
داستاِن عیسای مسیح

این است داستاِن حقیقی عیسای مسیح. او اگرچه انسان، ولی بسیار باالتر 
از انسان بود. او پسر یگانۀ خداست. او بسیار نیرومند است، حتی طوفان و 
دریا نیز از او اطاعت کردند. اما آرام ساختن طوفان دریا شگفت انگیزترین 
کار او نیست بلکه کاری است که او برای من و شما انجام داده است! این 

داستان را بخوانید تا دریابید که آنچه او کرده، چیست…



وسوسه در باغ عدن
بر اساس کتاب پیدایش باب سوم

آدم، نگاه کن!
وقتی آن پرندۀ کوچک 
را صدا می کنم به سوی 

ما می آید!

خدا خیلی نیکو 
است. همه 

چیز به ما داده 
است!

اما ح���وا در ب���اغ می گردد.   
و ی���ک روز بالخ���ره س���راغ 
درخت ممنوعه می رود و به 

میوۀ آن خیره می شود.

شیطان هم به شکل مار 
ظاهر می ش���ود و حوا را 

فریب می دهد.

آیا مطمئنی که 
خدا گفته از این 
میوه نخوری؟

بله! حتی اگر به 
این میوه دست 
بزنیم، می میریم!

با دست زدن به آن 
نخواهید مرد! اگر هم 
آن را بخورید مثل 
خدا دانا می شوید!

راست می گویی!
اگر این میوه من را 
دانا می کند، پس 
خوردن مقداری از 
آن خطری ندارد.

آدم! این میوه خیلی 
خوشمزه است!
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میوۀ  خ���وردن  ام���ا 
ممنوعه نتایج بسیار 
ب���دی داش���ت. آدم 
و ح���وا فهمیدند که 
نااطاعت���ی  خ���دا  از 
کرده ان���د و ب���ه گناه 

آلوده شده اند.

ما دانا نشدیم، بلکه 
لخت و عریانیم!

خ���ودت را ب���ا ای���ن برگه���ا 
بپوشان. ما حتمًا می میریم!

چطور فهمیدید که عریانید؟ آیا از 
میوۀ درخت ممنوعه خوردید؟

ماری که آفریدی 
من را فریب داد!

زنی که تو به من دادی این میوه 
را به من داد و من خوردم!

خدا در سکوت 
باغ سراغ آدم 
و حوا می رود.

چون از من نااطاعتی کردید، باید این 
باغ زیبا را ترک کنید. از این به بعد برای 

خدا از پوست حیوانات برای زنده ماندن باید سخت تالش کنید.
آدم و حوا پوششی می سازد و 

آنها را بیرون می فرستد.

نگاه کن! 
شمشیر آتشین راه ورود 
به باغ را بسته است. ما 
دیگر هرگز نمی توانیم به 

باغ وارد شویم!

حاال کجا برویم؟
چه کار باید بکنیم؟

وعدۀ خدا برای نجات
حاال دیگر اتحاد زیبا و کامل خلقت خدا 
شکس��ته ش��ده بود. آدم و حوا مجبور 
بودن��د با اتکا به دانش و نیز احس��اس 
شرمی که از آن رنج می بردند، زندگی 

جدیدی برای خود بسازند.
اما خدا در همان زمان نیز برای نجات 
خلقتش نقش��ه ای طرح ک��رده بود. او 
وعده می دهد که روزی نجات دهنده ای 

3به جهان بفرستد.



همچنان که زمان می گذش��ت، م��ردم از خدا 
دور می ش��دند، دروغ می گفتن��د، کاره��ای بد 

می کردند و مرتکب قتل می شدند.

آنها خورشید و ماه و ستارگان را می پرستیدند 
و در مقابل بت ها سجد می کردند.

اما م��ردی به ن��ام نوح با 
ترس به وضعیت گناه آلود 

جهان نگاه می کرد.

تا ِکی خدا اجازه 
می دهد این وضع 
ادامه پیدا کند؟
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در شهر س���دوم و غموره، بیرون خانۀ لوط، 
اف���راد اوب���اش جمع ش���ده بودن���د و فریاد 

می کردند و تقاضای نادرست داشتند.

کمکم کنید!
کور شده ام!

وقتی به سوی در خانۀ لوط حمله بردند، فرشتۀ خداوند آنها را کور کرد.

کور شدم!
چه کسی من را زد؟

در داخل خانۀ لوط…
در این شهر هیچ انسان صالحی 
نیست. فرار کن و زندگی خود را 

نجات بده! خدا ما را فرستاده است تا 
این شهر گناهکار را نابود کنیم.

باید خانواده ام را 
نجات بدهم!
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چشم انداز تاریخی... 
جن���گ و ویرانی و مرگ سرنوش���تی اس���ت که پس از 
ورود گناه به زندگی انس���ان نصیب او می شود. قرن ها 
طول می کشد تا خدا نقشۀ نجات خود را از طریق قوم 
بنی اسرائیل، و در نهایت با فرستادن پسرش عیسای 

مسیح، منجی جهان، به ظهور و انجام برساند…

در ای���ن هنگام، جبرائیل فرش���ته ب���ر مریم، 
خویش���اوند الیزاب���ت، ظاهر می ش���ود. مریم 

نامزد نجاری به نام یوسف است.

س���الم بر تو، ای که 
بسیار مورد لطفی!

چی؟
تو کیستی؟

نترس مریم!
خدا تو را انتخاب کرده است 
تا مادر پسرش باشی. نام او 

عیسی خواهد بود و پادشاهی او 
هرگز پایان نخواهد یافت.

کنیز خداوندم.
هر کاری که بخواهد، 

می کنم. 6



مریم و یوسف خسته، جز طویله جای دیگری 
پی���دا نمی کنند. مری���م در می���ان حیوانات، 
عیس���ی را به دنیا می آورد و برای گرم کردن 
کودکش، او را در آخوری پر از کاه می گذارد.

در همین ش���ب، روی تپه های اطراف بیت ِلِحم، چوپانهایی  مراقب 
گوسفندهایشان هستند. ناگهان نور شدیدی شب را روشن می کند.

 خدا به چی شده؟
دادمان برسد!

نترسید. خبر 
خوبی برای شما و 

همۀ دنیا دارم.

امروز در شهر داوود، نجات دهنده ای 
برای شما به دنیا آمد. نوزاد را 
خوابیده در آخور خواهید یافت.
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Scripture
says, “Man doesn’t
live only on bread,

but on the word
of God.”

Scripture
says, “Worship

the Lord your God.
He is the only one

you should
serve.”

Scripture
says, “Do not
put the Lord
your God to

the test.”

The devil doesn’t give up 
easily. So he tries again, 
o	ering jesus something 
bi�er than f�d. The 
devil leads Jesus to a 
high place. in an instant he 
displays a� the kingdoms 
of the world for Jesus 
to s�.

Sti� the devil does not give up. 
Next the devil leads Jesus to 
Jerusalem. Jesus stands on the 
highest part of the temple.

به دستور هیرودیس، ُمغ ها از اورشلیم به بیت ِلِحم سفر می کنند. 
ستاره ای که دیده بودند، باز هم آنها را راهنمایی می کند.

نگاه کنید! 
ستاره روی آن 

خانه است.

مریم و یوسف از آمدن آن خارجیهای ثروتمند به خانۀ کوچکشان غافلگیر شده اند.

 این هدیه های طال، ُکنُدر 
و ُمر را از ما قبول کنید.

ما برای پرستش 
کودک آمده ایم.
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پسرت از ما سؤالهای سختی کرد. 
جوابهای جالبی هم به س���ؤالهای 
ما داد. دان���ش او در مورد کالم 

خدا ما را شگفت زده کرد.

عیسی با مریم و یوس���ف به ناصره برمی گردد. 
در آنجا باز هم رش���د می کند و قویتر و حکیمتر 
می ش���ود. مری���م هم���ۀ کارهای معجزه آس���ای 
پسرش را به خاطر می سپارد. او هر روز بیشتر 

از روز پیش محبوب خدا و مردم می شود. 
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یحی���ی ای���ن را نمی داند، 
اما نجاتدهنده در میان 
مردم اس���ت. عیس���ی از 
ناص���ره آم���ده اس���ت تا 
سخنان یحیی را بشنود و 
میخواهد تعمید بگیرد. 

منم که باید از تو 
تعمید بگیرم!

چرا برای تعمید گرفتن 
پیش من آمدی؟

یحیی! خدا تو را انتخاب 
کرده تا مرا به جهان 

معرفی کنی.

 تو پسر محبوب منی. 
من از تو خشنودم.

به این ترتیب، یحیی عیس���ی 
را تعمی���د میده���د و وقت���ی 
عیس���ی از آب بیرون میآید، 
روح خ���دا به ش���کل کبوتری 

فرود میآید. 

خدا خش���نودی اش را از عیس���ی نشان داده اس���ت. حضور روح القدس در تعمید عیسی به این 
معنی اس���ت که خدای پدر با عمل مقدسش به عیس���ی کمک خواهد کرد. عیسی به تنهایی به 

بیابان میرود تا دربارۀ نقشۀ خدا برای برقراری پادشاهیاش فکر کند.

عیس���ی هفته ه���ا روزه می گی���رد و دع���ا 
میکن���د. باالخره بع���د از گذراندن چهل 

روز در بیابان، گرسنهاش میشود. 
در همی���ن موقع، صدای ش���یطان را 
میشنود که با او حرف میزند... 
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همه گرسنه اند اما مردم روی سبزه ها می نشینند 
و منتظرند تا ببینند عیسی چه می کند. 

پدر! برای این نان 
و ماهی شکرت 

می کنیم. 

عیسی به شاگردانش می گوید که تقسیم 
کردن نان و ماهی را شروع کنند. 

نگاه کنید! غذا تمام 
نمی شود! همه به قدر 

کافی دارند.

این معجزه 
است! 
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یک بار شاگردان عیسی در قایق بودند. آنها دیدند که یک نفر روی آب راه می رود.

او عیس����ی ب����ود! او چنان روی آب 
راه می رف����ت که ان����گار روی زمین 
راه می رود! یکی از ش����اگردانش به 
ق����درت او اعتماد کرد و توانس����ت 

مثل عیسی روی آب راه برود.

ب���ه  وقت���ی ک���ه  ت���ا  پط���رس 
نجات دهندۀ خود چشم دوخته 
اس���ت، روی موج ها اس���توار 
می ماند. ام���ا وقتی از خداوند 
چش���م برمی دارد و به یاد باد 
می افتد،  ش���دید  موج ه���ای  و 
ایمانش را از دست می دهد و 

در آب فرو می رود. 

خداوندا! نجاتم بده! 

پطرس! چرا به 
من شک کردی؟ 

بع���د از آنکه عیس���ی 
نج���ات  را  پط���رس 
می دهد، هر دو سوار 
قای���ق می ش���وند. باد 

قطع می شود. 

تو واقعًا پسر 
خدایی! 
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مذهبی  رهبران  اما 
عیس���ی را دوس���ت 
نداشتند. چون مردم 
ایمان میآوردند که 
عیسی پسر خداست 
باعث میشد  این  و 
آنها قدرتش���ان را 

از دست بدهند.

اما عیسی بچه ها را می پذیرد. 

می خواهم عیسی 
پسرم را برکت بدهد! 

نه، بچه ها را کنار ببرید.
مزاحم عیسی نشوید. 

مردم بچه های کوچک را پیش عیسی می آورند. 

پدر من خدا، بچه ها و هر 
کسی را که به من ایمان 

بیاورد دوست دارد. پیش 
من بیایید.

نمی فهمید؟ کشتن عیسی 
بهتر از به دردسر انداختن 
تمام کشور است. به خاطر 

ملت، این عیسی باید بمیرد. 

اگر عیسی شورشی برپا کند، 
رومیها ما را مقصر خواهند 

دانست. آن وقت، موقعیتمان 
را از دست میدهیم و ملتمان 

نابود خواهد شد. 

اگر او باز هم همین طور 
معجزه کند، مردم او را 
پادشاه خواهند کرد. 
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حاال دیگر رهبران مذهبی از دست 
عیسی خیلی ناراحت بودند.

ما باید عیسی را خیلی 
زود دستگیر کنیم؛ قبل 
از آنکه مردم بیشتری به 
این نتیجه برسند که او 

نجات دهنده است. 

یک روز عیسی بر پله  های معبد ایستاد و حقیقت را گفت.

من فرزند یگانۀ خدا هستم. هر 
کس که به من ایمان بیاورد 
نخواهد مرد بلکه تا ابد در 

بهشت با من زندگی خواهد کرد.

به چه جرئتی 
دربارۀ خود چنین 
ادعایی می کند؟!

سنگسارش کنید! 
سنگسارش کنید! 

فریس���یان س���نگ برمی دارند تا به طرف عیس���ی 
پرتاب کنند اما او به آرامی از کنار آنها رد می شود.

او مرتب معجزه 
می کند و ادعا می کند 

که پسر خداست!
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رهب���ران مذهبی باور 
نداش���تند که عیس���ی 
پس���ر خداس���ت ام���ا 
می دانس���تند ک���ه اگر 
به او آسیب برسانند 
با آنها خواهند  مردم 
به  بنابراین  جنگی���د. 
ش���اگردان  از  یک���ی 
عیس���ی رش���وه دادند 
ت���ا او را به س���ربازان 

رومی تسلیم کند.

سالم 
استاد! 

یکی از شاگردان عیسی سعی می کند از او دفاع کند.

پطرس! شمشیرت را غالف 
کن! فکر می کنی نمی توانم از 
خدا بخواهم هزاران فرشته 

برای محافظت از من بفرستد؟ 
کتاب مقدس می گوید این 

اتفاق ها باید بیفتد. 
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عیس���ی هرگ���ز خطای���ی نکرده ب���ود ولی 
دش���منانش او را نزد پیالتس بردند و به 

دروغ گفتند که او خطا کرده است!

شالق 
بزنیدش! 

بعد از ش���الق زدن، سربازان تاجی از خار 
درست میکنند و آن را با فشار روی سر 
عیس���ی میگذارند. آنها ردایی ارغوانی به 

او میپوشانند و مسخرهاش میکنند. 

هه هه! 
پادشاه 

یهودیان! 

هرچه صالح 
می دانید با او 

بکنید!
پیالتس می دانس���ت 
است  بیگناه  عیسی 
جمعی���ت  از  ام���ا 
او را به صلیب بکش!خشمگین میترسید.

او را به صلیب بکش!
او را به صلیب بکش!
او را به صلیب بکش!

16



حاال عیس���ی در دست سربازان رومی است. آنها او 
را مجبور کردند صلیب س���نگینی را در خیابانها به 
دوش بکشد. او صلیب را به طرف تپه ای می برد که 

ُجلُجتا نام دارد؛ یعنی »محل جمجمه«. 

عیسی زیر بار صلیب تلو تلو می خورد و خیابان ها را مجموعۀ عجیبی از تماشاگران و عزاداران پر 
کرده اند: کاهنان و فریس���یانی که مرگ عیسی را خواهانند؛ زنانی که برای مردی اشک می ریزند که 
گناهان را آمرزید و بیماران را ش���فا داد؛ تماش���اچیان کنجکاوی که فقط می خواهند مرد محکومی 
را ببینند که صلیبش را بر دوش می کشد. دو دزد هم محکوم شده اند که به صلیب کشیده شوند. 

در راه، عیس���ی زیر بار س���نگین صلیب به زمین می افتد. 
افس���ران به فردی به نام شمعون دستور می دهند صلیب 

را ببرد.
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حدود س���اعت ُن���ه صبح، عیس���ی و دو دزد به ُجلُجتا 
می رسند. سربازان، پسر خدا را بین دزدها به صلیبی 
میخک���وب می کنن���د. کتیبۀ  پیالتس را باالی س���رش 
آویزان می کنند:»عیسای ناصری، پادشاه یهودیان«. 

پدر! آنها را ببخش. آنها 
نمی دانند چه می کنند. 
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نترسید. عیسی زنده 
شده است. بروید و به 
شاگردانش بگویید. 

چند روز بعد زنانی که عیس���ی به آنها محبت کرده بود می روند تا جسد عیسی را ببینند. 
اما وقتی به درون قبر میروند، میبینند که فرشتهای آنجا نشسته است! 

وقتی ش���اگردان خبر را از مریم می شنوند، 
به طرف قبر می دوند تا خودشان ببینند. 

ناگهان عیسی خود را بر آنها ظاهر می سازد!

 چرا گریه 
 می کنی؟

او از مرگ برخاسته! 
این را گفته بود ولی 

ما باور نکردیم. 
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عیس���ی می گوید که چگون���ه کار خدا را 
به کمال رس���انده است. او نجات دهندۀ 
جهان اس���ت. حاال نوبت آنهاس���ت که 
کار خ���دا را ادام���ه دهن���د. عیس���ی به 
آنان می گوید تا آم���دن روح القدس در 

اورشلیم منتظر بمانند.

بعد، عیسی از میان پیروانش که روی 
کوه زیتون در نزدیکی بیت عنیا دورش 

جمع شده اند، به آسمان می رود.

بروید و این خبر خوش را 
به همه بدهید. من تا پایان 

جهان با شما خواهم بود.
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ای خداوند و ای پادشاه! 
تو همه چیز را آفریدی. 

کمکمان کن تا در رساندن 
پیغامت شهامت داشته 

باشیم. 

و به نام تو ای عیسی! 
بتوانیم به شفا دادن و 

معجزه کردن ادامه دهیم. 

م���ردی که نمی توانس���ت 
راه برود، با عالقۀ شدید 
به حرفه���ای پولس گوش 

می کرد.

مرد فوراً برمی خیزد...

من می توانم راه بروم! 
خدا را شکر! من 
می توانم راه بروم!

روی پاهایت 
بایست! 

کاهنان دوباره پط���رس و یوحنا را تهدیدمی کنند اما اجازه 
می دهند که بروند. پطرس و یوحنا با عجله پیش دوستانشان 

برمی گردند و آنها فوری دست به دعا برمی دارند. 

وقت���ی کاهنان چن���د گاو را می آورند تا ب���رای آنها قربانی 
کنند، پولس و برنابا به طرف جمعیت هجوم می برند...

نه! نباید ما را بپرستید. 
ما هم فقط انسانهایی 
21درست مثل خودتانیم. 



نرون، پولس را به مرگ محکوم می کند. نگهبانان او را 
به بیرون شهر میبرند تا سر از بدنش جدا کنند.

جنگ نیکو را 
جنگیدهام. مسابقه ام 
را به پایان رساندهام. 
ایمانم را حفظ کردهام. 

ب���ه این ترتی���ب، مرگ پولس فرا می رس���د؛ 
او ک���ه کلیس���اهای مس���یحی را در دو قاره 
بنیانگذاری کرد. بسیاری از نامههای پولس 

در میان کتابهای عهدجدید جای گرفت.*

اما مرگ پولس به معنی پایان انتشار انجیل 
نیس���ت. حقایق مربوط به عیس���ی در تمام 

امپراتوری و سراسر جهان، پیش میرود. 

*با اینکه کتاب مقدس دربارۀ محاکمه و اعدام پولس 
چیزی نمیگوید، روایتهای اولیۀ مسیحی میگویند که 

او را در دوران آزارهای نرون، گردن زدند. 22



از آن روز تا به حال پیروان مس���یح به سراس���ر جهان رفته اند و خبر 
خوش را به مردم رس���اندهاند. اینکه خدا میخواهد آنها را توس���ط 

عیسای مسیح نجات بخشد و پدر آنها باشد. چه خبر خوشی!

گناه به انسان آسیب می رساند و هیچ 
ثمرۀ نیکویی ندارد. گناه ما را از خدا دور 

میسازد. عیسای مسیح آمد تا ما را از گناه 
نجات بدهد و آزاد سازد. او روی صلیب 

بهخاطر گناهان ما مرد و روز سوم از مرگ 
قیام کرد. او میتواند زندگی ما را نجات 

بدهد. اگر به او ایمان بیاوریم هم از اسارت 
گناه نجات خواهیم یافت و هم اینکه تا ابد 

با او زندگی خواهیم کرد.

آیا می خواهید از عیسای مسیح پیروی کنید؟
حقای���ق زی���ر را بخوانید و در مقاب���ل هر یک از

جمالت در مربع زردرنگ عالمت بزنید.
خدا، پدر مهربان و آس���مانی من اس���ت. او می خواهد دوس���ت من باشد. اما من گناه 

کردهام و از او نااطاعتی نمودهام. من الیق آن هستم که برای گناهانم مجازات شوم.

اما خدا آنقدر مرا دوست داشت که پسر یگانۀ خود را فرستاد تا به جای من و به خاطر 
گناهان من مجازات شود. عیسای مسیح هرگز گناه نکرد.

عیس���ای مس���یح عالی اس���ت. او هم افراد بالغ و هم بچه ها را دوست دارد. او فقرا و 
ثروتمندان را دوست دارد. او ضعیفان و قدرتمندان را دوست دارد. او همه را دوست 
دارد. او آنقدر من را دوس���ت دارد که میخواهد من عضوی از خانوادۀ خدا باش���م. او 

حاضر شد بهخاطر گناهان من بمیرد تا من عضو خانواده خدا شوم.

عیس���ی به خاطر گناهانی که هر یک از ما انس���ان ها مرتکب شده ایم مجازات شد. اما 
این پایان داستان نیست.

عیسی به زندگی بازگشت! او دیگر مرده نیست. او امروز زنده است.

عیس���ی من را دوس���ت دارد و می خواهد چنان زندگی کنم که در نظر او پسندیده باشد. 
این باعث شادی من و پدر آسمانی من خواهد بود.
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چگونه باید دعا کنم تا عیسای مسیح گناهان مرا بیامرزد؟
این قدم ها را در پیش بگیرید:

ش���ما در هر زمانی می توانید با عیس���ای مسیح 
صحبت کنید، چه با صدای بلند و چه در دل.

قدم اول: از عیس���ای مسیح برای نجاتی که برای 
شما فراهم کرده، تشکر کنید.

قدم دوم: به عیسی بگویید که برای کارهای بدی 
ک���ه انجام دادهاید چقدر متأس���ف هس���تید. به او 
بگویید که تصمیم گرفتهاید از گناه دس���ت بردارید 

و میخواهید او را پیروی کنید.

قدم س���وم: به عیس���ای مس���یح بگویید که ایمان 
دارید که او میتواند گناهان شما را ببخشد.

قدم چهارم: از او طلب بخشش کنید. به او بگویید 
که تصمیم گرفتهاید تا آخر عمر از او پیروی کنید. 

به او بگویید که میخواهید برای او زندگی کنید.

قدم پنجم: از خدا تش���کر کنید که دعای شما را 
ش���نیده و ش���ما را بخشیده اس���ت. عیسی شما را 
نجات بخشیده است و اکنون متعلق به او هستید.

من امروز عیسای مسیح را به عنوان منجی و 
خداوند خود پذیرفتم.

اسم:

تاریخ:

مطالب مفید برای آموختن:
در کتاب مقدس مطالب بسیاری دربارۀ خدا 
و پسر یگانۀ او عیس���ای مسیح وجود دارد. 

بخشهای زیر در این مورد مفیدند:

خلقت عالم توسط خدای حقیقی و یگانۀ  
ما. کتاب پیدایش بابهای 1 و 2.

نااطاعتی مردم از خدا. باب 3. 

ش���رح روایت زندگی عیس���ای مس���یح.  
انجیلهای متی، مرقس، لوقا و یوحنا.

قدم های بعدی:
قدم اول: تصمیم خود را به یکی از پیروان عیسای مسیح بگویید. با همدیگر صحبت کنید و روی 
این موضوع فکر کنید که ایمان آوردن به عیس���ای مس���یح چقدر ش���گفتانگیز است. چقدر عالی 
است که تا ابد با او در آرامش و سالمتی خدا زندگی کنیم. سؤاالت خود را از شخص مسیحیای 

که تجربۀ بیشتری دارد بپرسید.

قدم دوم: اگر کلیس���ایی در نزدیکی منزل ش���ما اس���ت یا گروهی از مس���یحیان هستند که برای 
عبادت و مطالعۀ کتابمقدس در خانهای جمع میش���وند، به آنها بپیوندید. این باعث میش���ود 
در ایمان خود تقویت شوید و هر روزه بیشتر و قویتر از روز قبل عیسای مسیح را پیروی کنید.

خدا جهان را آنقدر محبت کرد که 
پس���ر یگانۀ خود را داد تا هر که 
به او ایم���ان آَوَرد هالک نگردد، 

بلکه حیات جاویدان یابد.

انجیل یوحنا 3: 16
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