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.  نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



ھ وقتی روزی عیسی بھ معبد رفت فھمید ک
در معبد .مردم بھ خانھ خدا بی حرمتی میکنند

ل خرید و فروش حیوانات انجام میدھند و مشغو
.صرافی ھستند



ون با طناب شالقی ساخت ھمھ فروشندگان را از معبد بیر
خانھ پدر .اوفرمان داداین چیزھا را از اینجا دور کنید.کرد

عیسی خانھ پدر خود را دوست .مرا بھ بازار تبدیل نکنید
.داشت



رھبران نشانھ ای می 
خواستند کھ تایید کند 
عیسی حق دارد معبد 

عیسی .را پاکسازی کند
پاسخ داد این معبد را 

ویران کنید و من در سھ 
روز ان را دوباره خواھم 

غیر ممکن است .ساخت
ساخت این معبد چھل 

و شش سال طول 
.کشیده است



اما عیسی در مورد بدن خود می 
بدن او ھمانند معبد مسکن .گفت

گرچھ عیسی.خداوند بود
روی صلیب می مرد اما
میدانست کھ خداوند روز
سوم او را از مردگان
.بر می خیزاند



در شب یکی از 
رھبران معبد با 

.عیسی مالقات کرد
ن او میدانست کھ با ای
معجزات عیسی از 

ه طرف خداوند فرستاد
نیقودیموس.شده است

نزد عیسی امد تا در 
مورد خدا بیشتر 

.یاد بگیرد



عیسی بھ نیقودیموس
گفت شخص باید از 
نو متولد شود تا بھ 

.پادشاھی خدا راه یابد
نیقودیموس نتوانست

چطور یک .بفھمد
شخص سالخورده می 
تواند دوباره بچھ شود

در عین حال او مذھبی 
.اما این کافی نبود.بود



چھ عیسی توضیح داد ان
از روح متولد گردد 

روح خدا .روح است
مردم .مانند باد است

نند نمیتوانند ان را ببی
انھا .و لمسش کنند

.فقط میدانند باد است



عیسی بھ نیقودیموس یاداوری کرد 
کھ قوم اسراییل در سالھای دورتر بھ موسی 

انھا نالھ میکردند کھ ما غذا نداریم اب .شکایت میکردند
.کھ خدا بھ ما میدھد متنفریمو از نانینداریم 



گناه مردم خشم خدا را 
او ماری سمی .برافروخت

مار انھا را .میان انھا فرستاد
.بسیاری کشتھ شدند.گزید



مردم .گناه کرده ایم
التماس کردند دعا کن خدا 

سپس .مار را از ما دور کند
اما .موسی برایشان دعا کرد

.خدا مار را از انھا دور نکرد



خدا بھ موسی گفت ماری برنزی 
.بسازد و ان را روی تیری قرار دھد

خدا قول داده است ھر مار گزیده ای کھ 
بھ مار روی تیر نگاه کند شفا پیدا 

موسی ماری برنزی ساخت .میکند
.تو ھر کس بھ ان نگاه میکرد شفا میاف



عیسی بھ نیقودیموس گفت 
پسر انسان باید مانند مار برنزی

عیسی در .بھ باال کشیده شود
مورد صلیب صحبت می 
کرد جایی کھ بھ خاطر 

گناھکاران روی 
.ان می مرد



عیسی گفت خدا انقدر جھانیان
را محبت کرد کھ پسر یگانھ 
خود را داد تا ھر کسی بھ 

او ایمان اورد ھالک 
نگردد بلکھ زندگی 

.جاودان پیدا کند



معنی اش این است کھ ھر 
کسی کھ بھ عیسی ایمان

بیاورد در خانواده 
خداوند متولد 

.خواھد شد



رد شاید نیقودیموس ان شب شاگ
اما سالھا بعد با کمک.عیسی نشد

ب بھ دفن کردن فرزند بھ صلی
کشیده خدا نشان داد کھ او را 
.دوست دارد و بھ او ایمان دارد



.ندبعد از این عیسی و شاگردانش اماده رفتن بھ شمال شد
وند و بقیھ مردم احتیاج داشتند تا در مورد پادشاھی خدا بشن

این شانس را داشتھ باشند کھ بھ پسر خدا عیسی
.ناصری ایمان اورند



یکی از رھبران معبد با عیسی مالقات میکند

مقّدسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

21اعداد 2-3یوحنا 

."بخشدکشف کالم تو نور می "
۱۳۰: ۱۱۹مزمور
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کھ ما را کنندصحبت مییمقّدس با ما در بارۀ خدایداستانھای کتاب
.  آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز او را بشناسید

. خواندایم کارھایی کھ او آنھا را گناه میداند کھ ما کارھای بدی انجام دادهخدا می
ود قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خمجازات گناه مرگ است، اّما خدا جھانیان را آن

ح پس از عیسی مسی. را فرستاد تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد
از او اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و. دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفتمرگ

بخواھی کھ گناھان تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو 
.خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد

عیسای عزیز من :اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این دعا را بکن
ن ایمان دارم کھ تو خدا ھستی، و بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان م

ن کنم کھ وارد زندگی من بشوی و گناھاخواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی
کمکم . ی کنمای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگمرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

.آمین.کن تا بھ عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و برای تو زندگی کنم

۱۶:۳انجیل یوحنا ! مقّدس را ھر روز بخوان و ھمیشھ دعا کنکتاب
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