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    پس از اين كه عيسا به آسمان صعود كرد، او براي ما روح 
القدس را فرستاد. او شما را تعليم داده و هدايت خواهد كرد 
و به شما قدرت خاص خدا را خواهد بخشيد تا به ديگران نيز 

بگوييد.

من مي خواهم 
به دوستان ام 

بگويم!

هي! اين بهترين اتفاقي 
است كه افتاده! براي تو 
هم مي تونه اتفاق بيفته! 

تو مي توني ايمان بياوري  
و همين تصميمي را 
بگيري كه من گرفتم! 
دعا كن و خدا صداي 
تو را مي شنود. او تو 

را دوست دارد. او تو را 
خواهد بخشيد و تو فرزند 

او مي شوي.

اوه، من اكنون فرزند خدا هستم، 
اين طور نيست؟!

مطمئنا!

  اكنون براي اين كه خدا را بهتر 
بشناسيد، در دعا با او حرف بزنيد و 

درباره ي او در كتاب اش، كتاب مقدس، 
بخوانيد. خدا با ما از طريق كتاب اش 
صحبت مي كند و به شما درباره ي 
بهترين كارهايي كه بايد انجام دهيد، 
مي گويد.

آن ها چه 
چيزهايي 

هستند، پدر؟

خدا را محبت 
كردن، به مردم 
درباره ي عيسا 

گفتن و نشان دادن 
قدرت و محبت 
خدا به آن ها.

عيسا به پيروان اش گفت: » پس برويد و همه ي قوم ها را شاگرد 
سازيد.... به آن ها تعليم دهيد كه هر آن چه به شما فرمان داده ام، به جا 

آورند، اينك من هر روزه تا پايان عصربا شما هستم!«  متا 82: 02-91
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»خداي عزيز، من مي دانم كه گناهكارم. من انتخاب هاي اشتباهي 
من  ببخش.  را  من  ام!  متاسف  من  ام.  كرده  بدي  كارهاي  و  داشتم 

براي  كه  را  عيسا  شناسم،  مي  را  پسرت 
را  او  تو  كه  دارم  ايمان  مرد!  من  گناهان 
خواهم  مي  من  برخيزانيدي.  مردگام  از 
براي محبت  باشد.  من  عيسا خداوند  كه 
ات نسبت به من و اين كه مرا فرزند خود 
خواهش  اكنون  گزارم.  سپاس  ساختي، 
تا  سازي  پر  القدس  روح  با  مرا  كنم  مي 
تمام قوتي را كه براي اطاعت و پيروي تو 

نياز دارم، داشته باشم. آمين!«
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من مي خواهم فرزند خدا 
باشم، آن وقت مي توانم

 بااو باشم.

اين بي نظيره، نيما. اين مهم ترين تصميمي است كه تا به حال گرفته اي! 
كتاب مقدس به ما مي گويد كه گناه ما را از خدا جدا مي سازد. هم چنين 
مي گويد: » اگر به زبان خود اعتراف كني كه عيسا خداوند است و در دل 
خود ايمان داشته باشي كه خدا او را از مردگان برخيزانيد، نجات خواهي 

يافت. زيرا در دل است كه شخص ايمان مي آورد و پارسا شمرده مي شود، 

من مي توانم چنين چيزي 
بگويم!من حقيقتا به عيسا 

باور دارم!

پس بيا اين را به خدا بگو، نيما! او هميشه گوش مي دهد. او 
دعاهاي ما را مي شنود و به     آن ها جواب مي دهد. پس اين 

دعا را با من بخوان!

و با زبان است كه اعتراف مي كند و 
نجات مي يابد.« 
روميان 01: 01-9
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نزد شما مي فرستم.« 
هنگامي كه عيسا صحبت اش را با شاگردان اش تمام كرد، آن ها او را ديدند كه 

به سوي آسمان باال برده شد و در ميان ابرها ناپديد گرديد. دو فرشته به آن ها گفتند: 
» همين عيسا كه از ميان شما به آسمان برده شد، باز خواهد آمد، به همين 

گونه كه ديديد به آسمان رفت.«
يك روز عيسا به خاطر تمام فرزندان خدا بازخواهد گشت، براي تمام كساني كه 
باور دارند  عيسا بزاي آن ها مرد و اكنون  بخشيده شده اند. ما همواره با او خواهيم 

بود. هيچ چيز نمي تواند بار ديگر ما را از محبت او جدا سازد! 
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امروز عيسا کجاست؟
يوحنا 61، اعمال 1 

- عيسا چند هفته با شاگردان بود؟
- آن ها حتما خيلي خوشحال بودند!

- بله، اما اكنون عيسا كجاست؟ 
- پرسش خوبيه، نيوشا!

عيسا گفت: » من  به شما راست مي گويم كه رفتن ام به سود شماست. زيرا 
اگر نروم، روح القدس نخواهد آمد ؛ اما اگر بروم او خواهد آمد، چون من او را 
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- اين بهترين قسمت ماجراست!
- بله، نيما! پس از اين كه او بهاي گناهان مارا پرداخت، خدا او را از مرگ 

برخيزانيد و زنده كرد. اين تمام نقشه ي خدا بود. 
به  عيسا  كردند،  واقعه صحبت مي  اين  درباره ي  هنگامي كه شاگردان 
طور ناگهاني در ميان ايشان ايستاد. او گفت : » سالم بر شما باد!« اما 
تمام آن جماعت دچار ترس وحشتناكي شدند، چرا كه فكر مي كردند 

روح ديده اند!
او پرسيد: »چرا مي ترسيد. به دستان ام نگاه كنيد، به پاهايم نگاه 
و  كنيد  لمس  مرا  هستم.  خودم  حقيقتا  كه  ببينيد  توانيد  مي  كنيد. 

مطمئن شويد كه من روح نيستم!«

عيسا زنده است.
متا 82، لوقا 42 

دوستان عيسا، جسد او را داخل قبر قرار دادند. 
در سپيده دم روز اول هفته دو زن به سمت مقبره رفتند.

ناگهان زمين لرزه ي شديدي واقع شد، زيرا فرشته ي خداوند از آسمان 
نازل شد و به سوي مقبره رفت و سنگ را از برابر آن به كناري غلطانيد و 

بر آن نشست. 
مصلوب  عيساي  جوي  و  جست  در  كه  دانم  مي  نترسيد!   « گفت:  او 
هستيد. او اين جا نيست! زيرا همان گونه كه فرموده بود، برخاسته است. 

پس بي درنگ برويد و به شاگردانش بگوييد.«
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عيسا برصليب مرد 
لوقا 32

آن ها عيسا را به صليب  كشيدند. 
عيسا گفت: » پدر، اين ها را ببخش زيرا نمي دانند چه مي كنند« 

او به صليب كشيده شده  دو نفر ديگر كه هر دو جنايتكار بودند، كنار 
بودند. يكي از آن ها كه كنار او آويزان بود، اهانت كنان به او گفت: » مگر 
تو مسيح نيستي؟ ) مسيح نام ديگري است براي پسر خدا ( پس ما و خودت را 
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- عيسا يكي از دشمنان اش را شفا داد؟
- بله، نيوشا. او همه را دوست دارد.  آن ها عيسا را گرفتند و او را دستگير كردند.

 آن ها او را نزد حاكم محلي آن جا يعني پيالتس بردند و او را محاكمه كردند. 
سربازان عيسا را زدند، بر سرش تاج خار گذاشتند و او را مسخره نمودند. سپس 

پيالتس با مردم صحبت كرد:
»اينك او را نزد شما بيرون مي آورم تا بدانيد كه من هيچ سببي براي 

محكوم كردن او نيافتم.« 
اما مردم فرياد مي زدند : » مصلوب اش كن! مصلوب اش كن!« 

سپس پيالتس عيسا را به آن ها داد تا مصلوب اش كنند. 
- اما او هيچ كار اشتباهي انجام نداده بود! اين عادالنه نيست!
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دستگيري و محاكمه ي عيسا 
لوقا 22 ، يوحنا 91 

يك شب هنگامي كه عيسا با شاگردان اش صحبت مي كرد، رهبران مذهبي 
گروهي را با چماق و شمشيرفرستادند.

شاگردان فرياد زدند: » خداوندا! آيا بايد بجنگيم؟ ما شمشيرهايمان را 
مي كشيم!« و يكي از آن ها ضربه اي به يك غالم زد و گوش راست اش را 

بريد. 
اما عيسا گفت: » دست نگاه داريد!« و گوش آن مرد را لمس كرد و او 

را شفا داد. 
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آيند. آن ها را باز مداريد! هر کس ايماني همانند ايمان کودکان نداشته باشد، 
وارد پادشاهي خدا نخواهد شد.« سپس آن ها را در ميان بازوانش گرفته، دست 

هايش را بر آن ها نهاده و برکتشان داد.

- من هم مي خواهم به وسيله ي عيسا برکت بيابم.
اندازه  به همان  را  امروز هم همان است و کودکان  نيما. عيسا  تواني  تو هم مي   -

دوست   دارد. 

اگرچه هيچ کس مانند او نبود، اما آن چه انجام و تعليم مي داد، رهبران مذهبي را 
خشمگين مي کرد. آنان از اين که مردم او را بيشتر دوست داشتند، دچار حسادت مي 

شدند ؛ بنابراين نقشه کشيدند تا او دستگير کنند. 
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عيسا و کودکان 
متا 91 – مرقس 01 

عيسا به مردم نشان داد که خدا بچه ها را دوست دارد. او آن ها را شفا مي داد، به 
آن ها اجازه مي داد تا به او کمک کنند ) مثل آن پسر بچه در غذا دادن به مردم (، او 

حتا آن ها را از مرگ برخيزانيد و زنده ساخت. 

کودکان زيادي را نزد عيسا مي آوردند تا او بر آن ها دست گذاشته و برايشان 
دعا کند. شاگردان به مردم گفتند که مردم نبايد او را به زحمت بياندازند.

وقتي عيسا آن چه را در حال وقوع بود ديد، گفت :« بگذاريد بچه ها نزد من 
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عيساي معجزه گر 
متا 41- يوحنا 6

  - عيسا کارهاي جالب و شگفت آور ديگري نيز انجام داد. او توفان را آرام 
مي کرد و بر روي آب راه مي رفت!

  - حتما خيلي جالب بوده؟
  - همين طوره نيما. يک بار بيش از 5000 نفر دنبال عيسا تا جايي دور آمده 
بودند. دوستان و شاگردانش،مي خواستند مردم گرسنه را بفرستند تا براي خودشان 

تدارک غذا ببينند، چون ديروقت بود. 

 عيسا گفت: » نيازي نيست، شما به آن ها غذا بدهيد.« 
آندرياس گفت: » اين جا پسرکي است که پنج نان و دو ماهي دارد. اما 

اين کجا مي تواند اين گروه را سير کند.«
عيسا نان ها را گرفت، نزد خدا شکرگزاري کرد و آن ها را بين مردم  
تقسيم کرد. سپس همين کار را با ماهي ها کرد. همه به فراواني حوردند تا 

سير شدند. 
 عيسا به شاگردان گفت: »خرده هاي نان باقي مانده را جمع کنيد تا 

چيزي به هدر نرود.«
  همه چيز تنها با پنج نان شروع شده بود، اما باقي مانده ي تکه هاي 

نان که مردم نخورده بودند، بالغ بر 12 سبد گرديد.
کرده  شروع  آن  با  که  بود  غذايي  از  بيشتر  مانده  باقي  نان   -  

بودند؟
نيوشا. عيسا به آن ها تعليم مي داد که خدا    -  درسته 

مي تواند تمام نيازهاي آن ها را برطرف کند. امروز 
هم او براي ما، زماني که از او درخواست مي کنيم، 

همان کار را انجام مي دهد. 
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هم او براي ما، زماني که از او درخواست مي کنيم، 

همان کار را انجام مي دهد. 
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عيساي شفا دهنده
متا 4 و 9 

را  خدا  تا  کرد  مي  کمک  مردم  به  عيسا 
را  ها  آن  داد که خدا  نشان مي  او  بشناسند. 
او به کار  اين راه ها که  از  دوست دارد. يکي 
مي برد، شفاي مردم از تمام بيماری ها ضعف 
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هر  يافتند.  مي  شفا  سريع  مريضان 
و  ديوها  اسارت  نوع  هر  درد،  و  بيماري 
ارواح شرير، يا نابينايي و معلوليت را شفا 
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عيساي معلم 
لوقا 2- متا 22- يوحنا 3

وقتي او 12 سال بيشتر نداشت، در اورشليم با معلم ها بود.
او در معبد در حال بحث درباره ي مسايلي ژرف و مهم بود. تمام 
کساني که به او گوش مي دادند، از فهم و جواب هاي او در شگفت 

بودند.
عيسا، هم از نظر قامت و هم از نظر حکمت رشد مي کرد و خدا 

و هر کسي که مي شناختش، او را دوست داشت.
وقتي سي ساله شد، شروع به تعليم و موعظه نمود. او تعليم مي داد 
که خدا مراقب فکر و کارهاي مردم است. او مي گفت: »شما بايد خدا را 
با تمام قلب و، تمام جان و تمام فکرتان دوست داشته باشيد. اين 
اولين و بزرگترين فرمان است و فرمان دوم که به همان مهمي است 

؛ همسايه ات را همچون خودت دوست داشته باش.«
به سمت  ما  بازگرداندن  در  آور خدا  نقشه ي شگفت  درباره ي  عيسا 

خودش مي گفت.
او مي گفت: » خدا آن قدر جهان را دوست داشت که پسر يگانه 
اش را داد تا هر که به او ايمان آورد هالک نگردد بلکه حيات جاودان 

يابد.«
- من به عيسا ايمان دارم پدر.

- اين خيلي عاليه نيوشا!
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درست قبل از اين که کودک به دنيا بيايد، ناچار شدند به بيت لحم  بروند.  
وقتي آن ها در آن جا بودند، مريم اولين فرزندش را که يک پسر بود، 

به دنيا آورد.
خدا فرشتگانش را فرستاد تا خبر تولد پسرش را به مردم بدهند. آن ها آمدند 

تا آن حادثه ي شگفت آور را ببينند : پسر خدا همچون يک بچه متولد شد.
- عيسا همانند بچه هاي ديگر متولد شد؟ 

- آيا او به مدرسه هم مي رفت؟ بازي هم مي کرد؟ 
- بله نيما! او همچنين از والدينش اطاعت مي کرد 

و مطيع پدر حقيقي اش خدا بود. او هرگز گناه نکرد.

عيسا متولد مي شود 
متا 1- لوقا 2

خدا پسرش را در رحم مريم قرار داد. او يوسف را انتخاب کرد تا مريم را در 
مراقبت از پسرش کمک کند. به اين علت که آن کودک فرزند خدا بود، بدون گناه 

متولد شد.   
يکي از فرشتگان خدا در رويا به يوسف ظاهر شد.

فرشته گفت : » مريم پسري خواهد داشت و تو نامش را عيسا خواهي 
نهاد، زيرا او قومش را از گناهانشان نجات خواهد داد. ) عيسا به معناي » 

خداوند نجات مي دهد« است.( 
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خدا آدم و حوا را دوست 
داشت. او مي خواست 

آن ها حق انتخاب 
داشته باشند، آن ها 
بايد خودشان انتخاب 
مي کردند که او را 
دوست داشته باشند 
و از او اطاعت کنند. 
اما آن ها نااطاعتي را 
انتخاب کردند. آن ها 

نمي دانستند جدايي از 
خدا تا چه حد مي تواند 

وحشتناک  باشد. به اين 
خاطر که آن ها گناه را 
انتخاب کردند، همه ي 
کساني که بعد از آن ها 
آمدند، گناهکار متولد 

شدند و از او جدا.

مقصود شما اين است 
که ما به خاطر آن ها 

نمي توانيم با خدا باشيم؟ 
اين عادالنه نيست!

نه فقط به خاطر آن ها نيما. همه ي 
ما وقتي کارهاي اشتباه مي کنيم، 

گناهکاريم. اما نگران نباش. خدا نقشه 
ايي بي نظير و شگفت انگيز داشت تا ما 
را به سمت خود بازگرداند. او تنها به يک 

فرد کامل احتياج داشت.

زماني که همه چيز آماده بود، 
خدا نقشه اش را به 

عمل آورد، اين نقشه با يک 
کودک آغاز شد.
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آن ها را بيرون کرد؟ 
يعني خدا ديگر آن ها را 

دوست نداشت؟
من هرگز به شيطان 
گوش نخواهم کرد!

آيا آن ها خدا را 
باز هم ديدند؟

چه خبره بچه ها؟ يکي يکي! خدا هنوز 
آن ها را دوست داشت، اما او از گناه 
متنفر است. گناه ما را از خدا جدا  

مي سازد.
پس چرا خدا آن درخت را 

در آن جا گذاشته بود؟
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گناه آدم و حوا 
پيدايش باب 3

 شيطان، دشمن خدا، خود را به شکل يک مار درآورد. او نمي خواست آدم و حوا 
با خدا باشند و از او اطاعت کنند. 

او ازحوا پرسيد: »آيا خدا حقيقتا به شما گفته که نبايد از ميوه هاي باغ 
بخوريد؟« 

حوا جواب داد: »تنها درختي که در وسط باغ است خدا گفت از ميوه 
اش نخوريم. خدا مي گويد اگر از آن بخوريم يا حتا لمسش کنيم، خواهيم 

مرد.«
مار در حالي که نيشش را تکان مي داد و فش فش مي کرد گفت: 

»شما نخواهيد مرد، بلکه تنها شبيه خدا خواهيد شد.«
حوا وسوسه شد. آن ميوه به نظر تازه و خوش مزه مي رسيد 

و مي توانست او را بسيار دانا سازد! پس او...
» نه! اونو نخور حوا!« 

» هشدار خوبي بود نيما. اما او اين کار را کرد، آدم هم مثل 
حوا از آن ميوه خورد.«

ناگهان هر دو ترسان شدند. آن ها خود را زماني که خدا براي قدم 
زدن به باغ آمد، از او پنهان کردند. آن ها با نااطاعتي ازمرتکب 

گناه شده بودند. بنابراين خدا آن دو را به جايي دور، خارج از باغ 
عدن فرستاد.
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» نه! اونو نخور حوا!« 

» هشدار خوبي بود نيما. اما او اين کار را کرد، آدم هم مثل 
حوا از آن ميوه خورد.«

ناگهان هر دو ترسان شدند. آن ها خود را زماني که خدا براي قدم 
زدن به باغ آمد، از او پنهان کردند. آن ها با نااطاعتي ازمرتکب 

گناه شده بودند. بنابراين خدا آن دو را به جايي دور، خارج از باغ 
عدن فرستاد.

گناه آدم و حوا 
پيدايش باب 3
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خلقت - 
آدم و حوا 

پيدايش باب 1و2 

 خدا گفت: » انسان را به صورت ما و شبيه خودمان 
بسازيم.« خدا بدن انسان را از خاک زمين شکل داد 
و  در او روح حيات را دميد. به اين ترتيب،آدم يک 

فرد زنده شد. 
- خاک؟

- درسته نيما، خدا هر کاري مي تواند انجام دهد. 
سپس خدا گفت : » اين خوب نيست که آدم تنها 
بماند، براي او شريکي خلق خواهم کرد تا به او کمک 
عميق  خوابي  به  را  آدم  خدا  خداوند  بنابراين  کند.« 
فرو برد. او يکي از دنده هاي آدم را گرفت و زن را از 

آن دنده ساخت.«
خداوند، زن يعني حوا رابه عنوان همسر نزد آدم برد. 

درخت  و  زندگي  درخت  خداوند  باغ،  وسط  در 
معرفت نيک و بد را قرار داد. اما خداوند به آدم اخطار 
باغ  هاي  ميوه  تمام  از  آزادانه  تواني  مي  »تو  کرد: 
بخوري، به غير از ميوه ي درخت شناخت خوب و بد. 

اگر از آن بخوري مطمئنا خواهي مرد.«
آدم و حوا در باغ عدن زندگي مي کردند و بسيار 

شاد و خو شحال بودند. آن ها نزديک خدا بودند 
و از بودن با او لذت مي بردند. اما يک روز...
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خدا 
کتاب ها 

را  خودش 
ننوشته، 
اين طور 
نيست؟

نيما جان، خدا از چهل فرد مختلف براي اين کار 
استفاده کرده است. آن ها در طول يک دوره ي 
1500 ساله، کتاب مقدس را نوشته اند. کتاب 

مقدس شامل 66 کتاب است که همه با هم يک 
پارچه بوده و در يگانگي هستند. تنها خداست که 

مي تواند چنين کتابي را به وجود آورد.

خدا چه 
شکلي است؟ 

خدا مراقب ماست ؛ وقتي از او درخواست کمک مي کنيم، به 
ما جواب مي دهد. او مقدس و پاک است. شما نمي توانيد او را 

ببينيد، اما او همه چيز را مي بيند و مي داند. او مي تواند هر کاري 
را انجام دهد. به من اجازه دهيد تا داستان را برابتان تعريف کنم تا 

خودتان همه چيز را ببينيد. 

مدت ها پيش، خدا دنيا و هر چيزي که در 
آن است را خلق کرد! سپس خدا باغي را 

خلق کرد و آن را عدن ناميد. او باغ را براي 
يک خلقت خيلي خاص آماده مي کرد.

آن خلقت 
ما هستيم!
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شما به ما قول داده بوديد 
مهمترين داستان را تعريف 

کنيد، يادتون رفته؟

درسته! مهمترين داستان 
از مهمترين کتاب ؛ کتاب 

مقدس، کتاب خدا.
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خواهش مي کنيم 
پدر!

 نيما، نيوشا،
شما قول داديد درباره ي چه خبره؟

بزرگ ترين هديه صحبت 
كنيد، يادتان هست؟

درست است! اين داستان را 
مي توانيد در بزرگ ترين 

كتاب، كتاب مقدس، كتاب 
خدا پيدا كنيد.

يک داستان 
کتاب مقدسي؟

نه فقط يک داستان 
کتاب مقدسي، 

بلکه يک داستان از 
کل کتاب مقدس 
– داستان نقشه ي 

خدا براي انسان.

ما از کجا  
مي دانيم 

کتاب مقدس، 
کتاب خداست؟

MIS Farsi.indd   31MIS Farsi.indd   31 10/7/21   1:16 PM10/7/21   1:16 PM



Djungle Cover_MIS_Update.indd   29/21/2015   9:05:49 AM

مهمترين
نی ستا ا د  

  که تا به حال

 گفته شده است
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