك بخشد دیموعود با حیمس 16ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 مسیح باید جالل یابد. 11ح

 وهیو م لیو جل بایدر آن روز شاخه خداوند ز 2 :4اشعیا
 خواهد بود. نتیفخر و ز لیاسرائ انیبه جهت ناج نیزم

 
که  دیآیم یامیا نکیا«: دیگویخداوند م 5 :23ارمیا

 یو پادشاه کنمیداود برپا م يعادل برا ياشاخه
سلطنت نموده، به فطانت رفتار خواهد کرد و انصاف و 

 ُمجرا خواهد داشت. نیعدالت را در زم
 تیبا امن لیو اسرائ افتینجات خواهد  هوداییو امیدر ا 6

 نیا شودیم دهیامکه به آن ن یساکن خواهد شد و اسم
 عدالت ما). هوهی( نویصدق هوهی: است

 
گور را خواهند ان ریو در آن روز کوهها عص 18 :3یوئیل
 یخواهد شد و تمام يجار ریو کوهها به ش دیچکان

از  ياو چشمه دیخواهد گرد يبه آب جار هوداییهایواد
 رابیرا س میشط يآمده، واد رونیخانه خداوند ب
 خواهد ساخت.

 
 نیچن وتیصبا هوهی: و او را خطاب کرده، بگو 12 :6زکریا

 یکه به شاخه مسم يمرد نکیا: دیگویو م دیفرمایم
خداوند را  کلیو ه دییاست و از مکان خود خواهد رو

 1 بنا خواهد نمود.
خداوند را بنا خواهد نمود و جالل را  کلیپس او ه 13

او جلوس نموده،  یمتحمل خواهد شد و بر کرس
او کاهن خواهد بود و  یکرد و بر کرس واهدخ یحکمران

 خواهد بود. شانیهر دو ا انیدر م یمشورت سالمت
 

 رایترسان مباش ز میمر يا«: فرشته بدو گفت 30 :1لوقا
 .ياافتهیکه نزد خدا نعمت 

و او را  دییزا یخواه يحامله شده، پسر نکیو ا 31
 .دینام یخواه یسیع

 
 4اشعیا  1

 یمسم ،یاو بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعل 32
و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد  شود

 فرمود.
خواهد کرد  یتا به ابد پادشاه عقوبیانو او بر خاند 33

 »نخواهد بود. تیو سلطنت او را نها
 

ها. آنکه در من من تاك هستم و شما شاخه 5 :15یوحنا
که جدا از  رایز آوردیم اریبس وهیو من در او، م ماندیم

 کرد. دیتوانینم چیمن ه
 

و  یثمره روح، محبت و خوش کنیل 22 :5غالطیان
و تواضع و  مانیو ا ییکویو ن یو حلم و مهربان یسالمت

 است، يزکاریپره
 

و در وسط شارع عام آن و بر هر دو کناره  2 :22مکاشفه
هر  یعنیآوردیم وهیرا که دوازده م اتینهر، درخت ح

 يآن درخت برا يو برگها دهد؛یخود را م وهیماه م
 .باشدیها مامت يشفا

 ; ۱٤:  ۱یوحنا; ۲۲:  ۲٤متی; ۳; # ۲; # ۱#  :مراجعھ شود بھ
 ; ۱۰:  ۱کولسیان; ٦:  ٤دوم قرنتیان; ۱٦, ۸, ٤ ۲:  ۱٥یوحنا

 . ۱٤ ۹:  ۷مکاشفھ; ۱٦:  ۱دوم پطرس

 
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

 یباق ونیکه هر که در صه شودیو واقع م 3 :4اشعیا
ترك شود، مقدس خوانده  میماند و هر که در اورشل

 اتیدر دفتر ح میهر که در اورشل یعنیخواهد شد 
 مکتوب باشد.

 
و آواز خود  زندینعره م ونیو خداوند از صه 16 :3یوئیل

متزلزل  نیو آسمان و زم کندیبلند م میرا از اورشل
 یقوم خود و مالذ بن ياما خداوند ملجا شود،یم

 2 خواهد بود. لیاسرائ
  

 4اشعیا  2



 اشعیا

۱٦۰ 
 

شما  يخدا هوهیدانست که من  دیپس خواه 17 :3یوئیل
و  باشمیساکن م ونیصه شیدر کوه مقدس خو

از آن  گرید گانگانیمقدس خواهد بود و ب میاورشل
 .عبور نخواهند نمود

 
مقدس «اسبانْ  يو در آن روز بر زنگها 20 :14زکریا

در خانه خداوند  گهای(منقوش) خواهد شد و د» خداوند
 خواهد بود. مذبح شیپ يهامثل کاسه

 باشد،یم هودایو  میکه در اورشل ییگهایبلکه همه د 21
که  یخواهد بود و همه کسان وتیصبا هوهیمقدس 

آمده، از آنها خواهند گرفت و در  گذرانندیم یقربان
 چیه گریآنها طبخ خواهند کرد و در آنوقت بار د

 نخواهد بود. وتیصبا هوهیدر خانه  یکنعان
 

 رهینوبر مقدس است، همچنان خم و چون 16 :11رومیان
 ها.مقدس است، همچنان شاخه شهیو هرگاه ر

 
نجات خواهند  لیاسرائ یهمگ نیو همچن 26: 11رومیان

نجات  ونیاز صه«چنانکه مکتوب است که  افت،ی
 عقوبیرا از  ینید یظاهر خواهد شد و ب يادهنده

 خواهد برداشت؛
که گناهانشان  یدر زمان شانیاست عهد من با ا نیو ا 27

 »را بردارم.
 

عالم در او  ادیاز بن شیچنانکه ما را پ 4 :1افسسیان
 بیع یتا در حضور او در محبت مقدس و ب دیبرگز
  .میباش

 
کالم طاهر  لهیتا آن را به غسل آب بوس 26 :5افسسیان

 1د،ینما سیساخته، تقد
را به نزد خود حاضر سازد که لکه  دیمج يسایتا کل 27

مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس  زیچ چیه اینیو چ
 باشد. بیع یو ب

 

 
 4اشعیا  1

و  دیبا همه بکوش یسالمت یو در پ 14 :12عبرانیان
 .دیکس خداوند را نخواهد د چیاز آن ه ریکه بغ یتقدس

 
و  ونیبه جبل صه دیابلکه تقرب جسته 22 :12عبرانیان

 یو به جنود ب يسماو میاورشل یعنی یح يشهر خدا
 شماره از محفل فرشتگان

 
ملبس  دیبه جامه سف دیهر که غالب آ 5 :3مکاشفه

محو نخواهم  اتیخواهد شد و اسم او را از دفتر ح
در حضور پدرم و فرشتگان او  يساخت بلکه به نام و

 اقرار خواهم نمود.
 

که  یساکنان جهان، جز آنان عیو جم 8 :13مکاشفه
عالم  يکه از بنا يابره اتیدر دفتر ح شانیا ينامها

 .دیذبح شده بود مکتوب است، او را خواهند پرست
 

و از  ستیبود و ن ،يدیآن وحش که د 8 :17مکاشفه
خواهد برآمد و به هالکت خواهد رفت؛ و ساکنان  هیهاو
عالم در دفتر  ياز بنا شانیا يکه نامها یجز آنان ن،یزم
 دنیخواهند افتاد از د رتیمرقوم است، در ح اتیح

 و ظاهر خواهد شد. ستیحش که بود و نآن و
 

 افتیمکتوب  اتیو هر که در دفتر ح 15 :20مکاشفه
 .دیآتش افکنده گرد اچهینشد، به در

 
که مرتکب عمل  یکس ایناپاك  يزیو چ 27 :21مکاشفه
دروغ شود، هرگز داخل آن نخواهد شد، مگر  ایزشت 

 بره مکتوبند. اتیکه در دفتر ح یآنان
 

و  انیکه سگان و جادوگران و زان رایز 15 :22مکاشفه
قاتالن و بت پرستان و هر که دروغ را دوست دارد و 

 2 .باشندیم رونیبعمل آورد، ب
 ; ۱۲, ۷:  ۱۲تثنیھ ;۳۳, ۳۲:  ۳۲خروج; ۲; # ۱#  :مراجعھ شود بھ

 ; ۱۷:  ۱زکریا; ۹:  ٤٤حزقیال ;۱۲:  ٤۳حزقیال; ۹:  ۱۳حزقیال
 ; ٤۸:  ۱۳اعمال رسوالن; ۱۷:  ۱۷یوحنا; ۲۰:  ۱۰لوقا; ۱۳, ۱۲:  ۲۱متی

 ; ۳:  ٤فلیپیان; ۲۲ ۱۹:  ۲افسسیان; ۱۱ ۹:  ٦اول قرنتیان; ۱٦:  ۳اول قرنتیان
 . ۱٥ ۱۱:  ۱۸مکاشفھ; ۹:  ۲اول پطرس; ۱۲:  ۳کولوسیان

 

 4اشعیا  2



 اشعیا

۱٦۱ 
 

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
را  ونیکه خداوند چرك دختران صه یهنگام 4 :4اشعیا
را به روح انصاف و روح  میو خون اورشل دیبشو

 د،یرفع نما انشیرا از م یسوختگ
 شیو بر محفلها ونیمساکن کوه صه عیخداوند بر جم 5

آتش مشتعل در شب  یابر و دود در روز و درخشندگ
 یجالل آن پوشش یکه بر تمام رایز د،یخواهد آفر

 .ودخواهد ب
از گرما و به  هیبه جهت سا یبان هیو در وقت روز سا 6

 اء و پناهگاه از طوفان و باران خواهد بود.جهت ملج
 

باشند، همچنان  رانیمثل مرغان که در ط 5 :31اشعیا
خواهد نمود و  تیرا حما میاورشل وتیصبا هوهی

کرده، آن را رستگار خواهد ساخت و از آن  تیحما
 خواهد داد. یدرگذشته، خالص

 
شهر جشن مقدس ما را مالحظه  ونیصه 20 :33اشعیا

را خواهد  یمسکن سالمت مینما. و چشمانت اورشل
کنده  شیخهایرا که منتقل نشود و م يامهیخ یعنیدید

 نشود. ختهیگس شیاز طنابها چکدامینگردد و ه
 

و طاهر  دیو آب پاك بر شما خواهم پاش 25 :36حزقیال
 يشد. و شما را از همه نجاسات و از همه بتها دیخواه

 شما طاهر خواهم ساخت.
و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون  26

را از جسد شما دور  یشما خواهم نهاد. و دل سنگ
 به شما خواهم داد. نیکرده، دل گوشت

در اندرون شما خواهم نهاد و شمـا  او روح خـود ر 27
تا احکام مـرا  دیخود سالک خواهم گردان ضیرا به فرا
 1 .دیشته، آنها را بجا آورنگاه دا

که به پدران شما دادم ساکن شده، قوم  ینیو در زم 28
 شما خواهم بود. يبود و من خدا دیمن خواه

و شما را از همه نجاسات شما نجات خواهم داد. و  29
 گریرا خوانده، آن را فراوان خواهم ساخت و د هغل

 قحط بر شما نخواهم فرستاد.

 
 4اشعیا  1

 
را  میخداوند ساکنان اورشلدر آن روز  8 :12زکریا
در آن روز  شانیا نیترفیخواهد نمود و ضع تیحما

مثل داود خواهد بود و خاندان داود مانند خدا مثل 
 خواهند بود. شانیفرشته خداوند در حضور ا

 
خاندان داود و ساکنان  يدر آن روز برا 1 :13زکریا

به جهت گناه و نجاست مفتوح  ياچشمه میاورشل
 خواهد شد.

بتها را از  يدر آن روز نامها دیگویم وتیصبا هوهیو  2
آنها را  گریمنقطع خواهم ساخت که بار د نیزم يرو

 نیاز زم زیرا ن دیو روح پل اینخواهند آورد و انب ادیب
 دور خواهم کرد.

 
را دوست  ونیصه يهاخداوند دروازه 2 :87مزامیر

 .عقوبي یهامسکن عیاز جم شتریب دارد،یم
شهر خدا!  يا شود،یدربارة تو گفته م دیمج يسخنها 3

 ساله.
 

. دهمیم دیمن شما را به آب به جهت توبه تعم 11 :3متی
 قیاز من تواناتر است که ال دیآیلکن او که بعد از من م

القدس و او شما را به روح ستم؛یاو ن نیبرداشتن نعل
 خواهد داد. دیآتش تعم

 
دارد و خرمن خود او غربال خود را در دست  12: 3متی
 رهیرا در انبار ذخ شیپاك کرده، گندم خو کویرا ن

 یکه خاموش یکاه را در آتش یخواهد نمود، ول
 2 ».دیخواهد سوزان ردیپذینم

 
جهان را بر گناه وعدالت و  د،یو چون او آ 8 :16یوحنا
 ملزم خواهد نمود. يداور

 .آورندینم مانیکه به من ا رایاما بر گناه، ز 9
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 اشعیا

۱٦۲ 
 

و اما بر عدالت، از آن سبب که نزد پدر خود  10: 16نایوح
 .دید دیمرا نخواه گریو د رومیم
جهان حکم  نیا سیاز آنرو که بر رئ ،يو اما بر داور 11

 شده است.
 

لکن  دیبودیم نیاز شما چن یو بعض 11 :6اول قرنتیان
به  دیاو عادل کرده شده دهیو مقدس گرد افتهیغسل 

 ما. يخداوند و به روح خدا یسینام ع
 

و نخست  نیکه شاهد ام حیمس یسیو از ع 5 :1مکاشفه
پادشاهان جهان است. مر او را  سیزاده از مردگان و رئ

و ما را از گناهان ما به خون  دینمایکه ما را محبت م
 خود شست،

 
مرا » !یدانیخداوندا تو م«: من او را گفتم 14 :7مکاشفه

که از عذاب سخت  باشندیم یکسان شانیا«: گفت
و لباس خود را به خون بره شست و شو  ندیآیم رونیب

 1 اند.نموده دیکرده، سف
 

 ونیبره، بر کوه صه نکیکه ا دمیو د 1 :14مکاشفه
صد و چهل و چهار هزار نفر که  ياست و با و ستادهیا

 .دارندیخود مرقوم م یشانیاسم او و اسم پدر او را بر پ
 

 ; ٤:  ۲٥ شعیاا ;۲ ۲, ۲۱:  ۱۳ روجخ; ٥; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 ; ۱٦:  ۱۱ لقیازح; ۱۹:  ۱٦ میاار; ۳٥:  ۳۷ شعیاا; ۲۰:  ۲٦ شعیاا

 ; ۱٤ ۷:  ۲٤ لقیازح; ۲۲ ۱۸, ۱٥:  ۲۲ لقیازح ;۹ ٦:  ۱٦ لقیازح
 ;۱٤:  ۷۸ رمیزام; ٥:  ۲۷ رمیزام; ۱۰ ٥:  ۲ یارکز; ۱ ۱٦:  ۳ لئیوی

; ۲۰:  ۲۸ متی; ۳۷:  ۲۳ متی; ۲۰:  ۱۸ متی; ۱۰:  ۱۸ لمثاا; ۱:  ۹۱ رمیزام
 . 20 مکاشفھ; ۱٥:  ۱۱ مکاشفھ; ۱٦, ۱٥:  ۷ مکاشفھ

 
 اسامی و عناوین مسیح موعود 8الف

 انکار شود یستیموعود با حیمس 3ج
 يسرود محبوب خود را دربارة تاکستانش برا 1 :5اشعیا

 یدر تل ی. محبوب من تاکستانمیمحبوب خود بسرا
 بارور داشت، اریبس

در آن  نیو آن را کنده از سنگها پاك کرده و مو بهتر 2
 زین یبنا کرد و چرخشت انشیدر م یغرس نمود و برج

 
 5و  4اشعیا  1

اما انگور  اورد؛یتا انگور ب بودیدر آن کند. پس منتظر م
 بد آورد.

 
غرس  کویو تخم تمام ن لیو من تو را مو اص 21 :2ارمیا

 ؟يادهیمن گرد يبرا گانهینمودم پس چگونه نهال مو ب
 

 
لشکرها رجوع کرده، از آسمان  يخدا يا 14 :80مزامیر

 موْ تفقد نما نیو از ا نینظر کن و بب
که دست راست تو غرس کرده است و  ینهال نیو از ا 15

 !ياساخته يقو شتنیخو يکه برا ياز آن پسر
 

بود  ياصاحب خانه: دیبشنو گرید یو مثل 33 :21متی
و  دیگردش کش يارهیغرْس نموده، خط یکه تاکستان

بنا نمود. پس آن را به  یدر آن کند و برج یچرْخُشت
 دهقانان سپرده، عازم سفر شد.

شد، غالمان خود را نزد  کینزد وهیو چون موسم م 34
 او را بردارند. يهاوهیدهقانان فرستاد تا م

را زدند و  یاما دهقانان غالمانش را گرفته، بعض 35
 را سنگسار نمودند. یرا کشتند و بعض یبعض

 شانیفرستاده، بد نیاز اول شتریب گر،یباز غالمان د 36
 به همانطور سلوك نمودند. زین

: فرستاده، گفت شانیباالخره پسر خود را نزد ا 37
 » پسر مرا حرمت خواهند داشت.«

 نیا«: با خود گفتند دندیچون پسر را د دهقاناناما  38
 میرا ببر راثشیو م میاو را بکش دییایوارث است. ب

 تاکستان افکنده، کشتند. رونیآنگاه او را گرفته، ب 39
 

که عروس دارد داماد است، اما دوست  یکس 29 :3یوحنا
از آواز داماد  شنود،یآواز او را م ستادهیداماد که ا

من کامل  یخوش نی. پس اگرددیخشنود م اریبس
 ۲ .دیگرد

 
هستم و پدر من باغبان  یقیمن تاك حق« 1 :15یوحنا

  است.
  

 5و  4اشعیا  2



 اشعیا

۱٦۳ 
 

 ; ۳, ۲:  ۲۷ شعیاا ;۷:  ٥ شعیاا; ۳۳, ۳۲:  ۳۲ تثنیھ:  بھمراجعھ شود
; ۱٦, ۲:  ٥ لھازغزلغ; ۱٦, ۸:  ۲ لھازغزلغ ;۸:  ۸۰ رمیزام; ۱:  ۱۰ شعھو

 ;۱۱ ۱:  ۲ حناوی; ۷:  ۱۳ قاول; ۹ ۱:  ۱۲ سقرم; ۳:  ٦ لھازغزلغ
 . ٥, ٤:  ۹ نمیارو

 

 پادشاهی مسیحآینده  3ح
 دمیپادشاه مرد، خداوند را د ایکه عز یدر سال 1 :6اشعیا

از  کلیو ه نشسته بود یبلند و عال یکه بر کرس
 پر بود. يو يدامنها

از آنها  کیبودند که هر  ستادهیآن ا يباال نیو سراف 2
 دیپوشانیخود را م يو با دو از آنها رو شش بال داشت

 .نمودیم وازو با دو پر دیپوشانیخود را م يهایو با دو پا
قدوس قدوس «: گفتیرا صدا زده، م يگرید یکیو  3

از جالل او مملو  نیزم یتمام وت،یصبا هوهیقدوس 
 » است.

و  دیلرزیم زدیو اساس آستانه از آواز او که صدا م 4
 خانه از دود پر شد.

 

 
 عیاما چون پسر انسان در جالل خود با جم«  31 :25متی

جالل خود  یآنگاه بر کرس د،یآ شیمالئکه مقدس خو
 خواهد نشست،

 

 
که جالل و اکرام و  یخداوند، مستحق يا« 11 :4مکاشفه

و  يادهیکه تو همه موجودات را آفر رایز ،یابیقوت را ب
 »شدند. دهیمحض اراده تو بودند و آفر

 

 
بنده خدا و سرود بره را  یسرود موس 3 :15مکاشفه

است اعمال تو  بیو عج میعظ«: ندیگویو م خوانندیم
 ياههارقادر مطلق! عدل و حق است  يخداوند خدا يا

 ها!پادشاه امت يتو ا
که نام تو را  ستیکه از تو نترسد، خداوندا و ک ستیک 4

 عیو جم یکه تو تنها قدوس هست رایز د؟یننما دیتمج
 رایآمده، در حضور تو پرستش خواهند کرد، ز هاامت

 ۱ »است! دهیکه احکام تو ظاهر گرد
 ; ۸:  ۱۲ دادعا; ۱۱, ۱۰:  ۲٤ روجخ; ۱# :  بھمراجعھ شود

 ; ۱۰ ۷:  ۲٤ رمیزام ;۲۸ ۲٥:  ۱ لقیازح; ۱۱, ۱۰:  ۸ ۱ ناھشاداپ
; ۱۱ ۱:  ٤ مکاشفھ; ۱٦:  ٦ وستائوتیماول ;۱۸:  ۱ حناوی; ۹:  ۷ لنیادا

 . ۱۲, ۱۱:  ۷ مکاشفھ; ۱٦:  ٦ مکاشفھ; ۷, ۱:  ٥ مکاشفھ

 
 6اشعیا  1

 باور شود یستیموعود نبا حیمس 14ج
 دیقوم بگو البته خواه نیبرو و به ا«: گفت 9 :6اشعیا
 ستینگر دیخواه نهیو هرآ دیفهم دیاما نخواه د،یشن

 کرد. دیاما درك نخواه
 نیرا سنگ شانیا يقوم را فربه ساز و گوشها نیدل ا 10

را ببند، مبادا با چشمان خود  شانینما و چشمان ا
 همندخود بشنوند و با دل خود بف يو با گوشها نندیبب

 ».ابندیو بازگشت نموده، شفا 
 

که  رایآورد، ز مانیو از آنجهت نتوانستند ا 39 :12یوحنا
 : گفت زین ایاشع

را سخت  شانیا يرا کور کرد و دلها شانیچشمان ا« 40
خود  يو به دلها نندیساخت تا به چشمان خود نب

 »را شفا دهم. شانینفهمند و برنگردند تا ا
و  دیکه جالل او را د یگفت وقت ایکالم را اشع نیا 41

 کرد. کلمدرباره او ت
 

 مانیبه سخنان او ا یپس بعض 24 :28اعمال رسوالن
 .اوردندین مانیا یآوردند و بعض

از او جدا شدند  کردند،یمعارضه م گریکدیو چون با  25
سخن را گفته بود که  کینیاز آنکه پولس ا بعد

 کویبه اجداد ما ن ینب يایالقدس به وساطت اشعروح«
 خطاب کرده،

بگو به  شانیقوم رفته بد نینزد ا«گفته است که  26
و نظر کرده  دیفهم دیو نخواه دیشن دیگوش خواه

  د؛ید دیو نخواه ستینگر دیخواه
 نیسنگ يشده و به گوشها ظیقوم غل نیدل ا رایز 27
اند، مبادا به و چشمان خود را بر هم نهاده شنوندیم

و به گوشها بشنوند و به دل بفهمند و  نندیچشمان بب
 2 ».خشمرا شفا ب شانیبازگشت کنند تا ا

 ; ۳, ۱۰:  ۲۹ شعیاا; ٥:  ٦ شعیاا; ۳۰:  ۲ تثنیھ:  بھمراجعھ شود
 ; ۹:  ۱ شعھو ;۱۱ ٦:  ۳ لقیازح; ۱۷:  ٦۳شعیاا; ۱۱ ۸:  ۳۰ شعیاا

 ; ۱۰:  ۸ قاول; ۱۲:  ٤ سقرم; ۱٥, ۱٤:  ۱۳ متی
 ۱٦:  ۲ ننتیارقدوم ;۸:  ۱۱ نمیارو; ۲۷, ۲٦:  ۲۸ اعمال رسوالن
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 اشعیا

۱٦٤ 
 

 موعود همان پسر انسان است 3ب
 ظهورش نیموعود تا اول حیمس یزندگ 4پ

خواهد  یتیخود خداوند به شما آ نیبنابرا 14 :7اشعیا
و نام  دییخواهد زا يباکره حامله شده، پسر نکیا: داد

 خواهد خواند. لیاو را عمانوئ
و  يکره و عسل خواهد خورد تا آنکه ترك کردن بد 15

 را بداند. یکردن خوب اریاخت
 اریو اخت يقبل از آنکه پسر، ترك نمودن بد رایز 16

که شما از هر دو پادشاه  ینیرا بداند، زم یکردن خوب
 متروك خواهد شد. د،یترسیآن م

 
ناگاه  کرد،یتفکر م زهایچ نیاما چون او در ا 20 :1متی

ي ا«: ظاهر شده، گفت يفرشته خداوند در خواب بر و
مترس،  میمر شیپسر داود، از گرفتن زن خو وسفی
القدس قرار گرفته است، از روح يکه آنچه در و رایز

 است
 یخواه یسیو نام او را ع دییخواهد زا يو او پسر 21

را از گناهانشان خواهد  شیخو امتکه او  راینهاد، ز
 ».دیرهان

که خداوند به  یآن واقع شد تا کالم يهمه برا نیو ا 22
 گفته بود، تمام گردد یزبان نب

 ـدییخواهد زا يباکره آبستن شده پسر نکیکه ا« 23
 ـرشیخواهنـد خوانـد که تفس ـلیو نـام او را عمانوئ

 »خـدا با مـا.: است ـنیا
 

  »د؟یدانیشما مرا که م«: را گفت شانیا 15 :16متی
پسر  ح،یمس ییتو«شمعون پطرس در جواب گفت که  16

 »زنده! يخدا
 

سه نفر به اسم من جمع  ایکه دو  ییجا رایز 20 :18متی
 1حاضرم شانیا انیشوند، آنجا در م

 
 يکه همه امـور ـدیده ـمیرا تعل شانیو ا 20 :28متی

مـن هـر  نکیام حفظ کنند. و ارا که به شما حکم کرده
 .ـنیآم» .باشـمیعالم همراه شما م يروزه تا انقضا
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 رایترسان مباش ز میمر يا«: فرشته بدو گفت 30 :1لوقا
 .ياافتهیکه نزد خدا نعمت 

و او را  دییزا یخواه يحامله شده، پسر نکیو ا 31
 .دینام یخواه یسیع
 یمسم ،یبود و به پسر حضرت اعلاو بزرگ خواهد  32

و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد  شود
 فرمود.

خواهد کرد  یتا به ابد پادشاه عقوبیدانو او بر خان 33
 » نخواهد بود. تیو سلطنت او را نها

و حال  شودیچگونه م نیا«: به فرشته گفت میمر 34
 »ام؟را نشناخته يآنکه مرد

القدس بر تو خواهد روح«: گفت يجواب وفرشته در  35
خواهد افکند، از  هیبر تو سا یآمد و قوت حضرت اعل

 آنجهت آن مولود مقدس، پسر خدا خوانده خواهد شد.
 

بر او شهادت داد و ندا کرده،  ییحیو  15 :1یوحنا
است آنکه درباره او گفتم آنکه بعد از  نیا«: گفتیم

که بر من مقدم  رایاز من شده است ز شیپ د،یآیمن م
 »بود.

 
احکام مرا نگاه  د،یاگر مرا دوست دار« 15 :14یوحنا

 .دیدار
به  گرید يادهنده یو تسل کنمیو من از پدر سوال م 16

 با شما بماند، شهیشما عطا خواهد کرد تا هم
او را قبول کند  تواندیکه جهان نم یروح راست یعنی 17
و اما شما او را  شناسدیو نم ندیبیکه او را نم رایز
و در شما خواهد  ماندیکه با شما م رایز د،یشناسیم

 بود.
 

که  دمیبلند از آسمان شن يو آواز 3 :21مکاشفه
 شانیاست و با ا انیخدا با آدم مهیخ نکیا«: گفتیم

او خواهند بود و  يهاقوم شانیساکن خواهد بود و ا
 2 خواهد بود. شانیا يخدا شانیخود خدا با ا
 ; ٥۲ ٤۰:  ۲ قاول; ٦:  ۹ شعیاا; ۱٥:  ۳ شیداپی:  بھمراجعھ شود

 . ۱٦:  ۳ وستائوتیماول; ۱٤, ۲, ۱:  ۱ حناوی
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 اشعیا

۱٦٥ 
 

 ردیقرار گ دیباور شود و مورد تمج یستیموعود با حیمس 25ث
 انکار شود یستیموعود با حیمس 3ج

و او ترس و  دیینما سیرا تقد وتیصبا هوهی 13 :8اشعیا
 خوف شما باشد.

هر  يشما) مکان مقدس خواهد بود اما برا ياو (برا و 14
سنگ مصادم و صخره لغزش  لیدو خاندان اسرائ

 دام و تله. میساکنان اورشل يدهنده و برا
لغزش خورده، خواهند افتاد و  شانیاز ا ياریو بس 15

 ».دیشکسته شده و بدام افتاده، گرفتار خواهند گرد
 

 »لغزد.که در من ن یو خوشابحال کس 6 :11متی
 

 یسیع کنیو درباره او لغزش خوردند. ل 57 :13متی
حرمت نباشد مگر در وطن و  یب ینب«: گفت شانیبد

 ».شیخانه خو
 

را برکت داده، به مادرش  شانیپس شمعون ا 34 :2لوقا
افتادن  يطفل قرار داده شد، برا نیا نکیا«: گفت میمر

که به  یتیآ يو برا لیاز آل اسرائ ياریو برخاستن بس
 خالف آن خواهند گفت.

 
 نیا یپس معن«: نظر افکنده، گفت شانیبه ا 17 :20لوقا

را که معماران رد کردند، همان  یسنگ ست،ینوشته چ
 شده است؟ هیسر زاو

و هر که بر آن سنگ افتد خُرد شود، اما اگر آن بر  18
 »او را نرم خواهد ساخت؟ فتدیب یکس

 
 يسکنه تمام رو عیجم بر یکه مثل دام رایز 35 :21لوقا
 1 خواهد آمد. نیزم

 
عدالت  عتیشر یکه در پ لیلکن اسرائ 31 :9رومیان

 .دندیعدالت نرس عتیبه شر رفتند،یم
بلکه از  مانیجهت که نه از راه ا نیاز چه سبب؟ از ا 32

که به سنگ  رایز دند،یآن را طلب عتیراه اعمال شر
 مصادم لغزش خوردند.
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 یسنگ ونیدر صه نکیا«که چنانکه مکتوب است  33
آورد،  مانیو هر که بر او ا نهمیمصادم و صخره لغزش م

 ».دیخجل نخواهد گرد
 

اکرام است،  دیدار مانیپس شما را که ا 7 :2اول پطرس
که معماران  یآن سنگ«ندارند،  مانیرا که ا یلکن آنان

 ،»دیگرد هیرد کردند، همان سر زاو
 ; ۱٤:  ۱٥ متی; ۱٦:  ۱۱ لقیازح:  بھمراجعھ شود

 . ۲٤, ۲۳ ننتیارقاول; ٤٥ ٤۳:  ۲۱ متی

 
 موعود حیمرتبه وزارت مس 2ث

لیکن براي او که در تنگی میبود، تاریکی  1 :9اشعیا
نخواهد شد. در زمان پیشین زمین زبولون و زمین 
نفتالی را ذلیل ساخت، اما در زمان آخر آن را به راه 

ترم خواهد دریا به آن طرف اردن در جلیل امت ها مح
 گردانید..

 
پدر خود  يکه ارْکالؤُس به جا دیاما چون شن 22 :2متی

از رفتن بدان  کند،یم یپادشاه هیهودیبر  سیرودیه
 لیجل یبه نواح افته،ی یو در خواب وح دیسمت ترس

 برگشت.
تا آنچه  به ناصره ساکن شد یمسم ياو آمده در بلْده 23

 يبه ناصر«گفته شده بود تمام شود که  ایبه زبان انب
 »شد. خواهدخوانده 

 
گرفتار شده  ییحیکه  دیشن یسیو چون ع 12 :4متی

 روانه شد، لیاست، به جل
و ناصره را ترك کرده، آمد و به کفرناحوم، به کناره  13

 ساکن شد. میدر حدود زبولون و نفتال ایدر
 گفته شده بود ینب يایتا تمام گردد آنچه به زبان اشع 14
طرف  اآنیراه در م،ینفتال نیزبولون و زم نیزم«که  15

 2ها؛امت لیاُرْدُن، جل
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 اشعیا

۱٦٦ 
 

آن «: بدو گفت افته،یرا  لینتنائ لپسیف 45 :1یوحنا
اند، مذکور داشته ایدر تورات و انب یرا که موس یکس

 »است. يناصر وسفیپسر  یسیکه ع میاافتهی
 يزیکه از ناصره چ شودیمگر م«: بدو گفت لینتنائ 46

 ».نیو بب ایب«: بدو گفت لپسیف» شود؟ دایخوب پ

 
 مسیح نور است 21ب
 اوردیاخبار خوش به ارمغان ب یستیبا حیمس 15ث

نور  بودند،یسالک م یکیکه در تار یقوم 2 :9اشعیا
موت نور  هیسا نیو بر ساکنان زم دیخواهند د یمیعظ

 ساطع خواهد شد.
 ادیرا ز شانیا يساخته، شاد اریتو قوم را بس 3

خواهند کرد مثل  ي. به حضور تو شاديدیگردان
نمودن  میکه در تقس یوقت درو و مانند کسان یشادمان

 .ندینمایوجد م متیغن
جفا  يعصا یعنیگردنش  يبار او را و عصا وغیکه  رایز 4

 .يکرد انیچنانکه در روز مد یرا شکست يکننده و
 

 میعظ يکه در ظلمت ساکن بودند، نور یقوم 16 :4متی
 يآن نور هیموت و سا ارید نندگانیو برنش دندید

 ».دیتاب
 

 یخوانده خواه یحضرت اعل یطفل، نب يو تو ا 76 :1لوقا
تا طرق او  دیخرام یخداوند خواه يرو شیپ رایشد، ز
 ،يساز ایرا مه

در آمرزش گناهان  ،یتا قوم او را معرفت نجات ده 77
 .شانیا

از عالم  دهیما که به آن سپ يرحمت خدا يبه احشا 78
 از ما تفقد نمود، یاعل
 يهایتا ساکنان در ظلمت و ظل موت را نور دهد و پا 79

 1 ».دینما تیهدا یسالمت قیما را به طر
 

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه  1 :1یوحنا
 همان در ابتدا نزد خدا بود. 2خدا بود.

 
 9و  8اشعیا  1

 يزیاز او چ ریشد و به غ دهیبه واسطه او آفر زیهمه چ 3
 .افتیاز موجودات وجود ن

و نور در  5نور انسان بود. اتیبود و ح اتیدر او ح 4
 .افتیآن را درن یکیو تار درخشدیم یکیتار

 
: خطاب کرده، گفت شانیباز بد یسیپس ع 12 :8یوحنا

که مرا متابعت کند، در  یمن نور عالم هستم. کس«
 ».ابدیرا  اتیظلمت سالک نشود بلکه نور ح

 
 یاندك زمان«: گفت شانیبد یسیآنگاه ع 35 :12یوحنا

که نور با شماست، راه  ینور با شماست. پس مادام
که در  یو کس رد؛یتا ظلمت شما را فرو نگ دیبرو
 .رودیبه کجا م داندینم رودیراه م یکیتار
ر با شماست به نور ایمان آورید تا مادامی که نو 36

عیسی چون این را بگفت، رفته » پسران نور گردید.
 .خود را از ایشان مخفی ساخت

 
در جهان آمدم تا هر که به من  يمن نور 46 :12یوحنا

 آورد در ظلمت نماند. مانیا
 

الحال  کنیل د،یظلمت بود شتریکه پ رایز 8 :5افسسیان
پس چون فرزندان نور رفتار . دیباشیدر خداوند، نور م

 2 .دیکن
 ;۱۹, ۳ ۱:  ٦۰ شعیاا; ۱۰:  ٥۰ شعیاا:  بھمراجعھ شود

 . ۷ ٥:  ۱ حناوی ۱; ۹:  ۲ طرسپاول; ۳۲:  ۲ قاول

 

 اسامی و عناوین مسیح موعود 8الف
 موعود همان پسر انسان است 3ب
 گویی شده استتولد مسیح موعود پیش 1پ
 حیمس یتخت پادشاه 4ح
 در صلح يابد یپادشاه ییگوشیپ 10ح

به ما  يو پسر دهییزا يما ولد يکه برا رایز 6 :9اشعیا
شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او  دهیبخش

و سرور  يو پدر سرمد ریقد يو خدا ریو مش بیعج
 خوانده خواهد شد. یسالمت
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 اشعیا

۱٦۷ 
 

داود  یاو را بر کرس یسلطنت و سالمت یترق 7: 9اشعیا
انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و  يو بر مملکت و

. دیاز اآلن تا ابداآلباد ثابت و استوار نما لتعدا
 را بجا خواهد آورد. نیا وتیصبا هوهیرتیغ

 
خواهد  يباکره آبستن شده پسر نکیکه ا« 23 :1متی
خواهنـد خوانـد که  ـلیو نـام او را عمانوئ ـدییزا

  »خـدا با مـا.: است ـنیا ـرشیتفس
 

پسران خانه  ایآ«: گفت شانیبد یسیع 15 :9متی
 توانندیاست، م شانیکه داماد با ا یمادام ،یعروس

 شانیکه داماد از ا دیآیم یامیماتم کنند؟ و لکن ا
 گرفته شود؛ در آن هنگام روزه خواهند داشت.

 
 شـانیآمـده، بد ـشیپ یسـیپس ع 18 :28متی

 نیقدرت در آسمان و بر زم یتمام«: خطاب کرده، گفت
 به من داده شده است

 
پسر و  میرویم میبه اورشل نکیا«که  33 :10مرقس

شود و بر  میکهنه و کاتبان تسل يبه دست روساانسان 
 ها سپارند،قتل دهند و او را به امت يفتوا يو

 
 ،یپسر حضرت اعلاو بزرگ خواهد بود و به  32 :1لوقا

پدرش داود را بدو عطا  و خداوند خدا تخت شود یمسم
  خواهد فرمود.

خواهد کرد  یتا به ابد پادشاه عقوبیو او بر خاندان  33
 1 »نخواهد بود. تیو سلطنت او را نها

القدس بر تو خواهد روح«: گفت يفرشته در جواب و 35
خواهد افکند، از  هیبر تو سا یآمد و قوت حضرت اعل

 اهد شد.خو پسر خدا خواندهآنجهت آن مولود مقدس، 
 

 نکیا رایز د،یمترس«: را گفت شانیفرشته ا 10 :2لوقا
 عیجم يکه برا دهمیبه شما م میعظ یبشارت خوش

 قوم خواهد بود.

 
 9اشعیا  1

که  ياشما در شهر داود، نجات دهنده يکه امروز برا 11
 خداوند باشد متولد شد. حیمس

 
در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه  1 :1یوحنا

 خدا بود

که در  ياگانهیاست؛ پسر  دهیند یخدا را هرگز کس 18
 آغوش پدر است، همان او را ظاهر کرد.

که به جانب  دیرا د یسیع ییحیآن روز  يو در فردا 29
بره خدا که گناه جهان را  نکیا«: . پس گفتدیآیاو م
 !داردیبر م

 
 یعنیحیکه مس دانمیم«: زن بدو گفت 25 :4یوحنا

به  زیاز هر چ دیکه او آ یهنگام . پسدیآیکرستس م
 »ما خبر خواهد داد.

 
جان  کویهستم. شبان ن کویمن شبان ن« 11 :10یوحنا

 .نهدیخود را در راه گوسفندان م
 

برخاستند و حکام  نیزم نیسالط 26 :4اعمال رسوالن
با هم مشورت کردند، بر خالف خداوند و بر خالف 

 ».حشیمس
 

مکتوب است که  زین نیو همچن 45 :15اول قرنتیان
آدم نفس زنده گشت، اما آدم آخر  یعنیانسان اول 

 بخش شد. اتیروح ح
 

 يهاجهان فهم نیا يخدا شانیکه در ا 4 :4دوم قرنتیان
 یاست که مبادا تجل دهیرا کور گردان مانشانیا یب

را  شانیکه صورت خداست، ا حیبشارت جالل مس
 2 روشن سازد.
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 اشعیا

۱٦۸ 
 

عمل کرد چون او را از  حیکه در مس 20 :1افسسیان
 يهایو به دست راست خود در جا دیزانیمردگان برخ

 د،ینشان یآسمان
و قدرت و قوت و سلطنت و هر  استیباالتر از هر ر 21

عالم فقط بلکه در  نینه در ا شود،یکه خوانده م ینام
 .زین ندهیعالم آ

 زیاو نهاد و او را سر همه چ يهایپا ریرا ز زیو همه چ 22
 داد، سایبه کل

 
ما است که هر دو را  یکه او سالمت رایز 14 :2افسسیان

بود منهدم  انیرا که در م ییجدا واریو د دیگردان کی
 ساخت،

 
کرده، صورت غالم را  یخود را خال کنیل 7 :2فلیپیان

 و در شباهت مردمان شد؛ رفتیپذ
 

شما را  یاما خود خداوند سالمت 16 :3دوم تسالوکیان
عطا کناد و خداوند با  یرت، سالمتدر هر صو وستهیپ

 شما باد. یهمگ
 

خدا  انیخدا واحد است و در م رایز 5 :2اول تیموتائوس
 حیکه مس یانسان یعنیاست  یمتوسط کیو انسان 

 باشد، یسیع
 

من  يتاج عدالت برا نیبعد از ا 8 :4دوم تیموتائوس
حاضر شده است که خداوند داور عادل در آن روز به 

 یبه همه کسان زیمن خواهد داد؛ و نه به من فقط بلکه ن
 1 .دارندیکه ظهور او را دوست م

 
و  فروغ جاللش و خاتم جوهرش بودهکه  3 :1عبرانیان

خود حامـل همه موجودات بـوده،  کلمـه قوتبه 
به  ـد،یسانچـون طهـارت گناهـان را به اتمـام ر

 بنشست، نییعل یدر اعلـ ـایدست راست کبر
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که  میدار یمیکهنه عظ سیپس چون رئ 14 :4عبرانیان
پسر خدا،  ،یسیع یعنیاز آسمانها درگذشته است 

 .میاعتراف خود را محکم بدار
 

تو تا «: دیگویم زین گریچنانکه در مقام د 6 :5عبرانیان
 ».صدقیبر رتبه ملک یبه ابد کاهن هست

 
 یعنیمانیو کامل کننده ا شوایپ يو به سو 2 :12عبرانیان

او  شیکه پ یکه بجهت آن خوش مینگران باش یسیع
شمرده، متحمل  زیرا ناچ یحرمت یموضوع بود، ب

و به دست راست تخت خدا نشسته  دیگرد بیصل
 است.

در کتاب مکتوب است که  ن،یبنابرا 6 :2اول پطرس
و  دهیبرگز هیسر زاو یسنگ ونیدر صه نهمیم نکیا«

 »آورد خجل نخواهد شد. مانیا يمکرم و هر که به و
 

و نخست  نیکه شاهد ام حیمس یسیو از ع 5 :1مکاشفه
پادشاهان جهان است. مر او را  سیزاده از مردگان و رئ

و ما را از گناهان ما به خون  دینمایکه ما را محبت م
 خود شست،

آن خداوند  دیگویم» اول و آخر، ا،یمن هستم الف و « 8
 .االطالقیقادر عل د،یآیخدا که هست و بود و م

 
 یآسمان را گشوده و ناگاه اسب دمیو د 11 :19مکاشفه

 ينام دارد و به عدل داور و حق نیامکه سوارش  دیسف
 د،ینمایو جنگ م

پادشاه « یعنیمرقوم است  یو بر لباس و ران او نام 16
 ».االربابپادشاهان و رب

 
فرشته خود را فرستادم تا  یسیمن ع« 16 :22مکاشفه

 شهیرامور شهادت دهم. من  نیبد ساهایشما را در کل
 2 »هستم. و نسل داود و ستاره درخشنده صبح

 ; ۱٤:  ۷ شعیاا ;۱٦:  ۷ لئیوسماول; ۱۸:  ۱۳ داوران:  بھمراجعھ شود
; ۳۷ ۳٥:  ۸۹ رمیزام; ۱۱ ۸:  ۷۲ رمیزام ;۸:  ۲ رمیزام; ۱۷ ۱۳:  ۳۳ میاار
; ۲۸ ۲٤:  ۱٥ ننتیارقاول; ۳۷:  ۱۸ حناوی; ۲۷, ۱٤:  ۷ لنیادا ;٤٤:  ۲ لنیادا

 ۲۲ ۲۰:  ۱ نفسسیاا
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 اشعیا

۱٦۹ 
 

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

 هیو در آن روز واقع خواهد شد که بق 20 :10اشعیا
بر زننده  گریبار د عقوبیخاندان  انیو ناج لیاسرائ

خودشان اعتماد نخواهند نمود، بلکه بر خداوند که 
 است به اخالص اعتماد خواهند نمود لیقدوس اسرائ

قادر مطلق  يخدا يبسو عقوبیهیبق یعني یاهیو بق 21
 بازگشت خواهند کرد.

باشند،  ایدر گیمثل ر لیهر چند قوم تو اسرائ رایز 22
 یبازگشت خواهند نمود. هالکت یتیبق شانیفقط از ا

 که مقدر است به عدالت مجرا خواهد شد،
 

ما وا  يبرا یاندک هیبق وتیصبا هوهیاگر  9 :1اشعیا
و مانند عموره  میشدیمثل سدوم م گذاشت،ینم
 .میگشتیم

 
 يصدا را برافراشته، بسرا ونیساکنه صه يا 6 :12اشعیا

 »است. میتو عظ انیدر م لیقدوس اسرائ رایز
 

که  رایبخوان ز ینام او را ُلوعم«: و او گفت 9 :1هوشع
 .ستمی) شما نيو من (خدا دیستیشما قوم من ن

خواهد بود  ایدر گیمثل ر لیاسرائ یشماره بن کنیل 10
 شانیکه به ا یو نتوان شمرد و در مکان مودیکه نتوان پ

در آنجا گفته خواهد  د،یستیشما قوم من ن شدیگفته م
 .دیباشیمیح يشد پسران خدا

 
ها خواهم کاشت و قوم انیرا در م شانیو ا 9 :10زکریا

خواهند آورد و با پسران  ادیب دیبع يهامرا در مکان
 1 نموده، مراجعت خواهند کرد. ستیخود ز

 
ظاهر  ونیاز صه لیکاش که نجات اسرائ 6 :53مزامیر

را برگرداند،  شیقوم خو يریکه خدا اس ی. وقتشدیم
 خواهد کرد. يشاد لیوجد خواهد نمود و اسرائ عقوبی
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را  یآنان«: دیگویچنانکه در هوشع هم م 25 :9رومیان
که قوم من نبودند، قوم خود خواهم خواند و او را که 

 دوست نداشتم محبوبه خود.
گفته شد که شما قوم من  شانیکه به ا ییو جا 26
خوانده خواهند  یح يدر آنجا پسران خدا د،یستین

 »شد.
 چندهر«که  کندیندا م لیدر حق اسرائ زین ایو اشع 27

 هیباشد، لکن بق ایدر گیمانند ر لیاسرائ یعدد بن
 افت؛ینجات خواهند 

خداوند کالم خود را تمام و منقطع ساخته، بر  رایز 28
 »به عمل خواهد آورد. نیزم
الجنود اگر رب«اخبار نمود که  شیپ ایو چنانکه اشع 29

 میشدیمثل سدوم م نهیهرآ گذارد،ینم یما نسل يبرا
 ».میگشتیم مورهو مانند غ

 
 یتیبق زیدر زمان حاضر ن نیپس همچن 5 :11رومیان

 مانده است. ضیف اریبحسب اخت
خبر  یسر ب نیشما از ا خواهمیبرادران نم يا رایز 25

 يکه پر یکه مادام دیکه مبادا خود را دانا انگار دیباش
 يطار لیاز اسرائ یبر بعض یسختدل د،یایها درنامت

 گشته است.
 افت،ینجات خواهند  لیاسرائ یهمگ نیو همچن 26

 يانجات دهنده ونیاز صه«چنانکه مکتوب است که 
خواهد  عقوبیرا از  ینید یشد و ب واهدظاهر خ

 برداشت؛
که گناهانشان  یدر زمان شانیاست عهد من با ا نیو ا 27

 2 »را بردارم.
 

که تا  رایشد ز ظیغل شانیبلکه ذهن ا 14 :3دوم قرنتیان
است و  یباق قیامروز همان نقاب در خواندن عهد عت

باطل  حیکه فقط در مس رایکشف نشده است، ز
 .گرددیم
نقاب بر  خوانند،یرا م یکه موس یبلکه تا امروز وقت 15

 يهرگاه به سو کنیل 16.ماندیبرقرار م شانیدل ا
 .شودیم داشتهبرخداوند رجوع کنند، نقاب 

 . ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
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 اشعیا

۱۷۰ 
 

 موعود از نسل داود است حیمس 3الف
 ویژگی هاي خداگونه مسیح 4ب
 موعود آکنده از روح مقدس است حیمس 5ب
 گویی شده استتولد مسیح موعود پیش 1پ

از  ياآمده، شاخه رونیب یسیاز تنه  یو نهال 1 :11اشعیا
 خواهد شکفت. شیهاشهیر
روح  یعنیو روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت،  2

حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و 
 ترس خداوند.

 تیاو در ترس خداوند خواهد بود و موافق رؤ یو خوش 3
 يسمع گوشها قنخواهد کرد و بر وف يچشم خود داور

 نخواهد نمود. هیتنب شیخو
 

فوراً از آب برآمد  افت،یدیچون تعم یسیاما ع 16 :3متی
گشاده شد و روح خدا را  يکه در ساعت آسمان بر و

 .دیآیم ينزول کرده، بر و يکه مثل کبوتر دید
است پسر  نیا«که  دیاز آسمان در رس یآنگاه خطاب 17

 »من که از او خشنودم. بیحب
 

نزد  يدر حکمت و قامت و رضامند یسیو ع 52 :2لوقا
 .کردیم یخدا و مردم ترق

 
را که خدا فرستاد، به کالم  یآن کس رایز 34 :3نایوح

عطا  زانیچونکه خدا روح را به م د،ینمایخدا تکلم م
 .کندینم
را بدست او  زیو همه چ دینمایپدر پسر را محبت م 35

 سپرده است.
دارد  یجاودان اتیآورده باشد، ح مانیآنکه به پسر ا 36

بلکه  د،یدرا نخواهد  اتیح اوردین مانیو آنکه به پسر ا
 1 ».ماندیغضب خدا بر او م

 
شما  د،یآ یروح راست یعنیچون او  کنیو ل 13 :16یوحنا

که از خود  رایخواهد کرد ز تیهدا یراست عیرا به جم
است سخن خواهد  دهیبلکه به آنچه شن کندیتکلم نم

 به شما خبر خواهد داد. ندهیگفت و از امور آ
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که  دیدانیسخن را شما مآن  37 :10اعمال رسوالن
منتشر شد،  هیهودی یبود و در تمام لیشروع آن از جل

 نمود،یبدان موعظه م ییحیکه  يدیبعد از آن تعم
را که خدا او را چگونه به  يناصر یسیع یعنی 38

کرده، اعمال  ریالقدس و قوت مسح نمود که او سروح
 فارا ش سیابل نیو همه مقهور آوردیبجا م کوین
 .بودیم يخدا با و رایز دیبخشیم

 
خواستند و  یو از آن وقت پادشاه 21 :13اعمال رسوالن

تا چهل سال به  نیامیرا از سبط بن سیخدا شاول بن ق
 داد. شانیا

تا  ختیبرداشته، داود را برانگ انیپس او را از م 22
داود «شود و در حق او شهادت داد که  شانیپادشاه ا

اراده  یکه به تمام امافتهی را مرغوب دل خود یسیبن 
 » من عمل خواهد کرد.

 لیاسرائ ياو خدا بر حسب وعده، برا تیو از ذر 23
 را آورد، یسیع یعني یانجات دهنده

 
 یسیدر ع دیلکن از او شما هست 30 :1اول قرنتیان

شما حکمت شده است و  يکه از جانب خدا برا حیمس
 و فدا. تیعدالت قدوس

 
و از تخت، برقها و صداها و رعدها بر  5 :4مکاشفه

آید؛ و هفت چراغ آتشین پیش تخت افروخته که می
 .باشندهفت روح خدا می

 

 
و در  وانیتخت و چهار ح انیدر م دمیو د 6 :5مکاشفه
است و  ستادهیچون ذبح شده ا يابره ران،یوسط پ

که  ندیهفت شاخ و هفت چشم دارد که هفت روح خدا
 2 .شوندیجهان فرستاده م یبه تمام

; ۲٥:  ۱۲ متی; ۱:  ٦۱ شعیاا; ۲۱:  ٥۹ شعیاا; ۱:  ٤۲ شعیاا:  بھمراجعھ شود
; ۳۳, ۳۲:  ۱ حناوی; ۲, ۲۱:  ۳ قاول  ;٥۲, ٤۰:  ۲ قاول; ٥٤:  ۱۳ متی

 . ۱:  ۳ مکاشفھ; ۷:  ۱ وستائوتیمدوم; ۱۸, ۱۷:  ۱ نفسسیاا
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 اشعیا

۱۷۱ 
 

 قضاوت در آینده توسط مسیح 2ح
 پادشاهی مسیحآینده  3ح

خواهد  يرا به عدالت داور نانیبلکه مسک 4 :11اشعیا
حکم خواهد  یبراست نیکرد و به جهت مظلومان زم

 رانیزده، شر شیدهان خو ينمود. و جهان را به عصا
و کمربند کمرش  5خود خواهد کشت. يرا به نفخه لبها

 امانت. انشیعدالت خواهد بود و کمربند م
 

که  دیآیم یامیا نکیا«: دیگویخداوند م 5 :23ارمیا
 یو پادشاه کنمیداود برپا م يعادل برا ياشاخه

سلطنت نموده، به فطانت رفتار خواهد کرد و انصاف و 
 ُمجرا خواهد داشت. نیعدالت را در زم

با  لیو اسرائ افتینجات خواهد  هوداي یو امیدر ا 6
 دهینامکه به آن  یساکن خواهد شد و اسم تیامن

 عدالت ما). هوهی( نویصدق هوهی: است نیا شودیم
 

در کالم حق، در قوت خدا با اسلحه  7 :6دوم قرنتیان
 عدالت بر طرف راست و چپ،

 
بسته و  یپس کمر خود را به راست 14 :6افسسیان

 .دیستیجوشن عدالت را در بر کرده، با
 

ظاهر خواهد شد  نید یآنگاه آن ب 8 :2دوم تسالوکیان
خداوند او را به نفس دهان خود هالك  یسیکه ع

او را نابود خواهد  ش،یظهور خو یخواهد کرد و به تجل
 ساخت؛

 
و در دست راست خودهفت ستاره داشت  16 :1مکاشفه

و  آمدیم رونیب زیدو دمه ت يریو از دهانش شمش
 1 .تابدیاش چون آفتاب بود که در قوتش مچهره

 
 یه و ناگاه اسبآسمان را گشود دمیو د 11 :9مکاشفه

 يو حق نام دارد و به عدل داور نیکه سوارش ام دیسف
 د،ینمایو جنگ م
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تا به آن  دیآیم رونیب زیت يریو از دهانش شمش 15
 یحکمران نیآهن يها را بزند و آنها را به عصاامت

 يخواهد نمود؛ و او چرخشت خمر غضب و خشم خدا
 .افشردیخود م يپا ریقادر مطلق را ز

 
را بر  یو کس دیبزرگ سف یتخت دمیو د 11 :20مکاشفه

و  ختیگر نیآسمان و زم يو يآن نشسته که از رو
 نشد. افتیي یآنها جا يبرا
تخت  شیکه پ دمیو مردگان را خرد و بزرگ د 12
 گرید يبودند؛ و دفترها را گشودند. پس دفتر ستادهیا

 ياست و بر مردگان داور اتیگشوده شد که دفتر ح
از آنچه در دفترها مکتوب  شانیسب اعمال اشد، بح

 است.
 . ۱۳:  ۱ مکاشفھ  ;۱:  ٤ طرسپاول; ٥; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی پادشاهی ابدي در صلحپیش 10ح

و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ  6 :11اشعیا
 با هم يو پروار ریو گوساله و ش دیبا بزغاله خواهد خواب

 و طفل کوچک آنها را خواهد راند.
آنها با هم  يهاو بچه دیو گاو با خرس خواهد چر 7

 مثل گاو کاه خواهد خورد. ریو ش دیخواهند خواب
کرد و  اهدخو يبر سوراخ مار باز رخوارهیو طفل ش 8

 یباز داشته شده دست خود را بر خانه افع ریطفل از ش
 خواهد گذاشت.

نخواهند  يکوه مقدس من ضرر و فساد یو در تمام 9
که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل  رایکرد ز

 .پوشاندیرا م ایکه در ییآبها
 

که جهان از معرفت جالل خداوند مملو  رایز 14 :2حبقوق
 2 .سازدیرا مستور م ایکه آبها در يخواهد شد به نحو
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 اشعیا

۱۷۲ 
 

 يجار میزنده از اورشل يو در آن روز، آبها 8 :14زکریا
و نصف  یشرق يایدر يخواهد شد (که) نصف آنها بسو

(خواهد رفت). در  یغرب يایدر يآنها بسو گرید
 واقع خواهد شد. نیتابستان و در زمستان چن

پادشاه خواهد بود. در آن روز  نیزم یبر تمام هوهیو  9
 واحد خواهد بود و اسم او واحد. هوهی

 
که دشمنان خود را  میگویشما ماما من به  44 :5متی

 دیلعن کنندگان خود برکت بطلب يو برا دییمحبت نما
و به هر  دیکه از شما نفرت کنند، احسان کن یو به آنان

 د،یکن ریخ يکه به شما فحش دهد و جفا رساند، دعا
 رایز د،یتا پدر خود را که در آسمان است پسران شو 45

و باران  سازدیالع مط کانیبدان و ن برکه آفتاب خود را 
 .باراندیبر عادالن و ظالمان م

 
 ستندیزیبا هم م ماندارانیو همه ا 44 :2اعمال رسوالن

 بودندیم کیشر زیو در همه چ
و امالك و اموال خود را فروخته، آنها را به هر کس  45

 .کردندیم میتقس اجشیبه قدر احت
و در  بودندیم وستهیپ کدلیبه  کلیو هر روزه در ه 46

و  یو خوراك را به خوش کردندیها نان را پاره مخانه
 .خوردندیم یساده دل

 زیخلق عز یو نزد تمام گفتندیو خدا را حمد م 47
 سایرا بر کل انیو خداوند هر روزه ناج دندیگردیم
 .افزودیم

 
بلکه  ستیملکوت خدا اکل و شرب ن رایز 17 :14رومیان

 1 القدس.در روح یو خوش یعدالت و سالمت
 

 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه
سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م

 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس
 »خواهد کرد.

 ; ۲۳:  ٥ وبیا; ۷; # ٦; # ٥; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 ; ۱۰, ۹:  ٥ مکاشفھ; ۱٥:  ٥ نکیاوتسالاول;۱۱ ۹:  ٦ ننتیارقاول

 . ٦ ۲:  ۲۰ مکاشفھ

 
 11اشعیا  1

 هم باشد هایمیکل ریغ حیمس یستیموعود با حیمس 10ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

 یسیشهیو در آن روز واقع خواهد شد که ر 10 :11اشعیا
ها آن را ها برپا خواهد شد و امتبه جهت علم قوم

 او با جالل خواهد بود. یو سالمت دیخواهند طلب
 گریو در آن روز واقع خواهد گشت که خداوند بار د 11

را که از  شیقوم خو هیدست خود را دراز کند تا بق
و شنعار و  المیو ع حبشآشور و مصر و فتروس و 

 مانده باشند باز آورد. یباق ایدر يهارهیحمات و از جز
برافراشته، رانده شدگان  یها علمو به جهت امت 12

را از  هودایو پراکندگان  را جمع خواهد کرد لیاسرائ
 چهار طرف جهان فراهم خواهد آورد.

 
 طلوع از و یهوه نام از مغرب طرف از و 19 :59اشعیا

 نهر مثل او که زیرا ترسید خواهند وي جالل از آفتاب
 .آمد خواهد براند را آن خداوند باد که سرشاري

 
و بر  محبوب من سفید و سرخ فام است 10 :5غزل غزلها

 .هزارها افراشته شده است
 

 سال آن در چون بلکه نگفت خود از را این و 51 :11یوحنا
 راه در عیسی بایستمی که کرد نبوت بود، کهنه رئیس

 بمیرد؛ طایفه آن
 که را خدا فرزندان تا بلکه تنها طایفه آن راه در نه و 52

 .کند جمع یکی در متفرقند
 

 عالم مصالحت ایشان شدن رد اگر زیرا 15 :11رومیان
 از حیات جز شد؟ خواهد چه ایشان یافتن باز شد،

 2 !مردگان
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 اشعیا

۱۷۳ 
 

 نما؛ مالحظه را خدا سختی و مهربانی پس 22 :11رومیان
 در اگر برتو مهربانی اما افتادند، که آنانی بر سختی اما

 .شد خواهی بریده نیز تو واال باشی ثابت مهربانی
 پیوند باز نمانند ایمانی بی در نیز ایشان اگر و 23

 دیگر بار را ایشان که است قادر خدا زیرا شد، خواهند
 .بپیوندد

 بر شده، بریده بري طبیعی زیتون از تو اگر زیرا 24
 مرتبه چند به گشتی، پیوند نیکو زیتون به طبع خالف
 پیوند خویش زیتون در اندطبیعی که آنانی زیادتر

 .شد خواهند
 خبر بی سر این از شما خواهمنمی برادران اي زیرا 25

 پري که مادامی که انگارید دانا را خود مبادا که باشید
 طاري اسرائیل از بعضی بر سختدلی درنیاید، هاامت

 .است گشته
 یافت، خواهند نجات اسرائیل همگی همچنین و 26

 ايدهنده نجات صهیون از« که است مکتوب چنانکه
 خواهد یعقوب از را دینی بی و شد خواهد ظاهر

 برداشت؛
 

 سبب به نمایند تمجید را خدا هاامت تا و 9 :15رومیان
 را تو جهت این از« که است مکتوب چنانکه او رحمت

 تسبیح تو نام به و کرد خواهم اقرار هاامت میان در
 ».خواند خواهم

 شوید شادمان او قوم با هاامت اي« گویدمی نیز و 10
 اي و گویید حمد را خداوند هاامت جمیع اي« ایضا و 11

 » .نمایید مدح را او قومها تمامی
 آنکه و بود خواهد یسا ریشه« که گویدمی نیز اشعیا و 12

 وي بر هاامت امید شود، مبعوث هاامت حکمرانی براي
 ».بود خواهد

 
 رجوع خداوند سوي به هرگاه لیکن 16 :3دوم قرنتیان

 1 .شودمی برداشته نقاب کنند،
 

 باقی سبت آرامی خدا قوم براي پس 9 :4عبرانیان
 .ماندمی
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: گویندمی و سرایندمی جدید سرودي و 9 :5مکاشفه
 هستی مهرهایش گشودن و کتاب گرفتن مستحق«

 خود خون به خدا براي را مردمان و شدي ذبح که زیرا
 خریدي امت و قوم و زبان و قبیله هر از
 و ساختی کهنه و پادشاهان ما خداي براي را ایشان و 10

 ».کرد خواهند سلطنت زمین بر
 

 تا فرستادم را خود فرشته عیسی من« 16 :22مکاشفه
 ریشه من. دهم شهادت امور بدین کلیساها در را شما

 ».هستم صبح درخشنده ستاره و داود نسل و
 . ٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھ ودش جعھرام

 

 شودیباعث شناخته شدن جالل خدا م حیمس 14ب
 خداوند در میان مردم زندگی میکرد 18ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

 تو خداوند اي« که گفت خواهی روز آن در و 1 :12اشعیا
 غضبت اما بودي، غضبناك من به زیرا گویممی حمد را

 .دهیمی تسلی مرا شده، برگردانیده
 نخواهم نموده، توکل او بر است من نجات خدا اینک 2

 نجات و است من تسبیح و قوت یهُوه یاه زیرا. ترسید
 ».است گردیده من

 خواهید آب نجات هايچشمه از شادمانی با بنابراین 3
 .کشید

 و گویید حمد را خداوند«: گفت خواهید روز آن در و 4
 اعالم هاقوم میان در را او اعمال و بخوانید را او نام

 .باشدمی متعال او اسم که نمایید ذکر و کنید
 است کرده عظیم کارهاي زیرا بسرایید خداوند براي 5

 .است معروف زمین تمامی در این و
 زیرا بسراي برافراشته، را صدا صهیون ساکنه اي 6

 2 ».است عظیم تو میان در اسرائیل قدوس
 

 دهد، تسلی را او مادرش که کسی مثل و 13 :66اشعیا
 اورشلیم در و داد خواهم تسلی را شما من همچنین

 .یافت خواهید تسلی
 

 11اشعیا  2



 اشعیا

۱۷٤ 
 

 و یافت خواهد نجات یهودا وي ایام در 6 :23ارمیا
 آن به که اسمی و شد خواهد ساکن امنیت با اسرائیل

 عدالت یهوه( صدقینو یهوه: است این شودمی نامیده
 ).ما

 و برداشته را تو هايعقوبت خداوند 15 :3صفنیا
 در اسرائیل پادشاه یهوه. است کرده دور را دشمنانت

 .دید نخواهی را بال دیگر بار پس است تو میان
 اي! مترس که شد خواهد گفته اورشلیم به روز آن در 16

 !نشود سُست تو دستهاي صهیون
 خواهد نجات و است قدیر تو میان در خدایت یهوه 17

 خود محبت در و نمود خواهد بسیار شادي تو بر او. داد
 خواهد شادي تو بر سرودها با و یافت خواهد آرامی

 .نمود
 

 دیواري اطرافش به من که گویدمی خداوند و 5 :2زکریا
 .بود خواهم جالل اندرونش در و بود خواهم آتشین

 
 است برگزیده را صهیون خداوند که زیرا 13 :132مزامیر

 .فرموده مرغوب خویش مسکن براي را آن و
 خواهم ساکن اینجا. ابداآلباد تا من آرامگاه است این« 14

 .دارم رغبت این در زیرا بود
 

 دهممی او به من که آبی از که کسی لیکن 14 :4یوحنا
 او به که آبی آن بلکه شد، نخواهد تشنه ابداً بنوشد،

 جاودانی حیات تا که گردد آبی چشمه او در دهممی
 ».جوشدمی

 
 عیسی بود، عید بزرگ روز که آخر روز در و 37 :7یوحنا

 من نزد باشد تشنه که هر«: گفت و کرد ندا ایستاده،
 1 .بنوشد و آید

 گوید،می کتاب چنانکه آورد، ایمان من به که کسی 38
 ».شد خواهد جاري زنده آب نهرهاي او بطن از
 آرد ایمان او به که هر که روح درباره گفت را این اما 39
 نشده عطا هنوز القدسروح که زیرا یافت خواهد را او

 .بود نیافته جالل حال به تا عیسی چونکه بود،
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 شبان است، تخت میان در که ايبره زیرا 17 :7مکاشفه
 را ایشان حیات، آب هايچشمه به و بود خواهد ایشان

 چشمان از را اشکی هر خدا و نمود؛ خواهد راهنمایی
 ».کرد خواهد پاك ایشان

 
 کیست و خداوندا نترسد، تو از که کیست 4 :15مکاشفه

 قدوس تنها تو که زیرا ننماید؟ تمجید را تو نام که
 پرستش تو حضور در آمده، هاامت جمیع و هستی

 »!است گردیده ظاهر تو احکام که زیرا کرد، خواهند
 

 ابتدا و یا و الف من! شد تمام«: گفت مرا باز 6 :21مکاشفه
 آب چشمه از باشد، تشنه که هر به من. هستم انتها و

 .داد خواهم مفت حیات،
 

 که داد نشان من به حیات آب از نهري و 1 :22مکاشفه
 جاري بره و خدا تخت از و بلور مانند بود، درخشنده

 2 .شودمی
 

 که هر و» !بیا«: گویندمی عروس و روح و 17 :22مکاشفه
 هر و بیاید باشد، تشنه که هر و» !بیا«: بگوید شنودمی
 .بگیرد قیمت بی حیات آب از دارد، خواهش که

 . ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

 فرموده، ترحم یعقوب بر خداوند زیرا 1 :14اشعیا
 در را ایشان و برگزید خواهد دیگر بار را اسرائیل

 ملحق ایشان با غربا و. داد خواهد آرامی زمینشان
 .گردید خواهند ملصق یعقوب خاندان با شده،

 خواهند خودشان مکان به برداشته، را ایشان هاقوم و 2
 خداوند زمین در را ایشان اسرائیل خاندان و. آورد
 و. ساخت خواهند خود مملوك کنیزي، و بندگی براي
 خویش ستمکاران بر کرده، اسیر را خود کنندگان اسیر

 .نمود خواهند حکمرانی
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 اشعیا

۱۷٥ 
 

 اضطرابت و الم از را تو خداوند که روزي در و 3: 14اشعیا
 واقع بخشد، خالصی نهادندمی تو بر که سخت بندگی و

 شد خواهد
 

 خواهند را شما هايگله شده، برپا غریبان و 5 :61اشعیا
 .بود خواهند شما باغبانان و فالحان بیگانگان، و چرانید

 
 از اسرائیل خاندان براي دیگر بار و 24 :28حزقیال
 شمارند،می خوار را ایشان که ایشان مجاوران جمیع
 پس. بود نخواهد آورنده رنج شوك و خلنده خاري

 ».باشممی یهوه خداوند من که دانست خواهند
 

 صبایوت یهوه که بگو کرده، ندا دیگر بار 17 :1زکریا
 سعادتمندي به دیگر بار من شهرهاي: گویدمی چنین
 تسلی باز را صهْیون خداوند و شد خواهد لبریز

 ».برگزید خواهد دیگر بار را اورشلیم و داد خواهـد
 

 خواهی ترحم صهیون بر برخاسته، تو 13 :102مزامیر
 معین زمان و کنی رأفت او بر که است وقتی زیرا نمود

 .است رسیده
 

 مقدس عهد و آرد بجا ما پدران بر را رحمت تا 72 :1لوقا
 فرماید، تذکر را خود

 کرد، یاد ابراهیم ما پدر براي که سوگندي 73
 خود دشمنان دست از تا فرماید عطا فیض را ما که 74

 کنیم، عبادت خوف بی را او یافته، رهایی
 

ها کند و قوم امت يکه کشف حجاب برا ينور 32: 2لوقا
 1 »را جالل بُود. لیتو اسرائ

 
 مدیون که بدرستی و دادند رضا بدین 27 :15رومیان
 ایشان روحانیات از هاامت چون که زیرا هستند ایشان

 نیز جسمانیات در که شد الزم گردیدند، مندبهره
 .بکنند را ایشان خدمت

 

 
 14اشعیا  1

 کیست و خداوندا نترسد، تو از که کیست 4 :15مکاشفه
 قدوس تنها تو که زیرا ننماید؟ تمجید را تو نام که

 پرستش تو حضور در آمده، هاامت جمیع و هستی
 »!است گردیده ظاهر تو احکام که زیرا کرد، خواهند

 ;۱۸ ٤:  ۱٤ شعیاا; ٤; # ۳; # ۲# :  بھمراجعھ شود
 . ۱۹ ۱۲:  ۲ نفسسیاا; ۱۷ ۱٤:  ۱٥ نالوسل رعماا

 
 موعود از نسل داود است حیمس 3الف

 موعود حیمس يزکاریپره 9ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

 و گشت خواهد استوار رحمت به کرسی و 5 :16اشعیا
 که نشست خواهد داود خیمه در آن بر راستی به کسی

 تعجیل عدالت جهت به و بطلبد را انصاف و کند داوري
 .نماید

 
 یتا به ابد پادشاه عقوبیو او بر خاندان  33 :1لوقا

 »نخواهد بود. تیخواهد کرد و سلطنت او را نها
 

ما برافراشت، در خانه بنده خود  يبرا یو شاخ نجات 69
 داود.

 يایگفت که از بدو عالم انب نیچنانچه به زبان مقدس 70
 بودند،یاو م

 
شمارد و کالم مرا قبول  ریهر که مرا حق 48 :12یوحنا

کند، همان  يهست که در حق او داور ینکند، کس
خواهد  يبر او داور نیکه گفتم در روز بازپس یکالم
 کرد.

 
 مهیرجوع نموده، خ نیبعد از ا«که  16 :15اعمال رسوالن

آن را  يهایو خراب کنمیت باز بنا مداود را که افتاده اس
 و آن را برپا خواهم کرد، کنمیباز بنا م

 ییهاامت عیمردم طالب خداوند شوند و جم هیتا بق 17
 2 »که بر آنها نام من نهاده شده است.

 . ۱٤:  ۸۹ رمیزام; ۱# :  بھمراجعھ شود

 

  

 14اشعیا  2



 اشعیا

۱۷٦ 
 

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

خود نظر  نندهیآفر يدر آن روز انسان بسو 7 :17اشعیا
خواهد  لیقدوس اسرائ يخواهد کرد و چشمانش بسو

 .ستینگر
 

 هیو در آن روز واقع خواهد شد که بق 20 :10اشعیا
بر زننده  گریبار د عقوبیخاندان  انیو ناج لیاسرائ

خودشان اعتماد نخواهند نمود، بلکه بر خداوند که 
 است به اخالص اعتماد خواهند نمود لیقدوس اسرائ

قادر مطلق  يخدا يبسو عقوبیهیبق یعني یاهیو بق 21
 بازگشت خواهند کرد.

باشند،  ایدر گیمثل ر لیرا هر چند قوم تو اسرائیز 22
 یبازگشت خواهند نمود. هالکت یتیبق شانیفقط از ا

 که مقدر است به عدالت مجرا خواهد شد،
 

بازگشت نموده،  لیاسرائ یو بعد از آن بن 5 :3هوشع
و پادشاه خود داود را خواهند  شیخو يخدا هوهی

خداوند و احسان او با  يبسو نیبازپس امی. و در ادیطلب
 ترس خواهند آمد.

 
 يخدا يخداوند نگرانم و برا ياما من بسو 7 :7میکا

من مرا اجابت  يو خدا کشمینجات خود انتظار م
 خواهد نمود.

 فتمیاگر چه ب رایمنما ز يدشمن من بر من شاد يا 8
خداوند  نم،یبنش یکیخواهم برخاست و اگرچه در تار

 نور من خواهد بود.
 

 مهیرجوع نموده، خ نیبعد از ا«که  16 :15اعمال رسوالن
آن را  يهایو خراب کنمیداود را که افتاده است باز بنا م

 1و آن را برپا خواهم کرد، کنمیباز بنا م
 ییهاامت عیمردم طالب خداوند شوند و جم هیتا بق 17

 »که بر آنها نام من نهاده شده است.
از بدو عالم  ار زهایچ نیکه ا يخداوند دیگویرا م نیا 18

 معلوم کرده است.
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و شهادت  میادهیظاهر شد و آن را د اتیو ح 2 :3یوحنا1
که  یجاودان اتیاز ح میدهیو به شما خبر م میدهیم

 بود و برما ظاهر شد. نزد پدر
 

او را  یو هر چشم دیآیبا ابرها م نکیا 7 :1مکاشفه
 يهاامت یزدند و تمام زهیکه او را ن یو آنان دیخواهد د
 .نی! آمی. بلدیخواهند نال يو يجهان برا

 

 هم باشد هایمیکل ریغ حیمس یستیموعود با حیمس 10ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

از مصر به آشور  یشاهراهدر آن روز  23 :19اشعیا
به آشور  انیبه مصر و مصر انیخواهد بود و آشور

عبادت خواهند  انیبا آشور انیخواهند رفت و مصر
 نمود.

سوم مصر و آشور خواهد شد و  لیدر آن روز اسرائ 24
 جهان برکت خواهند بود. انیآنها در م

آنها را برکت داده خواهد گفت  وتیصبا هوهیکه  رایز 25
من  راثیمصر و صنعت دست من آشور و م قوم من

 مبارك باشند. لیاسرائ
 

من  نکیا: دیگویم نیخداوند چن رایز 12 :66اشعیا
ها را مانند نهر سرشار را مثل نهر و جالل امت یسالمت

و در آغوش  دیمک دی. و شما خواهدیبه او خواهم رسان
 شد. دیبناز پرورده خواه شیاو برداشته شده، بر زانوها

 
به خداوند مُلْصق  اریبس يهاو در آن روز امت 11 :2زکریا

 یتو ُسکن انیشده، قوم من خواهند شد و من در م
مرا  وتیصبا هوهیدانست که  یخواهم گرفت و خواه
 2 نزد تو فرستاده است.

 
 ایعبور نموده، امواج در بتیمص يایو او از در 11 :10زکریا

اهد شد و نهر خشک خو يهایرا خواهد زد و همه ژرف
 ستیمصر ن يو عصا دیخواهد گرد لیحشمت اشور زا

 خواهد شد.

 17اشعیا  2



 اشعیا

۱۷۷ 
 

و حاضر نشوند بر  ندیایمصر برن لهیو اگر قب 18 :14زکریا
که  ییاست بال نی(باران) نخواهد شد. ا زین شانیا

که به جهت نگاه  ییهاخداوند وارد خواهد آورد بر امت
 .ندیایبرن هامهیخ دیداشتن ع

 
ها کند و قوم امت يکه کشف حجاب برا ينور 32 :2لوقا

 »را جالل بُود. لیتو اسرائ
 

 ياست فقط؟ مگر خدا هودییاو خدا ایآ 29 :3رومیان
 است. زیها نامت يالبته خدا ست؟یها هم نامت

 
ما نه از  یعنیدعوت فرمود  زیو آنها را ن 24 :9رومیان

 .زیها نفقط بلکه از امت هودی
را که قوم من  یآنان«: دیگویچنانکه در هوشع هم م 25

نبودند، قوم خود خواهم خواند و او را که دوست 
 نداشتم محبوبه خود.

 
آورد  مانیهر که به او ا« دیگویو کتاب م 11 :10رومیان

 »خجل نخواهد شد.
که همان  ستین یتفاوت یونانیو  هودیکه در  رایز 12

همه  يخداوند، خداوند همه است و دولتمند است برا
 .خوانندیکه نام او را م

 .افتیهر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد  رایز 13
 

 کیاو هر دو نزد پدر در  لهیکه بوس رایز 18 :2افسسیان
 .میروح دخول دار

بلکه  دیستین یو اجنب بیبه بعد غر نیپس، از ا 19
 و از اهل خانه خدا. دیهست نیهموطن مقدس

 یسیکه خود ع دیابنا شده ایرسوالن و انب ادیو بر بن 20
 است. هیسنگ زاو حیمس

 کلیبه ه شده،عمارت با هم مرتب  یتمام يکه در و 21
 1 .کندیمقدس در خداوند نمو م

تا در روح  دیشویبا هم بنا کرده م زیشما ن يو در و 22
 .دیمسکن خدا شو

 ; ۲۲ ٦:  ۱۹ شعیاا ;٤۳:  ۳۲ تثنیھ; ٥; # ٤; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 . ۱۰:  ۲ طرسپاول; ۸ ٦:  ۳ نفسسیاا  ;۹:  ۱٥ نمیارو; ٦:  ٤۹ شعیاا
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 قدرت مطلق مسیح موعود 7ب
خواهم  يخانه داود را بر دوش و دیو کل 22 :22اشعیا

نخواهد بست و چون ببندد،  ياحد دینهاد و چون بگشا
 نخواهد گشاد ياحد

 
پطرس و بر  ییکه تو میگویتو را م زیو من ن 18 :16متی

و ابواب جهنم بر  کنمیخود را بنا م يسایصخره کل نیا
 .افتینخواهد  الیآن است

و آنچه  سپارم؛یملکوت آسمان را به تو م يدهایو کل 19
 نیدر آسمان بسته گردد و آنچه در زم يببند نیبر زم
 »در آسمان گشاده شود. ییگشا

 
 د،یبند نیآنچه بر زم میگویبه شما م نهیهرآ 18 :18متی

 د،ییگشا نیدر آسمان بسته شده باشد و آنچه بر زم
 در آسمان گشوده شده باشد.

 نیهر گاه دو نفر از شما در زم میگویباز به شما م 19
از جانب  نهیدرباره هر چه که بخواهند متفق شوند، هرآ

خواهد  هکرد شانیا يپدر من که در آسمان است برا
 شد.

 
تا ابداآلباد زنده  نکیو مرده شدم و ا 18 :1مکاشفه

 موت و عالم اموات نزد من است. يدهایهستم و کل
 

 سیبنو هیالدلفیدر ف يسایو به فرشته کل« 7 :3مکاشفه
داود را  دیآن قدوس و حق که کل دیگویرا م نیکه ا

 بنددیکس نخواهد بست و م چیو ه دیگشایدارد که م
 2 کس نخواهد گشود. چیو ه

 
 هم باشد هایمیکل ریغ حیمس یستیموعود با حیمس 10ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

 شیهاقوم انیدر م نیکه در وسط زم رایز 13 :24اشعیا
و مانند  تونیز دنیخواهد شد مثل تکان نیچن

 .ماندیم یانگور باق دنیکه بعد از چ ییهاخوشه
آواز خود را بلند کرده، ترنم خواهند  نانیا 14: 24اشعیا

 صدا خواهند زد. ایخداوند از در ییاینمود و دربارة کبر

 27و  17اشعیا  2



 اشعیا

۱۷۸ 
 

 هوهیمشرق و نام  دجهت خداوند را در بال نیاز ا 15
 .دیینما دیتمج ایدر يهارهیرا در جز لیاسرائ يخدا

که عادالن را  میدیسرودها را شن نیزم ياز کرانها 16
بر من؟  يوا حسرتا، وا حسرتا، وا: جالل باد. اما گفتم

کاران به شدت  انتیخ ده،یورز انتیکاران خ انتیخ
 .انددهیورز انتیخ

 
 میعظ يکارها رایز دییخداوند بسرا يبرا 5 :12اشعیا

 يا 6معروف است. نیزم یدر تمام نیکرده است و ا
قدوس  رایز يصدا را برافراشته، بسرا ونیساکنه صه

 »است. میتو عظ انیدر م لیاسرائ
 

آنچه  يو ا دیرویفرود م ایشما که به در يا 10 :42اشعیا
و ساکنان آنها سرود نو را به  هارهیجز يدر آن است! ا
 !دییبسرا نیزم يرا از اقصا يو شیخداوند و ستا

در آنها  داریکه اهل ق ییهاهیو قر شیصحرا و شهرها 11
و ساکنان سالع  ندیساکن باشند آواز خود را بلند نما

 قله کوهها نعره زنند! ازترنم نموده، 
او را  حیو تسب ندینما فیخداوند جالل را توص يبرا 12

 بخوانند! هارهیدر جز
 

امر فرمود  نیخداوند به ما چن رایز 47 :13اعمال رسوالن
منشأ  نیزم ياقصا یها ساختم تا التو را نور امت"که 

 1 »".ینجات باش
 

با  یفان يشما که از طال مانیا شیتا آزما 7 :1اول پطرس
و  حیتسب يآزموده شدن در آتش، گرانبهاتر است، برا

 .حیمس یسیظهور ع نیشود در ح افتیجالل و اکرام 
 

 نیاز ا دییتعجب منما بان،یحب يا 12 :4اول پطرس
شماست و بجهت امتحان شما  انیکه در م یآتش

 بر شما واقع شده باشد. بیغر يزیچ ایکه گو دیآیم
 د،یهست حیزحمات مس کیکه شر يبلکه بقدر 13

و  يشاد يتا در هنگام ظهور جالل و دیخشنود شو
 .دییوجد نما

 
 24اشعیا  1

خوشابحال  د،یکشیم ییرسوا حیاگر بخاطر نام مس 14
 .ردیگیکه روح جالل و روح خدا بر شما آرام م رایشما ز

 
مخلوط به  شهیاز ش ییایمثال در دمیو د 2 :15مکاشفه

را که بر وحش و صورت او و عدد اسم  یآتش و کسان
 يو بربطها ستادهیا شهیش يایبر در ابند،ییاو غلبه م

 خدا را بدست گرفته،
و  خوانندیبنده خدا و سرود بره را م یسرود موس 3
خداوند  ياست اعمال تو ا بیو عج میعظ«: ندیگویم

 يتو ا يقادر مطلق! عدل و حق است راهها يخدا
 ها!پادشاه امت

که نام تو را  ستیکه از تو نترسد، خداوندا و ک ستیک 4
 عیو جم یکه تو تنها قدوس هست رایز د؟یننما دیتمج
 رایها آمده، در حضور تو پرستش خواهند کرد، زامت

  »است! دهیکه احکام تو ظاهر گرد
 . ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 
 قضاوت در آینده توسط مسیح 2ح
 سیحآینده پادشاهی م 3ح

و واقع خواهد شد که هر که از آواز ترس  18 :24اشعیا
حفره  انیبه حفره خواهد افتاد و هر که از م زدیبگر
 نییعل يهاکه روزنه رایگرفتار دام خواهد شد ز دیبرآ

 .باشدیمتزلزل م نیزم يباز شده و اساسها
 دهیتماماً از هم پاش نیبالکل منکسر شده. زم نیزم 19

 به شدت متحرك گشته است. نیو زم
است و مثل  زانیمثل مستان افتان و خ نیزم 20

به چپ و راست متحرك و گناهش بر آن  بانهیسا
نخواهد  گریاست. پس افتاده است که بار د نیسنگ

 2 برخاست.
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 اشعیا

۱۷۹ 
 

و در آن روز واقع خواهد شد که خداوند  21: 24اشعیا
 و پادشاهان شانیرا بر مکان بلند ا فانیگروه شر

 داد. اهدسـزا خو ـنیرا بر زم ـنیزم
در چاه جمع خواهنـد شـد و  رانیمثل اس شانیو ا 22

 ار،یبس يو بعد از روزها دیدر زندان بسته خواهند گرد
 خواهند شد. دهیطلب شانیا

که  رایو مـاه خجـل و آفتاب رسوا خواهـد گشت ز 23
و به  میو در اورشل ونیدر کوه صه وتیصبا هـوهی

 نمود. خواهدبا جالل سلطنت  ش،یخو خیحضور مشا
 

که از  تونیاو بر کوه ز يهایو در آن روز پا 4 :14زکریا
و  ستادیاست خواهد ا میطرف مشرق به مقابل اورشل

از مشرق تا مغرب مُنْشق شده،  انشیدر م تونیکوه ز
خواهد شد و نصف کوه بطرف شمال  یمیعظ اریدره بس

 .دید گردبطرف جنوب منتقل خواه گرشیو نصف د
 

 کیآفتاب تار ام،یآن ا بتیو فورا بعد از مص 29 :24متی
گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو 

 افالك متزلزل گردد. يو قوتها زندیر
 

و  ونیبه جبل صه دیابلکه تقرب جسته 22 :12عبرانیان
 یو به جنود ب يسماو میاورشل یعنی یح يشهر خدا

 شماره از محفل فرشتگان
که در آسمان مکتوبند و  ینخست زادگان يسایو کل 23

 و به ارواح عادالن مکمل عیداور جم يبه خدا
 دهیو به خون پاش دیمتوسط عهد جد یسیو به ع 24

 .لیاز خون هاب کوترین یمعن بهشده که متکلم است 
 

که  دمیو چون مهر ششم را گشود، د 12 :6مکاشفه
 یواقع شد و آفتاب چون پالس پشم میعظ يازلزله

 1و تمام ماه چون خون گشت؛ دیگرد اهیس
شده، از جا برده شد  دهیچیپ يو آسمان چون طومار 14

 از مکان خود منتقل گشت. رهیو هر کوه و جز
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و بزرگان و سپه ساالران و  نیو پادشاهان زم 15
باران و هر غالم و آزاد خود را در دولتمندان و ج

 کوهها پنهان کردند. يهاا و صخرههمغاره
 

شده، از  دهیچیپ يو آسمان چون طومار 14: 6مکاشفه
از مکان خود منتقل  رهیجا برده شد و هر کوه و جز

 گشت.
و بزرگان و سپه ساالران و  نیو پادشاهان زم 15

دولتمندان و جباران و هر غالم و آزاد خود را در 
 کوهها پنهان کردند. يهاها و صخرهمغاره

و  دیفتیبر ما ب«که  ندیگویها مو به کوهها و صخره  16
و از غضب  نیآن تخت نش ياز رو دیساز یما را مخف

 بره؛
که  ستیاست و ک دهیغضب او رس میروز عظ رایز 17
 »ستاد؟یا تواندیم

; ۳۰:  ٥ شعیاا; ۷, ٦:  ۱٤۹ رمیزام; ٦; # ٥; # ۲; # ۱: #  بھمراجعھ شود
 ; ۳۷ ۲٤:  ۱۳ سقرم ;۲, ۱:  ۱٤ شعیاا; ۱۱ ۹:  ۱۳ شعیاا

 ۹:  ۱۸ مکاشفھ; ۳٦ ۲٥:  ۲۱ قاول

 

 دهنده باشدمسیح موعود بایستی نجات 9ت
 جاودان بخشد یزندگ یستیبا حیمس 11ث
 شده است ییگوشیموعود پ حیبازگشت مس 1ح
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 ظهور جالل و قدرت مسیح موعود 5ح

ها همه قوم يکوه برا نیدر ا وتیصبا هوهیو  6 :25اشعیا
از  یافتیض یعنیبرپا خواهد نمود،  ذیاز لذا یافتیض

 کهنه مصفا يپر مغز و از شرابها ذیکهنه از لذا يشرابها
ها گسترده قوم یرا که بر تمام یکوه روپوش نیو در ا 7

تلف  پوشاندیها را مامت عیرا که جم ياست و ستر
 خواهد کرد.

و موت را تا ابداآلباد نابود خواهد ساخت و خداوند  8
اشکها را از هر چهره پاك خواهد نمود و عار قوم  هوهی

 رایرفع خواهد کرد، ز نیزم یتمام يرا از رو شیخو
 2 خداوند گفته است.
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 اشعیا

۱۸۰ 
 

 يخدا نیا نکیا«: و در آن روز خواهند گفت 9: 25اشعیا
. دادو ما را نجات خواهد  میاما است که منتظر او بوده

پس از نجات او  میاخداوند است که منتظر او بوده نیا
 »شد. میمسرور و شادمان خواه

کوه قرار خواهد گرفت  نیکه دست خداوند بر ا رایز 10
خواهد شد چنانکه کاه  مالیو موآب در مکان خود پا

 .شودیم مالیدر آب مزبله پا
آن خواهد گشاد مثل  انیخود را در م يو او دستها 11

خود را  يکه به جهت شنا کردن دستها يشناور
پست  شیدستها يهالهیو غرور او را با ح دیگشایم

 .دیخواهد گردان
خواهد  ریرا خم کرده، بز تیو قلعه بلند حصارها 12

 خواهد ساخت. کسانیبا غبار  نیافکند و بر زم
 

که  مکان نیکه در ا دیگویم نیخداوند چن 10 :33ارمیا
از انسان  یو خال رانیکه آن و دییگویاش مشما درباره

 يهاو کوچه هوداي یدر شهرها یعنیاست  میو بها
 میاز انسان و ساکنان و بها یو خال رانیکه و میاورشل
 است،

و آواز سرور و آواز داماد و آواز  یدر آنها آواز شادمان 11
را  وتیصبا هوهیندیگویکه م یکسان آوازعروس و 

است و رحمت او تا  کویخداوند ن رایز دیبخوان حیتسب
 یخواهد شد و آواز آنان دهیشن گریابداآلباد است، بار د

 رای. زآورندیتشکر به خانه خداوند م يایکه هدا
را مثل سابق باز  نیزم نیا رانیاس دیگویخداوند م

 خواهم آورد.
 

که بسا از مشرق و مغرب  میگویو به شما م 11 :8متی
 عقوبیو اسحاق و  میآمده، در ملکوت آسمان با ابراه

 1خواهند نشست؛
 

موْ  وهیاز م نیکه بعد از ا میگویاما به شما م 29 :26متی
که آن را با شما در  يتا روز دینخواهم نوش گرید

 »ملکوت پدر خود، تازه آشامم.
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شما «: اما فرشته به زنان متوجه شده، گفت 5 :28متی
مصلوب را  يسایکه ع دانمیم !دیترسان مباش

 .دیطلبیم
در اینجا نیست زیرا چنانکه گفته بود برخاسته است.  6

 بیایید جایی که خداوند خفته بود مالحظه کنید،
 

شود، موت دشمن آخر که نابود می 26 :15اول قرنتیان
 .است

 یفان نیو ا دیرا پوش يفساد یفاسد ب نیاما چون ا 54
که مکتوب است به  یکالم نیبه بقا آراسته شد، آنگاه ا

 شده است دهیمرگ در ظفر بلع«که  دیانجام خواهد رس
 »گور ظفر تو کجا؟ يتو کجا است و ا شیموت ن يا 55
 .عتیموت گناه است و قوت گناه، شر شین 56
شکر خدا راست که ما را بواسطه خداوند ما  کنیل 57
 .دهدیظفر م حیمس یسیع

 
بر چهره  یکه نقاب یو نه مانند موس 13 :3دوم قرنتیان

را نظر  یفان نیتمام شدن ا ل،یاسرائ یتا بن دیخود کش
 نکنند،

که تا امروز همان  رایشد ز ظیغل شانیبلکه ذهن ا 14
است و کشف نشده  یباق قینقاب در خواندن عهد عت

 .گرددیباطل م حیکه فقط در مس رایاست، ز
نقاب بر  خوانند،یرا م یکه موس یوقتبلکه تا امروز  15

 .ماندیبرقرار م شانیدل ا
خداوند رجوع کنند، نقاب  يهرگاه به سو کنیل 16

 .شودیبرداشته م
که روح خداوند است،  ییاما خداوند روح است و جا 17

 است. يآنجا آزاد
نقاب جالل خداوند را  یهمه ما چون با چهره ب کنیل 18

جالل به همان صورت  ااز جالل ت م،ینگریم نهیدر آ
 2 چنانکه از خداوند که روح است. م،یشویمتبدل م

 
به ظهور  دیاما الحال آشکار گرد 10 :1دوم تیموتائوس

ساخت  ستیکه موت را ن حیمس یسینجات دهنده ما ع
 ل،یانج لهیبوس دیرا روشن گردان يفساد یو ب اتیو ح
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۱۸۱ 
 

جسم پس چون فرزندان در خون و  14 :2عبرانیان
شد  کیهر دو شر نیهمچنان در ا زیشراکت دارند، او ن

را  سیابل یعنیتا بوساطت موت، صاحب قدرت موت 
 تباه سازد،

را که از ترس موت، تمام عمر خود گرفتار  یو آنان 15
 آزاد گرداند. بودند،یم یبندگ

 
و  ندیتخت خدا يرو شیجهت پ نیاز ا 15 :7مکاشفه

و آن  کنندیرا خدمت م ياو و کلیشبانه روز در ه
 بر پا خواهد داشت. شانیخود را بر ا مهیخ ن،یتخت نش

هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد و آفتاب و  گریو د 16
 .دینخواهد رس شانیگرما بر ا چیه
شان یتخت است، شبان ا انیکه در م يابره رایز 17

را  شانیا ات،یآب ح يهاخواهد بود و به چشمه
را از چشمان  یخواهد نمود؛ و خدا هر اشک ییراهنما

 »پاك خواهد کرد. شانیا
 

 میکن دیو او را تمج مییو وجد نما يشاد 7 :19مکاشفه
است و عروس او خود را حاضر  دهیکه نکاح بره رس رایز

 ساخته است.
و به او داده شد که به کتان پاك و روشن خود را  8

 است نیسمقد يکه آن کتان عدالتها رایز» بپوشاند،
که به بزم نکاح  یخوشابحال آنان: سیبنو«: و مرا گفت 9

است کالم  نیا«مرا گفت که  زیو ن» اند.بره دعوت شده
 1 »راست خدا.

 
که  دمیبلند از آسمان شن يو آواز 3 :21مکاشفه

 شانیاست و با ا انیخدا با آدم مهیخ نکیا«: گفتیم
او خواهند بود و  يهاقوم شانیساکن خواهد بود و ا

 خواهد بود. شانیا يخدا شانیخود خدا با ا
پاك خواهد کرد.  شانیرا از چشمان ا یو خدا هر اشک 4

 گریو درد د نالهو بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و 
 »اول درگذشت. يزهایکه چ رایرو نخواهد نمود ز

 ; ۱۰:  ۲٥ میاار  ;۱۱, ۱۰:  ٦۱ شعیاا; ٥; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 ; ٥۲, ٥۱:  ۲۷ متی; ۱۳ ۱:  ۲٥ متی ;۱٤ ۱:  ۲۲متی; ۱٦:  ۲ لئیوی

 ; ٦ ٥:  ۳ نفسسیاا; ۲٦, ۲٥:  ۱۱ حناوی  ;۲۹:  ۳ حناوی
 . ۱٤:  ۲۰ مکاشفھ; ۱۸, ۱۷, ۷:  ۱ مکاشفھ; ۲٦ ۲۲:  ۱۲ ننیاراعب
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 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 دهییسرا هوداینیسرود در زم نیدر آن روز، ا 1 :26اشعیا

و حصار  وارهایاست که د يقو يخواهد شد؛ ما را شهر
 آن نجات است.

تا امت عادل که امانت را نگاه  دییها را بگشادروازه 2
 داخل شوند. دارندیم
 رایداشت، ز یکامل نگاه خواه یدل ثابت را در سالمت 3

 که بر تو توکل دارد.
 هوهیاهیچونکه در  د،ییخداوند تا به ابد توکل نما بر 4

 است. یخره جاودانص
 

به ما  يو پسر دهییزا يما ولد يکه برا رایز 6 :9اشعیا
شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او  دهیبخش

و سرور  يو پدر سرمد ریقد يو خدا ریو مش بیعج
 خوانده خواهد شد. یسالمت

داود و بر  یاو را بر کرس یسلطنت و سالمت یترق 7
 تانتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدال يمملکت و

 هوهیرتی. غدیاز اآلن تا ابداآلباد ثابت و استوار نما
 را بجا خواهد آورد. نیا وتیصبا

 
ثمره لبها است  نندهیخداوند که آفر 19 :57اشعیا

که  یباد و بر آنان یکه دورند سالمت یبر آنان: دیگویم
 دیشفا خواهم بخشرا  شانیباد و من ا یسالمت کندینزد

آرام  تواندیمتالطم که نم يایمثل در رانیاما شر 20
 .باشندیم اندازدیگل و لجن بر م شیو آبها ردیگ
 .گوید که شریران را سالمتی نیستخداي من می 21

 
خود  یسالمت گذارم،یشما م يبرا یسالمت 27 :14یوحنا

من به شما  دهد،ی. نه چنانکه جهان مدهمیرا به شما م
 2. دل شما مضطرب و هراسان نباشددهمیم

 
و نزد  گفتندیو خدا را حمد م 47 :2اعمال رسوالن

و خداوند هر روزه  دندیگردیم زیخلق عز یتمام
 .افزودیم سایرا بر کل انیناج
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 م،یعادل شمرده شد مانیپس چونکه به ا 1 :5رومیان
 یسیبوساطت خداوند ما ع میدار ینزد خدا سالمت

 ح،یمس
 

ما است که هر دو را  یکه او سالمت رایز 14 :2افسسیان
بود منهدم  انیرا که در م ییجدا واریو د دیگردان کی

 ساخت،
بود،  ضیاحکام را که در فرا عتیشر یعنیو عداوت  15

به جسم خود نابود ساخت تا که مصالحه کرده، از هر 
 .ندیافریدر خود ب دیانسان جد کیدو 

خدا مصالحه دهد،  باجسد  کیرا در و تا هر دو  16
 خود که بر آن عداوت را کشت، بیبوساطت صل

; ۲:  ۲ لئیوسماول; ۱٥, ٤:  ۳۲ تثنیھ; ۷; # ٤; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 ; ٥:  ۱۰٦ رمیزام; ۲:  ۱۸ رمیزام ;۸, ۷:  ۱۷ میاار; ۱۰:  ٥۰ شعیاا

 ۹:  ۲ طرسپاول ;۷:  ٤ نفلیپیا

 
 توسط مسیحقضاوت در آینده  2ح

 يمردگان تو زنده خواهند شد و جسدها 19 :26اشعیا
 دیشما که در خاك ساکن يمن خواهند برخاست. ا

که شبنم تو شبنم نباتات  رایز د؟ییشده، ترنم نما داریب
 خواهد افکند. رونیمردگان خود را ب نیاست. و زم

 دیداخل شو شیخو يهابه حجره دییایقوم من ب يا 20
را  شتنی. خودیدببن شیخود را در عقب خو يو درها

 تا غضب بگذرد. دیپنهان کن يااندك لحظه
تا  دیآیم رونیخداوند از مکان خود ب نکیا رایز 21

برساند. پس  شانیرا به ا نیگناهان ساکنان زم يسزا
خود را مکشوف خواهد ساخت و  يخونها نیزم

 پنهان نخواهد نمود. گریرا د شیکشتگان خو
 

و موت را تا ابداآلباد نابود خواهد ساخت و  8 :25اشعیا
اشکها را از هر چهره پاك خواهد نمود و  هوهیخداوند 

رفع خواهد کرد،  نیزم یتمام يرا از رو شیعار قوم خو
 1 خداوند گفته است. رایز

 
و سخت را به ما  اریبس يهایکه تنگ يا 20 :71مزامیر

 یخواهرجوع کرده، باز ما را زنده  ،يانشان داده
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 یبرخواه نیزم يهاساخت؛ و برگشته، ما را از عمق
 آورد.

 
 نیکه در خاك زم یاز آنان ياریو بس 2 :12دانیال
 اتیبه جهت ح نانیخواهند شد، اما ا داریب انددهیخواب

 .یو آنان به جهت خجالت و حقارت جاودان یجاودان
 

 کویخواهند آمد؛ هر که اعمال ن رونیو ب 28 :5یوحنا
و هر که اعمال بد کرد، بجهت  اتیح امتیق يکرد، برا

 .يداور امتیق
کرد بلکه چنانکه  توانمینم چیمن از خود ه« 29

 رایمن عادل است ز يو داور کنمیم يداور امدهیشن
که مرا  يبلکه اراده پدر ستمیکه اراده خود را طالب ن

 فرستاده است.
 

 اتیو ح امتیمن ق«: بدو گفت یسیع 25 :11یوحنا
آورد، اگر مرده باشد، زنده  مانیهستم. هر که به من ا

 گردد.
تا به ابد نخواهد  آورد مانیو هر که زنده بود و به من ا 26

 »؟یکنیرا باور م نیا ایمرد. آ
 

 شانیچنانکه ا دوارمیو به خدا ام 15 :24اعمال رسوالن
مردگان از عادالن و ظالمان  امتیقبول دارند که ق زین
 خواهد شد زین
 

 یسیکه ع میکنیاگر باور م رایز 14 :4اول تسالوکیان
را که در  یخدا آنان زین نطوریمرد و برخاست، به هم

 خواهد آورد. يبا و انددهیخواب یسیع
که ما که  مییگویرا به شما از کالم خدا م نیا رایز 15

 دگانیبر خواب م،یباش یزنده و تا آمدن خداوند باق
 2 جست. میسبقت نخواه
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۱۸۳ 
 

مردگان زنده نشدند تا هزار سال  ریو سا 5: 20مکاشفه
 اول.    امتیاست ق نی. ادیبه اتمام رس

اول  امتیکه از ق یخوشحال و مقدس است کس 6
تسلط ندارد بلکه  یموت ثان نهایدارد. بر ا یقسمت

خواهند بود و هزار سال با او  حیکاهنان خدا و مس
 سلطنت خواهند کرد.

 
 شیکه پ دمیو مردگان را خرد و بزرگ د 12 :20مکاشفه
 يبودند؛ و دفترها را گشودند. پس دفتر ستادهیتخت ا

است و بر مردگان  اتیگشوده شد که دفتر ح گرید
از آنچه در دفترها  شانی، بحسب اعمال اشد يداور

 مکتوب است.
را که در آن بودند باز داد؛ و موت و  یمردگان ایو در 13

را که در آنها بودند باز دادند؛ و هر  ینات مردگاعالم امو
 .افتیبحسب اعمالش حکم  یکی

 . ۱٤ ۱:  ۳۷ لقیازح; ٦; # ٥# :  بھمراجعھ شود

 
 قضاوت در آینده توسط مسیح 2ح
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

 میسخت عظ ریدر آن روز خداوند به شمش 1 :27اشعیا
 دهیچیرا و آن مار پ اتانیرو لوْ زیمحکم خود آن مار ت

است  ایرا سزا خواهد داد و آن اژدها را که در در اتانیلوْ
 خواهد کشت.

 .دییآن تاکستان شراب بسرا يدر آن روز برا 2
آن  قهیو هر دق دارمیهستم آن را نگاه م هوهیمن که  3

 مینمایم ی. شب و روز آن را نگاهبانمینمایم ياریرا آب
 به آن ضرر برساند. يکه مبادا احد

غنچه  لیخواهد زد و اسرائ شهیر عقوبینده،یآ امیدر ا 6
ربع مسکون را از  يرو شانیو شکوفه خواهد آورد. و ا

 1 پر خواهند ساخت. وهیم
نهر  لیو در آن روز واقع خواهد شد که خداوند از مس 12

 يشما ا. و دیمصر غله را خواهد کوب ي(فرات) تا واد
 شد. دیجمع کرده خواه یکی یکی لیاسرائ یبن

 
 27و  26اشعیا  1

بزرگ نواخته  يو در آن روز واقع خواهد شد که کرنا 13
آشور و رانده شدگان  نیخواهد شد و گم شدگان زم

. و خداوند را در کوه مقدس مدمصر خواهند آ نیزم
 عبادت خواهند نمود. میدر اورشل یعنی

 
 وهیو م لیو جل بایدر آن روز شاخه خداوند ز 2 :4اشعیا

 خواهد بود. نتیفخر و ز لیاسرائ انیبه جهت ناج نیزم
 

و در خاطر  دیاوریپس ثمرات مناسب توبه ب 8 :3لوقا
پدر ماست،  میکه ابراه دیسخن را راه مده نیخود ا

سنگها،  نیخدا قادر است که از ا میگویبه شما م رایز
 زاندیبرانگ میابراه يفرزندان برا

 
و من آنها  شنوندیگوسفندان من آواز مرا م 27 :10یوحنا
 .کنندیو مرا متابعت م شناسمیرا م

و تا به ابد هالك  دهمیم یجاودان اتیو من به آنها ح 28
کس آنها را از دست من نخواهد  چینخواهند شد و ه

 گرفت.
 یکه به من داد از همه بزرگتر است و کس يپدر 29
 .ردیاز دست پدر من بگ تواندینم

 
ها. آنکه در من من تاك هستم و شما شاخه 5 :15یوحنا

که جدا از  رایز آوردیم اریبس وهیو من در او، م ماندیم
 کرد. دیتوانینم چیمن ه

 اریبس وهیم نکهیبه ا شودیجالل پدر من آشکارا م 8
 .دیو شاگرد من بشو دیاوریب

و شما  دمیبلکه من شما را برگز د،یدیشما مرا برنگز 16
شما  وهیو م دیآور وهیو م دیرا مقرر کردم تا شما برو

به شما  دیبماند تا هر چه از پدر به اسم من طلب کن
 2 عطا کند.

 
و  سیرا که ابل میمار قد یعنیو اژدها  2 :20مکاشفه

گرفتار کرده، او را تا مدت هزار سال  باشد،یم طانیش
 در بند نهاد
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۱۸٤ 
 

 طانیانجام رسد، ش و چون هزار سال به 7: 20مکاشفه
 افتیخواهد  یاز زندان خود خالص

آتش  اچهیبه در کند،یرا گمراه م شانیکه ا سیو ابل 10
کاذب  یکه وحش و نب ییانداخته شد، جا تیو کبر

تا ابداآلباد شبانه روز عذاب خواهند  شانیهستند؛ و ا
 .دیکش

 
و در وسط شارع عام آن و بر هر دو کناره  2 :22مکاشفه

هر  یعنیآوردیم وهیرا که دوازده م اتیدرخت حنهر، 
 يآن درخت برا يو برگها دهد؛یخود را م وهیماه م
 .باشدیها مامت يشفا

; ٤:  ٤٦ شعیاا; ۱:  ۲٦ شعیاا ;۷ ۱:  ٥ شعیاا; ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 . ٦, ٥:  ۱ نلسیاوک  ;٤٦ ۲۸:  ۲۱ متی

 

 نوع وزارت مسیح موعود 1ث
و  میابا موت عهد بسته دیااز آنجا که گفته 15 :28اشعیا

مهلک  انهیپس چون تاز م،یاهمداستان شده هیبا هاو
 يکه دروغها را ملجا رایز دیبگذرد به ما نخواهد رس

 میمکر مستور ساخت ریرا ز شتنیو خو میخود نمود
در  نکیا«: دیگویم نیچن هوهیخداوند  نیبنابرا 16

سنگ آزموده و  یعنینهادم  يادیسنگ بن ونیصه
 مانیگرانبها و اساس محکم پس هر که ا ياهیسنگ زاو
 نخواهد نمود لیآورد تعج

 
را که معماران رد کردند، همان  یسنگ 22 :118مزامیر

 شده است. هیسر زاو
 

مگر در کتب هرگز «: گفت شانیبد یسیع 42 :21متی
را که معمارانش رد نمودند،  یکه سنگ نیا دیانخوانده

از جانب خداوند آمد و  نیشده است. ا هیاوهمان سر ز
 1 است. بیدر نظر ما عج

 
که شما معماران  یاست آن سنگ نیا 11 :4اعمال رسوالن
 شده است هیو الحال سر زاو دیآن را رد کرد
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 یکه اسم رایز ستیاز او نجات ن ریکس غ چیو در ه 12
ما  دیآسمان به مردم عطا نشده که بدان با ریز گرید

 ».میابینجات 
 

عدالت  عتیشر یکه در پ لیلکن اسرائ 31 :9رومیان
 .دندیعدالت نرس عتیبه شر رفتند،یم

بلکه از  مانیجهت که نه از راه ا نیاز چه سبب؟ از ا 32
که به سنگ  رایز دند،یآن را طلب عتیراه اعمال شر

 مصادم لغزش خوردند.
 یسنگ ونیدر صه نکیا«چنانکه مکتوب است که  33

آورد،  مانینهم و هر که بر او ایمصادم و صخره لغزش م
 ».دیخجل نخواهد گرد

 
تواند زیرا بنیادي دیگر هیچ کس نمی 11 :3اول قرنتیان

 .نهاد جز آنکه نهاده شده است، یعنی عیسی مسیح
 

به شما  دیو آمده بشارت مصالحه را رسان 17 :2افسسیان
 بودند کیزدکه ن یو مصالحه را به آنان دیکه دور بود

روح دخول  کیاو هر دو نزد پدر در  لهیکه بوس رایز 18
 میدار

بلکه  دیستین یو اجنب بیبه بعد غر نیپس، از ا 19
 و از اهل خانه خدا دیهست نیهموطن مقدس

 یسیکه خود ع دیابنا شده ایو انب نرسوال ادیو بر بن 20
 است هیسنگ زاو حیمس

 کلیعمارت با هم مرتب شده، به ه یتمام يکه در و 21
 کندیمقدس در خداوند نمو م

تا در روح  دیشویبا هم بنا کرده م زیشما ن يو در و 22
 2 .دیمسکن خدا شو

 
به آن سنگ  یعنیو به او تقرب جسته،  4 :2اول پطرس

 و مکرم دهیزنده رد شده از مردم، لکن نزد خدا برگز
به  دیشویزنده بنا کرده م يمثل سنگها زیشما ن 5

 یروحان يهایو کهانت مقدس تا قربان یعمارت روحان
 دیبگذران حیمس یسیو مقبول خدا را بواسطه ع
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در کتاب مکتوب است که  ن،یبنابرا 6: 2اول پطرس
و  دهیبرگز هیسر زاو یسنگ ونیدر صه نهمیم نکیا«

 »آورد خجل نخواهد شد. مانیا يمکرم و هر که به و
را  یاکرام است، لکن آنان دیدار مانیس شما را که اپ 7

که معماران رد کردند،  یآن سنگ«ندارند،  مانیکه ا
 »دیگرد هیهمان سر زاو

که  رای، ز»سنگ لغزش دهنده و صخره مصادم«و  8
 نیهم يکه برا خورندیاطاعت کالم نکرده، لغزش م

 اند.شده نیمع
 ; ۲۰ ۱۸:  ۲ شعھو ;۱٤:  ۸ شعیاا; ۲٤:  ٤۹ شیداپی:  بھمراجعھ شود

 . ۱۸, ۱۷:  ۲۰ قاول  ;۱۰:  ۱۲ سقرم; ۹:  ۳ یارکز

 

 انکار شود یستیموعود با حیمس 3ج
را  نیخداوند بر شما روح خواب سنگ رایز 10 :29اشعیا

و  ایچشمان شما را بسته است. و انب ده،یعارض گردان
 را محجوب کرده است. انیرائ یعنیشما  يرؤسا

 دهیشما مثل کالم تومار مختوم گرد يبرا ایرؤ یو تمام 11
داده،  داندیکه خواندن م یاست که آن را به کس

چونکه  توانمینم: دیگویمرا بخوان و او  نیا: ندیگویم
 مختوم است.

که خواندن نداند داده،  یو آن طومار را به کس 12
 دانمیخواندن نم دیگویرا بخوان و او م نیا ندیگویم
قوم از دهان خود به  نیچونکه ا«: دیگویم و خداوند 13

 دیمرا تمج شیخو يو به لبها ندیجویمن تقرب م
اند و ترس از من دور کرده رااما دل خود  ند،ینمایم
 اند؛است که از انسان آموخته یتیاز من وص شانیا

و  بیقوم عمل عج نیبا ا گریمن بار د نکیا نیبنابرا 14
باطل  شانیا مانیحک بجا خواهم آورد و حکمت بیغر

 1 »مستور خواهد شد. شانیا مانیو فهم فه
 

مثل سرود  شانیا يتو برا نکیو ا 32 :33حزقیال
که  رای. زینواز هست کیمطرب خوشنوا و ن نیریش

 .آورندیاما آنها را بجا نم شنوند،یسخنان تو را م
و البته واقع خواهد شد،  شودیواقع م نیو چون ا 33

بوده  شانیا انیدر م یآنگاه خواهند دانست که نب
 »است.
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تله باد  شانیا يرو شیپ شانیپس مائدة ا 22 :69مزامیر
 باشد. یو چون مطمئن هستند، دام

 
نبوت  کویدرباره شما ن اءیاشع اکاران،یر يا 7 :15متی

 : نموده است که گفت
و به  ندیجویخود به من تقرب م يقوم به زبانها نیا 8

دلشان از من  کنیل ند،ینمایم دیمرا تمج شیخو يلبها
 دور است.

که احکام مردم را  رایز کنندیپس عبادت مرا عبث م 9
 ».دهندیم میتعل ضیبمنزله فرا

 
به شما دانستن سر ملکوت «: گفت شانیبه ا 11 :4مرقس

به  زیهمه چ رونند،یکه ب یخدا عطا شده، اما به آنان
 شود،یمثلها م

و شنوا شده بشنوند و  نندیتا نگران شده بنگرند و نب 12
 دهیآمرز شانینفهمند، مبادا بازگشت کرده گناهان ا

 »شود.
 

اخبار نمود  کوین«: گفت شانیدر جواب ا 6 :7مرقس
: چنانکه مکتوب است اکاران،یر يدرباره شما ا ایاشع

 کنیل دارندیخود مرا حرمت م يقوم به لبها نیا
 دلشان از من دور است.

 یکه رسوم انسان رایز ندینمایپس مرا عبث عبادت م 7
 دهند،یم میتعل ضیفرا يرا به جا

 
انسان را نگاه  دیحکم خدا را ترك کرده، تقل رایز 8
 نیو چن هاالهیها و پچون شستن آفتابه دارند،یم

 2 ».دیآوریبعمل م اریبس گریرسوم د
 

قوم رفته  نینزد ا«گفته است که  26 :28رسوالناعمال 
 دیفهم دیو نخواه دیشن دیبگو به گوش خواه شانیبد

 د؛ید دیو نخواه ستینگر دیو نظر کرده خواه
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۱۸٦ 
 

شده و به  ظیقوم غل نیدل ا رایز 27: 28اعمال رسوالن 
و چشمان خود را بر هم  شنوندیم نیسنگ يگوشها

و به گوشها بشنوند و  نندیاند، مبادا به چشمان ببنهاده
 »را شفا بخشم. شانیو بازگشت کنند تا ا بفهمندبه دل 

 
آنچه  لیاسرائ نکهیا ست؟یپس مقصود چ 7 :11رومیان

و  افتندیدگانیاست، لکن برگز افتهین طلبدیرا که م
 دند؛یماندگان سختدل گرد یباق

روح خواب  شانیخدا بد«چنانکه مکتوب است که  8
که نشنود تا  ییو گوشها ندینبکه  یآلود داد چشمان

 » امروز.
شان تله و دام یا يبرا شانیمائده ا«که  دیگویو داود م 9

 و سنگ مصادم و عقوبت باد؛
را  شانیو پشت ا نندیتار شود تا نب شانیچشمان ا 10

 »دائما خم گردان.
 ;۱۰:  ۰ ۳ شعیاا; ۱۰, ۹:  ٦ شعیاا:  بھمراجعھ شود

; ٦:  ۳ همیکا; ۳۱:  ۳۳لقیازح; ۲:  ۱۲ میاار; ۱۸:  ٤٤ شعیاا; ٥:  ۳٥ شعیاا
 . ۱۲ ۹:  ۲ نکیاوتسالدوم; ٤:  ٤ ننتیارقدوم; ۲ ۱:  ۷ سقرم; ٦ ۲:  ۱٥ متی

 

 دهنده باشد هیفد یستیموعود با حیمس 5ث
و در آن روز کران کالم کتاب را خواهند  18 :29اشعیا
خواهد  یکیظلمت و تار انیو چشمان کوران از م دیشن

 .دید
 

و لنگان به رفتار  گردندیم نایکه کوران ب 5 :11متی
و ابرصان طاهر و کران شنوا و مردگان زنده  ندیآیم
 1شنوند؛یبشارت م رانیو فق شوندیم

 
که  شودیتمام م اینبوت اشع شانیو در حق ا 14 :13متی

و  دیفهم دیو نخواه دیشن دیبه سمع خواه«: دیگویم
 دید دیخواهو ن ستینگر دینظر کرده، خواه

شده و به گوشها به  نیقوم سنگ نیقلب ا رایز 15
اند، و چشمان خود را بر هم نهاده انددهیشن ینیسنگ

بشنوند و به دلها  شهاو به گو نندیمبادا به چشمها بب
 »را شفا دهم. شانیبفهمند و بازگشت کنند و من ا
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و  نندیبیکه م رایخوشابحال چشمان شما ز کنیل 16
 شنوندیکه م رایشما ز يگوشها

 
که مرا مسح  رایروح خداوند بر من است، ز« 18 :4لوقا

را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته  رانیکرد تا فق
و کوران  يرا به رستگار رانیدالن را شفا بخشم و اس

 را آزاد سازم، دگانیموعظه کنم و تا کوب یینایرا به ب
 ».خداوند موعظه کنم دهیو از سال پسند 19

 
 ییحیو  دیبرو«: گفت شانیدر جواب ا یسیع 22 :7لوقا

 نایکه کوران، ب دیخبر ده دیادهیو شن دهیرا از آنچه د
و لنگان خرامان و ابرصان طاهر و کران، شنوا و 

 .شودیو به فقرا بشارت داده م گردندیمردگان، زنده م
 

تا از  یرا باز کن شانیتا چشمان ا 18 :26اعمال رسوالن
به جانب خدا  طانینور و از قدرت ش يظلمت به سو

 نیمقدس انیدر م یراثیبرگردند تا آمرزش گناهان و م
 ».ابندیکه بر من است ب یمانیا لهیبوس

 
که تا  رایشد ز ظیغل شانیبلکه ذهن ا 14 :3دوم قرنتیان

است و  یباق قیامروز همان نقاب در خواندن عهد عت
باطل  حیکه فقط در مس رایکشف نشده است، ز

 .گرددیم
نقاب بر  خوانند،یرا م یکه موس یبلکه تا امروز وقت 15

 .ماندیبرقرار م شانیدل ا
خداوند رجوع کنند، نقاب  يهرگاه به سو کنیل 16

 .شودیم برداشته
که روح خداوند است،  ییاما خداوند روح است و جا 17

 است. يآنجا آزاد
نقاب جالل خداوند را  یه بهمه ما چون با چهر کنیل 18

از جالل تا جالل به همان صورت  م،ینگریم نهیدر آ
 2 چنانکه از خداوند که روح است. م،یشویمتبدل م
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که پدر  حیمس یسیخداوند ما ع يتا خدا 17 :1افسسیان
ذوالجالل است، روح حکمت و کشف را در معرفت خود 

 .دیبه شما عطا فرما
 دیکه ام دیگشته، بدان تا چشمان دل شما روشن 18

او در  راثیو کدام است دولت جالل م ستیدعوت او چ
 ن،یمقدس

 
و  دیشر را دور کن یپس هر نجاست و افزون 21 :1یعقوب

که قادر است  دیریکالم کاشته شده را بپذ ،یبا فروتن
 شما را نجات بخشد. يکه جانها

 
به  يکه زر مصفا کنمیم حتیتو را نص 18 :3مکاشفه

را  دیو رخت سف يتا دولتمند شو يآتش را از من بخر
و  تو ظاهر نشود یانیو ننگ عر يشو دهیتا پوشان

 .یابـی یـینایب ـدهیسرمـه را تا به چشمـان خود کش
; ۱۹ ۱٦:  ٤۲شعیاا  ;۱٦, ۱۲ ۱۰:  ۲۹ شعیاا; ٤:  ۲۹ تثنیھ:  بھمراجعھ شود

 . ۹:  ۲ طرسپاول; ٦ ۲:  ٤ ننتیارقدوم ;۳۷:  ۷ سقرم; ٥:  ۱۲ رمیزام

 

 موعود حیمس یو شکنندگ یمهربان 17ب
و  کوکارانیموعود به ن حیخداوند و مس 24ب

 بخشندیم يسرور و شاد مانانیباا
 دیخود را در خداوند مز یشادمان مانیو حل 19 :29اشعیا

 لیمردمان در قدوس اسرائ نانیخواهند کرد و مسک
 وجد خواهند نمود.

 
خود  يبرا کویدرختان ن وةیروز اول مو در  40 :23الویان

 درختان پر برگ يهاخرما و شاخه يهاو شاخه دیریبگ
خود هفت روز  يخدا هوهیو به حضور  نهر يدهایو ب

 1 .دیینما يشاد
 

نما تو و  يشاد ت،یخدا هُوه،یو به حضور  11 :16تثنیه
که درون  يو الو زتیپسرت و دخترت و غالمت و کن

که در  یزن وهیو ب میتیو  بیباشد و غر تیهادروازه
تا  ندیبرگز تیخدا هُوهیکه  یتو باشند، در مکان انیم

 نام خود را در آن ساکن گرداند.
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خواهند کرد و تا به  يو همه متوکالنت شاد 11 :5مزامیر
 یتو هست شانیکه ملجاء ا رایابد ترنم خواهند نمود. ز

در تو وجد  دارند،یکه اسم تو را دوست م یو آنان
 خواهند نمود.

 
و وجـد  يصالحـان در خداونـد شاد يا 11 :32مزامیر

 .ـدییهمـۀ راست دالن ترنـم نما يو ا ـدیکن
 

کند و بر و مرد صالح در خداوند شادي می 10 :64مزامیر
دارد و جمیع راست دالن، فخر خواهند او توکل می

 .نمود
 

کنند و در حضور خدا به  ياما صالحان شاد 3 :68مزامیر
 خرسند شوند. یو به شادمان ندیوجد آ

 
 افتندی شیکه آسا رایپس مسرور شدند ز 30 :107مزامیر

 .دیرسان شانیرا به بندر مراد ا شانیو ا
 

که خداوند ظاهر کرده  ياست روز نیا 24 :118مزامیر
 نمود. میخواه ياست. در آن وجد و شاد

 
کنند و  يخود شاد نندهیدر آفر لیاسرائ 2 :149مزامیر

 .ندیوجد نما شیدر پادشاه خو ونیپسران صه
 

. پادشاه میمرا بکش تا در عقب تو بدو 4 :1غزل غزلها
 میخواه يخود آورد. از تو وجد و شاد يهامرا به حجله

نمود. تو  میذکر خواه ادهیکرد. محبت تو را از شراب ز
 2 .دارندیخلوص دوست م يرا از رو

 
 ادیرا ز شانیا يساخته، شاد اریقوم را بس تو 3 :9اشعیا

خواهند کرد مثل  ي. به حضور تو شاديدیگردان
نمودن  میکه در تقس یوقت درو و مانند کسان یشادمان

 .ندینمایوجد م متیغن
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۱۸۸ 
 

 يخدا نیا نکیا«: و در آن روز خواهند گفت 9 :25اشعیا
و ما را نجات خواهد داد.  میاما است که منتظر او بوده

پس از نجات او  میاخداوند است که منتظر او بوده نیا
 »شد. میمسرور و شادمان خواه

 
خواهند  ونیصه يآمده، بر بلند شانیو ا 12 :31ارمیا
و  رهینزد غله و ش یعنیو نزد احسان خداوند  دییسرا

 شانیروغن و نتاج گله و رمه روان خواهند شد و جان ا
 نیگز غمگهر گریخواهد شد و بار د رآبیمثل باغ س

 نخواهند گشت.
خواهند کرد و جوانان  يها به رقص شادآنگاه باکره 13

را به  شانیکه من ماتم ا رای. زگریکدیاب رانیو پ
که  یرا از الم شانیمبدل خواهم کرد و ا یشادمان

 ».دیداده، فرحناك خواهم گردان یتسل انددهیکش
 

من در خداوند شادمان خواهم شد و  کنیل 18 :3حبقوق
 وجد خواهم نمود. شینجات خو يدر خدا

 
 رایکن ز يترنم نما و شاد ونیدختر صه يا 10 :2زکریا

تو ساکن  انیو در م میآیم نکیکه ا دیگویخداوند م
 خواهم شد.

 
ملکوت  رایدر روح، ز نانیخوشابحال مسک« 3 :5متی

 است. شانیآسمان از آن ا
خواهند  نیوارث زم شانیا رایز مان،یخوشابحال حل 5

 شد.
 

 دیابیمیو از من تعل دیریمرا بر خود گ وغی 29 :11متی
و در نفوس خود  باشمیو افتاده دل م میکه حل رایز

 1افت؛یدیخواه یآرام
 

رخ خواهد نمود و  يو شاد یو تو را خوش 14 :1لوقا
 از والدت او مسرور خواهند شد. ياریبس
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 نکیا رایز د،یمترس«: را گفت شانیفرشته ا 10 :2لوقا
 عیجم يکه برا دهمیبه شما م میعظ یبشارت خوش

 قوم خواهد بود.
 

که عروس دارد داماد است، اما دوست  یکس 29 :3یوحنا
از آواز داماد  شنود،یآواز او را م ستادهیداماد که ا

من کامل  یخوش نی. پس اگرددیخشنود م اریبس
 .دیگرد

 
 د،یباشیاآلن محزون م نیشما همچنپس  22 :16یوحنا

و دل شما خوش خواهد  دیلکن باز شما را خواهم د
 را از شما نخواهد گرفت. یکس آن خوش چیگشت و ه

 
خود را  يرا گفت، دستها و پهلو نیو چون ا 20 :20یوحنا
 دند،ینشان داد و شاگردان چون خداوند را د شانیبه ا

 شاد گشتند.
 

از حضور اهل شورا شاد  انشیو ا 41 :5اعمال رسوالن
آن شمرده شدند که  ستهیخاطر رفتند از آنرو که شا

 کشند. ییبجهت اسم او رسوا
 

شاد  دند،یرا شن نیها اچون امت 48 :13اعمال رسوالن
که  ینمودند و آنان دیخاطر شده، کالم خداوند را تمج

 آوردند. مانیمقرر بودند، ا یجاودان اتیح يبرا
 .دندیالقدس گردو روح یخوش و شاگردان پر از 52

 
شما  مانیو خدمت ا یبلکه هرگاه بر قربان 17 :2فلیپیان

 يشوم، شادمان هستم و با همه شما شاد ختهیر
 2کنمیم

 
 میگوی. و باز مدیدر خداوند دائما شاد باش 4 :4فلیپیان

 .دیشاد باش
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 میبه خدا توان يچه شکرگزار رایز 9 :3اول تسالوکیان
که به حضور خدا درباره  یهمه خوش نینمود به سبب ا

 م؛یشما دار
 

 حیزحمات مس کیکه شر يبلکه بقدر 13 :4اول پطرس
 يتا در هنگام ظهور جالل و دیخشنود شو د،یهست
 .دییو وجد نما يشاد

 
ما کامل  یتا خوش سمینویرا به شما م نیو ا 4 :1یوحنا1

 1 گردد.
 ; ۲٦:  ۱٤ تثنیھ ;۱۸, ۱۲ ,۷:  ۱۲ تثنیھ; ۱۰:  ۱۰ دادعا:  بھمراجعھ شود

 ; ۱:  ۲ لئیوسماول; ۷:  ۲۷ تثنیھ; ۱۱:  ۲٦ تثنیھ; ۱٤:  ۱٦ تثنیھ
; ۱٤:  ۲٤ شعیاا; ٦, ۳:  ۱۲ شعیاا; ۳:  ۹ شعیاا; ٤۰, ۳۹:  ۱ ناھشادپااول

 ;۲۳:  ٤٤ شعیاا; ۱٦:  ٤۱ شعیاا; ۱۰, ۲, ۱:  ۳٥ شعیاا ;۲۹:  ۳۰ شعیاا
 ; ۷:  ٥٦ شعیاا ;۱۲:  ٥٥ شعیاا; ۱:  ٥٤ شعیاا; ۱۱, ۳:  ٥۱ شعیاا

; ۱۹, ۱۸:  ٦٥ شعیاا; ٥:  ٦۲ شعیاا ;۱۰, ۷, ۳:  ٦۱ شعیاا;۱٥:  ٦۰ شعیاا
 ; ۱۱:  ۳۳ میاار; ۹:  ۳۳ میاار; ۱٦:  ۱٥ میاار ;۱٤, ۱۰, ۲:  ٦٦ شعیاا

 ;۱۹:  ۸ یارکز; ۱۷, ۱٤:  ۳ صفنیا; ۲۳, ۲۱:  ۲ لئیوی ;۲٥:  ٤۹ میاار
 ; ۱٤, ۲:  ۹ رمیزام ;۱ ۱:  ۲ رمیزام; ۷:  ۱۰ یارکز; ۹:  ۹ یارکز

 ; ۷:  ۲۸ رمیزام;۱۱, ۹:  ۱٦ رمیزام ;۷:  ۱٤ رمیزام; ٥:  ۱۳ رمیزام
 ;۲۱:  ۳۳ رمیزام; ۳, ۱:  ۳۳ رمیزام; ۷:  ۳۲ رمیزام ;۷:  ۳۱ رمیزام
 ; ٤:  ٤۳ رمیزام ;۱٦:  ٤۰ رمیزام; ۲۷, ۹:  ۳٥ رمیزام; ۲:  ۳٤ رمیزام

 ; ۱٤, ۱۲, ۸:  ٥۱ رمیزام ;۱۱:  ٤۸ رمیزام; ۱٥�۸:  ٤٥ رمیزام
; ٦:  ٦٦ رمیزام; ۱۱, ۷, ٥:  ٦۳ رمیزام; ۱٦:  ٥۹ رمیزام; ٦:  ٥۳ رمیزام

 ;۱:  ۸۱ رمیزام; ٤:  ۷۰ رمیزام; ۳۲:  ٦۹ رمیزام; ٤:  ٦۷ رمیزام
; ۱:  ۹٥ رمیزام; ٤:  ۹۲ رمیزام; ۱٥, ۱٤:  ۹۰ رمیزام; ۱٦:  ۸۹ رمیزام

 ;۲: ۱۰۰رمیزام;٤: ۹۸رمیزام ;۱۲�۱۱�۸�۱: ۹۷رمیزام;۱۲, ۱۱:  ۹٦ رمیزام
 ;٤۲: ۱۰۷رمیزام ;٥: ۱۰٦رمیزام;٤۳�۳: ۱۰٥میزام;۳٤: ۱۰٤رمیزام

  ;۳: ۱۲٦رمیزام ;۱: ۱۲۲رمیزام;۱۱۱�۷٤�٦۲�۱٤: ۱۱۹رمیزام
 ;۱۷�۱۲�۱۰: ۸نحمیا;۲۲: ۹رستا;۱٥: ۱٥لمثاا ;۲۸: ۱۰لمثاا;٥: ۱٤۹رمیزام

 ;۳۰: ۲۹ناھشادپادوم ;۱٦: ۱٥یخوارتاول;٤٤�٤۳: ۱۲نحمیا
  ;٤٤: ۱۳متی ;۱۲: ٥متی ;۱۰: ۲متی;۲٦�۲۳: ۳۰ناھشادپادوم

  ;۳۲�۲۳�۷: ۱٥قاول ;۲۰�۱۷: ۱۰قاول;۲۳: ٦قاول;٥۸�٤۷: ۱قاول
 ;۲۸: ۱٤حناوی;٥٦: ۸حناوی;۳٦: ٤حناوی;٥۲�٤۱: ۲٤قاول ;۳۷�٦: ۱۹قاول

 ;۱۳: ۱۷حناوی ;۲٤�۲۰: ۱٦حناوی;۱۱: ۱٥حناوی
 ;۳۹�۸: ۸اعمال رسوالن;٤۷�٤٦�۲۸�۲٦: ۲اعمال رسوالن

 ;۳۱�۳: ۱٥اعمال رسوالن;۱۷: ۱٤اعمال رسوالن;۲۳: ۱۱اعمال رسوالن
 ;۱٥�۱۲: ۱۲نمیارو;۲٤: ۲۰سوالنر اعمال ;۳٤: ۱٦اعمال رسوالن

 ;۲٤: ۱ننتیارقدوم;۲٦: ۱۲ننتیارقاول;۱۳�۱۰: ۱٥نمیارو ;۱۷: ۱٤نمیارو
 ;۲۲: ٥نیاطغال;۲: ۸ننتیارقدوم;٤: ۷ننتیارقدوم;۳: ۲ننتیارقدوم

 ;۱: ٤نفلیپیا;۱: ۳نفلیپیا;۲۹�۲: ۲نفلیپیا;۲٥�۱۸�٤: ۱نفلیپیا
 ;۲۰: ۲نکیاوتسالاول;٦: ۱نکیاوتسالاول;۱۱: ۱نلسیاوک

 ;۳٤: ۱۰ننیاراعب;٤: ۱وستائوتیمدوم;۹: ۳نکیاوتسالاول
 .۷: ۱۹مکاشفھ ;۳: ۱٤مکاشفھ;٤: ۱حناوی۳;۱۲: ۱حناوی۲;۸�٦: ۱طرسپاول

 

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
داده  هیرا فد میخداوند که ابراه نیبنابرا 22 :29اشعیا

 نیکه از ا دیگویم نیچن عقوبیاست دربارة خاندان 
 گریاش دخجل نخواهد شد و رنگ چهره عقوبیبه بعد 

 .دینخواهد پر
بلکه چون فرزندان خود را که عمل دست من  23
اسم مرا  شانیآنگاه ا ند،یب شیخو انیدر م باشند،یم
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 سیرا تقد عقوبیو قدوس  ودخواهند نم سیتقد
 دیخواهند ترس لیاسرائ يخواهند کرد و از خدا

خواهند شد و  میدارند فه یکه روح گمراه یو آنان 24
 را خواهند آموخت. میمتمردان تعل

 
گشته، به  شیدلر دندیچون شن 37 :2اعمال رسوالن

 »م؟یبرادران چه کن يا«: رسوالن گفتند ریپطرس و سا
 

شده  دهیآفر م،یکه صنعت او هست رایز 10 :2افسسیان
 ایکه خدا قبل مه کوین يکارها يبرا یسیع حیدر مس

 .میینمود تا در آنها سلوك نما
 

که سابقا کفرگو و مضر و سقط گو  13 :1اول تسموتائوس
 یاز آنرو که از جهالت در ب افتمیرحم  کنیبودم، ل

 2 کردم. یمانیا
 ;۱٦:  ٥ شعیاا; ٤; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 ;٤٥:  ٦ حناوی; ۱۹ ۱۷:  ۱٥ قاول; ۹:  ٥ متی;۱۳:  ۸ شعیاا
 . ۹:  ۲ طرسپاول; ۲۳, ۲۲:  ٥ نیاطغال; ٦ ۲:  ٤ ننتیارقوم  د

 

 دهنده باشدمسیح موعود بایستی نجات 9ت
 ح آینده پادشاهی مسیح

تا بر  کشدیسبب خداوند انتظار م نیو از ا 18 :30اشعیا
تا بر شما  زدیخیسبب بر م نیو از ا دیشما رأفت نما

انصاف است. خوشا  يخدا هوهیچونکه  دیترحم فرما
 باشند. يکه منتظر و یبحال همگان

ساکن خواهند  میدر اورشل ونیکه قوم در صه رایز 19
بر تو  ادتیکرد و به آواز فر ینخواه هیبود و هرگز گر

و چون بشنود تو را اجابت خواهد  ترحم خواهد کرد
  20نمود.

بدهد،  بتیو آب مص قیچند خداوند شما را نان ض و هر
نخواهند شد بلکه  یمخف گریاما معلمانت بار د

 .دیچشمانت معلمان تو را خواهد د
21-25 
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قوم خود  یکه خداوند شکستگ يو در روز 26: 30اشعیا
 ییرا شفا دهد، روشنا شانیرا ببندد و ضرب جراحت ا

هفت  آفتاب ییآفتاب و روشنا ییماه مثل روشنا
 هفت روز خواهد بود. ییچندان مثل روشنا

27-28 
نمودن  سیخواهد بود مثل شب تقد يو شما را سرود 29
تا به  شوندیکه روانه م یدل مثل آنان یو شادمان دیع

 .ندیایب لیبه کوه خداوند نزد صخره اسرائ یآواز ن
30-33 

 
سر  نیشما از ا خواهمیبرادران نم يا رایز 25 :11رومیان

 یکه مادام دیکه مبادا خود را دانا انگار دیخبر باش یب
 لیاز اسرائ یبر بعض یسختدل د،یایها درنامت يکه پر

 گشته است. يطار
 افت،ینجات خواهند  لیاسرائ یهمگ نیو همچن 26

 يانجات دهنده ونیاز صه«چنانکه مکتوب است که 
خواهد  عقوبیرا از  ینید یشد و ب اهدظاهر خو
 برداشت؛

که گناهانشان  یدر زمان شانیاست عهد من با ا نیاو  27
 »را بردارم.

 
که  ياست آن عهد نیا دیگویو خداوند م 10 :8عبرانیان

استوار خواهم داشت  لیبا خاندان اسرائ امیبعد از آن ا
خواهم نهاد و بر دل  شانیکه احکام خود را در خاطر ا

 را خدا خواهم بود شانیمرقوم خواهم داشت و ا شانیا
 مرا قوم خواهند بود. شانیو ا

 
 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه

سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م
 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس

 1 »خواهد کرد.
 . ٥; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
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 دادگستري مسیح موعود  8ث
 پادشاهی مسیح آینده 3ح

به عدالت سلطنت خواهد  یپادشاه نکیا 1 :32اشعیا
 خواهند کرد. ینمود و سروران به انصاف حکمران

 يتار نخواهد شد و گوشها نندگانیو چشمان ب 3
 شنوندگان اصغا خواهد کرد

و زبان  دیو دل شتابندگان معرفت را خواهد فهم 4
 را به ارتجال خواهد گفت. حیالکنان کالم فص

 
به ما  يو پسر دهییزا يما ولد يکه برا رایز 6 :9اشعیا
شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او  دهیبخش

و سرور  يو پدر سرمد ریقد يو خدا ریو مش بیعج
 خوانده خواهد شد.  یسالمت

داود و بر  یاو را بر کرس یسلطنت و سالمت یترق 7
 تانتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدال يمملکت و

 هوهیرتی. غدیاز اآلن تا ابداآلباد ثابت و استوار نما
 را بجا خواهد آورد. نیا وتیصبا

 
 رایخوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت، ز 6 :5متی

 خواهند شد. ریس شانیا
 

تمام زحمتکشان و  ينزد من ا دییایب 28 :11متی
 .دیخواهم بخش یرا آرامگرانباران و من شما 

 
 دهمیکه من به او م یکه از آب یکس کنیل 14 :4یوحنا

که به او  یبنوشد، ابداً تشنه نخواهد شد، بلکه آن آب
 یجاودان اتیگردد که تا ح یدر او چشمه آب دهمیم
 2 ».جوشدیم

 . ٥, ٤:  ٥ همیکا; ۱٤:  ۷ شعیاا; ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 

 بایستی روحش را جاري سازدمسیح موعود  4چ
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

 ختهیبر ما ر نییعل یکه روح از اعل یتا زمان 15 :32اشعیا
به بوستان مبدل گردد و بوستان به جنگل  ابانیشود و ب

 محسوب شود.
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ساکن خواهد شد و  ابانیآنگاه انصاف در ب 16: 32اشعیا
 .دیخواهد گرد میعدالت در بوستان مق

و  یعدالت آرام جهیو نت یعدالت سالمتو عمل  17
 .اآلبادخواهد بود تا ابد نانیاطم

و در مساکن مطمئن و  یو قوم من در مسکن سالمت 18
 ساکن خواهند شد. یآرام يدر منزلها

 
و  ختی) تشنه آب خواهم رنیبر (زم نکیا 3 :44اشعیا

 ختیتو خواهم ر تینهرها بر خشک. روح خود را بر ذر
 بر اوالد تو.را  شیو برکت خو

 
 یسیبود، ع دیو در روز آخر که روز بزرگ ع 37 :7یوحنا

هر که تشنه باشد نزد من «: ندا کرد و گفت ستاده،یا
 و بنوشد. دیآ

 د،یگویآورد، چنانکه کتاب م مانیکه به من ا یکس 38
 »خواهد شد. يآب زنده جار ياز بطن او نهرها

آرد  مانیرا گفت درباره روح که هر که به او ا نیاما ا 39
القدس هنوز عطا نشده که روح رایز افتیاو را خواهد 

 بود افتهیتا به حال جالل ن یسیبود، چونکه ع
 

آخر  امیدر ا دیگویخدا م«که  17 :2اعمال رسوالن
خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهم  نیچن

بوت کنند و جوانان و پسران و دختران شما ن ختیر
 د؛یشما خوابها خواهند د رانیو پ اهایشما رو

از روح خود  امیخود در آن ا زانیو بر غالمان و کن 18
 نبوت خواهند نمود. شانیو ا ختیخواهم ر

پس چون به دست راست خدا باال برده شد،  33
القدس موعود را از پدر یافته، این را که شما حال روح
 1 .شنوید ریخته استبینید و میمی

 
و  یثمره روح، محبت و خوش کنیل 22 :5غالطیان

و تواضع و  مانیو ا ییکویو ن یو حلم و مهربان یسالمت
 است، يزکاریپره
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با جالل  شتریت روح بچگونه خدم 8 :3دوم قرنتیان
 نخواهد بود؟

 
که ما به عدالت کرده  ینه به سبب اعمال 5 :3تیطوس

بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل  م،یبود
 القدس است؛که از روح يایتولد تازه و تازگ

افاضه نمود، به توسط نجات  يکه او را به ما به دولتمند 6
 ح،یمس یسیدهنده ما ع

  ;۳۰:  ۱۰٤ رمیزام; ٥; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 . ٤۹:  ۲٤ قاول; ۳:  ۱ لمثاا

 

 قدوسیت، حسن و شکوه مسیح موعود 18ب
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

خواهد  شییبایچشمانت پادشاه را در ز 17 :33اشعیا
 .ستیرا خواهد نگر انیپا یب نیو زم دید
18: 19 
شهر جشن مقدس ما را مالحظه نما. و  ونیصه 20

 یعنیدیرا خواهد د یمسکن سالمت میچشمانت اورشل
کنده نگردد و  شیخهایرا که منتقل نشود و م يامهیخ
 نشود. ختهیگس شیاز طنابها چکدامیه
 يهایما مکان جو يبلکه در آنجا خداوند ذوالجالل برا 21

 یکشت چیه آنخواهد بود که در  عیوس يآب و نهرها
بزرگ از آن عبور  نهیبا پاروها داخل نخواهد شد و سف

 نخواهد کرد.
دهنده ما  عتیخداوند داور ما است. خداوند شر رایز 22

است. خداوند پادشاه ما است پس ما را نجات خواهد 
 داد.

دکل خود را  هیتو سست بود که پا يسمانهایر 23
 د،یبگشا نتوانستنتوانست محکم نگاه دارد و بادبان را 

 را بردند متیشد و لنگان غن میتقس اریآنگاه غارت بس
هستم و گناه  ماریساکن آن نخواهد گفت که ب کنیل 24

 2 خواهد شد. دهیکه در آن ساکن باشند آمرز یقوم
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۱۹۲ 
 

که بعد  يعهد نستیا«: دیگویاما خداوند م 33 :31ارمیا
 عتیخواهم بست. شر لیبا خاندان اسرائ امیا نیاز ا

 شانیخواهم نهاد و آن را بر دل ا شانیخود را در باطن ا
 شانیخواهم بود و ا شانیا يخواهم نوشت و من خدا

 قوم من خواهند بود.
 

او متبدل گشت و  أتیه شانیو در نظر ا 2 :17متی
اش چون درخشنده و جامه د،یاش چون خورشچهره

 .دیگرد دینور، سف
 

از  ایاز آسمان از کجا بود؟  ییحیدیتعم 25 :21متی
اگر «با خود تفکر کرده، گفتند که  شانیا» انسان؟

 يپس چرا به و دیگو نهیاز آسمان بود، هرآ مییگو
 .دیاوردین مانیا
 

 یتا به ابد پادشاه عقوبیو او بر خاندان  33 :1لوقا
 »نخواهد بود. تیخواهد کرد و سلطنت او را نها

 
ما ساکن شد، پر  انیو م دیو کلمه جسم گرد 14 :1یوحنا
 ستهیشا یجالل م،یدیو جالل او را د ؛یو راست ضیاز ف

 پدر. گانهیپسر 
 
 

 ياکه به من داده یآنان خواهمیپدر م يا 24 :17یوحنا
تا جالل مرا که  باشمیکه من م ییبا من باشند در جا

جهان  ياز بنا شیکه مرا پ رایز نند،یبب يابه من داده
 1 .يمحبت نمود

 
مگر تو پادشاه «: به او گفت الطسیپ 37 :18یوحنا
که من  ییگویتو م«: جواب داد یسیع »؟یهست

جهت من متولد شدم و بجهت  نیپادشاه هستم. از ا
و هر که  شهادت دهم یدر جهان آمدم تا به راست نیا

 ».شنودیاست سخن مرا م یاز راست
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و ما را مأمور فرمود که به قوم  42 :10اعمال رسوالن
که خدا او را مقرر فرمود  نیبد میشهادت ده موعظه و

 تا داور زندگان و مردگان باشد.
 

که  یو بعد از آن انتها است وقت 24 :15اول قرنتیان
ملکوت را به خدا و پدر سپارد. و در آن زمان تمام 

 دیو تمام قدرت و قوت را نابود خواهد گردان استیر
خود  يهایپا ریکه همه دشمنان را ز یمادام رایز 25

 .دیاو سلطنت بنما دیبایننهد، م
 

به حضور آن  کنمیم تیتو را وص 13 :6اول تیموتائوس
که  یسیع حیو مس بخشدیم یکه همه را زندگ ییخدا
 نمود، کویاعتراف ن الطسیپ وسیپنط شیدر پ

داغ و مالمت حفظ کن تا به ظهور  یرا ب تیکه تو وص 14
 .حیمس یسیخداوند ما ع

و ملک الملوك و  دیمتبارك و قادر وحکه آن را آن  15
 به ظهور خواهد آورد. نیمع اناالرباب در زمرب

 
و  میاآلن فرزندان خدا هست بان،یحب يا 2 :3یوحنا1

 میدانیبود؛ لکن م میهنوز ظاهر نشده است آنچه خواه
او را  رایبود ز میکه چون او ظاهر شود، مانند او خواه

 .دید میچنانکه هست خواه
 

 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه
سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م

 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس
 »خواهد کرد.

 
بنده خدا و سرود بره را  یسرود موس 3 :15مکاشفه

است اعمال تو  بیو عج میعظ«: ندیگویو م خوانندیم
 يقادر مطلق! عدل و حق است راهها يخداوند خدا يا

 2 ها!پادشاه امت يتو ا
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با بره جنگ خواهند نمود و بره بر  شانیا 14 :17مکاشفه
االرباب و که او رب رایغالب خواهد آمد، ز شانیا

هستند که  يبا و زکهین یپادشاه پادشاهان است و آنان
 1 ».نندیو ام دهیخوانده شده و برگز

; ۱۷:  ۹ یارکز; ۲�۱:  ۳۲ شعیاا; ۷; # ٦; # ٥; # ۲; # ۱# :  بھشود مراجعھ
 . ۱۰:  ٥ لھازغزلغ; ۲:  ٤٥ رمیزام

 
 دهنده باشد هیفد یستیموعود با حیمس 5ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

خشک شادمان خواهد شد و  نیو زم ابانیب 1 :35اشعیا
 صحرا به وجد آمده، مثل گل سرخ خواهد شکفت.

خواهد  يو ترنم شاد ینموده، با شادمان اریشکوفه بس 2
کرمل و شارون به آن عطا  ییبایکرد. شوکت لبنان و ز

ما را مشاهده  يخدا ییبایو ز هوهیخواهد شد. جالل 
 خواهند نمود.

لرزنده را  يو زانوها دیساز يقو راسست  يدستها 3
 .دیمحکم گردان

 نکیا دیو مترس دیشو يقو: دییخائف بگو يبه دلها 4
و  دیآیم ی. او با عقوبت الهدیآیشما با انتقام م يخدا

 شما را نجات خواهد داد.
کران  يآنگاه چشمان کوران باز خواهد شد و گوشها 5

 .دیمفتوح خواهد گرد
مود و خواهند ن زیغزال جست و خ مثلآنگاه لنگان  6

و  ابانیکه آبها در ب رای. زدییزبان گنگ خواهد سرا
 .دینهرها در صحرا خواهد جوش

آب  يهاخشک به چشمه يهاو سراب به برکه و مکان 7
 خوابندیکه شغالها م ی. در مسکندیمبدل خواهد گرد

 خواهد بود. یو ن ایعلف و بور
 قیخواهد بود و به طر یقیو طر یو در آنجا شاهراه 8

خواهد شد و نجسان از آن عبور  دهیمقدس نام
خواهد بود. و هر  شانینخواهند کرد بلکه آن به جهت ا

که در آن راه سالک شود اگرچه هم جاهل باشد گمراه 
 .دینخواهد گرد
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بر آن بر  يادرنده وانیدر آن نخواهد بود و ح يریش 9
بر  انیشد بلکه ناج افتنخواهدینخواهد آمد و در آنجا 

 لک خواهند گشت.آن سا
شدگان خداوند بازگشت نموده، با ترنم به  هیو فد 10

 شانیبر سر ا یجاودان یخواهند آمد و خوش ونیصه
و غم  افتیرا خواهند  یو خوش یخواهد بود. و شادمان

 و ناله فرار خواهد کرد.
 

 ییحیو  دیبرو«: گفت شانیدر جواب ا یسیع 4 :11متی
 دیاطالع ده د،یادهیو د دهیرا از آنچه شن

و  ندیآیو لنگان به رفتار م گردندیم نایکه کوران ب 5
و  شوندیابرصان طاهر و کران شنوا و مردگان زنده م

که در  یو خوشابحال کس 6شنوند؛یبشارت م رانیفق
 »من نلغزد.

 
کور و گنگ را نزد او آوردند  ياوانهیآنگاه د 22 :12متی

 شد نایو ب ایگ، گوو او را شفا داد چنانکه آن کور و گن
 نیا ایآ«: افتاده، گفتند رتیو تمام آن گروه در ح 23

 »ست؟یشخص پسر داود ن
 

که مرا مسح  رایروح خداوند بر من است، ز« 18 :4لوقا
را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته  رانیکرد تا فق

و کوران  يرا به رستگار رانیدالن را شفا بخشم و اس
 را آزاد سازم، دگانیموعظه کنم و تا کوب یینایرا به ب

 
جهان  نیمن در ا«: گفت یسیآنگاه ع 39 :9یوحنا

 »کور شوند. ان،ینایو ب نایآمدم تا کوران ب يبجهت داور
 

و تا به  دهمیم یجاودان اتیو من به آنها ح 28 :10یوحنا
کس آنها را از دست من  چیابد هالك نخواهند شد و ه

 2 نخواهد گرفت.
 یکه به من داد از همه بزرگتر است و کس يپدر 29
 .ردیاز دست پدر من بگ تواندینم

 

 35اشعیا  2



 اشعیا

۱۹٤ 
 

 اتیو ح یمن راه و راست«: بدو گفت یسیع 6 :14یوحنا
 .دیآیمن نم لهیکس نزد پدر جز به وس چیهستم. ه

 
پاك  شانیرا از چشمان ا یو خدا هر اشک 4 :21مکاشفه

ماتم و ناله خواهد کرد. و بعد از آن موت نخواهد بود و 
اول  يزهایکه چ رایرو نخواهد نمود ز گریو درد د

 »درگذشت.
 

خود را  يکه رختها یخوشابحال آنان 14 :22مکاشفه
و به  ابندیاقتدار  اتیتا بر درخت ح ندیشویم

 ند،یشهر درآ يهادروازه
; ٤, ۳:  ۳۲ شعیاا  ;۱۸:  ۲۹ شعیاا; ۷; # ٥; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 ; ۸:  ۱٤٦ رمیزا م; ۳:  ٤٤ شعیاا ;۸:  ٤۳ شعیاا; ۱٦, ۷:  ٤۲ شعیاا
 ;۱٤:  ۲۱ متی; ۳٤ ۳۰:  ۲۰ یمت; ۳۱ ۲۹:  ۱٥ متی  ;۳۳ ۲۷:  ۹ متی

 ; ۹ ۲:  ٥ حناوی ;۱٤:  ٤ حناوی; ۲٥ ۲۲:  ۸ سقرم; ۳٥ ۳۲:  ۷ سقرم 
 ; ۱۸, ۱۷:  ۹ نالوسر لعماا  ;۷ ۱:  ۹ حناوی; ۳۸:  ۷ حناوی

 . ۱۸:  ۲٦ نالوسر لعماا  ;۱۰ ۸:  ۱٤ نالوسر لعماا
 
 

 پیشینه مسیح موعود اعالن شده است 2پ
 عمل رستگاري توسط مسیح موعود 26ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

 ي! خدادیده ی! قوم مرا تسلدیده یتسل 1 :40اشعیا
 : دیگویشما م

که  دیو او را ندا کن دییگو میبه اورشل زیسخنان دالو 2
و از  دهیگرد دهیآمرز ياجتهاد او تمام شده و گناه و

 افتهیگناهانش دو چندان  یتمام يدست خداوند برا
 است.

ا یراه خداوند را مه ابان،یدر ب ياندا کننده يصدا 3
 دییما در صحرا راست نما يخدا يبرا یقیو طر دیساز

پست خواهد شد؛  یبرافراشته و هر کوه و تل ياهر دره 4
 دیهموار خواهد گرد هایراست و ناهموار هایو کج

بشر آن را با  یو جالل خداوند مکشوف گشته، تمام 5
را گفته  نیکه دهان خداوند ا رایز دیهم خواهند د

 1 است.
 

دهنده در  دیتعم ییحیام،یو در آن ا 1 :3متی
 : گفتیظاهر شد و موعظه کرده، م هیهودیابانیب
 »است. کینزدملکوت آسمان  رایز د،یتوبه کن« 2
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از او خبر داده،  ینب يایاست آنکه اشع نیهم رایز 3
که راه خداوند  ابانیدر ب ياندا کننده يصدا«: دیگویم

 ».دیینما استو طُرُق او را ر دیساز ایرا مه
 

 پسر خدا. حیمس یسیع لیانج يابتدا 1 :1مرقس
رسول  نکیا«مکتوب است،  ینب ایچنانکه در اشع 2

 ایتو مه شیتا راه تو را پ فرستمیتو م يرو شیخود را پ
 سازد.

 ایکه راه خداوند را مه ابانیدر ب ياندا کننده يصدا 3
 ».دییو طرق او را راست نما دیساز

شد و بجهت  اهرظ ابانیدهنده در ب دیتعم ییحی 4
 .نمودیتوبه موعظه م دیآمرزش گناهان به تعم

 
افکند و فروتنان را  ریجباران را از تختها به ز 52 :1لوقا

 .دیسرافراز گردان
فرمود و  ریس کوین يزهایگرسنگان را به چ 53

 رد نمود. دستیدولتمندان را ته
 

کهنه بودند، کالم خدا به  يروسا افایو حنا و ق 2 :3لوقا
 نازل شده، ابانیدر ب ایابن زکر ییحی
توبه بجهت  دیاُردن آمده، به تعم یحوال یبه تمام 3

 .کردیآمرزش گناهان موعظه م
 ینب يایکلمات اشع فهیچنانچه مکتوب است در صح 4

که راه  ابانیدر ب ياندا کننده يصدا«: دیگویکه م
 .دییو طرق او را راست نما دیساز ایرا مه داوندخ

 یپست و هر کج یانباشته و هر کوه و تل يهر واد 5
 د؛راست و هر راه ناهموار صاف خواهد ش

 ».دیبشر نجات خدا را خواهند د یو تمام 6
 

ما ساکن شد، پر  انیو م دیو کلمه جسم گرد 14 :1یوحنا
 ستهیشا یجالل م،یدیو جالل او را د ؛یو راست ضیاز ف

 2 پدر. گانهیپسر 
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نقاب  یهمه ما چون با چهره ب کنیل 18 :3دوم قرنتیان
از جالل تا جالل به  م،ینگریم نهیجالل خداوند را در آ

چنانکه از خداوند که  م،یشویهمان صورت متبدل م
 روح است.

 
که فروغ جاللش و خاتم جوهرش بوده و  3 :1عبرانیان

به کلمـه قوت خود حامـل همه موجودات بـوده، 
به  ـد،یچـون طهـارت گناهـان را به اتمـام رسان

 بنشست، نییعل یدر اعلـ ـایدست راست کبر
 

ماه آن  ایندارد که آفتاب  اجیو شهر احت 23 :21مکاشفه
 سازدیکه جالل خدا آن را منور م رایدهد ز ییرا روشنا

 و چراغش بره است.
 ; ۱٦ ۱۱:  ٤۲ شعیاا; ۷; # ٥; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

; ۱٤:  ۱۸ قاول ;۱٤:  ۲ شعھو; ۲٤:  ۱۷ لقیازح; ۱۹ ۱٥:  ٥۷ شعیاا
 ۱۸ ۱٥:  ٤ نکیاوتسالاول; ٤:  ۱ ننتیارقدوم

 

 مسیح موعود شبانی نیکو است 6ب
 قدرت مطلق مسیح موعود 7ب
 قدرت و نفوذ مسیح موعود 16ب
کشان مسیح موعود بایستی بَرك داده زحمت 22ث

 شوند
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

به کوه بلند  یدهیکه بشارت م ونیصه يا 9 :40اشعیا
آوازت را با  یدهیکه بشارت م میاورشل ي! و ايبرآ

ي قوت بلند کن! آن را بلند کن و مترس و به شهرها
 »شما است! يهان خدا«بگو که  هودای
 شیبرا يو يو بازو دیآیبا قوت م هوهیخداوند  نکیا 10

است و عقوبت  ياجرت او با و نکی. ادینمایم یحکمران
 .دیآیاو م يرو شیپ يو
 يو به بازو دیاو مثل شبانْ گله خود را خواهد چران 11

خواهد  شیها را جمع کرده، به آغوش خوخود بره
خواهد  يرهبر متیدهندگان را به مال ریگرفت و ش

 1 کرد.
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اعالن کرده  نیزم يخداوند تا اقصا نکیا 11 :62اشعیا
نجات تو  نکیا دییبگو ونیاست، پس به دختر صه

 شی. همانا اجرت او همراهش و مکافات او پدیآیم
 .باشدیم شیرو

 
پس من گله خود را نجات خواهم داد که  22 :34حزقیال

گوسفند و  انیبه تاراج برده نشوند و در م گرید
 خواهم نمود.  يگوسفند داور

را  شانیخواهم گماشت که ا شانیشبان بر ا کیو  23
 تیرا رعا شانیبنده خود داود را که ا یعنیبچراند 

 خواهد بود.  شانیو او شبان ا دیبنما
خواهم بود و بنده من داود در  شانیایخدا هوهیو من  24
هستم  هوهیخواهد بود. من که  سیرئ شانیا انیم

 ام.گفته
 

آخر، کوه خانه خداوند بر قله کوهها  امیو در ا 1 :4میکا
 دیثابت خواهد شد و بر فوق تلها برافراشته خواهد گرد

 ها بر آن روان خواهند شد.و قوم
 دییایب: کرده، خواهند گفت متیعز اریبس يهاو امت 2

تا  مییتا به کوه خداوند و به خانه خداي یعقوب برآ
 يو يدهد و به راهها میرا به ما تعل شیخو يهاقیطر

و کالم  ونیاز صه عتیکه شر رایز مییسلوك نما
 صادر خواهد شد. میخداوند از اورشل

 
 شانیدلش بر ا د،ید ریکث یو چون جمع 36 :9متی

 شانیشبان، پر یکه مانند گوسفندان ب رایبسوخت ز
 2 حال و پراکنده بودند.

 
جان  کویهستم. شبان ن کویمن شبان ن« 11 :10یوحنا

 .نهدیخود را در راه گوسفندان م
و گوسفندان از آن او  ستیکه شبان ن ياما مزدور 12

گوسفندان را  د،یآیکه گرگ م ندیچون ب باشند،ینم
و  ردیگیگوسفندان را مو گرگ  کندیگذاشته، فرار م

 .سازدیپراکنده م
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 اشعیا

۱۹٦ 
 

است و به  مزدورچونکه  زدیگریمزدور م 13: 10یوحنا
 .ستیفکر گوسفندان ن

و  شناسمیهستم و خاصان خود را م کویمن شبان ن 14
 شناسند،یخاصان من مرا م

و  شناسمیو من پدر را م شناسدیچنانکه پدر مرا م 15
 .نهمیجان خود را در راه گوسفندان م

. ستندیآغل ن نیهست که از ا گریو مرا گوسفندان د 16
 کیو  دیو آواز مرا خواهند شن اورمیب زین اآنها ر دیبا

 شبان خواهند شد. کیگله و 
 

: دندیالبته شن دند؟ینشن ایآ میگویلکن م 18 :10رومیان
و کالم  دیدر تمام جهان منتشر گرد شانیصوت ا«
 ».دیربع مسکون رس يتا اقصا شانیا
 

عمل کرد چون او را از  حیکه در مس 20 :1افسسیان
 يهایو به دست راست خود در جا دیزانیمردگان برخ

 د،ینشان یآسمان
و قدرت و قوت و سلطنت و هر  استیباالتر از هر ر 21

عالم فقط بلکه در  نینه در ا شود،یکه خوانده م ینام
 .زین ندهیعالم آ

 زیهمه چ سرهاد و او را او ن يهایپا ریرا ز زیو همه چ 22
 داد، سایبه کل

او که همه را در همه پر  يپر یعنیکه بدن اوست  23
 .سازدیم

 
پس چون فرزندان در خون و جسم  14 :2عبرانیان

شد  کیهر دو شر نیهمچنان در ا زیشراکت دارند، او ن
را  سیابل یعنیتا بوساطت موت، صاحب قدرت موت 

 تباه سازد،
را که از ترس موت، تمام عمر خود گرفتار  یو آنان 15

 1 آزاد گرداند. بودند،یم یبندگ
 

شبانان ظاهر شود،  سیکه رئ یتا در وقت 4 :5اول پطرس
 .دیابیتاج ناپژمرده جالل را ب

 

 
 40اشعیا  1

تخت است، شبان  انیکه در م يابره رایز 17 :7مکاشفه
را  شانیا ات،یآب ح يهاخواهد بود و به چشمه شانیا

را از چشمان  یخواهد نمود؛ و خدا هر اشک ییراهنما
 2 »پاك خواهد کرد. شانیا

 ; ۷:  ٤۱ شعیاا  ;۷, ٦:  ۹ شعیاا; ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
; ۷۲, ۷۱:  ۷۸ رمیزام; ۱:  ۲۳ رمیزام ;۷:  ٥۲ شعیاا; ۱۰, ۹:  ٤۹ شعیاا

 ;۱۱ ۷:  ۲ اعمال رسوالن; ۱٥ ۱۳:  ۱۲ حناوی ;۱:  ۸۰ رمیزام
 . ۲٥:  ۲ طرسپاول; ۲۰:  ۱۳ ننیاراعب

 

 مسیح موعود بایستی فدیه دهنده باشد 5ت
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

که  عقوبي یبنده من و ا لیاسرائ ياما تو ا 8 :41اشعیا 
 م،یدوست من ابراه تیذر يو ا امدهیتو را برگز

 شیهاگرفته، تو را از کرانه نیزم يکه تو را از اقصا 9
تو را  ،یام تو بنده من هستام و به تو گفتهخوانده

 و ترك ننمودم، دمیبرگز
من  رایزکه من با تو هستم و مشوش مشو  رایمترس ز 10

خواهم نمود و البته تو را  تیتو هستم. تو را تقو يخدا
معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود 

 اهم کرد.خو يریدستگ
11 :13 
خداوند  رایمترس ز لیو شرذمه اسرائ عقوبیکرْم  يا 14

من تو : دیگویم باشدیتو م یکه ول لیو قدوس اسرائ
 را نصرت خواهم داد.

نو دندانه دار خواهم ساخت و  زیتو را گردون ت نکیا 15
نمود و تلها را مثل  یکرده، خرد خواه مالیکوهها را پا

 ساخت. یکاه خواه
افشاند و باد آنها را برداشته، گردباد  یآنها را خواه 16

تو از خداوند  کنیآنها را پراکنده خواهد ساخت. ل
 یفخر خواه لیشد و به قدوس اسرائ یشادمان خواه

 نمود.
و  ابندییو نم ندیجویآب را م نانیو مسک رانیفق 17

 هوهی. من که شودیخشک م یاز تشنگ شانیزبان ا
 لیاسرائ يت خواهم نمود. خدااجاب شانرایهستم ا
 را ترك نخواهم کرد. شانیهستم ا
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۱۹۷ 
 

 هایواد انیخشک نهرها و در م يبر تلها 18: 41اشعیا
را به برکه آب و  ابانیخواهم نمود. و ب يها جارچشمه

آب مبدل خواهم  يهاخشک را به چشمه نیزم
 ساخت.

را  تونیو آس و درخت ز میسرو آزاد و شط ابانیدر ب 19
گذاشت و در صحرا صنوبر و کاج و چنار را با هم  همخوا

 غرس خواهم نمود.
 ندیو بدانند و تفکر نموده، با هم تأمل نما نندیتا بب 20

را  نیا لیرا کرده و قدوس اسرائ نیکه دست خداوند ا
 نموده است. جادیا
 

شعله خواهد  ينار و قدوس و لیو نور اسرائ 17 :10اشعیا
خواهد  ده،یروز خار و خسش را سوزان کیو در  شد

 خورد.
 

 هیو در آن روز واقع خواهد شد که بق 20 :10اشعیا
بر زننده  گریبار د عقوبیخاندان  انیو ناج لیاسرائ

خودشان اعتماد نخواهند نمود، بلکه بر خداوند که 
 است به اخالص اعتماد خواهند نمود. لیقدوس اسرائ

 
 نندهیما هستم. آفرمن خداوند قدوس ش 15 :43اشعیا

 »و پادشاه شما. لیاسرائ
 

 وتیصبا هوهیو اما نجات دهنده ما اسم او  4 :47اشعیا
 .باشدیم لیو قدوس اسرائ

 
 باشد،یم لیو قدوس اسرائ یخداوند که ول 7 :49اشعیا

ها مکروه و بنده به او که نزد مردم محقر و نزد امت
برپا  دهیپادشاهان د: دیگویم نیحاکمان است چن

خواهند شد و سروران سجده خواهند نمود، به سبب 
که تو را  لیاست و قدوس اسرائ نیخداوند که ام

 1 است. دهیبرگز
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ما را با تو چه کار  يناصر یسیع يا«: گفت 24 :1مرقس
 شناسمیتو را م ؟يهالك کردن ما آمد يبرا ایاست؟ آ

 »قدوس خدا! يا ،یستیک
 

 دهمیکه من به او م یکه از آب یکس کنیل 14 :4یوحنا
که به او  یبنوشد، ابداً تشنه نخواهد شد، بلکه آن آب

 یجاودان اتیگردد که تا ح یدر او چشمه آب دهمیم
 ».جوشدیم

 
 اتیمن نان ح«: گفت شانیبد یسیع 35 :6یوحنا

هرگز گرسنه نشود و هر  د،یکه نزد من آ یهستم. کس
 آرد، هرگز تشنه نگردد. مانیکه به من ا

 
 سیبنو هیالدلفیدر ف يسایو به فرشته کل« 7 :3مکاشفه

داود را  دیآن قدوس و حق که کل دیگویرا م نیکه ا
 بنددیکس نخواهد بست و م چیو ه دیگشایدارد که م

 کس نخواهد گشود. چیو ه
 

هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد  گریو د 16 :7مکاشفه
 .دینخواهد رس شانیگرما بر ا چیو آفتاب و ه

 شانیتخت است، شبان ا انیکه در م يابره رایز 17
را  شانیا ات،یآب ح يهاخواهد بود و به چشمه

را از چشمان  یخواهد نمود؛ و خدا هر اشک ییراهنما
 »پاك خواهد کرد. شانیا
 

به من نشان داد که  اتیاز آب ح يو نهر 1 :22مکاشفه 
 يدرخشنده بود، مانند بلور و از تخت خدا و بره جار

 2 .شودیم
 . ۱۰:  ۲۱ شعیاا; ۱۳, ۷:  ۱۷ شعیاا; ٥; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 

 موعود حیمرتبه وزارت مس 2ث
و او خواهد  ختمیرا از شمال برانگ یکس 25 :41اشعیا

را از مشرق آفتاب که اسم مرا خواهد  یآمد و کس
خواند و او بر سروران مثل برگلْ خواهد آمد و مانند 

 .کندیم مالیکه گل را پا يگرکوزه

 41اشعیا  2



 اشعیا

۱۹۸ 
 

 یکیتار بود،یم یاو که در تنگ يبرا کنیل 1 :9اشعیا
 نیزبولون و زم نیزم نیشینخواهد شد. در زمان پ

ساخت، اما در زمان آخر آن را به راه  لیرا ذل ینفتال
ها محترم خواهد امت لیبه آن طرف اردن در جل ایدر

 .دیگردان
 

مد و به کفرناحوم، به و ناصره را ترك کرده، آ 13 :4متی
 ساکن شد. میدر حدود زبولون و نفتال ایکناره در

 گفته شده بود ینب يایتا تمام گردد آنچه به زبان اشع 14
آن طرف  ایراه در م،ینفتال نیزبولون و زم نیزم«که  15

 ها؛امت لیاُرْدُن، جل
 دندید میعظ يکه در ظلمت ساکن بودند، نور یقوم 16

 ».دیتاب يآن نور هیموت و سا ارید نندگانیو برنش
 

: به موعظه شروع کرد و گفت یسیاز آن هنگام ع 17
 »است. کیملکوت آسمان نزد رایز دیتوبه کن«

 

 اوردیاخبار خوش به ارمغان ب یستیبا حیمس 15ث
و از  میکه از ابتدا خبر داد تا بدان ستیک 26 :41اشعیا 

 ياکه او راست است. البته خبر دهنده مییقبل تا بگو
که  ستیهم ن یو کس ین ياو اعالم کننده ستین

 سخنان شما را بشنود.
 زهایچ نیهان ا نکیگفتم که ا ونیاول به صه 27

 يابشارت دهنده می) و به اورشلدی(خواهد رس
 .دمیبخش

 
خداوند  رایبر من است ز هوهیروح خداوند  1 :61اشعیا

را بشارت دهم و مرا  نانیمرا مسح کرده است تا مسک
را  رانیبخشم و اس امیفرستاده تا شکسته دالن را الت

 1ندا کنم، يو محبوسان را به آزاد يبه رستگار
 

 رایترسان مباش ز میمر يا«: فرشته بدو گفت 30 :1لوقا
 .ياافتهیکه نزد خدا نعمت 

و او را  دییزا یخواه يحامله شده، پسر نکیو ا 31
 . دینام یخواه یسیع
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 یمسم ،یاو بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعل 32
و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد  شود

 فرمود.
خواهد کرد  یتا به ابد پادشاه عقوبیدانو او بر خان 33

 »نخواهد بود. تیو سلطنت او را نها
 

 نکیا رایز د،یمترس«: را گفت شانیفرشته ا 10 :2لوقا
 عیجم يکه برا دهمیبه شما م میعظ یبشارت خوش

 قوم خواهد بود.
که  ياشما در شهر داود، نجات دهنده يکه امروز برا 11

 خداوند باشد متولد شد. حیمس
 

فرستاده  نکهیو چگونه وعظ کنند جز ا 15 :10رومیان
 يهایاست پا بایچه ز«شوند؟ چنانکه مکتوب است که 

 يزهایو به چ دهندیبشارت م یکه به سالمت یآنان
 ».دهندیمژده م کوین
 

 سیبنو رنایدر اسم يسایو به فرشته کل« 8 :2مکاشفه
آن اول و آخر که مرده شد و زنده  دیگویرا م نیکه ا

 گشت.
 ; ۷, ٦:  ٤٤ شعیاا  ;۱۰, ۹:  ٤۳ شعیاا; ۹:  ٤۰ شعیاا:  بھودجعھشرام

 . ۹:  ٥۲ شعیاا; ۱۲:  ٤۸ شعیاا

 

 محل از روح خداوند پر است 5ب
 خداوند نمایندگی مسیح موعود را تایید میکند 13ث

نمودم و  يریبنده من که او را دستگ نکیا 1 :42اشعیا
من که جانم از او خشنود است، من روح خود  دهیبرگز

 ها صادر سازد.امت يتا انصاف را برا نهمیرا بر او م
 

فوراً از آب برآمد  افت،یدیچون تعم یسیاما ع 16 :3متی
گشاده شد و روح خدا را  يکه در ساعت آسمان بر و

 2 .دیآیم ينزول کرده، بر و يکه مثل کبوتر دید
است پسر  نیا«که  دیاز آسمان در رس یآنگاه خطاب 17

 »من که از او خشنودم. بیحب
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را قدغن فرمود که او را شهرت  شانیو ا 16 :12متی
 ندهند.

گفته  ینب يایکه به زبان اشع یکالمتا تمام گردد  17
 : شده بود

من که  بیو حب دمیبنده من که او را برگز نکیا« 18
خواهم  يخرسند است. روح خود را بر و يخاطرم از و

 .دیها اشتهار نمانهاد تا انصاف را بر امت
 

 يو هنوز سخن بر زبانش بود که ناگاه ابر 5 :17متی
از ابر  يآواز نکیافکند و ا هیسا شانیدرخشنده بر ا

 يمن که از و بیاست پسر حب نیا«که  دیدر رس
 »!دیخشنودم. او را بشنو

 
را که خدا فرستاد، به کالم  یآن کس رایز 34 :3یوحنا

عطا  زانیچونکه خدا روح را به م د،ینمایخدا تکلم م
 .کندینم

 
عالم در او  ادیاز بن شیچنانکه ما را پ 4 :1افسسیان

 بیع یتا در حضور او در محبت مقدس و ب دیبرگز
 .میباش

 
کرده، صورت غالم را  یخود را خال کنیل 7 :2فلیپیان

 1و در شباهت مردمان شد؛ رفتیپذ
 ; ۸, ۷, ۳:  ٤۹ شعیاا ;۱۰:  ٤۳ شعیاا; ٥ ۲:  ۱۱ شعیاا:  بھمراجعھ شود

 ; ۱۱:  ۱ مالکی; ۱:  ٦۱ شعیاا ;۱۳:  ٥۲ شعیاا; ۹ ٤:  ٥۰ شعیاا
 ;۳٤ ۳۲:  ۱ حناوی; ۲۲:  ۳ قاول; ۱۱, ۱۰:  ۱ سقرم ;۲۰, ۱۹:  ۸۹ رمیزام

 ; ۳۸:  ۱۰ نالوسر لعماا;۱٥:  ۹ نالوسر لعماا; ۲۷:  ٦ حناوی
 ;۲۸, ۱۸, ۱۷: ۲٦نالوسر لعماا; ۱۸:  ۱۱ نالوسر لعماا

 . ۱۷:  ۱ طرسپدوم  ;۱۳:  ۱ نلسیاوک; ۸:  ۳ نفسسیاا; ۱٦ ۸:  ۱٥ نمیارو 

 
 موعود حیمس یدستیو ته یفروتن 10ب
 هم باشد هایمیکل ریغ حیمس یستیموعود با حیمس 10ث
 مسیح موعود قانون خداوند را عملی میکند 12ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

نخواهد زد و آواز خود را بلند  ادیاو فر 2 :42اشعیا
 .دیها نخواهد شنواننخواهد نمود و آن را در کوچه
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را  فیضع لهیخرد شده را نخواهد شکست و فت ین 3 
صادر  یخاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راست

 گرداند.
و منکسر نخواهد شد تا  دینخواهد گرد فیاو ضع 4

 عتیمنتظر شر هارهیو جز دقرار ده نیانصاف را بر زم
 او باشند.

 
تمام زحمتکشان و  ينزد من ا دییایب 28 :11متی

 .دیخواهم بخش یگرانباران و من شما را آرام
که  رایز دیابیمیو از من تعل دیریبر خود گ مرا وغی 29

 یو در نفوس خود آرام باشمیو افتاده دل م میحل
 افت؛یدیخواه

 »است و بار من سبک. فیمن خف وغیرایز 30
 

آواز او را در  ینزاع و فغان نخواهد کرد و کس 19 :12متی
 .دیها نخواهد شنکوچه

سوخته  مین لهیخرد شده را نخواهد شکست و فت ین 20
را خاموش نخواهد کرد تا آنکه انصاف را به نصرت 

 برآورد.
 »خواهند داشت. دیها امو به نام او امت 21

 
را  يتو را جالل دادم و کار نیزم يمن بر رو 4 :17یوحنا

 .دمیتا بکنم، به کمال رسان يکه به من سپرد
 

آمد که مکتوب  ادیآنگاه شاگردان او را  17 :2یوحنا
 »خانه تو مرا خورده است. رتیغ«: است

به ما چه «: به او آورده، گفتند يرو انیهودیپس  18
 2»؟یکنیکارها را م نیکه ا یینمایعالمت م

 
 یعنیمانیو کامل کننده ا شوایپ يو به سو 2 :12عبرانیان

او  شیکه پ یکه بجهت آن خوش مینگران باش یسیع
شمرده، متحمل  زیرا ناچ یحرمت یموضوع بود، ب

و به دست راست تخت خدا نشسته  دیگرد بیصل
 است. 
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 اشعیا

۲۰۰ 
 

 نیدر او که متحمل چن دیپس تفکر کن 3: 12عبرانیان
آمد، مبادا در  دیبود که از گناهکاران به او پد یمخالفت
 .دیخود ضعف کرده، خسته شو يجانها

 
گناه نکرد و مکر در زبانش  چیکه ه« 22 :2اول پطرس

 »نشد. افتی
و  دادیدشنام پس نم ادند،دیچون او را دشنام م 23

 شتنیبلکه خو نمود،ینم دیتهد دیکشیچون عذاب م
 کرد. میرا به داور عادل تسل

 ; ۱٥:  ٥۷ شعیاا; ۱۲ ۲:  ٥۳ شعیاا; ٤; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 ;۲٥:  ۳۱ میاار; ۲:  ٦٦ شعیاا; ۳ ۱:  ٦۱ شعیاا
 . ۱٤ ۱۱:  ۱۸ متی; ۳:  ۱٤۷ رمیزام ٦:  ۳٤ لقیازح

 

 نور است مسیح 21ب
 نوع وزارت مسیح موعود 1ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

هستم تو را به عدالت  هوهیمن که « 6 :42اشعیا
ام و دست تو را گرفته، تو را نگاه خواهم داشت خوانده

 .دیها خواهم گردانو تو را عهد قوم و نور امت
را از زندان و  رانیو اس ییتا چشمان کوران را بگشا 7

 .يآور رونیظلمت را از محبس بدر  نندگانینش
نموده،  ياند رهبرکه ندانسته یو کوران را به راه 16
 تیهدا ستندیکه عارف ن ییهاقیرا به طر شانیا

را به  یبه نور و کج شانیا شیخواهم نمود. ظلمت را پ
کارها را بجا آورده،  نیمبدل خواهم ساخت. ا یراست

 را رها نخواهم نمود. شانیا
 

و در آن روز کران کالم کتاب را خواهند  18 :29اشعیا
خواهد  یکیظلمت و تار انیو چشمان کوران از م دیشن

 .دید
 

و لنگان به رفتار  گردندیم نایکه کوران ب 5 :11متی
و ابرصان طاهر و کران شنوا و مردگان زنده  ندیآیم
 1شنوند؛یبشارت م رانیو فق شوندیم
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و خدا را متبارك  دهیاو را در آغوش خود کش 28 :2لوقا
 : خوانده، گفت

به  ،یدهیخداوند بنده خود را رخصت م يالحال ا« 29
 بر حسب کالم خود. یسالمت

 است، دهیکه چشمان من نجات تو را د رایز 30
 .یساخت ایها مهامت عیجم يرو شیکه آن را پ 31
و قوم تو  کندها امت يکه کشف حجاب برا ينور 32

 »را جالل بُود. لیاسرائ
 

پست و هر  یانباشته و هر کوه و تل يهر واد 5 :3لوقا
 راست و هر راه ناهموار صاف خواهد شد؛ یکج

 
را بدو دادند و چون  ینب ایاشْع فهیآنگاه صح 17 :4لوقا

 که مکتوب است افتیرا  یکتاب را گشود، موضع
که مرا مسح کرد تا  رایروح خداوند بر من است، ز« 18
را فرستاد تا شکسته دالن را بشارت دهم و م رانیفق

و کوران را به  يرا به رستگار رانیرا شفا بخشم و اس
 را آزاد سازم، دگانیکوبموعظه کنم و تا  یینایب

 »خداوند موعظه کنم. دهیو از سال پسند 19
به خادم سپرد و بنشست  ده،یچیپس کتاب را به هم پ 20

 .بودیدوخته م يبر و سهیو چشمان همه اهل کن
 نیامروز ا«شروع به گفتن کرد که  شانیبد آنگاه 21

 »شما تمام شد. ينوشته در گوشها
 

را روشن کرد تا  شانیو در آن وقت ذهن ا 45 :24لوقا
 2 کتب را بفهمند.

 
جهان  نیمن در ا«: گفت یسیآنگاه ع 39 :9یوحنا

 »کور شوند. ان،ینایو ب نایآمدم تا کوران ب يبجهت داور
 

شده،  ریپولس و برنابا دل آنگاه 46 :13اعمال رسوالن
واجب بود کالم خدا نخست به شما القا شود. «: گفتند

 اتیح ستهیو خود را ناشا دیچون آن را رد کرد کنیل
 مییها توجه نماامت يهمانا به سو د،یشمرد یجاودان
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 اشعیا

۲۰۱ 
 

تو "امر فرمود که  نیخداوند به ما چن رایز 47: 13اعمال
منشأ نجات  نیزم ياقصا یها ساختم تا الرا نور امت

 »".یباش
 

تا از  یرا باز کن شانیتا چشمان ا 18 :26اعمال رسوالن
به جانب خدا  طانینور و از قدرت ش يظلمت به سو

 نیمقدس انیدر م یراثیبرگردند تا آمرزش گناهان و م
 ».ابندیکه بر من است ب یمانیا لهیبوس

 
که گفت تا نور از ظلمت  ییخدا رایز 6 :4دوم قرنتیان

تا نور  دیما درخش يهمان است که در دلها د،یدرخش
از ما  حیمس یسیمعرفت جالل خدا در چهره ع

 بدرخشد.
 

به  يکه زر مصفا کنمیم حتیتو را نص 18 :3مکاشفه
را  دیو رخت سف يتا دولتمند شو يآتش را از من بخر

و  تو ظاهر نشود یانیو ننگ عر يشو دهیتا پوشان
 .یابـیي ینایب دهـیسرمـه را تا به چشمـان خود کش

 ; ۳:  ۳۲ شعیاا ; ۱۸:  ۲۹ شعیاا; ۲:  ۹ شعیاا; ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 ; ۱۳:  ٤٥ شعیاا; ۱:  ٤۲ شعیاا; ٤:  ٤۰ شعیاا; ۸, ٥:  ۳٥ شعیاا

; ۳ ۱:  ٦۰ شعیاا; ٥, ٤:  ٥۱ شعیاا  ;۹, ۸, ٦:  ٤۹ شعیاا; ۱۷:  ٤۸ شعیاا
 ; ۱٦ ۱۰:  ۱۰۷ رمیزام; ٤۱, ۳۹:  ۳۲میاار; ۸:  ۳۱ میاار  ;۱:  ٦۱ شعیاا

 ; ۱۲:  ۸ حناوی ;۷۹, ۷۸, ۷۲ ٦۹:  ۱ قاول; ۸, ۷:  ۱٤٦ رمیزام
 ; ۹, ۸:  ۱٥ نمیارو; ۲٦ ۲٥:  ۳ نمیارو; ۲۳:  ۲٦ نالوسر لعماا

 ; ۸:  ٥ نفسسیاا; ۱۸ ۱۷:  ۱ نفسسیاا; ۱۷ ۱٥:  ۳ نیاطغال
; ۱٥:  ۹ ننیاراعب; ٦:  ۸ ننیاراعب; ۹ ۸:  ۱ ننیاراعب; ۲٦:  ۲ وستائوتیمدوم

 . ۹:  ۲ طرسپاول; ۲۰, ٥:  ۱۳ ننیاراعب ;۲٤:  ۱۲ ننیاراعب

 

 روابط مسیح با پدرش 5الف
 تقدس، زیبایی و جالل مسیح موعود 18ب

خداوند را به خاطر عدل خود پسند آمد که  21 :42اشعیا
 .دینما میو تکر میرا تعظ شیخو عتیشر

 
 نیا«که  دیاز آسمان در رس یآنگاه خطاب 17 :3متی

 1 »من که از او خشنودم. بیاست پسر حب
 

صُحُف  ایام تا تورات که آمده دیگمان مبر« 17 :5متی
بلکه تا تمام  میتا باطل نما امامدهیرا باطل سازم. ن ایانب

 کنم.
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و او که مرا فرستاد، با من است و پدر مرا  29 :8یوحنا
 يکارها شهیکه من هم رایتنها نگذارده است ز

 ».آورمیاو را بجا م دهیپسند
 

اآلن پسر «: گفت یسیرفت ع رونیچون ب 31 :13یوحنا
 افتیو خدا در او جالل  افتیانسان جالل 

 
در محبت من  د،یاگر احکام مرا نگاه دار 10 :15یوحنا
ماند، چنانکه من احکام پدر خود را نگاه  دیخواه

 .مانمیام و در محبت او مداشته
 

را  يتو را جالل دادم و کار نیزم يمن بر رو 4 :17یوحنا
و اآلن  5.دمیتا بکنم، به کمال رسان يکه به من سپرد

که  یپدر مرا نزد خود جالل ده، به همان جالل يتو ا
 جهان نزد تو داشتم. نشیقبل از آفر

 
بجهت  عتیاست انجام شر حیکه مس رایز 4 :10رومیان

 آورد. مانیهر کس که ا يعدالت برا
 ; ۲۰ ۱۸:  ٥ متی; ۸:  ٤۰ رمیزام:  بھمراجعھ شود

 ;۳:  ۸ نمیارو; ۱۲:  ۷ نمیارو; ۳۱, ۲٦:  ۳ نمیارو;٥:  ۱۷ متی
 . ۱۰:  ۸ ننیاراعب; ۹:  ۳ نفلیپیا ;۲۳ ۲۲:  ٥ نیاطغال; ۲۱, ۱۳:  ۳ نیاطغال

 

 مسیح پسر خداست 1ب
 دهنده باشدمسیح موعود بایستی نجات 9ت
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 مورد آینده مردمشگویی در پیش 9ح
 مسیح باید جالل یابد 11ح

و  عقوبي یتو ا نندهیو اآلن خداوند که آفر 1 :43اشعیا
 رایمترس ز«: دیگویم نیاست چن لیاسرائ يصانع تو ا

دادم و تو را به اسمت خواندم پس تو  هیکه من تو را فد
 2 .یاز آن من هست

من با تو خواهم بود و چون از  يچون از آبها بگذر 2
) تو را فرو نخواهند گرفت. و چون یینهرها (عبور نما

اش تو شد و شعله یسوخته نخواه ،يآتش رو انیم از
 .دیرا نخواهد سوزان

3-4 
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 اشعیا

۲۰۲ 
 

تو را  تیکه من با تو هستم و ذر رایمترس ز 5: 43اشعیا
از مشرق خواهم آورد و تو را از مغرب جمع خواهم 

 نمود.
و به جنوب که  "بده"ال خواهم گفت که به شم 6

دور و دخترانم را  ي. پسران مرا از جا"ممانعت مکن"
 .اوریب نیزم ياز کرانها

جهت  هشود و او را ب دهیهر که را به اسم من نام یعنی 7
و او را مصور نموده و ساخته  دهیآفر شیجالل خو

 »باشم.
8-9 

 امدهیشما و بنده من که او را برگز«که  دیگویم هوهی 10
و  دیآور مانی. تا دانسته، به من ادیباشیشهود من م

مصور  ییاز من خدا شیکه من او هستم و پ دیبفهم
 نشده و بعد از من هم نخواهد شد.

 يااز من نجات دهنده ریهستم و غ هوهیمن، من  11
 .ستین

نموده و در ام و اعالم داده جاتمن اخبار نموده و ن 12
که  دیگوینبوده است. خداوند م ریغ يشما خدا انیم

 و من خدا هستم. دیشما شهود من هست
13-17 

چیزهاي اولین را بیاد نیاورید و در امور قدیم تفکر  18
 ننمایید

و آن اآلن بظهور  آورمیبوجود م یینو زیمن چ نکیا 19
 یکه راه یدانست؟ بدرست دیآن را نخواه ای. آدیآیم

 و نهرها در هامون قرار خواهم داد.  ابانیدر ب
 دیصحرا گرگان و شترمرغها مرا تمج واناتیح 20

و نهرها در صحرا  ابانیخواهند نمود چونکه آب در ب
را  شیخو دگانیو برگز دتا قوم خو آورمیبوجود م

 .مینما رابیس
مرا  حیکردم تا تسب جادیخود ا يقوم را برا نیا 21

 1 بخوانند.
 

 بیو حب دمیبنده من که او را برگز نکیا« 18 :12متی
 يخرسند است. روح خود را بر و يمن که خاطرم از و

 .دیها اشتهار نماخواهم نهاد تا انصاف را بر امت
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 ییتو«شمعون پطرس در جواب گفت که  16 :16متی
 »زنده! يپسر خدا ح،یمس

 
 و روح من به رهاننده من خدا بوجد آمد، 47 :1لوقا

 
شما در شهر داود، نجات  يکه امروز برا 11 :2قالو

 خداوند باشد متولد شد. حیکه مس يادهنده
 

شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد تا  ياو برا 7 :1یوحنا
 آورند.  مانیاو ا لهیهمه به وس

 او آن نور نبود بلکه آمد تا بر نور شهادت دهد. 8
 

 حیکه تو مس میاآورده و شناخته مانیو ما ا 69 :6یوحنا
 ».یهست یح يپسر خدا

 
که از  رایداد ز دیشهادت خواه زیو شما ن 27 :15یوحنا

 .دیاابتدا با من بوده
 

 د،یآیالقدس بر شما مچون روح کنیل 8 :1اعمالرسوالن
بود، در  دیو شاهدان من خواه افتیدیقوت خواه

 »جهان. يو سامره و تا اقصا هیهودی یو تمام میاورشل
 

از او نجات  ریکس غ چیو در ه 12 :4الناعمال رسو
آسمان به مردم عطا  ریز گرید یکه اسم رایز ستین

 2 ».میابیما نجات  دینشده که بدان با
 
که پدر  میدهیو شهادت م میادهیو ما د 14 :4یوحنا1

 پسر را فرستاد تا نجات دهنده جهان بشود.
, ۲۱:  ٤٥ شعیاا; ۸, ۷:  ٤٤ شعیاا; ۲:  ۱۲ شعیاا; ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 ; ۲۷:  ۱۱ حناوی; ۱:  ٤ قاول  ;٤:  ۱۳ شعھو; ۱۰:  ٤٦ شعیاا; ۲۲
 . ۱۸:  ۳ طرسپدوم; ٦ ٤:  ۳ طوستی ;۱٤:  ۱٦ حناوی
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 اشعیا

۲۰۳ 
 

 مسیح موعود بایستی فدیه دهنده باشد 5ت
 يبشنو و ا عقوبیبنده من  ياما اآلن ا 1 :44اشعیا

 !امدهیکه تو را برگز لیاسرائ
و تو را از رحم بسرشت و  دهیتو را آفر خداوند که 2

 عقوبیبنده من  يا: دیگویم نیچن باشدیمعاون تو م
 !امدهیکه تو را برگز شُرونییمترس! و ا

 
فرزندان  يا م،یبنده او ابراه تیذر يا 6 :105مزامیر 

 او، دهیبرگز عقوب،ی
 دگانیآورد و برگز رونیب یو قوم خود را با شادمان 43

 نم.را با تر شیخو
 

و فرشتگان خود را با صور بلند آواز  31 :24متی
اربعه از کران تا  ياو را از بادها دگانیفرستاده، برگز

 بکران فلک فراهم خواهند آورد.
 

و  ستین يهودیآنکه در ظاهر است،  رایز 28 :2رومیان
 .یآنچه در ظاهر در جسم است، ختنه ن

آن است که در باطن باشد و ختنه آنکه  هودیبلکه  29
باشد، در روح نه در حرف که مدح آن نه از انسان  یقلب

 بلکه از خداست.
 

آنچه  لیاسرائ نکهیا ست؟یپس مقصود چ 7 :11رومیان
و  افتندی دگانیاست، لکن برگز افتهین طلبدیرا که م

 دند؛یماندگان سختدل گرد یباق
 

اند، لکن شما دشمنان بجهت لینظر به انج 28 :11رومیان
 1 به خاطر اجداد محبوبند. ارینظر به اخت

 .ستیکه در نعمتها و دعوت خدا بازگشتن ن رایز 29
 

مقدس و محبوب  دگانیپس مانند برگز 12 :3کولسیان
و تواضع و تحمل و حلم  یرحمت و مهربان يخدا، احشا

  د؛یرا بپوش
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خدا،  زانیعز يبرادران و ا يکه ا رایز 4 :1اول تسالوکیان
 میشدن شما مطلع هست دهیاز برگز

 
 زانیعز يبرادران و ا ياما ا 13: 2دوم تسالوکیان

شما خدا را شکر  يبرا شهیما هم دیبایخداوند، م
نجات به  يبرا دیکه از ابتدا خدا شما را برگز میینما

 .یبه راست مانیروح و ا سیتقد
 

و کهانت ملوکانه  دهیبرگز لهیلکن شما قب 9 :2اول پطرس
 دیک خاص خدا باشد هستکه مل یو امت مقدس و قوم

خود  بیاو را که شما را از ظلمت، به نور عج لیتا فضا
 .دییخوانده است، اعالم نما

 
 دیجد و جهد کن شتریبرادران ب يلهذا ا 10 :1دوم پطرس

اگر  رایز دییخود را ثابت نما یدگیتا دعوت و برگز
 2 خورد دیخواههرگز لغزش ن دیکن نیچن

 
 ۳:  ۳۱ میاار ;٤:  ٤٥ شعیاا; ۹, ۸:  ٤۱ شعیاا:  بھمراجعھ شود

 . ۳۳:  ۸ نمیارو; ۲۷:  ۱۳ سقرم ;٥:  ۱۰٦ رمیزام; ۲, ۱:  ۳ وسعام

 

 مسیح موعود بایستی روحش را جاري سازد 4چ
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

و  ختی) تشنه آب خواهم رنیبر (زم نکیا 3 :44اشعیا
 ختیتو خواهم ر تینهرها بر خشک. روح خود را بر ذر

 را بر اوالد تو. شیو برکت خو
 يهایبر جو دیها، مثل درختان بسبزه انیدر م شانیو ا 4

 .دییآب خواهند رو
خواهد گفت که من از آن خداوند هستم و  یکی 5

خواهد خواند و  عقوبیرا به نام  شتنیخو يگرید
ند خواهد نوشت و خداو يبدست خود برا يگرید

 ملقب خواهد ساخت. لیرا به نام اسرائ شتنیخو
 شانیا یکه ول وتیصبا هوهیو  لیخداوند پادشاه اسرائ 6

من اول هستم و من آخر هستم : دیگویم نیاست چن
 .ستین ییاز من خدا ریو غ
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 انیکه آن را اعالن کند و ب ستیو مثل من ک 7: 44اشعیا
را  میکه قوم قد یدهد، از زمان بیو آن را ترت دینما

و آنچه را که واقع  ندهیآ يزهایبرقرار نمودم. پس چ
 .ندیخواهد شد اعالن بنما

تو را اخبار  میاز زمان قد ای. آدیترسان و هراسان مباش 8
از  ریغ ایآ د؟یستیشما شهود من ن ایو اعالم ننمودم و آ

را  يو احد ستین ياهست؟ البته صخره ییمن خدا
 .شناسمینم

 
و  را عمل نموده و بجا آورده نیکه ا ستیک 4 :41اشعیا

و  هوهیطبقات را از ابتدا دعوت نموده است؟ من که 
 من هستم باشمیم نیاول و با آخر

 
گرسنه و تشنه نخواهند بود و حرارت و  10 :49اشعیا

آنکه بر  رایز دیضرر نخواهد رسان شانیآفتاب به ا
خواهد کرد و نزد  تیدارا ه شانیترحم دارد ا شانیا

 خواهد نمود. يرا رهبر شانیآب ا يهاچشمه
 

که مـن بار  ـدیگویم هوهیو خداوند  29 :39حزقیال
 ـدینخواهـم پوشان شـانیخـود را از ا يرو گـرید
خواهم  لیرا بر خاندان اسرائ شیکه روح خو ـرایز
 ».ختیر

 
 یسیبود، ع دیو در روز آخر که روز بزرگ ع 37 :7یوحنا

هر که تشنه باشد نزد من «: ندا کرد و گفت ستاده،یا
 و بنوشد. دیآ

 د،یگویآورد، چنانکه کتاب م مانیکه به من ا یکس 38
 »خواهد شد. يآب زنده جار ياز بطن او نهرها

آرد  مانیرا گفت درباره روح که هر که به او ا نیاما ا 39
القدس هنوز عطا نشده که روح رایز افتیاو را خواهد 

 1 بود. افتهیتا به حال جالل ن یسیود، چونکه عب
 

آخر  امیدر ا دیگویخدا م«که  17 :2اعمال رسوالن
خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهم  نیچن
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و پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان  ختیر
 د؛یشما خوابها خواهند د رانیو پ اهایشما رو

پس همان عیسی را خدا برخیزانید و همه ما شاهد  32
 .بر آن هستیم

پس چون به دست راست خدا باال برده شد،  33
را که شما حال  نیا افته،یالقدس موعود را از پدر روح

 است. ختهیر دیشنویو م دینیبیم
 

به خداوند متحد  ماندارانیا شتریو ب 14 :5اعمال رسوالن
 از مردان و زنان، یانبوه شدند،یم

 
و ابتدا  ایتمام شد! من الف و «: باز مرا گفت 6 :21مکاشفه

و انتها هستم. من به هر که تشنه باشد، از چشمه آب 
 2مفت خواهم داد ات،یح

; ۱۷:  ٤۱ شعیاا ;۷, ٦:  ۳٥ شعیاا; ۱٥:  ۳۲ شعیاا; ۲;# ۱# :  بھمراجعھ شود
 ; ۲۱, ۲۰:  ٥۹ شعیاا; ۱۲:  ٤۸ شعیاا  ;۲۰, ۱۹, ۱۱, ۱۰:  ٤۳ شعیاا

 ; ۲:  ٤ همیکا; ۱۸:  ۳ لئیوی;۲۸:  ۲ لئیوی ;۲٦:  ۳٤ لقیازح
 ;۳۷:  ۲۷ متی; ۳٤:  ۲٥ متی; ۱۰:  ۱۲ یارکز; ۲۳ ۲۰:  ۸ یارکز

; ٤٥:  ۱۰ نالوسر لعماا ;٤:  ٤ نالوسر لعماا; ٤۷ ٤۱:  ۲ اعمال رسوالن
 ;۱۷, ۱۱, ۸:  ۱ مکاشفھ; ٦, ٥:  ۳ طوستی ;۱٦:  ۳ وستائوتیماول

 . ۱۷, ۱۳:  ۲۲ مکاشفھ; ۸:  ۲ مکاشفھ

 
 مسیح موعود همان آفریننده است 6الف

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 مسیح باید جالل یابد 11ح

آور  ادیرا ب نهایا لیاسرائ يو ا عقوبي یا 21 :44اشعیا
تو  لیاسرائ ي. تو را سرشتم ایچونکه تو بنده من هست

 شد. یاز من فراموش نخواه یبنده من هست
و گناهانت را مانند ابر  ظیتو را مثل ابر غل يرهایتقص 22

 هیتو را فد رایمحو ساختم. پس نزد من بازگشت نما ز
 ام.کرده

را کرده  نیکه خداوند ا رایز دییترنم نما اآسمانه يا 23
کوهها  يو ا دیبرآور ادی! فرنیزم ياسفلها ياست! و ا

 رای! زدییسراکه در آنها باشد ب یو جنگلها و هر درخت
را در  شتنیکرده است و خو هیرا فد عقوبیخداوند 

 خواهد نمود. دیتمج لیاسرائ
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تو است و تو را از رحم  یخداوند که ول 24: 44اشعیا
هستم و همه  هوهیمن : دیگویم نیاست چن شتهسر

و  دمیگستران ییرا ساختم. آسمانها را به تنها زیچ
 را پهن کردم؛ و با من که بود؟  نیزم
و جادوگران را  سازدیکاذبان را باطل م اتیآنکه آ 25

و  گرداندیرا بعقب بر م مانی. و حکگرداندیاحمق م
 .کندیم لیرا به جهالت تبد شانیعلم ا

و مشورت  داردیکه سخنان بندگان خود را برقرار م 26
 که درباره رساندیرا به انجام م شیرسوالن خو

معمور خواهد شد و درباره  دیگویم میاورشل
آن را برپا  يهایکه بنا خواهد شد و خراب هوداییشهرها

 خواهم داشت.
 

را خواهم  لیقوم خود اسرائ يریو اس 14 :9عاموس
مخروب را بنا نموده، در آنها  يو شهرها دیبرگردان

ساکن خواهند شد و تاکستانها غرس کرده، شراب آنها 
آنها را خواهند  وهیو باغها ساخته، م دیرا خواهند نوش

 »خورد.
 

از  ریشد و به غ دهیبه واسطه او آفر زیهمه چ 3 :1یوحنا
 .افتیاز موجودات وجود ن يزیاو چ

 
نجات خواهند  لیاسرائ یهمگ نیو همچن 26 :11رومیان

نجات  ونیاز صه«چنانکه مکتوب است که  افت،ی
 عقوبیرا از  ینید یظاهر خواهد شد و ب يادهنده

 خواهد برداشت؛
 

پدر که  یعنیخداست  کیلکن ما را  6 :8اول قرنتیان
خداوند  کیو  میاو هست ياز اوست و ما برا زیهمه چ

از اوست و ما از او  زیکه همه چ حیمس یسیع یعنی
 1 .میهست

 
خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و  1 :1عبرانیان

به پدران ما تکلم  ایمختلف بوساطت انب يهاقیطر
 نمود،
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آخر به ما بوساطت پسر خود متکلم شد  امیا نیدر ا 2
او  لهیموجودات قـرار داد و بوس عیکه او را وارث جم

 ـد؛یعالمهـا را آفر
 

از  دیاشده دهیکه خر دیدانیم رایز 18 :1اول پطرس
 يزهاینه به چ دیاافتهیکه از پدران خود  یباطل رتیس
 مثل نقره و طال، یفان
 یو ب بیع یبلکه به خون گرانبها چون خون بره ب 19

 ح،یخون مس یعنیداغ 
 

مانند اقوال خدا  د،یسخن گو یاگر کس 11 :4اول پطرس
که  ییخدمت کند، بر حسب توانا یو اگر کس دیبگو

خدا بواسطه  ز،یخدا بدو داده باشد بکند تا در همه چ
تا  ییل و تواناکه او را جال ابدیجالل  حیمس یسیع

 .نیابداآلباد هست، آم
 

 اریفرشتگان بس يصدا دمیو شن دمیو د 11 :5مکاشفه
بودند و عدد  رانیو پ واناتیرا که گرداگرد تخت و ح

 کرورها کرور و هزاران هزار بود؛ شانیا
مستحق است بره ذبح «: ندیگویکه به آواز بلند م 12

و اکرام و  ییشده که قوت و دولت و حکمت و توانا
 ».ابدیجالل و برکت را ب

 نیزم ریو ز نیرا که در آسمان و بر زم یو هر مخلوق 13
که  دمیشن باشد،یو آنچه در آنها م استیو در در

و جالل  میو بره را برکت و تکر نیتخت نش«: ندیگویم
 2 »باد تا ابداآلباد. ییو توانا

; ۲٥:  ٤۳ شعیاا ;۲۲:  ٤۰ شعیاا; ۱۸:  ۱ شعیاا; ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 ; ٤:  ٦۱ شعیاا; ۱۳:  ٥۱ شعیاا  ;۱۳:  ٤۹ شعیاا; ۱۳, ۱۲:  ٤٥ شعیاا

 ; ۱۲:  ۱۰۳ رمیزام; ۱۰:  ۳٦ لقیازح;۸:  ۳۳ میاار ;۱٤ ۱۲:  ۳ میاار
 ; ۹:  ۳ نفسسیاا; ۲۹, ۲۸:  ۱۱ نمیارو;۱۹:  ۳ نالوسر لعماا

 ;۱۲ ۱۰:  ۱ ننیاراعب;۱۸ ۱۲:  ۱ نلسیاوک
 . ٦ ۱:  ۱۹ مکاشفھ;۲۰:  ۱۸ مکاشفھ; ۱۲:  ۱۲ مکاشفھ

 

 مسیح موعود بایستی فدیه دهنده باشد 5ت
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

از خداوند  یبه نجات جاودان لیاما اسرائ 17 :45اشعیا
خواهند شد و تا ابداآلباد خجل و رسوا نخواهند  یناج

 .دیگرد
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آسمان که خدا است که  نندهیآفر هوهیرایز 18: 45اشعیا
را سرشت و ساخت و آن را استوار نمود و آن را  نیزم

 نیبلکه به جهت سکونت مصور نمود چن دیافریعبث ن
 .ستین يگریو د تمهس هوهیمن : دیگویم

 
آورد،  مانیاو هر که ا لهیو به وس 39 :13اعمال رسوالن

 عتیکه به شر يزیاز هر چ شود،یعادل شمرده م
 دیعادل شمرده شو دینتوانست یموس

 
و  ستین يهودیآنکه در ظاهر است،  رایز 28 :2رومیان

 .یآنچه در ظاهر در جسم است، ختنه ن
 

آن است که در باطن باشد و ختنه آنکه  هودیبلکه  29
باشد، در روح نه در حرف که مدح آن نه از انسان  یقلب

 بلکه از خداست.
 

که در  یبر آنان ستیقصـاص ن ـچیپس ه 1 :8رومیان
 هستند. یسیع حیمس

 
سر  نیشما از ا خواهمیبرادران نم يا رایز 25 :11رومیان

 یکه مادام دیکه مبادا خود را دانا انگار دیخبر باش یب
 لیاز اسرائ یبر بعض یسختدل د،یایها درنامت يکه پر

 گشته است. يطار
 افت،ینجات خواهند  لیاسرائ یهمگ نیو همچن 26

 يانجات دهنده ونیاز صه«چنانکه مکتوب است که 
خواهد  عقوبیرا از  ینید یشد و ب اهدظاهر خو
 برداشت؛

 
زیرا او را که گناه نشناخت، در راه ما  21 :5دوم قرنتیان

 1 .گناه ساخت تا ما در وي عدالت خدا شویم
 

 ; ۲٥, ۲٤:  ۳ نمیارو ;٤:  ۲٦ شعیاا; ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 ;۱۱:  ٦ ننتیارقاول; ۳۱, ۳۰:  ۱ ننتیارقاول ;۱۹, ۱۸, ۱:  ٥ نمیارو

 . ۱٥:  ٤ حناوی ۱; ۹, ۸:  ۳ نفلیپیا
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 دهنده باشدمسیح موعود بایستی نجات 9ت
هم  هایمیکل ریغ حیمس یستیموعود با حیمس 10ث

 باشد
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

 دیآور کیرا نزد شانینموده، اپس اعالن  21 :45اشعیا 
 امیرا از ا نیکه ا ستی. کندیمشورت نما گریکدیتا با 

اعالن نموده و از زمان سلف اخبار کرده است؟  میقد
 گرید ییاز من خدا ریهستم و غ هوهینه من که  ایآ
 .ستیمن ن يعادل و نجات دهنده و سوا يخدا ست؟ین

و نجات  دییبه من توجه نما نیزم يهاکرانه عیجم يا 22
 .ستین يگریمن خدا هستم و د رایز دیابی

کالم به عدالت از  نیبه ذات خود قسم خوردم و ا 23
 شیدهانم صادر گشته بر نخواهد گشت که هر زانو پ

 من خم خواهد شد و هر زبان به من قسم خواهد خورد.
و مرا خواهند گفت عدالت و قوت فقط در خداوند  24
که به او  یند آمد و همگاناو خواه يباشد. و بسویم

 تیذر ی. و تمامدیخشمناکند خجل خواهند گرد
در خداوند عادل شمرده شده، فخر خواهند  لیاسرائ
 کرد.

 
محبت نمود که  نقدریخدا جهان را ا رایز 16 :3یوحنا
آورد، هالك  مانیخود را داد تا هر که بر او ا گانهیپسر 

 .ابدی یجاودان اتینگردد بلکه ح
 

و اراده فرستنده من این است که هر که پسر  40 :6یوحنا
را دید و بدو ایمان آورد، حیات جاودانی داشته باشد و 

 2 «.من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید
 

اینک در «چنانکه مکتوب است که  33 :9رومیان
نهم و هر که صهیون سنگی مصادم و صخره لغزش می

  «.یدبر او ایمان آورد، خجل نخواهد گرد
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و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند  26 :11رومیان
از صهیون نجات «یافت، چنانکه مکتوب است که 

اي ظاهر خواهد شد و بی دینی را از یعقوب دهنده
 خواهد برداشت؛

 
 ای؟یکنیم لکن تو چرا بر برادر خود حکم 10 :14رومیان

زانرو که همه  ؟يشماریم ریچرا برادر خود را حق زیتو ن
  شد. میحاضر خواه حیمسند مس شیپ
خودم  اتیبه ح دیگویخداوند م«مکتوب است  رایز 11

 ینزد من خم خواهد شد و هر زبان ییقسم که هر زانو
  »به خدا اقرار خواهد نمود.

 از ما حساب خود را به خدا خواهد داد. یکیپس هر  12
 

 ; ۱۰:  ۱۲ یارکز ;۱۸ ۱٥:  ۲۲ شیداپی; ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 . ۲:  ۱۲ ننیاراعب; ٥:  ٦٥ رمیزام

 

 دادگستري مسیح موعود  8ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

اي خاندان یعقوب و تمامی بقیه خاندان  3 :46اشعیا
اسرائیل که از بطن بر من حمل شده و از رحم برداشته 

  !ایدمن بوده
و تا به پیري شما من همان هستم و تا به شیخوخیت  4

من شما را خواهم برداشت. من آفریدم و من برخواهم 
 .داشت و من حمل کرده، خواهم رهانید

باشد و نجات عدالت خود را نزدیک آوردم و دور نمی 13
من تأخیر نخواهد نمود و نجات را به جهت اسرائیل که 

 .اشتجالل من است در صهیون خواهم گذ
 

شود، از که در آن عدالت خدا مکشوف می 17 :1رومیان
ایمان تا ایمان، چنانکه مکتوب است که عادل به ایمان 

 1 .زیست خواهد نمود
 

لکن الحال بدون شریعت، عدالت خدا  21 :3رومیان
ظاهر شده است، چنانکه تورات و انبیا بر آن شهادت 

   دهند؛ می
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یمان به عیسی مسیح یعنی عدالت خدا که بوسیله ا 22
است، به همه و کل آنانی که ایمان آورند. زیرا که هیچ 

 تفاوتی نیست،
 

زیرا که چون عدالت خدا را نشناخته،  3 :10رومیان
خواستند عدالت خود را ثابت کنند، مطیع عدالت می

   .خدا نگشتند

زیرا که مسیح است انجام شریعت بجهت عدالت براي  4 
    .هر کس که ایمان آورد

هر که «کند که زیرا موسی عدالت شریعت را بیان می 5
    «.به این عمل کند، در این خواهد زیست

در «گوید که لکن عدالت ایمان بدینطور سخن می 6
خاطر خود مگو کیست که به آسمان صعود کند یعنی 

  تا مسیح را فرود آورد، 
 

و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند  26 :11رومیان
از صهیون نجات «یافت، چنانکه مکتوب است که 

اي ظاهر خواهد شد و بی دینی را از یعقوب دهنده
 خواهد برداشت؛

 . ۲;# ۱# :  بھمراجعھ شود

 

 .مسیح موعود بایستی فدیه دهنده باشد 5ت
و اما نجات دهنده ما اسم او یهوه صبایوت  4 :47اشعیا

 .باشدو قدوس اسرائیل می
 

خداوند پادشاه اسرائیل و یهوه صبایوت که  6 :44اشعیا
من اول هستم و من : گویدولی ایشان است چنین می

 2 .آخر هستم و غیر از من خدایی نیست
 

و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند  26 :11رومیان
از صهیون نجات «یافت، چنانکه مکتوب است که 

اي ظاهر خواهد شد و بی دینی را از یعقوب دهنده
 خواهد برداشت؛
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 اشعیا

۲۰۸ 
 

گوید می» من هستم الف و یا، اول و آخر،»8 :1مکاشفه
آید، قادر آن خداوند خدا که هست و بود و می

 االطالقعلی
; ۱٤:  ٤۱ شعیاا ;۳:  ۲۲ لئیوسمدوم; ۳۱ ۲٤:  ۳۲ شیداپی:  بھمراجعھ شود

 ; ۸, ٥:  ٥٤ شعیاا; ۲٦�۷:  ٤۹ شعیاا ;۱۷:  ٤۸ شعیاا; ۲٤:  ٤٤ شعیاا
 ;۱٤:  ۱۹ رمیزام; ۱٦:  ٦۳ شعیاا; ۱٦:  ٦۰ شعیاا ;۲۰:  ٥۹ شعیاا

 ;۱۱:  ۱ مکاشفھ; ۲٥:  ۱۹ وبیا; ۳٥:  ۷۸ رمیزام
 . ۱۳:  ۲۲ مکاشفھ; ٦:  ۲۱ مکاشفھ

 

 نوع وزارت مسیح موعود 1ث
من تکلم نمودم و من او را خواندم و او را  15 :48اشعیا

 آوردم تا راه خود را کامران سازد
به من نزدیک شده، این را بشنوید. از ابتدا در خفا  16

تکلم ننمودم و از زمانی که این واقع شد من در آنجا 
هستم و اآلن خداوند یهوه مرا و روح خود را فرستاده 

 است
داوند که ولی تو و قدوس اسرائیل است چنین خ 17

من یهوه خداي تو هستم و تو را تعلیم : گویدمی
ي و تو را به راهی که باید بروي دهم تا سود ببرمی

 .نمایمهدایت می
 

روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح »18 :4لوقا
کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته 
دالن را شفا بخشم و اسیران را به رستگاري و کوران 

 را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم،
 

زیرا آن کسی را که خدا فرستاد، به کالم  34 :3یوحنا
نماید، چونکه خدا روح را به میزان عطا خدا تکلم می

 کندنمی
 

در انبیا مکتوب است که همه از خدا تعلیم  45 :6یوحنا
خواهند یافت. پس هر که از پدر شنید و تعلیم یافت 

 1 .آیدنزد من می
 

ان من به جه«عیسی به او جواب داد که  20 :18یوحنا
ام. من هر وقت در کنیسه و در آشکارا سخن گفته
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شدند، هیکل، جایی که همه یهودیان پیوسته جمع می
 !امدادم و در خفا چیزي نگفتهتعلیم می

 
سالم بر شما «: باز عیسی به ایشان گفت 21 :20یوحنا

باد. چنانکه پدر مرا فرستاد، من نیز شما را 
   «.فرستممی

: و چون این را گفت، دمید و به ایشان گفت 22 
 .القدس را بیابیدروح«

 
اید و در او تعلیم هرگاه او را شنیده 21 :4افسسیان

   .اید، به نهجی که راستی در عیسی استیافته
 . ۸:  ۳۲ رمیزام; ۱۰, ۹:  ٤۹ شعیاا:  بھمراجعھ شود

 

 گویی شده استتولد مسیح موعود پیش 1پ
ها از من بشنوید! و اي طوایف از اي جزیره 1 :49اشعیا

جاي دور گوش دهید! خداوند مرا از رحم دعوت کرده 
 .و از احشاي مادرم اسم مرا ذکر نموده است

 
کرد، ناگاه اما چون او در این چیزها تفکر می 20 :1متی

اي «: فرشته خداوند در خواب بر وي ظاهر شده، گفت
ش مریم مترس، یوسف پسر داود، از گرفتن زن خوی

القدس زیرا که آنچه در وي قرار گرفته است، از روح
 است

و او پسري خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی  21
نهاد، زیرا که او امت خویش را از گناهانشان خواهد 

 «.رهانید
 

آیا کسی را که پدر تقدیس کرده، به جهان  36 :10یوحنا
ز آن سبب که گویی، اگویید کفر میفرستاد، بدو می

 2گفتم پسر خدا هستم؟
 

و آمده بشارت مصالحه را رسانید به شما  17 :2افسسیان
 .که دور بودید و مصالحه را به آنانی که نزدیک بودند
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 اشعیا

۲۰۹ 
 

گوید رو زنهار از آنکه سخن می 25 :12عبرانیان
مگردانید زیرا اگر آنانی که از آنکه بر زمین سخن گفت 

پس ما چگونه نجات  رو گردانیدند، نجات نیافتند،
گوید خواهیم یافت اگر از او که از آسمان سخن می

 روگردانیم؟
 

بلکه به خون گرانبها چون خون بره بی  19 :1اول پطرس
 عیب و بی داغ یعنی خون مسیح،

 ; ٥:  ٤۹ شعیاا ;۲۲:  ٤٥ شعیاا; ۱۲, ٤ ۱:  ٤۲ شعیاا:  بھمراجعھ شود
 ; ٦, ٥:  ۷۱ رمیزام ;۱۱:  ۲ صفنیا; ۳:  ٥٥ شعیاا; ٥:  ٥۱ شعیاا

 . ۱۱, ۱۰:  ۲ قاول; ۳۱, ۱٥:  ۱ قاول

 

 قدرت و نفوذ مسیح موعود 16ب
و دهان مرا مثل شمشیر تیز ساخته، مرا زیر  2 :49اشعیا

سایه دست خود پنهان کرده است. و مرا تیر صیقلی 
 .ساخته در ترکش خود مخفی نموده است

 
زیرا که در روز بال مرا در سایبان خود  5 :27مزامیر

نهفته، در پردة خیمۀ خود مرا مخفی خواهد داشت و 
 .مرا بر صخره بلند خواهد ساخت

 
افتند و ها زیر تو میبه تیرهاي تیز تو امت 5 :45مزامیر

 رودبه دل دشمنان پادشاه فرو می
 

چون مرا خواند او را اجابت خواهم کرد.  15 :91مزامیر
تنگی با او خواهم بود و او را نجات داده، مُعزز من در 

 .خواهم ساخت
 

تر زیرا کالم خدا زنده و مقتدر و برنده 12 :4عبرانیان
است از هر شمشیر دو دم و فرو رونده تا جدا کند نفس 
و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهاي قلب 

 1است،
 

اشت و در دست راست خودهفت ستاره د 16 :1مکاشفه
آمد و و از دهانش شمشیري دو دمه تیز بیرون می

  .تابداش چون آفتاب بود که در قوتش میچهره
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و به فرشته کلیساي در پرغامُس بنویس »12 :2مکاشفه
 .گوید او که شمشیر دو دمه تیز را دارداین را می

 
آید و از دهانش شمشیري تیز بیرون می 15 :19مکاشفه

د و آنها را به عصاي آهنین ها را بزنتا به آن امت
حکمرانی خواهد نمود؛ و او چرخشت خمر غضب و 

 .افشردخشم خداي قادر مطلق را زیر پاي خود می
 ; ۳ ۱:  ٦۱ شعیاا ;۱٦:  ٥۱ شعیاا; ٤:  ٥۰ شعیاا:  بھمراجعھ شود

 . ۱۱:  ۹۱ رمیزام ;٥ ۲:  ٤٥ رمیزام; ۱۹:  ٦٦ شعیاا

 

 شودیباعث شناخته شدن جالل خدا م حیمس 14ب
 مسیح باید جالل یابد 11ح

اي اسرائیل تو بنده من هستی : و مرا گفت 3 :49اشعیا
 !امکه از تو خویشتن را تمجید نموده

 
ناگاه » اي پدر اسم خود را جالل بده! 28 :12یوحنا

جالل دادم و باز جالل «صدایی از آسمان در رسید که 
 «.خواهم داد

 
عیسی چون این را گفت، چشمان خود را به  1 :17یوحنا

اي پدر ساعت رسیده «: طرف آسمان بلند کرده، گفت
است. پسر خود را جالل بده تا پسرت نیز تو را جالل 

 .دهد
من بر روي زمین تو را جالل دادم و کاري را که به من  4

 2 .سپردي تا بکنم، به کمال رسانیدم
 . ۱۱ ٦:  ۲ نفلیپیا; ۳۲, ۳۱:  ۱۳ حناوی:  بھمراجعھ شود

 

کشان مسیح موعود بایستی بَرك داده زحمت22ث
 شوند

 انکار شود یستیموعود با حیمس 3ج
اما من گفتم که عبث زحمت کشیدم و قوت  4 :49اشعیا 

خود را بی فایده و باطل صرف کردم؛ لیکن حق من با 
 .باشدخداوند و اجرت من با خداي من می
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 اشعیا

۲۱۰ 
 

اي فرقه بی ایمان «: عیسی در جواب گفت 17 :17متی
تا به کی با شما باشم و تا چند متحمل شما  کج رفتار

 «.گردم؟ او را نزد من آورید
 

اي اورشلیم، اورشلیم، قاتل انبیا و »37 :23متی
سنگسار کننده مرسالن خود! چند مرتبه خواستم 

هاي خود فرزندان تو را جمع کنم، مثل مرغی که جوجه
 !کند و نخواستیدبال خود جمع می را زیر

 
به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را  11 :1یوحنا

 نپذیرفتند؛
 

من بر روي زمین تو را جالل دادم و کاري را  4 :17یوحنا
 .که به من سپردي تا بکنم، به کمال رسانیدم

 
تمام روز «: گویداما در حق اسرائیل می 21 :10رومیان

کردم به سوي قومی نامطیع و دستهاي خود را دراز 
 «.مخالف

 
اما من به کمال خوشی براي جانهاي  15 :12دوم قرنتیان

کنم و صرف کرده خواهم شد. و اگر شما شما صرف می
 را بیشتر محبت نمایم، آیا کمتر محبت بینم؟

 
درباره شما ترس دارم که مبادا براي شما  11 :4غالطیان

 .عبث زحمت کشیده باشم
 

از این جهت خدا نیز او را بغایت سرافراز  9 :2فلیپیان
نمود و نامی را که فوق از جمیع نامها است، بدو 

 1 .بخشید
 

و به سوي پیشوا و کامل کننده ایمان  2 :12عبرانیان
یعنی عیسی نگران باشیم که بجهت آن خوشی که 
پیش او موضوع بود، بی حرمتی را ناچیز شمرده، 

ست تخت خدا متحمل صلیب گردید و به دست را
   .نشسته است
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 ;۱۲ ۱۰:  ٥۳ شعیاا; ۱۰:  ٤۰ شعیاا:  بھمراجعھ شود
 . ۳۱ ۲۲:  ۲۲ رمیزام; ۲:  ٦٥ شعیاا; ۱۱:  ٦۲ شعیاا

 
 رابطه مسیح موعود با پدرش 5الف

 انکار شود یستیموعود با حیمس 3ج
و اآلن خداوند که مرا از رحم براي بندگی  5 :49اشعیا

خویش سرشت تا یعقوب را نزد او باز آورم و تا اسرائیل 
گوید (و در نظر خداوند محترم نزد وي جمع شوند می

 هستم و خداي من قوت من است)؛
 

ام مگر فرستاده نشده«: او در جواب گفت 24 :15متی
 «.بجهت گوسفندان گم شده خاندان اسرائیل

 
اي اورشلیم، اورشلیم، قاتل انبیا و »37 :23 متی

سنگسار کننده مرسالن خود! چند مرتبه خواستم 
هاي خود فرزندان تو را جمع کنم، مثل مرغی که جوجه

  !کند و نخواستیدرا زیر بال خود جمع می
 

به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را  11 :1یوحنا
  نپذیرفتند؛ 

ه او را قبول کردند قدرت داد تا و اما به آن کسانی ک 12
فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان 

 آورد،
 

نماید و همه چیز را پدر پسر را محبت می 35 :3یوحنا
 .بدست او سپرده است

 
اآلن پسر «: چون بیرون رفت عیسی گفت 31 :13یوحنا

 انسان جالل یافت و خدا در او جالل یافت
و اگر خدا در او جالل یافت، هرآینه خدا او را در خود  32

 2 .جالل خواهد داد و به زودي او را جالل خواهد داد
 

کالمی را که نزد بنی اسرائیل  36 :10اعمال رسوالن
فرستاد، چونکه به وساطت عیسی مسیح که خداوند 

 داد،همه است به سالمتی بشارت می
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 اشعیا

۲۱۱ 
 

مستحق است «: گویندکه به آواز بلند می 12 :5مکاشفه
بره ذبح شده که قوت و دولت و حکمت و توانایی و 

  «.اکرام و جالل و برکت را بیابد
 ;۱۷:  ۳ متی; ۳ ۱:  ۱۱۰ رمیزام; ۱:  ٤۹ شعیاا:  بھمراجعھ شود

 ; ۱۸:  ۲۸ متی ;٤۱ ۳۷:  ۲۱ متی; ٥:  ۱۷ متی; ۲۷:  ۱۱ متی 
 ; ۲۲ ۲۰:  ۱ نفسسیاا ;۸:  ۱٥ نمیارو; ٤۲:  ۱۹ قاول

 . ۲۲:  ۳ طرسپاول; ۲۷ ۲۰:  ٥ وبیعق ;۱٦ ۱٥:  ۲ نکیاوتسالاول

 
 او میبایست مسیح اسرائیل باشد 7الف

 دهنده باشدمسیح موعود بایستی نجات 9ت
مسیح موعود بایستی مسیح غیر کلیمی ها هم  10ث

 باشد
 عمل رستگاري توسط مسیح موعود 26ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

این چیز قلیلی است که بنده : گویدپس می 6 :49اشعیا
من بشوي تا اسباط یعقوب را برپا کنی و ناجیان 

ها خواهم اسرائیل را باز آوري. بلکه تو را نور امت
 .گردانید و تا اقصاي زمین نجات من خواهی بود

 
ها کند و قوم نوري که کشف حجاب براي امت 32 :2لوقا

 «.تو اسرائیل را جالل بُود
 

بر همین منوال مکتوب «: و به ایشان گفت 46 :24لوقا
است و بدینطور سزاوار بود که مسیح زحمت کشد و 

 روز سوم از مردگان برخیزد
و از اورشلیم شروع کرده، موعظه به توبه و آمرزش  47

 1 .ها به نام او کرده شودگناهان در همه امت
 

 
آنگاه پولس و برنابا دلیر شده،  46 :13اعمال رسوالن

واجب بود کالم خدا نخست به شما القا شود. «: گفتند
لیکن چون آن را رد کردید و خود را ناشایسته حیات 

 .ها توجه نماییمجاودانی شمردید، همانا به سوي امت

تو را نور "زیرا خداوند به ما چنین امر فرمود که  47
منشأ نجات ها ساختم تا الی اقصاي زمین امت

 «".باشی
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ها این را شنیدند، شاد خاطر شده، کالم چون امت 48  
خداوند را تمجید نمودند و آنانی که براي حیات 

 جاودانی مقرر بودند، ایمان آوردند
   .و کالم خدا در تمام آن نواحی منتشر گشت 49

 
گوید این است آن عهدي که و خداوند می 10 :8عبرانیان

ا خاندان اسرائیل استوار خواهم داشت بعد از آن ایام ب
که احکام خود را در خاطر ایشان خواهم نهاد و بر دل 
ایشان مرقوم خواهم داشت و ایشان را خدا خواهم بود 

 .و ایشان مرا قوم خواهند بود
 ; ۹ ٤:  ۱ حناوی; ٦:  ٤۲ شعیاا; ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 . ۳۲, ۱۸:  ۲٦ نالوسر لعماا

 
 نفوذ مسیح موعودقدرت و  16ب
 انکار شود یستیموعود با حیمس 3ج
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

باشد، خداوند که ولی و قدوس اسرائیل می 7 :49اشعیا
ها مکروه و بنده به او که نزد مردم محقر و نزد امت

پادشاهان دیده برپا : گویدحاکمان است چنین می
خواهند شد و سروران سجده خواهند نمود، به سبب 
خداوند که امین است و قدوس اسرائیل که تو را 

 .برگزیده است
 

تا آنانی که بی سبب دشمن منند، بر من  19 :35مزامیر
نمایند، و آنانی که بر من بی سبب بغض می فخر نکنند

 چشمک نزنند
 

پس با عیسی «: پیالطُس بدیشان گفت 22 :27متی
مصلوب «: جمیعا گفتند» مشهور به مسیح چه کنم؟

    «!شود

ایشان » چرا؟ چه بدي کرده است؟«: والی گفت 23
 2 «!مصلوب شود«: بیشتر فریاد زده، گفتند
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 اشعیا

۲۱۲ 
 

آیا «: آنگاه فریسیان در جواب ایشان گفتند 47 :7یوحنا
  اید؟ شما نیز گمراه شده

مگر کسی از سرداران یا از فریسیان به او ایمان  48 
 آورده است؟

دانند، ملعون ولیکن این گروه که شریعت را نمی 49 
  «.باشندمی

 
اگر نیامده بودم و به ایشان تکلم نکرده،  22 :15یوحنا

داشتند؛ و اما اآلن عذري براي گناه خود گناه نمی
    .ندارند

   هر که مرا دشمن دارد پدر مرا نیز دشمن دارد 23
که غیر از و اگر در میان ایشان کارهایی نکرده بودم  24

داشتند. ولیکن من کسی هرگز نکرده بود، گناه نمی
  .اکنون دیدند و دشمن داشتند مرا و پدر مرا نیز

بلکه تا تمام شود کالمی که در شریعت ایشان  25
   «.مرا بی سبب دشمن داشتند«مکتوب است که 

 
به  دیگویخداوند م«مکتوب است  رایز 11 :14رومیان

نزد من خم خواهد شد  ییانوخودم قسم که هر ز اتیح
 »به خدا اقرار خواهد نمود. یو هر زبان

 
از آنچه در  ییهر زانو یسیتا به نام ع 10 :2فلیپیان

و هر  11 است خم شود، نیزم ریو ز نیآسمان و بر زم
 يخداوند است برا ح،یمس یسیاقرار کند که ع یزبان

 1 پدر. يخدا دیتمج
 ; ۱٥:  ٥۲ شعیاا ;۱:  ٤۲ شعیاا; ٤; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 ; ۳:  ۱۰۹ رمیزام; ۹ ۷:  ٦۹ رمیزام ;۸ ٦:  ۲۲ رمیزام; ۱۳:  ٥۳ شعیاا
 ; ۲۷:  ۲۲ قاول; ٤٤�۳۸:  ۲۷ متی; ٦۷:  ۲٦ متی ;۲۸:  ۲۰ متی

 ٤:  ۲ طرسپاول; ۱٥, ٦:  ۱۹ حناوی ;٤۰:  ۱۸ حناوی;۳٥, ۲۳, ۱۸:  ۲۳ قاول

 

 ببنددمسیح موعود بایستی پیمان جدید  20ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

 يدر زمان رضامند: دیگویم نیخداوند چن 8 :49اشعیا
تو را اجابت نمودم و در روز نجات تو را اعانت کردم. و 

را  نیتو را حفظ نموده عهد قوم خواهم ساخت تا زم
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) شانیخراب شده را (به ا يهابیو نص يمعمور ساز
  .یینما میتقس

که در  یو به آنان دیرو رونیب: ییبگو رانیو به اس 9
در راهها  شانی. و ادیشتن را ظاهر سازیظلمتند خو
 يبر همه صحراها شانیا يو مرتعها دیخواهند چر

  خواهد بود. یکوه
گرسنه و تشنه نخواهند بود و حرارت و آفتاب به  10
ترحم  شانیآنکه بر ا رایز دیضرر نخواهد رسان شانیا

آب  يهاخواهد کرد و نزد چشمه تیرا هدا شانیدارد ا
  نمود. خواهدیرا رهبر شانیا
خواهم ساخت و  هاقیخود را طر يکوهها یو تمام 11

  من بلند خواهد شد. يراهها
از  یدور خواهند آمد و بعض ياز جا یبعض نکیا 12

  .مینیس اریاز د یشمال و از مغرب و بعض
 يوجد نما! و ا نیزم ي! و ادینآسمانها ترنم ک يا 13

قوم خود را  دخداون رای! زدیده یکوهها آواز شادمان
 .دیفرمایو بر مظلومان خود ترحم م دهدیم یتسل

14-15 
خود نقش نمودم و  يتو را بر کف دستها نکیا 16

 دائمًا در نظر من است. تیحصارها
17-21 

من دست خود را  نکیا: دیگویم نیچن هوهیخداوند  22
 يرا بسو شیها دراز خواهم کرد و علم خوامت يبسو
پسرانـت را در  شانیها خواهم برافراشت. و اقوم

 شانیآغـوش خود خواهند آورد و دخترانت بر دوش ا
 برداشته خواهند شد.

23-26 
 

او باز رجوع کرده، بر ما رحمت خواهد نمود  19 :7میکاه
رد و تو جمیع گناهان و عصیان ما را پایمال خواهد ک

 2 . هاي دریا خواهی انداختایشان را به عمق
 

خوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا  6 :5متی
  .ایشان سیر خواهند شد
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 اشعیا

۲۱۳ 
 

اینک بنده من که او را برگزیدم و حبیب »18 :12متی
من که خاطرم از وي خرسند است. روح خود را بر وي 

 .ها اشتهار نمایدامتخواهم نهاد تا انصاف را بر 
 

در همان حال فوجی از لشکر آسمانی با فرشته  13 :2لوقا
 :گفتندحاضر شده، خدا را تسبیح کنان می

 
روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح »18 :4لوقا

کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته 
 دالن را شفا بخشم و اسیران را به رستگاري و کوران

 را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم،
 

ترسان مباشید اي گله کوچک، زیرا که »32 :12لوقا
 .مرضی پدر شما است که ملکوت را به شما عطا فرماید

 
من نان حیات «: عیسی بدیشان گفت 35 :6یوحنا

هستم. کسی که نزد من آید، هرگز گرسنه نشود و هر 
 .گز تشنه نگرددکه به من ایمان آرد، هر

 
من شبان نیکو هستم و خاصان خود را  14 :10یوحنا
 شناسند،شناسم و خاصان من مرا میمی

 
در وقت مقبول تو را «: گویدزیرا می 2 :6دوم قرنتیان

» مستجاب فرمودم و در روز نجات تو را اعانت کردم.
اینک الحال زمان مقبول است؛ اینک اآلن روز نجات 

 1 .است
 

و او در ایام بشریت خود، چونکه با فریاد  7 :5عبرانیان
شدید و اشکها نزد او که به رهانیدنش از موت قادر بود، 
تضرع و دعاي بسیار کرد و به سبب تقواي خویش 

  مستجاب گردید، 

هر چند پسر بود، به مصیبتهایی که کشید، اطاعت را  8 
  آموخت 

ب نجات و کامل شده، جمیع مطیعان خود را سب 9 
 .جاودانی گشت
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از این جهت پیش روي تخت خدایند و  15 :7مکاشفه
کنند و آن شبانه روز در هیکل او وي را خدمت می

تخت نشین، خیمه خود را بر ایشان بر پا خواهد 
    .داشت

و دیگر هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد و آفتاب و  16
    .هیچ گرما بر ایشان نخواهد رسید

اي که در میان تخت است، شبان ایشان زیرا بره 17
هاي آب حیات، ایشان را خواهد بود و به چشمه

راهنمایی خواهد نمود؛ و خدا هر اشکی را از چشمان 
 «.ایشان پاك خواهد کرد

 ;۷:  ٤۲ شعیاا; ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
; ۷:  ۱٤٦ رمیزام; ۱٤ ۱۰:  ۱۰۷ رمیزام; ۱۳:  ۱۰۲ رمیزام; ٦:  ۲۳ رمیزام

 . ۹:  ۲ طرسپاول; ۱۳:  ۱ نلسیاوک  ;۱٦ ۱:  ۱۰ حناوی

 

 موعود حیرنج مس 11ج
سازم و آسمــان را به ظلمـت ملبس می 3 :50اشعیا

 «.گردانمپالس را پوشش آن می
 

و از ساعت ششم تا ساعت نهم، تاریکی  45 :27متی
  .تمام زمین را فرو گرفت

 . ۱۲:  ٦ مکاشفھ; ٤٥, ٤٤:  ۲۳ قاول:  بھمراجعھ شود

 

 امبریعنوان پموعود به حیخدمت مس 2ت
خداوند یهوه زبان تالمیذ را به من داده است  4 :50اشعیا

تا بدانم که چگونه خستگان را به کالم تقویت دهم. هر 
کند تا مثل کند. گوش مرا بیدار میبامداد بیدار می

   .تالمیذ بشنوم
 

بیایید نزد من اي تمام زحمتکشان و  28 :11متی
 2 .گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید

 
و چون به وطن خویش آمد، ایشان را در  54 :13متی

کنیسه ایشان تعلیم داد، بقسمی که متعجب شده، 
از کجا این شخص چنین حکمت و معجزات را «: گفتند

 بهم رسانید؟
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۲۱٤ 
 

د و از سخنان فیض و همه بر وي شهادت دادن 22 :4لوقا
شد، تعجب نموده، آمیزي که از دهانش صادر می

 «مگر این پسر یوسف نیست؟«: گفتند
 

زیرا که من به شما زبانی و حکمتی خواهم  15 :21لوقا
داد که همه دشمنان شما با آن مقاومت و مباحثه 

 .نتوانند نمود
 

دارد و هر زیرا که پدر پسر را دوست می 19 :5یوحنا
نماید و اعمال بزرگتر از این کند بدو میآنچه خود می

 .بدو نشان خواهد داد تا شما تعجب نمایید
 

این «: و یهودیان تعجب نموده، گفتند 15 :7یوحنا
    «داند؟شخص هرگز تعلیم نیافته، چگونه کتب را می

من از من  تعلیم«: عیسی در جواب ایشان گفت 16
    .نیست، بلکه از فرستنده من

اگر کسی بخواهد اراده او را به عمل آرد، درباره  17
تعلیم خواهد دانست که از خدا است یا آنکه من از خود 

  .رانمسخن می
 

هرگز کسی مثل «: خادمان در جواب گفتند 46 :7یوحنا
 1 «!این شخص سخن نگفته است

 . ۲:  ٤٥ رمیزام ;۹:  ۱ میاار; ۱۲, ۱۱:  ٤ روجخ:  بھمراجعھ شود

 

 موعودرنج مسیح جزئیات  13ج
خداوند یهوه گوش مرا گشود و مخالفت  5 :50اشعیا

    .نکردم و به عقب برنگشتم
پشت خود را به زنندگان و رخسار خود را به ُموکنان  6

دادم و روي خود را از رسوایی و آب دهان پنهان 
 .نکردم

 
پیش رفته، به روي در افتاد و پس قدري  39 :26متی

اي پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله «: دعا کرده، گفت
از من بگذرد؛ لیکن نه به خواهش من، بلکه به اراده 

 «.تو
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و بعضی شروع نمودند به آب دهان بر وي  65 :14مرقس
زدند و انداختن و روي او را پوشانیده، او را می

 .زدنداو را میو مالزمان » نبوت کن.«: گفتندمی
 

و او که مرا فرستاد، با من است و پدر مرا  29 :8یوحنا
تنها نگذارده است زیرا که من همیشه کارهاي 

 «.آورمپسندیده او را بجا می
 

لیکن تا جهان بداند که پدر را محبت  31 :14یوحنا
نمایم، چنانکه پدر به من حکم کرد همانطور می
  .کنم. برخیزید از اینجا برویممی

 
    .پس پیالطس عیسی را گرفته، تازیانه زد 1 :19یوحنا

و لشکریان تاجی از خار بافته بر سرش گذاردند و  2
 جامه ارغوانی بدو پوشانیدند

و طپانچه بدو » سالم اي پادشاه یهود!«: گفتندو می 3
 .زدندمی

 
لیکن خود را خالی کرده، صورت غالم را  7 :2فلیپیان

 ردمان شد؛ پذیرفت و در شباهت م
و چون در شکل انسان یافت شد، خویشتن را فروتن  8

ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع 
   .گردید

از این جهت خدا نیز او را بغایت سرافراز نمود و نامی  9 
 2 .را که فوق از جمیع نامها است، بدو بخشید

 ; ۳۰:  ۳ میاار ثیرام ;۸ ٦:  ٤۰ رمیزام; ۱:  ٥ همیکا:  بھمراجعھ شود
 ; ٦۳:  ۲۲ قاول; ۱۹:  ۱٥ سقرم ;٦۸, ٦۷:  ۲٦ متی; ۳۹:  ٥ متی

 . ۹ ٥:  ۱۰ ننیاراعب ;۸:  ٥ن  نیاراعب

 

 موعود حیرنج مس اتیجزئ 13ج
کند، پس چونکه خداوند یهوه مرا اعانت می 7 :50اشعیا

رسوا نخواهم شد، از این جهت روي خود را مثل سنگ 
    .دانم که خجل نخواهم گردیدخارا ساختم و می

کند نزدیک است. پس کیست که آنکه مرا تصدیق می 8
با من مخاصمه نماید تا با هم بایستیم و کیست که بر 

    .یایدمن دعوي نماید پس او نزدیک من ب
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کند؛ پس اینک خداوند یهوه مرا اعانت می 9: 50اشعیا
کیست مرا ملزم سازد؟ همانا همگی ایشان مثل رخت 

 .مندرس شده، بید ایشان را خواهد خورد
 

چون بر مسند نشسته بود، زنش نزد او  19 :27متی
با این مرد عادل تو را کاري نباشد، «: فرستاده، گفت

  «.درباره او زحمت بسیار بردمزیرا که امروز در خواب 
 

شد، روي و چون روزهاي صعود او نزدیک می 51 :9لوقا
 .خود را به عزم ثابت به سوي اورشلیم نهاد

 
آنگاه پیالطس به روساي کهنه و جمیع قوم  4 :23لوقا

   «.یابمدر این شخص هیچ عیبی نمی«گفت که 
 

آوردید این مرد را نزد من «: به ایشان گفت 14 :23لوقا
شوراند. الحال من او را در حضور شما که قوم را می

 .کنید اثري نیافتمامتحان کردم و از آنچه بر او ادعا می
 

کیست از شما که مرا به گناه ملزم سازد؟  46 :8یوحنا
  کنید؟ گویم، چرا مرا باور نمیپس اگر راست می

 
کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟  33 :8رومیان

 آیا خدا که عادل کننده است؟
 

آنها فانی، لکن تو باقی هستی و جمیع آنها  11 :1عبرانیان
   چون جامه منـدرس خواهد شد، 

و مثل ردا آنها را خواهی پیچید و تغییر خواهند  12
یافت. لکن تو همان هستی و سالهاي تو تمام نخواهد 

 1 «.شد
 ; ۹, ۸:  ۳ لقیازح ;۸ ٦:  ٥۱ شعیاا; ۲۱, ۱:  ٤۱ شعیاا:  بھشودمراجعھ 

 ; ۲۸:  ۱۳ وبیا; ۲٦:  ۱۰۲ رمیزام ;۲۷ ۲۱:  ۸۹ رمیزام; ۱:  ۳ یارکز
 . ۱۰:  ۱۲ مکاشفھ ;۲٥:  ٥ متی

 
مسیح موعود بایستی مسیح غیر کلیمی ها هم  10ث

 باشد
 باشد بخشیتسل یستیموعود با حیمس 19ث

 
 50اشعیا   1

 توسط مسیحقضاوت در آینده  2ح
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

 2-1 :51اشعیا
به تحقیق خداوند صهیون را تسلی داده، تمامی  3

هایش را تسلی بخشیده است و بیابان او را مثل خرابه
 عدن و هامون او را مانند جنت خداوند ساخته است.

شود و تسبیح و آواز خوشی و شادي در آن یافت می
   .ترنم

اي قوم من به من توجه نمایید و اي طایفه من به من  4 
شود و گوش دهید. زیرا که شریعت از نزد من صادر می

ها را روشنایی کنم تا قومداوري خود را برقرار می
   .بشود

عدالت من نزدیک است و نجات من ظاهر شده،  5 
ها ها را داوري خواهد نمود و جزیرهبازوي من قوم

   .به بازوي من اعتماد خواهند کردمنتظر من شده، 

چشمان خود را بسوي آسمان برافرازید و پایین  6 
بسوي زمین نظر کنید زیرا که آسمان مثل دود از هم 
خواهد پاشید و زمین مثل جامه مندرس خواهد گردید 
و ساکنانش همچنین خواهند مرد. اما نجات من تا به 

 ابد خواهد ماند و عدالت من زایل نخواهد گردید
7-10 

ازگشت نموده، با ترنم به شدگان خداوند ب هیو فد 11
 شانیبر سر ا یجاودان یخواهند آمد و خوش ونیصه

و غم  افتیرا خواهند  یو خوش یخواهد بود و شادمان
 و ناله فرار خواهد کرد.

12-23 
 

: هاي بسیار عزیمت کرده، خواهند گفتو قوم 3 :2اشعیا
بیایید تا به کوه خداوند و به خانه خداي یعقوب «

هاي خویش را به ما تعلیم دهد و به برآییم تا طریق
زیرا که شریعت از صهیون » راههاي وي سلوك نماییم.

 2 .و کالم خداوند از اورشلیم صادر خواهد شد
 
  

 51اشعیا   2



 اشعیا

۲۱٦ 
 

و تمامی لشکر آسمان از هم خواهند پاشید  4 :34اشعیا
و آسمان مثل طومار پیچیده خواهد شد. و تمامی 
لشکر آن پژمرده خواهند گشت، بطوریکه برگ از مو 

 .بریزد و مثل میوه نارس از درخت انجیر
 

ام تا تورات یا صُحُف گمان مبرید که آمده»17 :5متی
م بلکه تا تمام ام تا باطل نمایانبیا را باطل سازم. نیامده

 .کنم
 

 زیرا که چشمان من نجات تو را دیده است، 30 :2لوقا
   .ها مهیا ساختیکه آن را پیش روي جمیع امت 31

ها کند و قوم تو نوري که کشف حجاب براي امت 32
 «.اسرائیل را جالل بُود

 
زیرا خداوند به ما چنین امر فرمود  47 :13اعمال رسوالن

ساختم تا الی اقصاي زمین منشأ  هاتو را نور امت"که 
 «".نجات باشی

 
بایست زحمت بیند که مسیح می 23 :26اعمال رسوالن

ها را به نور و نوبر قیامت مردگان گشته، قوم و امت
 «.اعالم نماید

 
خصوصا چون تو در همه رسوم و  3 :1دوم قرنتیان

مسایل یهود عالم هستی، پس از تو مستدعی آنم که 
  .تحمل فرموده، مرا بشنوي

رفتار مرا از جوانی چونکه از ابتدا در میان قوم خود  4 
  دانند بردم، تمامی یهود میدر اورشلیم بسر می

 
پنداشتم که به من هم در خاطر خود می 9 :2اول پطرس

 نام عیسی ناصري مخالفت بسیار کردن واجب است،
 

در این میان، هنگامی که با قدرت و اجازت  12 :6مکاشفه
 1رفتم،از روساي کهنه به دمشق می
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در راه، اي پادشاه، در وقت ظهر نوري را از آسمان  13 
رفقایم  تر از خورشید که در دور من ودیدم، درخشنده

   .تابید

و چون همه بر زمین افتادیم، هاتفی را شنیدم که  14 
اي شاول، «: مرا به زبان عبرانی مخاطب ساخته، گفت

کنی؟ تو را بر میخها لگد زدن شاول، چرا بر من جفا می
 2 «.دشوار است

 . ۷; # ٦; # ٥; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 

 باشد مسیح موعود بایستی فدیه دهنده 5ت
 اوردیاخبار خوش به ارمغان ب یستیبا حیمس 15ث
 مسیح موعود بایستی تسلی بخش باشد 19ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

 6-1 :52اشعیا
را  یمبشر که سالمت يهایاست بر کوهها پا بایچه ز 7

و نجات را ندا  دهدیبشارت م راتیو به خ کندیندا م
تو سلطنت  يکه خدا دیگویم ونیو به صه کندیم
  .دینمایم
بانان تو است که آواز خود را بلند کرده، با  دهیآواز د 8

که خداوند به  یوقت رایز ند،ینمایهم ترنم م
  .دیخواهند د نهیمعا شانیا کندیم ونرجعتیصه

 د،ییبه آواز بلند با هم ترنم نما میاورشل يهاخرابه يا 9
 هیرا فد میو اورشل داده یم خود را تسلخداوند قو رایز

  نموده است.
ها باال امت یخداوند ساعد قدوس خود را در نظر تمام 10

را  ام ينجات خدا نیزم يهاکرانه عیزده است و جم
  .انددهید

11-12 
 

دهد،  یکه مادرش او را تسل یو مثل کس 13 :66اشعیا
 میخواهم داد و در اورشل یمن شما را تسل نیهمچن

  .افتیدیخواه یتسل
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 اشعیا

۲۱۷ 
 

را جزا خواهم  شانیا االتیو من اعمال و خ 18 :66اشعیا
ها و زبانها را جمع خواهم کرد و امت عیداد و آمده، جم

 .دیآمده، جالل مرا خواهند د شانیا
 

هاي زمین متذکر شده، جمیع کرانه 27 :22مزامیر
بسوي خداوند بازگشت خواهند نمود؛ و همۀ قبایل 

 .ها به حضور تو سجده خواهند کردامت
 

براي خداوند سرود تازه بسرایید زیرا  1 :98مزامیر
کارهاي عجیب کرده است. دست راست و بازوي 

    .قدوس او، او را مظفر ساخته است

و عدالتش را به نظر  م نمودهخداوند نجات خود را اعال 2
   .ها مکشوف کرده استامت

رحمت و امانت خود را با خاندان اسرائیل به یاد آورد.  3 
 .اندهمه اقصاي زمین نجات خداي ما را دیده

 
خوشابحال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند  4 :5متی

  .یافت
 

 تا از دست دشمنان که ما را فیض عطا فرماید 74 :1لوقا
 خود رهایی یافته، او را بی خوف عبادت کنیم،

 
او در همان ساعت در آمـده، خـدا را شکـر  38 :2لوقا

نمـود و دربـاره او به همه منتظرین نجات در 
 .اورشلیـم، تکلـم نمـود

 
 1 «.و تمامی بشر نجات خدا را خواهند دید 6 :3لوقا

 
روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح »18 :4لوقا

کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته 
دالن را شفا بخشم و اسیران را به رستگاري و کوران 

 را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم،
 

 
 52اشعیا   1

زیرا خداوند به ما چنین امر فرمود  47 :13اعمال رسوالن
ها ساختم تا الی اقصاي زمین منشأ تو را نور امت"که 

 «".باشینجات 
 

و چگونه وعظ کنند جز اینکه فرستاده  15 :10رومیان
چه زیبا است پایهاي «شوند؟ چنانکه مکتوب است که 

دهند و به چیزهاي آنانی که به سالمتی بشارت می
 «.دهندنیکو مژده می

 
که ما را از چنین موت رهانید و  10 :1دوم قرنتیان

هم خواهد رهاند و به او امیدواریم که بعد از این می
  .رهانید

 
پس ما چگونه رستگار گردیم اگر از چنین  3: 2عبرانیان

نجاتی عظیم غافل باشیم؟ که در ابتدا تکلم به آن از 
خداوند بود و بعد کسانی که شنیدند، بر ما ثابت 

 گردانیدند؛
 

اي بنواخت که ناگاه صداهاي و فرشته 15 :11مکاشفه
سلطنت جهان «: گفتندبلند در آسمان واقع شد که می

از آن خداوند ما و مسیح او شد و تا ابداآلباد حکمرانی 
 «.خواهد کرد

 
اي دیگر را دیدم که در وسط و فرشته 6 :14مکاشفه

کند و انجیل جاودانی را دارد تا آسمان پرواز می
ساکنان زمین را از هر امت و قبیله و زبان و قوم بشارت 

 2دهد،
 

کیست که از تو نترسد، خداوندا و کیست  4 :15مکاشفه
که نام تو را تمجید ننماید؟ زیرا که تو تنها قدوس 

ها آمده، در حضور تو پرستش هستی و جمیع امت
 «!خواهند کرد، زیرا که احکام تو ظاهر گردیده است

 ; ۱۳ ۱۰:  ٤۲ شعیاا ;٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 ; ۳۱, ۳۰:  ۲٤ متی; ۱۲:  ٥٥ شعیاا ;٦:  ٤۹ شعیاا; ۲۰:  ٤۸ شعیاا

 ; ۳, ۲:  ۲ نلسیاوک; ٥ ۳:  ۱ ننتیارقدوم; ۱۱ ٥:  ۲ نالوسر لعماا
 . ۷:  ۱ مکاشفھ
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 اشعیا

۲۱۸ 
 

 سرافرازي مسیح موعود پیش گویی شده است 3چ
اینک بنده من با عقل رفتار خواهد کرد و  13 :52اشعیا

  .عالی و رفیع و بسیار بلند خواهد شد
 

ترقی سلطنت و سالمتی او را بر کرسی داود  7 :9اشعیا
و بر مملکت وي انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و 
عدالت از اآلن تا ابداآلباد ثابت و استوار نماید. غیرت 

 .یهوه صبایوت این را بجا خواهد آورد
 

تا آنکه همه پسر را حرمت بدارند، همچنان که  22 :5یوحنا
دارند؛ و کسی که به پسر حرمت نکند، پدر را حرمت می

    .به پدري که او را فرستاد احترام نکرده است
گویم هر که کالم مرا بشنود و آمین آمین به شما می 23

به فرستنده من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد و در 
از موت تا به حیات منتقل گشته  آید، بلکهداوري نمی

 .است
 

درباره قیامت مسیح پیش دیده،  31 :2اعمال رسوالن
گفت که نفس او در عالم اموات گذاشته نشود و جسد 

   .او فساد را نبیند

پس همان عیسی را خدا برخیزانید و همه ما شاهد  32 
   .بر آن هستیم

پس چون به دست راست خدا باال برده شد،  33 
القدس موعود را از پدر یافته، این را که شما حال روح
   .شنوید ریخته استبینید و میمی

زیرا که داود به آسمان صعود نکرد لیکن خود  34 
خداوند به خداوند من گفت بر دست راست "گوید می

  من بنشین 

   ".تا دشمنانت را پاي انداز تو سازم 35 

انند که خدا پس جمیع خاندان اسرائیل یقینا بد 36 
همین عیسی را که شما مصلوب کردید، خداوند و 

 1 «.مسیح ساخته است
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از این جهت خدا نیز او را بغایت سرافراز  9 :2فلیپیان
نمود و نامی را که فوق از جمیع نامها است، بدو 

   .بخشید

تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر  10 
   زمین و زیر زمین است خم شود، 

و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح، خداوند است  11
  .براي تمجید خداي پدر

 
و هر مخلوقی را که در آسمان و بر زمین  13 :5مکاشفه

باشد، و زیر زمین و در دریاست و آنچه در آنها می
تخت نشین و بره را برکت و «: گویندمیشنیدم که 

 «.تکریم و جالل و توانایی باد تا ابداآلباد
 ; ۱۸:  ۲۸ متی; ٦:  ٤۹ شعیاا; ٦:  ۹ شعیاا; ۱# :  بھمراجعھ شود

 ٦:  ٥ مکاشفھ; ۳:  ۱ ننیاراعب; ۲۳ ۲۰:  ۱ نفسسیاا

 

 موعود حیرنج مس اتیجزئ 13ج
چنانکه بسیاري از تو در عجب بودند (از  14 :52اشعیا

آن جهت که منظر او از مردمان و صورت او از بنی آدم 
 .بیشتر تباه گردیده بود)

 
و اما من کرم هستم و انسان نی؛ عار  6 :22مزامیر

 آدمیان هستم و حقیر شمرده شدة قوم
 

و تاجی از خار بافته، بر سرش گذاردند و نی  29 :27متی
بدست راست او دادند و پیش وي زانو زده، استهزا 

 «!سالم اي پادشاه یهود«: گفتندکنان او را می
و آب دهان بر وي افکنده، نی را گرفته بر سرش  30

 2 .زدندمی
 

پس همین فکر در شما باشد که در مسیح  5 :2فلیپیان
  عیسی نیز بود 

چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را  که 6 
  غنیمت نشمرد،
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 اشعیا

۲۱۹ 
 

لیکن خود را خالی کرده، صورت غالم را  7: 2فیلیپیان
  پذیرفت و در شباهت مردمان شد؛ 

و چون در شکل انسان یافت شد، خویشتن را فروتن  8 
ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع 

  .گردید
; ٤۲:  ٥ سقرم; ٦۷:  ۲٦ متی; ۲۸:  ۷ متی; ۷:  ۷۱ رمیزام:  بھمراجعھ شود

 . ٤۷:  ۲ قاول; ٥۱:  ٦ سقرم

 

مسیح موعود بایستی مسیح غیر کلیمی ها هم  10ث
 باشد
هاي بسیار خواهد پاشید و همچنان بر امت 15 :52اشعیا

به سبب او پادشاهان دهان خود را خواهند بست زیرا 
چیزهایی را که براي ایشان بیان نشده بود خواهند دید 

 .و آنچه را که نشنیده بودند خواهند فهمید
 

بیایید نزد من اي تمام زحمتکشان و  28 :11متی
 .گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید

 
ها را شاگـرد سازیـد و پس رفته، همه امت 19 :28متی

 .القدس تعمید دهیدایشـان را بـه اسم اب و ابن و روح
 

 .و شما شاهد بر این امور هستید 48 :24لوقا
 

ی را دید که و در فرداي آن روز یحیی عیس 29 :1یوحنا
اینک بره خدا که گناه «: آید. پس گفتبه جانب او می
   !داردجهان را بر می

 
زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که  16 :3یوحنا

پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد، هالك 
 نگردد بلکه حیات جاودانی یابد

بر جهان زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا  17
 1 .داوري کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد

 
 یسیبود، ع دیو در روز آخر که روز بزرگ ع 37: 7یوحنا

هر که تشنه باشد نزد من «ندا کرد و گفت:  ستاده،یا
 و بنوشد. دیآ
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: پس عیسی باز بدیشان خطاب کرده، گفت 12 :8یوحنا
در  من نور عالم هستم. کسی که مرا متابعت کند،«

 «.ظلمت سالک نشود بلکه نور حیات را یابد
 

و چنین خواهد بود که هر که نام  21 :2اعمال رسوالن
 «.خداوند را بخواند، نجات یابد

 
زیرا خداوند به ما چنین امر فرمود  47 :13اعمال رسوالن

ها ساختم تا الی اقصاي زمین منشأ تو را نور امت"که 
 «".نجات باشی

 
پس خدا از زمانهاي جهالت چشم  30 :17اعمال رسوالن

فرماید پوشیده، اآلن تمام خلق را در هر جا حکم می
 که توبه کنند

زیرا روزي را مقرر فرمود که در آن ربع مسکون را به  31
انصاف داوري خواهد نمود به آن مردي که معین فرمود 

 «.و همه را دلیل داد به اینکه او را از مردگان برخیزانید
 

اما حریص بودم که بشارت چنان بدهم،  20 :15رومیان
نه در جایی که اسم مسیح شهرت یافته بود، مبادا بر 

 بنیاد غیري بنا نمایم
آنانی که خبر او را «بلکه چنانکه مکتوب است  21

نیافتند، خواهند دید و کسانی که نشنیدند، خواهند 
 «.فهمید

 
لکن درحال مکشوف شد و بوسیله کتب  25 :16رومیان

ها یا بر حسب فرموده خداي سرمدي به جمیع امتانب
 بجهت اطاعت ایمان آشکارا گردید،

خداي حکیم وحید را بوسیله عیسی مسیح تا  26
 2 .ابداآلباد جالل باد، آمین

 
یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان  19 :5دوم قرنتیان

داد و خطایاي ایشان را بدیشان را با خود مصالحه می
 .و کالم مصالحه را به ما سپردمحسوب نداشت 
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 اشعیا

۲۲۰ 
 

یعنی به من که کمتر از کمترین همه  8 :3افسسیان
ها به مقدسینم، این فیض عطا شد که در میان امت

 دولت بی قیاس مسیح بشارت دهم، 
و همه را روشن سازم که چیست انتظام آن سري که  9  

ها مستور بود، در خدایی که همه چیز را از بناي عالم
 .عیسی مسیح آفرید بوسیله

 
زیرا که این نیکو و پسندیده است،  3: 2اول تیموتائوس

 در حضور نجات دهنده ما خدا
 

زیرا که فیض خدا که براي همه مردم نجات  11 :2تیطوس
 بخش است، ظاهر شده،

 
نماید خداوند در وعده خود تاخیر نمی 9 :3دوم پطرس

پندارند، بلکه بر شما تحمل چنانکه بعضی تاخیر می
خواهد که کسی هالك گردد بلکه نماید چون نمیمی

 .همه به توبه گرایند
 
و اوست کفاره بجهت گناهان ما و نه گناهان  2 :2یوحنا1

  .ما فقط بلکه بجهت تمام جهان نیز
 
دهیم که پدر ایم و شهادت میو ما دیده 14 :4یوحنا1

 .پسر را فرستاد تا نجات دهنده جهان بشود
 
و آن شهادت این است که خدا حیات  11 :5یوحنا1

   .جاودانی به ما داده است و این حیات، در پسر اوست

آنکه پسر را دارد حیات را دارد و آنکه پسر خدا را  12 
 1 .ندارد، حیات را نیافته است

; ۱٤:  ٥ ننتیارقدوم ;٤۲:  ٤ حناوی; ۲۹:  ۱۱ متی:  بھمراجعھ شود
 ; ۱۸:  ۳ طرسپاول; ۹, ٤, ۳:  ۲ ننیاراعب ;٦:  ۲ وستائوتیماول

 . ۱۷:  ۲۲ مکاشفھ
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 موعود حیرنج مس 11ج
 موعود حیرنج مس اتیجزئ 13ج
 باور شود یستیموعود نبا حیمس 14ج

کیست که خبر ما را تصدیق نموده و کیست  1 :53اشعیا
 که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد؟

زیرا به حضور وي مثل نهال و مانند ریشه در زمین  2
خشک خواهد رویید. او را نه صورتی و نه جمالی 

نگریم منظري ندارد که باشد. و چون او را میمی
 .مشتاق او باشیم

 
سر مریم و برادر مگر این نیست نجار پ 3 :6مرقس

یعقوب و یوشا و یهودا و شمعون؟ و خواهران او اینجا 
  .و از او لغزش خوردند» باشند؟نزد ما نمی

 
و با اینکه پیش روي ایشان چنین معجزات  37 :12یوحنا

   .بسیار نموده بود، بدو ایمان نیاوردند

اي «: تا کالمی که اشعیا نبی گفت به اتمام رسد 38
خبر ما را باور کرد و بازوي خداوند  خداوند کیست که

 به که آشکار گردید؟
و از آنجهت نتوانستند ایمان آورد، زیرا که اشعیا  39 

 : نیز گفت
چشمان ایشان را کور کرد و دلهاي ایشان را سخت »40

ساخت تا به چشمان خود نبینند و به دلهاي خود 
 «.نفهمند و برنگردند تا ایشان را شفا دهم

 
زیرا آنچه از شریعت محال بود، چونکه به  3 :8رومیان

سبب جسم ضعیف بود، خدا پسر خود را در شبیه 
جسم گناه و براي گناه فرستاده، بر گناه در جسم فتوا 

 2داد،
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 اشعیا

۲۲۱ 
 

لکن همه بشارت را گوش نگرفتند زیرا  6 :10رومیان
خداوندا کیست که اخبار ما را باور «گوید اشعیا می

 «کرد؟

   .لهذا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کالم خدا 17  
 

که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر  6 :2فیلیپین
 بودن را غنیمت نشمرد،

 ;٥:  ۲۳ میاار; ۲, ۱:  ۱۱ شعیاا:  بھمراجعھ شود
 . ٥۲ ٤۰, ۷:  ۲ قاول; ۱۲:  ٦ یارکز; ۲٤ ۲۲:  ۱۷ لقیازح

 
 انکار شود یستیموعود با حیمس 3ج
 موعود حیرنج مس اتیجزئ 13ج

خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و  3 :53اشعیا
رنج دیده و مثل کسی که رویها را از او بپوشانند و خوار 

 .شده که او را به حساب نیاوردیم
 

کند. لبهاي هر که مرا بیند به من استهزا می 7: 22مزامیر
و جنبانند (کنند و سرهاي خود را میخود را باز می

 : گویند)می
بر خداوند توکل کن پس او را خالصی بدهد. او را »8

  «.داردبرهاند چونکه به وي رغبت می
 

در ساعت رئیس کهنه رخت خود را چاك  65 :26متی
کفر گفت! دیگر ما را چه حاجت به شهود «: زده، گفت

    !است؟ الحال کفرش را شنیدید
: ایشان در جواب گفتند» بینید؟چه مصلحت می 66
    «!مستوجب قتل است«
آنگاه آب دهان بر رویش انداخته، او را طپانچه  67

   زدند و بعضی سیلی زده، می
اي مسیح، به ما نبوت کن! کیست که تو «: گفتندمی 68

 1«را زده است؟
 

چرا «: پس از او استفسار کرده، گفتند 11 :9مرقس
    «گویند که الیاس باید اول بیاید؟یکاتبان م

آید الیاس البته اول می«او در جواب ایشان گفت که  12
نماید و چگونه درباره پسر و همه چیز را اصالح می
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باید زحمت بسیار کشد و انسان مکتوب است که می
    .حقیر شمرده شود

گویم که الیاس هم آمد و با وي آنچه لیکن به شما می 13
خواستند کردند، چنانچه در حق وي نوشته شده 

 «.است
 

و به سوي پیشوا و کامل کننده ایمان  2 :12عبرانیان
یعنی عیسی نگران باشیم که بجهت آن خوشی که 
پیش او موضوع بود، بی حرمتی را ناچیز شمرده، 

راست تخت خدا متحمل صلیب گردید و به دست 
   .نشسته است

پس تفکر کنید در او که متحمل چنین مخالفتی بود  3 
که از گناهکاران به او پدید آمد، مبادا در جانهاي خود 

  .ضعف کرده، خسته شوید
 ; ۱۳ ۸:  ۱۱ یارکز; ۱:  ٥ همیکا; ٦:  ٥۰ شعیاا:  بھمراجعھ شود

 ;٤٤ ۳۹:  ۲۷ متی; ۲۰ ۱۹, ۱۲ ۱۰:  ٦۹ رمیزام
 . ٤۸:  ۸ حناوی; ۱٤:  ۱٦ قاول; ۲۲:  ۹ قاول; ۱۹:  ۱٥ سقرم

 

 موعود حیواسطه مسبه هیو پرداخت د یقربان 9ج
 موعود حیرنج مس اتیجزئ 13ج

هاي ما را بر خود گرفت و دردهاي لکن او غم 4 :53اشعیا
ما را بر خویش حمل نمود. و ما او را از جانب خدا زحمت 

    .کشیده و مضروب و مبتال گمان بردیم

و حال آنکه به سبب تقصیرهاي ما مجروح و به سبب  5
گناهان ما کوفته گردید. و تأدیب سالمتی ما بر وي آمد 

    .و از زخمهاي او ما شفا یافتیم
جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی  6

از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را 
 .بر وي نهاد

 
اما چون شام شد، بسیاري از دیوانگان را به  16 :8متی

نزد او آوردند و محض سخنی ارواح را بیرون کرد و همه 
 2 .  مریضان را شفا بخشید

تا سخنی که به زبان اشعیاي نبی گفته شده بود تمام  17
هاي ما را هاي ما را گرفت و مرضاو ضعف«گردد که 

 «.برداشت
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۲۲۲ 
 

که به ما محسوب خواهد  زیما ن يبلکه برا 24 :4رومیان
را از  یسیبه او که خداوند ما ع میآور مانیشد، چون ا

  د،یزانیمردگان برخ
و به سبب عادل  دیگرد میکه به سبب گناهان ما تسل 25

  شد. دهیزانیشدن ما برخ
 

او را که گناه نشناخت، در راه ما  رایز 21 :5قرنتیان دوم
 .میعدالت خدا شو يگناه ساخت تا ما در و

 
مسیح، ما را از لعنت شریعت فدا کرد  13 :3غالطیان

چونکه در راه ما لعنت شد، چنانکه مکتوب است 
  «.ملعون است هر که بر دار آویخته شود«

 
 د،یاخوانده شده نیهم يکه برا رایز 21 :2اول پطرس

و شما را  دیما عذاب کش يبرا زین حیچونکه مس
  د،ییرفتار نما يو يگذاشت تا در اثر قدمها يانمونه

 نشد افتیگناه نکرد و مکر در زبانش  چیکه ه« 22
و  دادیدشنام پس نم دادند،یچون او را دشنام م 23

 شتنیبلکه خو نمود،ینم دیتهد دیکشیچون عذاب م
  کرد. میرا به داور عادل تسل

بر دار متحمل  شیکه خود گناهان ما را در بدن خو 24
که  میینما ستیعدالت ز شد تا از گناه مرده شده، به

  .دیاافتهیاو شفا  يبه ضربها
لکن  د،یاز آنرو که مانند گوسفندان گمشده بود 25

 .دیاگشتهخود بر يشبان و اسقف جانها يالحال به سو
 
و اوست کفاره بجهت گناهان ما و نه گناهان  2 :2یوحنا1

 1 .زیما فقط بلکه بجهت تمام جهان ن
 ; ۷ ۳:  ۱٥ قاول; ۲۸:  ۲۰ متی; ۲٤:  ۹ لنیادا:  بھمراجعھ شود

 ; ۲:  ٥ نفسسیاا; ۳:  ۱٥ ننتیارقاول; ۱۰ ٦:  ٥ نمیارو
 . ۱۸:  ۳ طرسپاول ;٤:  ۱۰ ننیاا رعب; ۲۸, ۱٥ ۱۲:  ۹ ننیاراعب

 

 مسیح موعود همان بره خدا است 2ب
 برداري مسیح موعودفرمان 11ب
 موعود حیرنج مس اتیجزئ 13ج
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اما تواضع نموده، دهان خود او مظلوم شد  7: 53اشعیا
و مانند  برندیذبح م يکه برا يارا نگشود. مثل بره

زبان است  یاش بکه نزد پشم برنده يگوسفند
 همچنان دهان خود را نگشود.

گرفته شد. و از طبقه او که تفکر  ياز ظلم و از داور 8
زندگان منقطع شد و به جهت گناه  نینمود که او از زم

 د؟یدقوم من مضروب گر
 

 چیه«: کهنه برخاسته، بدو گفت سیپس رئ 62 :26متی
بر تو شهادت  نهایکه ا ستیچ ؟یدهیجواب نم

  »دهند؟یم
 

به  يکهنه رو سیخاموش ماند! تا آنکه رئ یسیاما ع 63
ما  دهمیقسم م یح يتو را به خدا«: کرده، گفت يو

 »نه؟ اییپسر خدا هست حیرا بگو که تو مس
 میگویشما را م زی! و نیتو گفت«: گفت يبه و یسیع 64 

که بر دست  دید دیپسر انسان را خواه نیبعد از ا
 »!دیآیآسمان م يراست قوت نشسته، بر ابرها

 
 تیاز او شکا خیکهنه و مشا يو چون رؤسا 12 :27متی

  .دادیجواب نم چیه کردند،یم
چقدر بر تو  يشنوینم«: را گفت يو الطسیپس پ 13

  »دهنـد؟یشهادت م
 یسخـن هـم نگفت، بقسمـ کی،ياما در جـواب و 14

 متعجب شـد. ـاریبس یکه والـ
 

بر او  اریبس يکهنه ادعا يو چون روسا 3: 15مرقس
 نمودند،یم

جواب  چیه«: باز از او سوال کرده، گفت الطسیپ 4 
 »!دهندیکه چقدر بر تو شهادت م نیبب ؟یدهینم

 الطسیجواب نداد، چنانکه پ چیباز ه یسیاما ع 5 
 2 متعجب شد.
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او به  کنیل دیپرس ياز و اریبس يزهایپس چ 9 :23لوقا
 جواب نداد. چیه يو

 
که آن را کاسه سر  یو چون به موضع 33 :23لوقا

 یکیاو را در آنجا با آن دو خطاکار،  دند،یرس ندیگویم
  بر چپ او مصلوب کردند. يگریبر طرف راست و د

 
که  دیشن ده،یدو شیپ لپسیف 30 :8رسوالناعمال 

 یفهمیم ایآ«: . گفتکندیرا مطالعه م ینب يایاشع
  »؟یخوانیآنچه را م

 
 تیمرا هدا یمگر آنکه کس توانم؟یچگونه م«: گفت 31

خواهش نمود که سوار شده، با او  لپسیو از ف» کند.
 . ندیبنش

مثل «بود که  نیا خواندیاز کتاب که م ياو فقره 32
خاموش نزد  ياکه به مذبح برند و چون بره يگوسفند

 . دیگشایدهان خود را نم نیپشم برنده خود، همچن
او انصاف از او منقطع شد و نسب او را  یدر فروتن 33

 نیاو از زم اتیکه ح رایکرد؟ ز ریتقر تواندیکه م
 ».شودیبرداشته م

 ;۱۲:  ٦۹ رمیزام; ۲۱ ۱۲:  ۲۲ رمیزام:  بھمراجعھ شود
 . ۲۳:  ۲ طرسپاول; ۹ ۷:  ۹ حناوی; ٦۸ ٦٦:  ۲٦ متی

 

 کمال مسیح موعود 12ب
 جزئیات مرگ عیسی مسیح 8ج

نمودند و بعد از  نییتع رانیو قبر او را با شر 9 :53اشعیا
ظلم نکرد و در  چیمردنش با دولتمندان. هر چنده

 نبود. يالهیح يدهان و
 

دولتمند  یشخص د،یاما چون وقت عصر رس 57 :27متی
 یسیاز شاگردان ع زینام که او ن وسفیاز اهل رامه، 

 1بود
را خواست. آنگاه  یسیرفته، جسد ع الطسیو نزد پ 58
  فرمان داد که داده شود. الطسیپ

جسد را برداشته، آن را در کتان پاك  وسفیپس  59
از سنگ  ودخ ينو که برا ياو را در قبر 60 ده،یچیپ
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بزرگ بر سر آن  یبود، گذارد و سنگ دهیتراش
  برفت. ده،یغلطان

 
از دست راست و  یکیدو دزد را  يو با و 27 :15مرقس

  از دست چپ مصلوب کردند. يگرید
از «: دیگویکه م ياپس تمام گشت آن نوشته 28

 »خطاکاران محسوب گشت.
 

و کامل شده، جمیع مطیعان خود را سبب  9 :5عبرانیان
 نجات جاودانی گشت

 
 ستهیکهنه شا سیرئ نیکه ما را چن رایز 26 :7عبرانیان

و از گناهکاران جدا  بیع یآزار و ب یاست، قدوس و ب
 دیشده و از آسمانها بلندتر گرد

 ۳۸:  ۱۹ حناوی; ٥۳ ٥۰, ٤۱:  ۳ ۲ قاول; ٤٦ ٤۳:  ۱٥ سقرم:  بھمراجعھ شود
 . ٥:  ۳ حناوی ۱; ٤:  ۱٥ ننتیارقاول ;۲۸:  ۱۳ نالوسر لماعا; ٤۲

 

کشان مسیح موعود بایستی بَرك داده زحمت 22ث
 شوند

 موعود حیواسطه مسبه هیو پرداخت د یقربان 9ج
 قیام مسیح پیش بینی شده است 1چ

اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب  10 :53اشعیا
گناه  یجان او را قربان نموده، به دردها مبتال سازد. چون

و عمر او دراز  دیخود را خواهد د تیساخت، آنگاه ذر
خواهد  سریخواهد شد و مسرت خداوند در دست او م

  بود.
خواهد  ریو س دیرا خواهد د شیثمره مشقت جان خو 11

را عادل  ياریشد. و بنده عادل من به معرفت خود بس
 شتنیرا بر خو شانیکه او گناهان ا رایز دیخواهد گردان

 حمل خواهد نمود.
 

قوم تو در روز قوت تو، هدایاي تبرعی  3: 110مزامیر
باشند. در زینتهاي قدوسیت، شبنم جوانی تو از می

 2 .رحم صحرگاه براي توست
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۲۲٤ 
 

 شـانیآمـده، بد ـشیپ یسـیپس ع 18 :28متی
 نیقدرت در آسمان و بر زم یتمام«: خطاب کرده، گفت

  به من داده شده است
 شـانیو ا ـدیها را شاگـرد سازپس رفته، همه امت 19

  .دیده دیالقدس تعمرا بـه اسم اب و ابن و روح
را که به  يکه همه امـور ـدیده ـمیرا تعل شانیو ا 20

مـن هـر روزه  نکیحفظ کنند. و ا امردهشما حکم ک
 .ـنیآم» .باشـمیعالم همراه شما م يتا انقضا

 
دعا  ترغیبل یافتاده، به سع پس به مجاهده 44 :22لوقا

 نیکرد، چنانکه عرق او مثل قطرات خون بود که بر زم
 .ختیریم

 
اگر دانه گندم  میگویبه شما م نیآم نیآم 24 :12یوحنا

 ردیاگر بم کنیتنها ماند ل رد،ینم افتدیم نیکه در زم
 آورد. اریثمر بس

 
عدالت خدا  عت،یلکن الحال بدون شر 21 :3رومیان

بر آن شهادت  ایظاهر شده است، چنانکه تورات و انب
  دهند؛یم
 حیمس یسیبه ع مانیا لهیعدالت خدا که بوس یعنی 22

 چیکه ه رایآورند. ز مانیکه ا یاست، به همه و کل آنان
  ست،ین یتفاوت

 باشند،یاند واز جالل خدا قاصر مهمه گناه کرده رایز 23
 

لکن  دیبودیم نیاز شما چن یبعضو  11 :6اول قرنتیان
به  دیاو عادل کرده شده دهیو مقدس گرد افتهیغسل 

 1 ما. يخداوند و به روح خدا یسینام ع
 

که  میهست یلچیا حیمس يپس برا 20 :5دوم قرنتیان
 حی. پس بخاطر مسکندیخدا به زبان ما وعظ م ایگو

  .دیکه با خدا مصالحه کن میکنیاستدعا م
او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا  رایز 21

 .میعدالت خدا شو يما در و
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 ایانب یرسوالن و بعض یبعض دیو او بخش 11 :4افسسیان
  شبانان و معلمان را، یو بعض نیمبشر یو بعض

 يبنا يکار خدمت، برا يبرا ن،یمقدس لیتکم يبرا 12
 ح،یجسد مس

 
به  زیهمه چ باًیتقر عت،یو بحسب شر 22 :9عبرانیان

خون، آمرزش  ختنیو بدون ر شودیخون طاهر م
 .ستین
 

و به سوي پیشوا و کامل کننده ایمان  2 :12عبرانیان
یعنی عیسی نگران باشیم که بجهت آن خوشی که 
پیش او موضوع بود، بی حرمتی را ناچیز شمرده، 
متحمل صلیب گردید و به دست راست تخت خدا 

 .نشسته است
 

: ندیگویو م ندیسرایم دیجد يسرودو  9 :5مکاشفه
 یهست شیمستحق گرفتن کتاب و گشودن مهرها«
خدا به خون خود  يو مردمان را برا يکه ذبح شد رایز

 يدیو زبان و قوم و امت خر لهیاز هر قب
 یما پادشاهان و کهنه ساخت يخدا يرا برا شانیو ا 10 

 2 »سلطنت خواهند کرد. نیو بر زم
 ۳۲ ۲۷:  ۱۲ حناوی; ٥:  ۱۷ متی; ۱:  ٤۲ یاشعا:  بھمراجعھ شود

 ; ۷, ٦:  ۳ طوستی ;۱۹:  ٤ نیاطغال; ۱۹, ۱۸, ۹, ۱:  ٥ نمیارو
 . ۱۷ ۹:  ۷ مکاشفھ ; ۱۸:  ۳ طرسپاول; ۲٤:  ۲ طرسپاول

 

کشان مسیح موعود بایستی بَرك داده زحمت 22ث
 شوند

 موعود حیواسطه مسبه هیو پرداخت د یقربان 9ج
 موعودشفاعت مسیح  6ح

خواهم  بیبزرگان نص انیاو را در م نیبنابرا 12 :53اشعیا
خواهد نمود، به  میرا با زور آوران تقس متیداد و غن

و از خطاکاران  ختیجان خود را به مرگ ر نکهیجهت ا
 يرا بر خود گرفت و برا ياریمحسوب شد و گناهان بس

 خطاکاران شفاعت نمود.
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: دیگویکه م يانوشتهپس تمام گشت آن  28 :15مرقس 
 »از خطاکاران محسوب گشت.«

 
نوشته در من  نیکه ا میگویبه شما م رایز 37 :22لوقا

با گناهکاران محسوب  یعنید،یبه انجام رس دیبایم
 »هر چه در خصوص من است، انقضا دارد. رایشد؛ ز

 
اي پدر اینها را بیامرز، زیرا «: عیسی گفت 34 :23لوقا

هاي او را تقسیم پس جامه» کنند.میدانند چه که نمی
 .کردند و قرعه افکندند

 
 شتنیشد، خو افتیو چون در شکل انسان  8 :2فلیپیان

 بیرا فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صل
 .دیگرد عیمط

 یسرافراز نمود و نام تیاو را بغا زیجهت خدا ن نیاز ا 9 
تا به نام  10 .دینامها است، بدو بخش عیرا که فوق از جم

 ریو ز نیاز آنچه در آسمان و بر زم ییهر زانو یسیع
 1ن است خم شود،یزم

 ;۱٥:  ٥۲ شعیاا; ۲٥, ۲٤:  ٤۹ شعیاا:  بھمراجعھ شود
 . ۱٥, ۱٤:  ۲ ننیاراعب ;۱٥:  ۲ نلسیاوک; ۲۹, ۲۸:  ۱۲ متی; ۸:  ۲ رمیزام

 

 مسیح موعود بایستی برقرار کننده صلح باشد 24ث
 پادشاهی مسیحآینده  3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

که درد  يبسرا! ا يادهییکه نزا ياعاقره يا 1 :54اشعیا
 رایبرآور! ز ادیبه آواز بلند ترنم نما و فر يادهیزه نکش

کس از پسران زن  یپسران زن ب دیگویخداوند م
 .اندادهیمنکوحه ز

 يهاگردان و پرده عیخود را وس مهیمکان خ 2 
خود را  يمدار و طنابها غیتو پهن بشود در يهاسکنم

 را محکم بساز. تیخهایم کرده،دراز 
شد و  یکه بطرف راست و چپ منتشر خواه رایز 3 

 يها را تصرف خواهند نمود و شهرهاتو امت تیذر
 را مسکون خواهند ساخت. رانیو

 رایشد و مشوش مشو ز یکه خجل نخواه رایمترس ز 4 
 شیخو ی. چونکه خجالت جواندیگرد یکه رسوا نخواه
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 ادیبه  گریخود را د یوگیو عار ب ردک یرا فراموش خواه
 آورد ینخواه

است  وتیصبا هوهیتو که اسمش  نندهیکه آفر رایز 5.
تمام  يکه به خدا لیو قدوس اسرائ شوهر تو است

 .باشدیتو م یاست ول یجهان مسم
6-9 

خواهد شد و تلها متحرك خواهد  لیکوهها زا نهیهرآ 10
نخواهد شد و عهد  لیاحسان من از تو زا کنیل د،یگرد

. خداوند که بر تو دیمن متحرك نخواهد گرد یسالمت
 .دیگویرا م نیا کندیرحمت م

 ،ياافتهین یو مضطرب شده که تسل دهیرنجان يا 11 
خواهم  نصبتو را در سنگ سرمه  يمن سنگها نکیا

  زرد خواهم نهاد. اقوتیرا در تو  ادیکرد و بن
 يرا از سنگها تیهاتو را از لعل و دروازه يهاو مناره 12

 متیگران ق يحدود تو را از سنگها یبهرمان و تمام
  خواهم ساخت.

و  افتیخواهند  میپسرانت از خداوند تعل عیو جم 13
  خواهد بود. میعظ یپسرانت را سالمت

14-17 
 

در روح وجد نموده  یسیعدر همان ساعت،  21 :10لوقا
تو را سپاس  ن،یپدر مالک آسمان و زم يا«: گفت

 یو خردمندان مخف انیامور را از دانا نیکه ا کنمیم
پدر،  يا ی. بلیو بر کودکان مکشوف ساخت یداشت

 »منظور نظر تو افتاد. نیچونکه همچن
 

را روشن کرد تا  شانیو در آن وقت ذهن ا 45 :24لوقا
 2 کتب را بفهمند.

 
 میمکتوب است که همه از خدا تعل ایدر انب 45 :6یوحنا

 افتیمیو تعل دی. پس هر که از پدر شنافتیخواهند 
 دیآینزد من م
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سبب به شما گفتم که  نیاز ا«: پس گفت 65 :6یوحنا
آمد مگر آنکه پدر من، آن را  تواندینزد من نم یکس

 »بدو عطا کند.
 

القدس که روح یعنیدهنده  یتسل کنیل 26 :14یوحنا
را به شما  زیاو همه چ فرستد،یپدر او را به اسم من م

شما  ادیخواهد داد و آنچه به شما گفتم به  میتعل
 خواهد آورد.

 
 يبه و ،یوطینه آن اسخر هودا،ی 22 :14اعمال رسوالن

و  ییخود را به ما بنما یخواهیآقا چگونه م يا«: گفت
 »نه بر جهان؟

 
 میو در او تعل دیادهیاو را شنهرگاه  21: 4افسسیان

 است. یسیدر ع یکه راست یبه نهج د،یاافتهی
 

اما در خصوص محبت برادرانه، الزم  9 :4اول تسالوکیان
خود شما از خدا  رایز سم،یکه به شما بنو ستین

 د؛ییرا محبت نما گریکدی که دیاآموخته شده
 

که  ياست آن عهد نیا دیگویو خداوند م 10 :8عبرانیان
استوار خواهم داشت  لیبا خاندان اسرائ امیبعد از آن ا

خواهم نهاد و بر دل  شانیکه احکام خود را در خاطر ا
را خدا خواهم بود  شانیمرقوم خواهم داشت و ا شانیا

  مرا قوم خواهند بود. شانیو ا
نخواهد  میلو برادر خود را تع هیهمسا یکس گریو د 11

که همه از  رایبشناس ز داد و نخواهد گفت خداوند را
 1 خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت.

 
بود و شهر از زر  شمیآن از  وارید يو بنا 18 :21مکاشفه

  بود. یمصف شهیخالص چون ش
بود  نیشهر به هر نوع جواهر گرانبها مز وارید ادیو بن 19

 قیکبود و سوم، عق اقوتیو دوم،  شمیاول،  ادیکه بن
 و چهارم، زمرد دیسف
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و هفتم، زبرجد  قیو ششم، عق یقیو پنجم، جزع عق 20 
اخضر  قیو نهم، طوپاز و دهم، عق یو هشتم، زمرد سلق

  بود. اقوتیو دوازدهم،  یآسمانجون ازدهم،یو 
بود، هر دروازه از  دیو دوازده دروازه، دوازده مروار 21
و شارع عام شهر، از زر خالص چون  دیمروار کی

  شفاف. شهیش
 ; ۹:  ۱۱ شعیاا ;۳:  ۲ شعیاا; ٥; # ۳; # ۲; # ۱#  : بھمراجعھ شود

 ; ۱۹:  ۳٤ رمیزام; ۱۲ ۸:  ۲٥ رمیزام ;۳٤:  ۳۱ میاار; ٦:  ٥۱ شعیاا
 . ۲۷, ۲۰:  ۲ حناوی ۱; ۲۷:  ۱۱ متی; ۲۹:  ۱۱ نمیارو ; ۱۷:  ۷۱ رمیزام

 
 ارائه رستگاري توسط مسیح موعود 7ث

و همه شما  دییایتشنگان نزد آبها ب عیجم يا 1 :55اشعیا
و شراب  دییای. بدیو بخور دیبخر دییایب دیکه نقره ندار

 .دیبخر متیق ینقره و ب یرا ب ریو ش
 

آب  نیهر که از ا«: در جواب او گفت یسیع 13 :4یوحنا
 بنوشد باز تشنه گردد،

 
 یسیبود، ع دیو در روز آخر که روز بزرگ ع 37 :7یوحنا

شد نزد من هر که تشنه با«: ندا کرد و گفت ستاده،یا
  و بنوشد. دیآ

 د،یگویآورد، چنانکه کتاب م مانیکه به من ا یکس 38
 »خواهد شد. يآب زنده جار ياز بطن او نهرها

 
 یروحان ریچون اطفال نوزاده، مشتاق ش 2 :2اول پطرس

 د،ینجات نمو کن يتا از آن برا دیغش باش یو ب
 که خداوند مهربان است. دیادهیچش الواقعیاگر ف 3 
 

و ابتدا  ایتمام شد! من الف و «: باز مرا گفت 6 :21مکاشفه
و انتها هستم. من به هر که تشنه باشد، از چشمه آب 

 2 مفت خواهم داد. ات،یح
 

و هر که » بیا!«: گویندو روح و عروس می 17 :22مکاشفه
و هر که تشنه باشد، بیاید و هر » بیا!«: شنود بگویدمی

  .بی قیمت بگیردکه خواهش دارد، از آب حیات 
; ۱۸:  ۳ لئیوی; ۱:  ٦۳ شعیاا; ۳:  ٥۲ شعیاا; ۱۸:  ٤۱ شعیاا:  بھمراجعھ شود

 ۸: ۲نفسسیاا;۲:  ۳ ننتیارقاول; ۲٤:  ۳ نمیارو; ۲۹:  ۲٦ متی; ٤٤:  ۱۳ متی
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 ارائه رستگاري توسط مسیح موعود 7ث
و مشقت  ستیآنچه نان ن يچرا نقره را برا 2 :55اشعیا
. دیکنیصرف م کندینم ریآنچه س يرا برا شیخو

تا  دیرا بخور کوین يزهایو چ دیگوش داده، از من بشنو
 متلذذ شود. یجان شما از فربه

 
که احکام  رایز کنندیپس عبادت مرا عبث م 9 :15متی

 ».دهندیم میتعل ضیمردم را بمنزله فرا
 

دعوت «: روانه نموده، فرمود گریباز غالمان د 4 :22متی
خوان خود راحاضر  نکیکه ا دییبگوشدگان را 

من کشته شده و همه  يهایام و گاوان و پروارساخته
 ».دییایب یآماده است، به عروس زیچ

 
 شانیخوانده، بد شیپس آن جماعت را پ 14 :7مرقس
 .دیو فهم کن دیهمه شما به من گوش ده«: گفت

 
 يکه برا دهمیشهادت م شانیبجهت ا رایز 2 :10رومیان
  معرفت. يدارند لکن نه از رو رتیخدا غ

 خواستندیکه چون عدالت خدا را نشناخته، م رایز 3
 عدالت خدا نگشتند. عیعدالت خود را ثابت کنند، مط

 
از  دنیاست و شن دنیاز شن مانیلهذا ا 17 :10رومیان

 کالم خدا.
 

آن را به خاطر  بود،یاما آنچه مرا سود م 7 :3فلیپیان
 1 دانستم. انیز حیمس

 ; ۳:  ۲ میاار ;۷, ٤, ۱:  ٥۱ شعیاا; ٦:  ٤٦ شعیاا:  بھمراجعھ شود
 ; ۳۲:  ۸ لمثاا; ۱۱:  ۳٤ رمیزام; ۱۳:  ۲ وقحبق; ۱٤:  ۳۱ میاار

 . ٥۸ ٤۸:  ٦ حناوی; ۲۳:  ۱٥ قاول

 

 جاودان بخشد یزندگ یستیبا حیمس 11ث
 مسیح موعود بایستی پیمان جدید ببندد 20ث

و تا  دییایداشته، نزد من بگوش خود را فرا  3 :55اشعیا
و من با شما عهد  دیجان شما زنده گردد بشنو

 داود را خواهم بست. نیام يهارحمت یعنییجاودان
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که  رایخوشابحال چشمان شما ز کنیل 16 :13متی

 شنوندیکه م رایشما ز يو گوشها نندیبیم
 

 يو هنوز سخن بر زبانش بود که ناگاه ابر 5 :17متی
از ابر  يآواز نکیافکند و ا هیسا شانیدرخشنده بر ا

 يمن که از و بیاست پسر حب نیا«که  دیدر رس
 »!دیخشنودم. او را بشنو

 
 یکه ساعت میگویبه شما م نیآم نیآم 24 :5یوحنا

بلکه اکنون است که مردگان آواز پسر خدا را  دیآیم
  و هر که بشنود زنده گردد. شنوندیم

 نیدارد، همچن اتیح همچنان که پدر در خود رایز 25
داشته  اتیعطا کرده است که در خود ح زیپسر را ن

 باشد.
 

هر آنچه پدر به من عطا کند، به جانب من  37 :6یوحنا
 نخواهم نمود. رونیاو را ب د،یو هر که به جانب من آ دیآ

 
 يمگر آنکه پدر د،ینزد من آ تواندینم یکس 44 :6یوحنا

او  نیکه مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز بازپس
  .دیزانیرا خواهم برخ

خواهند  میمکتوب است که همه از خدا تعل ایدر انب 45
نزد من  افتیمیو تعل دی. پس هر که از پدر شنافتی
  .دیآیم

 
 یسیبود، ع دیو در روز آخر که روز بزرگ ع 37 :7یوحنا

که تشنه باشد نزد من هر «: ندا کرد و گفت ستاده،یا
 2 و بنوشد. دیآ

 
ما  ایآ«: در جواب او گفتند انیهودیپس  48 :8یوحنا

 »؟يدار ویو د یهست يکه تو سامر میخوب نگفت
 

و من آنها  شنوندیگوسفندان من آواز مرا م 27 :10یوحنا
 .کنندیو مرا متابعت م شناسمیرا م
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 اشعیا

۲۲۸ 
 

 و در آنکه او را از مردگان 34 :13اعمال رسوالن
 نیهرگز راجع به فساد نشود چن گریتا د دیزانیبرخ

شما وفا  يداود برا نیبه برکات قدوس و ام«گفت که 
 »خواهم کرد.

; ٥:  ٥۰ میاار; ٤۰:  ۳۲ میاار; ۸:  ٦۱ شعیاا; ۷:  ۱۷ شیداپی:  بھمراجعھ شود
; ۲۰:  ٤ لمثاا; ۳۷ ۳٥:  ۸۹ رمیزام  ;۱:  ۷۸ رمیزام; ۲٥, ۲٤:  ۳۷ لقیازح

 .۲۰:  ۱۳ ننیاراعب ;۲۸:  ۱۱ متی

 

مسیح موعود بایستی مسیح غیر کلیمی ها هم  10ث
 باشد
. دمیشاهد گردان فیطوا يمن او را برا نکیا 4 :55اشعیا

 .فیو حاکم طوا سیرئ
 

و گوسفندان آواز  دیگشایدربان بجهت او م 3 :10یوحنا
 خواندیو گوسفندان خود را نام بنام م شنوندیاو را م

 .بردیم رونیرا ب شانیو ا
 

و من آنها  شنوندیگوسفندان من آواز مرا م 27 :10یوحنا
  .کنندیو مرا متابعت م شناسمیرا م

 
و خوب  دیخوانیشما مرا استاد و آقا م 13 :13یوحنا

 هستم. نیکه چن رایز دییگویم
 

مگر تو پادشاه «: به او گفت الطسیپ 37 :18یوحنا
که من  ییگویتو م«: جواب داد یسیع »؟یهست

جهت من متولد شدم و بجهت  نیپادشاه هستم. از ا
و هر که  شهادت دهم یدر جهان آمدم تا به راست نیا

 ».شنودیاست سخن مرا م یاز راست
 

به حضور آن  کنمیم تیتو را وص 13 :6اول تیموتائوس
که  یسیع حیو مس بخشدیم یکه همه را زندگ ییخدا
 1نمود، کویاعتراف ن الطسیپ وسیپنط شیدر پ

 
و نخست  نیکه شاهد ام حیمس یسیو از ع 5 :1مکاشفه

پادشاهان جهان است. مر او را  سیزاده از مردگان و رئ
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و ما را از گناهان ما به خون  دینمایکه ما را محبت م
 خود شست،

 
 سیبنو هیدر الئودک يسایو به فرشته کل« 14 :3مکاشفه

که  قیو صد نیام و شاهد نیآم دیگویرا م نیکه ا
  خلقت خداست. يابتدا

 ; ٤ ۲:  ٥ همیکا ;٥:  ۳ شعھو; ۲٤, ۲۳:  ۳٤ لقیازح:  بھمراجعھ شود
 ; ۲٦:  ۱۲ حناوی ;۱٦:  ۳ حناوی; ٦:  ۲ متی; ۲٥:  ۹ لنیادا

 . ۹:  ٥ ننیاراعب; ۱۰:  ۲ ننیاراعب

 

مسیح موعود بایستی مسیح غیر کلیمی ها هم  10ث
 باشد
دعوت  يرا که نشناخته بود یهان امت 5 :55اشعیا

که تو را نشناخته بودند، نزد تو  یو امت نمود یخواه
تو است و  يکه خدا هوهی. به خاطر دیخواهند دو

 نموده است. دیکه تو را تمج لیقدوس اسرائ
 

آغل  نیهست که از ا گریو مرا گوسفندان د 16 :10یوحنا
 دیو آواز مرا خواهند شن اورمیب زیآنها را ن دی. باستندین

 شبان خواهند شد. کیگله و  کیو 
 

اآلن پسر «: گفت یسیرفت ع رونیچون ب 31 :13یوحنا
  .افتیو خدا در او جالل  افتیانسان جالل 

خدا او را در خود  نهیهرآ افت،یو اگر خدا در او جالل  32
 او را جالل خواهد داد. يجالل خواهد داد و به زود

 
را گفت، چشمان خود را به  نیچون ا یسیع 1 :17یوحنا

 دهیپدر ساعت رس يا«: طرف آسمان بلند کرده، گفت
تو را جالل  زیاست. پسر خود را جالل بده تا پسرت ن

 2 دهد.
 

که خبر  یآنان«بلکه چنانکه مکتوب است  21 :15رومیان
 دند،یکه نشن یو کسان دیخواهند د افتند،یاو را ن

 ».دیخواهند فهم
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 اشعیا

۲۲۹ 
 

که کدام و چگونه  نمودندیم افتیو در 11 :1اول پطرس
بود از آن خبر  شانیکه در ا حیزمان است که روح مس

مقرر بود و  حیمس يکه برا یچون از زحمات داد،یم
 داد؛یکه بعد از آنها خواهد بود، شهادت م ییجاللها

 ; ۱٥:  ٥۲ شعیاا  ;۱۰:  ۱۱ شعیاا; ۱۰:  ٤۹ شیداپی:  بھمراجعھ شود
 ; ۳ ۱:  ۱۱۰ رمیزام; ٤۳:  ۱۸ رمیزام ;۱۰:  ۱ شعھو; ۹, ٥:  ٦۰ شعیاا

 . ٥:  ٥ ننیاراعب; ۳۱:  ٥ نالوسر لعماا; ۱۳:  ۳ نالوسر لعماا

 

 ارائه رستگاري توسط مسیح موعود 7ث
 دیبطلب شودیم افتیکه  یخداوند را مادام 6 :55اشعیا

 .دیاست او را بخوان کیکه نزد یو مادام
 

 دیاول ملکوت خدا و عدالت او را بطلب کنیل 33 :6متی
 خواهد شد دیشما مز يهمه برا نیکه ا

 
که به شما داده خواهد شد؛  دیسؤال کن« 7 :7متی

شما باز کرده  يکه برا دیبکوب افت؛یدیکه خواه دیبطلب
 خواهد شد.

 افتیکه بطلبد، در یو کس ابدیهر که سؤال کند،  رایز 8
 او گشاده خواهد شد. يکند و هر که بکوبد برا

 
که به شما  دیسوال کن میگویو من به شما م« 9 :11لوقا

که  دی. بکوبافتیدیکه خواه دیداده خواهد شد. بطلب
 شما بازکرده خواهد شد. يبرا

و هر که بطلبد، خواهد  ابدیهر که سوال کند،  رایز 10
 او باز کرده خواهد شد. يو هر که کوبد، برا افتی

 
 یاندك زمان«: گفت شانیبد یسینگاه عآ 35 :12یوحنا

که نور با شماست، راه  ینور با شماست. پس مادام
که در  یو کس رد؛یتا ظلمت شما را فرو نگ دیبرو
 .رودیبه کجا م داندینم رودیراه م یکیتار
تا  دیآور مانیکه نور با شماست به نور ا یمادام 36

رفته  فت،را بگ نیچون ا یسیع» .دیپسران نور گرد
 1 ساخت. یمخف شانیخود را از ا
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آنچه  لیاسرائ نکهیا ست؟یپس مقصود چ 7 :11رومیان
و  افتندی دگانیاست، لکن برگز افتهین طلبدیرا که م

 دند؛یماندگان سختدل گرد یباق
 

پس ما چگونه رستگار گردیم اگر از چنین  3 :2عبرانیان
نجاتی عظیم غافل باشیم؟ که در ابتدا تکلم به آن از 
خداوند بود و بعد کسانی که شنیدند، بر ما ثابت 

 گردانیدند؛
 ; ۱۳:  ٤٦ شعیاا; ۱۹:  ٤٥ شعیاا; ٦:  ۱۲ شعیاا:  بھمراجعھ شود

 ; ۱ : ۳ مالکی  ;۳:  ۲ صفنیا; ٤:  ٥ وسعام; ۱٤ ۱۲:  ۲۹ میاار
 ; ۱۸:  ۱٤٥ رمیزام; ٤:  ۱۰٥ رمیزام ;۳۲:  ٦۹ رمیزام; ۸:  ۲۷ رمیزام
 ;۳۱:  ۱۲ قاول; ۸, ۷:  ۷ متی; ۲٥:  ۳ میاار ثیرام ;۱٤:  ۱٤۸ رمیزام
 . ۲, ۱:  ٦ ننتیارقدوم ;۳٤, ۳۳:  ۷ حناوی; ۲٦:  ٦ حناوی; ۲٥:  ۱۳ قاول

 

 مسیح موعود بایستی گناه را ببخشد 21ث
را  شیراه خود را و گناهکار افکار خو ریشر 7 :55اشعیا

 يخداوند بازگشت کند و بر و يو بسو دیترك نما
 میما که مغفرت عظ يخدا يرحمت خواهد نمود و بسو

 خواهد کرد.
 

داخل  دیخداوند، خداوند گو«نه هر که مرا  21 :7متی
ملکوت آسمان گردد، بلکه آنکه اراده پدر مرا که در 

  آسمان است بجا آورد.
خداوندا، خداوندا، «: بسا در آن روز مرا خواهند گفت 22
را اخراج  وهایو به اسم تو د میبه نام تو نبوت ننمود ایآ

 »م؟ینساختظاهر  اریو به نام تو معجزات بس مینکرد
 

رحمت «که  دیکن افتیرا در نیلکن رفته، ا 13 :9متی
تا عادالن را بلکه  امامـدهین ـرایز ،ینه قربان خواهمیم

 2 ».میگناهکاران را به توبه دعوت نما
 

گناهان او که  م،یگویجهت به تو م نیاز ا 47 :7لوقا
نموده  اریکه محبت بس رایشد، ز دهیاست آمرز اریبس

محبت کمتر  افت،یآنکه آمرزش کمتر  کنیاست. ل
  ».دینمایم
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 اشعیا

۲۳۰ 
 

 يبرا يشاد میگویبه شما م نیهمچن 10 :15لوقا
خطاکار که  کیبه سبب  دهدیم يفرشتگان خدا رو

 »توبه کند.
 

و  دیپسر من مرده بود، زنده گرد نیکه ا رایز 24 :15لوقا
کردن شروع  يشد. پس به شاد افتیگم شده بود، 

 نمودند.
 

تا گناهان  دیپس توبه و بازگشت کن 19 :3اعمال رسوالن
شما محو گردد و تا اوقات استراحت از حضور خداوند 

 برسد.
 

قبول  قیاست و ال نیسخن ام نیا 15 :1اول تیموتائوس
آمد تا گناهکاران را نجات  ایبه دن یسیع حیتام که مس

 آنها هستم.  نیبخشد که من بزرگتر
جهت بر من رحم شد تا اول در من،  نیبلکه از ا 16

را که  یکمال حلم را ظاهر سازد تا آنان یسیع حیمس
 هخواهند آورد، نمون مانیا يبه و یجاودان اتیبجهت ح

 1 باشم.
 ; ۲٥:  ٤۳ شعیاا  ;۱۸ ۱٦:  ۱ شعیاا; ۷, ٦:  ۳٤ روجخ:  بھمراجعھ شود

; ۲۳ ۲۱:  ۱۸ لقیازح; ۱۹, ۱۸:  ۳ لقیازح ;۱۲:  ۳ میاار; ۲۲:  ٤٤ شعیاا
 ;۲, ۱:  ۱٤ شعھو; ۱٦ ٤, ۱۱:  ۳۳ لقیازح; ۳۲ ۲۷:  ۱۸ لقیازح

 Jona ۳  :۱۰ ;۲۱ ۱٦:  ٥ نمیارو; ۲٦, ۲٥:  ۲۳ متی; ۷:  ۱۳۰ رمیزام ;
 ۱۰ ۸:  ٤ وبیعق; ۸ ٦:  ۱ نفسسیاا; ۱۱ ۹:  ٦ ننتیارقاول

 

کشان مسیح موعود بایستی بَرك داده زحمت 22ث
 شوند

و  باردیو چنانکه باران و برف از آسمان م 10 :55اشعیا
کرده، آن را  رابیرا س نیبلکه زم گرددینمبه آنجا بر

و برزگر را تخم و خورنده را نان  سازدیبارور و برومند م
  بخشد،یم
همچنان کالم من که از دهانم صادر گردد خواهد بود.  11

ثمر نخواهد برگشت بلکه آنچه را که  ینزد من ب
آنچه آن را فرستادم  يبجا خواهد آورد و برا تمخواس

 .دیکامران خواهد گرد
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 کنیخواهد شد، ل لیزا نیآسمان و زم 35 :24متی
 نخواهد شد. لیسخنان من هرگز زا

 
و اما از جسد  کندیروح است که زنده م 63 :6یوحنا

روح و  م،یگویکه من به شما م ی. کالمستین يادهیفا
 است. اتیح

 
از  دنیست و شنا دنیاز شن مانیلهذا ا 17 :10رومیان

 کالم خدا.
 

دائما خدا را  زیجهت ما ن نیو از ا 13 :2اول تسالوکیان
 دهیکه چون کالم خدا را که از ما شن میکنیشکر م

بلکه  د،یرفتینپذ یآن را کالم انسان د،یافتیدیبود
است، کالم خدا که در شما که  قۀیالحقیچنانکه ف

 .کندیعمل م دیهست مانداریا
 

خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و  1 :1عبرانیان
به پدران ما تکلم  ایمختلف بوساطت انب يهاقیطر

 نمود،
 

 نیاگر از چن میپس ما چگونه رستگار گرد 3 :2عبرانیان
که در ابتدا تکلم به آن از  م؟یغافل باش میعظ ینجات

بر ما ثابت  دند،یکه شن یخداوند بود و بعد کسان
 دند؛یگردان

 
کلمه حق  لهیاو محض اراده خود ما را بوس 18 :1یعقوب

 .مینمود تا ما چون نوبر مخلوقات او باش دیتول
 

نه از تخم  دیافتیاز آنرو که تولد تازه  23 :1اول پطرس
به کالم خدا که زنده و تا  یعنییرفانیبلکه از غ یفان

 2 است. یابداآلباد باق
 . ۱۱۱٦:  ۸ اقول ;۱۰:  ٤٦ شعیاا; ۲۳:  ٤٥ شعیاا:  بھمراجعھ شود
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 اشعیا

۲۳۱ 
 

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 دیخواه رونیب یکه شما با شادمان رایز 12 :55اشعیا

شد. کوهها و تلها در  دیخواه تیهدا یرفت و با سالمت
 عیترنم خواهند نمود و جم يحضور شما به شاد

  درختان صحرا دستک خواهند زد.
خس آس خواهد  يدرخت خار صنوبر و به جا يبه جا 13

که منقطع  یجاودان تیخداوند اسم و آ يو برا دییرو
 خواهد بود. ودنش

 
 م،یعادل شمرده شد مانیپس چونکه به ا 1 :5رومیان

 یسیبوساطت خداوند ما ع میدار ینزد خدا سالمت
 ح،یمس

 
 یشما را از کمال خوش د،یام ياالن خدا 13 :15رومیان

القدس در پر سازد تا به قوت روح مانیدر ا یو سالمت
 .دیافزوده گرد دیام

 
که ظالمان وارث ملکوت  دیدانینم ایآ 9: 6اول قرنتیان

فاسقان و بت  رایز د،یمخور بیفر شوند؟یخدا نم
  و متنعمان و لواط انیپرستان و زان

و فحاشان و  گسارانیو دزدان و طمعکاران و م 10
 ستمگران وارث ملکوت خدا نخواهند شد. 

و  افتهیلکن غسل  دیبودیم نیاز شما چن یو بعض 11
 یسیبه نام ع دیاعادل کرده شده دهویمقدس گرد

 ما. يخداوند و به روح خدا
 

باشد، خلقت  حیدر مس یپس اگر کس 17 :5دوم قرنتیان
 زیهمه چ نکیکهنه درگذشت، ا يزهایاست؛ چ ياتازه

  تازه شده است.
1 

و  یثمره روح، محبت و خوش کنیل 22 :5غالطیان
و تواضع و  مانیو ا ییکویو ن یبانو حلم و مهر یسالمت

 است، يزکاریپره
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و به اندازه توانایی جالل او به قوت تمام  11 :1کولسیان
زور آور شوید تا صبر کامل و تحمل را با شادمانی 

 داشته باشید؛
 

 ساهایآنکه گوش دارد بشنود که روح به کل«7 :2مکاشفه
را خواهم  نیبه او ا د،یغالب آهر که : دیگویچه م
که در وسط فردوس  یاتیکه از درخت ح دیبخش

 خداست بخورد.
 

و در وسط شارع عام آن و بر هر دو کناره  2 :22مکاشفه
هر  یعنیآوردیم وهیرا که دوازده م اتینهر، درخت ح

 يآن درخت برا يو برگها دهد؛یخود را م وهیماه م
 2 .باشدیها مامت يشفا

 . ٥ ; #۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 

مسیح موعود بایستی مسیح غیر کلیمی ها هم  10ث
 باشد

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

که با خداوند مقترن شده، او را  یبانیو غر 6 :56اشعیا
و اسم خداوند را دوست داشته، بنده او  ندیخدمت نما

که سبت را نگاه داشته، آن  یهمه کسان یعنیبشوند. 
 حرمت نسازند و به عهد من متمسک شوند. یب را

را در  شانیرا به کوه قدس خود خواهم آورد و ا شانیا 7
 يهایخواهم ساخت و قربان نخانه عبادت خود شادما

بر مذبح من قبول خواهد شد،  شانیا حیو ذبا یسوختن
 یها مسمقوم یتمام يخانه من به خانه عبادت برا رایز

 خواهد شد.
 لیکه جمع کننده رانده شدگان اسرائ هوهیو خداوند  8

جمع  شانیرا با ا گرانید نیکه بعد از ا دیگویاست م
 اندجمع شده شانیکه از ا ینخواهم کرد عالوه بر آنا

 
و به جنوب  "بده"به شمال خواهم گفت که  6 :43اشعیا
دور و دخترانم  ي. پسران مرا از جا"ممانعت مکن"که 

 .اوریب نیزم يرا از کرانها
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 اشعیا

۲۳۲ 
 

اینک من : گویدخداوند یهوه چنین می 22 :49اشعیا
ها دراز خواهم کرد و علم دست خود را بسوي امت

ها خواهم برافراشت. و ایشان خویش را بسوي قوم
پسرانـت را در آغـوش خود خواهند آورد و دخترانت 

 .بر دوش ایشان برداشته خواهند شد
 

که  ستیمکتوب ن ایآ«داده، گفت:  میو تعل 17 :11مرقس
خواهد شد؟  دهیها نامامت یخانه من خانه عبادت تمام

 ».دیااما شما آن را مغاره دزدان ساخته
 

آغل  نیهست که از ا گریو مرا گوسفندان د 16 :10یوحنا
 دیو آواز مرا خواهند شن اورمیب زیآنها را ن دی. باستندین

 شبان خواهند شد. کیگله و  کیو 
 

را از خود نگفت بلکه چون در آن سال  نیو ا 51 :11یوحنا
در راه  یسیع ستیباید، نبوت کرد که مکهنه بو سیرئ

  رد؛یبم فهیآن طا
تنها بلکه تا فرزندان خدا را که  فهیو نه در راه آن طا 52

  جمع کند. یکیمتفرقند در 
 

 رفته،یکالم او را پذ شانیپس ا 41 :2اعمال رسوالن
سه هزار نفر  نایگرفتند و در همان روز تخم دیتعم
 وستندیپ شانیبد

 
: پطرس زبان را گشوده، گفت 34 :10اعمال رسوالن

 ست،یکه خدا را نظر به ظاهر ن امافتهیقتیالحقیف«
 

براي انتظام کمال زمانها تا همه چیز را  10 :1افسسیان
خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است، در 

 1 .کند، یعنی در او مسیح جمع
 

که شما در زمان سلف  دیآور ادیلهذا به  11 :2افسسیان
 دهیکه به اهل ختنه نام یدر جسم که آنان يهاامت ي(ا
در جسم و ساخته شده به  شانیاما ختنه ا شوند،یم

 )،خوانندیدست است، شما را نامختون م
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خاندان  تیجدا و از وطن حیکه شما در آن زمان از مس 12
و  دیام یو ب گانهیب هوعد يو از عهدها یاجنب ل،یاسرائ

 . دیبود ایخدا در دن یب
شما که در آن وقت  یسیع حیالحال در مس کنیل 13

 .دیاشده کینزد حیبه خون مس د،یدور بود
 

 کیاو هر دو نزد پدر در  لهیکه بوس رایز 18 :2افسسیان 
 .میروح دخول دار

بلکه  دیستین یو اجنب بیبه بعد غر نیپس، از ا 19 
  و از اهل خانه خدا. دیهست نیهموطن مقدس

 یسیکه خود ع دیابنا شده ایرسوالن و انب ادیو بر بن 20
 است.  هیسنگ زاو حیمس

 کلیبه ه شده،عمارت با هم مرتب  یتمام يکه در و 21
 . کندیمقدس در خداوند نمو م

تا در روح  دیشویبا هم بنا کرده م زیشما ن يو در و 22
  .دیمسکن خدا شو

 
و  ونیبه جبل صه دیابلکه تقرب جسته 22 :12عبرانیان

 یو به جنود ب يسماو میاورشل یعنییح يشهر خدا
 شماره از محفل فرشتگان

که در آسمان مکتوبند و  ینخست زادگان يسایو کل 23
  و به ارواح عادالن مکمل عیداور جم يبه خدا

 دهیو به خون پاش دیمتوسط عهد جد یسیو به ع 24
 .لیاز خون هاب کوترین یشده که متکلم است به معن

 
را به خدا  حیتسب یاو قربان لهیپس بوس 15 :13عبرانیان

را که به اسم او معترف  ییثمره لبها یعنیم،یبگذران
 2 باشند.

 
زنده بنا کرده  يمثل سنگها زیشما ن 5 :2اول پطرس

و کهانت مقدس تا  یمارت روحانبه ع دیشویم
 یسیو مقبول خدا را بواسطه ع یروحان يهایقربان
 دیبگذران حیمس
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۲۳۳ 
 

 ونیبره، بر کوه صه نکیکه ا دمیو د 1 :14مکاشفه
صد و چهل و چهار هزار نفر که  ياست و با و ستادهیا

 .دارندیخود مرقوم م یشانیاسم او و اسم پدر او را بر پ
; ۲۳:  ۱۱ نالوسر لعماا ;۳:  ٥٦ شعیاا; ٤; # ۳; # ۱: #  بھمراجعھ شود

 . ۲, ۱:  ۱طرسپاول; ۲۲ ۱۹:  ۱۰ ننیاراعب ;٥:  ۸ ننتیارقدوم

 
 مردمش شود لیباعث تبد یستیموعود با حیمس 23ث
 مسکن روح القدس 6چ
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

و بلند است و ساکن در  یاو که عال رایز 15 :57اشعیا
: دیگویم نیو اسم او قدوس است چن باشدیم تیابد

که  یبا کس زیو مقدس ساکنم و ن یمن در مکان عال
 ایروح افسرده و متواضع دارد تا روح متواضعان را اح

 .و دل افسردگان را زنده سازم مینما
 شهیو هم مودکه تا به ابد مخاصمه نخواهم ن رایز 16

که من  ییخشم نخواهم کرد مبادا روحها و جانها
 به حضور من ضعف به هم رسانند. دمیآفر

غضبناك شده، او را زدم و  يبه سبب گناه طمع و 17
ساخته، خشم نمودم و او به راه دل خود  یخود را مخف

  برفت. ده،یرو گردان
را  وو او را شفا خواهم داد و ا دمیاو را د يهاقیطر 18

 رندیماتم گ يکه با و ینموده، به او و به آنان تیهدا
 خواهم داد. اریبس یتسل

 
هرآینه به شما «: عیسی ایشان را گفت 28 :19متی
اید، در معاد وقتی گویم شما که مرا متابعت نمودهمی

که پسر انسان بر کرسی جالل خود نشیند، شما نیز به 
دوازده کرسی نشسته، بر دوازده سبط اسرائیل داوري 

 1 .خواهید نمود
 

که مرا مسح  رایمن است، ز روح خداوند بر« 18 :4لوقا
را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته  رانیکرد تا فق

و کوران  يرا به رستگار رانیدالن را شفا بخشم و اس
 را آزاد سازم، دگانیموعظه کنم و تا کوب یینایرا به ب
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که او را قبول کردند قدرت  یو اما به آن کسان 12 :1یوحنا
به هر که به اسم او  یعنیداد تا فرزندان خدا گردند، 

 آورد، مانیا
که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش  13

  .افتندیمردم، بلکه از خدا تولد 
 

به تو  نیآم نیآم«: در جواب او گفت یسیع 3: 3یوحنا
از سر نو مولود نشود، ملکوت خدا  یاگر کس میگویم

 » .دید تواندیرا نم
 یممکن است که انسان چگونه«: بدو گفت موسیقودین 4

 گریکه بار د شودیم ایشده باشد، مولود گردد؟ آ ریکه پ
 »داخل شکم مادر گشته، مولود شود؟

 میگویبه تو م نیآم ن،یآم«: در جواب گفت یسیع 5
که  ستیاز آب و روح مولود نگردد، ممکن ن یاگر کس

 داخل ملکوت خدا شود. 
از روح آنچه از جسم مولود شد، جسم است و آنچه  6

 مولود گشت روح است.
شما از سر نو مولود  دیعجب مدار که به تو گفتم با 7

 .دیگرد
آن را  يصدا وزدویم خواهدیباد هر جا که م 8
و به کجا  دیآیاز کجا م یدانینم کنیل يشنویم
 »است هر که از روح مولود گردد. نی. همچنرودیم

 
 يزینه ختنه چ یسیع حیکه در مس رایز 15 :6غالطیان

 بلکه خلقت تازه. یاست و نه نامختون
 

و گناهان مرده  ایو شما را که در خطا 1 :2افسسیان
 2د،یزنده گردان د،یبود

 
 تیچونکه انسان د،ییدروغ مگو گریکدیبه  9 :3کولسیان

 د،یاکرده رونیکهنه را با اعمالش از خود ب
 

که ما به عدالت کرده  ینه به سبب اعمال 5 :3تیطوس
بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل  م،یبود

 القدس است؛که از روح يایتولد تازه و تازگ
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 اشعیا

۲۳٤ 
 

کلمه حق  لهیاو محض اراده خود ما را بوس 18 :1یعقوب
 .مینمود تا ما چون نوبر مخلوقات او باش دیتول

 
 یسیمتبارك باد خدا و پدر خداوند ما ع 3 :1اول پطرس

خود ما را بوساطت  میکه بحسب رحمت عظ حیمس
نمود  دیاز مردگان از نو تول حیمس یسیبرخاستن ع

 زنده، دیام يبرا
 

نه از تخم  دیافتیاز آنرو که تولد تازه  23 :1اول پطرس
به کالم خدا که زنده و تا  یعنییرفانیبلکه از غ یفان

 است. یابداآلباد باق
 

 یروحان ریمشتاق شچون اطفال نوزاده،  2 :2اول پطرس
 د،ینجات نمو کن يتا از آن برا دیغش باش یو ب

 که خداوند مهربان است. دیادهیچش الواقعیاگر ف 3
 
که او عادل است، پس  دیادهیاگر فهم 29 :2یوحنا1

 افتهیتولد  يکه هر که عدالت را بجا آورد، از و دیدانیم
 است.

 
 کندیاه نمهر که از خدا مولود شده است، گن 9 :3یوحنا1

گناهکار بوده  تواندیو او نم ماندیم يتخم او در و رایز
 است. افتهیکه از خدا تولد  رایباشد ز

 
است، از  حیمس ،یسیدارد که ع مانیهر که ا 1 :5یوحنا1

 د،ینمایخدا مولود شده است؛ و هر که والد را محبت م
 1 .دینمایمحبت م زیمولود او را ن

 
 ایآنچه از خدا مولود شده است، بر دن رایز 4 :5یوحنا1

را مغلوب ساخته است،  ایکه دن ياو غلبه ابد؛ییغلبه م
 ماست. مانیا
 
که هر که از خدا مولود شده  میدانیو م 18 :5یوحنا1

 افت،یکه از خدا تولد  یبلکه کس کندیاست، گناه نم
 .کندیاو را لمس نم ریو آن شر داردیخود را نگاه م
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 ; ٤۰:  ۳۲ میاار ;۳۳:  ۳۱ میاار; ۲:  ٦٦ شعیا; ا۲# :  بھشودمراجعھ 
; ۱۰:  ٥۱ رمیزام; ۷, ۲٦:  ۳٦ لقیازح ;۳۱:  ۱۸ لقیازح; ۱۹:  ۱۱ لقیازح

 ;۳:  ٥ متی; ۳:  ۱٤۷ رمیزام; ٦:  ۱۳۸ رمیزام; ۱٦ ۹:  ۱۰۳ رمیزام
; ۱۷:  ٥ ننتیارقدوم ;۲۱:  ٥ نمیارو; ۲۳:  ۱٤ حناوی; ۲٤ ۲۰:  ۱٥ قاول

 ; ۱۳:  ۱ نلسیاوک; ۱۳:  ۲ نفلیپیا; ۱۰�۸, ٥:  ۲ نفسسیاا
 . ٦:  ٤ وبیعق; ۱۳:  ۲ نلسیاو ک

 

 مسیح موعود بایستی برقرار کننده صلح باشد 24ث
ثمره لبها است  نندهیخداوند که آفر 19 :57اشعیا

که  یباد و بر آنان یکه دورند سالمت یبر آنان: دیگویم
را شفا خواهم  شانیباد و من ا یسالمت کندینزد

 .دیبخش
 

 نیجالل و بر زم نییعل یخدا را در اعل« 14 :2لوقا
  »باد. يمردم رضامند انیو در م یسالمت

 
ما است که هر دو را  یکه او سالمت رایز 14 :2افسسیان

بود منهدم  انیرا که در م ییجدا واریو د دیگردان کی
 ساخت، 

بود،  ضیاحکام را که در فرا عتیشر یعنیو عداوت  15
به جسم خود نابود ساخت تا که مصالحه کرده، از هر 

  .ندیافریدر خود ب دیانسان جد کیدو 
خدا مصالحه دهد،  اجسد ب کیو تا هر دو را در  16

 خود که بر آن عداوت را کشت،  بیبوساطت صل
به شما که دور  دیو آمده بشارت مصالحه را رسان 17

 2 بودند. کیکه نزد یو مصالحه را به آنان دیبود
 

 مسیح موعود بایستی وکیل مدافع باشد 6ت
و شفاعت کننده  گریانجیم یستیموعود با حیمس 7ت

 باشد
 دادگستري مسیح موعود  8ث

 شفاعت مسیح موعود 6ا
نبود و تعجب نمود که  یکه کس دیو او د 16 :59اشعیا

 يو يجهت بازو نیوجود نداشت؛ از ا ياشفاعت کننده
 نمود. يریرا دستگ ياو نجات آورد و عدالت او و يبرا
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 اشعیا

۲۳٥ 
 

خود را  حیام که خداوند مساآلن دانسته 6 :20مزامیر
. از فلک قدس خود او را اجابت خواهد نمود، رهاندیم

 .شیبه قوت نجات بخش دست راست خو
دست تو بر مرد دست راست تو باشد و بر  17 :80مزامیر

 .ياساخته يقو شتنیخو يپسر آدم که او را برا
 

خدا  انیخدا واحد است و در م رایز 5 :2اول تیموتائوس
 حیکه مس یانسان یعنیاست  یمتوسط کیو انسان 

 باشد، یسیع
 

 ياجهت او متوسط عهد تازه نیو از ا 15 :9عبرانیان
عهد اول  راتیکفاره تقص ياست تا چون موت برا

  .ابندیرا ب يابد راثیبوقوع آمد، خوانده شدگان وعده م
 

(در طومار کتاب  میآیم نکیآنگاه گفتم، ا 7 :10عبرانیان
خدا بجا  يدر حق من مکتوب است) تا اراده تو را ا

 »آورم.
 
تا  سمینویرا به شما م نیفرزندان من، ا يا 1 :2یوحنا1

نزد  میدار یعیکند، شف یگناه یو اگر کس د؛یگناه نکن
 عادل. حیمس یسیع یعنیپدر 

 ; ۱:  ٥ میاار; ٥:  ٦۳ شعیاا; ۳۲ ۲۳:  ۱۸ شیداپی:  بھمراجعھ شود
 ; ۲, ۱:  ۹۸ رمیزام; ۷:  ٤۰ رمیا زم; ۳۰:  ۲۲ لقیازح
 . ۷:  ۱۳۸ رمیزام; ٦:  ۱۰۸ رمیزام; ۲۳:  ۱۰٦ رمیزام

 

 دادگستري مسیح موعود  8ث
و خود نجات  دیپس عدالت را مثل زره پوش 17 :59اشعیا

لباس در  ينهاد. و جامه انتقام را به جا شیرا بر سر خو
 .دیرا مثل ردا پوش رتیبر کرد و غ

 
و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند  5 :11اشعیا

 1 امانت. انشیم
 

آمد. پس  کیشد و روز نزد یشب منقض 12 :13رومیان
 .میکرده، اسلحه نور را بپوش رونیرا ب یکیاعمال تار
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حق، در قوت خدا با اسلحه  در کالم 7 :6دوم قرنتیان
 عدالت بر طرف راست و چپ،

 
بسته و  یپس کمر خود را به راست 14 :6افسسیان

 . دیستیجوشن عدالت را در بر کرده، با
 . دیرا در پا کن یسالمت لیاستعداد انج نیو نعل 15
که به آن  دیرا بکش مانیهمه سپر ا نیا يو بر رو 16

  .دیرا خاموش کن ریشر نیآتش يرهایت یتمام دیبتوان
 استروح را که کالم خد ریو خود نجات و شمش 17

 .دیبردار
 

 اریهش م،یما که از روز هست کنیل 8 :5اول تسالوکیان
نجات را  دیو محبت و خود ام مانیجوشن ابوده، 

 .میبپوش
 

 یآسمان را گشوده و ناگاه اسب دمیو د 11 :19مکاشفه
 يو حق نام دارد و به عدل داور نیکه سوارش ام دیسف

 د،ینمایو جنگ م
 ۲ . ۹:  ٥۱ شعیاا:  بھمراجعھ شود

 

 مسیح موعود بایستی فدیه دهنده باشد 5ت
 قضاوت در آینده توسط مسیح 2ح
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

را جزا خواهد  شانیا شان،یبر وفق اعمال ا 18 :59اشعیا
داد. به خصمان خود حدت خشم را و به دشمنان 

  .دیپاداش را خواهد رسان ریمکافات و به جزا شیخو
و از طلوع آفتاب از جالل  هوهیو از طرف مغرب از نام  19
که باد  يکه او مثل نهر سرشار رایز دیخواهند ترس يو

  آمد. اهدخداوند آن را براند خو
 ونیصه يبرا ياکه نجات دهنده دیگویو خداوند م 20

 ندیبازگشت نما تیاز معص عقوبیکه در  یآنان يو برا
 خواهد آمد.
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 یسیشهیو در آن روز واقع خواهد شد که ر 10 :11اشعیا
ها آن را ها برپا خواهد شد و امتبه جهت علم قوم

  او با جالل خواهد بود. یو سالمت دیخواهند طلب
 

ع آفتاب تا مغربش اسم من در که از مطل رایز 11 :1مالکی
طاهر در  هیخواهد بود؛ و بُُخور و هد میها عظامت انیم

 هوهیرایخواهد شد، ز دهیهر جا به اسم من گذران
 میها عظامت انیکه اسم من در م دیگویم وتیصبا

 خواهد بود.
 

که پسر انسان خواهد آمد در جالل پدر  رایز 27 :16متی
را  یبه اتفاق مالئکه خود و در آن وقت هر کس شیخو

 موافق اعمالش جزا خواهد داد.
 

سر  نیشما از ا خواهمیبرادران نم يا رایز 25 :11رومیان
 یکه مادام دیکه مبادا خود را دانا انگار دیخبر باش یب

 لیاز اسرائ یبر بعض یسختدل د،یایها درنامت يکه پر
 گشته است.  يطار

 افت،ینجات خواهند  لیاسرائ یهمگ نیو همچن 26
 يانجات دهنده ونیاز صه«چنانکه مکتوب است که 

خواهد  عقوبیرا از  ینید یشد و ب واهدظاهر خ
  برداشت؛

که گناهانشان  یدر زمان شانیاست عهد من با ا نیو ا 27
 »را بردارم.

 
 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه

سلطنت جهان «: گفتندیشد که م بلند در آسمان واقع
 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس

 1 »خواهد کرد.
; ۱٤:  ٤۱ شعیاا; ۲٦, ۲٥:  ۲٥ نیاوال; ٥; # ٤; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 ; ۸, ٥:  ٥٤ شعیاا; ۷: ٤۹ شعیاا ;۱۷:  ٤۸ شعیاا; ۲٤, ٦:  ٤٤ شعیاا
 ;۲۲ ۱:  ٤ روت; ۸:  ۱٤ میاار; ۱٦:  ٦۳ شعیاا ;۱٦:  ٦۰ شعیاا

; ۱٤:  ۲ طوستی; ۱۸:  ٤ وستائوتیمدوم; ٥: ٤ نیاطغال; ۱۰:  ۱ ننتیارقدوم
 . ۹:  ۲ طرسپدوم;۱٥:  ۲ ننیاراعب

 

 مسیح موعود بایستی پیمان جدید ببندد 20ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
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 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح
 شانیاما عهد من با ا: دیگویو خداوند م 21 :59اشعیا

است که روح من که بر تو است و کالم من که در  نیا
تو و از  تیام از دهان تو و از دهان ذردهان تو گذاشته

تو دور نخواهد شد. خداوند  تیذر تیدهان ذر
 از اآلن و تا ابداآلباد.: دیگویم

 
که با  دیآیم یامیا نکیا«: دیگویخداوند م 31 :31ارمیا

خواهم  ياعهد تازه هودایو خاندان  لیخاندان اسرائ
  بست.

 يبستم در روز شانیکه با پدران ا ينه مثل آن عهد 32
 رونیمصر ب نینمودم تا از زم يریرا دستگ شانیکه ا

عهد مرا شکستند، با آنکه خداوند  شانیکه ا رایآورم ز
  »بودم. شانیا شوهرمن  دیگویم

 نیکه بعد از ا يعهد نستیا«: دیگویاما خداوند م 33
خود را  عتیخواهم بست. شر لیبا خاندان اسرائ امیا

خواهم  شانیخواهم نهاد و آن را بر دل ا شانیدر باطن ا
قوم من  شانیخواهم بود و ا شانیا ينوشت و من خدا

 خواهند بود.
به برادرش  یو شخص اشهیبه همسا یکس گریو بار د 34

نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس.  میتعل
از ُخرد و بزرگ مرا  شانیا عیجم: دیگویخداوند م رایز

را خواهم  شانیا انیخواهند شناخت، چونکه عص
 »نخواهم آورد. ادیبه  گریرا د شانیو گناه ا دیآمرز

 
 دیدانیم د،یهست ریپس اگر شما با آنکه شر 13 :11لوقا
داد، چند مرتبه  دید خود بارا به اوال کوین يزهایچ
القدس را خواهد داد به شما روح یپدر آسمان ادتریز

 2 »هر که از او سوال کند.
 

که کالم خدا ساقط شده  ستین نیولکن چن 6 :9رومیان
 ستند،ین یلیاسرائ اند،لیهمه که از اسرائ رایباشد؛ ز

نسل تو «تماما فرزند هستند؛ بلکه  میو نه نسل ابراه 7
 »در اسحاق خوانده خواهند شد.
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بلکه  ستند،یفرزندان جسم، فرزندان خدا ن یعنی 8
 .شوندیفرزندان وعده از نسل محسوب م

 
 

: دیگویرا مالمت کرده، م شانیچنانکه ا 8 :8عبرانیان
که با خاندان  دیآیم یامیا نکیا دیگویخداوند م«

تازه استوار خواهم  يعهد هودایو خاندان  لیاسرائ
 نمود.  

 يبستم، در روز شانیکه با پدران ا ينه مثل آن عهد 9
مصر  نینمودم تا از زم يریرا دستگ شانیکه من ا

در عهد من ثابت نماندند. پس  شانیکه ا رایبرآوردم، ز
 را واگذاردم.    شانیمن ا دیگویخداوند م

که بعد از آن  ياست آن عهد نیا دیگویو خداوند م 10
استوار خواهم داشت که احکام  لیبا خاندان اسرائ امیا

 شانیخواهم نهاد و بر دل ا شانیخود را در خاطر ا
را خدا خواهم بود و  شانیمرقوم خواهم داشت و ا

 1 مرا قوم خواهند بود. شانیا
 . ۲۹ ۲٦:  ۲٦ متی; ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 

 شودیباعث شناخته شدن جالل خدا م حیمس 14ب
 گویی شده استتولد مسیح موعود پیش 1ب
مسیح موعود بایستی مسیح غیر کلیمی ها هم  10ث

 باشد
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

نور تو آمده و  رایو درخشان شو ز زیبرخ 1 :60اشعیا
 است. دهیجالل خداوند بر تو طالع گرد

را  فیطوا ظیجهان را و ظلمت غل یکیتار نکیا رایز 2
اما خداوند بر تو طلوع خواهد نمود و  دیخواهد پوشان

 بر تو ظاهر خواهد شد. يجالل و
 یدرخشندگ ينور تو و پادشاهان بسو يها بسوو امت 3

 تو خواهند آمد.  لوعط
که  نیبرافراز و بب شیچشمان خود را به اطراف خو 4

. پسرانت از دور دنیآیآنها جمع شده، نزد تو م عیجم
 خواهند آمد و دخترانت را در آغوش خواهند آورد. 
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و دل تو لرزان  دیدرخش یو خواه دید یآنگاه خواه 5
 ایدر يکه توانگر رایز د،یخواهد گرد عیشده، وس

ها نزد تو خواهد شد و دولت امت دهیتو گردان يسوب
  خواهد آمد.

 
و  ـدیسازها را شاگـرد پس رفته، همه امت 19 :28متی

 .دیده دیالقدس تعمرا بـه اسم اب و ابن و روح شـانیا
 

 31 است، دهیکه چشمان من نجات تو را د رایز 30 :2لوقا
 32 .یساخت ایها مهامت عیجم يرو شیکه آن را پ

ها کند و قوم تو امت يکه کشف حجاب برا ينور
 »را جالل بُود. لیاسرائ

 
شروع کرده، موعظه به توبه و  میو از اورشل 47 :24لوقا

 ها به نام او کرده شود.آمرزش گناهان در همه امت
 

بود که هر انسان را منور  یقیآن نور حق 9 :1یوحنا
 بود. یو در جهان آمدن گرداندیم

 
: خطاب کرده، گفت شانیباز بد یسیپس ع 12 :8یوحنا

که مرا متابعت کند، در  یمن نور عالم هستم. کس«
 ».ابدیرا  اتینشود بلکه نور حظلمت سالک 

 
امر فرمود  نیخداوند به ما چن رایز 47 :13اعمال رسوالن

منشأ  نیزم ياقصا یها ساختم تا التو را نور امت"که 
 »".ینجات باش

 
تا از  یرا باز کن شانیتا چشمان ا 18 :26اعمال رسوالن
به جانب خدا  طانینور و از قدرت ش يظلمت به سو

 نیمقدس انیدر م یراثیبرگردند تا آمرزش گناهان و م
 2 ».ابندیکه بر من است ب یمانیا لهیبوس

 
 فتند؟یلغزش خوردند تا ب ایآ میگویپس م 11 :11رومیان

تا در  دیها رسنجات به امت شانیحاشا! بلکه از لغزش ا
 آورد. دیپد رتیغ شانیا
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و  دیجهان گرد يدولتمند شانیپس چون لغزش ا 12
 ادتریها، به چند مرتبه زامت يدولتمند شانینقصان ا

  خواهد بود. شانیا يپر
. پس میگویسخن م هاامت يبه شما ا رایز 13: 11رومیان

خدمت خود را  باشمیها مکه رسول امت يرو نیاز ا
  م،ینمایم دیتمج

 یآورم و بعض رتیجنس خود را به غ يابنا دیتا شا 14
  را برهانم. شانیاز ا

 افتنیمصالحت عالم شد، باز  شانیاگر رد شدن ا رایز 15
 1 از مردگان! اتیچه خواهد شد؟ جز ح شانیا

 ;۱٤:  ۱٥ متی; ٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 ;۱٦:  ۱٤ نالوسر لعماا; ۲٤, ۱۹:  ۲۳ متی

 ;۱۲ ۹:  ۱٥ نمیارو; ۳۱, ۳۰:  ۱۷ نالوسر لعماا 
 . ۱٤:  ٥ نفسسیاا 

 

 مسیح نور است 21ب
 مسیح موعود بایستی به فراوانی ثمره ببیند 5چ
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 ظهور جالل و قدرت مسیح موعود 5ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح
 مسیح باید جالل یابد 11ح

 -7-6 :60اشعیا
کنند و اینها کیستند که مثل ابر پرواز می 8 :60اشعیا

  مانند کبوتران بر وزنهاي خود؟ 

ها و کشتیهاي ترشیش اول به درستی که جزیره 9 
انتظار مرا خواهند کشید تا پسران تو را از دور و نقره 
و طالي ایشان را با ایشان بیاورند، به جهت اسم یهوه 

تو را زینت خداي تو و به جهت قدوس اسرائیل زیرا که 
   .داده است

و غریبان، حصارهاي تو را بنا خواهند نمود و  10 
پادشاهان ایشان تو را خدمت خواهند کرد زیرا که در 
غضب خود تو را زدم لیکن به لطف خویش تو را ترحم 

 خواهم نمود
هاي تو نیز دائمًا باز خواهد بود و شب و روز دروازه 11

ها را نزد تو بیاورند بسته نخواهد گردید تا دولت امت
 .و پادشاهان ایشان همراه آورده شوند
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12-15 
 

ها را خواهی مکید و پستانهاي پادشاهان و شیر امت 16
را خواهی مکید و خواهی فهمید که من یهوه نجات 

قدیر اسرائیل، ولی تو  دهنده تو هستم و من
    .باشممی

به جاي برنج، طال خواهم آورد و به جاي آهن، نقره و  17
به جاي چوب، برنج و به جاي سنگ، آهن خواهم آورد 
و سالمتی را ناظران تو و عدالت را حاکمان تو خواهم 

   .گردانید

و بار دیگر ظلم در زمین تو و خرابی و ویرانی در  18 
نخواهد شد و حصارهاي خود را حدود تو مسموع 

    .هاي خویش را تسبیح خواهی نامیدنجات و دروازه
و بار دیگر آفتاب در روز نور تو نخواهد بود و ماه با  19

درخشندگی براي تو نخواهد تابید زیرا که یهوه نور 
    .جاودانی تو و خدایت زیبایی تو خواهد بود

د و ماه تو زوال و بار دیگر آفتاب تو غروب نخواهد کر 20
نخواهد پذیرفت زیرا که یهوه براي تو نور جاودانی 

   .خواهد بود و روزهاي نوحه گري تو تمام خواهد شد

و جمیع قوم تو عادل خواهند بود و زمین را تا به ابد  21 
متصرف خواهند شد. شاخه مغروس من و عمل دست 

 .تا تمجید کرده شوم من
 

 دهییسرا هوداینیسرود در زم نیدر آن روز، ا 1 :26اشعیا 
و حصار  وارهایاست که د يقو يخواهد شد؛ ما را شهر

 2آن نجات است
 

 شانیا يهاتو و ملکه يو پادشاهان الالها 23 :49اشعیا
افتاده،  نیتو خواهند بود و نزد تو رو به زم يهاهیدا

دانست که  یو تو خواه دیسیتو را خواهند ل يخاك پا
که منتظر من باشند، خجل  یهستم و آنان هوهیمن 

 دینخواهند گرد
 

خواهند بـود و در  ـنیصالحان وارث زم 29 :37مزامیر
 آن تـا به ابد سکونت خواهند نمود.

 60اشعیا   2



 اشعیا

۲۳۹ 
 

 
خواهند کرد و  میاو را تعظ نیسالط عیجم 11 :72مزامیر

 خواهند نمود. یها او را بندگامت عیجم
 

 »که در جهان هستم، نور جهانم. یمادام 5 :9یوحنا
 

ناگاه » پدر اسم خود را جالل بده! يا 28 :12یوحنا
جالل دادم و باز جالل «که  دیاز آسمان در رس ییصدا

 »خواهم داد.
 

هستم و پدر من باغبان  یقیمن تاك حق« 1 :15یوحنا
 است.

 
 وهیم نکهیبه ا شودیجالل پدر من آشکارا م 8 :15یوحنا

  .دیو شاگرد من بشو دیاوریب اریبس
 

از  شود،یکه در آن عدالت خدا مکشوف م 17 :1رومیان
 مانیچنانکه مکتوب است که عادل به ا مان،یتا ا مانیا
 خواهد نمود. ستیز

 
 کییکه از نافرمان یقسم نیبه هم رایز 19 :5رومیان

به اطاعت  زین نیگناهکار شدند، همچن ياریشخص بس
 .دیعادل خواهند گرد ياریشخص بس کی

 
شده  دهیآفر م،یکه صنعت او هست رایز 10 :2افسسیان

 ایکه خدا قبل مه کوین يکارها يبرا یسیع حیدر مس
 .میینمود تا در آنها سلوك نما

 
 يبحسب وعده او، منتظر آسمانها یول 13 :3دوم پطرس

که در آنها عدالت ساکن  میهست دیجد نیو زم دیجد
 1 خواهد بود.

 
بزرگ و بلند دارد و دوازده  يواریو د 12 :21مکاشفه

ها ها دوازده فرشته و اسمدروازه دارد و بر سر دروازه

 
 60اشعیا   1

 یدوازده سبط بن يمرقوم است که نامها شانیبر ا
  باشد. لیاسرائ

از مشرق سه دروازه و از شمال سه دروازه و از جنوب  13
  سه دروازه و از مغرب سه دروازه.

و بر آنها دوازده اسم  اساس دارد ازدهشهر دو واریو د 14
  دوازده رسول بره است.

 
ماه آن  ایندارد که آفتاب  اجیو شهر احت 23 :21مکاشفه

 سازدیکه جالل خدا آن را منور م رایدهد ز ییرا روشنا
  و چراغش بره است.

ها در نورش سالک خواهند بود و پادشاهان و امت 24
  درآورد.جهان، جالل و اکرام خود را به آن خواهند 

شب  راکهیدر روز بسته نخواهد بود ز شیهاو دروازه 25
  در آنجا نخواهد بود.

  ها را به آن داخل خواهند ساخت.و جالل و عزت امت 26
 ایکه مرتکب عمل زشت  یکس ایناپاك  يزیو چ 27

که  یدروغ شود، هرگز داخل آن نخواهد شد، مگر آنان
 2 بره مکتوبند. اتیدر دفتر ح

 
به چراغ  اجیشب نخواهد بود و احت گریو د 5 :22فهمکاش

 شانیخداوند خدا بر ا رایو نور آفتاب ندارند، ز
 و تا ابداآلباد سلطنت خواهند کرد. بخشدیم ییروشنا

; ٥:  ۱ رمیزام; ۱۳:  ٥۷ شعیاا; ٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 . ٦ ۱:  ۱۱۲ رمیزام

 
 موعود حیمس نیتده 1ت
 ماموریت و پیشه مسیح موعود 6ث
 اوردیاخبار خوش به ارمغان ب یستیبا حیمس 15ث
 مسیح باید جالل یابد 11ح

روح خداوند یهوه بر من است زیرا خداوند  1 :61اشعیا
مرا مسح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم و مرا 
فرستاده تا شکسته دالن را التیام بخشم و اسیران را 

  به رستگاري و محبوسان را به آزادي ندا کنم، 

و تا از سال پسندیده خداوند و از یوم انتقام خداي ما  2
    .را تسلی بخشم ندا نمایم و جمیع ماتمیان

 61و  60اشعیا   2



 اشعیا

۲٤۰ 
 

تا قرار دهم براي ماتمیان صهیون و به ایشان  3: 61اشعیا
ببخشم تاجی را به عوض خاکستر و روغن شادمانی را 
به عوض نوحه گري و رداي تسبیح را به جاي روح 
کدورت تا ایشان درختان عدالت و مغروس خداوند به 

 .جهت تمجید وي نامیده شوند
 

و بلند است و ساکن در  یاو که عال رایز 15 :57اشعیا
: دیگویم نیو اسم او قدوس است چن باشدیم تیابد

که  یبا کس زیو مقدس ساکنم و ن یمن در مکان عال
 ایتا روح متواضعان را اح روح افسرده و متواضع دارد

  و دل افسردگان را زنده سازم. مینما
 

آمد فوراً از آب بر افت،یدیچون تعم یسیاما ع 16 :3متی
گشاده شد و روح خدا را  يکه در ساعت آسمان بر و

  .دیآیم ينزول کرده، بر و يکه مثل کبوتر دید
است پسر  نیا«که  دیاز آسمان در رس یآنگاه خطاب 17

 »من که از او خشنودم. بیحب
 

خواهند  یتسل شانیا رایز ان،یخوشابحال ماتم 4 :5متی
 .افتی

 
را بدو دادند و چون  ینب ایاشْع فهیآنگاه صح 17 :4لوقا

  که مکتوب است افتیرا  یکتاب را گشود، موضع
که مرا مسح کرد تا  رایروح خداوند بر من است، ز« 18
را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته دالن  رانیفق

و کوران را به  يرا به رستگار رانیرا شفا بخشم و اس
  را آزاد سازم، دگانیکوبموعظه کنم و تا  یینایب

  »خداوند موعظه کنم. دهیو از سال پسند 19
به خادم سپرد و بنشست  ده،یچیپس کتاب را به هم پ 20

  .بودیدوخته م يبر و سهیو چشمان همه اهل کن
 نیامروز ا«شروع به گفتن کرد که  شانیآنگاه بد 21

 1 »شما تمام شد. ينوشته در گوشها
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روح را «: شهادت داده، گفت ییحیپس  32 :1یوحنا
از آسمان نازل شده، بر او قرار  يکه مثل کبوتر دمید

  گرفت.
او که مرا فرستاد تا به  کنیو من او را نشناختم، ل 33

که  ینیدهم، همان به من گفت بر هر کس ب دیآب تعم
روح نازل شده، بر او قرار گرفت، همان است او که به 

  .دهدیدمیالقدس تعمروح
 »است پسر خدا. نیکه ا دهمیشهادت م دهیو من د 34

 
من در شما  یرا به شما گفتم تا خوش نیا 11 :15یوحنا

 شما کامل گردد. يباشد و شاد
 

در وقت مقبول تو را «: دیگویم رایز 2 :6دوم قرنتیان
» مستجاب فرمودم و در روز نجات تو را اعانت کردم.

اآلن روز نجات  نکیالحال زمان مقبول است؛ ا نکیا
 است.

 
 دیالحال شادمانم، نه از آنکه غم خورد 9 :7دوم قرنتیان

که غم شما  رایز د،یغم شما به توبه انجام نکهیبلکه از ا
 از ما به شما نرسد. یانیوجه ز چیخدا بود تا به ه يبرا
به  باشدیخداست منشأ توبه م يکه برا یغم رایز 10

 يویاما غم دن ست؛ین یمانیجهت نجات که از آن پش
 2 منشأ موت است.

 ; ۱۳ ۸:  ۱٦ لقیازح; ۱:  ۱۲ شعیاا; ۱# :  بھمراجعھ شود
 . ٦ ٤:  ۳ طوستی; ۲٦ ۱٤ حناوی; ۱۱:  ۳۰ رمیزام

 

 مسیح بایستی پیمان جدید ببندد 20ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

هاي قدیم را بنا خواهند نمود و ایشان خرابه 4 :61اشعیا
را بر پا خواهند داشت و شهرهاي هاي سلف و ویرانه

هاي دهرهاي بسیار را تعمیر خراب شده و ویرانه
   .خواهند نمود
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 اشعیا

۲٤۱ 
 

هاي شما را خواهند و غریبان برپا شده، گله 5 : 61اشعیا
چرانید و بیگانگان، فالحان و باغبانان شما خواهند 

   .بود

و شما کاهنان خداوند نامیده خواهید شد و شما را به  6 
ها را خدام خداي ما مسمی خواهند نمود. دولت امت

   .خواهید خورد و در جالل ایشان فخر خواهید نمود

به عوض خجالت، نصیب مضاعف خواهند یافت و به  7
عوض رسوایی از نصیب خود مسرور خواهید شد. 

یب مضاعف خواهند بنابراین ایشان در زمین خود نص
   .یافت و شادي جاودانی براي ایشان خواهد بود

دارم و زیرا من که یهوه هستم، عدالت را دوست می 8 
دارم و اجرت ایشان را به از غارت و ستم نفرت می

راستی به ایشان خواهم داد و عهد جاودانی با ایشان 
   .خواهم بست

ان در میان ها و ذریت ایشو نسل ایشان در میان امت 9 
ها معروف خواهند شد. هر که ایشان را بیند قوم

اعتراف خواهد نمود که ایشان ذریت مبارك خداوند 
 .باشندمی

 
 یو تمام شتنیخو دیپس نگاه دار 28 :20اعمال رسوالن

القدس شما را بر آن اسقف مقرر آن گله را که روح
که آن را به خون  دیکن تیخدا را رعا يسایفرمود تا کل

 1 است. دهیخود خر
 

: دیگویرا مالمت کرده، م شانیچنانکه ا 8 :8عبرانیان
که با خاندان  دیآیم یامیا نکیا دیگویخداوند م«

تازه استوار خواهم  يعهد هودایو خاندان  لیاسرائ
 نمود.

 يبستم، در روز شانیکه با پدران ا ينه مثل آن عهد 9 
مصر  نینمودم تا از زم يریرا دستگ شانیکه من ا

در عهد من ثابت نماندند. پس  شانیکه ا رایبرآوردم، ز
 را واگذاردم. شانیمن ا دیگویخداوند م

که بعد از آن  ياست آن عهد نیا دیگویو خداوند م 10 
استوار خواهم داشت که احکام  لیبا خاندان اسرائ امیا

 شانیخواهم نهاد و بر دل ا شانیخود را در خاطر ا
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را خدا خواهم بود و  شانیمرقوم خواهم داشت و ا
 مرا قوم خواهند بود. شانیا
نخواهد  میو برادر خود را تعل هیهمسا یکس گریو د 11

که همه از  رایداد و نخواهد گفت خداوند را بشناس ز
  خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت.

ترحم خواهم فرمود و  شانیا يرهایبر تقص رایز 12
  »نخواهم آورد. ادیبه  گریگناهانشان را د

گفت، اول را کهنه ساخت؛ و آنچه  »هتاز«پس چون  13
 شده است، مشرف بر زوال است. ریکهنه و پ

 
و کهانت ملوکانه  دهیبرگز لهیلکن شما قب 9 :2اول پطرس

 دیکه ملک خاص خدا باشد هست یو امت مقدس و قوم
خود  بیاو را که شما را از ظلمت، به نور عج لیتا فضا

 .دییخوانده است، اعالم نما
 

 کنم،یم حتیشما نص انیرا در م رانیپ 1 :5اول پطرس
 حیهستم و شاهد بر زحمات مس ریبا شما پ زیمن که ن

 که مکشوف خواهد شد. یدر جالل کیو شر
و نظارت آن  دیشماست بچران انیگله خدا را که در م 2 

ت سود و نه بجه ينه به زور بلکه به رضامند د،یرا بکن
  بلکه به رغبت؛ حیقب

بلکه  دیبکن يخود خداوند يهاقسمت برو نه چنانکه  3
 د،یبجهت گله نمونه باش

شبانان ظاهر شود، تاج ناپژمرده  سیکه رئ یتا در وقت 4 
 .دیابیجالل را ب

 
و ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان و کهنه  6 :1مکاشفه

 2 .نیباد تا ابداآلباد. آم ییساخت، او را جالل و توانا
 

ما پادشاهان و کهنه  يخدا يرا برا شانیو ا 10 :5مکاشفه
 »سلطنت خواهند کرد. نیو بر زم یساخت
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۲٤۲ 
 

که از  یخوشحال و مقدس است کس 6 :20مکاشفه
تسلط  یموت ثان نهایدارد. بر ا یاول قسمت امتیق

خواهند بود و هزار  حیندارد بلکه کاهنان خدا و مس
 سال با او سلطنت خواهند کرد.

 . ٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 

مسیح موعود بایستی مسیح غیر کلیمی ها هم  10ث
 باشد

 مسیح موعود بایستی به فراوانی ثمره ببیند 5چ
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

و جان من  کنمیم اریبس يشاددر خداوند  10 :61اشعیا
که مرا به جامه نجات  رایز دینمایخود وجد م يدر خدا

. چنانکه دیعدالت را به من پوشان يملبس ساخته، ردا
و عروس، خود  دهدیم شیرا به تاج آرا شتنیداماد خو

  .بخشدیم نتیز ورهایرا به ز
و باغ،  اندیروینباتات خود را م ن،یچنانکه زم رایز 11

 هوهیهمچنان خداوند  دهد،یرا نمو م شیزرع خو
ها خواهد امت یتمام يرو شیرا پ حیعدالت و تسب

 .دیانیرو
 

 ایآ ؟یانیکه عر دیکه تو را آگاهان«: گفت 11 :3پیدایش
 ،يکه تو را قدغن کردم که از آن نخور یاز آن درخت

 »؟يخورد
 

 دیجان من خداوند را تمج«: گفت میپس مر 46 :1لوقا
 1کند،یم

 
چونکه  م،یکشیهم آه م نیکه در ا رایز 2 :5دوم قرنتیان

که خانه خود را که از آسمان است  میمشتاق هست
 م،یبپوش

 .میشو افتیانیو نه عر دهیپوش الواقعیاگر ف 3 
 

ملبس  دیبه جامه سف دیهر که غالب آ 5 :3مکاشفه
محو نخواهم  اتیخواهد شد و اسم او را از دفتر ح
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در حضور پدرم و فرشتگان او  يبلکه به نام وساخت 
 اقرار خواهم نمود.

به  يکه زر مصفا کنمیم حتیتو را نص 18: 3مکاشفه
را  دیو رخت سف يتا دولتمند شو يآتش را از من بخر

و  تو ظاهر نشود یانیو ننگ عر يشو دهیتا پوشان
 .یابـییـینایب ـدهیسرمـه را تا به چشمـان خود کش

 
مرا » !یدانیخداوندا تو م«: من او را گفتم 14 :7مکاشفه

که از عذاب سخت  باشندیم یکسان شانیا«: گفت
و لباس خود را به خون بره شست و شو  ندیآیم رونیب

 اند.نموده دیکرده، سف
 

 میکن دیو او را تمج مییو وجد نما يشاد 7 :19مکاشفه
است و عروس او خود را حاضر  دهیکه نکاح بره رس رایز

 ساخته است.
و به او داده شد که به کتان پاك و روشن خود را  8 

  است. نیمقدس يکه آن کتان عدالتها رایز» بپوشاند،
 ; ۲٥:  ۲ شیداپی; ٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 ۲ . ۹:  ۲طرسپاول; ۹ ۳:  ۱ طرسپاول; ٤:  ٤ نفلیپیا; ۱٥ ۷:  ۳ شیداپی

 

مسیح موعود بایستی مسیح غیر کلیمی ها هم  10ث
 باشد

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

سکوت نخواهم کرد و به  ونیبه خاطر صه 1 :62اشعیا
خاموش نخواهم شد تا عدالتش مثل نور  میخاطر اورشل

  که افروخته باشد. یطلوع کند و نجاتش مثل چراغ
پادشاهان، جالل تو را  عیعدالت تو را و جمها، و امت 2

که دهان  يدیمشاهده خواهند نمود. و تو به اسم جد
  شد. یخواه یسمم دهدیخداوند آن را قرار م

و تو تاج جالل، در دست خداوند و افسر ملوکانه، در  3
 بود. یخود خواه يدست خدا

 
که او  رایبرو ز«: را گفت يخداوند و 15 :9اعمال رسوالن

ها و امت شیمن است تا نام مرا پ دهیف برگزظر
 ببرد. لیاسرائ یو بن نیسالط
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 زیو هر که ورزش کند در هر چ 25 :9اول قرنتیان
لکن  ابندیرا ب یتا تاج فان شانیاما ا کشد؛یم اضتیر

 را. یرفانیما تاج غ
 

 اقیو مورد اشت زیبرادران عز يا ن،یبنابرا 1 :4فلیپیان
در خداوند استوار  نطوریو تاج من، به هم يمن و شاد

  .زانیعز يا دیباش
 

من  يتاج عدالت برا نیبعد از ا 8 :4دوم تیموتائوس
حاضر شده است که خداوند داور عادل در آن روز به 

 یبه همه کسان زیمن خواهد داد؛ و نه به من فقط بلکه ن
 .دارندیکه ظهور او را دوست م

 
که متحمل تجربه شود،  یخوشابحال کس 12 :1یعقوب

را که خداوند  یاتیکه چون آزموده شد، آن تاج ح رایز
 .افتیبه محبان خود وعده فرموده است خواهد 

 
شبانان ظاهر شود،  سیکه رئ یتا در وقت 4 :5اول پطرس

 .دیابیتاج ناپژمرده جالل را ب
 

مترس!  دیکش یکه خواه یاز آن زحمات 10 :2مکاشفه
ما را در زندان خواهد انداخت از ش یبعض سیابل نکیا

 دیو مدت ده روز زحمت خواه دیتا تجربه کرده شو
را به تو  اتیباش تا تاج ح نی. لکن تا به مرگ امدیکش

 دهم.
 

آنکه گوش دارد، بشنود که روح به  17 :2مکاشفه
 یاز من مخف د،یغالب آو آنکه : دیگویچه م ساهایکل

 دیبه او خواهم بخش دیسف یخواهم داد و سنگ يبه و
آن  يمرقوم است که احد دیجد یکه بر آن سنگ اسم

 1 باشد. افتهیجز آنکه آن را  داندیرا نم
 

حفظ کن  يپس آنچه دار م،یآیم يبزود 11 :3مکاشفه
  .ردیتاج تو را بگ یمبادا کس
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و چهار تخت است؛  ستیو گرداگرد تخت، ب 4 :4مکاشفه
در  دیسف ياکه جامه ریو چهار پ ستیو بر آن تختها ب

 .نیزر يتاجها شانیو بر سر ا دمیبر دارند نشسته د
 

در  افتندیم ریو چهار پ ستیآنگاه آن ب 10 :4مکاشفه
و او را که تا ابداآلباد زنده است  نیحضور آن تخت نش

تخت انداخته،  شیخود را پ يو تاجها کنندیعبادت م
 : ندیگویم
که جالل و اکرام و قوت را  یخداوند، مستحق يا« 11
و محض  يادهیکه تو همه موجودات را آفر رایز ،یابیب

 »شدند. دهیو آفر دنداراده تو بو
 

 یزن: در آسمان ظاهر شد میعظ یو عالمت 1 :12مکاشفه
و بر سرش  شیهایپا ریکه آفتاب را در بر دارد و ماه ز

 2از دوازده ستاره است، یتاج
 ; ۲۹:  ۷ ۲ متی; ٥; # ٤; # ۳; #; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 . ٤ ۱:  ۱٤ مکاشفھ; ۲:  ٦ مکاشفھ; ۱۹:  ۲ نکیاوتسالاول

 

 مردمش يمحبت پادشاه برا 20ب
 موعود حیو مس یاله ضیف 23ب
 مسیح موعود بایستی پیمان جدید ببندد 20ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

شد و  ینخواه یبه متروك مسم گریو تو د 4 :62اشعیا
خرابه نخواهند گفت، بلکه تو را  گریرا بار د نتیزم

خداوند  رایز دیرا بعوله خواهند نام نتیو زم بهیحفص
تو منکوحه خواهد  نیاز تو مسرور خواهد شد و زم

  .دیگرد
 شیرا به نکاح خو يازهیجوان دوش يچنانکه مرد رایز 5

چنان پسرانت تو را منکوحه خود  آورد،همیدر م
خواهند ساخت و چنانکه داماد از عروس مبتهج 

 از تو مسرور خواهد بود. تیهم چنان خدا گردد،یم
ام که تو گماشته يبانان بر حصارها دهید میاورشل يا 6

 يسکوت نخواهند کرد. ا شهیهر روز و هر شب هم
 !دیمتذکران خداوند خاموش مباش
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را استوار  میتا اورشل دینده یراما آو او ر 7: 62اشعیا
  بسازد. حیکرده، آن را در جهان محل تسب

 شیخو يقو يخداوند به دست راست خود و به بازو 8
غله تو را مأکول  گریقسم خورده، گفته است که بار د

 شیشراب تو را که برا بان،یدشمنانت نسازم و غر
  .دینخواهند نوش يادهیزحمت کش

آن را خورده، خداوند  نندیچیآن را م هک یبلکه آنان 9
 کنند،یکه آن را جمع م یخواهند نمود و آنان حیرا تسب

 .دیقدس من خواهند نوش يآن را در صحنها
 

و تو را تا به ابد نامزد خود خواهم ساخت و  19 :2هوشع
نامزد خود  تیتو را به عدالت و انصاف و رأفت و رحمان

  .دیخواهم گردان
 هوهیبه امانت نامزد خود ساختم آنگاه  و چون تو را 20

 »شناخت. یرا خواه
 

 دهیخداوند تو را مثل زن مهجور و رنج رایز 6 :54اشعیا
که ترك شده  یدل خوانده است و مانند زوجه جوان

  .دیگویرا م نیتو ا يباشد. خدا
ترك کردم اما به  ياتو را به اندك لحظه رایز 7

 تو را جمع خواهم نمود. میعظ يهارحمت
 

است و نجات  ریتو قد انیدر م تیخدا هوهی 17 :3صفنیا
خواهد نمود و در  اریبس يخواهد داد. او بر تو شاد

و با سرودها بر تو  افتیخواهد  یمحبت خود آرام
  خواهد نمود. يشاد

 
که  رایگله کوچک، ز يا دیترسان مباش« 32 :12لوقا

 دیپدر شما است که ملکوت را به شما عطا فرما یمرض
 

در  یمنوال خوش نیکه بر ا میگویبه شما م 7 :15لوقا
 شتریگناهکار ب کیبه سبب توبه  دینمایآسمان رخ م

 1 به توبه ندارند. اجینود و نه عادل که احت ياز برا
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که عروس دارد داماد است، اما دوست  یکس 29 :3یوحنا
از آواز داماد  شنود،یآواز او را م ستادهیداماد که ا

من کامل  یخوش نی. پس اگرددیخشنود م اریبس
 .دیگرد

 
من در شما  یرا به شما گفتم تا خوش نیا 11 :15یوحنا

 شما کامل گردد. يباشد و شاد
 

که  کندیندا م لیدر حق اسرائ زین ایو اشع 27 :9رومیان
لکن  باشد، ایدر گیمانند ر لیاسرائ یهرچند عدد بن«
 افت؛ینجات خواهند  هیبق

 
 میکن دیو او را تمج مییو وجد نما يشاد 7 :19مکاشفه

است و عروس او خود را حاضر  دهیکه نکاح بره رس رایز
 ساخته است.

 
 الهیاز آن هفت فرشته که هفت پ یکیو  9 :21مکاشفه

را دارند، آمد و مرا مخاطب  نیآخر يپر از هفت بال
تا عروس منکوحه بره را به تو نشان  ایب«: ساخته، گفت

 2 »دهم.
 ; ۹:  ۳۰تثنیھ ;۳۱:  ٤ تثنیھ; ٥; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

  ۱; ۲۲:  ۱۲ لئیوسماول; ٥:  ۱ وعیش; ۱۸ ۱٦, ۸, ٦:  ۳۱ تثنیھ
 ; ۱۰:  ٥۳ شعیاا; ۱٦ ۱٤:  ٤۹ شعیاا; ۱۰:  ۱۹ اول پادشاھان

 ; ٤۱:  ۳۲میاار; ۱۲:  ٦۲ شعیاا ;۱۰:  ٦۰ شعیاا; ۷, ٦, ۱:  ٥٤ شعیاا
; ۱٤:  ۹٤ رمیزام; ۱۱:  ۱٦ رمیزام; ۱۱ ۷:  ۱ شعھو ;٤۱:  ۲۰ لقیازح

; ۲:  ۲ نفلیپیا  ;۱۷:  ۱٤ نمیارو; ۱۳:  ۱۷ حناوی; ۳۱:  ۱٦ یخوارتاول
 . ۲:  ۲۱ مکاشفھ

 
مسیح موعود بایستی مسیح غیر کلیمی ها هم  10ث

 باشد
بَرك داده کشان مسیح موعود بایستی زحمت 22ث

 شوند
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح
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قوم را  قی. طردیها بگذراز دروازه دیبگذر 10 :62اشعیا
و  دیو شاهراه را بلند کرده، مرتفع ساز دیساز ایمه

  .دییها برپا نماعلم را به جهت قوم دهیسنگها را برچ
اعالن کرده است، پس  نیزم يخداوند تا اقصا نکیا 11

. همانا دیآینجات تو م نکیا دییبگو ونیبه دختر صه
 دباشیم شیرو شیمکافات او پ واجرت او همراهش 

شدگان خداوند  هیرا به قوم مقدس و فد شانیو ا 12
 ریخواهند ساخت و تو به مطلوب و شهر غ یمسم

 شد. یخواه دهیمتروك نام
 

 ینس هوهیبنا کرد و آن را  یمذبح یو موس 15 :17خروج
 .دینام

 
 یسی شهیو در آن روز واقع خواهد شد که ر 10 :11اشعیا

ها آن را ها برپا خواهد شد و امتبه جهت علم قوم
  او با جالل خواهد بود. یو سالمت دیخواهند طلب

 
 یسیو نام او را ع دییخواهد زا يو او پسر 21 :1متی

را از گناهانشان  شیکه او امت خو راینهاد، ز یخواه
 ».دیخواهد رهان

 
از او خبر  ینب يایاست آنکه اشع نیهم رایز 3 :3متی

که راه  ابانیدر ب ياندا کننده يصدا«: دیگویداده، م
 1 ».دییو طُرُق او را راست نما دیساز ایخداوند را مه

 
پادشاه تو  نکیا دییرا گو ونیدختر صه«که  5 :21متی

 »و سواره بر حمار و بر کره االغ. یبا فروتن دیآینزد تو م
 

خواهد  يو يرو شیپ اسیو او به روح و قوت ال 17 :1لوقا
پدران را به طرف پسران و نافرمانان  يتا دلها دیخرام

خدا  يمستعد برا یرا به حکمت عادالن بگرداند تا قوم
 »سازد. ایمه

 
بلند  ابانیمار را در ب یو همچنان که موس 14 :3یوحنا

 بلند کرده شود، دیبا زیپسر انسان ن نینمود، همچن
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: دندیالبته شن دند؟ینشن ایآ میگویلکن م 18 :10رومیان
و کالم  دیدر تمام جهان منتشر گرد شانیصوت ا«
 ».دیربع مسکون رس يتا اقصا شانیا
 

و اجرت من با  میآیم يبه زود نکیو ا« 12 :22مکاشفه
 2 عمالش جزا دهم.را بحسب ا یمن است تا هر کس

 ;٦:  ۷ تثنیھ; ٥; # ٤; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
; ۱٤:  ٥۷ شعیاا; ۲۲:  ٤۹ شعیاا; ۳:  ۱۸ شعیاا; ۹:  ۲۸ تثنیھ; ۱۹: ۲٦ تثنیھ 

 ;۳ ۱:  ۹۸ رمیزام; ۱۹:  ٥۹ شعیاا
  . ۱۸ ۱۱:  ۱۰ نمیارو; ۱٥:  ۱٦ سقرم; ۱۰:  ٥ لھازغزلغ

 

 باشدمسیح موعود بایستی فدیه دهنده  5ت
 مسیح موعود بایستی وکیل مدافع باشد 6ت
 موعود حیرنج مس 11ج
 قضاوت در آینده توسط مسیح 2ح

که از ادوم با لباس سرخ از بصره  ستیک نیا 1 :63اشعیا
خود ملبس است  لیکه به لباس جل نیا یعنید؟یآیم

من که به عدالت  خرامد؟یم شیو در کثرت قوت خو
  .باشمینجات، زور آور م يو برا کنمیتکلم م

که  یچرا لباس تو سرخ است و جامه تو مثل کس 2
  کند؟ مالیچرخشت را پا

ها از قوم ينمودم و احد مالیرا تنها پا تمن چرخش 3
کردم و به  مالیرا به غضب خود پا شانیبا من نبود و ا

به  شانیلگد کوب نمودم و خون ا شیحدت خشم خو
جامه خود را آلوده  یشده، تمام دهیلباس من پاش

  ساختم.
شدگانم  هیانتقام در دل من بود و سال فد ومیکه  رایز 4

  بود. دهیرس
 راینبود و تعجب نمودم ز ياو اعانت کننده ستمیگرو ن 5

من مرا نجات داد و حدت  ينبود. لهذا بازو يریدستگ
  نمود. يریخشم من مرا دستگ

را از  شانینموده، ا مالیها را به غضب خود پاو قوم 6
را بر  شانیمست ساختم. و خون ا شیحدت خشم خو

 .ختمیر نیزم
 

در  اریو چه بس ابمیاست که ب يدیاما مرا تعم 50 :12لوقا
 دیکه آن بسر آ یتا وقت هستم یتنگ
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بلکه اآلن آمده است  دیآیم یساعت نکیا 32 :16یوحنا
به نزد خاصان خود و  یکیشد هر  دیکه متفرق خواه

که پدر  رایز ستمیتنها ن کنیگذارد. ل دیمرا تنها خواه
 با من است.

 
که فروغ جاللش و خاتم جوهرش بوده و  3 :1عبرانیان

به کلمـه قوت خود حامـل همه موجودات بـوده، 
به  ـد،یچـون طهـارت گناهـان را به اتمـام رسان

 بنشست، نییعل یدر اعلـ ـایدست راست کبر
 

آورد  نیپس آن فرشته داس خود را بر زم 19 :14مکاشفه
 میآن را در چرخشت عظ ده،یرا چ نیزم يو موها

  .ختیغضب خدا ر
و خون از  فشردندیشهر به پا ب رونیو چرخشت را ب 20

چرخشت تا به دهن اسبان به مسافت هزار و ششصد 
 شد. يپرتاب جار ریت

 
ارد و نام او خون آلود در بر د ياو جامه 13 :19مکاشفه

  .خوانندیم» کلمه خدا«را 
و به  دیسف يکه در آسمانند، بر اسبها ییو لشکرها 14

  .آمدندیو پاك ملبس از عقب او م دیکتان سف
تا به آن  دیآیم رونیب زیت يریو از دهانش شمش 15

 یحکمران نیآهن يها را بزند و آنها را به عصاامت
 يخواهد نمود؛ و او چرخشت خمر غضب و خشم خدا

 1 .افشردیخود م يپا ریقادر مطلق را ز
 ;۱۷, ۱٦:  ٥۹ شعیاا; ٥; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 . ۲۰:  ۱۸ مکاشفھ; ۱۷ ۹:  ٦ مکاشفھ

 

 عمل رستگاري توسط مسیح موعود 26ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

خداوند را  حاتیخداوند و تسب ياحسانها 7 :63اشعیا
ما  يذکر خواهم نمود برحسب هر آنچه خداوند برا

 يکه برا یعمل نموده است و به موجب کثرت احسان
ها و وفور رأفت خود بجا موافق رحمت لیخاندان اسرائ
  آورده است.
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 انتیکه خ یقوم من و پسران شانیا: گفته است رایز 8
شده  شانیپس نجات دهنده ا باشند؛ینخواهند کرد م

  است.
به تنگ آورده شد و فرشته  شانیا يهایاو در همه تنگ 9

را نجات داد. در محبت و حلم خود  شانیا يحضور و
 شانیمتحمل ا م،یقد امیا عیداد و در جم هیرا فد شانیا

 را برداشت. شانیشده، ا
 

 ده،ید اریبس یآمده، گروه رونیب یسیپس ع 14 :14متی
 را شفا داد شانیا مارانیرحم فرمود و ب شانیبر ا

 
خدا قوم خود را رد کرد؟  ایآ میگویپس م 1: 11رومیان

از سبط  میاز اوالد ابراه یلیاسرائ زیکه من ن رایحاشا! ز
  هستم. نیامیبن

خدا قوم خود را که از قبل شناخته بود، رد نفرموده  2
 د،یگویچه م اسیکه کتاب در ال دیدانینم ایاست. آ

 کندیخدا استغاثه ماز  لیچگونه بر اسرائ
 

اند، لکن بجهت شما دشمنان لینظر به انج 28 :11رومیان
  به خاطر اجداد محبوبند. ارینظر به اخت

 
و لطف نجات دهنده ما  یچون مهربان کنیل 4 :3تیطوس

  خدا ظاهر شد،
بلکه  م،یکه ما به عدالت کرده بود ینه به سبب اعمال 5

محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولد تازه و 
  القدس است؛که از روح يایتازگ

افاضه نمود، به توسط نجات  يکه او را به ما به دولتمند 6
  ح،یمس یسیدهنده ما ع

بحسب  میاو عادل شمرده شده، وارث گرد ضیتا به ف 7
 2 .یجاودان اتیح دیام

 
 يدر هر امر ستیبایجهت م نیاز ا 17 :2عبرانیان

 ياکهنه سیمشابه برادران خود شود تا در امور خدا رئ
  شده، کفاره گناهان قوم را بکند. نیو ام میکر
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تجربه  ده،یکه چون خود عذاب کش رایز 18: 2عبرانیان
 .دیاستطاعت دارد که تجربه شدگان را اعانت فرما دید

 
که نتواند  میندار ياکهنه سیرئ رایز 15 :4عبرانیان

 زیما بشود، بلکه آزموده شده در هر چ يهمدرد ضعفها
 به مثال ما بدون گناه

 
که  ییبتهایهر چند پسر بود، به مص 8 :5عبرانیان

 اطاعت را آموخت د،یکش
 
 نکهیو محبت خدا به ما ظاهر شده است به ا 9 :4یوحنا1

 يخود را به جهان فرستاده است تا به و گانهیخدا پسر 
  .میینما ستیز
است، نه آنکه ما خدا را محبت  نیو محبت در هم 10

او ما را محبت نمود و پسر خود را  نکهیبلکه ا م،ینمود
 فرستاد تا کفاره گناهان ما شود.

 
که پدر  میدهیو شهادت م میادهیو ما د 14 :4یوحنا1

 پسر را فرستاد تا نجات دهنده جهان بشود.
 

و نخست  نید امکه شاه حیمس یسیو از ع 5 :1مکاشفه
پادشاهان جهان است. مر او را  سیزاده از مردگان و رئ

و ما را از گناهان ما به خون  دینمایکه ما را محبت م
 1خود شست،

 ; ۱٦:  ٤۸ شیداپی ;۱۷ ۱۱:  ۲۲ شیداپی; ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 ; ۸:  ۱٤ میاار; ٤, ۳:  ٤٦ شعیاا ;۱۱:  ٤۳ شعیاا; ۸:  ٤۱ شعیاا

 . ۱:  ۳ مالکی; ٤:  ۱۳ شعھو

مسیح موعود بایستی مسیح غیر کلیمی ها هم  10ث
 باشد

 انکار شود یستیموعود با حیمس 3ج
که مرا طلب ننمودند مرا جستند و  یآنان 1 :65اشعیا
که به اسم  ی. و به قومافتندیمرا  دندیکه مرا نطلب یآنان

  .کیلب کینشدند گفتم لب دهیمن نام
که  يقوم متمرد يخود را بسو يروز دستها یتمام 2

سلوك  دهیخود به راه ناپسند االتیموافق خ
 دراز کردم. نمودندیم
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 رتیبه غ ستیمرا به آنچه خدا ن شانیا 21 :32تثنیه

. و من دندیخود مرا خشمناك گردان لیآوردند و به اباط
خواهم آورد و  رتیبه غ ستیرا به آنچه قوم ن شانیا

 مناك خواهم ساخت.را خش شانیبه امت باطل، ا
 

و  ایقاتل انب م،یاورشل م،یاورشل يا« 37 :23متی
سنگسار کننده مرسالن خود! چند مرتبه خواستم 

خود  يهاکه جوجه یفرزندان تو را جمع کنم، مثل مرغ
  !دیو نخواست کندیبال خود جمع م ریرا ز

 
مبادا آنچـه  د،یکن ـاطیپس احت 40 :13اعمال رسوالن
 مکتوب است، بر شمـا واقـع شـود ـایدر صحف انب

و تعجـب  دیشمارندگان، مالحظـه کن ـریحق يا«که  41
 ـامیرا در ا یکه مـن عملـ رایز دیو هالك شو دیینما

شما را از آن  یکه هر چند کس یآرم، عمل ـدیشمـا پد
 »کرد. دینخواه ـقیتصد ـد،یاعالم نما

 
ما نه از  یعنیدعوت فرمود  زیو آنها را ن 24 :9رومیان

  .زیها نفقط بلکه از امت هودی
را که قوم من  یآنان«: دیگویچنانکه در هوشع هم م 25

نبودند، قوم خود خواهم خواند و او را که دوست 
  نداشتم محبوبه خود.

گفته شد که شما قوم من  شانیکه به ا ییو جا 26
خوانده خواهند  یح يخدادر آنجا پسران  د،یستین

 2 »شد.
 

 یآنان: دیگویجرأت کرده، م زین ایو اشع 20 :10رومیان
که مرا  یو به کسان افتندیکه طالب من نبودند مرا 

  ».دمیظاهر گرد دندینطلب
خود  يتمام روز دستها«: دیگویم لیاما در حق اسرائ 21

  »و مخالف. عینامط یقوم يرا دراز کردم به سو
 

 . ٤۲, ٤۱:  ۱۹ قاول ;۳٤:  ۱۳ قاول; ۲٤:  ۱ لمثاا:  بھمراجعھ شود
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 اشعیا

۲٤۸ 
 

 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح
در  رهیچنانکه ش: دیگویم نیخداوند چن 8 :65اشعیا

 رایآن را فاسد مساز ز ندیگویو م شودیم افتیخوشه 
که برکت در آن است، همچنان به خاطر بندگان خود 

  را) بالکل هالك نسازم. شانیعمل خواهم نمود تا (ا
از  شیخو يکوهها يبرا یو وارث عقوبیاز  یبلکه نسل 9
ورثه آن و  دگانمیبه ظهور خواهم آورد. و برگز هودای

  بندگانم ساکن آن خواهند شد.
ها عاکور، خوابگاه رمه يها و وادو شارون، مرتع گله 10

 خواهد شد. اند،دهیبه جهت قوم من که مرا طلب
 

دور نخواهد شد. و نه فرمان  هودایعصا از  10 :49پیدایش
. و مر او را دیایب لویتا ش يو يهایپا انیاز م ییفرما

 اطاعت امتها خواهد بود.
 

و ترنم  ینموده، با شادمان اریشکوفه بس 2 :35اشعیا
کرمل و  ییبایخواهد کرد. شوکت لبنان و ز يشاد

 ییبایو ز هوهیشارون به آن عطا خواهد شد. جالل 
 خواهند نمود.ما را مشاهده  يخدا

 
خواهم داد  يرا از آنجا به و شیو تاکستانها 15 :2هوشع
(مبدل خواهم ساخت)  دیعخور را به دروازه ام يو واد

آمدنش  رونیو مثل روز ب اشیجوان امیو در آنجا مانند ا
 .دییمصر خواهد سرا نیاز زم

 
کند که و اشعیا نیز در حق اسرائیل ندا می 27 :9رومیان

هرچند عدد بنی اسرائیل مانند ریگ دریا باشد، لکن «
   بقیه نجات خواهند یافت؛ 

زیرا خداوند کالم خود را تمام و منقطع ساخته، بر  28
 1 «.  زمین به عمل خواهد آورد

الجنود اگر رب«و چنانکه اشعیا پیش اخبار نمود که  29
شدیم گذارد، هرآینه مثل سدوم میی نمیبراي ما نسل

 «.گشتیمو مانند غموره می
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 یتیبق زیدر زمان حاضر ن نیپس همچن 5 :11رومیان
  مانده است. ضیف اریبحسب اخت

 
 دهیبر يبر یعیطب تونیاگر تو از ز رایز 24 :11رومیان

به  ،یگشت وندیپ کوین تونیشده، بر خالف طبع به ز
 شیخو تونیدر ز اندیعیکه طب یآنان ادتریچند مرتبه ز

  خواهند شد. وندیپ
خبر  یسر ب نیشما از ا خواهمیبرادران نم يا رایز 25

 يکه پر یکه مادام دیکه مبادا خود را دانا انگار دیباش
 يطار لیاز اسرائ یبر بعض یسختدل د،یایها درنامت

 گشته است.
 افت،ینجات خواهند  لیاسرائ یهمگ نیو همچن 26

 يانجات دهنده ونیاز صه«چنانکه مکتوب است که 
خواهد  عقوبیرا از  ینید یظاهر خواهد شد و ب

 برداشت؛
 

 د،یباشیم حیاما اگر شما از آن مس 29 :3غالطیان
 .دیو بر حسب وعده، وارث هست مینسل ابراه نهیهرآ

 
و چون  بلکه پسر یستیغالم ن گریلهذا د 7 :4غالطیان

 .حیمس لهیبوس زینوارث خدا  ،یپسر هست
 

خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و  1 :1عبرانیان
به پدران ما تکلم  ایمختلف بوساطت انب يهاقیطر

  نمود،
آخر به ما بوساطت پسر خود متکلم شد  امیا نیدر ا 2

او  لهیموجودات قـرار داد و بوس عیکه او را وارث جم
 2ـد؛یعالمهـا را آفر

 
و کهانت ملوکانه  دهیبرگز لهیشما قبلکن  9 :2اول پطرس

 دیکه ملک خاص خدا باشد هست یو امت مقدس و قوم
خود  بیاو را که شما را از ظلمت، به نور عج لیتا فضا

  .دییخوانده است، اعالم نما
 . ۱۱ نمیارو; ۲۰:  ۱۳سقرم ;۲۱:  ۲٤ متی; ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
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 اشعیا

۲٤۹ 
 

 بازگشت مسیح پیش بینی شده است 1ح
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 ظهور جالل و قدرت مسیح موعود 5ح

 ینیو زم دیجد یمن آسمان نکیا رایز 17 :65اشعیا
نخواهد  ادیب نیشیپ يزهایو چ دیخواهم آفر دیجد

  آمد و بخاطر نخواهد گذشت.
و تا به  دیکن يشاد د،یبلکه از آنچه من خواهم آفر 18

را محل وجد و قوم  میاورشل نکیا رایز دییابد وجد نما
 .دیخواهم آفر یاو را محل شادمان

19-22 
و اوالد به  دینخواهند کش جایزحمت ب 23 :65اشعیا

که اوالد برکت  رایز دییجهت اضطراب نخواهند زا
  .شانندیبا ا شانیا تیخداوند هستند و ذر افتگانی

 شیو پ و قبل از آنکه بخوانند من جواب خواهم داد 24
  .دیمن خواهم شن ندیاز آنکه سخن گو

مثـل گاو  ـریو ش دیگرگ و بره با هم خواهند چر 25
کاه خواهد خورد و خوراك مار خاك خواهد بود. 

کـوه مقدس مـن،  یکه در تمامـ ـدیگویخداوند م
 و فسـاد نخواهنـد نمـود. ـدیضـرر نخواهنـد رسان

 
 شانیا تیها و ذرامت انیدر م شانیو نسل ا 9 :61اشعیا
را  شانیها معروف خواهند شد. هر که اقوم انیدر م

مبارك  تیذر شانیاعتراف خواهد نمود که ا ندیب
  .باشندیخداوند م

 
و آن  دیو آمدن روز خدا را انتظار بکش 12 :3دوم پطرس
که در آن آسمانها سوخته شده، از هم  دیرا بشتابان

متفرق خواهند شد و عناصر از حرارت گداخته خواهد 
  .دیگرد

 نیو زم دیجد يبحسب وعده او، منتظر آسمانها یول 13
 1 که در آنها عدالت ساکن خواهد بود. میهست دیجد

 
هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد  گریو د 16 :7مکاشفه

  .دینخواهد رس شانیگرما بر ا چیو آفتاب و ه
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 شانیتخت است، شبان ا انیکه در م يابره رایز 17
را  شانیا ات،یآب ح يهاخواهد بود و به چشمه

را از چشمان  یخواهد نمود؛ و خدا هر اشک ییراهنما
 »پاك خواهد کرد. شانیا
 

 د،یجد ینیو زم دیجد یآسمان دمیو د 1 :21مکاشفه
 گرید ایاول درگذشت و در نیچونکه آسمان اول و زم

  .باشدینم
که از جانب خدا  دمیرا د دیجد میو شهر مقدس اورشل 2

که  یحاضر شده چون عروس شود،یاز آسمان نازل م
  شوهر خود آراسته است. يبرا

 نکیا«: گفتیکه م دمیبلند از آسمان شن يو آواز 3
ساکن خواهد بود  شانیاست و با ا انیخدا با آدم مهیخ

 شانیاو خواهند بود و خود خدا با ا يهاقوم شانیو ا
 خواهد بود. شانیا يخدا

 . ٥ ; #۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 

خداوند  يمعبد را برا یستیموعود با حیمس 17ث
 درست کند

من  یآسمانها کرس: دیگویم نیخداوند چن 1 :66اشعیا
من بنا  يکه برا ياانداز من است، پس خانه يپا نیو زم

 کجا است؟ و مکان آرام من کجا؟ دیکنیم
 

را  زهایچ نیهمه ا ایآ«: را گفت شانیا یسیع 2 :24متی
بر  یسنگ نجایدر ا میگویبه شما م نهیهرآ د؟ینیبینم

 2 »افکنده نشود! ریگذارده نخواهد شد که به ز یسنگ
 
 

 کلیه نیمن ا: گفتیکه او م میدیما شن« 58 :14مرقس
و در سه روز،  کنمیساخته شده به دست را خراب م

 ».کنمیرا ناساخته شده به دست، بنا م يگرید
 
  

 66و  65اشعیا   2



 اشعیا

۲٥۰ 
 

 يااو خانه يبرا مانیاما سل 47 :7اعمال رسوالن
  بساخت.

مصنوع دستها  يهادر خانه یحضرت اعل کنیو ل 48
  گفته است یچنانکه نب شودیساکن نم

 نیمن است و زم یآسمان کرس دیگویخداوند م«که  49
و محل  دیکنیمن بنا م يبرا ياانداز من. چه خانه يپا

 من کجاست؟ دنیآرام
 

آنچه در آن  که جهان و ییخدا 24 :17اعمال رسوالن
است، در  نیچونکه او مالک آسمان و زم د،یاست آفر

 باشدیساخته شده به دستها ساکن نم يکلهایه
 

کرد؟ البته جماعت جمع  دیپس چه با 22 :21مکاشفه
  .ياکه تو آمده دیخواهند شن رایخواهند شد ز

; ۲۱:  ۲ نفسسیاا; ۱٦:  ٦ ننتیارقدوم; ۱۹ ۱٦:  ۳ ننتیارقاول:  بھمراجعھ شود
 . ۸ ٥:  ۱٥ مکاشفھ

 

 مسیح موعود لبریز از شفقت خواهد بود 15ب
 زهایچ نیدست من همه ا: دیگویخداوند م 2 :66اشعیا

شخص  نیبوجود آمد؛ اما به ا نهایا عیرا ساخت پس جم
و شکسته دل و از کالم من لرزان باشد،  نیکه مسک

 نظر خواهم کرد.
 

ملکوت  رایدر روح، ز نانیخوشابحال مسک« 3 :5متی
 است. شانیآسمان از آن ا

 
برخاسته، به شهر برو که آنجا  کنیل 6 :9اعمال رسوالن
 1 »کرد. دیچه با شودیبه تو گفته م

 
پس چراغ طلب نموده، به اندرون  29 :16اعمال رسوالن

  افتاد. السیجست و لرزان شده، نزد پولس و س
چه مرا  ان،یآقا يا«: آورده، گفت رونیرا ب شانیو ا 30
 »ابم؟یکرد تا نجات  دیبا

 
هالکان حماقت  يبرا بیذکر صل رایز 18 :1اول قرنتیان

 قوت خداست. میهست انیاست، لکن نزد ما که ناج
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حکمت حکما را باطل سازم و «: مکتوب است رایز 19
 »را نابود گردانم. مانیفهم فه

 
 عیمط شهیمن چنانکه هم زانیعز يپس ا 12 :2فلیپیان

اآلن  ادتریز ارینه در حضور من فقط بلکه بس د،یبودیم
 دینجات خود را به ترس و لرز بعمل آور بم،یکه غا یوقت

 
آخر به ما بوساطت پسر خود  امیا نیدر ا 2 :1عبرانیان

موجودات قـرار داد و  عیمتکلم شد که او را وارث جم
 ـد؛یاو عالمهـا را آفر لهیبوس

 
 ریدر لباس غ یقلب یباطن تیبلکه انسان 4 :3اول پطرس

 2 و آرام که نزد خدا گرانبهاست. میفاسد روح حل
 . ۱۷:  ۱ نلسیاوک; ۲٦:  ٤۰ شعیاا:  بھمراجعھ شود

 

مسیح موعود بایستی مسیح غیر کلیمی ها هم  10ث
 باشد

 مسیح موعود بایستی تسلی بخش باشد 19ث
 مسیح موعود بایستی برقرار کننده صلح باشد 24ث

را دوست  میکه اورشل یه آنانهم يا 10 :66اشعیا
 ي. و ادییوجد نما شیو برا دیکن يبا او شاد د،یداریم

 اریبس يبا او شاد د،یریگیاو ماتم م يکه برا یهمه آنان
  .دیینما

و  دیشو ریو س دیاو بمک اتیتسل يتا از پستانها 11
  .دیجالل او محظوظ گرد یو از فراوان دیبدوش

را  یمن سالمت نکیا: دیگویم نیخداوند چن رایز 12
ها را مانند نهر سرشار به او خواهم مثل نهر و جالل امت

و در آغوش او برداشته  دیمک دی. و شما خواهدیرسان
  شد. دیبناز پرورده خواه شیشده، بر زانوها

 نیدهد، همچن یکه مادرش او را تسل یو مثل کس 13
 یم تسلیخواهم داد و در اورشل یمن شما را تسل

 .افتیدیخواه
14-17 
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 اشعیا

۲٥۱ 
 

 يو پستانها دیمک یها را خواهامت ریو ش 16 :60اشعیا
 هوهیکه من  دیفهم یو خواه دیمک یپادشاهان را خواه

تو  یول ل،یاسرائ رینجات دهنده تو هستم و من قد
  .باشمیم

 
لعنت  گریو در آن ساکن خواهند شد و د 11 :14زکریا

 مسکون خواهد شد. تیبه امن مینخواهد بود و اورشل
 

خود  یسالمت گذارم،یشما م يبرا یسالمت 27 :14یوحنا
من به شما  دهد،ی. نه چنانکه جهان مدهمیرا به شما م

 . دل شما مضطرب و هراسان نباشد.دهمیم
 

 م،یعادل شمرده شد مانیپس چونکه به ا 1 :5رومیان
 یسیبوساطت خداوند ما ع میدار ینزد خدا سالمت

 ح،یمس
 

 یروحان ریچون اطفال نوزاده، مشتاق ش 2 :2پطرساول 
 د،ینجات نمو کن يتا از آن برا دیغش باش یو ب

 
ها در نورش سالک خواهند بود و و امت 24 :21مکاشفه

پادشاهان جهان، جالل و اکرام خود را به آن خواهند 
  درآورد.

که شب  رایدر روز بسته نخواهد بود ز شیهاو دروازه 25
 1 در آنجا نخواهد بود.

 ها را به آن داخل خواهند ساخت.و جالل و عزت امت 26
 . ٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 

مسیح موعود بایستی مسیح غیر کلیمی ها هم  10ث
 باشد

 بازگشت مسیح پیش بینی شده است 1ح
 قضاوت در آینده توسط مسیح 2ح
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمششپی 9ح
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خداوند با آتش خواهـد آمـد و  نکیا رایز 15: 66اشعیا
او مثـل گردبـاد تا غضب خود را با حدت و  يهاارابه

 را با شعلـه آتش به انجام رساند. شیعتاب خو
16-17 
را جزا خواهم  شانیا االتیو من اعمال و خ 18 :66اشعیا

ا را جمع خواهم کرد و ها و زبانهامت عیداد و آمده، جم
  .دیآمده، جالل مرا خواهند د شانیا
را  یبرپا خواهم داشت و آنان شانیا انیدر م یتیو آ 19

و فُول  شیها به ترشنزد امت ابندینجات  شانیکه از ا
که آوازه  دهیبع ریو جزا ونانیو  باللُود و تو راندازانیو ت

خواهم فرستاد تا  انددهیو جالل مرا ند انددهیمرا نشن
 سازند. عیها شاامت انیجالل مرا در م

20-21 
 يچنانکه آسمانها: دیگویخداوند م رایز 22 :66اشعیا
که من آنها را خواهم ساخت در  يدیجد نیو زم دیجد

شما و  تیخواهد ماند، همچنان ذر داریحضور من پا
  خواهد ماند. داریاسم شما پا

و  گریکه از غُره مـاه تا غُـره د ـدیگویو خداوند م 23
آمد تا به  دبشر خواهن یتمام گریاز سبت تا سبت د

  .ندیحضور من سجده نما
را که بر من  یمردمان يرفته، الشها رونیب شانیو ا 24

 شانیکرْم ا رایاند مالحظه خواهند کرد زشده یعاص
خاموش نخواهد شد و  شانینخواهد ُمرد و آتش ا

 بشر مکروه خواهند بود. ینزد تمام شانیا
 

آخر واقع خواهد شد که کوه خانه  امیو در ا 2 :2اشعیا
خداوند برقله کوهها ثابت خواهد شد و فوق تلها 

آن  يها بسوامت عیو جم دیبرافراشته خواهد گرد
 2 روان خواهند شد.

 
 ياقدرت داده يهمچنان که او را بر هر بشر 2 :17یوحنا

  بخشد. یجاودان اتیبه آنها ح ياتا هر چه بدو داده
واحد  ياست که تو را خدا نیا یجاودان اتیو ح 3

 بشناسند. يرا که فرستاد حیمس یسیو ع یقیحق
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را  يتو را جالل دادم و کار نیزم يمن بر رو 4: 17یوحنا
 .دمیسانتا بکنم، به کمال ر يکه به من سپرد

 
خادم ختنه  حیمس یسیع میگویم رایز 8 :15رومیان

اجداد را ثابت  يهاخدا تا وعده یبجهت راست دیگرد
  گرداند،

به سبب رحمت او  ندینما دیها خدا را تمجو تا امت 9
 انیجهت تو را در م نیاز ا«چنانکه مکتوب است که 

خواهم  حیها اقرار خواهم کرد و به نام تو تسبامت
  »خواند.

 دیها با قوم او شادمان شوامت يا« دیگویز میو ن 10
 يو ا دییها خداوند را حمد گوامت عیجم يا« ضایو ا 11

  ».دییقومها او را مدح نما یتمام
خواهد بود و آنکه  سایشهیر«که  دیگویم زین ایو اشع 12

 يها بر وامت دیها مبعوث شود، امامت یحکمران يبرا
 »خواهد بود.

 
باشد، خلقت  حیدر مس یپس اگر کس 17 :5دوم قرنتیان

 زیهمه چ نکیکهنه درگذشت، ا يزهایاست؛ چ ياتازه
  تازه شده است.

 
انصاف است نزد خدا که  نیکه ا رایز 6 :1دوم تسالوکیان

  عذاب کنندگان شما را عذاب دهد.
با ما راحت بخشد در  د،یکشیو شما را که عذاب م 7

خداوند از آسمان با فرشتگان قوت  یسیکه ع یهنگام
  خود ظهور خواهد نمود

که  یاز آنان دیآتش مشتعل و انتقام خواهد کشدر  8
 حیمس یسیما ع داوندخ لیو انج شناسندیخدا را نم

  کنند،یرا اطاعت نم
از  دیخواهند رس یبه قصاص هالکت جاودان شانیکه ا 9

 1حضور خداوند و جالل قوت او
 

گفت، اول را کهنه » تازه«پس چون  13 :8عبرانیان
شده است، مشرف بر زوال  ریساخت؛ و آنچه کهنه و پ

 است.
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لکن روز خداوند چون دزد خواهد آمد  10 :3دوم پطروس
خواهند شد و  لیزا میعظ يکه در آن آسمانها به صدا

و  نیو زم دیعناصر سوخته شده، از هم خواهد پاش
  که در آن است سوخته خواهد شد. ییکارها

شما  د،یمتفرق خواهند گرد نهایا عیپس چون جم 11
مقدس و  رتیدر هر س د،یباش دیردمان باچطور م

  ؟يندارید
 دیو آن را بشتابان دیو آمدن روز خدا را انتظار بکش 12

که در آن آسمانها سوخته شده، از هم متفرق خواهند 
  .دیشد و عناصر از حرارت گداخته خواهد گرد

 نیو زم دیجد يبحسب وعده او، منتظر آسمانها یول 13
 که در آنها عدالت ساکن خواهد بود. میهست دیجد

 
 دیآیم رونیب زیت يریو از دهانش شمش 15 :19مکاشفه

 نیآهن يها را بزند و آنها را به عصاتا به آن امت
خواهد نمود؛ و او چرخشت خمر غضب و  یحکمران

  .افشردیخود م يپا ریقادر مطلق را ز يخشم خدا
 

 د،یجد ینیو زم دیجد یآسمان دمیو د 1 :21مکاشفه
 گرید ایاول درگذشت و در نیچونکه آسمان اول و زم

 2 .باشدینم
 ;٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
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 شده است ییگوشیموعود پ حیبازگشت مس 1ح
 شده است ییگوشیموعود پ حیبازگشت مس 1ح

پسران مرتد رجوع اي : گویدپس خداوند می 14 :3ارمیا
نمایید زیرا که من شوهر شما هستم و از شما یک نفر 

اي گرفته، شما را به صهیون از شهري و دو نفر از قبیله
   .خواهم آورد

و به شما شبانان موافق دل خود خواهم داد که شما  15 
 را به معرفت و حکمت خواهند چرانید

بارور  گوید که چون در زمین افزوده وو خداوند می»16
شوید در آن ایام بار دیگر تابوت عهد یهوه را به زبان 
نخواهند آورد و آن به خاطر ایشان نخواهد آمد و آن را 
ذکر نخواهند کرد و آن را زیارت نخواهند نمود و بار 

 دیگر ساخته نخواهد شد
زیرا در آن زمان اورشلیم را کرسی یهوه خواهند  17

ه جهت اسم یهوه به ها به آنجا بنامید و تمامی امت
اورشلیم جمع خواهند شد و ایشان بار دیگر پیروي 

 سرکشی دلهاي شریر خود را نخواهند نمود
و در آن ایام خاندان یهودا با خاندان اسرائیل راه  18

خواهند رفت و ایشان از زمین شمال به آن زمینی که 
    .نصیب پدران ایشان ساختم با هم خواهند آمد

و گفتم که من تو را چگونه در میان پسران قرار دهم  19
ها را به تو دهم؟ و زمین مرغوب و میراث زیباترین امت

پس گفتم که مرا پدر خواهی خواند و از من دیگر مرتد 
 .نخواهی شد

 
هاي چند در آن باقی ماند و مثل و خوشه 6 :17اشعیا

 وقتی که زیتون را بتکانند که دو یا سه دانه بر سر
هاي بارور آن شاخه بلند و چهار یا پنج دانه بر شاخچه
 1 .گویدباقی ماند. یهوه خداي اسرائیل چنین می

 
هان : گویدزیرا خداوند یهوه چنین می 11 :34حزقیال

من خودم گوسفندان خویش را طلبیده، آنها را تفقد 
   .خواهم نمود

 
 3ارمیا  1

چنانکه شبان حینی که در میان گوسفندان پراکنده  12
نماید، همچنان باشد، گله خویش را تفقد مید میخو

من گوسفندان خویش را تفقد نموده، ایشان را از هر 
جایی که در روز ابرها و تاریکی غلیظ پراکنده شده 

 .ند خواهم رهانیدبود
 

: هان دیگویم نیچن هوهیخداوند  رایز 11: 34حزقیال
آنها را تفقد  ده،یرا طلب شیمن خودم گوسفندان خو

 خواهم نمود.
 

اي شمشیر به ضد «گوید: یهوه صبایوت می 7 :13زکریا
شبان من و به ضد آن مردي که همدوش من است 

و گوسفندان پراکنده خواهند شد  برخیز! شبان را بزن
 «.و من دست خود را بر کوچکان خواهم برگردانید

 
اي زن مرا تصدیق کن که «: عیسی بدو گفت 21 :4یوحنا

آید که نه در این کوه و نه در اورشلیم پدر ساعتی می
 .را پرستش خواهید کرد

پرستید اما ما آنچه را دانید میشما آنچه را که نمی 22  
    .کنیم زیرا نجات از یهود استدانیم عبادت میکه می

آید بلکه اآلن است که در آن لیکن ساعتی می 23
پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش 
خواهند کرد زیرا که پدر مثل این پرستندگان خود را 

 2 .طالب است
 

گویم هر که از در به آمین آمین به شما می»1 :10یوحنا
آغل گوسفند داخل نشود، بلکه از راه دیگر باال رود، او 

   .راهزن استدزد و 

  .و اما آنکه از در داخل شود، شبان گوسفندان است 2 

گشاید و گوسفندان آواز او را دربان بجهت او می 3  
خواند و شنوند و گوسفندان خود را نام بنام میمی

  .بردایشان را بیرون می

و وقتی که گوسفندان خود را بیرون برد، پیش روي  4
روند، زیرا از عقب او میخرامد و گوسفندان ایشان می

    .شناسندکه آواز او را می
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کنند، بلکه از او لیکن غریب را متابعت نمی 5: 10یوحنا
 «.شناسندگریزند زیرا که آواز غریبان را نمیمی

 
و بعد از غذا خوردن، عیسی به شمعون  15 :21یوحنا

اي شمعون، پسر یونا، آیا مرا بیشتر از «: پطرس گفت
بلی خداوندا، تو «: بدو گفت» نمایی؟میاینها محبت 

هاي بره«: بدو گفت» دارم.دانی که تو را دوست میمی
 مرا خوراك بده

اي شمعون، پسر یونا، آیا مرا «: باز در ثانی به او گفت 16
بلی خداوندا، تو «: به او گفت» نمایی؟محبت می

: بدو گفت»دارم.دانی که تو را دوست میمی
   «.شبانی کنگوسفندان مرا »

اي شمعون، پسر یونا، مرا «: مرتبه سوم بدو گفت 17
پطرس محزون گشت، زیرا مرتبه » داري؟دوست می

: پس به او گفت» داري؟مرا دوست می«سوم بدو گفت 
دانی که خداوندا، تو بر همه چیز واقف هستی. تو می«

گوسفندان «: عیسی بدو گفت» دارم.تو را دوست می
 .مرا خوراك ده

 
کند و اشعیا نیز در حق اسرائیل ندا می 27   :9رومیان

هرچند عدد بنی اسرائیل مانند ریگ دریا باشد، «که 
 لکن بقیه نجات خواهند یافت؛

 
و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند  26 :11رومیان

از صهیون نجات «یافت، چنانکه مکتوب است که 
قوب اي ظاهر خواهد شد و بی دینی را از یعدهنده

   خواهد برداشت؛ 
و این است عهد من با ایشان در زمانی که گناهانشان  27

 1 «.را بردارم
 

لیکن مسیح چون ظاهر شد تا رئیس کهنه  11 :9عبرانیان
نعمتهاي آینده باشد، به خیمه بزرگتر و کاملتر و 

   ناساخته شده به دست یعنی که از این خلقت نیست، 
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ها، بلکه به خون خود، یک و نه به خون بزها و گوساله 12
مرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و فدیه ابدي را 

 .یافت
 ; ۱٤, ۱۳:  ۳٤ لقیازح; ٥; # ۳; # ۲;# ۱# :  بھمراجعھ شود

 ; ۳۲ ۱۱:  ۱٥ قاول; ۹, ۸:  ۱۳ یارکز; ۲۰ ۱۹:  ۲ شعھو
 ; ۱۲ ۱۱:  ٤ نفسسیاا ;٦ ٤:  ۱۱ نمیارو; ۲۸:  ۲۰ اعمال رسوالن

 . ٤ ۱:  ٥ طرسپاول

 

مسیح موعود بایستی مسیح غیر کلیمی ها هم  10ث
 باشد
و به راستی و انصاف و عدالت به حیات یهوه  2 :4ارمیا

ها خویشتن را به او مبارك قسم خواهی خورد و امت

 «.خواهند خواند و به وي فخر خواهند کرد

 
ه در پس رسوالن و برادرانی ک 1 :11اعمال رسوالن

ها نیز کالم خدا را یهودیه بودند، شنیدند که امت
 .اندپذیرفته

چون این را شنیدند، ساکت شدند و خدا را تمجید  18
ها نیز توبه الحقیقت، خدا به امتفی«: کنان گفتند

  «!حیات بخش را عطا کرده است
 

آنگاه پولس و برنابا دلیر شده،  46 :13اعمال رسوالن
کالم خدا نخست به شما القا شود. واجب بود «: گفتند

لیکن چون آن را رد کردید و خود را ناشایسته حیات 
 ها توجه نماییمجاودانی شمردید، همانا به سوي امت

تو را نور "زیرا خداوند به ما چنین امر فرمود که  47 
ها ساختم تا الی اقصاي زمین منشأ نجات امت

    «".باشی
 

ها این را شنیدند، شاد چون امت 48: 13اعمال رسوالن
خاطر شده، کالم خداوند را تمجید نمودند و آنانی که 

   .براي حیات جاودانی مقرر بودند، ایمان آوردند

 2 .و کالم خدا در تمام آن نواحی منتشر گشت 49
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و چون وارد شهر شدند، کلیسا را  27 :14اعمال رسوالن
با  جمع کرده، ایشان را مطلع ساختند از آنچه خدا
ها ایشان کرده بود و چگونه دروازه ایمان را براي امت

 .باز کرده بود
 

ها را و کتاب چون پیش دید که خدا امت 8 :3غالطیان
از ایمان عادل خواهد شمرد، به ابراهیم بشارت داد که 

 «.ها از تو برکت خواهند یافتجمیع امت«
 . ۱۷:  ۷۲ رمیزام; ۱۸:  ۲۲ شیداپی:  بھمراجعھ شود

 

مسیح موعود بایستی مسیح غیر کلیمی ها هم  10ث
 باشد

ها کیست که از تو نترسد زیرا اي پادشاه امت 7 :10ارمیا
ها شاید چونکه در جمیع حکیمان امتکه این به تو می

 .و در تمامی ممالک ایشان مانند تو کسی نیست
 

پس عیسـی پیـش آمـده، بدیشـان  18 :28متی
درت در آسمان و بر زمین تمامی ق«: خطاب کرده، گفت

 به من داده شده است
 

دهم که از که باید بلکه به شما نشان می 5 :12لوقا
ترسید، از او بترسید که بعد از کشتن، قدرت دارد که 

 .گویم از او بترسیدبه جهنم بیفکند. بلی به شما می
 

عیسی چون این را گفت، چشمان خود را به  1 :17یوحنا
اي پدر ساعت رسیده «: طرف آسمان بلند کرده، گفت

است. پسر خود را جالل بده تا پسرت نیز تو را جالل 
 دهد

اي تا هر چه همچنان که او را بر هر بشري قدرت داده 2 
 1 .اي به آنها حیات جاودانی بخشدبدو داده

 
ترسد، خداوندا و کیست کیست که از تو ن 4 :15مکاشفه

که نام تو را تمجید ننماید؟ زیرا که تو تنها قدوس 
ها آمده، در حضور تو پرستش هستی و جمیع امت

  «!خواهند کرد، زیرا که احکام تو ظاهر گردیده است
 

 
 10و  4ارمیا  1

 ; ٦:  ۱۰ میاار; ٤:  ۲ شعیاا; ٤; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 ۲ . ۲۰, ۱۹:  ۱ ننتیارقاول; ۲۸:  ۲۲رمیزام

 
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

و بعد از برکندن ایشان رجوع خواهم کرد و  15 :12ارمیا
بر ایشان ترحم خواهم نمود و هر کس از ایشان را به 

 .ملک خویش و هر کس را به زمین خود باز خواهم آورد
 

اگر «: دیگویم نیخداوند چن نیبنابرا 19 :15ارمیا
 میتو را به حضور خود قا گریمن بار د یینمابازگشت 

 ،یکن رونیب لیرا از رذا سیخواهم ساخت و اگر نفا
نزد تو  شانیبود و ا یآنگاه تو مثل دهان من خواه

 نمود. یبازگشت نخواه شانیخواهند برگشت و تو نزد ا
حصاردار  نیبرنج واریقوم د نیا يو من تو را برا 20

ند نمود، اما بر تو خواهم ساخت و با تو جنگ خواه
 يمن برا: دیگویخداوند م رایغالب نخواهند آمد ز

 تو با تو هستم. دنینجات دادن و رهان
و تو را از کف  دیخواهم رهان رانیو تو را از دست شر 21

 »خواهم نمود. هیفد شانیک ستم
 

و چشمان خود را بر ایشان به نیکویی خواهم  6 :24ارمیا
انداخت و ایشان را به این زمین باز خواهم آورد و 
ایشان را بنا کرده، منهدم نخواهم ساخت و غرس 

 نموده، ریشه ایشان را نخواهم کند
و دلی به ایشان خواهم بخشید تا مرا بشناسند که  7 

من یهوه هستم و ایشان قوم من خواهند بود و من 
خداي ایشان خواهم بود، زیرا که به تمامی دل بسوي 

 «.من بازگشت خواهند نمود
 

گوید که مرا خواهید یافت و و خداوند می 14 :29ارمیا
ید که گواسیران شما را باز خواهم آورد. و خداوند می

هایی که شما را ها و از همه مکانشما را از جمیع امت
ام، جمع خواهم نمود و شما را از جایی که در آنها رانده

 .ام، باز خواهم آوردبه اسیري فرستاده
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و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند  26 :11رومیان
از صهیون نجات «یافت، چنانکه مکتوب است که 

شد و بی دینی را از یعقوب اي ظاهر خواهد دهنده
   خواهد برداشت؛ 

و این است عهد من با ایشان در زمانی که گناهانشان  27
  «.را بردارم

 
: گویدچنانکه ایشان را مالمت کرده، می 8 :8عبرانیان

آید که با خاندان گوید اینک ایامی میخداوند می«
اسرائیل و خاندان یهودا عهدي تازه استوار خواهم 

 .نمود

نه مثل آن عهدي که با پدران ایشان بستم، در روزي  9   
که من ایشان را دستگیري نمودم تا از زمین مصر 
برآوردم، زیرا که ایشان در عهد من ثابت نماندند. پس 

    .گوید من ایشان را واگذاردمخداوند می
گوید این است آن عهدي که بعد از آن و خداوند می 10

ایام با خاندان اسرائیل استوار خواهم داشت که احکام 
خود را در خاطر ایشان خواهم نهاد و بر دل ایشان 
مرقوم خواهم داشت و ایشان را خدا خواهم بود و 

    .ایشان مرا قوم خواهند بود
م نخواهد و دیگر کسی همسایه و برادر خود را تعلی 11

داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس زیرا که همه از 
 1 .خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت

 . ٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 

مسیح موعود بایستی مسیح غیر کلیمی ها هم  10ث
 باشد

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

اینک ایامی «: گویدوند میبنابراین خدا 14 :16ارمیا
آید که بار دیگر گفته نخواهد شد قسم به حیات می

    .یهوه که بنی اسرائیل را از زمین مصر بیرون آورد

بلکه قسم به حیات یهوه که بنی اسرائیل را از زمین  15
شمال و همه زمینهایی که ایشان را به آنها رانده بود 
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که به پدران ایشان برآورد. زیرا من ایشان را به زمینی 
 .ام باز خواهم آوردداده

اي خداوند که قوت من و قلعه من و در روز تنگی  19
ها از کرانهاي زمین نزد تو پناهگاه من هستی! امت

پدران ما جز دروغ و اباطیل و : آمده، خواهند گفت
 .چیزهایی را که فایده نداشت وارث هیچ نشدند

 
متذکر شده،  نیزم يهاکرانه عیجم 27 :22مزامیر
 لیخداوند بازگشت خواهند نمود؛ و همۀ قبا يبسو
 ها به حضور تو سجده خواهند کرد.امت

 
ها را شاگـرد سازیـد و پس رفته، همه امت 19 :28متی

 .القدس تعمید دهیدایشـان را بـه اسم اب و ابن و روح
 

و از اورشلیم شروع کرده، موعظه به توبه و  47 :24لوقا
   .ها به نام او کرده شودآمرزش گناهان در همه امت

 
برو زیرا که «: خداوند وي را گفت 15   :9اعمال رسوالن

ها و او ظرف برگزیده من است تا نام مرا پیش امت
 .سالطین و بنی اسرائیل ببرد

 
و مومنان از اهل ختنه که همراه  45 :10اعمال رسوالن

ها پطرس آمده بودند، در حیرت افتادند از آنکه بر امت
 القدس افاضه شد،نیز عطاي روح

 
زیرا خداوند به ما چنین امر فرمود  47 :13اعمال رسوالن

ها ساختم تا الی اقصاي زمین منشأ تو را نور امت"که 
 2 «".نجات باشی

 
یم در مسیح عیسی بر تا برکت ابراه 14 :3غالطیان

ها آید و تا وعده روح را به وسیله ایمان حاصل امت
 .کنیم

 
و بعد از این دیدم که اینک گروهی عظیم  9 :7مکاشفه

که هیچ کس ایشان را نتواند شمرد، از هر امت و قبیله 
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هاي و قوم و زبان در پیش تخت و در حضور بره به جامه
دست گرفته، هاي نخل به سفید آراسته و شاخه

 اندایستاده
 

کیست که از تو نترسد، خداوندا و کیست  4 :15مکاشفه
که نام تو را تمجید ننماید؟ زیرا که تو تنها قدوس 

ها آمده، در حضور تو پرستش هستی و جمیع امت
 «!خواهند کرد، زیرا که احکام تو ظاهر گردیده است

 ; ۲۷:  ۱٤ نالوسر لعماا ;٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 . ۱٦:  ۲ نکیاوتسالاول; ۱۸:  ۱۰ نمیارو ;۲۸:  ۲۸ نالوسر لعماا

 

 علم مطلق مسیح موعود 8ب
من یهوه تفتیش کننده دل و آزماینده  10 :17ارمیا

ها هستم تا به هر کس بر حسب راههایش و بر گُرده
 «.وفق ثمره اعمالش جزا دهم

 
و از آنجا که احتیاج نداشت که کسی درباره  25 :2یوحنا

انسان شهادت دهد، زیرا خود آنچه در انسان بود 
 .دانستمی

 
و او که تفحص کننده دلهاست، فکر روح  27   :8رومیان
داند زیرا که او براي مقدسین بر حسب اراده خدا را می

 .کندشفاعت می
 

تر ندهزیرا کالم خدا زنده و مقتدر و بر 12 :4عبرانیان
است از هر شمشیر دو دم و فرو رونده تا جدا کند نفس 
و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهاي قلب 

  است، 

و هیچ خلقت از نظر او مخفی نیست بلکه همه چیز  13 
در چشمان او که کار ما با وي است، برهنه و منکشف 

 1 .باشدمی
 

و اوالدش را به قتل خواهم رسانید. آنگاه  23 :2مکاشفه
همه کلیساها خواهند دانست که منم امتحان کننده 
جگرها و قلوب و هر یکی از شما را بر حسب اعمالش 

 .خواهم داد
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 ۱۹:  ۳۲ میاار; ۱۲:  ۲۰ میاار; ۲۰:  ۱۱ میاار:  بھمراجعھ شود
 . ۳:  ۱۷ لمثاا; ۲٤, ۲۳, ۲, ۱:  ۱۳۹ رمیزام; ۹:  ۷ رمیزام

 

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

و من بقیه گله خویش را از همه زمینهایی که  3 :23ارمیا
ام جمع خواهم کرد و ایشان را ایشان را به آنها رانده

به آغلهاي ایشان باز خواهم آورد که بارور و بسیار 
 خواهند شد

ند برپا خواهم وبراي ایشان شبانانی که ایشان را بچران 4
نمود که بار دیگر ترسان و مشوش نخواهند شد و 

 .قول خداوند این است» مفقود نخواهند گردید.
آید که دیگر اینک ایامی می: گویدبنابراین خداوند می 7

نخواهند گفت قسم به حیات یهوه که بنی اسرائیل را 
   .از زمین مصر برآورد

بلکه قسم به حیات یهوه که ذریت خاندان اسرائیل را  8
از زمین شمال و از همه زمینهایی که ایشان را به آنها 
رانده بودم بیرون آورده، رهبري نموده است و در زمین 

 «.خود ساکن خواهند شد
 

و اراده پدري که مرا فرستاد این است که از  39 :6یوحنا
م بلکه در روز آنچه به من عطا کرد، چیزي تلف نکن

 2 .بازپسین آن را برخیزانم
 

شنوند و من آنها گوسفندان من آواز مرا می 27 :10یوحنا
   .کنندشناسم و مرا متابعت میرا می

دهم و تا به ابد هالك و من به آنها حیات جاودانی می 28
نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد 

  گرفت

همه بزرگتر است و کسی  پدري که به من داد از 29
  .تواند از دست پدر من بگیردنمی

 
مادامی که با ایشان در جهان بودم، من  12 :17یوحنا

و هر کس را که به من  ایشان را به اسم تو نگاه داشتم
اي حفظ نمودم که یکی از ایشان هالك نشد، مگر داده

 .پسر هالکت تا کتاب تمام شود
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از «ته بود تمام گردد که تا آن سخنی که گف 9 :18یوحنا
 «.اماي یکی را گم نکردهآنانی که به من داده

 
که به قوت خدا محروس هستید به ایمان  5 :1اول پطرس

براي نجاتی که مهیا شده است تا در ایام آخر ظاهر 
 .شود

; ۱۷ ۱٥:  ۲۱ حناوی; ۱۳, ۱۲:  ۲ همیکا; ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 ٥ ۱:  ٥ طرسپاول; ۲۹, ۲۸:  ۲۰ نالوسر لعماا

 

 ویژگی هاي خداگونه مسیح 4ب
 گویی شده استتولد مسیح موعود پیش 1پ
 دهنده باشدمسیح موعود بایستی نجات 9ت
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

آید که اینک ایامی می«: گویدخداوند می 5 :23ارمیا
کنم و پادشاهی اي عادل براي داود برپا میشاخه

فطانت رفتار خواهد کرد و انصاف و سلطنت نموده، به 
   .عدالت را در زمین ُمجرا خواهد داشت

در ایام وي یهودا نجات خواهد یافت و اسرائیل با  6
امنیت ساکن خواهد شد و اسمی که به آن نامیده 

 .یهوه صدقینو (یهوه عدالت ما): شود این استمی
 

کتاب نسب نامه عیسی مسیح بـن داود بـن  1 :1متی
  یم: ابراه

 
و او پسري خواهد زایید و نام او را عیسی  21 :1متی

خواهی نهاد، زیرا که او امت خویش را از گناهانشان 
 «.خواهد رهانید

 
 ،یاو بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعل 32: 1لوقا

شود، و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو  یمسم
 1 عطا خواهد فرمود.

 
رهایی از دشمنان ما و از دست آنانی که از ما  71 :1لوقا

 نفرت دارند،
تا رحمت را بر پدران ما بجا آرد و عهد مقدس خود  72 

   را تذکر فرماید، 
 
 23ارمیا  1

 سوگندي که براي پدر ما ابراهیم یاد کرد، 73
تا از دست دشمنان خود  که ما را فیض عطا فرماید 74 

 رهایی یافته، او را بی خوف عبادت کنیم،
 

امروز نجات در این خانه «: عیسی به وي گفت 9 :19لوقا
 پیدا شد. زیرا که این شخص هم پسر ابراهیم است

زیرا که پسر انسان آمده است تا گمشده را بجوید و  10 
 «.نجات بخشد

 
آن «: فیلپس نتنائیل را یافته، بدو گفت 45 :1یوحنا

اند، کسی را که موسی در تورات و انبیا مذکور داشته
   «.ایم که عیسی پسر یوسف ناصري استافتهی

 
و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند  26 :11رومیان

از صهیون نجات «یافت، چنانکه مکتوب است که 
اي ظاهر خواهد شد و بی دینی را از یعقوب دهنده

 خواهد برداشت؛
و این است عهد من با ایشان در زمانی که گناهانشان  27

 «.را بردارم
 

لکن از او شما هستید در عیسی  30 :1قرنتیاناول 
مسیح که از جانب خدا براي شما حکمت شده است و 

 .عدالت قدوسیت و فدا
 

و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی  11 :19مکاشفه
سفید که سوارش امین و حق نام دارد و به عدل داوري 

 2 نماید، و جنگ می
 ; ۱۰:  ٥۳ شعیاا ;۱٤:  ۷ شعیاا; ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 ; ۲۲:  ۳ نمیارو; ۲:  ۷۲ رمیزام; ۸:  ۳ یارکز; ۱٥:  ۳۳ میاار
 . ۹:  ۳ نفلیپیا; ۲۱:  ٥ ننتیارقدوم

 امبریعنوان پموعود به حیخدمت مس 2ت
 مسیح موعود بایستی برقرار کننده صلح باشد 24ث

اي که بسالمتی نبوت کند، اگر اما آن نبی 9 :28ارمیا
کالم آن نبی واقع گردد، آنگاه آن نبی معروف خواهد 

   «.الحقیقه او را فرستاده استشد که خداوند فی
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این «آنگاه خطابی از آسمان در رسید که  17 :3متی
 «.است پسر حبیب من که از او خشنودم

 
زمین  خدا را در اعلی علیین جالل و بر»14 :2لوقا

   «.سالمتی و در میان مردم رضامندي باد
 

بودند که ناگاه و ایشان در این گفتگو می 36 :24لوقا
: عیسی خود در میان ایشان ایستاده، به ایشان گفت

  «.سالم بر شما باد«
 

گذارم، سالمتی خود سالمتی براي شما می 27 :14یوحنا
دهد، من به شما دهم. نه چنانکه جهان میرا به شما می

 .دهم. دل شما مضطرب و هراسان نباشدمی
 

کالمی را که نزد بنی اسرائیل  36 :10اعمال رسوالن
فرستاد، چونکه به وساطت عیسی مسیح که خداوند 

 داد،همه است به سالمتی بشارت می
 

و چگونه وعظ کنند جز اینکه فرستاده  15 :10رومیان
چه زیبا است پایهاي «شوند؟ چنانکه مکتوب است که 

دهند و به چیزهاي آنانی که به سالمتی بشارت می
 1 «.دهندنیکو مژده می

 ; ۱٦�۱۰:  ۱۳ لقیازح ;۱٤:  ٦ میاار; ۷:  ٥۲ شعیاا:  بھمراجعھ شود
 ; ٤۲:  ۱۹ قاول; ٥۰:  ۷ قاول; ٥:  ۱۷ متی ;۱۰:  ۹ یارکز; ۱٥:  ۱ ومناح

 ;٦:  ۸ نمیارو; ۱:  ٥ نمیارو; ۳۱:  ۹ نالوسر لعماا; ۲۱, ۱۹:  ۲۰ حناوی
 ; ۱۷, ۱٥, ۱٤:  ۲ نفسسیاا ;۳۳:  ۱٤ ننتیارقاول; ۱۷:  ۱٤ نمیارو
 ;۱٤:  ۱۲ ننیاراعب; ۱٦:  ۳ ننیکیاوتسال  - ۲; ۱٥:  ۳ نلسیاوک

 . ٤:  ۱ مکاشفھ; ۱۷, ۲:  ۱ طرسپدوم

 

 موعود از نسل داود است حیمس 3الف
 مسیح موعود بایستی فدیه دهنده باشد 5ت
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

آید که اینک ایامی می: گویدزیرا خداوند می 3 :30ارمیا
اسیران قوم خود اسرائیل و یهودا را باز خواهم آورد و 

به زمینی که به پدران ایشان را : گویدخداوند می
ام، باز خواهم رسانید تا آن را به تصرف ایشان داده

 «.آورند
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4-8 
و ایشان خداي خود یهوه و پادشاه خویش داود را که  9

 انگیزانم خدمت خواهند کردبراي ایشان بر می
گوید که اي بنده من یعقوب مترس و پس خداوند می 10

تو را از جاي  اي اسرائیل هراسان مباش زیرا اینک من
دور و ذریت تو را از زمین اسیري ایشان خواهم رهانید 
و یعقوب مراجعت نموده، در رفاهیت و امنیت خواهد 

   .بود و کسی او را نخواهد ترسانید

من با تو هستم تا تو را نجات : گویدزیرا خداوند می 11
ها را که تو را در میان آنها پراکنده بخشم و جمیع امت

لف خواهم کرد. اما تو را تلف نخواهم نمود، ساختم، ت
بلکه تو را به انصاف تأدیب خواهم کرد و تو را بی سزا 

   .نخواهم گذاشت
12-15 

بلعند، بلعیده خواهند شد بنابراین آنانی که تو را می»16
آورند، جمیعاً به اسیري و آنانی که تو را به تنگ می

کنند، تاراج خواهند رفت. و آنانی که تو را تاراج می
خواهند شد و همه غارت کنندگانت را به غارت تسلیم 

 .خواهم کرد
17-18 

و تسبیح و آواز مطربان از آنها بیرون خواهد آمد و  19
ایشان را خواهم افزود و کم نخواهند شد و ایشان را 

 معزز خواهم ساخت و پست نخواهند گردید
و پسرانش مانند ایام پیشین شده، جماعتش در  20 

حضور من برقرار خواهند ماند و بر جمیع ستمگرانش 
 2 .عقوبت خواهم رسانید

23-24 
 

نجات عظیمی براي پادشاه خود  51 :22دوم سموئیل
نماید. و براي مسیح خویش رحمت را پدید می
  «.آورد. به جهت داود و ذریت وي تا ابداآلبادمی

 
اي مریم ترسان مباش زیرا «: فرشته بدو گفت 30 :1لوقا

 ايکه نزد خدا نعمت یافته

 30و  28ارمیا  2



 ارمیا

۲٦۰ 
 

و اینک حامله شده، پسري خواهی زایید و او را  31
    .عیسی خواهی نامید

 
او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی،  32: 1لوقا

و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا  مسمی شود
   .خواهد فرمود

خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد کرد  و او بر 33
 «.و سلطنت او را نهایت نخواهد بود

 
و شاخ نجاتی براي ما برافراشت، در خانه بنده  69 :1لوقا

 .خود داود
 

اي دختر صهیون مترس، اینک پادشاه «که  15 :12یوحنا
 «.آیدتو سوار بر کره االغی می

 
بود و دانست که خدا  یپس چون نب 30: 2اعمال رسوالن

صلب او بحسب جسد،  تیاو قسم خورد که از ذر يبرا
 ند،یتا بر تخت او بنش زاندیرا برانگ حیمس

 
و برنابا به طرسوس براي طلب  25 :11ناعمال رسوال

   .سولس رفت و چون او را یافت به انطاکیه آورد

شدند و خلقی و ایشان سالی تمام در کلیسا جمع می 26
دادند و شاگردان نخست در انطاکیه بسیار را تعلیم می

   .به مسیحی مسمی شدند

و در آن ایام انبیایی چند از اورشلیم به انطاکیه  27
 آمدند

که یکی از ایشان اغابوس نام برخاسته، به روح اشاره  28
مسکون خواهد  کرد که قحطی شدید در تمامی ربع

 1 .شد و آن در ایام کلودیوس قیصر پدید آمد
 

آید و از دهانش شمشیري تیز بیرون می 15 :19مکاشفه
ها را بزند و آنها را به عصاي آهنین تا به آن امت

حکمرانی خواهد نمود؛ و او چرخشت خمر غضب و 
   .افشردخشم خداي قادر مطلق را زیر پاي خود می

 
 30ارمیا  1

پادشاه «و بر لباس و ران او نامی مرقوم است یعنی  16
 .«االربابپادشاهان و رب

 . ٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 

 رابطه مسیح موعود با پدرش 5الف
 ضمانت کننده باشد یستیموعود با حیمس 8ت
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

و حاکم ایشان از خود ایشان بوده، سلطان  21 :30ارمیا
ایشان از میان ایشان بیرون خواهد آمد و او را مقرب 

: گویدگردانم تا نزدیک من بیاید زیرا خداوند میمی
 کیست که جرأت کند نزد من آید؟ 

و شما قوم من خواهید بود و من خداي شما خواهم  22 
 .بود

 
و دلی به ایشان خواهم بخشید تا مرا  7 :24ارمیا

بشناسند که من یهوه هستم و ایشان قوم من خواهند 
بود و من خداي ایشان خواهم بود، زیرا که به تمامی 

 «.دل بسوي من بازگشت خواهند نمود
 

اي نداریم که نتواند زیرا رئیس کهنه 15 :4عبرانیان
یز همدرد ضعفهاي ما بشود، بلکه آزموده شده در هر چ

  .به مثال ما بدون گناه

پس با دلیري نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت  16
بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت (ما 

 2 .را) اعانت کند
 

گیرد، و کسی این مرتبه را براي خود نمی 4 :5عبرانیان
   .مگر وقتی که خدا او را بخواند، چنانکه هارون را

ز خود را جالل نداد که رئیس و همچنین مسیح نی 5
تو پسر من «: کهنه بشود، بلکه او که به وي گفت

 هستی؛ من امروز تو را تولید نمودم
تو تا به ابد کاهن «: گویدچنانکه در مقام دیگر نیز می 6

  «.هستی بر رتبه ملکیصدق
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۲٦۱ 
 

به همین قدر نیکوتر است آن عهدي که  22 :7عبرانیان
 عیسی ضامن آن گردید

شوند، از جهت آنکه موت و ایشان کاهنان بسیار می 23
 از باقی بودن ایشان مانع است

لکن وي چون تا به ابد باقی است، کهانت بی زوال  24
  .دارد

از این جهت نیز قادر است که آنانی را که بوسیله وي  25
نزد خدا آیند، نجات بی نهایت بخشد، چونکه دائما 

 .کندزنده است تا شفاعت ایشان را ب
 

گوید این است آن عهدي که و خداوند می 10 :8عبرانیان
بعد از آن ایام با خاندان اسرائیل استوار خواهم داشت 
که احکام خود را در خاطر ایشان خواهم نهاد و بر دل 
ایشان مرقوم خواهم داشت و ایشان را خدا خواهم بود 

 .و ایشان مرا قوم خواهند بود
 

و آوازي بلند از آسمان شنیدم که  3 :21مکاشفه
اینک خیمه خدا با آدمیان است و با ایشان «: گفتمی

هاي او خواهند بود و ساکن خواهد بود و ایشان قوم
 1  .خود خدا با ایشان خداي ایشان خواهد بود

 ; ۷:  ۲٤ میاار ;۱۹ ۱۷:  ۲٦ تثنیھ; ۱۰:  ٤۹ شیداپی:  بھمراجعھ شود
; ۲۷:  ۳۷ لقیازح; ۲۸:  ۳٦ لقیازح ;۲۰:  ۱۱ لقیازح; ۳۳, ۱:  ۳۱ میاار

 . ۲٤, ۱٥ ۱٤:  ۹ ننیاراعب; ۹:  ۱۳ یارکز ;۲۳:  ۲ شعھو

 

 موعود حیخداوند و مس یمهربان 22ب
مسیح موعود بایستی یک معبد براي خداوند  17ث

 درست کند
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

در آن زمان من خداي «: گویدخداوند می 1 :31ارمیا
قبایل اسرائیل خواهم بود و ایشان قوم من  تمامی

    .خواهند بود

قومی که از شمشیر رستند : گویدخداوند چنین می 2
در بیابان فیض یافتند، هنگامی که من رفتم تا براي 

    «.اسرائیل آرامگاهی پیدا کنم

 
 31و  30ارمیا  1

با «: خداوند از جاي دور به من ظاهر شد (و گفت) 3
ز این جهت تو را به محبت ازلی تو را دوست داشتم، ا

 رحمت جذب نمودم
اي باکره اسرائیل تو را بار دیگر بنا خواهم کرد و تو بنا  4

خواهی شد و بار دیگر با دفهاي خود خویشتن را 
خواهی آراست و در رقصهاي مطربان بیرون خواهی 

 آمد
بار دیگر تاکستانها بر کوههاي سامره غرس خواهی  5

، میوه آنها را نمود و غرس کنندگان غرس نموده
  .خواهند خورد

زیرا روزي خواهد بود که دیده بانان بر کوهستان  6
افرایم ندا خواهند کرد که برخیزید و نزد یهوه خداي 

    «.خود به صهیون برآییم

به جهت یعقوب به «: گویدزیرا خداوند چنین می 7
ها آواز شادي شادمانی ترنم نمایید و به جهت سر امت

اي : نمایید و تسبیح بخوانید و بگوییددهید. اعالم 
  !خداوند قوم خود بقیه اسرائیل را نجات بده

اینک من ایشان را از زمین شمال خواهم آورد و از  8
هاي زمین جمع خواهم نمود و با ایشان کوران و کرانه

زایند با هم گروه لنگان و آبستنان و زنانی که می
 عظیمی به اینجا باز خواهند آمد

گریه خواهند آمد و من ایشان را با تضرعات خواهم  با 9
آورد. نزد نهرهاي آب ایشان را به راه صاف که در آن 
نخواهند لغزید رهبري خواهم نمود زیرا که من پدر 

 2 .اسرائیل هستم و افرایم نخست زاده من است
 

و خدا مرا پیش روي شما فرستاد تا براي  7 :45پیدایش
و شما را به نجاتی عظیم  دارد شما بقیتی در زمین نگاه

  .احیا کند
 

در آن روز خیمه داود را که افتاده است برپا  11 :9عاموس
خواهم نمود و شکافهایش را مرمت خواهم کرد و 
خرابیهایش را برپا نموده، آن را مثل ایام سلف بنا 

 .خواهم کرد
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۲٦۲ 
 

بعد از این رجوع نموده، خیمه «که  16 :15اعمال رسوالن
کنم و خرابیهاي آن را ه افتاده است باز بنا میداود را ک

 کنم و آن را برپا خواهم کرد،باز بنا می
 

کند که و اشعیا نیز در حق اسرائیل ندا می 27 :9رومیان
هرچند عدد بنی اسرائیل مانند ریگ دریا باشد، لکن «

 بقیه نجات خواهند یافت؛
 

پس همچنین در زمان حاضر نیز بقیتی  5 :11رومیان
 .بحسب اختیار فیض مانده است

 
اید که و بر بنیاد رسوالن و انبیا بنا شده 20 :2افسسیان

   .خود عیسی مسیح سنگ زاویه است

که در وي تمامی عمارت با هم مرتب شده، به هیکل  21
 کندمقدس در خداوند نمو می

شوید تا در روح و در وي شما نیز با هم بنا کرده می 22
 .مسکن خدا شوید

 
لکن شما قبیله برگزیده و کهانت ملوکانه  9 :2اول پطرس

و امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید 
تا فضایل او را که شما را از ظلمت، به نور عجیب خود 

  .خوانده است، اعالم نمایید
 

ان را براي خداي ما پادشاهان و کهنه و ایش 10 :5مکاشفه
 «.ساختی و بر زمین سلطنت خواهند کرد

 
آنگاه مرا در روح، به کوهی بزرگ بلند  10 :21مکاشفه

برد و شهر مقدس اورشلیم را به من نمود که از آسمان 
 1شود،از جانب خدا نازل می

 
 ; ۱٤ ۱۰:  ۳۱ میاار; ٥; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 . ٤۰ ۳۸:  ۳۱ میاار; ۳۰ ۲۷:  ۳۱ میاار

 

 لحم تیب يهاکشتار بچه ییگوشیپ 5پ
آوازي در رامه «: گویدخداوند چنین می 15 :31ارمیا

شنیده شد ماتم و گریه بسیار تلخ که راحیل براي 

 
 31ارمیا  1

کند و براي فرزندان خود تسلی فرزندان خود گریه می
 «.پذیرد زیرا که نیستندنمی

 
کوچ کردند. و چون » بیت ئیل«پس، از  16 :35پیدایش

اندك مسافتی مانده بود که به افراته برسند، راحیل را 
   .و زاییدنش دشوار شد وقت وضع حمل رسید

: و چون زاییدنش دشوار بود، قابله وي را گفت 17
  «.مترس زیرا که این نیز برایت پسر است«

» اونیبن «و در حین جان کندن، زیرا که مُرد، پسر را  18
   .نامید» بن یامین«نام نهاد، لکن پدرش وي را 

و در راه افراته که بیت لحم  پس راحیل وفات یافت 19
  .باشد، دفن شد

و یعقوب بر قبر وي ستونی نصب کرد که آن تا امروز  20
   .ستون قبر راحیل است

 
چون هیرودیس دید که مجوسیان او را ُسخْریه  16 :2متی

اند، بسیار غضبناك شده، فرستاد و جمیع اطفالی را نموده
که در بیت لحم و تمام نواحی آن بودند، از دو ساله و کمتر 
موافق وقتی که از مجوسیان تحقیق نموده بود، به قتل 

    .رسانید
بود، آنگاه کالمی که به زبان ارمیاي نبی گفته شده  17

 2 :تمام شد

 
 گویی شده استتولد مسیح موعود پیش 1پ

اي دختر مرتد تا به کی به اینطرف و به  22 :31ارمیا
اي آنطرف گردش خواهی نمود؟ زیرا خداوند امر تازه

در جهان ابداع نموده است که زن مرد را احاطه خواهد 
 «.کرد

 
اما والدت عیسی مسیح چنین بود که چون  18 :1متی

مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود، قبل از آنکه با 
 القدس حامله یافتندهم آیند، او را از روح
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و شوهرش یوسف چونکه مرد صالح بود و  19: 1متی
نخواست او را عبرت نماید، پس اراده نمود او را به 

 پنهانی رها کند
کرد، ناگاه فرشته چیزها تفکر میاما چون او در این  20

اي یوسف «: خداوند در خواب بر وي ظاهر شده، گفت
پسر داود، از گرفتن زن خویش مریم مترس، زیرا که 

 القدس استآنچه در وي قرار گرفته است، از روح
و او پسري خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی  21

نهاد، زیرا که او امت خویش را از گناهانشان خواهد 
   «.رهانید

و این همه براي آن واقع شد تا کالمی که خداوند به  22
 زبان نبی گفته بود، تمام گردد

 
لیکن چون زمان به کمال رسید، خدا پسر  4 :4غالطیان

زاییده شد و زیر شریعت  خود را فرستاد که از زن
 1متولد،

 ; ۸�۷:  ۲ رمیزام; ۱٤:  ۷ شعیاا; ۱٥:  ۳ شیداپی:  بھمراجعھ شود
 . ۳٥, ۳٤:  ۱ قاول

 

 مسیح بایستی پیمان جدید ببندد 20ث
 مسکن روح القدس 6چ
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

آید که با اینک ایامی می«: گویدخداوند می 31 :31ارمیا
اي خواهم خاندان یهودا عهد تازهخاندان اسرائیل و 

   .بست

نه مثل آن عهدي که با پدران ایشان بستم در روزي  32
که ایشان را دستگیري نمودم تا از زمین مصر بیرون 
آورم زیرا که ایشان عهد مرا شکستند، با آنکه خداوند 

   «.گوید من شوهر ایشان بودممی

از این  اینست عهدي که بعد«: گویداما خداوند می 33
ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست. شریعت خود را 
در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم 
نوشت و من خداي ایشان خواهم بود و ایشان قوم من 

   .خواهند بود

اش و شخصی به برادرش و بار دیگر کسی به همسایه 34
ناس. تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بش
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جمیع ایشان از ُخرد و بزرگ مرا : گویدزیرا خداوند می
خواهند شناخت، چونکه عصیان ایشان را خواهم 

 «.آمرزید و گناه ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد
 

و پیاله را گرفته، شکر نمود و بدیشان داده،  27 :26متی
 همه شما از این بنوشید، «: گفت

ر عهد جدید که در راه زیرا که این است خون من د 28
   .شودبسیاري بجهت آمرزش گناهان ریخته می

گویم که بعد از این از میوه مْو دیگر اما به شما می 29
نخواهم نوشید تا روزي که آن را با شما در ملکوت پدر 

  «.خود، تازه آشامم
 

و یحیی بر او شهادت داد و ندا کرده،  15 :1یوحنا
درباره او گفتم آنکه بعد از این است آنکه «: گفتمی

آید، پیش از من شده است زیرا که بر من مقدم من می
    «.بود

و از پُري او جمیع ما بهره یافتیم و فیض به عوض  16
 فیض،

زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و  17
 .راستی به وسیله عیسی مسیح رسید

 
خدا تعلیم در انبیا مکتوب است که همه از  45 :6یوحنا

خواهند یافت. پس هر که از پدر شنید و تعلیم یافت 
 2 .آیدنزد من می

 
شما رساله ما هستید، نوشته شده در  2 :3دوم قرنتیان

   .دلهاي ما، معروف و خوانده شده جمیع آدمیان

باشید، اید که رساله مسیح میچونکه ظاهر شده 3
بلکه خدمت کرده شده از ما و نوشته شده نه به مرکب 

به روح خداي حی، نه بر الواح سنگ، بلکه بر الواح 
   .گوشتی دل

   .اما بوسیله مسیح چنین اعتماد به خدا داریم 4

نه آنکه کافی باشیم که چیزي را به خود تفکر کنیم  5
   .که گویا از ما باشد، بلکه کفایت ما از خداست
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که او ما را هم کفایت داد تا عهد جدید  6: 3دوم قرنتیان
را خادم شویم، نه حرف را بلکه روح را زیرا که حرف 

 .کندکشد لیکن روح زنده میمی
 

و مقصود این است عهدي را که از خدا به  17 :3غالطیان
مسیح بسته شده بود، شریعتی که چهارصد و سی 

سازد بطوري که سال بعد از آن نازل شد، باطل نمی
  .ه نیست شودوعد

 
لکن اآلن او خدمت نیکوتر یافته است، به  6 :8عبرانیان

مقداري که متوسط عهد نیکوتر نیز هست که بر 
   .هاي نیکوتر مرتب استوعده

بود، جایی براي دیگري زیرا اگر آن اول بی عیب می 7
 شدطلب نمی

خداوند «: گویدچنانکه ایشان را مالمت کرده، می 8
آید که با خاندان اسرائیل و ایامی میگوید اینک می

   .خاندان یهودا عهدي تازه استوار خواهم نمود

نه مثل آن عهدي که با پدران ایشان بستم، در روزي  9
که من ایشان را دستگیري نمودم تا از زمین مصر 
برآوردم، زیرا که ایشان در عهد من ثابت نماندند. پس 

   .گوید من ایشان را واگذاردمخداوند می

گوید این است آن عهدي که بعد از آن و خداوند می 10
وار خواهم داشت که احکام ایام با خاندان اسرائیل است

خود را در خاطر ایشان خواهم نهاد و بر دل ایشان 
مرقوم خواهم داشت و ایشان را خدا خواهم بود و 

  .ایشان مرا قوم خواهند بود

و دیگر کسی همسایه و برادر خود را تعلیم نخواهد  11
داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس زیرا که همه از 

    .خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت

زیرا بر تقصیرهاي ایشان ترحم خواهم فرمود و  12
 1گناهانشان را دیگر به یاد نخواهم آورد

 گفت، اول را کهنه ساخت؛ و آنچه» تازه«پس چون  13
 .کهنه و پیر شده است، مشرف بر زوال است
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اید و اما در شما آن مسح که از او یافته 27 :2یوحنا1
ثابت است و حاجت ندارید که کسی شما را تعلیم دهد 
بلکه چنانکه خود آن مسح شما را از همه چیز تعلیم 

دهد و حق است و دروغ نیست، پس بطوري که شما می
  .مانیدرا تعلیم داد در او ثابت می

 . ٤۷ ۱٤:  ۲ اعمال رسوالن;۲۰ روجخ; ۱۹ روجخ; ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 

 مسیح موعود بایستی پیمان جدید ببندد 20ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

اینک من ایشان را از همه زمینهایی که »37 :32ارمیا
ام راندهایشان را در خشم و حدت و غضب عظیم خود 

جمع خواهم کرد و ایشان را به این مکان باز آورده، به 
 اطمینان ساکن خواهم گردانید

و ایشان قوم من خواهند بود و من خداي ایشان  38
   .خواهم بود

و ایشان را یک دل و یک طریق خواهم داد تا به  39
جهت خیریت خویش و پسران خویش که بعد از ایشان 

 ت از من بترسندخواهند بود همیشه اوقا
و عهد جاودانی با ایشان خواهم بست که از احسان  40

نمودن به ایشان بر نخواهم گشت و ترس خود را در دل 
   .ایشان خواهم نهاد تا از من دوري نورزند

و از احسان نمودن به ایشان مسرور خواهم شد و  41
ایشان را براستی و به تمامی دل و جان خود در این 

 2 .اهم نمودزمین غرس خو
 

و ایشان را یکدل خواهم داد و در اندرون  19 :11حزقیال
ایشان روح تازه خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد 
ایشان دور کرده، دل گوشتی به ایشان خواهم 

   .بخشید

تا در فرایض من سلوك نمایند و احکام مرا نگاه  20
د داشته، آنها را بجا آورند. و ایشان قوم من خواهند بو

  .و من خداي ایشان خواهم بود
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تا رحمت را بر پدران ما بجا آرد و عهد مقدس  72 :1لوقا
 خود را تذکر فرماید،

 سوگندي که براي پدر ما ابراهیم یاد کرد،  73
تا از دست دشمنان خود  که ما را فیض عطا فرماید 74

  رهایی یافته، او را بی خوف عبادت کنیم،

در حضور او به قدوسیت و عدالت، در تمامی روزهاي  75
 .عمر خود

 
تا همه یک گردند چنانکه تو اي پدر، در  21 :17یوحنا

تا ایشان نیز در ما یک باشند تا  من هستی و من در تو
 .جهان ایمان آرد که تو مرا فرستادي

 
و جمله مومنین را یک دل و یک  32 :4اعمال رسوالن

چ کس چیزي از اموال خود را از جان بود، بحدي که هی
دانست، بلکه همه چیز را مشترك آن خود نمی

 .داشتندمی
 

به همین قدر نیکوتر است آن عهدي که  22 :7عبرانیان
 .عیسی ضامن آن گردید

 
کند از ابلیس است زیرا و کسی که گناه می 8 :3یوحنا1

که ابلیس از ابتدا گناهکار بوده است. و از این جهت 
   .ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد پسر خدا

کند زیرا تخم هر که از خدا مولود شده است، گناه نمی 9
تواند گناهکار بوده باشد زیرا ماند و او نمیاو در وي می

   .که از خدا تولد یافته است

گردند. فرزندان خدا و فرزندان ابلیس از این ظاهر می 10
آورد از خدا نیست و همچنین هر که عدالت را بجا نمی

 1 .نمایدهر که برادر خود را محبت نمی
 
دانیم که هر که از خدا مولود شده و می 18 :5یوحنا1

کند بلکه کسی که از خدا تولد یافت، است، گناه نمی
 .کندآن شریر او را لمس نمی دارد وخود را نگاه می

; ۱۹ ۱۷:  ۲٦ تثنیھ ;۷:  ۱۷ شیداپی; ٥; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 ; ۱۷ ۱٤:  ۳ نیاطغال; ۱۱:  ۱۳ ننتیارقدوم; ۳:  ٥٥ شعیاا

 ۱۱ ۹:  ۸ ننیاراعب; ۱۸ ۱۳:  ٦ ننیاراعب
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 مسیح بایستی گناه را بخشد 21ث
 باشدمسیح موعود بایستی برقرار کننده صلح  24ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

اینک به این شهر عافیت و عالج باز خواهم  6 :33ارمیا
داد و ایشان را شفا خواهم بخشید و فراوانی سالمتی 

   .و امانت را به ایشان خواهم رسانید

و اسیران یهودا و اسیران اسرائیل را باز آورده، ایشان  7
   .ل بنا خواهم نمودرا مثل او

اند، و ایشان را از تمامی گناهانی که به من ورزیده 8
طاهر خواهم ساخت و تمامی تقصیرهاي ایشان را که 

اند، بدانها بر من گناه ورزیده و از من تجاوز کرده
 .خواهم آمرزید

10-13 
 

پس عیسـی پیـش آمـده، بدیشـان  18 :28متی
آسمان و بر زمین تمامی قدرت در «: خطاب کرده، گفت

 به من داده شده است
ها را شاگـرد سازیـد و ایشـان پس رفته، همه امت 19

 القدس تعمید دهیدرا بـه اسم اب و ابن و روح
و ایشان را تعلیـم دهیـد که همه امـوري را که به  20

ام حفظ کنند. و اینک مـن هـر روزه شما حکم کرده
  .آمیـن» .باشـمتا انقضاي عالم همراه شما می

 
روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح »18 :4لوقا

کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته 
دالن را شفا بخشم و اسیران را به رستگاري و کوران 

 را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم، 
 2 «. و از سال پسندیده خداوند موعظه کنم 19

کتاب را به هم پیچیده، به خادم سپرد و بنشست  پس 20
 بودو چشمان همه اهل کنیسه بر وي دوخته می

امروز این «آنگاه بدیشان شروع به گفتن کرد که  21
 «.نوشته در گوشهاي شما تمام شد
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زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما  17 :1یوحنا
 .فیض و راستی به وسیله عیسی مسیح رسید

 
گوید این است آن عهدي که و خداوند می 10 :8نعبرانیا

بعد از آن ایام با خاندان اسرائیل استوار خواهم داشت 
که احکام خود را در خاطر ایشان خواهم نهاد و بر دل 
ایشان مرقوم خواهم داشت و ایشان را خدا خواهم بود 

    .و ایشان مرا قوم خواهند بود

و دیگر کسی همسایه و برادر خود را تعلیم نخواهد  11
داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس زیرا که همه از 

 خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت
زیرا بر تقصیرهاي ایشان ترحم خواهم فرمود و  12

 «.گناهانشان را دیگر به یاد نخواهم آورد
 

 که خود گناهان ما را در بدن خویش بر 24 :2اول پطرس
دار متحمل شد تا از گناه مرده شده، به عدالت زیست 

  ایدنماییم که به ضربهاي او شفا یافته
 
نماییم، چنانکه او لکن اگر در نور سلوك می 7 :1یوحنا1

در نور است، با یکدیگر شراکت داریم و خون پسر او 
   .سازدعیسی مسیح ما را از هر گناه پاك می

کنیم و خود را گمراه میاگر گوییم که گناه نداریم  8
   .راستی در ما نیست

اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است  9
 .تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاك سازد

 
و از عیسی مسیح که شاهد امین و نخست  5 :1مکاشفه

زاده از مردگان و رئیس پادشاهان جهان است. مر او را 
نماید و ما را از گناهان ما به خون محبت می که ما را

 1خود شست،
 ;۳:  ٦٥ رمیزام; ٥; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 . ۱٤ ۱۱:  ۹ ننیاراعب; ۳۷:  ۱۸ حناوی 

 

 گویی شده استتولد مسیح موعود پیش 1پ
 شیعنوان کشموعود به حیخدمت مس 3ت
 مسیح موعود بایستی فدیه دهنده باشد 5ت
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 دهنده باشدموعود بایستی نجاتمسیح  9ت
 دادگستري مسیح موعود  8ث
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

اي پسران مرتد : گویدپس خداوند می 14 :33ارمیا
رجوع نمایید زیرا که من شوهر شما هستم و از شما 

اي گرفته، شما را به یک نفر از شهري و دو نفر از قبیله
 صهیون خواهم آورد

و به شما شبانان موافق دل خود خواهم داد که شما  15
 را به معرفت و حکمت خواهند چرانید

گوید که چون در زمین افزوده و بارور و خداوند می»16
شوید در آن ایام بار دیگر تابوت عهد یهوه را به زبان 
نخواهند آورد و آن به خاطر ایشان نخواهد آمد و آن 

زیارت نخواهند نمود و بار را ذکر نخواهند کرد و آن را 
   .دیگر ساخته نخواهد شد

زیرا در آن زمان اورشلیم را کرسی یهوه خواهند  17
ها به آنجا به جهت اسم یهوه به نامید و تمامی امت

اورشلیم جمع خواهند شد و ایشان بار دیگر پیروي 
 سرکشی دلهاي شریر خود را نخواهند نمود

ا خاندان اسرائیل راه و در آن ایام خاندان یهودا ب 18
خواهند رفت و ایشان از زمین شمال به آن زمینی که 

 .نصیب پدران ایشان ساختم با هم خواهند آمد
اي فرزندان مرتد بازگشت نمایید و من ارتدادهاي  22

اینک نزد تو »: گویند)(و می» شما را شفا خواهم داد.
 .آییم زیرا که تو یهوه خداي ما هستیمی

 
او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی،  32 :1لوقا

و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا  مسمی شود
 2 . خواهد فرمود

و او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد کرد  33
 «.و سلطنت او را نهایت نخواهد بود

 
و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند  26 :11رومیان

از صهیون نجات «یافت، چنانکه مکتوب است که 
اي ظاهر خواهد شد و بی دینی را از یعقوب دهنده

 خواهد برداشت؛

 33ارمیا  2



 ارمیا

۲٦۷ 
 

تو تا به ابد «زیرا شهادت داده شد که  17 :7عبرانیان
   «.کاهن هستی بر رتبه ملکیصدق

لت شود هم نسخ حکم سابق بعزیرا که حاصل می 18
 ضعف و عدم فایده آن 

(از آن جهت که شریعت هیچ چیز را کامل  19
و هم برآوردن امید نیکوتر که به آن تقرب  گرداند)نمی

  .جوییمبه خدا می

   .باشدو بقدر آنکه این بدون قسم نمی 20

اند و لیکن این با قسم زیرا ایشان بی قسم کاهن شده 21
سم خورد و تغییر خداوند ق«: گویداز او که به وي می

اراده نخواهد داد که تو کاهن ابدي هستی بر رتبه 
   «.ملکیصدق

به همین قدر نیکوتر است آن عهدي که عیسی  22
 .ضامن آن گردید

 
شما نیز مثل سنگهاي زنده بنا کرده  5 :2اول پطرس

شوید به عمارت روحانی و کهانت مقدس تا می
سطه عیسی هاي روحانی و مقبول خدا را بواقربانی

 .مسیح بگذرانید
 

یوحنا، به هفت کلیسایی که در آسیا  4 :1مکاشفه
هستند. فیض و سالمتی بر شما باد از او که هست و 

 آید و از هفت روح که پیش تخت وي هستند، بود و می
و از عیسی مسیح که شاهد امین و نخست زاده از  5

مردگان و رئیس پادشاهان جهان است. مر او را که ما 
نماید و ما را از گناهان ما به خون خود را محبت می

 شست، 
و ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان و کهنه ساخت،  6

 1 .او را جالل و توانایی باد تا ابداآلباد. آمین
 

و ایشان را براي خداي ما پادشاهان و کهنه  10 :5مکاشفه
 «.ساختی و بر زمین سلطنت خواهند کرد

 ; ٥ ۱:  ۱۱ شعیاا  ;۲:  ٤ شعیاا; ٥; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 . ۹:  ۲ طرسپاول ;۲۰:  ۱ ننتیارقدوم; ۲:  ٥۳ شعیاا
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 مسیح موعود بایستی پیمان جدید ببندد 20ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

گوید که در آن ایام و در آن زمان خداوند می 4 :50ارمیا
بنی اسرائیل و بنی یهودا با هم خواهند آمد. ایشان 
گریه کنان خواهند آمد و یهوه خداي خود را خواهند 

   .طلبید

و رویهاي خود را بسوي صهیون نهاده، راه آن را  5
خواهند پرسید و خواهند گفت بیایید و به عهد ابدي 

   .د به خداوند ملصق شویمکه فراموش نشو

قوم من گوسفندان گم شده بودند و شبانان ایشان »6
ایشان را گمراه کرده، بر کوهها آواره ساختند. از کوه 

 به تل رفته، آرامگاه خود را فراموش کردند
خورد و دشمنان یافت ایشان را میهر که ایشان را می 7

وه که گفتند که گناه نداریم زیرا که به یهایشان می
مسکن عدالت است و به یهوه که امید پدران ایشان 

 .بود، گناه ورزیدند
و اسرائیل را به مرتع خودش باز خواهم آورد و در  19

کرمل و باشان خواهد چرید و بر کوهستان افرایم و 
   .جلعاد جان او سیر خواهد شد

گوید که در آن ایام و در آن زمان عصیان خداوند می 20
خواهند جست و نخواهد بود و گناه یهودا اسرائیل را 

گذارم را اما پیدا نخواهد شد، زیرا آنانی را که باقی می
 .خواهم آمرزید

 
تقصیرهاي تو را مثل ابر غلیظ و گناهانت  22 :44اشعیا

را مانند ابر محو ساختم. پس نزد من بازگشت نما زیرا 
 2 .امتو را فدیه کرده

 
او باز رجوع کرده، بر ما رحمت خواهد نمود  19 :7میکاه

و عصیان ما را پایمال خواهد کرد و تو جمیع گناهان 
 .هاي دریا خواهی انداختایشان را به عمق

 
پس توبه و بازگشت کنید تا گناهان  19 :3اعمال رسوالن

شما محو گردد و تا اوقات استراحت از حضور خداوند 
 .برسد

 50ارمیا  2



 ارمیا

۲٦۸ 
 

براي شما اوال خدا بنده خود عیسی  26 :3اعمال رسوالن
را برخیزانیده، فرستاد تا شما را برکت دهد به 

  «.برگردانیدن هر یکی از شما از گناهانش
 

کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟  33 :8رومیان
 آیا خدا که عادل کننده است؟

کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مرد  34
که به دست راست خدا هم هست بلکه نیز برخاست، آن

 کند؟و ما را نیز شفاعت می
 

و چون نوبر مقدس است، همچنان خمیره  16 :11رومیان
 .هاو هرگاه ریشه مقدس است، همچنان شاخه

 
و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند  26: 11رومیان

از صهیون نجات «یافت، چنانکه مکتوب است که 
اي ظاهر خواهد شد و بی دینی را از یعقوب دهنده

 خواهد برداشت؛ 
و این است عهد من با ایشان در زمانی که گناهانشان  27

  «.را بردارم
 

این است آن عهدي که بعد از آن ایام با  16 :10عبرانیان
گوید احکام خود را در ان خواهم بست، خداوند میایش

دلهاي ایشان خواهم نهاد و بر ذهن ایشان مرقوم 
 1خواهم داشت،

گوید) و گناهان و خطایاي ایشان را دیگر به (باز می 17
 «.یاد نخواهم آورد

 . ۳; # ۲# :  بھمراجعھ شود

 

 

 
 50ارمیا  1



 مراثی

۲٦۹ 
 

 مراثی
 موعود حیو مس یاله ضیف 23ب

که بر او توکل دارند  یخداوند به جهت کسان 25 :3مراثی
 است. کوین طلبندیکه او را م یآنان يو برا

باشد و با سکوت انتظار  دواریخوب است که انسان ام 26
 نجات خداوند را بکشد.

 
 يخدا نیا نکیا«: و در آن روز خواهند گفت 9 :25اشعیا

و ما را نجات خواهد داد.  میاما است که منتظر او بوده
پس از نجات او  میاخداوند است که منتظر او بوده نیا

 »شد. میمسرور و شادمان خواه
 

او در همان ساعت در آمـده، خـدا را شکـر  38 :2لوقا
نجات در  نینمـود و دربـاره او به همه منتظر

 تکلـم نمـود. ـم،یاورشل
 

سمان انتظار و تا پسر او را از آ 10 :1اول تسالوکیان
که  یسیع یعنید،یزانیکه او را از مردگان برخ دیبکش

 .رهاندیم ندهیما را از غضب آ
 

 یبار قربان کیچون  زین حیمس نیهمچن 28 :9عبرانیان
بدون  گریبار د د،یرا رفع نما ياریشد تا گناهان بس

ظاهر خواهد  باشند،یکه منتظر او م یکسان يگناه، برا
  شد بجهت نجات.

 
 ندهیآن آ ،یبعد از اندك زمان«که  رایز 37 :10عبرانیان

 1 نخواهد نمود. ریخواهد آمد و تاخ
 

 اریو هش دیخود را ببند يلهذا کمر دلها 13 :1اول پطرس
 یسیرا که در مکاشفه ع یضیکامل آن ف دیشده، ام

 .دیبه شما عطا خواهد شد، بدار حیمس
; ٤:  ٦٤ شعیاا; ۲:  ۳۳ شعیاا; ۸:  ۲٦ شعیاا; ۱۷:  ۸ شعیاا:  ھبمراجعھ شود

 ; ۱٤:  ۲۷ رمیزام; ۲٦:  ۲۲ رمیزام; ۳:  ۲ وقحبق; ۷:  ۷ همیکا
 . ٥:  ۱۳۰ رمیزام; ۷:  ۳۹ رمیزام; ۲۰:  ۳۳ رمیزام

 

 

 
 3مراثی  1

 موعود حیرنج مس 11ج
رخسار خود را به زنندگان بسپارد و از  30 :3مراثی ارمیا
 شود. ریخجالت س

 
زنندگان و رخسار خود را به پشت خود را به  6 :50اشعیا

و آب دهان  ییخود را از رسوا يمُوکنان دادم و رو
 پنهان نکردم.

 
 یدختر افواج، اآلن در فوجها جمع خواه يا 1 :5میکاه

اند. با عصا بر به ضد ما سنگرها بسته شانیشد! ا
 2 خواهند زد. لیرخسار داور اسرائ

 
انداخته، او را  شیآنگاه آب دهان بر رو 67 :26متی

 زده، یلیس یو بعض زدندیطپانچه م
 
 

 

 3مراثی  2



 حزقیال

۲۷۰ 
 

 حزقیال
 موعود همان پسر انسان است 3ب

و باالي فلکی که بر سر آنها بود شباهت  26 :1حزقیال
تختی مثل صورت یاقوت کبود بود و بر آن شباهت 

 .تخت، شباهتی مثل صورت انسان بر فوق آن بود
 

و در رؤیاي شب نگریستم و اینک مثل پسر  13 :7دانیال
انسان با ابرهاي آسمان آمد و نزد قدیم االیام رسید و 

    .او را به حضور وي آوردند

و سلطنت و جالل و ملکوت به او داده شد تا جمیع  14
ها و زبانها او را خدمت نمایند. سلطنت او ها و امتقوم

و ملکوت او زایل  سلطنت جاودانی و بی زوال است
 .نخواهد شد

 
اي خدا تخت تو تا «: اما در حق پسر 8 :1عبرانیان

 .ابداآلباد است و عصاي ملکوت تو عصاي راستی است
 

پس مقصود عمده از این کالم این است که  1 :8عبرانیان
اي هست که در آسمانها به براي ما چنین رئیس کهنه

 دست راست تخت کبریا نشسته است،
 

و هر مخلوقی را که در آسمان و بر زمین  13   :5مکاشفه
باشد، و زیر زمین و در دریاست و آنچه در آنها می

تخت نشین و بره را برکت و «: گویندشنیدم که می
 1 «. تکریم و جالل و توانایی باد تا ابداآلباد

:  ۱۲ ننیاراعب; ۱۰, ۹:  ۷ لنیادا; ۱۳:  ٦ یارکز; ۱:  ٦ شعیاا:  بھمراجعھ شود
  . ۱۱:  ۲۰ مکاشفھ; ۳, ۲:  ٤ مکاشفھ; ۲

 

 مردمش شود لیباعث تبد یستیموعود با حیمس 23ث
 بخشیدن یک قلب و روح جدید 27ث
 مسکن روح القدس 6چ
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

: فرمایدپس بگو خداوند یهوه چنین می 17 :11حزقیال
ها جمع خواهم کرد و شما را از شما را از میان امت

 
 11و  1حزقیال  1

اید، فراهم خواهم کشورهایی که در آنها پراکنده شده
 آورد و زمین اسرائیل را به شما خواهم داد

و به آنجا داخل شده، تمامی مکروهات و جمیع  18
   .رجاسات آن را از میانش دور خواهند کرد

و ایشان را یکدل خواهم داد و در اندرون ایشان روح  19
تازه خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد ایشان دور 

   .کرده، دل گوشتی به ایشان خواهم بخشید

تا در فرایض من سلوك نمایند و احکام مرا نگاه  20
داشته، آنها را بجا آورند. و ایشان قوم من خواهند بود 

 .ودو من خداي ایشان خواهم ب
 

و آب پاك بر شما خواهم پاشید و طاهر  25 :36حزقیال
خواهید شد. و شما را از همه نجاسات و از همه بتهاي 

   .شما طاهر خواهم ساخت

و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون  26
شما خواهم نهاد. و دل سنگی را از جسد شما دور 

   .کرده، دل گوشتین به شما خواهم داد

و روح خـود را در اندرون شما خواهم نهاد و شمـا  27
را به فرایض خود سالک خواهم گردانید تا احکام مـرا 

  .نگاه داشته، آنها را بجا آورید
 
 

دهم. من شما را به آب به جهت توبه تعمید می 11 :3متی
آید از من تواناتر است که الیق لکن او که بعد از من می
القدس و تم؛ او شما را به روحبرداشتن نعلین او نیس
 .آتش تعمید خواهد داد

 
آمین آمین به تو «: عیسی در جواب او گفت 3 :3یوحنا
گویم اگر کسی از سر نو مولود نشود، ملکوت خدا می

 2 «.تواند دیدرا نمی
 

توبه کنید «: پطرس بدیشان گفت 38 :2اعمال رسوالن
 و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح بجهت آمرزش

القدس را خواهید گناهان تعمید گیرید و عطاي روح
 .یافت

 11حزقیال  2



 حزقیال

۲۷۱ 
 

نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده  5 :3تیطوس
بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل 

  القدس است؛ اي که از روحتولد تازه و تازگی
 

متبارك باد خدا و پدر خداوند ما عیسی  3 :1اول پطرس
مسیح که بحسب رحمت عظیم خود ما را بوساطت 
برخاستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود 

 براي امید زنده،
 ; ۲۳:  ۱ طرسپاول ;۱۳:  ۱ حناوی; ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 ;۷:  ٤ حناوی۱; ۹:  ۳ حناوی ۱ ;۲۹:  ۲ حناوی ۱; ۲:  ۲ طرسپاول
 . ۱۸, ٤, ۱:  ٥ حناوی ۱ 

 

 مسیح موعود بایستی پیمان جدید ببندد 20ث
لیکن من عهد خود را که در ایام  60 :16حزقیال
ات با تو بستم به یاد خواهم آورد و عهد جاودانی جوانی

    .با تو استوار خواهم داشت

و هنگامی که خواهران بزرگ و کوچک خود را  61
اي خود را به یاد آورده، پذیرفته باشی، آنگاه راهه

خجل خواهی شد. و من ایشان را به جاي دختران به 
  .تو خواهم داد، لیکن نه از عهد تو

و من عهد خود را با تو استوار خواهم ساخت و  62
   .خواهی دانست که من یهوه هستم

تا آنکه به یاد آورده، خجل شوي. و خداوند یهوه  63
فرماید که چون من همه کارهاي تو را آمرزیده می

باشم، بار دیگر به سبب رسوایی خویش دهان خود را 
 «.نخواهی گشود

 
زیرا که این است خون من در عهد جدید  28 :26متی

که در راه بسیاري بجهت آمرزش گناهان ریخته 
 1 .شودمی

 
لکن اآلن او خدمت نیکوتر یافته است، به  6 :8نعبرانیا

مقداري که متوسط عهد نیکوتر نیز هست که بر 
   .هاي نیکوتر مرتب استوعده

بود، جایی براي دیگري زیرا اگر آن اول بی عیب می 7
  .شدطلب نمی

 
 16و  11حزقیال  1

خداوند «: گویدچنانکه ایشان را مالمت کرده، می 8
خاندان اسرائیل و آید که با گوید اینک ایامی میمی

   .خاندان یهودا عهدي تازه استوار خواهم نمود

نه مثل آن عهدي که با پدران ایشان بستم، در روزي  9
که من ایشان را دستگیري نمودم تا از زمین مصر 
برآوردم، زیرا که ایشان در عهد من ثابت نماندند. پس 

 گوید من ایشان را واگذاردمخداوند می
وید این است آن عهدي که بعد از آن گو خداوند می 10

ایام با خاندان اسرائیل استوار خواهم داشت که احکام 
خود را در خاطر ایشان خواهم نهاد و بر دل ایشان 
مرقوم خواهم داشت و ایشان را خدا خواهم بود و 

    .ایشان مرا قوم خواهند بود
و دیگر کسی همسایه و برادر خود را تعلیم نخواهد  11

داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس زیرا که همه از 
   .خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت

زیرا بر تقصیرهاي ایشان ترحم خواهم فرمود و  12
 گناهانشان را دیگر به یاد نخواهم آورد

گفت، اول را کهنه ساخت؛ و آنچه » تازه«پس چون  13
 2 .هنه و پیر شده است، مشرف بر زوال استک

 ;۲۰ ۱٤:  ۲۲ قاول; ٥; # ۲;# ۱# :  بھمراجعھ شود
 ;۱٦ ۱٤, ٦ ۲:  ۳ ننتیارقدوم; ٤٥:  ٦ حناوی

 . ۲۰:  ۱۳ ننیاراعب; ۲٤:  ۱۲ ننیاراعب; ۱۷ ۱٥:  ۱۰ ننیاراعب

 
کشان مسیح موعود بایستی بَرك داده زحمت 22ث

 شوند
من سر «: فرمایدخداوند یهوه چنین می 22 :17حزقیال

بلند سرو آزاد را گرفته، آن را خواهم کاشت و از سر 
اغصانش شاخه تازه کنده، آن را بر کوه بلند و رفیع 

 غرس خواهم نمود
آن را بر کوه بلند اسرائیل خواهم کاشت و آن  23

ها رویانیده، میوه خواهد آورد. و سرو آزاد شاخه
هر قسم مرغان بالدار زیر آن قشنگ خواهد شد که 

هایش آشیانه خواهند ساکن شده، در سایه شاخه
 گرفت

  

 17و  16حزقیال  2



 حزقیال

۲۷۲ 
 

و تمامی در ختان صحرا خواهند دانست  24: 17حزقیال 
کنم و درخت که من یهوه درخت بلند را پست می

سازم و درخت سبز را خشک و درخت پست را بلند می
من که یهوه هستم این را  .سازمخشک را بارور می

  «.ام و بجا خواهم آوردگفته
 

آورد همچنین هر درخت نیکو، میوه نیکو می 17 :7متی
    .آوردو درخت بد، میوه بد می

و نه درخت بد  تواند درخت خوب میوه بد آوردنمی 18
 میوه نیکو آورد

هر درختی که میوه نیکو نیاورد، بریده و در آتش  19
   .افکنده شود

 .هاي ایشان، ایشان را خواهید شناختلهذا از میوه 20
 

گویم اگر دانه گندم آمین آمین به شما می 24 :12یوحنا
افتد نمیرد، تنها ماند لیکن اگر بمیرد که در زمین می
 .ثمر بسیار آورد

 
در من بمانید و من در شما. همچنانکه شاخه  4 :15یوحنا

اك نماند، همچنین تواند میوه آورد اگر در تاز خود نمی
 شما نیز اگر در من نمانید

ماند و ها. آنکه در من میمن تاك هستم و شما شاخه 5
آورد زیرا که جدا از من هیچ من در او، میوه بسیار می

   .توانید کردنمی

اگر کسی در من نماند، مثل شاخه بیرون انداخته  6
خشکد و آنها را جمع کرده، در آتش شود و میمی
   .شوداندازند و سوخته میمی

اگر در من بمانید و کالم من در شما بماند، آنچه  7
   .خواهید بطلبید که براي شما خواهد شد

شود به اینکه میوه بسیار جالل پدر من آشکارا می 8
 1 .بیاورید و شاگرد من بشوید

 
از این جهت خدا نیز او را بغایت سرافراز  9 :2فیلیپیان

 نمود و نامی را که فوق از جمیع نامها است، بدو بخشید

 
 17حزقیال  1

تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر  10
   زمین و زیر زمین است خم شود، 

و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح، خداوند است  11
  .براي تمجید خداي پدر

 ; ٦:  ۲۷ شعیاا; ۱:  ۱ ۱ شعیاا; ۲:  ٤شعیاا:  بھمراجعھ شود
; ۱٤ ۱۲:  ٤ یارکز; ۱٦, ۱٥:  ۳۳ میاار; ٥:  ۲۳ میاار; ۱۳, ۱۲:  ٥٥ شعیاا
 . ۱۳ ۱۱:  ۹٦ رمیزام; ۱۲:  ۹۲ رمیزام  ;۱٥:  ۸۰ رمیزام; ۱۳ ۱۲:  ٦ یارکز

 
 

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

ها بیرون آورده، به و شما را از میان امت 34 :20حزقیال
دست قوي و بازوي برافراشته و خشم ریخته شده از 

اید جمع خواهم زمینهایی که در آنها پراکنده شده
  .نمود

ها در آورده، در آنجا بر شما و شما را به بیابان امت 35
 .روبرو داوري خواهم نمود

36-39 
در کوه : فرمایدزیرا خداوند یهوه می 40: 20حزقیال

مقدس من بر کوه بلند اسرائیل تمام خاندان اسرائیل 
جمیعاً در آنجا مرا عبادت خواهند کرد و در آنجا از 
ایشان راضی شده، ذبایح جنبانیدنی شما و نوبرهاي 

 هدایاي شما را با تمامی موقوفات شما خواهم طلبید
ن آورم و شما را از ها بیروو چون شما را از امت 41

اید جمع نمایم، زمینهایی که در آنها پراکنده شده
آنگاه هدایاي خوشبوي شما را از شما قبول خواهم کرد 

ها در میان شما تقدیس کرده خواهم و به نظر امت
   .شد

و چون شما را به زمین اسرائیل یعنی به زمینی که  42
ه پدران اش دست خود را برافراشتم که آن را بدرباره

شما بدهم بیاورم، آنگاه خواهید دانست که من یهوه 
 2 .هستم
43-44 
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 حزقیال

۲۷۳ 
 

ولکن چنین نیست که کالم خدا ساقط شده  6 :9رومیان
 اند، اسرائیلی نیستند، باشد؛ زیرا همه که از اسرائیل

نسل تو «و نه نسل ابراهیم تماما فرزند هستند؛ بلکه  7
   «.در اسحاق خوانده خواهند شد

نی فرزندان جسم، فرزندان خدا نیستند، بلکه یع 8
  .شوندفرزندان وعده از نسل محسوب می

 
و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند  26 :11رومیان

از صهیون نجات «یافت، چنانکه مکتوب است که 
اي ظاهر خواهد شد و بی دینی را از یعقوب دهنده

 خواهد برداشت؛
و این است عهد من با ایشان در زمانی که گناهانشان  27

 «.را بردارم
 

زیرا که در مسیح عیسی نه ختنه چیزي  15 :6غالطیان
   .است و نه نامختونی بلکه خلقت تازه

کنند، سالمتی و و آنانی که بدین قانون رفتار می 16
 .رحمت بر ایشان باد و بر اسرائیل خدا

 
بل تعیین نمود تا او را پسر که ما را از ق 5 :1افسسیان

خوانده شویم بوساطت عیسی مسیح بر حسب 
براي ستایش جالل فیض خود  6  خشنودي اراده خود، 

 1 .که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب
 
 

 . ۲٦ ۲٤:  ۲۸ لقیازح ;٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 

 گویی شده استسرافرازي مسیح موعود پیش 3چ
عمامه را : گویدخداوند یهوه چنین می 26 :21حزقیال

دور کن و تاج را بردار. چنین نخواهد ماند. آنچه را که 
  .پست است بلند نما و آنچه را که بلند است پست کن

و من آن را سرنگون، سرنگون، سرنگون خواهم  27
ساخت. و این دیگر واقع نخواهد شد تا آنکس بیاید که 

  .من آن را به وي عطا خواهم نمود باشد. وحق او می
 

 
 21و  20حزقیال  1

تر قرار دادي او را از فرشتگان اندکی پست 7 :2عبرانیان
و تاج جالل و اکرام را بر سر او نهادي و او را بر اعمال 

   .دستهاي خود گماشتی

پس چون همه چیز » همه چیز را زیر پایهاي او نهادي. 8 
یع او را مطیع او گردانید، هیچ چیز را نگذاشت که مط

بینیم که همه چیز مطیع وي نباشد. لکن اآلن هنوز نمی
  .شده باشد

بینیم، اما او را که اندکی از فرشتگان کمتر شد می 9
یعنی عیسی را که به زحمت موت تاج جالل و اکرام بر 
سر وي نهاده شد تا به فیض خدا براي همه ذائقه موت 

 .را بچشد
 

و گرداگرد تخت، بیست و چهار تخت است؛  4 :4مکاشفه
اي سفید در و بر آن تختها بیست و چهار پیر که جامه

 بر دارند نشسته دیدم و بر سر ایشان تاجهاي زرین
 

افتند در آنگاه آن بیست و چهار پیر می 10: 4مکاشفه
حضور آن تخت نشین و او را که تا ابداآلباد زنده است 

ود را پیش تخت انداخته، کنند و تاجهاي خعبادت می
 :گویندمی

اي خداوند، مستحقی که جالل و اکرام و قوت را »11
اي و محض بیابی، زیرا که تو همه موجودات را آفریده

 2 «.اراده تو بودند و آفریده شدند

 
 اوردیاخبار خوش به ارمغان ب یستیبا حیمس 15ث
 امبریعنوان پموعود به حیخدمت مس 2ت

و اینک تو براي ایشان مثل سرود  32 :33حزقیال
شیرین مطرب خوشنوا و نیک نواز هستی. زیرا که 

  .آورندشنوند، اما آنها را بجا نمیسخنان تو را می

شود و البته واقع خواهد شد، و چون این واقع می 33
آنگاه خواهند دانست که نبی در میان ایشان بوده 

  «.است
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 حزقیال

۲۷٤ 
 

و چون خواستند او را گرفتار کنند، از مردم  46 :21متی
 .دانستندترسیدند زیرا که او را نبی می

 
پس خوف همه را فرا گرفت و خدا را تمجید  16 :7لوقا

اي بزرگ در میان ما مبعوث نبی«گفتند که کنان می
 «.شده و خدا از قوم خود تفقد نموده است

 
بقه را به مردمان این ط«: آنگاه خداوند گفت 31: 7لوقا

 باشند؟چه تشبیه کنم و مانند چه می
مانند که در بازارها نشسته، یکدیگر را میاطفالی را  32

گویند، براي شما نواختیم رقص نکردید و صدا زده می
   .نوحه گري کردیم گریه ننمودید

خورد زیرا که یحیی تعمید دهنده آمد که نه نان می 33
   .دیو دارد گوییدآشامید، میو نه شراب می

گویید آشامد، میخورد و میپسر انسان آمد که می 34
اینک مردي است پُر خور و باده پرست و دوست 

   .باجگیران و گناهکاران

 «.شوداما حکمت از جمیع فرزندان خود مصدق می 35
 

و چون مردمان این معجزه را که از عیسی  14 :6یوحنا
این البته همان نبی «صادر شده بود دیدند، گفتند که 

  «!است که باید در جهان بیاید
 

زیرا موسی به اجداد گفت که  22 :3اعمال رسوالن
خداوند خداي شما نبی مثل من، از میان برادران شما 
 براي شما برخواهد انگیخت. کالم او را در هر چه به

   شما تکلم کند بشنوید؛ 

و هر نفسی که آن نبی را نشنود، از قوم منقطع  23
 1 .گردد

 . ۹:  ۲۸ میاار:  بھمراجعھ شود

 

 مسیح موعود شبانی نیکو است 6ب
 عمل رستگاري توسط مسیح موعود 26ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح

 
 33حزقیال  1

هان : گویدزیرا خداوند یهوه چنین می 11 :34حزقیال
من خودم گوسفندان خویش را طلبیده، آنها را تفقد 

 خواهم نمود
چنانکه شبان حینی که در میان گوسفندان پراکنده  12

نماید، همچنان باشد، گله خویش را تفقد میخود می
من گوسفندان خویش را تفقد نموده، ایشان را از هر 

و تاریکی غلیظ پراکنده شده جایی که در روز ابرها 
   .بودند خواهم رهانید

ها بیرون آورده، از کشورها و ایشان را از میان قوم 13
جمع خواهم نمود. و به زمین خودشان درآورده، بر 
کوههاي اسرائیل و در وادیها و جمیع معمورات زمین 

 ایشان را خواهم چرانید
ام گاه ایشان را بر مرتع نیکو خواهم چرانید و آر 14

ایشان بر کوههاي بلند اسرائیل خواهد بود. و آنجا در 
آرام گاه نیکو و مرتع پر گیاه خواهند خوابید و بر 

 کوههاي اسرائیل خواهند چرید
گوید که من گوسفندان خود را خداوند یهوه می 15

 .خواهم چرانید و من ایشان را خواهم خوابانید
ه دیگر به پس من گله خود را نجات خواهم داد ک 22

تاراج برده نشوند و در میان گوسفند و گوسفند داوري 
   .خواهم نمود

و یک شبان بر ایشان خواهم گماشت که ایشان را  23
بچراند یعنی بنده خود داود را که ایشان را رعایت 

   .بنماید و او شبان ایشان خواهد بود

و من یهوه خداي ایشان خواهم بود و بنده من داود  24
ان ایشان رئیس خواهد بود. من که یهوه هستم در می
 2 .امگفته

25-31 
 

ها بیرون آورم و شما و چون شما را از امت 41 :20حزقیال
اید جمع نمایم، را از زمینهایی که در آنها پراکنده شده

آنگاه هدایاي خوشبوي شما را از شما قبول خواهم کرد 
 .ها در میان شما تقدیس کرده خواهم شدو به نظر امت
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 حزقیال

۲۷٥ 
 

هنگامی «: گویدخداوند یهوه چنین می 25 :28حزقیال
هایی که در میان ایشان ل را از قومکه خاندان اسرائی

اند جمع نموده، خویشتن را از ایشان به پراکنده شده
ها تقدیس کرده باشم، آنگاه در زمین نظر امت

ام ساکن خواهند خودشان که به بنده خود یعقوب داده
  .شد

ها بنا خواهند و در آن به امنیت ساکن شده، خانه 26
اخت. و چون بر نمود و تاکستانها غرس خواهند س

شمارند جمیع مجاوران ایشان که ایشان را حقیر می
داوري کرده باشم، آنگاه به امنیت ساکن شده، خواهند 

 «.باشمدانست که من یهوه خداي ایشان می
 

زیرا که آن روز نزدیک است و روز خداوند  3 :30حزقیال
   !ها خواهد بودنزدیک است! روز ابرها و زمان امت

 
کیست از شما که صد گوسفند داشته باشد و »4 :15لوقا

یکی از آنها گم شود که آن نود و نه را در صحرا نگذارد 
  و از عقب آن گمشده نرود تا آن را بیابد؟ 

پس چون آن را یافت، به شادي بر دوش خود  5
  گذارد، می

طلبد و و به خانه آمده، دوستان و همسایگان را می 6
گوید با من شادي کنید زیرا گوسفند بدیشان می

 1 .امگمشده خود را یافته
 

من در هستم! هر که از من داخل گردد،  9 :10یوحنا
   .نجات یابد و بیرون و درون خرامد و علوفه یابد

آید مگر آنکه بدزدد و بکشد و هالك کند. دزد نمی 10
من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل 

  .کنند

من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در »11
   .نهدراه گوسفندان می

اما مزدوري که شبان نیست و گوسفندان از آن او  12
فندان را آید، گوسباشند، چون بیند که گرگ مینمی

گیرد و کند و گرگ گوسفندان را میگذاشته، فرار می
    .سازدپراکنده می
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گریزد چونکه مزدور است و به فکر مزدور می 13
   .گوسفندان نیست

شناسم و من شبان نیکو هستم و خاصان خود را می 14
 شناسند،خاصان من مرا می

و شناسم شناسد و من پدر را میچنانکه پدر مرا می 15
   .نهمجان خود را در راه گوسفندان می

و مرا گوسفندان دیگر هست که از این آغل نیستند.  16
باید آنها را نیز بیاورم و آواز مرا خواهند شنید و یک 

 .گله و یک شبان خواهند شد
 

و بعد از غذا خوردن، عیسی به شمعون  15   :21یوحنا
تر از اي شمعون، پسر یونا، آیا مرا بیش«: پطرس گفت

بلی خداوندا، تو «: بدو گفت» نمایی؟اینها محبت می
هاي بره«: بدو گفت» دارم.دانی که تو را دوست میمی

  «.مرا خوراك بده
 

پس خداي سالمتی که شبان اعظم  20 :13عبرانیان
گوسفندان یعنی خداوند ما عیسی را به خون عهد 

 ابدي از مردگان برخیزانید،
شما را در هر عمل نیکو کامل گرداناد تا اراده او را  21

بجـا آوریـد و آنچه منظور نظر او باشد، در شما بعمل 
آورد بوساطت عیسی مسیح که او را تا ابداآلباد جالل 

 .باد. آمین
 

از آنرو که مانند گوسفندان گمشده  25 :2اول پطرس
بودید، لکن الحال به سوي شبان و اسقف جانهاي خود 

 .ایدرگشتهب
 

تا در وقتی که رئیس شبانان ظاهر شود،  4 :5اول پطرس
 2 .تاج ناپژمرده جالل را بیابید

 
و دیگر هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد  16 :7مکاشفه

   .و آفتاب و هیچ گرما بر ایشان نخواهد رسید
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 حزقیال

۲۷٦ 
 

اي که در میان تخت است، شبان زیرا بره 17: 7مکاشفه
هاي آب حیات، ایشان را ایشان خواهد بود و به چشمه

راهنمایی خواهد نمود؛ و خدا هر اشکی را از چشمان 
 «.ایشان پاك خواهد کرد

 
و آوازي بلند از آسمان شنیدم که  3 :21مکاشفه

اینک خیمه خدا با آدمیان است و با ایشان «: گفتمی
هاي او خواهند بود و اهد بود و ایشان قومساکن خو

 1 .خود خدا با ایشان خداي ایشان خواهد بود
 ۱٥:  ۱ صفنیا; ٥; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 
 بخشیدن یک قلب و روح جدید 27ث
 مسیح موعود بایستی روحش را جاري سازد 4چ
 مسکن روح القدس 6چ
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 مورد آینده مردمشپیش گویی در  9ح

هاي و شما اي کوههاي اسرائیل شاخه 8 :36حزقیال
خود را خواهید رویانید و میوه خود را براي قوم من 
اسرائیل خواهید آورد زیرا که ایشان به زودي خواهند 

 .آمد
 -14-9: 36حزقیال

ها را دیگر در تو مسموع نخواهم و سرزنش امت 15
ف نخواهی شد و گردانید. و دیگر متحمل مذمت طوای

هاي خویش را دیگر نخواهی لغزانید. خداوند یهوه امت
 «.گویداین را می

گیرم و از جمیع کشورها ها میو شما را از میان امت 24
   .کنم و شما را در زمین خود در خواهم آوردجمع می

و آب پاك بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد.  25
ز همه بتهاي شما طاهر و شما را از همه نجاسات و ا

 خواهم ساخت
و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون  26

شما خواهم نهاد. و دل سنگی را از جسد شما دور 
  .کرده، دل گوشتین به شما خواهم داد
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و روح خـود را در اندرون شما خواهم نهاد و شمـا  27
ـرا را به فرایض خود سالک خواهم گردانید تا احکام م

 نگاه داشته، آنها را بجا آورید
و در زمینی که به پدران شما دادم ساکن شده، قوم  28

 .من خواهید بود و من خداي شما خواهم بود
29-30- 

و چون راههاي قبیح و اعمال ناپسند خود را به یاد  31
آورید، آنگاه به سبب گناهان و رجاسات خود خویشتن 

 «.ترا در نظر خود مکروه خواهید داش
32-38- 

 
و ایشان را یکدل خواهم داد و در اندرون  19 :11حزقیال

ایشان روح تازه خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد 
ایشان دور کرده، دل گوشتی به ایشان خواهم 

   .بخشید
 

پس آن وقت چه ثمر داشتید از آن  21 :6رومیان
اید که انجام آنها موت کارهایی که اآلن از آنها شرمنده

 است؟
اما الحال چونکه از گناه آزاد شده و غالمان خدا  22

آورید که اید، ثمر خود را براي قدوسیت میگشته
 .عاقبت آن، حیات جاودانی است

 
زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت  14 :8رومیان

   .شوند، ایشان پسران خدایندمی

اید تا باز ترسان شوید از آنرو که روح بندگی را نیافته 15
اید که به آن ابا یعنی بلکه روح پسر خواندگی را یافته

  .کنیماي پدر ندا می

دهد که فرزندان همان روح بر روحهاي ما شهادت می 16
 2خدا هستیم

 
خواهم شما از این سر زیرا اي برادران نمی 25 :11رومیان

بی خبر باشید که مبادا خود را دانا انگارید که مادامی 
ها درنیاید، سختدلی بر بعضی از اسرائیل که پري امت

  .طاري گشته است
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 حزقیال

۲۷۷ 
 

و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند  26: 11رومیان
ات از صهیون نج«یافت، چنانکه مکتوب است که 

اي ظاهر خواهد شد و بی دینی را از یعقوب دهنده
 خواهد برداشت؛

 
اما اگر خدمت موت که در حرف بود و  7 :3دوم قرنتیان

بود، بحدي که بنی بر سنگها تراشیده شده با جالل می
توانستند صورت موسی را نظاره کنند به اسرائیل نمی

   سبب جالل چهره او که فانی بود، 

 چگونه خدمت روح بیشتر با جالل نخواهد بود؟ 8
 

پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت  17 :5دوم قرنتیان
اي است؛ چیزهاي کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه

 .تازه شده است
 

لیکن ثمره روح، محبت و خوشی و  22 :5غالطیان
سالمتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و 

 ،پرهیزکاري است
 .که هیچ شریعت مانع چنین کارها نیست 23

 
زیرا که در مسیح عیسی نه ختنه چیزي  15 :6غالطیان

 1 .است و نه نامختونی بلکه خلقت تازه
 ; ۲۰ روجخ; ۱۹ روجخ ;٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 ;۱٦:  ۳ ننتیارقاول; ٤۷ ۱٤:  ۲ اعمال رسوالن ;۱۳:  ۱۱ قاول
 ; ٦, ٥:  ۳ طوستی; ۱۰:  ۲ نفسسیاا; ۱٤, ۱۳:  ۱ نفسسیاا

  ۱; ۲٤:  ۳ حناوی ۱  ;۲۲�۱۹, ۱۸:  ۱ طرسپاول; ۲۲:  ۱۰ ننیاراعب
 . ٥:  ٥ حناوی

 

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی در مورد آینده مردمشپیش 9ح
 گویی پادشاهی ابدي در صلحپیش 10ح

 -8-1 :37حزقیال
پسر انسان بر  بر روح نبوت نما! اي«: پس او مرا گفت 9

فرماید که خداوند یهوه چنین می: روح نبوت کرده، بگو
اي روح از بادهاي اربع بیا و به این کشتگان بدم تا 

   «.ایشان زنده شوند
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پس چنانکه مرا امر فرمود، نبوت نمودم. و روح به آنها  10
داخل شد و آنها زنده گشته، بر پایهاي خود لشکر بی 

    .نهایت عظیمی ایستادند

اي پسر انسان این استخوانها تمامی «: و او مرا گفت 11
: گویندباشند. اینک ایشان میخاندان اسرائیل می

استخوانهاي ما خشک شد و امید ما ضایع گردید و 
   .خودمان منقطع گشتیم

خداوند یهوه چنین : لهذا نبوت کرده، به ایشان بگو 12
یم. و شما گشااینک من قبرهاي شما را می: فرمایدمی

را اي قوم من از قبرهاي شما درآورده، به زمین 
 اسرائیل خواهم آورد

و اي قوم من چون قبرهاي شما را بگشایم و شما را  13
از قبرهاي شما بیرون آورم، آنگاه خواهید دانست که 

   .من یهوه هستم

و روح خود را در شما خواهم نهاد تا زنده شوید. و  14
ن مقیم خواهم ساخت. پس شما را در زمین خودتا

خواهید دانست که من یهوه تکلم نموده و بعمل 
 «.قول خداوند این است .امآورده

 
دل شما شادمان  دینیرا ب نیپس چون ا 14 :66اشعیا

سبز و خرم  اهیشما مثل گ يخواهد شد و استخوانها
و دست خداوند بر بندگانش معروف  دیخواهد گرد

 خواهد شد اما بر دشمنان خود غضب خواهد نمود.
 

هنگامی «: گویدخداوند یهوه چنین می 25 :28حزقیال
هایی که در میان ایشان که خاندان اسرائیل را از قوم

اند جمع نموده، خویشتن را از ایشان به پراکنده شده
ر زمین ها تقدیس کرده باشم، آنگاه دنظر امت

ام ساکن خواهند خودشان که به بنده خود یعقوب داده
 2 .شد

 
بعد از دو روز ما را زنده خواهد کرد. در روز  2 :6هوشع

سوم ما را خواهد برخیزانید و در حضور او زیست 
 .خواهیم نمود
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۲۷۸ 
 

و اسیري قوم خود اسرائیل را خواهم  14  :9عاموس
در آنها برگردانید و شهرهاي مخروب را بنا نموده، 

ساکن خواهند شد و تاکستانها غرس کرده، شراب آنها 
را خواهند نوشید و باغها ساخته، میوه آنها را خواهند 

  «.خورد
 

و اگر روح او که عیسی را از مردگان  11 :8رومیان
برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از 
مردگان برخیزانید، بدنهاي فانی شما را نیز زنده 

 .خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است
 

گویم آیا خدا قوم خود را رد کرد؟ پس می 1 :11رومیان
د ابراهیم از سبط حاشا! زیرا که من نیز اسرائیلی از اوال

 بنیامین هستم
خدا قوم خود را که از قبل شناخته بود، رد نفرموده  2

گوید، دانید که کتاب در الیاس چه میاست. آیا نمی
 کندچگونه بر اسرائیل از خدا استغاثه می

خداوندا انبیاي تو را کشته و مذبحهاي تو را «که  3
جان من نیز  ام و در قصداند و من به تنهایی ماندهکنده

   ؟ »باشندمی

هفت هزار مرد «گوید؟ اینکه لکن وحی بدو چه می 4
 اندبجهت خود نگاه داشتم که به نزد بعل زانو نزده

پس همچنین در زمان حاضر نیز بقیتی بحسب اختیار  5
 1 .فیض مانده است

 
زیرا اگر تو از زیتون طبیعی بري بریده  24: 11رومیان

یتون نیکو پیوند گشتی، به شده، بر خالف طبع به ز
اند در زیتون خویش چند مرتبه زیادتر آنانی که طبیعی

    .پیوند خواهند شد

خواهم شما از این سر بی خبر زیرا اي برادران نمی 25
باشید که مبادا خود را دانا انگارید که مادامی که پري 

ها درنیاید، سختدلی بر بعضی از اسرائیل طاري امت
 گشته است

و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند یافت،  26
اي از صهیون نجات دهنده«چنانکه مکتوب است که 
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ظاهر خواهد شد و بی دینی را از یعقوب خواهد 
 برداشت؛

و این است عهد من با ایشان در زمانی که گناهانشان  27
 «.را بردارم

 
زیرا خدا همه را در نافرمانی بسته است  32: 11رومیان

 2 .تا بر همه رحم فرماید
 ;۳, ۲:  ۱۲٦ رمیزام; ٥; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 ;۱۹:  ۱۱ لقیازح; ۲٦ ۲٤:  ۳۳ میاار; ۱٥:  ۳۲ شعیاا 
; ۲۹:  ۳۹ لقیازح; ۲٥, ۲۱:  ۳۷; ۳۱ ۲٤:  ۳٦ لقیازح; ٦۳, ٦۲:  ۱٦ لقیازح

  . ٦:  ۲۰ مکاشفھ; ۲۸:  ۲ لئیوی

 
خداوند درست  يمعبد را برا یستیموعود با حیمس ث

 کند
 خداوند بایستی در بین مردمش مسکن گزیند 18ث
 مسیح موعود بایستی پیمان جدید ببندد 20ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی پادشاهی ابدي در صلحپیش 10ح

خداوند یهوه چنین : و به ایشان بگو 21 :37حزقیال
هایی بنی اسرائیل را از میان امتاینک من : فرمایدمی

اند گرفته، ایشان را از هر طرف جمع که به آنها رفته
   .خواهم کرد و ایشان را به زمین خودشان خواهم آورد

و ایشان را در آن زمین بر کوههاي اسرائیل یک امت  22
خواهم ساخت. و یک پادشاه بر جمیع ایشان سلطنت 

ند بود و دیگر به دو خواهد نمود و دیگر دو امت نخواه
   .مملکت تقسیم نخواهند شد

و خویشتن را دیگر به بتها و رجاسات و همه  23
بلکه ایشان  .هاي خود نجس نخواهند ساختمعصیت

اند را از جمیع مساکن ایشان که در آنها گناه ورزیده
نجات داده، ایشان را طاهر خواهم ساخت. و ایشان قوم 

  .یشان خواهم بودمن خواهند بود و من خداي ا

و بنده من داود، پادشاه ایشان خواهد بود. و یک  24
شبان براي جمیع ایشان خواهد بود. و به احکام من 
سلوك نموده و فرایض مرا نگاه داشته، آنها را بجا 

    .خواهند آورد
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 حزقیال

۲۷۹ 
 

و در زمینی که به بنده خود یعقوب دادم  25: 37حزقیال
د، ساکن خواهند بودنو پدران ایشان در آن ساکن می

شد. و ایشان و پسران ایشان و پسران پسران ایشان 
تا به ابد در آن سکونت خواهند نمود و بنده من داود 

 تا ابداآلباد رئیس ایشان خواهد بود
و با ایشان عهد سالمتی خواهم بست که براي ایشان  26

عهد جاودانی خواهد بود و ایشان را مقیم ساخته، 
س خویش را تا ابداآلباد در میان خواهم افزود و مْقد

   .ایشان قرار خواهم داد

و مسکن من بر ایشان خواهد بود و من خداي ایشان  27
  .خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود

پس چون مقْدس من در میان ایشان تا به ابد بر قرار  28
ها خواهند دانست که من یهوه بوده باشد، آنگاه امت

 «.نمایمرا تقدیس میهستم که اسرائیل 
 

و ایشان را یکدل خواهم داد و در اندرون  19 :11حزقیال
ایشان روح تازه خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد 
ایشان دور کرده، دل گوشتی به ایشان خواهم 

   .بخشید

تا در فرایض من سلوك نمایند و احکام مرا نگاه  20
داشته، آنها را بجا آورند. و ایشان قوم من خواهند بود 

 .و من خداي ایشان خواهم بود
 

او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی،  32 :1لوقا
و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا  مسمی شود

 خواهد فرمود
و او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد کرد  33

 1 «.و سلطنت او را نهایت نخواهد بود
 

من شبان نیکو هستم و خاصان خود را  14 :10یوحنا
 شناسند، شناسم و خاصان من مرا میمی

شناسم و شناسد و من پدر را میچنانکه پدر مرا می 15
  .نهمجان خود را در راه گوسفندان می
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و مرا گوسفندان دیگر هست که از این آغل نیستند.  16
باید آنها را نیز بیاورم و آواز مرا خواهند شنید و یک 

 .گله و یک شبان خواهند شد

دارد که من جان و از این سبب پدر مرا دوست می 17
 .نهم تا آن را باز گیرمخود را می

 
زیرا اگر رد شدن ایشان مصالحت عالم  15 :11رومیان
از یافتن ایشان چه خواهد شد؟ جز حیات از شد، ب

 !مردگان
 

خواهم شما از این سر زیرا اي برادران نمی 25 :11رومیان
بی خبر باشید که مبادا خود را دانا انگارید که مادامی 

ها درنیاید، سختدلی بر بعضی از اسرائیل که پري امت
   .طاري گشته است

و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند یافت،  26
اي از صهیون نجات دهنده«چنانکه مکتوب است که 

ظاهر خواهد شد و بی دینی را از یعقوب خواهد 
 برداشت؛

 
و هیکل خدا را با بتها چه موافقت؟  16 :6دوم قرنتیان

باشید، چنانکه خدا گفت زیرا شما هیکل خداي حی می
بود و در ایشان راه خواهم  در ایشان ساکن خواهم»که 

و ایشان قوم من  رفت و خداي ایشان خواهم بود
 «.خواهند بود

 
که در وي از جهت جسم، تمامی پري  9 :2کولسیان

 2 .الوهیت ساکن است
 

اید به جبل صهیون و بلکه تقرب جسته 22 :12عبرانیان
شهر خداي حی یعنی اورشلیم سماوي و به جنود بی 

 گانشماره از محفل فرشت
و کلیساي نخست زادگانی که در آسمان مکتوبند و  23

 به خداي داور جمیع و به ارواح عادالن مکمل
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 حزقیال

۲۸۰ 
 

و آوازي بلند از آسمان شنیدم که  3 :21مکاشفه
اینک خیمه خدا با آدمیان است و با ایشان «: گفتمی

هاي او خواهند بود و ساکن خواهد بود و ایشان قوم
  .یشان خواهد بودخود خدا با ایشان خداي ا

 
و در آن هیچ قدس ندیدم زیرا خداوند  22: 21مکاشفه

 .خداي قادر مطلق و بره قدس آن است
  ۱۷:  ۱۷ شیداپی  ;٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

; ٦ ۱:  ۱۲٦ رمیزام; ٥:  ۲۳ لئیوسمدوم; ۱۰ ۱:  ۳۰ تثنیھ; ۱۳:  ۳۱ روجخ
 ; ٦, ٥:  ٤۳ شعیاا; ۱۱:  ٤۰ شعیاا; ۱۳, ۱۲, ٦:  ۲۷ شعیاا ;٦, ٥:  ۹ شعیاا
; ۲۲, ۲۱:  ٦۰ شعیاا; ۲۱, ۲۰:  ٥۹ شعیاا,; ۳:  ٥٥ شعیاا; ۲٦ ۸:  ٤۹ شعیاا

 ;۲۲ ۱۷, ۱۱, ۱۰ ۸, ۳:  ۳۰ میاار  ;۸ ۳:  ۲۳ میاار; ۱۷ ۱٤:  ۱٦ میاار
 ; ٦ ۷:  ۳۳ میاار  ;٤٤ ۳۷:  ۳۲ میاار; ٤۰ ۳۲, ۲۷, ۱۰ ۸:  ۳۱ میاار

, ۱۲:  ۲۰ لقیازح; ۱۱:  ۱٤ لقیازح; ۱٦ ۱۱:  ۱۱ لقیازح; ٥, ٤:  ٥۰ میاار
 ; ۲٥ ۲۳, ۱۳:  ۳٤ لقیازح; ۲٦, ۲٥:  ۲۸ لقیازح; ٤۳

 ; ۷:  ۳۹ لقیازح; ۲۳:  ۳۸ لقیازح; ۳۸ ۳٦, ۳۱ ۲۳:  ۳٦ لقیازح
 ;۲۳ ۱۸:  ۲ شعھو; ۱۱:  ۱ شعھو; ٤٥, ٤٤:  ۲ لنیادا ;۹ ۷:  ٤۳ لقیازح
; ۲۱ ۱۷:  ۱ یادبوع; ۱٥, ۱٤:  ۹ وسعام; ۸ ٥:  ۱٤ شعھو; ٥, ٤:  ۳ شعھو

 ; ۱۳, ۱۲:  ٦ یارکز; ٦ ۲:  ۲ یارکز  ;۱۲, ۱۱ ۷;۳ ۱:  ٥ همیکا
; ۳۰:  ۱ن  نتیارقاول; ۲۱, ۱۱:  ۱٤ یارکز; ۲, ۱:  ۱۳ یارکز ;٥, ٤:  ۸ یارکز

 . ۲۳:  ٥ نکیاوتسالاول; ۲٦ ۲٥:  ٥ نفسسیاا

 

 داوري در آینده توسط مسیح 2ح
و بر قوم من اسرائیل مثل ابري که زمین  16 :38حزقیال

را پوشاند خواهی برآمد. در ایام بازپسین این به وقوع 
خواهد پیوست که تو را به زمین خود خواهم آورد تا 

ها حینی که من خویشتن را در تو اي جوج آنکه امت
 «.به نظر ایشان تقدیس کرده باشم مرا بشناسند

 
 عیهالك نمودن جمو در آن روز قصد  9: 12زکریا
 خواهم نمود. ند،یآیم میکه به ضد اورشل ییهاامت

 
اما این را بدان که در ایام آخر  1 :3دوم تیموتائوس

 1زمانهاي سخت پدید خواهد آمد،
 ; ۲۳:  ۳٦ لقیازح; ۲:  ۲ شعیاا; ٤; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 ;۱٤:  ۱۰ لنیادا; ۲۱:  ۳۹ لقیازح; ۲۳, ۸:  ۳۸ لقیازح
 . ۱۷ ۱٥:  ۷, ۱:  ٤ همیکا 

 
 داوري در آینده توسط مسیح 2ح

در آن روز یعنی : گویدخداوند یهوه می 18 :38حزقیال
آید، همانا در روزي که جوج به زمین اسرائیل بر می

 .ام خواهد برآمدحدت خشم من به بینی
 

 
 38و  37حزقیال  1

 .زیرا خداي ما آتش فرو برنده است 29 :12عبرانیان
 ٤٦:  ۸۹ رمیزام ;۸, ۷:  ۱۸ رمیزام; ٦, ٥:  ۳٦ لقیازح:  بھمراجعھ شود

 

 داوري در آینده توسط مسیح 2ح
ام زیرا در غیرت و آتش خشم خود گفته 19 :38حزقیال

که هرآینه در آن روز تزلزل عظیمی در زمین اسرائیل 
 .خواهد شد

 
که آواز او در آن وقت زمین را جنبایند،  26 :12عبرانیان

ک مرتبه دیگر نه فقط ی«لکن اآلن وعده داده است که 
   «.زمین بلکه آسمان را نیز خواهم جنبانید

 
اي عظیم حادث و در همان ساعت، زلزله 13 :11مکاشفه

گشت که ده یک از شهر منهدم گردید و هفت هزار نفر 
از زلزله هالك شدند و باقی ماندگان ترسان گشته، 

 .خداي آسمان را تمجید کردند
 ; ۱۸:  ۲ لئیوی ;۲٥:  ۳۹ لقیاز ح; ۱۳:  ٤۲ شعیاا:  بھمراجعھ شود

; ٥ ۳:  ۱٤ یارکز; ۱٤:  ۱ یارکز  ;۲۲, ۲۱, ۷, ٦:  ۲ حجی; ۱٦:  ۳ لئیوی
 . ۱۰:  ۱٦ مکاشفھ

 
 داوري در آینده توسط مسیح 2ح

و ماهیان دریا و مرغان هوا و حیوانات  20 :38حزقیال
خزند و همه صحرا و همه حشراتی که بر زمین می

وي جهانند به حضور من خواهند لرزید مردمانی که بر ر
ها خواهد افتاد و و کوهها سرنگون خواهد شد و صخره

 .جمیع حصارهاي زمین منهدم خواهد گردید
 

و چون مهر ششم را گشود، دیدم که  12 :6مکاشفه
اي عظیم واقع شد و آفتاب چون پالس پشمی زلزله

   سیاه گردید و تمام ماه چون خون گشت؛ 

و ستارگان آسمان بر زمین فرو ریختند، مانند درخت  13
هاي انجیري که از باد سخت به حرکت آمده، میوه

 2 . افشاندنارس خود را می
 ;۲٦ ۲۳:  ٤ میاار; ۲٥:  ۳۰ شعیاا; ٦# :  بھمراجعھ شود

 . ٥ ۳:  ۱٤ یارکز; ۳:  ٤ شعھو

 

  

 38ل حزقیا 2



 حزقیال

۲۸۱ 
 

 داوري در آینده توسط مسیح 2ح
من شمشیري : گویدو خداوند یهوه می 21 :38حزقیال

بر جمیع کوههاي خود به ضد او خواهم خواند و 
  .شمشیر هر کس بر برادرش خواهد بود

و با وبا و خون بر او عقوبت خواهم رسانید. و باران  22
سیال و تگرگ سخت و آتش و گوگرد بر او و بر 

باشند هاي بسیاري که با وي میافواجش و بر قوم
  .رانیدخواهم با

 
و کرسی ممالک را واژگون خواهم نمود و  22 :2حجی

ها و ها را هالك خواهم ساخت و ارابهقوت ممالک امت
سواران آنها را سرنگون خواهم کرد و اسبها و سواران 

   .آنها به شمشیر یکدیگر خواهند افتاد

در آن روز اي بنده من : گویدیهوه صبایوت می 23
تو را خواهم گرفت و خداوند زرُبابل بن شاْلتیئیل، 

گوید که تو را مثل نگین خاتم خواهم ساخت زیرا می
 .ام. قول یهوه صبایوت این استکه من تو را برگزیده

 
و قدس خدا در آسمان مفتوح گشت و  19 :11مکاشفه

تابوت عهدنامه او در قدس او ظاهر شد و برقها و صداها 
 .و رعدها و زلزله و تگرگ عظیمی حادث شد

 
و تگرگ بزرگ که گویا به وزن یک من  21 :16مکاشفه

بود، از آسمان بر مردم بارید و مردم به سبب صدمه 
اش بی نهایت تگرگ، خدا را کفر گفتند زیرا که صدمه

 1 .سخت بود
 ; ٦:  ۲۹ شعیاا ;۱۷:  ۲۸ شعیاا; ٦:  ۱۱ رمیزام; ٦# :  بھمراجعھ شود

 . ۹, ۲:  ۱۲ یارکز; ۱۱:  ۱۳ لقیازح ;۳۱:  ۲٥ میاار; ۱۷:  ٥٤ شعیاا

 

 داوري در آینده توسط مسیح 2ح
 آینده پادشاهی مسیح3ح

هاي بسیار و خویشتن را در نظر امت 23 :38حزقیال
معظم و قدوس و معروف خواهم نمود و خواهند دانست 

 .که من یهوه هستم
 

 
 38حزقیال  1

آسمان و زمین زایل خواهد شد، لیکن  35 :24متی
  .سخنان من هرگز زایل نخواهد شد

 
کشید، با ما و شما را که عذاب می 7 :1دوم تسالوکیان

راحت بخشد در هنگامی که عیسی خداوند از آسمان 
 با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود 

در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید از آنانی که  8
اسند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح شنخدا را نمی

 کنند،را اطاعت نمی
 

که آواز او در آن وقت زمین را جنبایند،  26 :12عبرانیان
یک مرتبه دیگر نه فقط «لکن اآلن وعده داده است که 

 زمین بلکه آسمان را نیز خواهم جنبانید
و این قول او یک مرتبه دیگر اشاره است از تبدیل  27

شود، مثل آنهایی که ساخته چیزهایی که جنبانیده می
 شود باقی ماندتا آنهایی که جنبانیده نمی شد

یابیم، توان جنبانید میپس چون ملکوتی را که نمی 28
شکر بجا بیاوریم تا به خشوع و تقوا خدا را عبادت 

 .پسندیده نماییم
 

اي بنواخت که ناگاه صداهاي و فرشته 15 :11فهمکاش
سلطنت جهان «: گفتندبلند در آسمان واقع شد که می

از آن خداوند ما و مسیح او شد و تا ابداآلباد حکمرانی 
 2 «.خواهد کرد

 
سرود موسی بنده خدا و سرود بره را  3 :15مکاشفه

عظیم و عجیب است اعمال تو «: گویندخوانند و میمی
خداوند خداي قادر مطلق! عدل و حق است راههاي اي 

   !هاتو اي پادشاه امت

کیست که از تو نترسد، خداوندا و کیست که نام تو را  4
تمجید ننماید؟ زیرا که تو تنها قدوس هستی و جمیع 

ها آمده، در حضور تو پرستش خواهند کرد، زیرا امت
  «!که احکام تو ظاهر گردیده است

 

 38حزقیال  2



 حزقیال

۲۸۲ 
 

بعد از آن شنیدم چون آوازي بلند از  و 1 :19مکاشفه
هللویاه! نجات «: گفتندگروهی کثیر در آسمان که می

 و جالل و اکرام و قوت از آن خداي ما است،
زیرا که احکام او راست و عدل است، چونکه داوري  2

نمود بر فاحشه بزرگ که جهان را به زناي خود فاسد 
ز دست او گردانید و انتقام خون بندگان خود را امی

    «.کشید

و دودش تا ابداآلباد باال  هللویاه«: و بار دیگر گفتند 3
   «!رودمی

و آن بیست و چهار پیر و چهار حیوان به روي  4
درافتاده، خدایی را که بر تخت نشسته است سجده 

   «!آمین، هللویاه«: نمودند و گفتند

حمد نمایید «: و آوازي از تخت بیرون آمده، گفت 5
ما را اي تمامی بندگان او و ترسندگان او چه  خداي

   «!کبیر و چه صغیر

و شنیدم چون آواز جمعی کثیر و چون آواز آبهاي  6
: گفتندفراوان و چون آواز رعدهاي شدید که می

هللویاه، زیرا خداوند خداي ما قادر مطلق، سلطنت «
 !گرفته است

 
و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید،  1 :21مکاشفه

چونکه آسمان اول و زمین اول درگذشت و دریا دیگر 
 1 .باشدنمی

 ;۲۳:  ۳٦ لقیازح; ٦; # ٥; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 . ۱۱, ۱۰:  ۳ طرسپدوم; ۲۸:  ۳۷ لقیازح

 

 بخشیدن یک قلب و روح جدید 27ث
 مسیح موعود بایستی روحش را جاري سازد 5چ
 شاهی مسیحآینده پاد 3ح
 پیش گویی در موردآینده مردمش 9ح

و آتشی بر ماجوج و بر کسانی که در  6 :39حزقیال
جزایر به امنیت ساکنند خواهم فرستاد تا بدانند که 

 من یهوه هستم
و نام قدوس خود را در میان قوم خویش اسرائیل،  7

گذارم که اسم معروف خواهم ساخت و دیگر نمی

 
 39و  38حزقیال  1

ها بدانند که من یهوه امت قدوس من بی حرمت شود تا
  .باشمقدوس اسرائیل می

آید و به وقوع آن می: گویداینک خداوند یهوه می 8
اش خواهد پیوست. و این همان روز است که درباره

 .امتکلم نموده
ها قرار خواهم داد و و من جالل خود را در میان امت 21

و ها داوري مرا که آن را اجرا خواهم داشت جمیع امت
دست مرا که بر ایشان فرود خواهم آورد، مشاهده 

   .خواهند نمود

و خاندان اسرائیل از آن روز و بعد خواهند دانست  22
   .که یهوه خداي ایشان من هستم

ها خواهند دانست که خاندان اسرائیل به و امت 23
سبب گناه خودشان جالي وطن گردیدند. زیرا چونکه 

وي خود را از ایشان به من خیانت ورزیدند، من ر
پوشانیدم و ایشان را به دست ستم کاران ایشان 

  .تسلیم نمودم که جمیع ایشان به شمشیر افتادند

برحسب نجاسات و تقصیرات ایشان به ایشان عمل  24
 نموده، روي خود را از ایشان پوشانیدم

اآلن اسیران «: گویدبنابراین خداوند یهوه چنین می 25
ه، بر تمامی خاندان اسرائیل رحمت یعقوب را باز آورد

خواهم فرمود و بر اسم قدوس خود غیرت خواهم 
 2 . نمود

و حینی که ایشان در زمین خود به امنیت ساکن  26
اي نباشد، آنگاه خجالت خود را و شوند و ترساننده

   .اند متحمل خواهند شدخیانتی را که به من ورزیده

برگردانم و ایشان را ها و چون ایشان را از میان امت 27
هاي از زمین دشمنانشان جمع نمایم، آنگاه در نظر امت

   .بسیار در ایشان تقدیس خواهم شد

و خواهند دانست که من یهوه خداي ایشان هستم،  28
ها جالي وطن از آن رو که من ایشان را در میان امت

ساختم و ایشان را به زمین خودشان جمع کردم و بار 
    .از ایشان در آنجا باقی نخواهم گذاشتدیگر کسی را 

گویـد که مـن بار دیگـر روي و خداوند یهوه می 29
خـود را از ایشـان نخواهـم پوشانیـد زیـرا که روح 

  «.خویش را بر خاندان اسرائیل خواهم ریخت

 39حزقیال  2



 حزقیال

۲۸۳ 
 

و بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم  28 :2یوئیل
ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود و 

 پیران شما و جوانان شما رؤیاها خواهند دید
و در آن ایام روح خود را بر غالمان و کنیزان نیز  29

 .خواهم ریخت
 

و حیات جاودانی این است که تو را خداي  3 :17یوحنا
مسیح را که فرستادي واحد حقیقی و عیسی 

 .بشناسند
 

پس همان عیسی را خدا برخیزانید  32 :2اعمال رسوالن
 .و همه ما شاهد بر آن هستیم

 
ولکن چنین نیست که کالم خدا ساقط شده  6 :9رومیان

 اند، اسرائیلی نیستند، باشد؛ زیرا همه که از اسرائیل
نسل تو «و نه نسل ابراهیم تماما فرزند هستند؛ بلکه  7

 ر اسحاق خوانده خواهند شدد
یعنی فرزندان جسم، فرزندان خدا نیستند، بلکه  8

  .شوندفرزندان وعده از نسل محسوب می
 

گویم آیا خدا قوم خود را رد کرد؟ پس می 1 :11رومیان
حاشا! زیرا که من نیز اسرائیلی از اوالد ابراهیم از سبط 

   .بنیامین هستم

خدا قوم خود را که از قبل شناخته بود، رد نفرموده است.  2
گوید، چگونه بر دانید که کتاب در الیاس چه میآیا نمی

 کنداسرائیل از خدا استغاثه می
اند خداوندا انبیاي تو را کشته و مذبحهاي تو را کنده«که  3

ام و در قصد جان من نیز و من به تنهایی مانده
   ؟ »باشندمی

هفت هزار مرد بجهت «گوید؟ اینکه لکن وحی بدو چه می 4
 1 .«  اندخود نگاه داشتم که به نزد بعل زانو نزده

 
پس همچنین در زمان حاضر نیز بقیتی  5: 11رومیان

   .بحسب اختیار فیض مانده است

 
 39حزقیال  1

و اگر از راه فیض است دیگر از اعمال نیست وگرنه  6
ل است دیگر از فیض دیگر فیض نیست. اما اگر از اعما

 فیض نیست واال عمل دیگر عمل نیست
پس مقصود چیست؟ اینکه اسرائیل آنچه را که  7

طلبد نیافته است، لکن برگزیدگان یافتند و باقی می
 ماندگان سختدل گردیدند؛

و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند یافت،  26
اي از صهیون نجات دهنده«چنانکه مکتوب است که 

شد و بی دینی را از یعقوب خواهد  ظاهر خواهد
 برداشت؛

و این است عهد من با ایشان در زمانی که گناهانشان  27
   «.را بردارم

اند، لکن نظر به نظر به انجیل بجهت شما دشمنان 28
   .اختیار به خاطر اجداد محبوبند

   .زیرا که در نعمتها و دعوت خدا بازگشتن نیست 29

زیرا همچنان که شما در سابق مطیع خدا نبودید و  30
   اآلن به سبب نافرمانی ایشان رحمت یافتید، 

همچنین ایشان نیز اآلن نافرمان شدند تا بجهت  31
 2رحمتی که بر شما است بر ایشان نیز رحم شود

 ;٤۸ ٤۰ لقیازح; ٥; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 . ۲٤:  ۳ ناحوی ۱; ۱۸ ۱٤:  ۲ اعمال رسوالن 

 

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
اي پسر انسان آیا این را «: و مرا گفت 6 :47حزقیال
   .پس مرا از آنجا برده، به کنار نهر برگردانید» دیدي؟

و چون برگشتم اینک بر کنار نهر از اینطرف و از  7
 آنطرف درختان بی نهایت بسیار بود

جاري این آبها بسوي والیت شرقی «: و مرا گفت 8 
رود و چون به شود و به عربه فرود شده، به دریا میمی

 یابدشود آبهایش شفا میدریا داخل می
اي در هر و واقع خواهد شد که هر ذي حیات خزنده 9 

جایی که آن نهر داخل شود، زنده خواهد گشت و 
ماهیان از حد زیاده پیدا خواهد شد، زیرا چون این آبها 

خواهد یافت و هر جایی که  رسد، آن شفابه آنجا می
 گرددشود، همه چیز زنده مینهر جاري می

 47و  39حزقیال  2



 حزقیال

۲۸٤ 
 

و صیادان بر کنار آن خواهند ایستاد و از عین جدي  10
تا عین عجْالیم موضعی براي پهن کردن دامها خواهد 
بود و ماهیان آنها به حسب جنسها، مثل ماهیان دریاي 

   .بزرگ از حد زیاده خواهند بود

تاالبهایش شفا نخواهد یافت بلکه به نمک اما خالبها و  11
  .تسلیم خواهد شد

و بر کنار نهر به اینطرف و آنطرف هر قسم درخت  12
خوراکی خواهد رویید که برگهاي آنها پژمرده نشود و 

هاي آنها الینقطع خواهد بود و هر ماه میوه تازه میوه
شود و خواهد آورد زیرا که آبش ازمقْدس جاري می

براي خوراك و برگهاي آنها به جهت عالج میوه آنها 
 «.خواهد بود

13-23- 
 

و چون عیسی به کناره دریاي جلیل  18 :4متی
خرامید، دو برادر یعنی شمعون مسمی به پطرس و می

اندازند، برادرش اندریاس را دید که دامی در دریا می
 زیرا صیاد بودند

از عقب من آیید تا شما را صیاد «: بدیشان گفت 19 
   «.مردم گردانم

  .در ساعت دامها را گذارده، از عقب او روانه شدند 20
 

ایضا ملکوت آسمان مثل دامی است که به »47 :13متی
 دریا افکنده شود و از هر جنسی به آن درآید، 

اش کشند و نشسته، خوبها و چون پر شود، به کناره 48
   .را در ظروف جمع کنند و بدها را دور اندازند

بدینطور در آخر این عالم خواهد شد. فرشتگان  49
 1بیرون آمده، طالحین را از میان صالحین جدا کرده،

 
و نهري از آب حیات به من نشان داد که  1 :22مکاشفه

درخشنده بود، مانند بلور و از تخت خدا و بره جاري 
   .شودمی

و در وسط شارع عام آن و بر هر دو کناره نهر، درخت  2
آورد یعنی هر ماه میوه که دوازده میوه میحیات را 

 
 47حزقیال  1

ها دهد؛ و برگهاي آن درخت براي شفاي امتخود را می
 2 .باشدمی

 ;۱۰:  ۲ شیداپی; ٥; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود
 . ۹:  ٦٥ رمیزام; ۲۰, ۱۹:  ٤۳ شعیاا; ۱۲ ۱:  ۳٤ دادعا 

 

 47حزقیال  2



 دانیال

۲۸٥ 
 

 دانیال
 پادشاهی مسیحآینده  3ح
 گویی پادشاهی ابدي در صلحپیش 10ح

بدون دستها  یتا سنگ ينمودیو مشاهده م 34 :2دانیال
آن تمثال را زد و آنها  نیو گل نیآهن يهایجدا شده، پا

 را خرد ساخت
آنگاه آهن و گل و برنج و نقره و طال با هم خرد شد  35

باد آنها را چنان  ده،یگرد یو مثل کاه خرمن تابستان
نشد. و آن سنگ که  افتیبه جهت آنها  ییبرد که جا

جهان را  یو تمام دیگرد یمیرا زده بود کوه عظ ثالتم
 پر ساخت.

را  یآسمانها سلطنت يپادشاهان خدا نیا امیو در ا 44
 نینشود، برپا خواهد نمود و ا لیکه تا ابداآلباد زا

 یبلکه تماممنتقل نخواهد شد،  گرید یسلطنت به قوم
آن سلطنتها را خرد کرده، مغلوب خواهد ساخت و 

 خودش تا ابداآلباد استوار خواهد ماند
دستها از کوه جدا  ونکه بد يدیو چنانکه سنگ را د 45

شده، آهن و برنج و گل و نقره و طال را خرد کرد، 
واقع  نیپادشاه را از آنچه بعد از ا میعظ يخدا نیهمچن

و  حیمخبر ساخته است. پس خواب صح شودیم
 »است. نیقیرشیتعب

 
و خانه و سلطنت تو، به حضورت تا  16 :7دوم سموئیل

تو تا به ابد استوار  یو کرس خواهد شد داریبه ابد پا
 1 »خواهد ماند.

 
به ما  يو پسر دهییزا يما ولد يکه برا رایز 6 :9اشعیا
م او شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اس دهیبخش

و سرور  يو پدر سرمد ریقد يو خدا ریو مش بیعج
 خوانده خواهد شد یسالمت

داود و بر  یاو را بر کرس یسلطنت و سالمت یترق 7
 تانتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدال يمملکت و

 هوهیرتی. غدیاز اآلن تا ابداآلباد ثابت و استوار نما
 را بجا خواهد آورد. نیا وتیصبا

 
 
 2دانیال  1

موْ  وهیاز م نیکه بعد از ا میگویاما به شما م 29 :26متی
که آن را با شما در  يتا روز دینخواهم نوش گرید

 »ملکوت پدر خود، تازه آشامم.
 

 ،یاو بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعل 32 :1لوقا
و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا  شود یمسم

 خواهد فرمود.
خواهد کرد  یتا به ابد پادشاه عقوبیو او بر خاندان  33

 »نخواهد بود. تیو سلطنت او را نها
 

 نیمن از ا یپادشاه«جواب داد که  یسیع 36 :18یوحنا
 بود،یجهان م نیمن از ا ی. اگر پادشاهستیجهان ن

نشوم.  میتسل هودیتا به  کردندیخدام من جنگ م
 ».ستیجهان ن نیمن از ا یاکنون پادشاه کنیل
 

 يبنواخت که ناگاه صداها يافرشته و 15 :11مکاشفه
سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م

 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس
  »خواهد کرد.

 
که  دمیبلند در آسمان شن يو آواز 10 :12مکاشفه

ما و  ياکنون نجات و قوت و سلطنت خدا«: دیگویم
برادران ما  یکه آن مدع رایزاو ظاهر شد  حیقدرت مس

 يدعو شانیما بر ا يکه شبانه روز در حضور خدا
 2 افکنده شد. ریبه ز کند،یم

 . ۱# :  ھبمراجعھ شود

 
 موعود همان پسر انسان است 3ب
 بازگشت مسیح پیش بینی شده است 1ح
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی پادشاهی ابدي در صلحپیش 10ح
 یابدمسیح باید جالل  11ح

مثل پسر  نکیو ا ستمیشب نگر يایو در رؤ 13 :7دانیال
و  دیرس امیاال میآسمان آمد و نزد قد يانسان با ابرها

 آوردند ياو را به حضور و

 7و  2دانیال  2



 دانیال

۲۸٦ 
 

و سلطنت و جالل و ملکوت به او داده شد  14: 7دانیال 
. ندیها و زبانها او را خدمت نماها و امتقوم عیتا جم

زوال است و ملکوت  یو ب یسلطنت او سلطنت جاودان
 نخواهد شد. لیزا او
 افتیسلطنت را خواهند  یاما مقدسان حضرت اعل 18

 و مملکت را تا به ابد و تا ابداآلباد متصرف خواهند بود
به مقدسان  يآمد و داور امیاال میکه قد ینیتا ح 22

که مقدسان  دیرس یشد و زمان میتسل یحضرت اعل
 ملکوت را به تصرف آوردند.

 یتمام ریکه ز یو ملکوت و سلطنت و حشمت مملکت 27
داده خواهد  یآسمانهاست به قوم مقدسان حضرت اعل

 عیاست و جم یشد که ملکوت او ملکوت جاودان
 ممالک او را عبادت و اطاعت خواهند نمود.

 
 یرا به من سپرده است و کس زیپدر همه چ 27 :11متی

کس  چیبجز پدر و نه پدر را ه شناسدیپسر را نم
که پسر بخواهد بدو  یاز پسر و کس ریغ شناسدیم

  مکشوف سازد.
 

 دیآنگاه عالمت پسر انسان در آسمان پد 30 :24متی
 یزن نهیس نیزم فیطوا عیگردد و در آن وقت، جم

آسمان، با  يکه بر ابرها نندیکنند و پسر انسان را ب
 د؛یآیم میقوت و جالل عظ

 
 عیدر جالل خود با جماما چون پسر انسان «  31 :25متی

جالل خود  یآنگاه بر کرس د،یآ شیمالئکه مقدس خو
 1خواهد نشست،

 
شما را  زی! و نیتو گفت«: گفت يبه و یسیع 64 :26متی

که بر  دید دیپسر انسان را خواه نیبعد از ا میگویم
 »!دیآیآسمان م يدست راست قوت نشسته، بر ابرها

 
 شـانیآمـده، بد ـشیپ یسـیپس ع 18 :28متی

 نیقدرت در آسمان و بر زم یتمام«: خطاب کرده، گفت
 به من داده شده است

 
 7دانیال  1

 شـانیو ا ـدیها را شاگـرد سازپس رفته، همه امت 19
 دیده دیالقدس تعمرا بـه اسم اب و ابن و روح

را که به  يکه همه امـور ـدیده ـمیرا تعل شانیو ا 20
مـن هـر روزه  نکیحفظ کنند. و ا امردهشما حکم ک

  .ـنیآم» .باشـمیعالم همراه شما م يتا انقضا
 

: شاگردان خود توجه نموده گفت يو به سو 22 :10لوقا
کس  چیرا پدر به من سپرده است. و ه زیهمه چ«
جز پدر و نه که پدر  ست،یکه پسر ک شناسدینم
او  ياز پسر و هر که پسر بخواهد برا ریغ ست،یک

 »مکشوف سازد.
 

 يکه بر ابر دیو آنگاه پسر انسان را خواهند د 27 :21لوقا
 .دیآیم میسوار شده با قوت و جالل عظ

 
را  زیو همه چ دینمایپدر پسر را محبت م 35 :3یوحنا

 بدست او سپرده است.
 

تا آنکه همه پسر را حرمت بدارند، همچنان  22 :5یوحنا
که به پسر حرمت  یو کس دارند؛یکه پدر را حرمت م

 که او را فرستاد احترام نکرده است. ينکند، به پدر
هر که کالم مرا بشنود و  میگویبه شما م نیآم نیآم 23

دارد و در  یجاودان اتیآورد، ح مانیبه فرستنده من ا
منتقل گشته  اتیاز موت تا به ح هبلک د،یآینم يداور

 است.
که در آن  دیآیم یساعت رایز دیتعجب مکن نیو از ا 27

آواز او را خواهند  باشند،یکه در قبور م یکسان عیجم
 2د،یشن

 
قوت  تینها یو چه مقدار است عظمت ب 19 :1افسسیان

 قوت او ییبر حسب عمل توانا نیاو نسبت به ما مومن
عمل کرد چون او را از مردگان  حیکه در مس 20

 یآسمان يهایو به دست راست خود در جا دیزانیبرخ
 دینشان

 7دانیال  2



 دانیال
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و قدرت و قوت و  استیباالتر از هر ر 21: 1افسسیان
عالم  نیا درنه  شود،یکه خوانده م یسلطنت و هر نام

 .زین ندهیفقط بلکه در عالم آ
 زیاو نهاد و او را سر همه چ يهایپا ریرا ز زیو همه چ 22

 داد، سایبه کل
 

با او سلطنت هم  م،یو اگر تحمل کن 12 :2دوم تیموتائوس
ما را انکار  زیاو ن میکرد؛ و هرگاه او را انکار کن میخواه

 خواهد کرد.
 

 توانیرا که نم یپس چون ملکوت 28 :12عبرانیان
تا به خشوع و تقوا  میاوریشکر بجا ب م،یابییم دیجنبان

 .میینما دهیخدا را عبادت پسند
 

او را  یو هر چشم دیآیبا ابرها م نکیا 7 :1مکاشفه
 يهاامت یزدند و تمام زهیاو را ن که یو آنان دیخواهد د
 .نی! آمی. بلدیخواهند نال يو يجهان برا

 
و اعمال مرا تا انجام  دیو هر که غالب آ 26 :2مکاشفه

 دیها قدرت خواهم بخشنگاه دارد، او را بر امت
کند و مثل  یحکمران نیآهن يرا به عصا شانیتا ا 27

از  زیکوزه گر خرد خواهند شد، چنانکه من ن يهاکوزه
 .امافتهیپدر خود 

 
: ندیگویو م ندیسرایم دیجد يو سرود 9 :5مکاشفه

 یهست شیمستحق گرفتن کتاب و گشودن مهرها«
خدا به خون خود  يو مردمان را برا يکه ذبح شد رایز

 يدیو زبان و قوم و امت خر لهیاز هر قب
و  یما پادشاهان و کهنه ساخت يخدا يرا برا شانیو ا 10

 1 »سلطنت خواهند کرد. نیبر زم
 

که از  یخوشحال و مقدس است کس 6 :20مکاشفه
تسلط  یموت ثان نهایدارد. بر ا یاول قسمت امتیق

خواهند بود و هزار  حیندارد بلکه کاهنان خدا و مس
  سال با او سلطنت خواهند کرد.

 
 7دانیال  1

به چراغ  اجیتشب نخواهد بود و اح گریو د 5 :22مکاشفه
 شانیخداوند خدا بر ا رایو نور آفتاب ندارند، ز

 و تا ابداآلباد سلطنت خواهند کرد. بخشدیم ییروشنا
 ; ٦:  ۸ رمیزام; ۲٦:  ۱ لقیازح; ٥; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 ;۱۳:  ۳ حناوی; ٦۲, ٦۱:  ۱٤ سقرم; ٤۱:  ۱۳ متی
 ; ۲۲:  ۳ طرسپاول; ۳٦ ۳۳:  ۲ نالوسر لعماا; ۳٤:  ۱۲ حناوی

 . ۱٤:  ۱٤ ھمکاشف

 
 عمل رستگاري توسط مسیح موعود 26ث

شهر  يقوم تو و برا يهفتاد هفته برا 24 :9دانیال
آنها تمام شود و  يرهایتا تقص باشدیمقدست مقرر م

 انیگناهان آنها به انجام رسد و کفاره به جهت عص
و نبوت  ایآورده شود و رؤ یکرده شود و عدالت جاودان

 مختوم گردد و قدس االقداس مسح شود.
 

 یسیو نام او را ع دییخواهد زا يو او پسر 21 :1متی
را از گناهانشان  شیکه او امت خو راینهاد، ز یخواه

 ».دیخواهد رهان
 

اخبار  ییحیو تورات تا  ایانب عیجم رایز 13 :11متی
 .نمودندیم

 
که مرا مسح  رایروح خداوند بر من است، ز« 18 :4لوقا

را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته  رانیکرد تا فق
و کوران  يرا به رستگار رانیدالن را شفا بخشم و اس

 را آزاد سازم دگانیموعظه کنم و تا کوب یینایرا به ب
 »خداوند موعظه کنم. دهیو از سال پسند 19
به خادم سپرد و بنشست  ده،یچیپس کتاب را به هم پ 20

 بودیدوخته م يبر و سهیمه اهل کنو چشمان ه
 نیامروز ا«شروع به گفتن کرد که  شانیآنگاه بد 21

 2 »شما تمام شد. ينوشته در گوشها
 

فهمان و سست  یب يا«: گفت شانیاو به ا 25 :24لوقا
 اند.گفته ایآوردن به آنچه انب مانیدالن از ا

تا به  ندیزحمات را ب نیا حیکه مس ستیباینم ایآ 26
 »جالل خود برسد؟

 9و  7دانیال  2



 دانیال

۲۸۸ 
 

شروع کرده، اخبار خود را  ایانب ریو سا یپس از موس 27
 شرح فرمود. شانیا يدر تمام کتب برا

 
 ده،یرا شن ییحیاز آن دو که سخن  یکیو  41 :1یوحنا

 برادر شمعون پطرس بود. اسیاو نمودند، اندر يرویپ
 

به اجداد گفت که  یموس رایز 22 :3اعمال رسوالن
برادران شما  انیمثل من، از م یشما نب يخداخداوند 

. کالم او را در هر چه به ختیشما برخواهد انگ يبرا
 د؛یشما تکلم کند بشنو

 
 م،یکه دشمن بود یاگر در حالت رایز 10 :5رومیان

پس  م،یبوساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شد
او  اتیبوساطت ح افتنیبعد از صلح  شتریچقدر ب

 .افتیمینجات خواه
 

از خدا که ما را بواسطه  زیو همه چ 18 :5دوم قرنتیان
با خود مصالحه داده و خدمت مصالحه را  حیمس یسیع

 به ما سپرده است.
بود و جهان را با خود  حیخدا در مس نکهیا یعنی 19

محسوب  شانیرا بد شانیا يایو خطا دادیمصالحه م
 نداشت و کالم مصالحه را به ما سپرد.

خدا به زبان  ایم که گویهست یلچیا حیمس يپس برا 20
که  میکنیاستدعا م حی. پس بخاطر مسکندیما وعظ م

 دیبا خدا مصالحه کن
او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا  رایز 21

 1 .میعدالت خدا شو يما در و
 

شوم نه با عدالت خود که از  افتییو در و 9 :3فیلیپیان
 حیمس مانیا لهیاست، بلکه با آن که بوس عتیشر

 است. مانیکه از خدا بر ا یعدالت یعنیشود،یم
 

را که ضد ما و مشتمل بر  یو آن دستخط 14 :2کولسیان
 بیو به خالف ما بود، محو ساخت و آن را به صل ضیفرا

 برداشت. انیزده، از م خیخود م

 
 9دانیال  1

خدا تخت تو تا  يا«: اما در حق پسر 8 :1عبرانیان
 است. یراست يملکوت تو عصا يابداآلباد است و عصا

 
 ستهیکهنه شا سیرئ نیکه ما را چن رایز 26 :7عبرانیان

و از گناهکاران جدا  بیع یآزار و ب یاست، قدوس و ب
 دهیشده و از آسمانها بلندتر گرد

 
مقدسان را کامل  یقربان کیاز آنرو که به  14 :10عبرانیان

 ست تا ابداآلباد.ا دهیگردان
 
 رایاست ز سیاز ابل کندیکه گناه م یو کس 8 :3یوحنا1

جهت  نیاز ابتدا گناهکار بوده است. و از ا سیکه ابل
  را باطل سازد. سیپسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابل

 ; ۱۱, ۱۰:  ٥۳ شعیاا;۳٥:  ۱٤ دادعا; ۸:  ۲٥ نیاوال:  ھبمراجعھ شود
 ;۷:  ٤٥ رمیزام; ٦:  ٤ لقیازح; ٦, ٥:  ۲۳ میاار;۱:  ٦۱ شعیاا; ۱:  ٥٦ شعیاا
; ۲۰:  ۱ نلسیاوک; ۲۱:  ٥ ننتیارقدوم;۳۰:  ۱ ننتیارقاول; ٤٥, ٤٤:  ۲٤ قاول 

 . ٦:  ۱٤ ھمکاشف; ۲٦, ۱٤ ۱۱:  ۹ ننیاراعب; ۱۷:  ۲ ننیاراعب

 

 او میبایست مسیح اسرائیل باشد 7الف
 شده است ییگوشیموعود پ حیمرگ مس 1ج
 موعود حیانکار مسعواقب  4ج

پس بدان و بفهم که از صدور فرمان به  25 :9دانیال
تا (ظهور)  مینمودن و بنا کردن اورشل ریجهت تعم

هفت هفته و شصت و دو هفته خواهد  س،یرئ حیمس
 یتنگ يها و حصار در زمانها) با کوچهمیبود و (اورشل

 و بنا خواهد شد. ریتعم
 

. دمیشاهد گردان فیطوا يمن او را برا نکیا 4 :55اشعیا
 .فیو حاکم طوا سیرئ

 
را که به زبان  یرانیپس چون مکروه و« 14 :13مرقس

برپا  دیبایکه نم ییگفته شده است، در جا ینب الیدان
که در  یآنگاه آنان -بفهمد  خواندیآنکه م - دینیب
 2به کوهستان فرار کنند، باشند،یم هیهودی

 
 ده،یرا شن ییحیاز آن دو که سخن  یکیو  41 :1یوحنا

 برادر شمعون پطرس بود. اسیاو نمودند، اندر يرویپ

 9دانیال  2



 دانیال

۲۸۹ 
 

که خدا او  دیرا کشت اتیح سیو رئ 15 :3اعمال رسوالن
 .میو ما شاهد بر او هست دیزانیرا از مردگان برخ

 
او را خدا بر دست راست خود باال  31 :5اعمال رسوالن

را توبه و  لیاسرائبرده، سرور و نجات دهنده ساخت تا 
  آمرزش گناهان بدهد.

 . ۲٥:  ٤ حناوی; ۱٥:  ۲٤ متی; ۲:  ٥ همیکا; ٦:  ۹ شعیاا:  ھبمراجعھ شود

 

 مرگ مسیح موعود پیش گویی شده است 1ج
منقطع  حیو بعد از آن شصت و دو هفته، مس 26 :9دانیال

و از آن او نخواهد بود، بلکه قوم آن  دیخواهد گرد
شهر و قدس را خراب خواهند ساخت  دیآیکه م سیرئ

خواهد بود و تا آخر جنگ  البیو آخر او در آن س
 است. نیمع هایخراب

 
گرفته شد. و از طبقه او  ياز ظلم و از داور 8 :53اشعیا

زندگان منقطع شد و به  نیکه تفکر نمود که او از زم
 د؟یجهت گناه قوم من مضروب گرد

 
را  زهایچ نیهمه ا ایآ«: را گفت شانیا یسیع 2 :24متی
بر  یسنگ نجایدر ا میگویبه شما م نهیهرآ د؟ینیبینم

 »افکنده نشود! ریگذارده نخواهد شد که به ز یسنگ
 

البته  اسیال«گفت که  شانیاو در جواب ا 12 :9مرقس
و چگونه  دینمایرا اصالح م زیو همه چ دیآیاول م

زحمت  دیبایدرباره پسر انسان مکتوب است که م
 شمرده شود. ریکشد و حق اریبس

 
 نیا ایآ«: گفت يدر جواب و یسیع 2 :13مرقس

بر  یبدان که سنگ ؟ينگریرا م مهیعظ يهاعمارت
افکنده  ریگذارده نخواهد شد، مگر آنکه به ز یسنگ
 1 »شود!
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 انیخواهند افتاد و در م ریو به دم شمش 24 :21لوقا
 مالیپا میخواهند رفت و اورشل يریها به اسامت عیجم

 ها به انجام رسد.امت يها خواهد شد تا زمانهاامت
 

 ندیزحمات را ب نیا حیکه مس ستیباینم ایآ 26 :24لوقا
 »تا به جالل خود برسد؟

منوال مکتوب است و  نیبر هم«: گفت شانیو به ا 46
زحمت کشد و روز سوم  حیسزاوار بود که مس نطوریبد

 .زدیاز مردگان برخ
 

را از خود نگفت بلکه چون در آن سال  نیو ا 51 :11یوحنا
در راه  یسیع ستیبایکهنه بود، نبوت کرد که م سیرئ

تنها بلکه تا  فهیو نه در راه آن طا 52 رد؛یبم فهیآن طا
 جمع کند. یکیفرزندان خدا را که متفرقند در 

 
بلند کرده شوم، همه را  نیو من اگر از زم 32 :12یوحنا

 ».دیخود خواهم کش يبه سو
 ستیبایاز آن قسم موت که م هیرا گفت کنا نیو ا 33
 .ردیبم
 میادهیما از تورات شن«: پس همه به او جواب دادند 34

. پس چگونه تو ماندیم یتا به ابد باق حیکه مس
 ستیشود؟ ک دهیباال کش دیکه پسر انسان با ییگویم
 2»پسر انسان؟ نیا

 ; ۲٤ ۲ طرسپاول; ٦:  ۲۱ قاول; ٤٤, ٤۳:  ۱۹ قاول:  ھبمراجعھ شود
 . ۱۸:  ۳ طرسپاول

 

 موعود حیعواقب انکار مس 4ج
 پیش گویی در مورد آینده مردمش 9ح

هفته عهد را  کیدر  اریو او با اشخاص بس 27 :9دانیال
و  یاستوار خواهد ساخت و درنصف آن هفته قربان

را موقوف خواهد کرد و بر کنگره رجاسات خراب  هیهد
آنچه مقدر است بر  تیالنها یخواهد آمد وال ياکننده

 »خواهد شد. ختهیخراب کننده ر
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را که به زبان  یرانیپس چون مکروه و«  15 :24متی
گفته شده است، در مقام مقدس بر پا شده  ینب الیدان

 کند افتیـ هر که خواند در دینیب
 

را که به زبان  یرانیپس چون مکروه و« 14 :13مرقس
برپا  دیبایکه نم ییه شده است، در جاگفت ینب الیدان

که در  یآنگاه آنان -بفهمد  خواندیآنکه م - دینیب
 به کوهستان فرار کنند، باشند،یم هیهودی

 
به لشکرها  میکه اورشل دینیو چون ب« 20 :21لوقا

 دهیآن رس یکه خراب دیمحاصره شده است، آنگاه بدان
 است.

باشد، به کوهستان فرار کند  هیهودیآنگاه هر که در  21
رود و هر که در صحرا  رونیو هر که در شهر باشد، ب

 بود، داخل شهر نشود
است  بتا آنچه مکتو انتقام امیکه همان است ا رایز 22

 تمام شود.
 ام،یدر آن ا ردهندگانیبر آبستنان و ش يوا کنیل 23
قوم  نیو غضب بر ا نیزم يسخت بر رو یتنگ رایز

 د.حادث خواهد ش
 عیجم انیخواهند افتاد و در م ریو به دم شمش 24

 مالیپا میخواهند رفت و اورشل يریها به اسامت
 رسد. نجامها به اامت يها خواهد شد تا زمانهاامت

 
نجات خواهند  لیاسرائ یهمگ نیو همچن 26 :11رومیان

نجات  ونیاز صه«چنانکه مکتوب است که  افت،ی
 عقوبیرا از  ینید یظاهر خواهد شد و ب يادهنده

 1خواهد برداشت؛
 ; ۲۸۲۹:  ۳۱ ھتثنی; ۱٥:  ۲۸ ھتثنی; ۲۸ ۲٦:  ٤ ھتثنی:  ھبمراجعھ شود

 ;۳٦:  ۱۱ لنیادا; ۱۳:  ۸ لنیادا;۲۲:  ۲۸ شعیاا; ۲۳ ۲۲:  ۱۰ شعیاا
 . ۱٦ ۱٤:  ۲ نکیاوتسالاول;۱۱:  ۱۲ل  نیادا 

 

 قدوسیت، حسن و شکوه مسیح موعود 18ب
که ناگاه  دمیچشمان خود را برافراشته دو  5 :10دانیال
اوفاز بر کمر  ياز طال يملبس به کتان که کمربند يمرد

 خود داشت،

 
 10و  9دانیال  1

مانند برق و چشمانش  يو يو جسد او مثل زبرجد و رو 6
مانند رنگ  شیهایآتش و بازوها و پا يهامثل شعله

 یمیگروه عظ يو آواز کالم او مثل صدا یقلیبرنج ص
 بود.

 
پسر  هیهفت چراغدان، شب انیو در م 13 :1مکاشفه

 يو نهیبلند در بر داشت و بر س يانسان را که ردا
 طال بسته بود يکمربند

بود  دیچون پشم، مثل برف سف دیاو سف يو سر و مو 14
 و چشمان او مثل شعله آتش

 شود دهیکه در کوره تاب یقلیمانند برنج ص شیهایو پا 15
 ار؛یبس يآبها يو آواز او مثل صدا

و در دست راست خودهفت ستاره داشت و از دهانش  16
اش چون و چهره آمدیم رونیب زیدو دمه ت يریشمش

 .تابدیآفتاب بود که در قوتش م
افتادم و  شیهایپا شیمثل مرده پ دم،یو چون او را د 17

ترسان مباش! «: دست راست خود را بر من نهاده، گفت
 ؛من هستم اول و آخر و زنده

 . ۱۲:  ۱۹ ھمکاشف; ۲۹:  ۹ قاول; ۲:  ۱۷ متی:  ھبمراجعھ شود

 

 داوري در آینده توسط مسیح 2ح
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

که  یمیعظ ریام ل،یکائیو در آن زمان م« 1 :12دانیال
است، خواهد برخاست و  ستادهیپسران قوم تو ا يبرا

به  یکه امت ینیخواهد شد که از ح یچنان زمان تنگ
 کیو در آن زمان هر  وجود آمده است تا امروز نبوده

شود رستگار خواهد  افتیاز قوم تو که در دفتر مکتوب 
  شد.

 
ماند  یباق ونیکه هر که در صه شودیو واقع م 3 :4اشعیا

ترك شود، مقدس خوانده خواهد  میو هر که در اورشل
مکتوب  اتیدر دفتر ح میهر که در اورشل یعنیشد 

 2 باشد.
 

 12و  10دانیال  2



 دانیال

۲۹۱ 
 

 یمیعظ بتیکه در آن زمان چنان مص رایز 21 :24متی
عالم تا کنون نشده و  يکه از ابتدا شودیظاهر م

 نخواهد شد!
 

که ارواح اطاعت شما  دیمکن يشاد نیاز ا یول 20 :10لوقا
شما در  يکه نامها دیشاد باش شتریبلکه ب کنندیم

 »آسمان مرقوم است.
 

ملبس  دیبه جامه سف دیهر که غالب آ 5 :3مکاشفه
محو نخواهم  اتیخواهد شد و اسم او را از دفتر ح

در حضور پدرم و فرشتگان او  يساخت بلکه به نام و
 اقرار خواهم نمود.

 
با بره جنگ خواهند نمود و بره بر  شانیا 14 :17مکاشفه

االرباب و که او رب رایغالب خواهد آمد، ز شانیا
هستند که  يبا و زکهین یپادشاه پادشاهان است و آنان

  ».نندیو ام دهیخوانده شده و برگز
 ; ۷:  ۳۰ میاار; ۲۱ ۲۰:  ۲٦ شعیاا; ۷:  ۹ شعیاا; ۲# :  ھبمراجعھ شود

 ; ۱ ۲:  ۱۰ لنیادا; ۲٥:  ۹ لنیادا;۲۸:  ٦۹ رمیزام; ۲٤:  ۳٤ لقیازح
 ;۸:  ۱۳ ھمکاشف; ۳:  ٤ نفلیپیا; ۲٤ ۲۳:  ۲۱ قاول;۱۹:  ۱۳ سقرم

 . ۱٦ ۱۱:  ۱۹ ھمکاشف; ۲۱ ۱۷:  ۱٦ ھمکاشف 

 

 داوري در آینده توسط مسیح 2ح
 نیکه در خاك زم یاز آنان ياریو بس 2 :12دانیال
 اتیبه جهت ح نانیخواهند شد، اما ا داریب انددهیخواب

 .یو آنان به جهت خجالت و حقارت جاودان یجاودان
 

 عیاما چون پسر انسان در جالل خود با جم«  31 :25متی
جالل خود  یآنگاه بر کرس د،یآ شیمالئکه مقدس خو

 1خواهد نشست
ها در حضور او جمع شوند و آنها را از امت عیو جم 32

را از  شهایکه شبان م یبه قسم کند،یجدا م گریهمد
 کندیبزها جدا م

چپ خود قرار  ررا بر دست راست و بزها را ب شهایو م 33
 دهد.

 
 12دانیال  1

 دییایب«: دیراست گوآنگاه پادشاه به اصحاب طرف  34
 يرا که از ابتدا یاز پدر من و ملکوت افتگانیبرکت  يا

 .دیریگ راثیشما آماده شده است، به م يعالم برا
 

را مقرر فرمود که در  يروز رایز 31 :17اعمال رسوالن
خواهد نمود به آن  يآن ربع مسکون را به انصاف داور

او را  کهنیداد به ا لیفرمود و همه را دل نیکه مع يمرد
 ».دیزانیاز مردگان برخ

 
 يمردم را داور يکه خدا رازها يدر روز 16 :2رومیان

بر حسب بشارت  حیمس یسیخواهد نمود به وساطت ع
 من.

 
 یسیکه ع میکنیاگر باور م رایز 14 :4اول تسالوکیان

را که در  یخدا آنان زین نطوریمرد و برخاست، به هم
 خواهد آورد يبا و انددهیخواب یسیع

 
 شیکه پ دمیو مردگان را خرد و بزرگ د 12 :20مکاشفه
 يبودند؛ و دفترها را گشودند. پس دفتر ستادهیتخت ا

است و بر مردگان  اتیگشوده شد که دفتر ح گرید
از آنچه در دفترها  شانیشد، بحسب اعمال ا يداور

  مکتوب است.
 ۲۱:  ۹ نمیارو; ۳۲:  ۲۲ متی; ۲۷ ۲٥:  ۱۹ وبیا; ٦, # ٥# :  ھبمراجعھ شود

. 

 

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
افالك خواهند  ییمثل روشنا مانیو حک 3 :12دانیال

 يرا به راه عدالت رهبر ياریکه بس یو آنان دیدرخش
 مانند ستارگان خواهند بود تا ابداآلباد. ند،ینمایم

 
آنگاه عادالن در ملکوت پدر خود مثل  43 :13متی

د شد. هر که گوش شنوا دارد آفتاب، درخشان خواهن
 2 بشنود.
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به شما  نهیهرآ«: را گفت شانیا یسیع 28 :19متی
 یدر معاد وقت د،یاشما که مرا متابعت نموده میگویم

به  زیشما ن ند،یجالل خود نش یکه پسر انسان بر کرس
 يداور لینشسته، بر دوازده سبط اسرائ یدوازده کرس

 نمود. دیخواه
 

بجهت فخر  د،یافرازیرا بر م اتیکالم ح و 16 :2فیلیپیان
و عبث زحمت  دهیتا آنکه عبث ندو حیمن در روز مس

 باشم. دهینکش
 ختهیشما ر مانیو خدمت ا یبلکه هرگاه بر قربان 17

  .کنمیم يشوم، شادمان هستم و با همه شما شاد
 

و سرور و تاج  دیام ستیکه چ رایز 19 :2اول تسالوکیان
 یسیدر حضور خداوند ما ع دیستیفخر ما؟ مگر شما ن
 1در هنگام ظهور او؟

 .دیما هست یکه شما جالل و خوش رایز 20
 ; ۱۷, ۱٦:  ۱ قاول; ۳٥, ۳۳:  ۱۱ لنیادا; ۱# :  ھبمراجعھ شود

 . ۱۱:  ٤ نفسسیاا; ۱۰:  ۳ ننتیارقاول
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 هوشع

۲۹۳ 
 

 هوشع
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 مورد آینده مردمش پیش گویی در 9ح

لیکن شماره بنی اسرائیل مثل ریگ دریا  10 :1هوشع
خواهد بود که نتوان پیمود و نتوان شمرد و در مکانی 

شد شما قوم من نیستید، در آنجا که به ایشان گفته می
   .باشیدگفته خواهد شد پسران خداي حی می

و بنی یهودا و بنی اسرائیل با هم جمع خواهند شد و  11
یک رئیس به جهت خود نصب نموده، از آن زمین 
برخواهند آمد زیرا که روز یزرعیل، روز عظیمی خواهد 

 «.بود
 

و ذریت تو را مانند غبار زمین گردانم.  16 :13پیدایش
چنانکه اگر کسی غبار زمین را تواند شمرد، ذریت تو 

 .دنیز شمرده شو
 

و نه در راه آن طایفه تنها بلکه تا فرزندان  52 :11یوحنا
 .خدا را که متفرقند در یکی جمع کند

 
گفتند و نزد و خدا را حمد می 47 :2اعمال رسوالن

گردیدند و خداوند هر روزه تمامی خلق عزیز می
  .افزودناجیان را بر کلیسا می

 
ما قوم و جایی که به ایشان گفته شد که ش 26 :9رومیان

من نیستید، در آنجا پسران خداي حی خوانده خواهند 
 شد

هرچند «کند که و اشعیا نیز در حق اسرائیل ندا می 27
عدد بنی اسرائیل مانند ریگ دریا باشد، لکن بقیه 

 1نجات خواهند یافت؛
 

زیرا همه شما که در مسیح تعمید  27 :3غالطیان
 یافتید، مسیح را در بر گرفتید

هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غالم  28
و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح 

   .باشیدعیسی یک می
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باشید، هرآینه نسل اما اگر شما از آن مسیح می 29
 .ابراهیم و بر حسب وعده، وارث هستید

 
زیرا که در مسیح عیسی نه ختنه چیزي  15 :6غالطیان

  .است و نه نامختونی بلکه خلقت تازه

کنند، سالمتی و و آنانی که بدین قانون رفتار می 16
 .رحمت بر ایشان باد و بر اسرائیل خدا

 
براي انتظام کمال زمانها تا همه چیز را  10 :1افسسیان

خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است، در 
 .یح جمع کند، یعنی در اومس

 
و از این سبب، از یک نفر و آن هم مرده،  12 :11عبرانیان

مثل ستارگان آسمان، کثیر و مانند ریگهاي کنار دریا، 
   .بی شمار زاییده شدند

ها در ایمان همه ایشان فوت شدند، در حالیکه وعده 13
 را نیافته بودند، بلکه آنها را از دور دیده، تحیت گفتند

 .و اقرار کردند که بر روي زمین، بیگانه و غریب بودند
 

و عدد مهرشدگان را شنیدم که از جمیع  4 :7مکاشفه
اسباط بنی اسرائیل، صد و چهل و چهار هزار مهر 

 2 .شدند
 

 ; ٦, ٥: ٤۳ شعیاا ;۱۲:  ۳۲ شیداپی; ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
; ۲۲ ۲۰:  ٦٦ شعیاا; ۲۲ ٤:  ٦۰ شعیاا ;۳ ۱:  ٥٤ شعیاا; ۲٦ ۱۷:  ٤۹ شعیاا

 . ۲۷ ۲٤:  ۹ نمیارو  ;۲۲:  ۲ شعھو

 

 محبت پادشاه براي مردمش 20ب
 مسیح موعود بایستی پیمان جدید ببندد 20ث
 مردمش شود لیباعث تبد یستیموعود با حیمس 23ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 پیش گویی در مورد آینده مردمش 9ح
 صلحگویی پادشاهی ابدي در پیش 10ح
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 هوشع

۲۹٤ 
 

و تاکستانهایش را از آنجا به وي خواهم داد  15 :2هوشع
و وادي عخور را به دروازه امید (مبدل خواهم ساخت) 

اش و مثل روز بیرون آمدنش و در آنجا مانند ایام جوانی
  .از زمین مصر خواهد سرایید

در آن روز مرا ایشی (یعنی «گوید که و خداوند می 16
شوهر من) خواهد خواند و دیگر مرا بعلی نخواهد 

 گفت، 
زیرا که نامهاي بعلیم را از دهانش دور خواهم کرد که  17

   .بار دیگر به نامهاي خود مذکور نشوند

و در آن روز به جهت ایشان با حیوانات صحرا و  18
عهد خواهم بست و کمان  مرغان هوا و حشرات زمین

و شمشیر و جنگ را از زمین خواهم شکست و ایشان 
   .را به امنیت خواهم خوابانید

و تو را تا به ابد نامزد خود خواهم ساخت و تو را به  19
عدالت و انصاف و رأفت و رحمانیت نامزد خود خواهم 

   .گردانید

و چون تو را به امانت نامزد خود ساختم آنگاه یهوه  20
   «.را خواهی شناخت

من خطاب خواهم کرد، آسمانها «: گویدو خداوند می 21
را خطاب خواهم کرد و آنها زمین را خطاب خواهند 

   .کرد

و زمین گندم و شیره و روغن را خطاب خواهد کرد  22
   .و آنها یزْرعیل را خطاب خواهند کرد

و او را براي خود در زمین خواهم کشت و بر  23
لُورُوْحامه رحمت خواهم فرمود و به لُوعمی خواهم 
گفت تو قوم من هستی و او جواب خواهد داد تو خداي 

 1 «.باشیمن می
 

و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ  6 :11اشعیا
 با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواري با هم

 کوچک آنها را خواهد راند و طفل
هاي آنها با هم و گاو با خرس خواهد چرید و بچه 7

 خواهند خوابید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد
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و طفل شیرخواره بر سوراخ مار بازي خواهد کرد و  8
طفل از شیر باز داشته شده دست خود را بر خانه افعی 

 .خواهد گذاشت
 

که اسمش یهوه زیرا که آفریننده تو  5 :54اشعیا
و قدوس اسرائیل که به  صبایوت است شوهر تو است

 .باشدخداي تمام جهان مسمی است ولی تو می
 

باشد، اینک جان مرد متکبر در او راست نمی 4 :2حبقوق
 .اما مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود

 
پدر همه چیز را به من سپرده است و کسی  27 :11متی

شناسد بجز پدر و نه پدر را هیچ کس پسر را نمی
شناسد غیر از پسر و کسی که پسر بخواهد بدو می

  .مکشوف سازد
 

و حیات جاودانی این است که تو را خداي  3 :17یوحنا
واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادي 

 .بشناسند
 

شود، از عدالت خدا مکشوف میکه در آن  17 :1رومیان
ایمان تا ایمان، چنانکه مکتوب است که عادل به ایمان 

 .زیست خواهد نمود
 

و آنها را نیز دعوت فرمود یعنی ما نه از  24 :9رومیان
  .ها نیزیهود فقط بلکه از امت

آنانی را که قوم من «: گویدچنانکه در هوشع هم می 25
او را که دوست نبودند، قوم خود خواهم خواند و 

   .نداشتم محبوبه خود

و جایی که به ایشان گفته شد که شما قوم من  26
نیستید، در آنجا پسران خداي حی خوانده خواهند 

 2 «.شد
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و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند  26 :11رومیان
از صهیون نجات «یافت، چنانکه مکتوب است که 

اي ظاهر خواهد شد و بی دینی را از یعقوب دهنده
 خواهد برداشت؛ 

و این است عهد من با ایشان در زمانی که گناهانشان  27
 «.را بردارم

 
زیرا که من بر شما غیور هستم به  2  :11دوم قرنتیان

هی؛ زیرا که شما را به یک شوهر نامزد ساختم غیرت ال
  .اي عفیفه به مسیح سپارمتا باکره

 
و دیگر کسی همسایه و برادر خود را  11 :8عبرانیان

تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس 
 .زیرا که همه از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت

 
ه است و اما آگاه هستیم که پسر خدا آمد 20 :5یوحنا1

به ما بصیرت داده است تا حق را بشناسیم و در حق 
یعنی در پسر او عیسی مسیح هستیم. اوست خداي 

 .حق و حیات جاودانی
 

و زن به بیابان فرار کرد که در آنجا مکانی  6 :12مکاشفه
براي وي از خدا مهیا شده است تا او را مدت هزار و 

 .دویست و شصت روز بپرورند
 

و دو بال عقاب بزرگ به زن داده شد تا  14 :12مکاشفه
به بیابان به مکان خود پرواز کند، جایی که او را از نظر 

 .کنندآن مار، زمانی و دو زمان و نصف زمان پرورش می
 

و آوازي بلند از آسمان شنیدم که  3 :21مکاشفه
اینک خیمه خدا با آدمیان است و با ایشان «: گفتمی

هاي او خواهند بود و قومساکن خواهد بود و ایشان 
 1 .خود خدا با ایشان خداي ایشان خواهد بود

; ۱۹ ۱۷:  ۲٦ تثنیھ  ;٤٥ ٤۰:  ۲٦ نیاوال; ٥; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 ; ۲:  ۲ میاار; ۳:  ٥۱ شعیاا ;۲٦ ۱۳:  ٤۹ شعیاا; ٥ ۳:  ۳۰ تثنیھ

 ; ۳۷ ۱:  ۳۱ میاار; ۲۲ ۱۸:  ۳۰ میاار; ۷:  ۲٤ میاار; ۲٤ ۱۲:  ۳ میاار
 ; ۳۱ ۲۲:  ۳٤ لقیازح; ۲٦ ٦:  ۳۳ میاار  ;٤۱ ۳٦:  ۳۲ میاار
 ; ۲۹ ۲٥:  ۳۹ لقیازح; ۱۱۲۸:  ۳۷ لقیازح; ۱٥ ۸:  ۳٦ لقیازح

 ; ۲۰ ۱۲:  ۳ صفنیا; ۲۰ ۱٤:  ۷ همیکا; ۱۱۱٥:  ۹ وسعام; ۱۱:  ۱ شعھو
 . ۹:  ۱۳ یارکز  ;۱۲ ۹:  ۱۰ یارکز; ۱٥ ۱۲:  ۸ یارکز; ۱۷�۱٦:  ۱ یارکز
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 گویی در مورد آینده مردمش پیش 9ح
زیرا که بنی اسرائیل ایام بسیاري بدون  4 :3هوشع

پادشاه و بدون رئیس و بدون قربانی و بدون تمثال و 
  .بدون ایفود و ترافیم خواهند ماند

 
پس عیسی از هیکل بیرون شده، برفت. و  1 :24متی

شاگردانش پیش آمدند تا عمارتهاي هیکل را بدو 
  .نشان دهند

 
آیا همه این چیزها را «: عیسی ایشان را گفت 2: 24متی

گویم در اینجا سنگی بر بینید؟ هرآینه به شما مینمی
 «!سنگی گذارده نخواهد شد که به زیر افکنده نشود

 
من نیز از شما «: عیسی در جواب ایشان گفت 24 :21لوقا

پرسم. اگر آن را به من گویید، من هم به شما سخنی می
 :نمایمین اعمال را به چه قدرت میگویم که ا

 
او را بردار، بردار! «: ایشان فریاد زدند 15 :19یوحنا

آیا پادشاه «: پیالطس به ایشان گفت» صلیبش کن!
روساي کهنه جواب دادند که » شما را مصلوب کنم؟

 2 «!غیر از قیصر پادشاهی نداریم«
 ;۲٤, ۲۳:  ۳٤ لقیازح; ۱۰:  ٤۹ شیداپی:  بھمراجعھ شود

 ;۱۳ ۱۱:  ۸ لنیادا; ۲:  ۱۳ یارکز; ٤ ۱:  ٥ همیکا
 . ۲٦:  ۱۰ ننیاراعب; ۱۱:  ۱۲ لنیادا; ۲۷:  ۹ لنیادا

 
 مردمش شود لیباعث تبد یستیموعود با حیمس 23ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

و بعد از آن بنی اسرائیل بازگشت نموده،  5 :3هوشع
یهوه خداي خویش و پادشاه خود داود را خواهند 
طلبید. و در ایام بازپسین بسوي خداوند و احسان او با 

  .ترس خواهند آمد
 

بعد از این رجوع نموده، خیمه «که  16 :15اعمال رسوالن
کنم و خرابیهاي آن را داود را که افتاده است باز بنا می

 کنم و آن را برپا خواهم کرد، باز بنا می

 3هوشع  2
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۲۹٦ 
 

تا بقیه مردم طالب خداوند شوند  17: 15اعمال رسوالن
هایی که بر آنها نام من نهاده شده و جمیع امت

    «.است

گوید خداوندي که این چیزها را از بدو عالم این را می 18
 .معلوم کرده است

 
از این سر خواهم شما زیرا اي برادران نمی 25 :11رومیان

بی خبر باشید که مبادا خود را دانا انگارید که مادامی 
ها درنیاید، سختدلی بر بعضی از اسرائیل که پري امت

    .طاري گشته است

و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند یافت،  26
اي از صهیون نجات دهنده«چنانکه مکتوب است که 

د ظاهر خواهد شد و بی دینی را از یعقوب خواه
 برداشت؛

 
خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و  1 :1عبرانیان

هاي مختلف بوساطت انبیا به پدران ما تکلم طریق
 نمود،

در این ایام آخر به ما بوساطت پسر خود متکلم شد  2
که او را وارث جمیع موجودات قـرار داد و بوسیله او 

 1عالمهـا را آفریـد؛
 . ۳:  ۱۰ شعھو; ۱٥:  ٥ شعھو; ۲۳, ۲۲:  ۳ میاار; ۲# :  بھمراجعھ شود

 

 مردمش شود لیباعث تبد یستیموعود با حیمس 23ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

بیایید نزد خداوند بازگشت نماییم زیرا که او  1 :6هوشع
دریده است و ما را شفا خواهد داد؛ او زده است و ما را 

  .شکسته بندي خواهد نمود

بعد از دو روز ما را زنده خواهد کرد. در روز سوم ما را  2
 .خواهد برخیزانید و در حضور او زیست خواهیم نمود

 
زیرا اگر رد شدن ایشان مصالحت عالم  15 :11رومیان

شد، باز یافتن ایشان چه خواهد شد؟ جز حیات از 
 !مردگان

 
 6و  3هوشع  1

و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند  26 :11رومیان
از صهیون نجات «انکه مکتوب است که یافت، چن

اي ظاهر خواهد شد و بی دینی را از یعقوب دهنده
 خواهد برداشت؛

 
و اینکه مدفون شد و در روز سوم بر  4 :15اول قرنتیان

 حسب کتب برخاست؛
; ۱۹:  ۲٦ شعیاا; ۸:  ۱۷ دادعا; ۱۳ ۹:  ۱ شیداپی; ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

; ۱٥:  ٥ شعھو; ٤۱ ٤۰, ۲۲:  ۳ میاار ثیرام;۲۲:  ۳ میاار; ۷:  ٥٥ شعیاا
 ; ۸:  ۱٤ نمیارو; ۱:  ۲ حناوی; ۲۱:  ۲٤ قاول; ۱:  ۱٤ شعھو

 . ۱٥, ۱٤:  ۱۱ مکاشفھ

 
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

پس خداوند را بشناسیم و به جد و جهد  3 :6هوشع
معرفت او را تعاقب نماییم. طلوع او مثل فجرْ یقین 

و مانند باران آخر که زمین را  است و بر ما مثل باران
 .کند خواهد آمدسیراب می

 
خداي اسرائیل متکلم شد و صخرة  3 :23دوم سموئیل

آنکه بر مردمان حکمرانی کند، : اسرائیل مرا گفت
    .عادل باشد و با خدا ترسی سلطنت نماید

و او خواهد بود مثل روشنایی صبح، وقتی که آفتاب  4
طلوع نماید، یعنی صبح بی ابر، هنگامی که علف سبز 

  .روید، به سبب درخشندگی بعد از باراناز زمین می
 

به احشاي رحمت خداي ما که به آن سپیده  78 :1لوقا
 از عالم اعلی از ما تفقد نمود،

 
و حیات جاودانی این است که تو را خداي  3 :17یوحنا

واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادي 
 2 .بشناسند

 
من عیسی فرشته خود را فرستادم تا »16 :22مکاشفه

شما را در کلیساها بدین امور شهادت دهم. من ریشه 
 «.و نسل داود و ستاره درخشنده صبح هستم

 .۱۹:  ۱ طرسپدوم; ۱۲:  ۱۰ شعھو; ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
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 هوشع

۲۹۷ 
 

 مرتبه وزارت مسیح موعود 2ث
هنگامی که اسرائیل طفل بود، او را دوست  1 :11هوشع

 .داشتم و پسر خود را از مصر خواندم
 

و چون ایشان روانه شدند، ناگاه فرشته  13 :2متی
برخیز «: خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده، گفت
و در آنجا و طفل و مادرش را برداشته به مصر فرار کن 

باش تا به تو خبر دهم، زیرا که هیرودیس طفل را 
 جستجو خواهد کرد تا او را هالك نماید

پس شبانگاه برخاسته، طفل و مادر او را برداشته،  14
و تا وفات هیرودیس در آنجا  15  بسوي مصر روانه شد 

تا کالمی که خداوند به زبان نبی گفته بود تمام  بماند
  «.پسر خود را خواندماز مصر «گردد که 

 

 غلبه بر گناه توسط مسیح موعود 4ث
 جاودان بخشد یزندگ یستیبا حیمس 11ث
 ابدی يروزیپ یکیبر مرگ و تار دیموعود با حیمس 14ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

مـن ایشـان را از دست هاویه فدیه  14 :13هوشع
خواهم داد و ایشـان را از مـوت نجات خواهم بخشید. 
اي موت ضربات تو کجاست و اي هاوـیه هالکـت تـو 
کجـا اسـت؟ پشیمانـی از چشمـان من مستور شده 

 .است
 

اي، در طرفه العینی، به در لحظه 52 :15اول قرنتیان
و  مجرد نواختن صور اخیر، زیرا کرنا صدا خواهد داد

مردگان، بی فساد خواهند برخاست و ما متبدل 
   .خواهیم شد

باید این فاسد بی فسادي را بپوشد و این زیرا که می 53
 1 .  فانی به بقا آراسته گردد

ین فانی اما چون این فاسد بی فسادي را پوشید و ا 54
به بقا آراسته شد، آنگاه این کالمی که مکتوب است به 

 مرگ در ظفر بلعیده شده است«انجام خواهد رسید که 
 «اي موت نیش تو کجا است و اي گور ظفر تو کجا؟ 55

 
 13و  11هوشع  1

; ٤:  ٥ ننتیارقدوم; ۲۲ ۲۱:  ۱٥ ننتیارقاول; ۱۹:  ۲٦ شعیاا:  بھمراجعھ شود
 . ۱٤:  ۲۱ مکاشفھ; ۱۳:  ۲۰ مکاشفھ

 

 مسیح موعود بایستی به فراوانی ثمره ببیند 5چ
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

ارتداد ایشان را شفا داده، ایشان را مجانًا  4 :14هوشع
دوست خواهم داشت زیرا خشم من از ایشان برگشته 

   .است

براي اسرائیل مثل شبنم خواهم بود و او مانند  5
ود را هاي خسوسنها گل خواهد کرد و مثل لبنان ریشه

 خواهد دوانید
هایش منتشر شده، زیبایی او مثل درخت زیتون شاخه 6

   .و عطرش مانند لبنان خواهد بود

باشند، مثل گندم اش ساکن میآنانی که زیر سایه 7
زیست خواهند کرد و مانند موها گل خواهند آورد. 

   .انتشار او مثل شراب لبنان خواهد بود

ر با بتها چه کار است؟ و مرا دیگ: افرایم خواهد گفت 8
من او را اجابت کرده، منظور خواهم داشت. من مثل 

 شودباشم. میوه تو از من یافت میصنوبر تر و تازه می
 

اینک بر (زمین) تشنه آب خواهم ریخت و  3 :44اشعیا
نهرها بر خشک. روح خود را بر ذریت تو خواهم ریخت 

   .و برکت خویش را بر اوالد تو

ها، مثل درختان بید بر جویهاي در میان سبزهو ایشان  4
 .آب خواهند رویید

 
و هر کس زیر مو خود و زیر انجیر خویش  4 :4میکاه

اي نخواهد بود زیرا که دهان خواهد نشست و ترساننده
 2 .یهوه صبایوت تکلم نموده است

 
هاي بسیار مثل و بقیه یعقوب در میان قوم 7 :5میکاه

شبنم از جانب خداوند خواهد بود و مانند بارشی که بر 
کشد و به جهت آید که براي انسان انتظار نمیگیاه می

  .نمایدبنی آدم صبر نمی
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 هوشع

۲۹۸ 
 

گوید که هر کدام از شما و یهوه صبایوت می 10 :3زکریا
عوت همسایۀ خود را زیر مْو و زیر انجیر خویش د

 «.خواهید نمود
 

چنانکه سیب در میان درختان جنگل،  3 :2غزل غزلها
همچنان محبوب من در میان پسران است. در سایه 

اش براي کامم شیرین وي به شادمانی نشستم و میوه
 .بود

 
پس ثمرات مناسب توبه بیاورید و در خاطر  8 :3لوقا

خود این سخن را راه مدهید که ابراهیم پدر ماست، 
گویم خدا قادر است که از این سنگها، ا به شما میزیر

   .فرزندان براي ابراهیم برانگیزاند

و اآلن نیز تیشه بر ریشه درختان نهاده شده است؛  9
پس هر درختی که میوه نیکو نیاورد، بریده و در آتش 

 «.شودافکنده می
 

آورد و زیرا هیچ درخت نیکو میوه بد بار نمی»43 :6لوقا
   .بد، میوه نیکو آوردنه درخت 

شود. از اش شناخته میزیرا که هر درخت از میوه 44
  .چینندیابند و از بوته، انگور را نمیخار انجیر را نمی

 
اي در من که میوه نیاورد، آن را هر شاخه 2 :15یوحنا

کند تا سازد و هر چه میوه آرد آن را پاك میدور می
   .بیشتر میوه آورد

ام پاك الحال شما به سبب کالمی که به شما گفته 3
  .هستید

در من بمانید و من در شما. همچنانکه شاخه از خود  4
تواند میوه آورد اگر در تاك نماند، همچنین شما نمی

 نیز اگر در من نمانید
ماند و ها. آنکه در من میمن تاك هستم و شما شاخه 5

را که جدا از من هیچ آورد زیمن در او، میوه بسیار می
 1 . توانید کردنمی
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اگر کسی در من نماند، مثل شاخه بیرون انداخته  6
خشکد و آنها را جمع کرده، در آتش شود و میمی
  .شوداندازند و سوخته میمی

اگر در من بمانید و کالم من در شما بماند، آنچه  7
   .خواهید بطلبید که براي شما خواهد شد

شود به اینکه میوه بسیار آشکارا می جالل پدر من 8
 2 .بیاورید و شاگرد من بشوید

 ; ٦:  ۲۷ شعیاا; ۱٦:  ۷۲ رمیزام.  ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
; ٦:  ۳۳ میاار; ۲۲:  ۳ میاار; ۲۱:  ۲ میاار; ۱۸:  ٥۷ شعیاا; ۲:  ۳٥ شعیاا

 ;۱:  ۱۰ شعھو; ۱۱:  ۲ شعھو; ۲٤ ۲۲:  ۱۷ لقیازح;۸:  ۱۷ لقیازح
 . ۱۸, ۱۷:  ۳ وقحبق; ۲۲:  ۲ لئیوی
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 یوئیل

۲۹۹ 
 

 یوئیل
 داوري در آینده توسط مسیح 2ح

در صهیون کرنا بنوازید و در کوه مقدس من  1 :2یوئیل
صدا بلند کنید! تمامی ساکنان زمین بلرزند زیرا روز 

 .آید و نزدیک استخداوند می
2-12- 

و به یهوه  و دل خود را چاك کنید نه رخت خویش را 13
خداي خود بازگشت نمایید زیرا که او رئوف و رحیم 
است و دیر خشم و کثیر احسان و از بال پشیمان 

   .شودمی

داند که شاید برگردد و پشیمان شود و در که می 14
عقب خود برکتی واگذارد، یعنی هدیه آردي و هدیه 

 .داي شماریختنی براي یهوه خ
15-17- 

 
و صبر و حلم او را  یآنکه دولت مهربان ای 4 :2رومیان

خدا تو را به  یکه مهربان یدانیو نم يشماریم زیناچ
 کشد؟یتوبه م

 
که  دیآگاه قیخود شما به تحق رایز 2 :5اول تسالوکیان

  .دیآیروز خداوند چون دزد در شب م
 

است. پس  کینزد زیهمه چ يلکن انتها 7 :4اول پطرس
 1 .دیباش اریدعا هش يو برا شیخرد اند

 , ۸:  ۱۰۳ رمیزام; ٦; # ٥# :  بھمراجعھ شود
, ۳:  ۲ صفنیا, ۱۸:  ۷ همیکا, ٦:  ۳ وسعام, ۲:  ٦٦ شعیاا,۱٥:  ٥۷ شعیاا

 . ۲:  ٤ مالکی, ۳:  ۸ یارکز, ۱۱:  ۳ صفنیا

 

 مسیح موعود باید به مردمش تبرك بخشد 16ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

پس خداوند براي زمین خود به غیرت  18 :2یوئیل
   .خواهد آمد و بر قوم خویش شفقت خواهد نمود

: و خداوند قوم خود را اجابت نموده، خواهد گفت 19
اینک من گندم و شیره و روغن را براي شما «

فرستم تا از آنها سیر شوید و شما را بار دیگر در می
 .ها عار نخواهم ساختمیان امت
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20-22- 
اي پسران صهیون در یهوه خداي خویش وجد و  23

اش به شادي نمایید، زیرا که باران اولین را به اندازه
شما داده است و باران اول و آخر را در وقت براي شما 

 .بارانیده است
24-25- 

و غذاي بسیار خورده، سیر خواهید شد و اسم یهوه  26
کرده است، خداي خود را که براي شما کارهاي عجیب 

تسبیح خواهید خواند و قوم من تا به ابد خجل 
   .نخواهند شد

باشم و خواهید دانست که من در میان اسرائیل می 27
و من یهوه خداي شما هستم و دیگري نیست و قوم 

 .من خجل نخواهند شد تا ابداآلباد
 

و تا دولت جالل خود را بشناساند بر ظروف  23 :9رومیان
  جالل مستعد نمود، يا از قبل براکه آنها ر یرحمت

 
و صبر  مییگویصابران را خوشحال م نکیا 11 :5یعقوب

 د،یاو انجام کار خداوند را دانسته دیادهیرا شن وبیا
 است. میمهربان و کر تیکه خداوند بغا رایز

 
که  دمیبلند از آسمان شن يو آواز 3 :21مکاشفه

 شانیاست و با ا انیخدا با آدم مهیخ نکیا«: گفتیم
او خواهند بود و  يهاقوم شانیساکن خواهد بود و ا

 2 خواهد بود. شانیا يخدا شانیخود خدا با ا
 . ۷, ٦:  ۷۲ رمیزام; ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 
 بخشیدن یک قلب و روح جدید 27ث
 مسیح موعود بایستی روحش را جاري سازد 4چ

و بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم  28 :2یوئیل
ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود و 

 پیران شما و جوانان شما رؤیاها خواهند دید
و در آن ایام روح خود را بر غالمان و کنیزان نیز  29

 .خواهم ریخت
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 یوئیل

۳۰۰ 
 

و  ختی) تشنه آب خواهم رنیبر (زم نکیا 3 :44اشعیا
 ختیتو خواهم ر تیود را بر ذرنهرها بر خشک. روح خ

 را بر اوالد تو. شیو برکت خو
 

ا را شاگـرد سازیـد و هامت همه رفته، پس 19  :28متی
القدس تعمید ایشـان را بـه اسم اب و ابن و روح

  .دهید
 

 اخبار یحیی تا تورات و انبیا جمیع زیرا 13 :11لوقا
   .نمودندمی

 
 تو به آمین آمین،«: گفت جواب در عیسی 5 :3یوحنا
 ممکن نگردد، مولود روح و آب از کسی اگر گویممی

  .شود خدا ملکوت داخل که نیست
 

 کتاب چنانکه آورد، ایمان من به که کسی 38  :7یوحنا
 خواهد جاري زنده آب نهرهاي او بطن از گوید،می
  «.شد

 آرد ایمان او به که هر که روح درباره گفت را این اما 39
 نشده عطا هنوز القدسروح که زیرا یافت خواهد را او

  .بود نیافته جالل حال به تا عیسی چونکه بود،
 

 تسلی و کنممی سوال پدر از من و 16  :14یوحنا
 با همیشه تا کرد خواهد عطا شما به دیگر ايدهنده

   بماند، شما
 کند قبول را او تواندنمی جهان که راستی روح یعنی 17

 را او شما اما و شناسدنمی و بیندنمی را او که زیرا
 خواهد شما در و ماندمی شما با که زیرا شناسید،می
 1. بود

 
 جانب از را او که دهنده تسلی چون لیکن 26 :15یوحنا
 از که راستی روح یعنی آید، فرستممی شما نزد پدر
  .داد خواهد شهادت من بر او گردد،می صادر پدر
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 من رفتن که گویممی راست شما به من و 7 :16یوحنا
 نزد دهنده تسلی نروم اگر زیرا است، مفید شما براي
ما اگر بروم او را نزد شما ا. آمد نخواهد شما
   .فرستممی

 ملزم داوري و وعدالت گناه بر را جهان آید، او چون و 8
   .نمود خواهد

   .آورندنمی ایمان من به که زیرا گناه، بر اما 9

 و روممی خود پدر نزد که سبب آن از عدالت، بر اما و 10
   .دید نخواهید مرا دیگر

که بر رئیس این جهان حکم  آنرو از داوري، بر اما و 11
 شده است

و بسیار چیزهاي دیگر نیز دارم به شما بگویم، لکن » 12
   .اآلن طاقت تحمل آنها را ندارید

لیکن چون او یعنی روح راستی آید، شما را به  و 13
جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلم 

کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت نمی
 آینده به شما خبر خواهد دادو از امور 

او مرا جالل خواهد داد زیرا که از آنچه آن من است  14
 .خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد

 
 نبی یوئیل که است همان این بلکه 16 :2اعمال رسوالن

 گفت
 که بود خواهد چنین آخر ایام در گویدمی خدا« که 17
خواهم ریخت و پسران و  بشر تمام بر خود روح از

دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رویاها و پیران 
 شما خوابها خواهند دید؛

 خود روح از ایام آن در خود کنیزان و غالمان بر و 18
 2. نمود خواهند نبوت ایشان و ریخت خواهم

 
این سخنان هنوز بر زبان پطرس  44  :10اعمال رسوالن

القدس بر همه آنانی که کالم را شنیدند، بود که روح
   .نازل شد

و مومنان از اهل ختنه که همراه پطرس آمده بودند،  45
ها نیز عطاي در حیرت افتادند از آنکه بر امت

 القدس افاضه شد،روح
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 یوئیل

۳۰۱ 
 

در عبادت خدا و روزه  شانیچون ا 2 :13اعمال رسوالن
برنابا و سولس را «: القدس گفتروح بودند،یمشغول م

 يرا برا شانیاز بهر آن عمل که ا دیمن جدا ساز يبرا
  »ام.آن خوانده

 
که  رایز شودینم يباعث شرمسار دیو ام 5 :5رومیان

القدس که به ما عطا شد ما به روح يمحبت خدا در دلها
 شده است. ختهیر

 
 د،یکن ستیاگر بر حسب جسم ز رایز 13 :8رومیان

روح  لهیمرد. لکن اگر افعال بدن را بوس دیخواه نهیهرآ
 ستیز دیهمانا خواه د،یبکش

 شوند،یم تیکه از روح خدا هدا یهمه کسان رایز 14
 .ندیپسران خدا شانیا

 دیتا باز ترسان شو دیاافتهیرا ن یاز آنرو که روح بندگ 15
 یعنیکه به آن ابا  دیاافتهیرا  یگبلکه روح پسر خواند

 .میکنیپدر ندا م يا
که فرزندان  دهدیما شهادت م يهمان روح بر روحها 16

 .میخدا هست
 

بلکه  م،یاافتهیما روح جهان را ن کنیل 12 :2اول قرنتیان
آن روح که از خداست تا آنچه خدا به ما عطا فرموده 

 .میاست بدان
نه به سخنان آموخته  میکنیم انیب زیآنها را نکه  13

القدس شده از حکمت انسان، بلکه به آنچه روح
 .میینمایجمع م هایرا با روحان هایو روحان آموزدیم

 
 کلیکه بدن شما ه دیدانینم ای 19 :6اول قرنتیان

و  دیاافتهیالقدس است که در شما است که از خدا روح
 1 د؟یستیاز آن خود ن

  ۱۲ ۹:  ۸ نمیارو; ۳۲:  ۱۲ متی; ۲۳:  ۱ لمثاا:  بھجعھ شودمرا
; ٦:  ۳ ننتیادوم قر; ٤٥:  ۱٥ ننتیارقاول; ۱۳, ۱۱, ۸, ٤:  ۱۲ ننتیارقاول

 . ۱۲, ۱۱:  ۱ طرسپاول; ۱۳:  ۲ نکیاوتسالدوم; ٦:  ٤ نیاطغال

 داوري در آینده توسط مسیح 2ح
و آیات را از خون و آتش و ستونهاي دود در  30 :2یوئیل

   .آسمان و زمین ظاهر خواهم ساخت

 
 2یوئیل  1

آفتاب به تاریکی و ماه به خون مبدل خواهند شد،  31
 پیش از ظهور یوم عظیم و مهیب خداوند

و واقع خواهد شد هر که نام خداوند را بخواند نجات  32
یابد زیرا در کوه صهیون و در اورشلیم، چنانکه خداوند 
گفته است، بقیتی خواهد بود و در میان باقی ماندگان 

 .آنانی که خداوند ایشان را خوانده است
 

 کیآفتاب تار ام،یآن ا بتیو فورا بعد از مص 29 :24متی
را ندهد و ستارگان از آسمان فرو  گردد و ماه نور خود

 افالك متزلزل گردد يو قوتها زندیر
گردد و در  دیآنگاه عالمت پسر انسان در آسمان پد 30

کنند و پسر  یزن نهیس نیزم فیطوا عیآن وقت، جم
با قوت و جالل  ان،آسم يکه بر ابرها نندیانسان را ب

  د؛یآیم میعظ
آواز فرستاده، و فرشتگان خود را با صور بلند  31

اربعه از کران تا بکران فلک  ياو را از بادها دگانیبرگز
 فراهم خواهند آورد.

 
 یکیو از ساعت ششم تا ساعت نهم، تار 45 :27متی

 را فرو گرفت. نیتمام زم
 

 بتیبعد از آن مص يو در آن روزها 24 :13مرقس
 رد،یگردد و ماه نور خود را بازگ کیتار دیخورش

افالك متزلزل  يو قوا زندیآسمان فرو ر و ستارگان از 25
 خواهد گشت.

 
و وباها  هایو قحط هایدر جا میعظ يهاو زلزله 11 :21لوقا
هولناك و عالمات بزرگ از آسمان  يزهایو چ دیپد

 2 ظاهر خواهد شد.
 

و در آفتاب و ماه و ستارگان عالمات خواهد « 25 :21لوقا
 يها روامت ياز برا رتیو ح یتنگ نیبود و بر زم

 و امواجش. ایدر دنیخواهد نمود به سبب شور

 2یوئیل  2



 یوئیل

۳۰۲ 
 

مردم ضعف خواهد کرد از خوف و  يو دلها 26: 21لوقا
 رایز شود،یکه بر ربع مسکون ظاهر م یعیانتظار آن وقا

 قوات آسمان متزلزل خواهد شد.
 

 نییو از پا بیو از باال در افالك، عجا 19 :2اعمال رسوالن
ن و آتش و بخار دود به ظهور را از خو اتیآ ن،یدر زم
 آورم.

به ظلمت و ماه به خون مبدل گردد قبل از  دیخورش 20
 مشهور خداوند. میوقوع روز عظ

خواهد بود که هر که نام خداوند را بخواند،  نیو چن 21
 ».ابدینجات 

 
که  دمیو چون مهر ششم را گشود، د 12 :6مکاشفه

 یواقع شد و آفتاب چون پالس پشم میعظ يازلزله
 و تمام ماه چون خون گشت؛ دیگرد اهیس
مانند درخت  ختند،یفرو ر نیو ستارگان آسمان بر زم 13

 يهاوهیکه از باد سخت به حرکت آمده، م يریانج
 1 افشاندینارس خود را م

 ;۱۰, ۹:  ۱۳ شعیاا; ۷; # ٦; # ٥# :  بھمراجعھ شود
:  ٥۰ رمیزام; ۹:  ۱۳ یارکز; ۱٥:  ۳ لئیوی; ۱۰:  ۲ لئیوی; ٥, ٤:  ۳٤ شعیاا 

 . ۲:  ۱ ننتیارقاول; ۱٤ ۱۱:  ۱۰ نمیارو; ۱٥

 

 مسیح موعود بایستی گناه را ببخشد 21ث
 داوري در آینده توسط مسیح 2ح
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 گویی پادشاهی ابدي در صلحپیش 10ح

زیرا اینک در آن ایام و در آن زمان چون  1 :3یوئیل
 اسیري یهودا و اورشلیم را برگردانیده باشم،

 16تا2
پس خواهید دانست که من یهوه خداي شما در کوه  17

باشم و اورشلیم مقدس خویش صهیون ساکن می
مقدس خواهد بود و بیگانگان دیگر از آن عبور 

   .نخواهند نمود

و در آن روز کوهها عصیر انگور را خواهند چکانید و  18
کوهها به شیر جاري خواهد شد و تمامی وادیهاي یهودا 

 
  3و  2یوئیل  1

اي از خانه خداوند به آب جاري خواهد گردید و چشمه
   .بیرون آمده، وادي شطیم را سیراب خواهد ساخت

 
مصر ویران خواهد شد و ادُوْم به بیابان بایر  19 : 3یوئیل

د گردید، به سبب ظلمی که بر بنی یهودا مبدل خواه
   .نمودند و خون بی گناهان را در زمین ایشان ریختند

و یهودا تا ابداآلباد مسکون خواهد شد و اورشلیم تا  20
   .دهرهاي بسیار

و خونریزي ایشان را که طاهر نساخته بودم، طاهر  21
 .خواهم ساخت و یهوه در صهیون ساکن خواهد شد

 
که  یمیعظ ریام ل،یکائیو در آن زمان م« 1 :12دانیال

است، خواهد برخاست و  ستادهیپسران قوم تو ا يبرا
به  یکه امت ینیخواهد شد که از ح یچنان زمان تنگ

 کیو در آن زمان هر  وجود آمده است تا امروز نبوده
شود رستگار خواهد  افتیاز قوم تو که در دفتر مکتوب 

 شد.
 

 يو دور شدگان را قوم قو یتیو لنگان را بق 7 :4میکاه
از  شانیبر ا وُنیخواهم ساخت و خداوند در کوه صهْ
 اآلن تا ابداآلباد سلطنت خواهد نمود.

 
خاندان داود و ساکنان  يدر آن روز برا 1 :13زکریا

به جهت گناه و نجاست مفتوح  ياچشمه میاورشل
  خواهد شد.

 
آب  نیهر که از ا«: در جواب او گفت یسیع 13 :4یوحنا

  بنوشد باز تشنه گردد،
بنوشد،  دهمیکه من به او م یکه از آب یکس کنیل 14

 دهمیکه به او م یابدًا تشنه نخواهد شد، بلکه آن آب
 یجاودان اتیگردد که تا ح یدر او چشمه آب

 2 ».جوشدیم
 

که  دمیبلند از آسمان شن يو آواز 3 :21مکاشفه
 شانیاست و با ا انیخدا با آدم مهیخ نکیا«: گفتیم

 3یوئیل  2



 یوئیل

۳۰۳ 
 

او خواهند بود و  يهاقوم شانیساکن خواهد بود و ا
 خواهد بود. شانیا يخدا شانیخود خدا با ا

 
و ابتدا  ایتمام شد! من الف و «: باز مرا گفت 6 :21مکاشفه

و انتها هستم. من به هر که تشنه باشد، از چشمه آب 
 مفت خواهم داد. ات،یح

 
که مرتکب عمل  یکس ایناپاك  يزیو چ 27 :21مکاشفه
دروغ شود، هرگز داخل آن نخواهد شد، مگر  ایزشت 

 بره مکتوبند. اتیکه در دفتر ح یآنان
 

به من نشان داد که  اتیاز آب ح يو نهر 1 :22مکاشفه
 يدرخشنده بود، مانند بلور و از تخت خدا و بره جار

 .شودیم
و در وسط شارع عام آن و بر هر دو کناره نهر، درخت  2

خود  وهیهر ماه م یعنیآوردیم وهیرا که دوازده م اتیح
ها امت يشفا يآن درخت برا يو برگها دهد؛یرا م

 1 .باشدیم
لعنت نخواهد بود و تخت خدا و بره در  چیه گریو د 3

  آن خواهد بود و بندگانش او را عبادت خواهند نمود.
; ۳۹ ۳٦:  ٦ یخوارت دوم; ۳:  ۳۰ تثنیھ; ٥; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

; ۲۲ ۲۰:  ۳۳ شعیاا; ۱٥ ۱:  ۱۹ شعیاا; ۱٦ ۱۱:  ۱۱ شعیاا; ٦ ۳:  ٤ شعیاا
 ; ۱٦, ۱٥:  ۱٦ میاار; ۱۳, ۱۲:  ٥٥ شعیاا; ۱:  ٥۲ شعیاا; ۲۰ ۱۷:  ٤۱ شعیاا

 ; ۱۷:  ٤۹ میاار; ۲٥ ۲۳:  ۳۱ میاار; ۱۸, ۳:  ۳۰ میاار; ۸ ۳:  ۲۳ میاار
 ; ۳۸ ۲٥:  ۳٦ لقیازح; ۱٥ ۱:  ۳٥ لقیازح; ۲ ۲, ۲۱:  ٤ میاار ثیرام

 ; ۱۲:  ٤۳ لقیازح; ۲۹ ۲٥:  ۳۹ لقیازح;۲۸ ۲۱:  ۳۷ لقیازح
 ;۲۰ ۱٤:  ۳ صفنیا; ۱٥ ۱۳:  ۹ وسعام; ۲۷:  ۲ لئیوی; ۱۲ ۱:  ٤۷ لقیازح
 ٤, ۳:  ۱ مالکی; ۲۱ ۱۸, ۹, ۸:  ۱٤ یارکز;۱۲ ۱۰:  ۱۰ یارکز; ۳:  ۸ یارکز

 
 3یوئیل  1



 عاموس

۳۰٤ 
 

 عاموس
 جزئیات مرگ عیسی مسیح 8ج

که در آن روز : گویدو خداوند یهُوه می 9 :8عاموس
آفتاب را در وقت ظهر فرو خواهم برد و زمین را در روز 

 روشن تاریک خواهم نمود
 

 یکیو از ساعت ششم تا ساعت نهم، تار 45 :27متی
 را فرو گرفت. نیتمام زم

 . ۸ : ٥ وسعام; ۱۳:  ٤ وسعام:  بھمراجعھ شود

 

کشان مسیح موعود بایستی بَرك داده زحمت 22ث
 شوند
آید ایامی می: گویداینک خداوند یُهوه می 11 :8عاموس

که گرسنگی بر زمین خواهم فرستاد نه گرسنگی از نان 
 .و نه تشنگی از آب بلکه از شنیدن کالم خداوند

 
و  کاپولسیو د لیاز جل اریبس یو گروه 25 :4متی

و آن طرف اُرْدُن در عقب او روانه  هیهودیو  میاُورشل
 شدند.

 
سخنان را ختم کرد، آن  نیا یسیو چون ع 28 :7متی

 افتادند، رتیاو در ح میگروه از تعل
 

از  اریبس یآمد، گروه ریو چون او از کوه به ز 1 :8متی
  عقب او روانه شدند.

 
 شانیدلش بر ا د،ید ریکث یو چون جمع 36 :9متی

 شانیشبان، پر یکه مانند گوسفندان ب رایبسوخت ز
 1 حال و پراکنده بودند.

 
 ایآ«: افتاده، گفتند رتیو تمام آن گروه در ح 23 :12متی

 »ست؟یشخص پسر داود ن نیا
 

با آن گروه به مثلها  یسیرا ع یمعان نیهمه ا 34 :13متی
 نگفت، چیه شانیگفت و بدون مثل بد

 
 8عاموس  1

 
از  ینب یسیاست ع نیا«: آن گروه گفتند 11 :21متی

 ».لیناصره جل
 

 يو میاز تعل دند،یو آن گروه چون شن 33 :22متی
  شدند. ریمتح

 ;۲:  ۱۳ متی; ۱٥:  ۱۲ متی; ۳۳:  ۹ متی:  بھمراجعھ شود
 ;۱:  ۱۰ سقرم; ۳۱, ۳۰:  ۱٥ متی; ۱۳:  ۱٤ متی

 . ۱۱:  ۹ قاول; ۱٥:  ٥ قاول; ٤۲:  ٤ قاول 

 

 هم باشد هایمیکل ریغ حیمس یستیموعود با حیمس 10ث
 مسیح بایستی پیمان جدید ببندد 20ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 پیش گویی در مورد آینده مردمش 9ح

در آن روز خیمه داود را که افتاده است برپا  11 :9عاموس
خواهم نمود و شکافهایش را مرمت خواهم کرد و 
خرابیهایش را برپا نموده، آن را مثل ایام سلف بنا 

   .خواهم کرد

ها را که اسم من بر تا ایشان بقیه ادوُم و همه امت 12
خداوند که » ایشان نهاده شده است، به تصرف آورند.

    .آورد تکلم نموده استمیاین را بجا 

آید که شیار ایامی می«: گویداینک خداوند می 13
کننده به درو کننده خواهد رسید و پایمال کننده انگور 
به کارنده تخم. و کوهها عصیر انگور را خواهد چکانید 

 و تمامی تلها به سیالن خواهد آمد
و اسیري قوم خود اسرائیل را خواهم برگردانید و  14

رهاي مخروب را بنا نموده، در آنها ساکن خواهند شه
شد و تاکستانها غرس کرده، شراب آنها را خواهند 

  «.نوشید و باغها ساخته، میوه آنها را خواهند خورد

من ایشان را در زمین «: گویدو یهُوه خدایت می 15
ایشان غرس خواهم نمود و بار دیگر از زمینی که به 

 2 «.اهند شدام، کنده نخوایشان داده
 

کرده است که چگونه  انیشمعون ب 14 :15اعمال رسوالن
به نام  شانیاز ا یها را تفقد نمود تا قومخدا اول امت

  .ردیخود بگ

 9و  8عاموس  2



 عاموس

۳۰٥ 
 

 مطابق است چنانکه مکتوب است نیدر ا ایو کالم انب 15
داود را که افتاده  مهیرجوع نموده، خ نیبعد از ا«که  16

و  کنمیآن را باز بنا م يهایو خراب کنمیاست باز بنا م
  را برپا خواهم کرد، آن

 ییهاامت عیمردم طالب خداوند شوند و جم هیتا بق 17
 1 »که بر آنها نام من نهاده شده است.

 ;۱٤:  ۱۱ شعیاا; ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 . ۸:  ۱ یادبوع; ۲, ۱:  ۱٤ شعیاا

 

 

 
 9عاموس  1



 عوبدیا

۳۰٦ 
 

 عوبدیا
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 پیش گویی در مورد آینده مردمش 9ح

نجات خواهد بود و مقدس  ونیاما بر کوه صه 17 :1عوبدیا
خود را به تصرف  راثیم عقوبیخواهد شد و خاندان 

  خواهند آورد.
شعله و  وسفیآتش و خاندان  عقوبیو خاندان  18

 شانیا انیکاه خواهند بود و در م سویخاندان ع
خاندان  يو برا دیرا خواهد سوزان شانیمشتعل شده، ا

خداوند تکلم نموده  رایماند ز دنخواه یتیبق سویع
 است.

 انینیرا و اهل هامون فلسط سویو اهل جنوب کوه ع 19
 يو صحرا میافرا يرا به تصرف خواهند آورد و صحرا

جلْعاد را  نیامیسامره را به تصرف خواهند آورد و بن
  (متصرف خواهد شد).

 انیملک کنعان ـلیاسرائ یلشکـر بن نیا ـرانیواس 20
 میاورشل رانیصرْفه به تصرف خواهند آورد و اس تارا 

جنوب را به تصرف  يکه در صفاردْ هستند، شهرهـا
 خواهند آورد.

برآمده، بر کوه  ونیو نجات دهندگان به کوه صه 21
کوت از آن خداوند خواهند کرد و مل يداور سویع

 خواهد شـد.
 

و مـاه خجـل و آفتاب رسوا خواهـد  23 :24اشعیا
و در  ونیدر کوه صه وتیصبا هـوهیکه  رایگشت ز

با جالل سلطنت  ش،یخو خیو به حضور مشا میاورشل
 1 خواهد نمود.

 
ام، بر کوه و من پادشاه خود را نصب کرده« 6 :2مزامیر

  ».ونیمقدس خود صه
 

 دیها از نام خداوند خواهند ترسپس امت 15 :102مزامیر 
 تو. ییایپادشاهان جهان از کبر عیو جم

 

 
 1عوبدیا  1

 ،یاو بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعل 32 :1لوقا
و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا  شود یمسم

تا به ابد  عقوبیو او بر خاندان  33 خواهد فرمود.
نخواهد  تیخواهد کرد و سلطنت او را نها یپادشاه

 »بود.
 

و  ونیبه جبل صه دیابلکه تقرب جسته 22 :12عبرانیان
 یو به جنود ب يسماو میاورشل یعنییح يشهر خدا

 شماره از محفل فرشتگان
 

 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه
سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م

 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس
 »خواهد کرد.

 
 ونیبره، بر کوه صه نکیکه ا دمیو د 1 :14مکاشفه

صد و چهل و چهار هزار نفر که  ياست و با و ستادهیا
  .دارندیخود مرقوم م یشانیاسم او و اسم پدر او را بر پ

 
که مرتکب عمل  یکس ایناپاك  يزیو چ 27 :21مکاشفه
گز داخل آن نخواهد شد، مگر دروغ شود، هر ایزشت 

 2 بره مکتوبند. اتیکه در دفتر ح یآنان
 . ٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 

 

 1عوبدیا  2



 یونس

۳۰۷ 
 

 یونس
 قیام مسیح پیش بینی شده است 1چ

 ونسیکرد که  دایپ یبزرگ یو اما خداوند ماه 17 :1یونس
 یسه روز و سه شب در شکم ماه ونسیرا فرو بُرْد و 

 ماند.
 

خود خداوند را خواندم و  یدر تنگ«: و گفت 2 :2یونس
تضرع نمودم و آواز  هیمرا مستجاب فرمود. از شکم هاو

 .يدیمرا شن
 لهایو س یانداخت اهایدر دل در یکه مرا به ژرف رایز 3

تو بر من  يو موجها زابهایخ عیمرا احاطه نمود. جم
 گذشت.

 کنیچشم تو انداخته شدم. ل شیگفتم از پو من  4
 .دیقُدس تو را باز خواهم د کلیه
آبها مرا تا به جان احاطه نمود و لجه دور مرا گرفت و  5

 شد. دهیچیبه سر من پ ایعلف در
خود تا  يبه بندها نیکوهها فرود رفتم و زم انیبه بن 6

مرا از  اتیح میخدا هوهییبه ابد مرا در گرفت. اما تو ا
 .يه برآوردحفر

 ادیتاب شد، خداوند را ب یب درونمچون جان من در ان 7
 .دیقُدْستْ رس کلیمن نزد تو به ه يآوردم و دعا

 
و  ریفرقه شر«: گفت شانیاو در جواب ا 39 :12متی

داده  ینب ونسیتیجز آ شانیو بد طلبندیم یتیزناکار آ
 نخواهد شد.

 یسه شبانه روز در شکم ماه ونسیهمچنانکه  رایز 40
 نیسه شبانه روز در شکم زم زیماند، پسر انسان ن

  خواهد بود.
بر  ه،برخاست فهیطا نیبا ا يدر روز داور نوایمردمان ن 41
توبه  ونسیکه به موعظه  رایحکم خواهند کرد ز شانیا

 1  است نجایدر ا ونسیاز  يبزرگتر نکیکردند و ا
 

 یتیو آ طلبندیم یتیزناکار، آ ریفرقه شر 4 :16متی
پس » .ینب ونسیتیعطا نخواهد شد جز آ شانیبد

  را رها کرده، روانه شد. شانیا
 

 
 1یونس  1

 ; ۱۳:  ۷ رمیزام;۸:  ۲۰ یخوارتدوم; ٤:  ۲۲ شیداپی:  بھمراجعھ شود
 . ۲, ۱:  ٦۹ رمیزام; ۱:  ٦۸ رمیزام; ۱۲, ۱۱:  ٦٦ رمیزام; ۷:  ٤۲ رمیزام

 

 



 میکاه

۳۰۸ 
 

 میکاه
 مسیح موعود شبانی نیکو است 6ب
 قدرت و نفوذ مسیح موعود 16ب
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 پیش گویی در مورد آینده مردمش 9ح

اي یعقوب، من البته تمامی اهل تو را جمع  12 :2میکاه
خواهم نمود و بقیه اسرائیل را فراهم آورده، ایشان را 
مثل گوسفندان بُْصره در یک جا خواهم گذاشت. 

اي که در آغل خود باشد، به سبب ایشان مثل گله
   .کثرت مردمان غوغا خواهند کرد

رخنه کننده پیش روي ایشان برآمده است. ایشان  13
نه نموده و از دروازه عبور کرده، از آن بیرون رخ

اند و پادشاه ایشان پیش روي ایشان و خداوند بر رفته
 .سر ایشان پیش رفته است

 
و مانند  دیآیم رونیخداوند مثل جبار ب 13 :42اشعیا

کرده،  ادی. فرزاندیانگیرا بر م شیخو رتیغ یمرد جنگ
 هد نمود.غلبه خوا شینعره خواهد زد و بر دشمنان خو

 
. دمیشاهد گردان فیطوا يمن او را برا نکیا 4 :55اشعیا

  .فیو حاکم طوا سیرئ
 

 ریکه همه دشمنان را ز یمادام رایز 25 :15اول قرنتیان
 .دیاو سلطنت بنما دیبایخود ننهد، م يهایپا

 
از فرشتگان کمتر شد  یاما او را که اندک 9 :2عبرانیان

را که به زحمت موت تاج جالل  یسیع یعنیم،ینیبیم
همه  يخدا برا ضینهاده شد تا به ف يو اکرام بر سر و

 1 ذائقه موت را بچشد.
 زیهمه چ يهمه و از و ياو را که بخاطر و رایز 10
 گرداند،یرا وارد جالل م اریچون فرزندان بس باشد،یم

را به دردها کامل  شانینجات ا سیبود که رئ ستهیشا
 گرداند.

 

 
 2میکاه  1

پس چون فرزندان در خون و جسم  14 :2عبرانیان
شد  کیهر دو شر نیهمچنان در ا زیشراکت دارند، او ن

را  سیابل یعنیتا بوساطت موت، صاحب قدرت موت 
 تباه سازد،

را که از ترس موت، تمام عمر خود گرفتار  یو آنان 15
 آزاد گرداند. بودند،یم یبندگ

 
 امتیو نهادن دستها و ق دهایتعم میو تعل 2 :6عبرانیان

 را. یجاودان يمردگان و داور
 

که سوارش  دیسف یکه ناگاه اسب دمیو د 2 :6مکاشفه
آمد، غلبه  رونیبدو داده شد و ب یدارد و تاج یکمان

 .دیکننده و تا غلبه نما
 

تخت است، شبان  انیکه در م يابره رایز 17 :7مکاشفه
را  شانیا ت،ایآب ح يهاخواهد بود و به چشمه شانیا

را از چشمان  یخواهد نمود؛ و خدا هر اشک ییراهنما
  »پاك خواهد کرد. شانیا
 

با بره جنگ خواهند نمود و بره بر  شانیا 14 :17مکاشفه
االرباب و که او رب رایغالب خواهد آمد، ز شانیا

هستند که  يبا و زکهین یپادشاه پادشاهان است و آنان
 2 ».نندیو ام دهیخوانده شده و برگز

 ; ۰ ۲۷:  ۱۰ حناوی; ٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود
 . ۱۷ ۱۳:  ۱۹ مکاشفھ

 

 هم باشد هایمیکل ریغ حیمس یستیموعود با حیمس 10ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 پیش گویی در مورد آینده مردمش 9ح

و در ایام آخر، کوه خانه خداوند بر قله کوهها  1 :4میکاه
ثابت خواهد شد و بر فوق تلها برافراشته خواهد گردید 

   .ها بر آن روان خواهند شدو قوم

  

 4و  2میکاه  2



 میکاه

۳۰۹ 
 

: هاي بسیار عزیمت کرده، خواهند گفتو امت 2: 4میکاه
بیایید تا به کوه خداوند و به خانه خداي یعقوب برآییم 

ما تعلیم دهد و به راههاي هاي خویش را به تا طریق
وي سلوك نماییم زیرا که شریعت از صهیون و کالم 

   .خداوند از اورشلیم صادر خواهد شد

هاي بسیار داوري خواهد نمود و و او در میان قوم 3
هاي عظیم را از جاي دور تنبیه خواهد کرد و امت

هاي ایشان شمشیرهاي خود را براي گاوآهن و نیزه
ها خواهند شکست و امتی بر امتی ارهخویش را براي 

شمشیر نخواهد کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند 
  .آموخت

و هر کس زیر مو خود و زیر انجیر خویش خواهد  4
اي نخواهد بود زیرا که دهان یهوه نشست و ترساننده

 .صبایوت تکلم نموده است
و لنگان را بقیتی و دور شدگان را قوم قوي خواهم  7

خداوند در کوه صهْیوُن بر ایشان از اآلن تا ساخت و 
  .ابداآلباد سلطنت خواهد نمود

 
آخر واقع خواهد شد که کوه خانه  امیو در ا 2 :2اشعیا

خداوند برقله کوهها ثابت خواهد شد و فوق تلها 
آن  يها بسوامت عیو جم دیبرافراشته خواهد گرد

 روان خواهند شد.
 دییایب«: خواهند گفتکرده،  متیعز اریبس يهاو قوم 3

تا  مییتا به کوه خداوند و به خانه خداي یعقوب برآ
 يو يدهد و به راهها میرا به ما تعل شیخو يهاقیطر

و کالم  ونیاز صه عتیکه شر رایز» .مییسلوك نما
 1صادر خواهد شد میخداوند از اورشل

 ياریبس يهاخواهد نمود و قوم يها را داورو او امت 4
 يخود را برا يرهایشمش شانیخواهد کرد و ا هیرا تنب

خواهند  هااره يرا برا شیخو يهازهیگاوآهن و ن
و بار  دینخواهد کش ریشمش یبر امت یشکست و امت

 جنگ را نخواهند آموخت. گرید
تا در نور خداوند سلوك  دییایب عقوبیخاندان  يا 5

 .میینما
 

 
 4میکاه  1

 یتا به ابد پادشاه عقوبیو او بر خاندان  33 :1لوقا
 »نخواهد بود. تیخواهد کرد و سلطنت او را نها

و حال  شودیچگونه م نیا«: به فرشته گفت میمر 34
 »ام؟را نشناخته يآنکه مرد

 
را مقرر فرمود که در  يروز رایز 31 :17اعمال رسوالن

خواهد نمود به آن  يآن ربع مسکون را به انصاف داور
او را  نکهیداد به ا لیرا دل فرمود و همه نیکه مع يمرد

 ».دیزانیاز مردگان برخ
 

 یتیبق زیدر زمان حاضر ن نیپس همچن 5 :11رومیان
 مانده است. ضیف اریبحسب اخت

وگرنه  ستیاز اعمال ن گریاست د ضیو اگر از راه ف 6
از  گری. اما اگر از اعمال است دستین ضیف گرید ضیف
  .ستیعمل ن گریواال عمل د ستین ضیف

 
سر  نیشما از ا خواهمیبرادران نم يا رایز 25 :11رومیان

 یکه مادام دیکه مبادا خود را دانا انگار دیخبر باش یب
 لیاز اسرائ یبر بعض یسختدل د،یایها درنامت يکه پر

 گشته است. يطار
 افت،ینجات خواهند  لیاسرائ یهمگ نیو همچن 26

 يانجات دهنده ونیاز صه«چنانکه مکتوب است که 
خواهد  عقوبیرا از  ینید یشد و ب اهدظاهر خو
 برداشت؛

که گناهانشان  یدر زمان شانیاست عهد من با ا نیو ا 27
 2 »را بردارم.

 
 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه

سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م
 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس

 »خواهد کرد.
 ; ۳۲�۳۱:  ۲٥ متی;٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  بھمراجعھ شود

 . ۳٥ ۳۲:  ٤ نالوسر لعماا;۲۹ ۲۲:  ٥ حناوی

 

  

 4میکاه  2



 میکاه

۳۱۰ 
 

 موعود حیرنج مس اتیجزئ 13ج
اي دختر افواج، اآلن در فوجها جمع خواهی  1 :5میکاه

اند. با عصا بر شد! ایشان به ضد ما سنگرها بسته
 .رخسار داور اسرائیل خواهند زد

 
انداخته، او را  شیآنگاه آب دهان بر رو 67 :26متی

  زده، یلیس یو بعض زدندیطپانچه م
که تو  ستیبه ما نبوت کن! ک ح،یمس يا«: گفتندیم 68

  »را زده است؟
 ;۳۰:  ۳ میاار ثیرام; ۲۲:  ۳۳ شعیاا:  بھمراجعھ شود

 . ۳:  ۱۹ حناوی; ۲۲:  ۱۸ حناوی; ۳۰:  ۲۷ متی

 

 موجود بوده است تیموعود از ازل حیمس 4الف
 محل تولد مسیح موعود 3پ

هاي و تو اي بیتْ لحم اْفراته اگر چه در هزاره 2 :5میکاه
یهودا کوچک هستی، از تو براي من کسی بیرون 
خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد 

 .هاي او از قدیم و از ایام ازل بوده استنمود و طلوع
 

کهنه و کاتبان قوم را جمع  يپس همه رؤسا 4 :2متی
متولد  دیکجا با حیمس«که  دیپرس شانیکرده، از ا

 »شود؟
 نیچن یکه از نب رایز هیهودیلحم  تیدر ب«: بدو گفتند 5

 : مکتوب است
سرداران  ریاز سا هوداینیلحم، در زم تیب يو تو ا 6
به  ییشوایکه از تو پ رایز ،یستیهرگز کوچکتر ن هودای

خواهد  تیرا رعا لیظهور خواهد آمد که قوم من اسرائ
 1 »نمود.

 
و او  دییزا یخواه يحامله شده، پسر نکیو ا 31 :1لوقا

 .دینام یخواه یسیرا ع
 یمسم ،یاو بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعل 32

و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد  شود
 فرمود.

خواهد کرد  یتا به ابد پادشاه عقوبیو او بر خاندان  33
 »نخواهد بود. تیو سلطنت او را نها

 
 5میکاه  1

 هیهودیاز بلده ناصره به  لیاز جل زین وسفیو  4 :2لوقا
که او  رایلحم نام داشت، رفت. ز تیبه شهر داود که ب

 از خاندان و آل داود بود.
 دنییبه زا کیکه نامزد او بود و نزد میتا نام او با مر 5

 بود، ثبت گردد.
در آنجا بودند، هنگام وضع حمل او  شانیکه ا یو وقت 6

 ده،یرس
 ده،یچی. و او را در قنداقه پدییخود را زا نینخستپسر  7

 يدر منزل جا شانیا يکه برا رای. زدیدر آخور خوابان
 نبود.

 
در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه  1 :1یوحنا

  خدا بود.
 

 یو بعض» است. حیاو مس«: گفتند یو بعض 41 :7یوحنا
 خواهد آمد؟ لیاز جل حیمگر مس«: گفتند

لحم،  تیکتاب نگفته است که از نسل داود و از ب ایآ 42
 »ظاهرخواهد شد؟ حیکه داود در آن بود، مس یده

 
شد، لکن  نیعالم مع ادیاز بن شیکه پ 20 :1اول پطرس

  د،یشما ظاهر گرد يدر زمان آخر برا
که او را از مردگان  ییکه بوساطت او شما بر آن خدا 21

و  مانیتا ا دیاآورده مانیو او را جالل داد، ا دیزانیبرخ
 2 شما بر خدا باشد. دیام

 ; ۲:  ٥۳ شعیاا; ۱:  ۱۱ شعیاا; ۷, ٦:  ۹ شعیاا:  بھمراجعھ شود
 ; ۲٥ ۲۲:  ۳۷ لقیازح;۲٤, ۲۳:  ۳٤ لقیازح; ۲٤ ۲۲:  ۱۷ لقیازح
 ;٦:  ۱۳۲ رمیزام; ۲۷ ۲٥:  ۱۰۲ رمیزام;۹:  ۹ یارکز; ۱۱:  ۹ وسعام
 ; ۳۸:  ۲۳ قاول; ٤:  ٤ یخوارتاول; ۱۱:  ٤ روت; ۳۱ ۲۲:  ۸ لمثاا 

 ; ۱:  ۱ حناوی ۱; ۸:  ۱۳ ننیاراعب; ۲۲ ۱٤:  ۱۹ حناوی; ۳ ۱:  ۱ حناوی
 . ٦:  ۲۱ مکاشفھ; ۱٦:  ۱۹ مکاشفھ; ۱۸ ۱۱:  ۱ مکاشفھ

 

 کمال مسیح موعود 12ب
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

بنابراین ایشان را تا زمانی که زن حامله بزاید  3 :5میکاه
تسلیم خواهد نمود و بقیه برادرانش با بنی اسرائیل باز 

   .خواهند گشت

  

 5میکاه  2



 میکاه

۳۱۱ 
 

و او خواهد ایستاد و در قوت خداوند و در  4: 5میکاه
کبریایی اسم یهوه خداي خویش (گله خود را) خواهد 
چرانید و ایشان به آرامی ساکن خواهند شد زیرا که او 

 .اآلن تا اقصاي زمین بزرگ خواهد شد
 

 یسیو نام او را ع دییخواهد زا يو او پسر 21 :1متی
گناهانشان  را از شیکه او امت خو راینهاد، ز یخواه

 ».دیخواهد رهان
 

 ،یاو بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعل 32 :1لوقا
و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا  شود یمسم

  خواهد فرمود.
 

آغل  نیهست که از ا گریو مرا گوسفندان د 16 :10یوحنا
 دیو آواز مرا خواهند شن اورمیب زیآنها را ن دی. باستندین

 شبان خواهند شد. کیگله و  کیو 
 

و من آنها  شنوندیگوسفندان من آواز مرا م 27 :10یوحنا
  .کنندیو مرا متابعت م شناسمیرا م

و تا به ابد هالك  دهمیم یجاودان اتیو من به آنها ح 28
کس آنها را از دست من نخواهد  چینخواهند شد و ه

 گرفت.
 یکه به من داد از همه بزرگتر است و کس يپدر 29
 .ردیاز دست پدر من بگ تواندینم

 
 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه

سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م
 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس

 1 »خواهد کرد.
 ; ۹۱۱:  ۱٤ حناوی;۳۱:  ۲٥ متی; ۳; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 ,۱:  ۱۲ ھمکاشف; ۱۸ ۱۳:  ۱ ھمکاشف; ۱٦:  ٦ ننتیارقدوم

 

 
 
 
 
 
 5میکاه  1

 ویژگیهاي خداگونه مسیح 4ب
 مسیح موعود بایستی برقرار کننده صلح باشد 24ث

و او سالمتی خواهد بود. هنگامی که آشور به  5 :5میکاه
زمین ما داخل شده، بر قصرهاي ما قدم نهد، آنگاه 

او برپا  هفت شبان و هشت سرور آدمیان را به مقابل
  .خواهیم داشت

 
خود  یسالمت گذارم،یشما م يبرا یسالمت 27 :14یوحنا

من به شما  دهد،ی. نه چنانکه جهان مدهمیرا به شما م
 . دل شما مضطرب و هراسان نباشد.دهمیم

 
 ریرا ز طانیش يبزود یسالمت يو خدا 20 :16رومیان

 یسیخداوند ما ع ضی. فدییشما خواهد سا يهایپا
 با شما باد. حیمس

 
ما است که هر دو را  یکه او سالمت رایز 14 :2افسسیان

بود منهدم  انیرا که در م ییجدا واریو د دیگردان کی
 ساخت،

 
را با خود  زیبوساطت او همه چ نکهیو ا 20 :1کولسیان

را  یسالمت يو بیمصالحه دهد، چونکه به خون صل
و خواه  نیاو خواه آنچه بر زم لهیبوس یآورد. بل دیپد

 آنچه در آسمان است.
 

که شبان اعظم  یسالمت يپس خدا 20 :13عبرانیان
را به خون عهد  یسیخداوند ما ع یعنیگوسفندان 

 2 د،یزانیاز مردگان برخ يابد
 ; ۱٤:  ۲ قاول; ۷:  ۷۲ رمیزام; ۷, ٦:  ۹ شعیاا:  ھبمراجعھ شود

 ; ۱۷:  ۳ نمیارو; ۳۳:  ۱٦ حناوی; ۲۷:  ۱٤ حناوی
 ; ۹:  ٤ نفلیپیا; ۱۷ ۱٤:  ۲ نفسسیاا; ۱۱:  ۱۳ننتیارقدوم

 . ۲:  ۷ ننیاراعب; ۱٦:  ۳ نکیاوتسالدوم; ۲۳:  ٥ نکیاوتسالاول
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 میکاه

۳۱۲ 
 

 مسیح موعود بایستی گناه را ببخشد 21ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 پیش گویی در مورد آینده مردمش 9ح

مثل ایامی که از مصر بیرون آمدي کارهاي  15 :7میکاه
  .عجیب به او نشان خواهم داد

ها چون این را بینند، از تمامی توانایی خویش امت 16
خجل خواهند شد و دست بر دهان خواهند گذاشت و 

 گوشهاي ایشان کر خواهد شد
مثل مار خاك را خواهند لیسید و مانند حشرات  17

زه بیرون خواهند آمد و زمین از سوراخهاي خود با لر
بسوي یهوه خداي ما با خوف خواهند آمد و از تو 

    .خواهند ترسید

آمرزد و از کیست خدایی مثل تو که عصیان را می 18
گذرد. او خشم خود تقصیر بقیه میراث خویش در می

دارد زیرا رحمت را دوست را تا به ابد نگاه نمی
   .داردمی

ا رحمت خواهد نمود و عصیان او باز رجوع کرده، بر م 19
ما را پایمال خواهد کرد و تو جمیع گناهان ایشان را به 

    .هاي دریا خواهی انداختعمق

امانت را براي یعقوب و رأفت را براي ابراهیم بجا  20
خواهی آورد چنانکه در ایام سلف براي پدران ما قسم 

 .خوردي
 

را  شیراه خود را و گناهکار افکار خو ریشر 7 :55اشعیا
 يخداوند بازگشت کند و بر و يو بسو دیترك نما

 میما که مغفرت عظ يخدا يرحمت خواهد نمود و بسو
 1 خواهد کرد.

 
بازگشت نموده،  لیاسرائ یو بعد از آن بن 5 :3هوشع

و پادشاه خود داود را خواهند  شیخو يخدا هوهی
خداوند و احسان او با  يبسو نیبازپس امی. و در ادیطلب

 ترس خواهند آمد.
 

خواهم کرد و  تیرا تقو هودایو من خاندان  6 :10زکریا
 تیرا به امن شانیو ا دیرا خواهم رهان وسفیخاندان 

 
 7میکاه  1

رحمت دارم و  شانیکه بر ا رایز د،یساکن خواهم گردان
را ترك ننموده بودم،  شانیا ایچنان خواهند بود که گو

را اجابت  شانیمن هستم؛ پس ا شانیا يخدا هوهیرایز
  خواهم نمود.

 
بر  کنیرا محزون سازد ل یاگر چه کس رایز 32 :3مراثی

 حسب کثرت رأفت خود رحمت خواهد فرمود.
 

اند شده دهیو قوم من که به اسم من نام 14 :7دوم تواریخ
و از  و دعا کرده، طالب حضور من باشند متواضع شوند

آنگاه من از آسمان  ند،یبازگشت نما شیبد خو يراهها
 دیرا خواهم آمرز شانیم فرمود و گناهان ااجابت خواه

 را شفا خواهم داد. شانیا نیو زم
 

خداوندا، «آنگاه پطرس نزد او آمده، گفت:  21: 18متی
او را  دیبایچند مرتبه برادرم به من خطا ورزد، م

 »  تا هفت مرتبه؟ ایآ د؟یآمرز
 

ر خود تفکر آغاز کردند و اهل مجلس در خاط 49 :7لوقا
 .آمرزدیکه گناهان را هم م ستیک نیکه ا

 
 امیکه بعد از آن ا ياست آن عهد نیا« 16 :10عبرانیان

احکام خود را  دیگویخواهم بست، خداوند م شانیبا ا
مرقوم  شانیخواهم نهاد و بر ذهن ا شانیا يدر دلها

 خواهم داشت،
به  گریرا د شانیا يای) و گناهان و خطادیگوی(باز م 17
 »نخواهم آورد. ادی

 
و اآلن قوم خدا  دینبود یکه سابقا قوم 10 :2اول پطرس

. آن وقت از رحمت محروم، اما الحال رحمت دیهست
 2 .دیاکرده شده

 . ۳:  ۱۰۳ رمیزام; ٥# :  ۳; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 

 

 7میکاه  2



 حبقوق

۳۱۳ 
 

 حبقوق
 پیشگویی شده استآمدن مسیح  1پ
 بازگشت مسیح پیش بینی شده است 1ح

است و  نیوقت مع يهنوز برا ایکه رؤ رایز 3 :2حبقوق
 ری. اگر چه تأخدیگویو دروغ نم شتابدیبه مقصد م

که البته خواهد آمد و  رایمنتظر باش ز شیبرا دینما
 درنگ نخواهد نمود.

 
خود را از خاندان  يخداوند که رو يو من برا 17 :8اشعیا

او  دواریام ده،یانتظار کش سازدیم یمخف عقوبی
 خواهم بود.

 
آوردم و دور  کیعدالت خود را نزد 13 :46اشعیا

نخواهد نمود و نجات را به  ریو نجات من تأخ باشدینم
خواهم  ونیکه جالل من است در صه لیجهت اسرائ

 گذاشت.
 

منتظر منتظر خداوند هستم. جان من  5 :130مزامیر
جان من منتظر خداوند  6 .دوارمیاست و به کالم او ام

از منتظران  ادهیز یاز منتظران صبح؛ بل ادهیاست، ز
  صبح.

 
خود را که شبانه روز بدو  دگانیخدا برگز ایو آ 7 :18لوقا

 ينخواهد کرد، اگرچه برا یدادرس کنند،یاستغاثه م
 غضب باشد؟ رید شانیا
را خواهد  شانیا یدادرس يکه به زود میگویبه شما م 8

را بر  مـانیا ایآ د،یچون پسر انسـان آ کنیکرد. ل
 1»افـت؟یخواهـد  ـنیزم

 
 ندهیآن آ ،یبعد از اندك زمان«که  رایز 37 :10عبرانیان

 نخواهد نمود. ریخواهد آمد و تاخ
 

 دینماینم ریخداوند در وعده خود تاخ 9 :3دوم پطرس
بلکه بر شما تحمل  پندارند،یم ریتاخ یچنانکه بعض

 
 2حبقوق  1

هالك گردد بلکه  یکه کس خواهدیچون نم دینمایم
 .ندیهمه به توبه گرا

 ; ۲٦, ۲٥:  ۳ میاار ثیرام; ۱۸:  ۳۰ شعیاا:  ھبمراجعھ شود
 ;۲٥:  ۲ قاول ;۱٤:  ۲۷ رمیزام; ۷:  ۷ همیکا

 ۷:  ٥ وبیعق; ۸ ٦:  ۲ نکیاوتسالدوم

 

 دیباور شود و مورد تمج یستیموعود با حیمس 25ث
 ردیقرار گ
 باشد،یجان مرد متکبر در او راست نم نکیا 4 :2حبقوق

 خواهد نمود. ستیخود ز مانیاما مرد عادل به ا
 

از  شود،یکه در آن عدالت خدا مکشوف م 17 :1رومیان
 مانیچنانکه مکتوب است که عادل به ا مان،یتا ا مانیا
 خواهد نمود ستیز

 
کس از اعمال  چیکه ه میافتیاما چونکه  16 :2غالطیان

به  مانیبلکه به ا شود،یعادل شمرده نم عتیشر
تا  میآورد مانیا یسیع حیما هم به مس ح،یمس یسیع

عادل شمرده  عتیو نه از اعمال شر حیبه مس مانیاز ا
عادل  يبشر چیه عتیکه از اعمال شر رایز م،یشو

  شمرده نخواهد شد.
 

کس در حضور خدا  چیاضح است که هاما و 11 :3غالطیان
عادل به «که  رایز شود،یعادل شمرده نم عتیاز شر

 خواهد نمود. ستیز مانیا
آنکه به آنها عمل «بلکه  ستین مانیاز ا عتیاما شر 12
 »خواهد نمود. ستیدر آنها ز کند،یم

 
خواهد نمود  ستیز مانیلکن عادل به ا 38 :10عبرانیان

 2 »خوش نخواهد شد. يو اگر مرتد شود نفس من با و
 ; ۱۹:  ۲۷ متی; ٥:  ۲۳ میاار; ۱۱:  ٥۳ شعیاا:  ھبمراجعھ شود

 ۱; ۱٤:  ۲۲ نالوسر لعماا; ۱٤:  ۳ نالوسر لعماا
 . ۱۲ ۱۰:  ٥ حناوی ۱;۱:  ۲ حناوی

 

 آینده پادشاهی مسیح 3ح
که جهان از معرفت جالل خداوند مملو  رایز 14 :2حبقوق

 .سازدیرا مستور م ایکه آبها در يخواهد شد به نحو
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 حبقوق

۳۱٤ 
 

 يکوه مقدس من ضرر و فساد یو در تمام 9 :11اشعیا
که جهان از معرفت خداوند پر  راینخواهند کرد ز

 .پوشاندیرا م ایکه در ییخواهد بود مثل آبها
 

 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه
سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م

 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس
 1 »خواهد کرد.

 
 ستیکه از تو نترسد، خداوندا و ک ستیک 4 :15مکاشفه

که تو تنها قدوس  رایز د؟یننما دیکه نام تو را تمج
ه، در حضور تو پرستش ها آمدامت عیو جم یهست

  »است! دهیکه احکام تو ظاهر گرد رایخواهند کرد، ز
 ; ۷ ۱:  ٦۷ رمیزام; ۳:  ٦ شعیاا; ۱# :  ھبمراجعھ شود

 . ۸ ۱:  ۹۸ رمیزام; ۹:  ۸٦ رمیزام ;۱۹:  ۷۲رمیزام

 

 

 
 2حبقوق  1



 صفنیا

۳۱٥ 
 

 صفنیا
 مسیح موعود بایستی فدیه دهنده باشد 5ت
 بایستی در بین مردمش مسکن گزیند خداوند 18ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 پیش گویی در مورد آینده مردمش 9ح

ها باز که در آن زمان، زبان پاك به امت رایز 9 :3صفنیا
را بخوانند و به  هوهیاسم  شانیا عیخواهم داد تا جم

 .ندیدل او را عبادت نما کی
10-11- 

خواهم  یباق نیو مسک لیذل یتو قوم انیاما در م 12
 بر اسم خداوند توکل خواهند نمود شانیگذاشت و ا

نخواهند نمود و دروغ  یانصاف یب لیاسرائ هیو بق 13
 افتیبندهیزبان فر شانینخواهند گفت و در دهان ا

خواهند  یچرا کرده، به آرام شانیکه ا راینخواهد شد ز
 نخواهد بود يادهو ترسانن دیخواب

 یآواز شادمان لیاسرائ يترنم نما! ا ونیدختر صه يا 14
دل شادمان شو و وجد  یبه تمام میدختر اورشل يبده! ا

 نما!
تو را برداشته و دشمنانت را دور  يهاخداوند عقوبت 15

تو است پس  انیدر م لیپادشاه اسرائ هوهیکرده است. 
 دید یبال را نخواه گریبار د

 يمترس! اگفته خواهد شد که  میدر آن روز به اورشل 16
  تو سُست نشود! يدستها ونیصه

است و نجات خواهد  ریتو قد انیدر م تیخدا هوهی 17
خواهد نمود و در محبت خود  اریبس يداد. او بر تو شاد

خواهد  يو با سرودها بر تو شاد افتیخواهد  یآرام
 نمود.
18-19- 

در آن زمان شما را در خواهم آورد و در آن زمان شما  20
که  ینیح: دیگویخداوند م رایخواهم کرد زرا جمع 

 انیشما را بنظر شما باز آورم، آنگاه شما را در م رانیاس
خواهم  حیمحل اسم و تسب نیزم يهاقوم یتمام

 1دیگردان
 

 
 3صفنیا  1

خواهد  شانیو بنده من داود، پادشاه ا 24 :37حزقیال
خواهد بود. و به  شانیا عیجم يشبان برا کیبود. و 

مرا نگاه داشته، آنها  ضیده و فرااحکام من سلوك نمو
 را بجا خواهند آورد

دادم و پدران  عقوبیکه به بنده خود  ینیو در زم 25
ساکن خواهند شد. و  بودند،یدر آن ساکن م شانیا
تا به ابد  شانیو پسران پسران ا شانیو پسران ا شانیا

در آن سکونت خواهند نمود و بنده من داود تا ابداآلباد 
 خواهد بود. شانیا سیرئ

 
کنان  ادیو پس او رفته، فر شیاز پ یو جمع 9 :21متی

که  یپسر داودا، مبارك باد کس عانایهوش«: گفتندیم
  »!نییعل یدر اعل عانای! هوشدیآیبه اسم خداوند م

 
 شی. با آنکه چند شاهد دروغ پافتندین کنیل 60 :26متی

 . آخر دو نفر آمده،افتندین چیآمدند، ه
خدا را  کلیه توانمیم": شخص گفت نیا«: گفتند 61

 »".میخراب کنم و در سه روزش بنا نما
جواب  چیه«: کهنه برخاسته، بدو گفت سیپس رئ 62
 دهند؟یبر تو شهادت م نهایکه ا ستیچ ؟یدهینم
به  يکهنه رو سیخاموش ماند! تا آنکه رئ یسیاما ع 63
ما  دهمیقسم م یح يتو را به خدا«: کرده، گفت يو
 »نه؟ اییپسر خدا هست حیا بگو که تو مسر

 
 تیاز او شکا خیکهنه و مشا يو چون رؤسا 12 :27متی

 .دادیجواب نم چیه کردند،یم
چقدر بر تو  يشنوینم«: را گفت يو الطسیپس پ 13

 »دهنـد؟یشهادت م
 یسخـن هـم نگفت، بقسمـ کی،ياما در جـواب و 14

 2 متعجب شـد. ـاریبس یکه والـ
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 صفنیا

۳۱٦ 
 

که مرا مسح  رایروح خداوند بر من است، ز« 18 :4لوقا
را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته  رانیکرد تا فق

و کوران  يرا به رستگار رانیدالن را شفا بخشم و اس
 را آزاد سازم دگانیموعظه کنم و تا کوب یینایرا به ب

 »خداوند موعظه کنم. دهیو از سال پسند 19
 

شروع کرده، موعظه به توبه و  میو از اورشل 47 :24لوقا
 ها به نام او کرده شود.آمرزش گناهان در همه امت

 
دانست که  یسیفصح، چون ع دیو قبل از ع 1 :13یوحنا

جهان به جانب پدر  نیاست تا از ا دهیساعت او رس
 نمود،یجهان محبت م نیبرود، خاصان خود را که در ا

  را تا به آخر محبت نمود. شانیا
 

من در شما  یرا به شما گفتم تا خوش نیا 11 :15یوحنا
 شما کامل گردد يباشد و شاد

 د،ییرا محبت نما گریکدیاست حکم من که  نیا« 12
 همچنان که شما را محبت نمودم

ندارد که جان خود را  نیمحبت بزرگتر از ا یکس 13
 بجهت دوستان خود بدهد.

 
نصرت  ادهیامور از حد ز نیبلکه در همه ا 37 :8رومیان

 او که ما را محبت نمود. لهیبوس م،یافتی
 

 ستیکه از تو نترسد، خداوندا و ک ستیک 4 :15مکاشفه
که تو تنها قدوس  رایز د؟یننما دیکه نام تو را تمج

ها آمده، در حضور تو پرستش امت عیو جم یهست
  »است! دهیکه احکام تو ظاهر گرد رایخواهند کرد، ز

 
بلند از  يچون آواز دمیشنو بعد از آن  1 :19مکاشفه

! نجات اهیهللو«: گفتندیدر آسمان که م ریکث یگروه
 1ما است، يو جالل و اکرام و قوت از آن خدا

; ۱۹:  ٦٥ شعیاا ۷ ۱:  ٦۲ شعیاا; ٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود
 ;۱۹, ۱۸:  ۲۸ متی; ٤۱:  ۳۲ میاار

 . ۷:  ۱۹ ھمکاشف; ۱٥:  ۹ نالوسر لعماا; ۷:  ٦ اعمال رسوالن

 

 
 3صفنیا  1

 



 حجی

۳۱۷ 
 

 حجی
 هم باشد هایمیکل ریغ حیمس یستیموعود با حیمس 10ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 پیش گویی در مورد آینده مردمش 9ح

 کی: دیگویم نیچن وتیصبا هوهیکه  رایز 6 :2حجی
 نیآسمانها و زم ،یبعد از اندك زمان زیو آن ن گریدفعه د

 را متزلزل خواهم ساخت یو خشک ایو در
 لتیها را متزلزل خواهم ساخت و فضامت یو تمام 7

که  دیگویم وتیصبا هوهیها خواهند آمد و امت عیجم
 خانه را از جالل پر خواهم ساخت نیا
نقره از آن من و طال از آن من : دیگویم وتیصبا هوهی 8

 است
خانه از جالل  نیجالل آخر ا: دیگویم وتیصبا هوهی 9

مکان،  نیخواهد بود و در ا ترمیعظ نشینخست
 نیا وتیصبا هوهی. قول دیرا خواهم بخش یسالمت
 است.

 
دور نخواهد شد. و نه فرمان  هودایعصا از  10 :49پیدایش

. و مر او را دیایب لویتا ش يو يهایپا انیاز م ییفرما
 اطاعت امتها خواهد بود.

 
ما ساکن شد، پر  انیو م دیو کلمه جسم گرد 14 :1یوحنا
 ستهیشا یجالل م،یدیو جالل او را د ؛یو راست ضیاز ف

  پدر. گانهیپسر 
 

بلکه  ستیملکوت خدا اکل و شرب ن رایز 17 :14رومیان
 1 القدس.در روح یو خوش یعدالت و سالمت

 
هرگاه خدمت قصاص با جالل  رایز 9 :3دوم قرنتیان

خدمت عدالت در جالل  ادتریباشد، چند مرتبه ز
 خواهد افزود

نسبت  نیبد زیکه آنچه جالل داده شده بود ن رایز 10
 .قیجالل فا نینداشت به سبب ا یجالل

 

 
 2حجی  1

که  دمیرا د دیجد میو شهر مقدس اورشل 2 :21مکاشفه
حاضر شده چون  شود،یاز جانب خدا از آسمان نازل م

 شوهر خود آراسته است. يکه برا یعروس
 نکیا«: گفتیکه م دمیبلند از آسمان شن يو آواز 3

ساکن خواهد بود  شانیاست و با ا انیخدا با آدم مهیخ
 شانیبا ا دااو خواهند بود و خود خ يهاقوم شانیو ا

 خواهد بود. شانیا يخدا
 . ۱۱, ۱۰:  ۲۱ قاول; ٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 

 آمدن مسیح پیشگویی شده است 1پ
بنده  يدر آن روز ا: دیگویم وتیصبا هوهی 23 :2حجی

تو را خواهم گرفت و خداوند  ل،یئیمن زرُبابل بن شالْت
 رایخاتم خواهم ساخت ز نیکه تو را مثل نگ دیگویم

 است. نیا وتیصبا هوهی. قول امدهیکه من تو را برگز
 

به  بیکه شروع کرد، قر یوقت یسیو خود ع 23 :3لوقا
ابن  وسفیگمان خلق، پسر ساله بود. و حسب  یس

 2یهال
  وسف،یبن  نا،یبن  ،یبن ملک ،يابن متات، بن الو 24
 یبن نج ،یبن آموس، بن ناحوم، بن حسل ا،یابن متات 25
 هودایبن  وسف،یبن  ،یبن شمع ا،یابن مأت، بن متات 26
بن  ل،یئیبن زروبابل، بن سألْت سا،یبن ر وحنا،یابن  27

 ،يرین
 

 

 2حجی  2



 زکریا

۳۱۸ 
 

 زکریا
خداوند  يمعبد را برا یستیموعود با حیمس 17ث

 درست کند
 مسیح موعود بایستی تسلی بخش باشد 19ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 ر مورد آینده مردمشپیشگویی د 9ح

 میبه اورشل: دیگویم نیخداوند چن نیبنابرا 16 :1زکریا
ها رجوع خواهم نمود و خانه من در آن بنا با رحمت

است و  نیا وتیصبا هوهیخواهد شد. قول 
 خواهد شد. دهیکش میبر اورشل يسمانکاریر
 نیچن وتیصبا هوهیندا کرده، بگو که  گریبار د 17
 زیرلب يبه سعادتمند گریمن بار د يشهرها: دیگویم

خواهـد داد  یرا باز تسل ونیخواهد شد و خداوند صهْ
 ».دیخواهد برگز گریرا بار د میو اورشل

 
 ي! خدادیده ی! قوم مرا تسلدیده یتسل 1 :40اشعیا

 : دیگویشما م
که  دیو او را ندا کن دییگو میبه اورشل زیسخنان دالو 2

و از  دهیگرد دهیآمرز ياجتهاد او تمام شده و گناه و
 افتهیگناهانش دو چندان  یتمام يدست خداوند برا

 است.
 ي! و ايبه کوه بلند برآ یدهیکه بشارت م ونیصه يا 9

آوازت را با قوت بلند کن!  یدهیکه بشارت م میاورشل
هان «بگو که  هوداییآن را بلند کن و مترس و به شهرها

  »شما است! يخدا
 

دهد،  یکه مادرش او را تسل یو مثل کس 13 :66اشعیا
 میاورشلخواهم داد و در  یمن شما را تسل نیهمچن

 1 .افتیدیخواه یتسل
 

در همه شهرها و دهات گشته، در  یسیو ع 35 :9متی
داده، به بشارت ملکوت موعظه  میتعل شانیا سیکنا

 .دادیو هر مرض و رنج مردم را شفا م نمودیم
 

 
 1زکریا  1

 يمرا الزم است که به شهرها«گفت:  شانیبه ا 43 :4لوقا
 يکه برا رایبه ملکوت خدا بشارت دهم، ز زین گرید

 »ام.کار فرستاده شده نیهم
 

القدس بر شما چون روح کنیل 8 :1اعمال رسوالن
بود،  دیو شاهدان من خواه افتیدیقوت خواه د،یآیم

 »جهان. يو سامره و تا اقصا هیهودییو تمام میدر اورشل
 

 م،یاز بلدان اطراف اورشل یو گروه 16 :5اعمال رسوالن
را آورده، جمع  دهیارواح پل دگانیو رنج د مارانیب

 2 .افتندیشفا  شانیا عیشدند و جم

 . 5 # ;4 # ;3 # ;2 # ;1 #:  ھبمراجعه شود

 
 هم باشد هایمیکل ریغ حیمس یستیموعود با حیمس 10ث
 خداوند بایستی در بین مردمش مسکن گزیند 18ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 پیشگویی در مورد آینده مردم 9ح

 -2-1 :2زکریا
رفت  رونیب نمودیکه با من تکلم م يافرشته نکیو ا 3

 آمده، رونیب يمالقات و يبرا گریو فرشته د
: جوان را خطاب کرده، بگو نیبشتاب و ا«: را گفت يو 4

که در  یمیبه سبب کثرت مردمان و بها میاورشل
حصار مسکون  یاندرونش خواهند بود، مثل دهات ب

 خواهد شد
 نیآتش يواریکه من به اطرافش د دیگویو خداوند م 5

 خواهم بود و در اندرونش جالل خواهم بود.
6-9- 

خداوند  رایکن ز يترنم نما و شاد ونیدختر صه يا 10
تو ساکن خواهم  انیو در م میآیم نکیکه ا دیگویم

 شد.
به خداوند مُلْصق شده،  اریبس يهاو در آن روز امت 11

خواهم  یسُکن تو انیقوم من خواهند شد و من در م
مرا نزد تو  وتیصبا هوهیدانست که  یگرفت و خواه

 فرستاده است.

 2و  1زکریا  2



 زکریا

۳۱۹ 
 

ملک  يمقدس برا نیرا در زم هودایو خداوند  12: 2زکریا
 گریرا بار د میخود به تصرف خواهد آورد و اورشل

 دیخواهد برگز
 رایز دیبشر به حضور خداوند خاموش باش یتمام يا 13

  »که او از مسکن مقدس خود برخاسته است.
 

! در طومار کتاب میآیم نکیا«: آنگاه گفتم 7 :40مزامیر
 دربارة من نوشته شده است.

 
ها کند و قوم امت يکه کشف حجاب برا ينور 32 :2لوقا

 »را جالل بُود. لیتو اسرائ
 

هرچند من «: گفت شانیدر جواب ا یسیع 14 :8یوحنا
 رایشهادت من راست است ز هم،دیبر خود شهادت م

 کنیام و به کجا خواهم رفت، لاز کجا آمده دانمیکه م
 .رومیام و به کجا ماز کجا آمده دیدانیشما نم

 
اگر خدا پدر شما «: گفت شانیبه ا یسیع 42: 8یوحنا

که من از جانب  رایز د،یداشتیمرا دوست م بود،یم
خود  شیکه من از پ رایام، زخدا صادر شده و آمده

 بلکه او مرا فرستاده است. امامدهین
 

و  رومیکه من به شما گفتم م دیادهیشن 28 :14یوحنا
خوشحال  د،ینمودی. اگر مرا محبت ممیآینزد شما م

که پدر  رایز روم،یکه گفتم نزد پدر م دیگشتیم
 بزرگتر از من است.

 
که او  رایبرو ز«: را گفت يخداوند و 15 :9اعمال رسوالن

ها و امت شیمن است تا نام مرا پ دهیظرف برگز
 1 ببرد. لیاسرائ یو بن نیسالط

 
 ياست فقط؟ مگر خدا هودییاو خدا ایآ 29 :3رومیان

 است. زیها نامت يالبته خدا ست؟یها هم نامت
 

 
 2زکریا  1

سر  نیشما از ا خواهمیبرادران نم يا رایز 25 :11رومیان
 یکه مادام دیکه مبادا خود را دانا انگار دیخبر باش یب

 لیاز اسرائ یبر بعض یسختدل د،یایها درنامت يکه پر
 گشته است. يطار

 
خادم ختنه  حیمس یسیع میگویم رایز 8 :15رومیان

اجداد را ثابت  يهاخدا تا وعده یبجهت راست دیگرد
 گرداند،

به سبب رحمت او  ندینما دیها خدا را تمجو تا امت 9
 انیجهت تو را در م نیاز ا«چنانکه مکتوب است که 

خواهم  حیها اقرار خواهم کرد و به نام تو تسبامت
 »خواند.

 دیها با قوم او شادمان شوامت يا« دیگویز میو ن 10
 يو ا دییها خداوند را حمد گوامت عیجم يا« ضایو ا 11

 .دییقومها او را مدح نما یتمام
خواهد بود و آنکه  سایشهیر«که  دیگویم زین ایو اشع 12

 يها بر وامت دیها مبعوث شود، امامت یحکمران يبرا
 »خواهد بود.

 
بار مردن و بعد از  کیو چنانکه مردم را  27 :9عبرانیان
 مقرر است افتنیآن جزا 

شد تا  یبار قربان کیچون  زین حیمس نیهمچن 28
 يبرا بدون گناه، گریبار د د،یرا رفع نما ياریگناهان بس

ظاهر خواهد شد بجهت  باشند،یکه منتظر او م یکسان
 نجات.

 
(در طومار کتاب  میآیم نکیآنگاه گفتم، ا 7 :10عبرانیان

خدا بجا  يدر حق من مکتوب است) تا اراده تو را ا
 »آورم.

 
حفظ کن  يپس آنچه دار م،یآیم يبزود 11 :3مکاشفه

 2 .ردیتاج تو را بگ یمبادا کس
 
  

 2زکریا  2



 زکریا

۳۲۰ 
 

 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه
سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م

 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس
 »خواهد کرد.

 
! خوشابحال میآیچون دزد م نکیا« 15 :16مکاشفه

شده، رخت خود را نگاه دارد، مبادا  داریکه ب یکس
 ».نندیاو را بب ییراه رود و رسوا انیعر

 
. خوشابحال میآیم يبه زود نکیو ا« 7 :22مکاشفه

 »کتاب را نگاه دارد. نیکه کالم نبوت ا یکس
و اجرت من با من است تا  میآیم يبه زود نکیو ا« 12

 را بحسب اعمالش جزا دهم. یهر کس
 شنودیو هر که م» !ایب«: ندیگویو روح و عروس م 17

و هر که  دیایو هر که تشنه باشد، ب» !ایب«: دیبگو
 .ردیبگ متیق یب اتیخواهش دارد، از آب ح

به  ،یبل«: دیگویامور شاهد است، م نیاو که بر ا 20
 1 !یسیخداوند ع يا ا،ی. بنیآم» !میآیم يزود

  .نیبا همه شما باد. آم حیمس یسیخداوند ما ع ضیف 21
 ; ۱۳:  ۱۷ حناوی; ٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

; ۹: ۱۰ ننیاراعب;۱۸, ۱:  ۱۱ نالوسر لعماا; ٤٥:  ۱۰ نالوسر لعماا
 . ٤:  ٥ طرسپاول

 
 آمدن مسیح پیشگویی شده است 1پ
 مسیح موعود بایستی فدیه دهنده باشد 5ت
 کند يداور یستیموعود با حیمس 10ت
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 آینده مردمش پیشگویی در مورد 9ح

کهنه را به من نشان داد که  سیرئ هُوشعْیو  1 :3زکریا
به  طانیبود و ش ستادهیبه حضور فرشته خداوند ا

 دیتا با او مخاصمه نما ستادهیا يدست راست و
خداوند تو را  طانیش يا«گفت:  طانیو خداوند به ش 2

است تو را  دهیرا برگز می! خداوند که اورشلدینما بینه
آتش  انیکه از م ستین يسوز مین نیا ای. آدینما بینه

 »ربوده شده است؟

 
 3و  2زکریا  1

ملبس بود و به حضور فرشته  دیبه لباس پل هُوشعْیو  3
 بود ستادهیا
بودند خطاب کرده،  ستادهیا يرا که به حضور و یو آنان 4

: و او را گفت» .دیکن رونیرا از برش ب دیلباس پل«: گفت
به تو  خرردم و لباس فاک رونیرا از تو ب انتیعص نیبب«

 دمیپوشان
و من گفتم که عمامه طاهر بر سرش بگذارند. پس  5

عمامه طاهر بر سرش گذاردند و او را به لباس 
 بود. ستادهیو فرشته خداوند ا دندیپوشان

6-7- 
که به  تیکهنه بشنو تو و رفقا سیرئ هُوشعْی يپس ا 8

مردان عالمت  شانیکه ا رایز نند،ینشیحضور تو م
من بنده خود شاخه  نکیکه ا رای) زدیهستند. (بشنو
 را خواهم آورد.

بر  گذارم،یم هُوشعیکه به حضور  یو همانا آن سنگ 9
 وتیصبا هوهینکی. اباشدیسنگ هفت چشم م کی
 انیکه من نقش آن را رقم خواهم کرد و عص دیگویم
 روز رفع خواهم نمود. کیرا در  نیزم نیا
 ۀیکه هر کدام از شما همسا دیگویم وتیصبا هوهیو  10

 دیدعوت خواه شیخو ریانج ریموْ و ز ریخود را ز
 »نمود.

 
اهل مجلس داخل  دنیآنگاه پادشاه بجهت د 11 :22متی

در بر  یکه جامه عروس دیرا در آنجا د یشده، شخص
 ندارد

و حال آنکه  يآمد نجایچطور در ا زیعز يا«: بدو گفت 12
 2 او خاموش شد. »؟يدر بر ندار یجامه عروس

 
 ،یاو بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعل 32 :1لوقا

و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا  شود یمسم
 خواهد فرمود

خواهد کرد  یتا به ابد پادشاه عقوبیو او بر خاندان  33
 »نخواهد بود. تیو سلطنت او را نها

 

 3زکریا  2



 زکریا

۳۲۱ 
 

 ریرا ز طانیش يبزود یسالمت يو خدا 20 :16رومیان
 یسیخداوند ما ع ضی. فدییشما خواهد سا يهایپا

 با شما باد. حیمس
 

با  دیتا بتوان دیاسلحه تمام خدا را بپوش 11 :6افسسیان
 دیمقاومت کن سیابل يمکرها

 ستیگرفتن با خون و جسم ن یکه ما را کشت رایز 12
ظلمت و با  نیو قدرتها و جهان داران ا استهایبلکه با ر

 یآسمان يهایشرارت در جا یروحان يفوجها
 روزدر  دیتا بتوان دیلهذا اسلحه تام خدا را بردار 13

 .دیستیو همه کار را به جا آورده، با دیمقاومت کن ریشر
 
 رایاست ز سیاز ابل کندیکه گناه م یو کس 8 :3یوحنا1

جهت  نیاز ابتدا گناهکار بوده است. و از ا سیکه ابل
 را باطل سازد. سیال ابلپسر خدا ظاهر شد تا اعم

 
و چهار تخت است؛  ستیو گرداگرد تخت، ب 4 :4مکاشفه

در  دیسف ياکه جامه ریو چهار پ ستیو بر آن تختها ب
  .نیزر يتاجها شانیو بر سر ا دمیبر دارند نشسته د

در حضور آن  افتندیم ریو چهار پ ستیآنگاه آن ب 10
و او را که تا ابداآلباد زنده است عبادت  نیتخت نش

تخت انداخته،  شیخود را پ يو تاجها کنندیم
 : ندیگویم
که جالل و اکرام و قوت را  یخداوند، مستحق يا« 11
و محض  يادهیکه تو همه موجودات را آفر رایز ،یابیب

 1 »شدند. دهیو آفر دنداراده تو بو
 

 میعظ یگروه نکیکه ا دمید نیو بعد از ا 9 :7مکاشقه
 لهیرا نتواند شمرد، از هر امت و قب شانیکس ا چیکه ه

 يهاتخت و در حضور بره به جامه شیو قوم و زبان در پ
نخل به دست گرفته،  يهاآراسته و شاخه دیسف

 اندستادهیا
ما  ينجات، خدا«: ندیگویو به آواز بلند ندا کرده، م 10

 »است.را که بر تخت نشسته است و بره را 

 
 3زکریا  1

و چهار  رانیفرشتگان در گرد تخت و پ عیو جم 11
 يتخت به رو شیبودند. و در پ ستادهیا وانیح

 درافتاده، خدا را سجده کردند
! برکت و جالل و حکمت و سپاس و نیآم«: و گفتند 12

 .نیما را باد تا ابداآلباد. آم يخدا ،ییاکرام و قوت و توانا
 دیسف نیا«: متوجه شده، به من گفت رانیاز پ یکیو  13

 اند؟و از کجا آمده انندیپوشان ک
: مرا گفت» !یدانیخداوندا تو م«: من او را گفتم 14
 رونیکه از عذاب سخت ب باشندیم یکسان شانیا«
و لباس خود را به خون بره شست و شو کرده،  ندیآیم

 اند.نموده دیسف
 

کتان پاك و روشن و به او داده شد که به  8 :19مکاشفه
 نیمقدس يکه آن کتان عدالتها رایز» خود را بپوشاند،

 2 است.
  ۳, ۲:  ٦ شعیاا; ٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 . ۱۳ ۱۱:  ٦ یارکز; ٦:  ٦٤ شعیاا

 
 شیعنوان کشموعود به حیخدمت مس 3ت
خداوند  يمعبد را برا یستیموعود با حیمس 17ث

 درست کند
 پادشاهی مسیحآینده  3ح

 نیچن وتیصبا هوهی: و او را خطاب کرده، بگو 12 :6زکریا
 یکه به شاخه مسم يمرد نکیا: دیگویو م دیفرمایم

خداوند را  کلیو ه دییاست و از مکان خود خواهد رو
 بنا خواهد نمود

خداوند را بنا خواهد نمود و جالل را  کلیپس او ه 13
او جلوس نموده،  یمتحمل خواهد شد و بر کرس

او کاهن خواهد بود و  یکرد و بر کرس خواهدیحکمران
 خواهد بود شانیهر دو ا انیدر م یمشورت سالمت

 ایبن صفنْ نیو ح ایدعْیو  ایحالمْ و طوُب يو آن تاج برا 14
 خداوند خواهد بود کلیدر ه يادگاریبه جهت 
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 زکریا

۳۲۲ 
 

 کلیکه دورند خواهند آمد و در ه یو آنان 15: 6زکریا
 هوهیدانست که  دیخواهاوند بنا خواهند نمود و خد
 هوهیمرا نزد شما فرستاده است. و اگر قول  وتیصبا
واقع خواهد  نیا دییاطاعت نما یرا بکل شیخو يخدا
 »شد.

 
 یشخص نجایکه در ا میگویبه شما م کنیل 6 :12متی

 است! کلیبزرگتر از ه
 

 کلیه توانمیم": شخص گفت نیا«: گفتند 61 :26متی
 »".میخدا را خراب کنم و در سه روزش بنا نما

 
و او  دییزا یخواه يحامله شده، پسر نکیو ا 31 :1لوقا

 .دینام یخواه یسیرا ع
 یمسم ،یاو بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعل 32

و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد  شود
 فرمود

خواهد کرد  یتا به ابد پادشاه عقوبیو او بر خاندان  33
  »نخواهد بود. تیو سلطنت او را نها

 
قدس را  نیا«: گفت شانیدر جواب ا یسیع 19 :2یوحنا

 »که در سه روز آن را برپا خواهم نمود. دیخراب کن
در عرصه چهل و شش سال «: گفتند انیهودیآنگاه  20
تو در سه روز آن را برپا  ایاند؛ آقدس را بنا نموده نیا
 ؟یکنیم
 1 .گفتیاو درباره قدس جسد خود سخن م کنیل 21

 
را گفت، چشمان خود را به  نیچون ا یسیع 1 :17یوحنا

 دهیپدر ساعت رس يا«: طرف آسمان بلند کرده، گفت
تو را جالل  زیاست. پسر خود را جالل بده تا پسرت ن

 دهد.
تا هر چه  ياقدرت داده يهمچنان که او را بر هر بشر 2

 بخشد یجاودان اتیبه آنها ح يابدو داده
واحد  ياست که تو را خدا نیا یجاودان اتیو ح 3

 بشناسند. يرا که فرستاد حیمس یسیو ع یقیحق

 
 6زکریا  1

شما  يوعده است برا نیکه ا رایز 39: 2اعمال رسوالن 
هر که  یعنیکه دورند  یو فرزندان شما و همه آنان

 »ما او را بخواند. يخداوند خدا
 

کرده است که چگونه  انیشمعون ب 14 :15اعمال رسوالن
به نام  شانیاز ا یها را تفقد نمود تا قومخدا اول امت

 .ردیخود بگ
 مطابق است چنانکه مکتوب است نیر اد ایو کالم انب 15
داود را که افتاده  مهیرجوع نموده، خ نیبعد از ا«که  16

و  کنمیآن را باز بنا م يهایو خراب کنمیاست باز بنا م
 ردآن را برپا خواهم ک

 ییهاامت عیمردم طالب خداوند شوند و جم هیتا بق 17
 »که بر آنها نام من نهاده شده است.

 
خدا را با بتها چه موافقت؟  کلیو ه 16 :6دوم قرنتیان

چنانکه خدا گفت  د،یباشیم یح يخدا کلیشما ه رایز
راه خواهم  شانیساکن خواهم بود و در ا شانیدر ا«که 

قوم من  شانیو ا خواهم بود شانیا يرفت و خدا
  »خواهند بود.

 
 یو اجنب بیبه بعد غر نیپس، از ا 19 :2افسسیان

و از اهل خانه  دیهست نیبلکه هموطن مقدس دیستین
 خدا

 یسیکه خود ع دیابنا شده ایرسوالن و انب ادیو بر بن 20
 است هیسنگ زاو حیمس

 کلیعمارت با هم مرتب شده، به ه یتمام يکه در و 21
 کندیمقدس در خداوند نمو م

تا در روح  دیشویبا هم بنا کرده م زیشما ن يو در و 22
 2 .دیمسکن خدا شو

 
از  شتریب یاکرام قیشخص ال نیکه ا رایز 3 :3عبرانیان

که سازنده خانه را  ياشمرده شد به آن اندازه یموس
 از خانه است. شتریحرمت ب

 یلکن بان شود،یبنا م یبدست کس ياهر خانه رایز 4
 همه خداست.

 6زکریا  2



 زکریا

۳۲۳ 
 

 نیمثل خادم در تمام خانه او ام یو موس 5: 3عبرانیان
بعد گفته  ستیبایکه م ییزهایبود تا شهادت دهد بر چ

 شود
 میمثل پسر بر خانه او. و خانه او ما هست حیو اما مس 6

خود  دیو فخر ام يریکه تا به انتها به دل یبشرط
 .میمتمسک باش

 
است، کهانت  یچون تا به ابد باق يو لکن 24 :7عبرانیان

 زوال دارد. یب
 

گناهان  يبرا یقربان کیلکن او چون  12 :10عبرانیان
 به دست راست خدا بنشست تا ابداآلباد. د،یگذران

 
که به آسمان رفت و بدست راست خدا  22: 3اول پطرس

 اند.او شده عیاست و فرشتگان و قدرتها و قوات مط
 

که  دمیبلند از آسمان شن يو آواز 3 :21مکاشفه
 شانیاست و با ا انیخدا با آدم مهیخ نکیا«: گفتیم

او خواهند بود و  يهاقوم شانیساکن خواهد بود و ا
  خواهد بود. شانیا يخدا شانیخود خدا با ا

قادر  يخداوند خدا رایز دمیقدس ند چیو در آن ه 22
 1 مطلق و بره قدس آن است.

 ;٦ ۱:  ٤ یارکز; ٦:  ۹ شعیاا; ۳; # ۱# :  ھبمراجعھ شود
:  ۱ نفسسیاا; ٦ ٤:  ۱۹, ۳۱:  ۱۷, ٤۲ ۳۷, ۱۸ ۱٦, ٤ ۱:  ۲ نالوسر لعماا

 . ۹ ۷:  ۲ ننیاراعب; ۱۱ ۷:  ۲ نفلیپیا; ۲۳ ۲۰

 

 هم باشد هایمیکل ریغ حیمس یستیموعود با حیمس 10ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 پیش گویی در مورد آینده مردمش 9ح

 -2-1 :8زکریا
ام مراجعت نموده ونیبه صه: دیگویم نیخداوند چن 3

به  میساکن خواهم شد و اورشل میاورشل انیو در م
 یبه کوه مقدس مسم وتیصبا هوهیشهر حق و کوه 

 خواهد شد
 ریو زنان پ ریمردان پ: دیگویم نیچن وتیصبا هوهی 4

از  یکیخواهند نشست و هر  میاورشل يهاباز در کوچه

 
 8و  6زکریا  1

خود را در دست  يعمر عصا یادتیبه سبب ز شانیا
 خود خواهد داشت

شهر از پسران و دختران که در  يهاو کوچه 5
 پر خواهد شد کنند،یم يباز شیهاکوچه

 نیامر در ا نیاگر ا: دیگویم نیچن وتیصبا هوهی 6
در نظر من  ایآ دینما بیقوم عج نیا هیروزها به نظر بق

 است نیا وتیصبا هوهیخواهد نمود؟ قول  بیعج
من قوم خود را  نکیا: دیگویم نیچن وتیصبا هوهی« 7

 دیمغرب آفتاب خواهم رهان نیمشرق و از زم نیاز زم
 ندیسکونت نما میرا خواهم آورد که در اورشل شانیو ا 8

و عدالت  یقوم من خواهند بود و من براست شانیو ا
 خواهم بود. شانیا يخدا
9-11- 

خود را  وهیخواهد بود و موْ م یکه زرع سالمت رایز 12
محصول خود را خواهد آورد و  نیخواهد داد و زم

 هیو مـن بق دیرا خواهد بخش شیآسمان شبنم خو
خواهـم  زهـایچ نیا ـعیقـوم را مالک جم ـنیا

 ـدیگردان
خانـدان  يو واقـع خواهـد شـد چنانکه شمـا ا 13
ها امت ـانیدر م ـلیرائخانـدان اس يو ا هودای
همچنان شما را نجات خواهـم  د،یامـورد) لعنت شده(

 يو دستها دیپس مترس د؛یداد تا (مورد) برکت بشو
 2 باشد. يشما قو

14-19- 
واقع خواهد  گریبار د: دیگویم نیچن وتیصبا هوهی 20

 خواهند آمد اریبس يها و ساکنان شهرهاشد که قوم
: رفته، خواهند گفت گریشهر به شهر د کیو ساکنان  21
 هوهیو  مییتا از خداوند مسألت نما میبرو دییایب

 خواهم آمـد زیو من ن میرا بطلب وتیصبا
خواهند آمد تا  میعظ يهامتو ا اریبس يهاو قوم 22
بطلبند و از خداوند  میرا در اورشل وتیصبا هوهی

 ندیمسألت نما
  

 8زکریا  2



 زکریا

۳۲٤ 
 

در آن روزهـا  دیگویم نیچن وتیصبا هوهی 23: 8زکریا
 يهودیها بـه دامن شخص امت يده نفـر از همه زبانها

چنگ زده، متمسک خواهند شد و خواهند گفت 
خـدا با  هک میادهیشن ـرایز ـمییآیهمـراه شمـا م

 »شمـا است.
 

را روشن کرد تا  شانیو در آن وقت ذهن ا 45 :24لوقا
 کتب را بفهمند.

ل مکتوب است و منوا نیبر هم«: گفت شانیو به ا 46
زحمت کشد و روز سوم  حیسزاوار بود که مس نطوریبد

 .زدیاز مردگان برخ
شروع کرده، موعظه به توبه و آمرزش  میو از اورشل 47

  .شودها به نام او کرده گناهان در همه امت
 

سر  نیشما از ا خواهمیبرادران نم يا رایز 25 :11رومیان
 یکه مادام دیکه مبادا خود را دانا انگار دیخبر باش یب

 لیاز اسرائ یبر بعض یسختدل د،یایها درنامت يکه پر
 گشته است. يطار

 افت،ینجات خواهند  لیاسرائ یهمگ نیو همچن 26
 يانجات دهنده ونیاز صه«چنانکه مکتوب است که 

خواهد  عقوبیرا از  ینید یشد و ب اهدظاهر خو
  برداشت؛

که گناهانشان  یدر زمان شانیاست عهد من با ا نیو ا 27
 را بردارم.

اند، لکن نظر به بجهت شما دشمنان لینظر به انج 28
 به خاطر اجداد محبوبند. اریاخت

 .ستیکه در نعمتها و دعوت خدا بازگشتن ن رایز 29
و  دیخدا نبود عیدر سابق مط شماهمچنان که  رایز 30

 د،یافتیت رحم شانیا یاآلن به سبب نافرمان
اآلن نافرمان شدند تا بجهت  زین شانیا نیهمچن 31

 رحم شود زین شانیکه بر شما است بر ا یرحمت
بسته است تا بر همه  یخدا همه را در نافرمان رایز 32

 1 .دیرحم فرما
 

 
 8زکریا  1

خدا را با بتها چه موافقت؟  کلیو ه 16 :6دوم قرنتیان
چنانکه خدا گفت  د،یباشیم یح يخدا کلیشما ه رایز

راه خواهم  شانیساکن خواهم بود و در ا شانیدر ا«که 
قوم من  شانیو ا خواهم بود شانیا يرفت و خدا
  »خواهند بود.

 
خادم ختنه  حیمس یسیع میگویم رایز 8 :15رومیان

اجداد را ثابت  يهاخدا تا وعده یبجهت راست دیگرد
 گرداند،

به سبب رحمت او  ندینما دیها خدا را تمجو تا امت 9
 انیجهت تو را در م نیاز ا«چنانکه مکتوب است که 

خواهم  حیها اقرار خواهم کرد و به نام تو تسبامت
 »خواند.

 .دیها با قوم او شادمان شوامت يا« دیگویز میو ن 10
 يو ا دییها خداوند را حمد گوامت عیجم يا« ضایو ا 11

 ».دییقومها او را مدح نما یتمام
خواهد بود و آنکه  سای شهیر«که  دیگویم زین ایاشع و 12

 يها بر وامت دیها مبعوث شود، امامت یحکمران يبرا
 »خواهد بود.

 
کتب  لهیلکن درحال مکشوف شد و بوس 25 :16رومیان

ها امت عیبه جم يسرمد يبر حسب فرموده خدا ایانب
 د،یآشکارا گرد مانیبجهت اطاعت ا

تا  حیمس یسیع لهیرا بوس دیوح میحک يخدا 26
 .نیابداآلباد جالل باد، آم

 
ها را که خدا امت دید شیو کتاب چون پ 8 :3غالطیان

بشارت داد که  میعادل خواهد شمرد، به ابراه مانیاز ا
 2 ».افتیها از تو برکت خواهند امت عیجم«

 
 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه

سلطنت جهان «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد که م
 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس

 »خواهد کرد.
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 زکریا

۳۲٥ 
 

 ستیکه از تو نترسد، خداوندا و ک ستیک 4 :15مکاشفه
که تو تنها قدوس  رایز د؟یننما دیکه نام تو را تمج

ها آمده، در حضور تو پرستش امت عیو جم یهست
 »است! دهیکه احکام تو ظاهر گرد راید کرد، زخواهن

 
که  دمیبلند از آسمان شن يو آواز 3 :21مکاشفه

 شانیاست و با ا انیخدا با آدم مهیخ نکیا«: گفتیم
او خواهند بود و  يهاقوم شانیساکن خواهد بود و ا

  خواهد بود. شانیا يخدا شانیخود خدا با ا
بود و پادشاهان ها در نورش سالک خواهند و امت 24

 جهان، جالل و اکرام خود را به آن خواهند درآورد.
 ;٥; # ٤; # ۳; # ۲;# ۱# :  ھبودشھجعا رم

 . ۹:  ۷ ھمکاشف; ۲۱, ۲۰:  ۱۲ حناوی ;٤٤, ٤۳:  ۸ قاول

 
 خدمت مسیح به عنوان پادشاه 4ت
 شده است يشگویپ میموعود به اورشل حیورود مس 2ج

دختر  يوجد بنما و ا اریبس ونیدختر صه يا 9 :9زکریا
پادشاه تو نزد تو  نکیبده! ا یآواز شادمان میاورشل

و بر  باشدیم می. او عادل و صاحب نجات و حلدیآیم
 االغ و بر کره بچه االغ سوار است.

 
دور نخواهد شد. و نه فرمان  هودایعصا از  10 :49پیدایش

. و مر او را دیایب لویتا ش يو يهایپا انیاز م ییفرما
 اطاعت امتها خواهد بود.

را به مو بسته.  شیکرة خود را به تاك و کرة االغ خو 11
انگور  ریرا به عص شیو رخت خو جامۀ خود را به شراب

 .دیشویم
 

اعالن کرده  نیزم يخداوند تا اقصا نکیا 11 :62اشعیا
نجات تو  نکیا دییبگو ونیاست، پس به دختر صه

 شیکافات او پ. همانا اجرت او همراهش و مدیآیم
 1 .باشدیم شیرو

 
گفته  یکه نب یهمه واقع شد تا سخن نیو ا 4 :21متی

 است تمام شود
 
 
 9و  8زکریا  1

 يکه برا ياریآن روز چون گروه بس يفردا 12 :12یوحنا
 میبه اورشل یسیکه ع دندیآمده بودند، شن دیع
 د،یآیم
آمدند  رونینخل را گرفته، به استقبال او ب يهاشاخه 13

 لیمبارك باد پادشاه اسرائ عانایهوش«: کردندیو ندا م
 .دیآیکه به اسم خداوند م

بر آن سوار شد چنانکه  افته،ییکره االغ یسیو ع 14
 مکتوب است

پادشاه تو سوار  نکیمترس، ا ونیدختر صه يا«که  15
 ».دیآیم یبر کره االغ

لکن چون  دند،یرا نفهم زهایچ نیو شاگردانش اوال ا 16
 نیآنگاه به خاطر آوردند که ا افت،یجالل  یسیع
درباره او مکتوب است و همچنان با او کرده  زهایچ

 بودند.
:  ۳ صفنیا ۱۰ ۹:  ٥۲ شعیاا; ۹:  ٤۰ شعیاا; ٦:  ۱۲ شعیاا:  ھبمراجعھ شود

 . ۳۸ ۲۹:  ۱۹ قاول; ۱۰ ۷:  ۱۱ سقرم; ۱۰:  ۲ یارکز; ۱٥, ۱٤

 

 موعود حیاقتدار مس 13ب
 برقرار کننده صلح باشدمسیح موعود بایستی  24ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 پیش گویی در مورد آینده مردمش 9ح

 میو اسب را از اورشل میو من ارابه را از افْرا 10 :9زکریا
شکسته خواهد  یمنقطع خواهم ساخت و کمان جنگ

تکلم خواهد نمود و  یها به سالمتشد و او با امت
خواهد  نیزم ياقصاو از نهر تا  ایتا در ایسلطنت او از در

 2 بود.
11-12- 

 
به ما  يو پسر دهییزا يما ولد يکه برا رایز 6 :9اشعیا
شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او  دهیبخش

و سرور  يو پدر سرمد ریقد يو خدا ریو مش بیعج
 خوانده خواهد شد یسالمت

داود و بر  یاو را بر کرس یسلطنت و سالمت یترق 7
 تانتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدال يمملکت و

 هوهیرتی. غدیاز اآلن تا ابداآلباد ثابت و استوار نما
  را بجا خواهد آورد. نیا وتیصبا

 9زکریا  2



 زکریا

۳۲٦ 
 

در زمان او صالحان خواهند شکفت و وفور  7 :72مزامیر
 نگردد. ستیکه ماه ن یخواهد بود، مادام یالمتس

 
 نیا«گفتند: اما آن اشخاص تعجّب نموده،  27 :8متی

او را اطاعت  زین ایاست که بادها و در يچگونه مرد
 »! کنندیم

 
که پسر انسان را قدرت  دیتا بدان کنیل 6 :9متی

آنگاه مفلوج » هست... نیزم يگناهان بر رو دنیآمرز
ه، به خانه خود و بستر خود را برداشت زیبرخ«را گفت: 

 »روانه شو!
 

 شـانیآمـده، بد ـشیپ یسـیپس ع 18 :28متی
 نیقدرت در آسمان و بر زم یتمام«: خطاب کرده، گفت

 به من داده شده است
 

 گریکه از همد يو همه متعجب شدند، بحد 27 :1مرقس
تازه  میچه تعل نیو ا ستیچ نیا«: سؤال کرده، گفتند
و  کندیبا قدرت امر م زیرا ن دیاست که ارواح پل

 »ند؟ینمایاطاعتش م
 

 نیجالل و بر زم نییعل یخدا را در اعل« 14 :2لوقا
 »باد. يمردم رضامند انیو در م یسالمت

 
که کالم  رایافتادند، ز رتیاو در ح میو از تعل 32 :4لوقا

 1 .بودیاو با قدرت م
 

تا آنکه همه پسر را حرمت بدارند، همچنان  22 :5یوحنا
که به پسر حرمت  یو کس دارند؛یکه پدر را حرمت م

 که او را فرستاد احترام نکرده است. ينکند، به پدر
که در آن  دیآیم یساعت رایز دیتعجب مکن نیو از ا 27

آواز او را خواهند  باشند،یکه در قبور م یکسان عیجم
 د،یشن

 

 
 9زکریا  1

که  داردیسبب پدر مرا دوست م نیو از ا 17 :10یوحنا
آن  یکس 18 .رمیتا آن را باز گ نهمیمن جان خود را م

. قدرت نهمیبلکه من خود آن را م رد،یگیرا از من نم
 نی. ارمیدارم که آن را بنهم و قدرت دارم آن را باز گ

 ».افتمیحکم را از پدر خود 
 

خود  یسالمت گذارم،یشما م يبرا یسالمت 27 :14یوحنا
من به شما  دهد،ی. نه چنانکه جهان مدهمیرا به شما م

 مضطرب و هراسان نباشد. . دل شمادهمیم
 

به شما تکلم کردم تا در من  زهایچ نیبد 33 :16یوحنا
شما زحمت  ي. در جهان برادیداشته باش یسالمت

که من بر  رایز دیخواهد شد. و لکن خاطر جمع دار
  »ام.جهان غالب شده

 
را گفت، چشمان خود را به  نیچون ا یسیع 1 :17یوحنا

 دهیپدر ساعت رس يا«: طرف آسمان بلند کرده، گفت
تو را جالل  زیاست. پسر خود را جالل بده تا پسرت ن

 دهد.
تا هر چه  ياقدرت داده يهمچنان که او را بر هر بشر 2

 بخشد. یجاودان اتیبه آنها ح يابدو داده
 

و  هیهودییدر تمام سایآنگاه کل 31 :9اعمال رسوالن
و در ترس  شدندیو بنا م افتندییو سامره آرام لیجل

 یالقدس رفتار کرده، همروح یخداوند و به تسل
 افزودند.

 
 لیاسرائ یرا که نزد بن یکالم 36 :10اعمال رسوالن

که خداوند  حیمس یسیفرستاد، چونکه به وساطت ع
 2 داد،یبشارت م یهمه است به سالمت

 
 م،یعادل شمرده شد مانیپس چونکه به ا 1 :5رومیان

 یسیبوساطت خداوند ما ع میدار ینزد خدا سالمت
 ح،یمس

 

 9زکریا  2



 زکریا

۳۲۷ 
 

به شما  دیو آمده بشارت مصالحه را رسان 17 :2افسسیان
  بودند. کیکه نزد یو مصالحه را به آنان دیکه دور بود

 
شما را  یاما خود خداوند سالمت 16 :3دوم تسالوکیان

عطا کناد و خداوند با  یدر هر صورت، سالمت وستهیپ
 1 شما باد. یهمگ

 ; ۱۰:  ۲ لئیوسماول; ٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود
 ; ۷:  ٥۲ شعیاا;۱۸:  ٤۸ شعیاا; ۲۲:  ٤٥ شعیاا; ۱۲:  ۲٦ شعیاا
 ;۱۱:  ٦۲ شعیاا; ۱۹:  ٥۷ شعیاا; ۱۲:  ٥٥ شعیاا; ٥:  ٥۳ شعیاا
 ; ۹:  ۲۸ میاار; ۲۱ ۱۹:  ۱٦ میاار;۱۱:  ۸ میاار; ۱۲:  ٦٦ شعیاا 
 ;۱۱, ۱۰, ٤:  ٥ همیکا; ۱۸:  ۲ شعوھ; ۷:  ۱ شعوھ;۹:  ۳۳ میاار

 ; ۱۱:  ۳۷ رمیزام;۲۷:  ۲۲ رمیزام; ۸:  ۲ رمیزام; ۳۲:  ۲ حجی
 ; ۳:  ۹۸ رمیزام; ۱۰ ۸:  ۸٥ رمیزام;۸:  ۷۲ رمیزام; ۷:  ٦۷ رمیزام

 ; ۱۷:  ٤ لنیادا; ۱٤:  ۱٤۷ رمیزام; ۸ ٦:  ۱۲۲ رمیزام
 ;۱۹:  ۱۰ قاول; ۳۲:  ٤ قاول; ۲۷:  ۱ سقرم; ۲۷, ۱٤, ۱۳:  ۷ لنیادا

 ; ۲٦, ۲۱, ۱۹:  ۲۰ حناوی; ۱۸, ۱۷:  ۱۰ حناوی; ۱٥:  ۱۲ قاول; ۳۱:  ۱۱ قاول 
 ; ۲٤:  ۱٥ ننتیارقاول;۱۷:  ۱٤ نمیارو; ۱۸�۱۷, ۱٥:  ۱۰ نمیارو

 ;۲۰:  ۱ نلسیاوک; ۱٥, ۱٤:  ۲ نفسسیاا;٥, ٤:  ۱۰ ننتیارقدوم
 . ۱٤:  ۳ طرسپدوم; ۱٥:  ۳ نلسیاوک 

 

 فدیه دهنده باشدمسیح موعود بایستی  5ت
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 پیش گویی در مورد مردمش 9ح

 -5-3 :10زکریا
خواهم کرد و خاندان  تیرا تقو هودایو من خاندان  6
ساکن  تیرا به امن شانیو ا دیرا خواهم رهان وسفی

رحمت دارم و چنان  شانیکه بر ا رایز د،یخواهم گردان
را ترك ننموده بودم،  شانیا ایخواهند بود که گو

را اجابت  شانیمن هستم؛ پس ا شانیا يخدا هوهیرایز
 خواهم نمود

از  ایگو شانیمثل جباران شده، دل ا میافرا ینو ب 7
را  نیچون ا شانیشراب مسرور خواهد شد و پسران ا

در خداوند  شانیخواهند نمود و دل ا يشاد نند،یب
 وجد خواهد کرد

 شانیکه ا رایخواهم کرد ز را صدا زده، جمع شانیو ا 8
ام و افزوده خواهند شد، چنانکه در قبل داده هیرا فد
 شده بودند هافزود

ها خواهم کاشت و مرا در قوم انیرا در م شانیو ا 9
خواهند آورد و با پسران خود  ادیب دیبع يهامکان

 نموده، مراجعت خواهند کرد. ستیز

 
 10و  9زکریا  1

مصر باز خواهم آورد و از اشور  نیرا از زم شانیو ا 10
جلْعاد و لبنان داخل  نیجمع خواهم نمود و به زم

 را نخواهد داشت شانیا شیخواهم ساخت و آن گنجا
را  ایعبور نموده، امواج در بتیمص يایو او از در 11

نهر خشک خواهد شد و  يهایخواهد زد و همه ژرف
 ستیمصر ن يو عصا دیخواهد گرد لیحشمت اشور زا

 هد شدخوا
خواهم ساخت و در نام او  يرا در خداوند قو شانیو ا 12

  است. نیا ندسالک خواهند شد. قول خداو
 

بشارت ملکوت در تمام عالم موعظه  نیو به ا 14 :24متی
شود؛ آنگاه انتها  یها شهادتامت عیخواهد شد تا بر جم

 .دیخواهد رس
 

و  ـدیها را شاگـرد سازپس رفته، همه امت 19 :28متی
 .دیده دیالقدس تعمرا بـه اسم اب و ابن و روح شـانیا
 

 انیخواهند افتاد و در م ریو به دم شمش 24 :21لوقا
 مالیپا میخواهند رفت و اورشل يریها به اسامت عیجم

 ها به انجام رسد.امت يها خواهد شد تا زمانهاامت
 

 فتند؟یلغزش خوردند تا ب ایآ میگویپس م 11 :11رومیان
تا در  دیها رسنجات به امت شانی! بلکه از لغزش احاشا

 آورد دیپد رتیغ شانیا
و  دیجهان گرد يدولتمند شانیپس چون لغزش ا 12

 ادتریها، به چند مرتبه زامت يدولتمند شانینقصان ا
 خواهد بود شانیا يپر
 نی. پس از امیگویسخن م هاامت يبه شما ا رایز 13

 دیخدمت خود را تمج باشمیها مکه رسول امت يرو
 م،ینمایم
 یآورم و بعض رتیجنس خود را به غ يابنا دیتا شا 14

 2 را برهانم. شانیاز ا
 افتنیمصالحت عالم شد، باز  شانیاگر رد شدن ا رایز 15
  از مردگان! اتیچه خواهد شد؟ جز ح شانیا

; ۱۱ ٥:  ۲ نالوسر لعماا;٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود
 . ۱۱ ۷:  ۸ ھمکاشف;۲, ۱:  ۱ طرسپاول

 10زکریا  2



 زکریا

۳۲۸ 
 

 موعود حیعواقب انکار مس 4ج
 داوري در آینده توسط مسیح 2ح

که  دیفرمایم نیمن چن يخدا هوهی 4 :11زکریا
 گوسفندان ذبح را بچران

و مجرم  ندینمایآنها را ذبح م شانیا دارانیکه خر 5
: ندیگویم شانیو فروشندگان ا شوندیشمرده نم

. و شبانان میاکه دولتمند شده رایباد زخداوند متبارك 
 شفقت ندارند. شانیآنها بر ا

 گریبار د نیزم نیبر ساکنان ا: دیگویخداوند م رایز 6
من هر کس از مردمان را به  نکیترحم نخواهم نمود و ا

خواهم  میو به دست پادشاهش تسل اشهیدست همسا
 شانیخواهند ساخت و از دست ا رانیرا و نینمود و زم

 .دینخواهم بخش ییرها
 

خواهم گماشت  شانیشبان بر ا کیو  23 :34حزقیال
 شانیبنده خود داود را که ا یعنیرا بچراند  شانیکه ا

 خواهد بود. شانیو او شبان ا دیبنما تیرا رعا
 

و در قوت خداوند و در  ستادیو او خواهد ا 4 :5میکاه
(گله خود را) خواهد  شیخو يخدا هوهیاسم  ییایکبر
که او  رایساکن خواهند شد ز یبه آرام شانیو ا دیچران

 بزرگ خواهد شد. نیزم ياآلن تا اقصا
 

ام مگر فرستاده نشده«: او در جواب گفت 24 :15متی
 1 ».لیبجهت گوسفندان گم شده خاندان اسرائ

 
آن جماعت و شاگردان خود را  یسیآنگاه ع 1 :23متی

  خطاب کرده،
 اند.نشسته یموس یبر کرس انیسیکاتبان و فر«: گفت 2
 کنیل د،یو بجا آور دینگاه دار ند،یپس آنچه به شما گو 3

 .کنندیو نم ندیگویم رایز دیمکن شانیمثل اعمال ا
 دمو بر دوش مر بندندیگران و دشوار را م يبارها رایز 4

انگشت  کیآنها را به  خواهندیو خود نم نهندیم
 حرکت دهند.

 
 
 11زکریا  1

شده، شهر را نظاره کرد بر آن  کیو چون نزد 41 :19لوقا
 گشته، انیگر
زمان خود،  نیهم در ا یدانستیم زیاگر تو ن«: گفت 42

الکن الحال از چشمان  شد،یتو م یآنچه باعث سالمت
 تو پنهان گشته است.

که دشمنانت گرد تو سنگرها  دیآیبر تو م یامیا رایز 43
جانب محاصره  هراز  سازند و تو را احاطه کرده،

 خواهند نمود.
و تو را و فرزندانت را در اندرون تو بر خاك خواهند  44

 راینخواهند گذاشت ز یبر سنگ یافکند و در تو سنگ
 ».یتفقد خود را ندانست امیکه ا

 
را  یسیع د،یرا شن نیا الطسیپس چون پ 13 :19یوحنا

که به بالط  یآورده، بر مسند حکومت، در موضع رونیب
 نشست. شد،یجباتا گفته م یو به عبران

به ساعت ششم بود. پس  بیفصح و قر هیو وقت ته 14
  »پادشاه شما. نکیا«: گفت انیهودیبه 
» کن! بشیاو را بردار، بردار! صل«: زدند ادیفر شانیا 15
پادشاه شما را مصلوب  ایآ«: گفت شانیبه ا الطسیپ

 صریاز ق ریغ«که کهنه جواب دادند  يروسا» کنم؟
 2 »!میندار یپادشاه

 
به شمعون  یسیو بعد از غذا خوردن، ع 15 :21یوحنا

از  شتریمرا ب ایآ ونا،یشمعون، پسر  يا«: پطرس گفت
خداوندا، تو  یبل«: بدو گفت »؟یینمایمحبت م نهایا
 يهابره«: بدو گفت» .دارمیکه تو را دوست م یدانیم

 »مرا خوراك بده.
 امرایآ ونا،یشمعون، پسر  يا«: به او گفت یثانباز در  16

خداوندا، تو  یبل«: به او گفت »؟یینمایمحبت م
: بدو گفت».دارمیکه تو را دوست م یدانیم
 »کن. یگوسفندان مرا شبان«
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شمعون، پسر  يا«: مرتبه سوم بدو گفت 17: 21یوحنا
 رایپطرس محزون گشت، ز »؟يداریمرا دوست م ونا،ی

پس به او  »؟يداریمرا دوست م«مرتبه سوم بدو گفت 
. تو یواقف هست زیتو بر همه چ دا،خداون«: گفت

: بدو گفت یسیع» .دارمیکه تو را دوست م یدانیم
 گوسفندان مرا خوراك ده.«

 ;۳۷, ۱٤:  ۲۳ متی; ۱۱ ۹:  ٤۰ شعیاا:  ھبمراجعھ شود
 ;۱۷, ۱٦:  ۲۱ قاول; ٥۳, ٥۲:  ۱۲ قاول; ۱۰: ۲٤ متی

 . ۲۷, ۲٦:  ۱۰ ننیاراعب; ۳:  ۲ ننیاراعب; ۱۳:  ۱۲ حناوی

 

 مسیح موعود شبانی نیکو است 6ب
 مسیح موعود لبریز از شفقت خواهد بود 15ب

گله را  نیترفیضع یعنیپس من گله ذبح  7 :11زکریا
از آنها را  یکیخود گرفتم که  يو دو عصا برا دمیچران

را حبال نام نهادم و گله را  يگریو د دمینعْمه نام
 .دمیچران

 
در همه شهرها و دهات گشته، در  یسیو ع 35 :9متی
داده، به بشارت ملکوت موعظه  میتعل شانیا سیکنا

 دادیو هر مرض و رنج مردم را شفا م نمودیم
 رایبسوخت ز شانیدلش بر ا د،ید ریکث یو چون جمع 36

و پراکنده حال  شانیشبان، پر یکه مانند گوسفندان ب
  بودند.

 
و لنگان به رفتار  گردندیم نایکه کوران ب 5 :11متی

و ابرصان طاهر و کران شنوا و مردگان زنده  ندیآیم
 شنوند؛یبشارت م رانیو فق شوندیم

 
آغل  نیهست که از ا گریو مرا گوسفندان د 16 :10یوحنا

 دیو آواز مرا خواهند شن اورمیب زیآنها را ن دی. باستندین
 1 شبان خواهند شد. کیگله و  کیو 

 
پدر، در  يگردند چنانکه تو ا کیتا همه  21 :17یوحنا

باشند تا  کیدر ما  زین شانیتا ا و من در تو یمن هست
 يآرد که تو مرا فرستاد مانیجهان ا
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 کیدادم تا  شانیبه ا يرا که به من داد یو من جالل 22
 میهست کیباشند چنانکه ما 

کامل گردند و تا  یکیتا در  و تو در من شانیمن در ا 23
را محبت  شانیو ا يجهان بداند که تو مرا فرستاد

 .يچنانکه مرا محبت نمود ينمود
 ; ۲۳ ۱٦:  ۳۷ لقیازح;٤:  ٥ میاار; ۱:  ٦۱ شعیاا:  ھبمراجعھ شود

 . ۱٤, ۱۱, ۱۰, ٤:  ۱۱ یارکز;۱۲:  ۳ صفنیا

 

 انکار شود یستیموعود با حیمس 3ج
 موعود حیرنج مس 11ج

که از من نفرت داشتند،  گریاز سه شبان د 8 :11زکریا
ماه خود را از شر آنها آسوده  کیشدم و در مدت  زاریب

 ساختم.
 

و حکماء و کاتبان نزد شما  ایلهذا الحال انب 34 :23متی
 دیکشت و به دار خواه دیرا خواه یو بعض فرستمیم

زده، از شهر  انهیخود تاز سیرا در کنا یو بعض دیکش
 راند دیبه شهر خواه

شد بر  ختهیر نیصادقان که بر زم يتا همه خونها 35
 ناب ایتا خون زکر قیصد لیاز خون هاب د،یشما وارد آ

 دیو مذبح کشت کلیه انیکه او را در م ایبرخ
 فهیطا نیهمه بر ا نیکه ا میگویبه شما م نهیهرآ 36

  خواهد آمد!
 

 نیقوم را بر ا خ،یکهنه و مشا ياما رؤسا 20 :27متی
را هالك  یسینمودند که برابا را بخواهند و ع بیترغ

 سازند.
 

در  اریو چه بس ابمیاست که ب يدیاما مرا تعم 50 :12لوقا
 2 .دیکه آن بسر آ یتا وقت هستم یتنگ

 
او، چونکه او را دشمن  تیاما اهل وال 14 :19لوقا

در عقب او فرستاده گفتند،  انیلچیا داشتند،یم
 شخص بر ما سلطنت کند نیا میخواهینم
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 کنیشما را دشمن دارد ول تواندیجهان نم 7 :7یوحنا
 دهمیکه من بر آن شهادت م رایز داردیمرا دشمن م

 که اعمالش بد است.
 

که  دیاگر جهان شما را دشمن دارد، بدان 18 :15یوحنا
 .از شما مرا دشمن داشته است شتریپ

 دشمن دارد زیهر که مرا دشمن دارد پدر مرا ن 23
از  رینکرده بودم که غ ییکارها شانیا انیو اگر در م 24

 کنی. ولداشتندیهرگز نکرده بود، گناه نم یمن کس
 زیو دشمن داشتند مرا و پدر مرا ن دندیاکنون د

 شانیا عتیکه در شر یبلکه تا تمام شود کالم 25
  »سبب دشمن داشتند. یبمرا «مکتوب است که 

 ; ۱٥:  ۹ شعوھ; ۸:  ۱۲ میاار; ۷:  ٤۹ شعیاا:  ھبمراجعھ شود
 ٤۰:  ۱۰٦ رمیزام

 
 

 داوري در آینده توسط مسیح 2ح
شبان  ن،یبعد از ا«: سپس به گوسفندان گفتم 9 :11زکریا

هستند، بگذار  یکه مردن یشما نخواهم بود. کسان
 نیهستند، بگذار از ب یرفتن نیکه از ب یو آنان رندیبم

بگذار به جان هم  مانندیم یهم که باق یبروند. کسان
 »!فتندیب
 

از تو سؤال  یکاهن ایینب ایقوم  نیو چون ا 33 :23ارمیا
 شانیپس به ا ست؟یخداوند چ یکه وح ندینموده، گو

است که شما را ترك  نیقول خداوند ا ؟یکدام وح: بگو
 خواهم نمود.

من شما را بالکل فراموش خواهم کرد و  نکیلهذا ا 39
که به شما و به پدران داده بودم از  يشما را با آن شهر

 1 حضور خود دور خواهم انداخت.
 

کورانند  انیکوران راهنما د،یرا واگذار شانیا 14 :15متی
 »و هرگاه کور، کور را راهنما شود، هر دو در چاه افتند.

 
نزد  ده،ید ریدرخت انج کیو در کناره راه  19 :21متی

: . پس آن را گفتافتین چیآن آمد و جز برگ بر آن ه
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که در ساعت » تا به ابد بر تو نشود! وهیبه بعد م نیاز ا«
 !دیخشک ریدرخت انج

 
که ملکوت خدا  میگویجهت شما را م نیاز ا 43 :21متی

عطا  اورند،یرا ب اشوهیکه م یاز شما گرفته شده، به امت
  خواهد شد.

 
گذارده  رانیشما و يخانه شما برا نکیا 38 :23متی

 .شودیم
تا  دید دیپس مرا نخواه نیاز ا میگویبه شما م رایز 39

 ».دیآیمبارك است او که به نام خداوند م دییبگو
 

و مرا  رومیمن م«: گفت شانیبد یسیباز ع 21 :8یوحنا
مرد و  دیکرد و در گناهان خود خواه دیطلب خواه

 »آمد. دیتوانیشما نم رومیکه من م ییجا
 دیجهت به شما گفتم که در گناهان خود خواه نیاز ا 24

که من هستم، در گناهان خود  دیاگر باور نکن رایمرد، ز
 »مرد. دیخواه

 
شده،  ریآنگاه پولس و برنابا دل 46 :13اعمال رسوالن

واجب بود کالم خدا نخست به شما القا شود. «: گفتند
 اتیح ستهیو خود را ناشا دیچون آن را رد کرد کنیل

 مییها توجه نماامت يهمانا به سو د،یشمرد یجاودان
تو را نور "امر فرمود که  نیخداوند به ما چن رایز 47

منشأ نجات  نیزم ياقصا یها ساختم تا الامت
 2 »".یباش

 
قوم رفته  نینزد ا«گفته است که  26 :28اعمال رسوالن

 دیفهم دیو نخواه دیشن دیبگو به گوش خواه شانیبد
 د؛ید دیو نخواه ستینگر دیو نظر کرده خواه

 نیسنگ يشده و به گوشها ظیقوم غل نیدل ا رایز 27
اند، مبادا به و چشمان خود را بر هم نهاده شنوندیم

و  بفهمندو به گوشها بشنوند و به دل  نندیچشمان بب
 ».را شفا بخشم شانیبازگشت کنند تا ا
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پس بر شما معلوم باد که نجات  28: 28اعمال رسوالن
خواهند  شانیو ا شودیها فرستاده مخدا نزد امت

 ».دیشن
 

هر که ظالم است، باز ظلم کند و هر که  11 :22مکاشفه
بماند و هر که عادل است، باز  ثیاست، باز خب ثیخب

 »عدالت کند و هر که مقدس است، باز مقدس بشود.
 ۱۰:  ٥لقیازح; ۹:  ۱۹ میاار; ۲۱ ۱۹:  ۹ شعیاا:  ھبمراجعھ شود

 
 دیباور شود و مورد تمج یستیموعود با حیمس 25ث

 ردیقرار گ
 موعود حیعواقب انکار مس 4ج

رحمت را شکستم تا نشان  يآنگاه عصا 10 :11زکریا
را که با تمام اقوام بسته بود،  یمانیبدهم که خداوند پ

 شکسته است
در همان روز شکسته شد و تاجران  مانیپس، آن پ 11

 يبردند که با کار یپ کردند،یگوسفند که مرا تماشا م
 خدا را به آنها رساندم. امیکه من کردم، پ

 
بود  میشمعون نام در اورشل یشخص نکیو ا 25 :2لوقا

بود و  لیاسرائ یو منتظر تسل یکه مرد صالح و متق
 بود. يالقدس بر وروح

ر آمـده، خـدا را شکـر نمـود او در همان ساعت د 38
 ـم،ینجات در اورشل نیو دربـاره او به همه منتظر

 تکلـم نمـود.
 

که به  کردندیم کلیذکر ه یو چون بعض 5 :21لوقا
 :آراسته شده است گفت ایخوب و هدا يسنگها

امور واقع  نیا عیکه تا جم میگویبه شما م نهیهرآ 32
 1 فرقه نخواهد گذشت. نینشود، ا

 
مشارکت نداشت و  شانیو عمل ا يکه در رأ 51 :23لوقا

بود و انتظار ملکوت خدا  هودیاز بالد  ياز اهل رامه، بلد
 د،یکشیرا م
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من موعود پدر خود را بر شما  نک،یو ا 49 :24لوقا
 یتا وقت دیبمان می. پس شما در شهر اورشلفرستمیم

 ».دیآراسته شو یکه به قوت از اعل
 

 حیکه خود از مس بودمیهم م یراض رایز 3 :9رومیان
 شانیمحروم شوم در راه برادرانم که بحسب جسم خو

 منند،
و جالل و  یخواندگ و پسر اندیلیاسرائ شانیکه ا 4

 شانیها از آن او عبادت و وعده عتیعهدها و امانت شر
 است؛

بحسب  حیمس شانیو از ا شانندیکه پدران از آن ا 5
متبارك تا  يهمه است، خدا ازجسم شد که فوق 

 .نیابداآلباد، آم
 

آنچه  لیاسرائ نکهیا ست؟یپس مقصود چ 7 :11رومیان
و  افتندیدگانیاست، لکن برگز افتهین طلبدیرا که م

 دند؛یماندگان سختدل گرد یباق
روح خواب  شانیخدا بد«چنانکه مکتوب است که  8

که نشنود تا  ییو گوشها ندیکه نب یآلود داد چشمان
 »امروز.

تله و دام  شانیا يبرا شانیمائده ا«که  دیگویو داود م 9
 و سنگ مصادم و عقوبت باد؛

را  شانیو پشت ا نندیتار شود تا نب شانیچشمان ا 10
 دائما خم گردان.

حاشا! بلکه  فتند؟یلغزش خوردند تا ب ایآ میگویپس م 11
 شانیاتا در  دیها رسنجات به امت شانیاز لغزش ا

 آورد. دیپد رتیغ
و  دیگرد انجه يدولتمند شانیپس چون لغزش ا 12

 ادتریها، به چند مرتبه زامت يدولتمند شانینقصان ا
 2 خواهد بود. شانیا يپر

 
و به نسل او گفته  میها به ابراهاما وعده 16 :3غالطیان

 ياریدرباره بس ایکه گو» به نسلها« دیگویشد و نم
 است حیکه مس» به نسل تو«و  یکیباشد، بلکه درباره 
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را که از خدا به  ياست عهد نیو مقصود ا 17: 3غالطیان
 یکه چهارصد و س یعتیبسته شده بود، شر حیمس

که  يسازد بطوریسال بعد از آن نازل شد، باطل نم
 شود ستیوعده ن

از وعده  گرید ،يبود عتیاز شر راثیاگر م رایز 18
 از وعده داد. میخدا آن را به ابراه کنی. لينبود

 
که  ياست آن عهد کوتریقدر ن نیبه هم 22 :7عبرانیان

 .دیضامن آن گرد یسیع
 

: دیگویرا مالمت کرده، م شانیچنانکه ا 8 :8عبرانیان
که با خاندان  دیآیم یامیا نکیا دیگویخداوند م«

تازه استوار خواهم  يعهد هودایو خاندان  لیاسرائ
 نمود

 يبستم، در روز شانیکه با پدران ا ينه مثل آن عهد 9
مصر  نینمودم تا از زم يریرا دستگ شانیکه من ا

در عهد من ثابت نماندند. پس  شانیکه ا رایبرآوردم، ز
 را واگذاردم شانیمن ا دیگویخداوند م

که بعد از آن  ياست آن عهد نیا دیگویو خداوند م 10
استوار خواهم داشت که احکام  لیبا خاندان اسرائ امیا

 شانیخواهم نهاد و بر دل ا شانیخود را در خاطر ا
را خدا خواهم بود و  شانیمرقوم خواهم داشت و ا

 مرا قوم خواهند بود شانیا
نخواهد  میو برادر خود را تعل هیهمسا یکس گریو د 11

که همه از  رایداد و نخواهد گفت خداوند را بشناس ز
 واهند شناختخرد و بزرگ مرا خ

ترحم خواهم فرمود و  شانیا يرهایبر تقص رایز 12
 نخواهم آورد. ادیبه  گریگناهانشان را د

گفت، اول را کهنه ساخت؛ و آنچه  »هتاز«پس چون  13
 1 شده است، مشرف بر زوال است. ریکهنه و پ

 
  ۲۱:  ۱٤ میاار; ۹, ۸:  ۲٦ شعیاا; ۱۷:  ۸ شعیاا:  ھبمراجعھ شود

 ; ٦۱ ٥۹:  ۱٦ لقیازح;۲۲ ۲۰:  ۷ لقیازح; ۳۲ ۳۱:  ۳۱ میاار
 ; ۲٦:  ۹ لنیادا;۳۹:  ۸۹ رمیزام;۷:  ۷ همیکا; ۲۱:  ۲٤ لقیازح

 . ٥۳ ٤۹:  ۲٤ قاول
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 مسیح موعود بایستی مورد خیانت واقع شود 5ج
مزد مرا  دیلیحاال اگر ما«: بعد به آنها گفتم 12 :11زکریا
 تکه نقره به من دادند. یپس آنها س» .دیبده

آنها را در خزانه معبد بزرگ «: خداوند به من فرمود 13
پس من آن مبلغ هنگفت را که در نظر آنها » .ندازیب

 ارزش من بود، در خزانه معبد بزرگ انداختم.
 

 يهودایاز آن دوازده که به  یکیآنگاه  14 :26متی
  کهنه رفته، يبود، نزد رؤسا یمسم یوطیاسخر

 میداد تا او را به شما تسل دیمرا چند خواه«: گفت 15
و از  16 قرار دادند يپاره نقره با و یس شانیا» کنم؟

 میتسل شانیآن وقت در صدد فرصت شد تا او را بد
  کند.

 
کننده او  میتسل هودایدر آن هنگام، چون  3 :27متی

پاره نقره  یشده، س مانیکه بر او فتوا دادند، پش دید
 رد کرده، خینه و مشاکه يرا به رؤسا

 میرا تسل یگناه یگناه کردم که خون ب«: گفت 4
 !یما را چه، خود دان«: گفتند» نمودم.

انداخته، روانه شد و رفته  کلیپس آن نقره را در ه 5
 خود را خفه نمـود.

: کهنه نقـره را برداشته، گفتنـد ياما روسـا 6
 ـرایز ستین زیالمـال جا تیدر ب نیانداختن ا«

 »خونبهـا است.
پس شـورا نمـوده، به آن مبلغ، مزرعه کوزه گر را  7

 .دندیبجهت مقبره غُرباء خر
از آن جهت، آن مزرعه تا امروز بحقْـاللدم مشهـور  8

 است.
گفتـه شـده  ینب يـایکه به زبـان ارم یآنگاه سخن 9

پاره نقـره را  یسـ«بـود تمـام گشت کـه 
که  ياـرده شـدهک مـتیآن ق يبرداشتنـد، بهـا

 گذاردند متیبـر او ق ـلیاسرائ یاز بنـ یبعضـ
و آنها را بجهت مزرعه کوزه گـر دادنـد، چنانکـه  10

 »خداونـد بـه مــن گفــت.
  



 زکریا

۳۳۳ 
 

کلماتی کھ در اینجا نقل شده، در ارمیا نبی یافت نشده است، اما 
در ذکریا و احادیث گوناگون اطالع داده شده است. بدین منظور 

ا این اختالف تطبیق داده شود. مھمترین گمان احتمالی بھ کھ ب
نظر میاید این باشد کھ نام پیامبر در اصل توسط انجیل نویس 
حذف شده بود و اینکھ نام ارمیا توسط رونویس کننده بعدی 

روح ارمیا  اضافھ شده بود. فرزانگان قدیمی سابقا میگفتند کھ:
 در ذکریا ساکن است.

 

 انکار شود یستیموعود با حیمس 3ج
 جزئیات مرگ عیسی مسیح 8ج
 مسیح موعود بایستی روحش را جاري سازد 4چ
 بازگشت مسیح پیش بینی شده است 1ح
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 پیشگویی در مورد آینده مردمش 9ح

 -2-1 :12زکریا
 میاورشل هیتمام اقوام جهان با هم متحد شده عل 3
را در برابر همه  میاما در آن روز من اورشل ند،یآیم

که آن  یو هر کس سازمیم یمیاقوام مانند سنگ عظ
 ».شودیم یرا بردارد، بشدت زخم

4-7- 
. کنمیدفاع م میدر آن روز من، خداوند از مردم اورشل 8

خواهند شد و نسل  يآنها مانند داوود قو نیفتریضع
داوود مانند خدا و همچون فرشته خداوند، آنها را 

 خواهند کرد. ییراهنما
حمله  میرا که بخواهد بر اورشل یدر آن روز من هر ملت 9

 کند، نابود خواهم کرد.
روح ترحم  میمن بر خاندان داوود و ساکنان اورشل« 10

اند خواهند زده زهی. آنها بر من که نختیو دعا خواهم ر
فرزند خود عزا  گانهییکه برا یو مانند کس ستینگر

اشک  یرفت و چنان به تلخماتم خواهند گ رد،یگیم
پسر نخستت زاده شان مرده  ییکه گو ختیخواهند ر

 1 است.
11-14- 

 
 يازهیاو ن يبه پهلو انیاز لشکر یکیلکن  34 :19یوحنا

 آمد رونیزد که در آن ساعت خون و آب ب

 
 12زکریا  1

شهادت داد و شهادت او راست  دیکه د یو آن کس 35
 مانیا زیتا شما ن دیگویکه راست م داندیاست و او م

 دیآور
: دیگویواقع شد تا کتاب تمام شود که م نیکه ا رایز 36
 »نخواهد شد. تهاز او شکس یاستخوان«

زدند  زهیرا که ن یآن کس«: دیگویم گریو باز کتاب د 37
 ».ستیخواهند نگر

 
آخر  امیدر ا دیگویخدا م«که  17 :2اعمال رسوالن

خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهم  نیچن
و پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان  ختیر

 د؛یشما خوابها خواهند د رانیو پ اهایشما رو
از روح خود  امیخود در آن ا زانیو بر غالمان و کن 18

  نبوت خواهند نمود. شانیو ا ختیخواهم ر
شخص چون بر حسب اراده مستحکم و  نیا 23
شد، شما به دست گناهکاران بر  میخدا تسل یشدانیپ

 دیکشت ده،یکش بیصل
 دیزانیموت را گسسته، او را برخ يکه خدا دردها 24
 محال بود که موت او را در بند نگاه دارد، رایز

 
پس چون به دست راست خدا باال  33: 2اعمال رسوالن

را که  نیا افته،یالقدس موعود را از پدر برده شد، روح
 است. ختهیر دیشنویو م دینیبیشما حال م

 نیبدانند که خدا هم نایقیلیخاندان اسرائ عیپس جم 36
 حیخداوند و مس د،یرا که شما مصلوب کرد یسیع

 ساخته است.
 ریگشته، به پطرس و سا شیدلر دندیچون شن 37

 »م؟یبرادران چه کن يا«: رسوالن گفتند
از شما  کیو هر  دیتوبه کن«: گفت شانیپطرس بد 38

 دیگناهان تعم مرزشبجهت آ حیمس یسیبه اسم ع
 2 .افتیدیالقدس را خواهروح يو عطا دیریگ

 
او را  یو هر چشم دیآیبا ابرها م نکیا 7 :1مکاشفه

 يهاامت یزدند و تمام زهیکه او را ن یو آنان دیخواهد د
 .نی! آمی. بلدیخواهند نال يو يجهان برا
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 ;٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود
 . ٦, ٥:  ۳ طوستی; ۱٥:  ۱۱ نالوسر لعماا; ٤٥: ۱۰ نالوسر لعماا

 
 غلبه بر گناه توسط مسیح موعود 4ث
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

 یخاندان داوود و اهال يدر آن زمان برا 1 :13زکریا
که آنها را از تمام  شودیم يجار ياچشمه میاورشل

 .سازدیپاك م هایگناهان و ناپاک
 يدر آن روز نام ُبتها را طور«: دیفرمایخداوند متعال م 2

آنها  یکس گریکه د برمیم نیاز ب لیاسرائ نیدر سرزم
 يایرا از انب نیآن سرزم نی. همچناوردین ادیرا به 
 .سازمیپاك م دیو ارواح پل نیدروغ

 
و طاهر  دیو آب پاك بر شما خواهم پاش 25 :36حزقیال

 يشد. و شما را از همه نجاسات و از همه بتها دیخواه
 شما طاهر خواهم ساخت.

 
که  دیرا د یسیع ییحیآن روز  يو در فردا 29 :1یوحنا

بره خدا که گناه  نکیا«: . پس گفتدیآیبه جانب او م
 !داردیجهان را بر م

 
لکن  دیبودیم نیاز شما چن یو بعض 11 :6اول قرنتیان

به  دیاو عادل کرده شده دهیو مقدس گرد افتهیغسل 
 ما. يخداوند و به روح خدا یسینام ع

 
که ما به عدالت کرده  ینه به سبب اعمال 5 :3تیطوس

بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل  م،یبود
 القدس است؛که از روح يایتولد تازه و تازگ

 
چنانکه او  م،یینمایلکن اگر در نور سلوك م 7 :1یوحنا1

و خون پسر او  میشراکت دار گریکدیست، با در نور ا
 1 .سازدیما را از هر گناه پاك م حیمس یسیع

 
و نخست  نیکه شاهد ام حیمس یسیو از ع 5 :1مکاشفه

پادشاهان جهان است. مر او را  سیزاده از مردگان و رئ

 
 13زکریا  1

و ما را از گناهان ما به خون  دینمایکه ما را محبت م
 خود شست،

 
: متوجه شده، به من گفت رانیاز پ یکیو  13 :7مکاشفه

 »اند؟و از کجا آمده انندیپوشان ک دیسف نیا«
: مرا گفت» !یدانیخداوندا تو م«: من او را گفتم 14
 رونیکه از عذاب سخت ب باشندیم یکسان شانیا«
و لباس خود را به خون بره شست و شو کرده،  ندیآیم

 اند.نموده دیسف
 ;۲٦ ۲۳:  ۳۷ لقیازح; ٥; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 ;٤ ۳:  ۱ صفنیا; ۸:  ۱٤ شعوھ; ۱۷:  ۲ شعوھ
 . ٦:  ٥ حناوی ۱; ۱٤, ۱۳:  ۹ ننیاراعب; ۲۷ ۲٥:  ٥ نفسسیاا

 
 مرگ مسیح موعود پیش گویی شده است 1ج
 مسیح موعود بایستی تنها گذارده شود 6ج

بر  ریشمش يا«: دیفرمایخداوند متعال م 7 :13زکریا
من  يکه برا ی. بر ضد آن کسانزیضد چوپان من برخ

! شبان را بزن تا گوسفندان پراکنده شوند. کندیکار م
 من قوم خود را خواهم زد.

 
همه شما «: گفت شانیبد یسیآنگاه ع 31 :26متی

چنانکه مکتوب  دیخوریامشب درباره من لغزش م
و گوسفندان گله پراکنده  زنمیاست که شبان را م

 .شوندیم
در » تمام شـود. ـایهمه شـد تا کتب انب نیا کنیل 56

 .ختندیشاگردان او را واگـذارده، بگر ـعیآن وقـت جم
 

همانا همه شما «: را گفت شانیا یسیع 27 :14مرقس
مکتوب است شبان  رایز د،یامشب در من لغزش خور

 و گوسفندان پراکنده خواهند شد زنمیرا م
 

 2 .ختندیرا واگذارده بگر آنگاه همه او 50: 14مرقس
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بلکه اآلن آمده است  دیآیم یساعت نکیا 32 :16یوحنا
به نزد خاصان خود و  یکیشد هر  دیکه متفرق خواه

که پدر  رایز ستمیتنها ن کنیگذارد. ل دیمرا تنها خواه
 با من است.

 
در جهان بودم، من  شانیکه با ا یمادام 12 :17یوحنا

و هر کس را که به من  را به اسم تو نگاه داشتم شانیا
هالك نشد، مگر  شانیاز ا یکیحفظ نمودم که  ياداده

  پسر هالکت تا کتاب تمام شود.
 

که را «: سوال کرد شانیاو باز از ا 7 :18یوحنا
 »را! يناصر یسیع«: گفتند »د؟یطلبیم
به شما گفتم من هستم! پس اگر «: جواب داد یسیع 8

 بروند! دیرا بگذار نهایا د،یواهخیمرا م
که  یاز آنان«که گفته بود تمام گردد که  یتا آن سخن 9

 1 »ام.را گم نکرده یکییابه من داده
 ;۲, ۱:  ۲۷ شعیاا; ٥ ۱:  ٥ شعیاا:  ھبمراجعھ شود

 . ۲۳:  ۲ نالوسر لعماا; ۱٤ ۱۰:  ۱۸ متی

 

 داوري در آینده توسط مسیح 2ح
 آینده پادشاهی مسیح 3ح
 پیشگویی در مورد آینده مردمش 9ح

 روندیم نیو از ب شوندیدو سوم قوم هالك م 8 :13زکریا
 مانندیسوم آنها زنده م کیو 

تا همان طور که طال و  گذرانمیآتش م نیرا از ب نهایا 9
آنها هم  شوند،یآتش پاك و خالص م لهینقره به وس

نها و من آ کنندیم ادیپاك و خالص گردند. آنها نام مرا 
قوم من  نهایا: میگویو م رمیپذیرا به حضور خود م

 »ماست. يخداوند، خدا: ندیگویهستند. و آنها م
 

که ملکوت خدا  میگویجهت شما را م نیاز ا 43 :21متی
عطا  اورند،یرا ب اشوهیکه م یاز شما گرفته شده، به امت

 خواهد شد.
بر و هر که بر آن سنگ افتد، منکسر شود و اگر آن  44

  »افتد، نرمش سازد. یکس
 
 
 13زکریا  1

 زهایچ نیهمه ا ایآ«را گفت:  شانیا یسیع 2: 24متی 
 یسنگ نجایدر ا میگویبه شما م نهیهرآ د؟ینیبیرا نم

 »افکنده نشود! ریگذارده نخواهد شد که به ز یبر سنگ
 

 یمیعظ بتیکه در آن زمان چنان مص رایز 21: 24متی 
عالم تا کنون نشده و  يکه از ابتدا شودیظاهر م

 چیه ،يکوتاه نشد امیو اگر آن ا 22نخواهد شد!   
آن  دگان،یبخاطر برگز کنیل ،یافتینجات ن يبشر

 روزها کوتاه خواهد شد.
 

 انیخواهند افتاد و در م ریو به دم شمش 24 :21لوقا
 مالیپا میخواهند رفت و اورشل يریها به اسامت عیجم

 ها به انجام رسد.امت يها خواهد شد تا زمانهاامت
 

بنواخت تگرگ و آتش با خون  یو چون اول 7: 8مکاشفه
شد  ختهیر نیزم يو به سو دیده، واقع گردش ختهیآم

 سبز سوخته شد. اهیو ثلث درختان سوخته و هر گ
بزرگ، به  یو فرشته دوم بنواخت که ناگاه مثال کوه 8

 ایافکنده شد و ثلث در ایآتش افروخته شده، به در
 دیخون گرد

که جان داشتند، بمردند و  ییایو ثلث مخلوقات در 9
 .دیتباه گرد هایثلث کشت

 م،یعظ ياو چون فرشته سوم نواخت، ناگاه ستاره 10
افروخته شده از آسمان فرود آمد و بر  یچون چراغ

 آب افتاد. يهاثلث نهرها و چشمه
 و ثلث آبها خوانند؛یم نیو اسم آن ستاره را افسنت 11

که  ییاز آبها اریبس مانمبدل گشت و مرد نیبه افسنت
 تلخ شده بود مردند.

و فرشته چهارم بنواخت و به ثلث آفتاب و ثلث ماه و  12
 دیگرد کیتا ثلث آنها تار دیثلث ستارگان صدمه رس

 2 نور شد. یب نیو ثلث روز و ثلث شب همچن
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و شهر بزرگ به سه قسم منقسم گشت  19 :16مکاشفه
ها خراب شد و بابل بزرگ در حضور خدا بلدان امتو 

خمر غضب آلود خشم خود را بدو  الهیآمد تا پ ادیب
 دهد.

 
; ۳۷ ۳٥:  ۲۳ متی ;۱۲ ۱۰:  ٦٦ رمیزام; ٥; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 ; ۲۸۳۰:  ۲۳ قاول ;۲٤ ۲۰:  ۲۱ قاول; ٤٤ ٤۱:  ۱۹ قاول
 ;۸ ٦:  ۱ طرسپاول; ۱٦ ۱٥:  ۲ نکیاوتسالاول ;۱۳ ۱۱:  ۳ ننتیارقاول

 . ۱۳ ۱۲:  ٤ طرسپاول

 

 هم باشد هایمیکل ریغ حیمس یستیموعود با حیمس 10ث
 بازگشت مسیح پیش بینی شده است 1ح
 پادشاهی آینده توسط مسیح 3ح
 پیشگویی در مورد آینده مردمش 9ح

 -2-1 :14زکریا
آنگاه خداوند همچون گذشته، به جنگ آن اقوام  3
 رودیم
واقع  میکه در شرق اورشل تونیروز بر کوه زدر آن  4

و دره  شودیم میدو ن تونی. کوه زستدیایاست، م
از کوه  یمی. ندیآیاز شرق به غرب به وجود م یعیوس

آن به سمت جنوب منتقل  گرید مهیبه طرف شمال و ن
 .گرددیم
پادشاه  ا،یدر زمان عُز شیاجدادتان که سالها پ انندم 5
 نیبه خاطر زلزله فرار کردند، شما هم از راه ا هودا،ی

من خواهد آمد و  ي. خداوند، خداختیگر دیدره خواه
 با خود خواهد آورد زیتمام فرشتگان را ن

نه سرما خواهد بود و نه  گریآن روز برسد، د یوقت 6
  خبندانی
است، شب و روز وجود ندارد،  یمخصوص روزآن روز،  7

 هد بودروشن خوا شهیبلکه هوا هم
 میبخش در تابستان و زمستان از اورشل اتیح يآبها 8

 ترانهیمد يایاز آنها به طرف در یمی. نشوندیم يجار
 1 روندیمُرده م يایدر يبه سو گرید مهیو ن

 یپادشاه نیزم يدر آن روز، خداوند بر تمام رو 9
واحد  يخدا کیکند و همه خداوند را به عنوان یم
 .کنندیم ادیاو را  گانهیو نام  پرستندیم

10-15- 
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حمله  میکه به اورشل یسپس، آن عده از اقوام 16
پرستش  يهر ساله برا مانند،یزنده م کردندیم

 دیو ع ندیآیم میخداوند متعال به اورشل یعنیپادشاه، 
 کنندیرا برگزار م هامهیخ
پرستش خداوند  يبرا نیزم ياز اقوام رو یکیهرگاه  17

 نشیسرزم د،دریاین میمتعال، پادشاه جهان، به اورشل
 دیباران نخواهد بار

حاضر  هامهیخ دیاگر در مراسم ع زیمردم مصر ن 18
 دیخواهند گرد یآسمان يبالها نینشوند، دچار هم

 میاقوام از رفتن به اورشل ریو سا انیاگر مصر نیبنابرا 19
کنند،  يددارخو هامهیخ دیو شرکت در مراسم ع

 مجازات خواهند شد یهمگ
اسبها هم نوشته  يهازنگوله يرو یدر آن روز، حت 20
 يگهایتمام د» وقف خداوند هستند. نهایا«: شودیم

مقابل قربانگاه،  يهامعبد بزرگ، مانند کاسه يآشپز
 شوندیمقدس م

هستند  هودایو  میکه در اورشل يهمه ظروف آشپز 21
 یمقدس و وقف خداوند متعال خواهند بود تا هر کس

پختن گوشت  ياز آن ظروف برا د،یآیم یانقرب يکه برا
از  ياثر گریاستفاده کند و در معبد بزرگ د یقربان

 2 تاجران نخواهد بود.
 

آخر واقع خواهد شد که کوه خانه  امیو در ا 2 :2اشعیا
وق تلها خداوند برقله کوهها ثابت خواهد شد و ف

آن  يها بسوامت عیو جم دیبرافراشته خواهد گرد
 روان خواهند شد

 دییایب«: کرده، خواهند گفت متیعز اریبس يهاو قوم 3
تا  مییتا به کوه خداوند و به خانه خداي یعقوب برآ

 يو يدهد و به راهها میرا به ما تعل شیخو يهاقیطر
و کالم  ونیاز صه عتیکه شر رایز» .مییسلوك نما

 صادر خواهد شد. میخداوند از اورشل
  

 14زکریا  2



 زکریا
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 يهاخواهد نمود و قوم يها را داورو او امت 4: 2اشعیا
خود  يرهایشمش شانیخواهد کرد و ا هیرا تنب ياریبس

 هااره يرا برا شیخو يهازهیگاوآهن و ن يرا برا
نخواهد  ریشمش یبر امت یخواهند شکست و امت

  جنگ را نخواهند آموخت. گریو بار د دیکش
 

که پسر انسان خواهد آمد در جالل پدر  رایز 27 :16متی
را  یبه اتفاق مالئکه خود و در آن وقت هر کس شیخو

 موافق اعمالش جزا خواهد داد.
 

 کنیخواهد شد، ل لیزا نیآسمان و زم 35 :24متی
 نخواهد شد لیسخنان من هرگز زا

 یاطالع ندارد، حتکس  چیوز و ساعت هاما از آن ر«  36
 مالئکه آسمان جز پدر من و بس

 زینوح بود، ظهور پسر انسان ن امیچنانکه ا کنیل 37
 چنان خواهد بود.

 
 شـانیآمـده، بد ـشیپ یسـیپس ع 18: 28متی

 نیقدرت در آسمان و بر زم یتمام«خطاب کرده، گفت: 
 به من داده شده است

 
اگر بخشش خدا «در جواب او گفت:  یسیع 10 :4یوحنا
آب به من  دیگویکه به تو م ستیو ک یدانستیرا م

و به تو آب زنده  يکردیتو از او خواهش م نهیبده، هرآ
 ».کردیعطا م

 
 دهمیکه من به او م یکه از آب یکس کنیل 14 :4یوحنا

که به او  یبنوشد، ابداً تشنه نخواهد شد، بلکه آن آب
 یجاودان اتیگردد که تا ح یدر او چشمه آب دهمیم
 1 ».جوشدیم

 
 یسیبود، ع دیو در روز آخر که روز بزرگ ع 37 :7یوحنا

هر که تشنه باشد نزد من «: ندا کرد و گفت ستاده،یا
 و بنوشد دیآ

 
 14زکریا  1

 د،یگویآورد، چنانکه کتاب م مانیکه به من ا یکس 38
 خواهد شد يآب زنده جار ياز بطن او نهرها

آرد  مانیرا گفت درباره روح که هر که به او ا نیاما ا 39
القدس هنوز عطا نشده که روح رایز افتیخواهد  ااو ر

  بود. افتهیتا به حال جالل ن یسیبود، چونکه ع
 

آسمان چشم دوخته  يو چون به سو 10 :1اعمال رسوالن
 دیناگاه دو مرد سف رفت،یکه او م یهنگام بودند،یم

 ستاده،یا شانیپوش نزد ا
 يبه سو ستاده،یچرا ا یلیمردان جل يا«: گفتند 11

که از نزد شما به آسمان  یسیع نیهم د؟یآسمان نگران
که او را به  يطور نیباال برده شد، باز خواهد آمد به هم

 ».دیدیآسمان روانه د يسو
به  یمراجعت کردند، از کوه مسم میآنگاه به اورشل 12
روز  کیبه مسافت سفر  میبه اورشل کیکه نزد تونیز

 سبت است.
 

حادث  میعظ ياو در همان ساعت، زلزله 13 :11مکاشفه
و هفت هزار نفر  دیاز شهر منهدم گرد کیگشت که ده 

ماندگان ترسان گشته،  یاز زلزله هالك شدند و باق
 کردند. دیآسمان را تمج يخدا

 
 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15: 11مکاشفه

سلطنت جهان «: گفتندیسمان واقع شد که مبلند در آ
 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس

 2 »خواهد کرد.
 

و  دیو برقها و صداها و رعدها حادث گرد 18 :16مکاشفه
انسان  نشیآفر نیشد آن چنانکه از ح میعظ يازلزله
 شدت و عظمت نشده بود نیبه ا يازلزله نیبر زم

بزرگ به سه قسم منقسم گشت و بلدان و شهر  19
آمد  ادیها خراب شد و بابل بزرگ در حضور خدا بامت
 بدو دهد. اخمر غضب آلود خشم خود ر الهیتا پ

 گشت ابیو کوهها نا ختیگر رهیو هر جز 20
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من بود، از آسمان  کیبه وزن  ایو تگرگ بزرگ که گو 21
 و مردم به سبب صدمه تگرگ، خدا را دیبر مردم بار

  سخت بود. تینها یاش بکه صدمه رایکفر گفتند ز
 

ماه آن  ایندارد که آفتاب  اجیو شهر احت 23 :21مکاشفه 
 سازدیکه جالل خدا آن را منور م رایدهد ز ییرا روشنا

 و چراغش بره است
ها در نورش سالک خواهند بود و پادشاهان و امت 24

 درآوردجهان، جالل و اکرام خود را به آن خواهند 
شب  هک رایدر روز بسته نخواهد بود ز شیهاو دروازه 25

 در آنجا نخواهد بود.
 

به من نشان داد که  اتیاز آب ح يو نهر 1 :22مکاشفه
 يدرخشنده بود، مانند بلور و از تخت خدا و بره جار

 شودیم
و در وسط شارع عام آن و بر هر دو کناره نهر، درخت  2

خود  وهیهر ماه م یعنیآوردیم وهیرا که دوازده م اتیح
ها امت يشفا يآن درخت برا يو برگها دهد؛یرا م

 .باشدیم
به چراغ و نور آفتاب  اجیشب نخواهد بود و احت گریو د 5

 بخشدیم ییروشنا شانیخداوند خدا بر ا رایندارند، ز
  و تا ابداآلباد سلطنت خواهند کرد.

 شنودیکه مو هر » !ایب«: ندیگویو روح و عروس م 17
و هر که  دیایو هر که تشنه باشد، ب» !ایب«: دیبگو

 1 .ردیبگ متیق یب اتیخواهش دارد، از آب ح
 ;٥; # ٤; # ۳; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 . ۳ ۱:  ۲۱ ھمکاشف
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 مالکی
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 مالکی
 هم باشد هایمیکل ریغ حیمس یستیموعود با حیمس 10ث
 پادشاهی مسیحآینده  3ح

که از مطلع آفتاب تا مغربش اسم من در  رایز 11 :1مالکی
طاهر در  هیخواهد بود؛ و بُُخور و هد میها عظامت انیم

 هوهیرایخواهد شد، ز دهیهر جا به اسم من گذران
 میها عظامت انیکه اسم من در م دیگویم وتیصبا

 خواهد بود.
 

برادران  عیجم شانیکه ا دیگویو خداوند م 20 :66اشعیا
ها و تخت روانها ها بر اسبان و ارابهُامت یشما را از تمام

به جهت  میو قاطران و شتران به کوه مقدس من اورشل
 هیهد لیاسرائ یخواهند آورد. چنانکه بن هیخداوند هد

 .آورندیخود را در ظرف پاك به خانه خداوند م
 

به  دیگویخداوند م«مکتوب است  رایز 11: 14رومیان
نزد من خم خواهد شد  ییخودم قسم که هر زانو اتیح

 »به خدا اقرار خواهد نمود. یو هر زبان
 

 کوکار،یبر هر ن یلکن جالل و اکرام و سالمت 10 :2رومیان
 زین یونانیو بر  هودینخست بر 

 
زمان حاضر که  ياست برا یمثل نیو ا 9 :9عبرانیان

که قوت  گذرانندیرا م هایو قربان ایبحسب آن هدا
 کامل گرداند ریکننده را از جهت ضم ندارد که عبادت

و  یدنیو آشام یخوردن يزهایبا چ نهایچونکه ا 10
است که تا زمان  يجسد ضیطهارات مختلفه، فقط فرا

 اصالح مقرر شده است.
 يکهنه نعمتها سیچون ظاهر شد تا رئ حیمس کنیل 11
بزرگتر و کاملتر و ناساخته شده  مهیباشد، به خ ندهیآ

 1 ستیخلقت ن نیکه از ا یعنیبه دست 
 کیها، بلکه به خون خود، و نه به خون بزها و گوساله 12

را  يابد هیمرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و فد
 .افتی

 
 
 1مالکی  1

 ستادیآمده، نزد مذبح با گرید ياو فرشته 3 :8مکاشفه
بدو داده شد تا آن را به  اریطال و بخور بس يبا مجمر

تخت  شیبر مذبح طال که پ ن،یمقدس عیجم يدعاها
 است بدهد

در  نیمقدس يو دود بخور، از دست فرشته با دعاها 4
 حضور خدا باال رفت.

 ;٦:  ٤٥ شعیاا; ٥; # ٤; # ۱# :  ھبمراجعھ شود
 . ٤, ۳:  ۱۱۳ رمیزام; ۱۹:  ٥۹ شعیاا 

 

 استپیشینه مسیح موعود اعالن شده  2پ
من رسول خود را خواهم فرستاد و او  نکیا 1 :3مالکی

 يخواهد ساخت؛ و خداوند ایمن مه يرو شیرا پ قیطر
خود  کلیناگهان به ه د،یباشیکه شما طالب او م

که شما از او مسرور  يآن رسول عهد یعنیخواهد آمد، 
 است. نیا وتیصبا هوهی! قول دیآی. هان او مدیباشیم

 
راه خداوند را  ابان،یدر ب ياندا کننده يصدا 3 :40اشعیا

ما در صحرا راست  يخدا يبرا یقیو طر دیساز ایمه
 .دیینما

 
از او خبر  ینب يایاست آنکه اشع نیهم رایز 3 :3متی

که راه  ابانیدر ب ياندا کننده يصدا«: دیگویداده، م
  ».دییو طُرُق او را راست نما دیساز ایخداوند را مه

 
: همان است آنکه درباره او مکتوب است رایز 10 :11متی

تا راه  فرستمیتو م يرو شیمن رسول خود را پ نکیا«
 »سازد. ایتو مه يرو شیتو را پ

از  يکه از اوالد زنان، بزرگتر میگویبه شما م نهیهرآ 11
کوچکتر در  کنیدهنده برنخاست، ل دیتعم ییحی

 2 بزرگتر است. يملکوت آسمان از و
 

 نکیا«مکتوب است،  ینب ایکه در اشعچنان 2 :1مرقس
 شیتا راه تو را پ فرستمیتو م يرو شیرسول خود را پ

 سازد ایتو مه
 ایکه راه خداوند را مه ابانیدر ب ياندا کننده يصدا 3

 .دییو طرق او را راست نما دیساز

 3و  1مالکی  2



 مالکی
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ظاهر شد و  ابانیدهنده در ب دیتعم ییحی 4: 1مرقس
 .نمودیموعظه م دتوبهیبجهت آمرزش گناهان به تعم

 
 یخوانده خواه یحضرت اعل یطفل، نب يو تو ا 76 :1لوقا

تا طرق او  دیخرام یخداوند خواه يرو شیپ رایشد، ز
 ،يساز ایرا مه

در آمرزش گناهان  ،یتا قوم او را معرفت نجات ده 77
 شانیا

از عالم  دهیما که به آن سپ يرحمت خدا يبه احشا 78
 از ما تفقد نمود، یاعل
 يهایتا ساکنان در ظلمت و ظل موت را نور دهد و پا 79

  ».دینما تیهدا یسالمت قیما را به طر
 

را؟  ياینب ایآ د،یچه رفته بود دنید يپس برا 26 :7لوقا
 هم بزرگتر است یرا که از نب یکس میگویبه شما م یبل
 نکیمکتوب است، ا ياست آنکه درباره و نیا رایز 27

تا راه تو را  فرستمیتو م يرو شیمن رسول خود را پ
 سازد ایتو مه شیپ

بزرگتر  يایاز اوالد زنان نب میگویکه شما را م رایز 28
آنکه در ملکوت  کنیل ست،یدهنده ن دیتعم ییحیاز 

 »بزرگتر است. يخدا کوچکتر است از و
 

و پادشاهان  ایبسا انب میگویبه شما م رایز 24 :10لوقا
و  دندیبنگرند و ند د،ینیبیآنچه شما م خواستندیم

 1 ».دندیبشنوند و نشن د،یشنویآنچه شما م

 
 داوري در آینده توسط مسیح 2ح
 آینده پادشاهی مسیح 3ح

که روز آمدن او را متحمل تواند  ستیاما ک 2 :3مالکی
 رایز ستاد؟یتواند ا يظهور و نیکه در ح ستیشد؟ و ک

که او مثل آتش قالگر و مانند صابون گازران خواهد 
 بود.

 یکننده نقره خواهد نشست و بن یو مثل قالگر و مصف 3
 یرا مانند طال و نقره مصف شانیرا طاهر ساخته، ا يالو

 
 3مالکی  1

خداوند به  يبرا ياهیهد شانیتا ا دیدانخواهد گر
 عدالت بگذرانند

خداوند خواهد  دهیپسند میو اورشل هودایهیآنگاه هد 4
 بودیم نیشیپ يو سالها میقد امیشد چنانکه در ا

نزد شما خواهم آمد و به ضد  يداور يو من برا 5
 خورندیکه قسم دروغ م یجادوگران و زناکاران و آنان

 مانیتیزنان و  وهیکه بر مُزْدور در مزدش و ب یو کسان
 سازندیرا از حق خودش دور م بیو غر ندینمایظلم م
شهادت خواهم داد. قول  يبزود ترسند،یمن نمو از 

 است. نیا وتیصبا هوهی
مکالمه کردند و  گریکدیآنگاه ترسندگان خداوند با  16

را استماع نمود و کتاب  شانیخداوند گوش گرفته، ا
 یبه جهت ترسندگان خداوند و به جهت آنان يادگاری

 داشتند مکتوب شد زیکه اسم او را عز
که  يدر آن روز شـانیکه ا دیگویم وتیصبا هوهیو  17

من خواهند بود و بر  صام، ملْک خانموده نییمـن تع
بر پسرش که  یترحم خواهم نمود، چنانکه کس شانیا

  .دینمایترحم م کندیاو را خدمت م
 انیو در م رانیعادالن و شر انیو شما برگشته، در م 18

 که او را یو کسان ندینمایکه خدا را خدمت م یکسان
 نمود. دیخواه صیتشخ ند،ینمایخدمت نم

 
او  يرو شیشده، از پ ياز آتش جار ينهر 10 :7دانیال

و  کردندیآمد. هزاران هزار او را خدمت م رونیب
برپا  وانیبودند. د ستادهیا يکرورها کرور به حضور و
 2 .دیشد و دفترها گشوده گرد

 
درختان نهاده شده  شهیبر ر شهیو الحال ت 10 :3متی

و در  دهیبر اورد،ین کویکه ثمره ن یاست، پس هر درخت
 آتش افکنده شود.

. لکن دهمیم دیمن شما را به آب به جهت توبه تعم 11
 قیاز من تواناتر است که ال دیآیاو که بعد از من م

القدس و او شما را به روح ستم؛یاو ن نیبرداشتن نعل
 خواهد داد دیتعم تشآ

 3مالکی  2
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او غربال خود را در دست دارد و خرمن خود  12: 3متی
 رهیرا در انبار ذخ شیپاك کرده، گندم خو کویرا ن

 یکه خاموش یکاه را در آتش یخواهد نمود، ول
 ».دیخواهد سوزان ردیپذینم

 
شمارد و کالم مرا قبول  ریهر که مرا حق 48 :12یوحنا

کند، همان  يهست که در حق او داور ینکند، کس
خواهد  يبر او داور نیگفتم در روز بازپسکه  یکالم
  کرد.

 
 ياکه به من داده یآنان خواهمیپدر م يا 24 :17یوحنا

تا جالل مرا که  باشمیکه من م ییبا من باشند در جا
جهان  ياز بنا شیکه مرا پ رایز نند،یبب يابه من داده

 .يمحبت نمود
 

کالم طاهر  لهیتا آن را به غسل آب بوس 26 :5افسسیان
 د،ینما سیساخته، تقد

 
با ما  د،یکشیو شما را که عذاب م 7 :1دوم تسالوکیان

خداوند از آسمان  یسیکه ع یراحت بخشد در هنگام
 با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود

که  یاز آنان دیدر آتش مشتعل و انتقام خواهد کش 8
 حیمس یسیخداوند ما ع لیو انج شناسندیخدا را نم

 کنند،یاطاعت نم را
 

که خود را در راه ما فدا ساخت تا ما را از  14 :2تیطوس
خود طاهر سازد که  يبرا یبرهاند و امت یهر ناراست

 باشند. کویدر اعمال ن وریملک خاص او و غ
 

زنده بنا کرده  يمثل سنگها زیشما ن 5 :2اول پطرس
و کهانت مقدس تا  یبه عمارت روحان دیشویم

 یسیو مقبول خدا را بواسطه ع یروحان يهایقربان
 1 .دیبگذران حیمس

 

 
 3مالکی  1

و ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان و کهنه  6 :1مکاشفه
 نیباد تا ابداآلباد. آم ییساخت، او را جالل و توانا

و  دیاو را خواهد د یو هر چشم دیآیبا ابرها م نکیا 7
 يجهان برا يهاامت یزدند و تمام زهیکه او را ن یآنان

 .نی! آمی. بلدیخواهند نال يو
 

است و  دهیغضب او رس میروز عظ رایز 17 :6مکاشفه
 2»ستاد؟یا تواندیکه م ستیک

 
 ستیکه از تو نترسد، خداوندا و ک ستیک 4 :15مکاشفه

که تو تنها قدوس  رایز د؟یننما دیکه نام تو را تمج
ها آمده، در حضور تو پرستش امت عیو جم یهست

 »است! دهیکه احکام تو ظاهر گرد رایخواهند کرد، ز
 ; ۱۸۲۰:  ٥ وسعام ;۱:  ٤ مالکی; ٥; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 ; ۲٤, ۲۳:  ٤ حناوی; ٤۹:  ۱۲ قاول ;۱۷, ۹:  ۳ قاول; ۳٥ ۱۳:  ۲۳ متی
 . ۲٦ ۲٥:  ۱۲ ننیاراعب; ۳۰ ۲۸:  ۱۰ ننیاراعب; ۱۰ ٥:  ۱۱ نمیارو

 

 داوري در آینده توسط مسیح 2ح
 پادشاهی مسیحآینده  3ح
 پیش گویی در مورد آینده مردمش 9ح

که مثل تنور مشتعل  يآن روز نکیا رایز 1 :4مالکی
 عیمتکبران و جم عیخواهد آمد و جم باشد،یم

آن : ـدیگویم وتیصبا هوهیبدکاران کاه خواهند بود. و 
که نه  دیرا چنان خواهد سوزان شانیا دیآیروز که م

 خواهد گذاشت یباق شانیا يبرا ياو نه شاخه شهیر
آفتاب عدالت  د،یترسیشما که از اسم من م ياما برا 2

شفـا خواهـد بود و  يو يطلوع خواهد کرد و بر بالهـا
جست و  يپروار يهاآمده، مانند گوساله رونیشما ب

 کرد دیخواه زیخ
 دیخواه مالیرا پا رانیشر: دیگویم وتیصبا هوهیو  3

 شانیام، انموده نییکه من تع يدر آن روز ـراینمود ز
 خواهند بود سترشما خاک يهایکف پا ریز
و احکام  ضیرا که آن را با فرا یتورات بنده من موس 4

 ادیامر فرمودم ب بیدر حُور لیاسرائ یبه جهت تمام
  .دیآور

 

 4و  3 مالکی 2



 مالکی

۳٤۲ 
 

او غربال خود را در دست دارد و خرمن خود  12 :3متی
 رهیرا در انبار ذخ شیپاك کرده، گندم خو کویرا ن

 یکه خاموش یکاه را در آتش یخواهد نمود، ول
 ».دیخواهد سوزان ردیپذینم

 
که از  یو رحمت او نسال بعد نسل است بر آنان 50 :1لوقا
 .ترسندیماو 

 
 نور انسان بود. اتیبود و ح اتیدر او ح 4 :1یوحنا

 
است که نور در جهان آمد و  نیو حکم ا 19 :3یوحنا

از نور دوست داشتند، از آنجا که  شتریت را بمردم ظلم
 بد است. شانیاعمال ا

 
: خطاب کرده، گفت شانیباز بد یسیپس ع 12 :8یوحنا

که مرا متابعت کند، در  یمن نور عالم هستم. کس«
 ».ابدیرا  اتیظلمت سالک نشود بلکه نور ح

 
آل  يو ابنا زیبرادران عز يا« 26 :13اعمال رسوالن

و هر که از شما خداترس باشد، مر شما را کالم  میابراه
 نجات فرستاده شد. نیا
 

 ریرا ز طانیش يبزود یسالمت يو خدا 20 :16رومیان
 یسیخداوند ما ع ضی. فدییشما خواهد سا يهایپا

 1با شما باد حیمس
 

در آتش مشتعل و انتقام خواهد  8: 1دوم تسالوکیان
خداوند  لیو انج شناسندیکه خدا را نم یاز آنان دیکش
 کنند،یرا اطاعت نم حیمس یسیما ع

 
 يبنواخت که ناگاه صداها ياو فرشته 15 :11مکاشفه

سلطنت جهان «: گفتندین واقع شد که مبلند در آسما
 یاو شد و تا ابداآلباد حکمران حیاز آن خداوند ما و مس

 »خواهد کرد.
 

 
 4مالکی  1

ها خشمناك شدند و غضب تو و امت 18: 11مکاشفه
 يداور شانیتا بر ا دیو وقت مردگان رس دیگردظاهر 

و مقدسان و  ایانب یعنیشود و تا بندگان خود 
ترسندگان نام خود را چه کوچک و چه بزرگ اجرت 

 ».یرا فاسد گردان نیو مفسدان زم یده
 ;۱۰:  ٥۰ شعیاا; ٥; # ۲; # ۱# :  ھبمراجعھ شود

 . ۷:  ۳ طرسپدوم; ۲ ۱:  ٦٦ شعیاا 

 

 موعود اعالن شده استپیشینه مسیح  2پ
 امبریعنوان پموعود به حیخدمت مس 2ت
 مردمش شود لیباعث تبد یستیموعود با حیمس 23ث

روز  دنیرا قبل از رس ینب يایلیمن ا نکیا 5 :4مالکی
 خداوند نزد شما خواهم فرستاد بیو مه میعظ

 يپسران و دل پسران را بسو يو او دل پدران را بسو 6
را به  نیو زم ـمیایمبـادا ب ـد،یپدران خواهد برگردان

 لعنت بزنـم.
 

اخبار  ییحیو تورات تا  ایانب عیجم رایز 13 :11متی
 نمودندیم

 
و تمام  دیآیم اسیالبته ال«: او در جواب گفت 11 :17متی
 را اصالح خواهد نمود زهایچ
آمده است و  اسیکه الحال ال میگویبه شما م کنیل 12

کردند؛ به  يخواستند با واو را نشناختند بلکه آنچه 
 دیزحمت خواهد د شانیاز ا زیهمانطور پسر انسان ن

 دیتعم ییحیارهکه درب افتندیآنگاه شاگردان در 13
 2 .گفتیسخن م شانیدهنده بد

 
خداوند  يرا به سو لیاسرائ یاز بن ياریو بس 16 :1لوقا

 دیخواهد برگردان شانیا يخدا
خواهد  يو يرو شیپ اسیو او به روح و قوت ال 17

پدران را به طرف پسران و نافرمانان  يتا دلها دیخرام
خدا  يمستعد برا یرا به حکمت عادالن بگرداند تا قوم

 »سازد. ایمه
 

 4مالکی  2



 مالکی

۳٤۳ 
 

ما ساکن شد، پر  انیو م دیو کلمه جسم گرد 14 :1یوحنا
 ستهیشا یجالل م،یدیو جالل او را د ؛یو راست ضیاز ف

 پدر. گانهیپسر 
 نیا«: گفتیبر او شهادت داد و ندا کرده، م ییحیو  15

 شیپ د،یآیاست آنکه درباره او گفتم آنکه بعد از من م
 که بر من مقدم بود رایاز من شده است ز

به عوض  ضیو ف میافتیما بهره  عیاو جم يپُر ازو  16
 ضیف
و  ضیعطا شد، اما ف یموس لهیبه وس عتیشر رایز 17

 دیرس حیمس یسیع لهیبه وس یراست
که در  ياگانهیاست؛ پسر  دهیند یخدا را هرگز کس 18

 آغوش پدر است، همان او را ظاهر کرد.
 

به اجداد گفت که  یموس رایز 22 :3اعمال رسوالن
برادران شما  انیمثل من، از م یشما نب يخداوند خدا

. کالم او را در هر چه به ختیشما برخواهد انگ يبرا
 دیشما تکلم کند بشنو

را نشنود، از قوم منقطع  یکه آن نب ینفسو هر  23
 گردد.

و در دست راست خودهفت ستاره داشت  16 :1مکاشفه
و  آمدیم رونیب زیدو دمه ت يریو از دهانش شمش

 1 .تابدیاش چون آفتاب بود که در قوتش مچهره
 ; ۲٦ ۱٤:  ۱۳ متی ;۱:  ۳ مالکی; ۳:  ٤۰ شعیاا; ٥# :  ھبمراجعھ شود

; ۱۳ ۱۱:  ۹ سقرم; ٤۹ ٤۷:  ۲۷ متی ;۳۰ ۲۷:  ۲٤ متی; ۳۸ ۳٥:  ۲۳ متی
 ;۲۷ ۲۲:  ۲۱ قاول; ٤۱٤٤:  ۱۹ قاول; ۲۸ ۲٦:  ۷ قاول ;۷٦:  ۱ قاول

 . ۲٥, ۲۱:  ۱ حناوی

 
 
 
 
  

 
 4مالکی  1



 مالکی

۳٤٤ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاناخ

 Tanakh va Tenach )کلمه استمخفف سه ( تاناخ یا تاناچ

 "TE = Torah "Teaching ی)پنج کتاب موس( مخفف تورات = تا

 "Na = Nevi'im "Prophets ایانب يکتابهامخفف  = نا

 "CH,KH= Ketuvim "Writings نوشته هامخفف  = چ ای خ

 

 



 فهرست مرجع به عهد قدیم (تاناخ)

۳٤٥ 
 

 متی

 7: 14اشعیا  23 :1

 5: 2میکاه  6 :2

 11: 1هوشع  15 :2

 31: 15ارمیا  18 :2

؛ اشعیا 69: 10،9؛ مزامیر 6: 13اعداد  ; 23 :2

2 :53 

 40: 3اشعیا  3 :3

 8: 3تثنیه  4 :4

 91: 12،11مزامیر  6 :4

 6: 16تثنیه  7 :4

 10: 20تثنیه  ؛6: 14،13تثنیه  10 :4

 9: 2،1اشعیا  15-16 :4

 57: 15اشعیا  3 :5

 61: 3،2اشعیا  4 :5

 61: 1؛ اشعیا 29: 19اشعیا  5 :5

 ؛3؛49: 10؛ اشعیا 41: 17اشعیا  6 :5

 55: 1اشعیا  

 6: 8؛ میکاه 112: 4مزامیر  7 :5

 ؛22: 11؛ امثال 73: 1مزامیر  8 :5

 ؛36: 25حزقیال 

 66: 5اشعیا  11 :5

 3: 10اشعیا  12 :5

 6: 6؛ ایوب 2: 13الویان  13 :5

 4: 18امثال  14 :5

 25: 37خروج  15 :5

 60: 1؛ اشعیا 61: 3اشعیا 3 16 :5

 40: 6؛ مزامیر 42: 21اشعیا 8 17 :5

 متی

 ؛51: 6اشعیا ;40: 8اشعیا  18 :5

 119: 89مزامیر 

: 3؛دانیال 27: 26تثنیه ;؛12: 32تثنیه  19 :5

12 

 ؛20: 13خروج ;9: 6،5پیدایش  21 :5

 5: 17تثنیه 

 25: 8امثال  25 :5

 5: 18تثنیه ;20: 14خروج  27 :5

 24: 1تثنیه  31 :5

 30: 2اعداد ;19: 12الویان  33 :5

 21: 24خروج  38 :5

15: 7تثنیه  -14 42 :5  

 139: 21مزامیر ;19: 18الویان  43 :5

 23: 4خروج  -5 44 :5

 20: 26الویان ;19: 2الویان  48 :5

 17-1: 10؛ اشعیا 16: 17،16تثنیه  23-24 :5

 5: 3زکریا ;4: 15هوشع  34-35 :5

 20: 6امثال ;37: 21مزامیر  2 :6

58: 10اشعیا  -12 4 :6  

 5: 2جامعه  7 :6

 38: 9مزامیر  8 :6

 64: 8اشعیا ;63: 16اشعیا  9 :6

 7: 27دانیال ;2: 44دانیال  10 :6

 35 - 16: 16خروج  11 :6

 1: 18اشعیا ;34: 7خروج  12 :6

 8: 2تثنیه  13 :6

 5 - 58: 3اشعیا  16 :6



 فهرست مرجع به عهد قدیم (تاناخ)

۳٤٦ 
 

  

 متی

 10: 3دانیال ;9: 8جامعه  17 :6

 14 -5: 10؛جامعه 62: 10مزامیر  19 :6

 20: 39خروج  24 :6

 55: 22مزامیر  25 :6

 30 -1: 29پیدایش  26 :6

 55: 22؛ مزامیر 22 -25: 20الویان  31 :6

 ؛13 -3: 10،9امثال  33 :6

 3: 11ان ھاول پادشا

 3: 23؛ مراثی ارمیا 20 -16: 18خروج  34 :6

 6: 10دانیال ;4: 33دوم تواریخ  5-6 :6

 21-50: 16مزامیر ;12: 5دوم سموئیل  7 :7

 29: 13،12؛ ارمیا 55: 7،6اشعیا  7 :7

 13-103: 11مزامیر ;8: 5پیدایش  11 :7

 8: 17،16؛ زکریا 5: 15،14عاموس  12 :7

 35: 8اشعیا  14 :7

 3-13: 1تثنیه  15 :7

 92: 14،13مزامیر  17 :7

 17: 8ارمیا  18 :7

 7-15: 2حزقیال  19 :7

 8: 3،2؛ هوشع 29: 13اشعیا  21 :7

 6: 8مزامیر  23 :7

 18: 19،18تثنیه  29 :7

 16-13: 10حزقیال  26-27 :7

 53: 4اشعیا  17 :8

 ؛6: 6؛ هوشع 21: 3امثال  13 :9

 8-6: 6میکاه 

  

 متی

 33: 9تثنیه  37 :10

 20: 7پیدایش  41 :10

 12: 6ارمیا ;3: 15پیدایش  35-36 :10

 ؛6-35: 4اشعیا ;29: 18اشعیا  5 :11

 7-42: 6اشعیا 

 3: 1مالکی  10 :11

 4: 5مالکی  14 :11

 14: 15،13اشعیا  23 :11

 4: 6مراثی ارمیا  24 :11

 8-1: 5؛ ارمیا 8: 2مزامیر  25 :11

 45: 10اشعیا  26 :11

 ؛3;-55: 1؛ اشعیا 11: 10اشعیا  28 :11

 6: 16ارمیا 

 ؛4-42: 1؛ اشعیا 9: 9زکریا  29 :11

 6: 16ارمیا 

 23: 25تثنیه  1 :12

 36-15: 32؛ اعداد 23: 12خروج  2 :12

 6 -21: 3اول سموئیل  3 :12

 ؛29: 33خروج ;25: 30خروج  4 :12

 9-24: 8الویان  

 13: 17؛ نحمیا 28: 20،19اعداد  5 :12

 3: 1مالکی  6 :12

 ؛6: 6؛هوشع 17-1: 11اشعیا  7 :12

 8-6: 6میکاه 

 23: 5،4خروج  11 :12

 37: 31،30زامیر  35 :12



 فهرست مرجع به عهد قدیم (تاناخ)

۳٤۷ 
 

 12: 14جامعه  36 :12

 متی

 13: 3امثال  37 :12

 1: 17یونس  40 :12

 ؛4-42: 1اشعیا ;11: 10،2اشعیا  17-21 :12

 49: 6اشعیا  

 10 – 10: 1ان ھاول پادشا 41-42 :12

 ;24: 3حزقیال ;17: 2حزقیال  3 :13

 29: 10اشعیا ;25: 14،9،8مزامیر  11 :13

 ;12: 2حزقیال ;44: 15اشعیا  13 :13

 78: 2مزامیر  35 :13

 12: 3دانیال  43 :13

 29: 12،10اشعیا ;6: 10،9اشعیا  14-15 :13

 20: 9الویان ;20: 12خروج  4 :15

 16 :5تثنیه  

 3 :29اشعیا 8 :15

 21 :60؛ اشعیا13 :92مزامیر 13 :15

 16 :9اشعیا 14 :15

 32 :10امثال 18 :15

 9 :17؛ ارمیا5 :6پیدایش 19 :15

 24 :2پیدایش 5-6 :15

 17 :1یونس 4 :16

 10 :7؛ دانیال12 :62مزامیر 27 :16

 6-5 :4مالکی 11 :17

 ؛11 :91؛ مزامیر7 :34مزامیر 10 :18

 7 :13زکریا

 7 :13؛ زکریا11 :40اشعیا 14 :18

 17 :19الویان 15 :18

 15 :19تثنیه 16 :18

 متی

 7 :55اشعیا 22 :18

 27 :1پیدایش 4 :19

 1 :24تثنیه 7 :19

 1 :3ارمیا 9 :19

 ؛17-12 :20خروج 18 :19

 21-16 :5تثنیه

 3 :19الویان 19 :19

 18-10 :8تثنیه 23 :19

 6 :8زکریا -27 :32ارمیا 26 :19

 22 :7دانیال -22 :66اشعیا 28 :19

 26 :118مزامیر 9 :21

 2-1 :3مالکی 12 :21

 7 :56اشعیا 13 :21

 3 :8مزامیر 16 :21

 23-22 :118مزامیر 42 :21

 ؛26: 2اشعیا ;32: 10خروج  43 :21

 55: 5اشعیا  

 12: 3زکریا ;8: 14اشعیا  44 :21

 9 :9زکریا 4-5 :21

 3: 6خروج  32 :22

 30: 6؛ تثنیه 10: 12؛ تثنیه 6: 5تثنیه  37 :22

 19: 18الویان  39 :22

 110: 1مزامیر  44 :22

 ؛29: 23؛ امثال 4: 28پیدایش  35 :23

 22-24: 20؛ دوم تواریخ 57: 15اشعیا 

 22: 5ارمیا  38 :23



 فهرست مرجع به عهد قدیم (تاناخ)

۳٤۸ 
 

 118: 26مزامیر  39 :23

 متی

 9: 27دانیال  15 :24

 12: 1دانیال  21 :24

 32: 8،7حزقیال ;13: 10اشعیا  29 :24

 2: 31یوئیل 

 13-10 :7دانیال 30 :24

 12: 10؛ زکریا 7: 13،10دانیال  30 :24

 27: 13اشعیا ;11: 12اشعیا  31 :24

 6 :51اشعیا -26 :102مزامیر 35 :24

 14-13 :7دانیال 31 :25

 22-17 :34حزقیال 32 :25

 2: 21؛ امثال 8-18: 2پیدایش  35 :25

 31: 20،19ایوب  36 :25

 2 :12دانیال 46 :25

 11: 13،12زکریا  15 :26

 41: 9مزامیر  23 :26

 13: 7زکریا  31 :26

 6 :9پیدایش  52 :26

 31-22: 1مزامیر  -12- 53: 1اشعیا  54 :26

 13: 7زکریا  56 :26

 7: 13دانیال ;110: 1مزامیر  64 :26

 22: 18مزامیر  35 :27

 11: 13،12زکریا  9-10 :27

 9-2: 6مزامیر  - 8: 6مزامیر  18 :28

 14 :7دانیال
 

 

 

 

 مرقس

 1 :42؛ اشعیا7 :2مزامیر 11 :1

 44 :2دانیال 15 :1

 10 :47حزقیال 17 :1

 19-18 :89مزامیر 24 :1

 1 :3مالکی ؛3 :40اشعیا 2-3 :1

 6-3 :21اول سموئیل 25 :2

 9 :24الویان 26 :2

 15-12 :5؛ تثنیه14 :31خروج 27 :2

 2 :78مزامیر 2 :4

 10-9 :6اشعیا 12 :4

 10-9 :90؛ مزامیر4-2 :78مزامیر 22 :4

 17 :8جامعه  27 :4

 13 :3یوئیل 29 :4

 4 :93؛ مزامیر29 :107مزامیر 39 :4

 11-10 :55اشعیا 3-9 :4

 ؛6-5 :31حزقیال 30-32 :4

 12-10 :4دانیال

 2 :10؛ زکریا6: 50ارمیا 34 :6

 32-23 :107مزامیر 45-52 :6

 31 :33؛ حزقیال13 :29اشعیا 6 :7

 16 :5؛ تثنیه12 :20خروج 10 :7

 2 :42اشعیا 24 :7

 3-1 :14؛ مزامیر5 :6پیدایش 21-23 :7

 21 :5؛ ارمیا7-5 :115مزامیر 18 :8

 17 :1یونس؛ 2 :6هوشع 31 :8

 8-7 :49مزامیر 37 :8

  



 فهرست مرجع به عهد قدیم (تاناخ)

۳٤۹ 
 

 مرقس

 17 :33اشعیا 2 :9

 9 :7دانیال 3 :9

 13 :7دانیال 7 :9

 5 :4؛ مالکی1 :3مالکی 11 :9
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