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 میالد عییس مسیح

 مژده منجی بشر آمد      مژده عییس بدنیا آمد 

در ازل کالم بود. کالم با خدا بود و کالم خود خدا بود، از ازل کالم با خدا بود. همه چیز به وسیلۀ او    

هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. زندگی از او بوجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود. نور در 

 تاریکی میدرخشد و تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده است.

مردی به نام یحیی ظاهر شد که فرستادۀ خدا بود. او آمد تا شاهد باشد و بر آن نور شهادت دهد تا    

بوسیلۀ او همه ایمان بیاورند. او خودش آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. آن نور واقعی 

 که همۀ آدمیان را نورانی میسازد، در حال آمدن به دنیا بود.

او در دنیا بود و دنیا بوسیلۀ او آفریده شد، اما دنیا او را نشناخت. او به قلمرو خود آمد ولی متعلقانش    

او را قبول نکردند. اما به همۀ کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این حق را داد که 

فرزندان خدا شوند، که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایالت نفسانی و نه در اثر خواهش بشر 

 بلکه از خدا تولد یافتند.

 

 

 

 

 

 

 

پس کالم جسم گشته بشکل انسان در میان ما جای گرفت. جاللش را دیدیم ـ شکوه و جاللی شایستۀ    

این همان شخصی «پسر یگانۀ پدر و ُپر از فیض و راستی. شهادت یحیی این بود که فریاد میزد و میگفت: 

است که دربارۀ او گفتم که بعد از من میآید اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من، او 

از پُری او، همه ما برخوردار شدیم، فیض باالی فیض زیرا شریعت بوسیلۀ موسی عطا شد، » وجود داشت.

اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه ای که در 

 ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده است.



 

 

 

 نگاهی گذرا  به انجیل یوحنا 

انجیل یوحنا، کتاب چهارم در عهد جدید کتاب مقدس ما پیروان عیسی مسیح میباشد.            

 انجیل چهارم، یعنی انجیل یوحنا، دارای ساختار و محتوایی متفاوت است. 

بعضی خوانندگان کتاب مقدس، انجیل یوحنا را حقیقتاً بسیار دوست دارند. اما تجربه شخصی من از   

مطالعه کتاب مقدس این است که بعضاً در فهمیدن بعضی قسمت های انجیل یوحنا با مشکالت روبرو 

 شده ام. 

اما شکل گفتاری انجیل متی، مرقس و لوقا اکثراً ساده و بسیار مستقیم است. همچنان متن های    

اناجیل متی، مرقس و لوقا پُر از قصه ها و ضرب المثل های عوامگرایانه است که عیسی مسیح برای 

بیان مقاصدش به مردم به کار گرفته است. وقتیکه هر جوینده حقیقت این اناجیل را می خواند می تواند 

داستان ها و ضرب المثل ها را که عیسی مسیح بیان کرده است درک کرده آن را سرمشق زندگی خود 

 قرار داده به پیروی کردن از عیسی مسیح آغاز کند.

متی، مرقس و لوقا ما را به ملکوت و یا پادشاهی خدا رهنمایی می کند و به ما می گوید که ما چطور    

 می توانیم زندگی خود را مطابق به اساسات و اصول ملکوت خدا به پیش ببریم. 

انجیل یوحنا از متی، مرقس و لوقا  فرق دارد. یوحنا از ضرب المثل ها زیاد کار نمی گیرد بلکه در   

عوض از استعاره ها و تصاویر استفاده می کند. مقصد یوحنا از به کار گرفتن این استعاره ها و تصاویر 

شناساندن حقیقت عیسی مسیح است که او حقیقتاً کی است. اما درک بعضی این تصاویر برای مردم 

عام مشکل تر است. یوحنا ما را به ملکوت خدا رهنمایی نمی کند بلکه ما را دعوت می کند که به خود 

عیسی مسیح دقت کنیم. یوحنا ما را دعوت نمی کند که از عیسی مسیح پیروی کنیم تا صاحب زندگی 

شویم، بلکه ما را دعوت می کند که به او ایمان بیاوریم و با ایمان آوردن به او زندگی کامل را نصیب 

شویم.   پس به این اساس گفته می توانیم که انجیل یوحنا از اناجیل متی، مرقس و لوقا فرق دارد. 

انجیل یوحنا زیاد روحانی و فلسفی است. انجیل یوحنا را ما نمی توانیم با در نظر داشت اینکه داستان 

زندگی عیسی مسیح است بخوانیم، بلکه باید آن را به حیث تفسیر زندگی عیسی مسیح در نظر گرفته 

مطالعه کنیم. به خواندن انجیل یوحنا ما نباید زیاد به این دقت کنیم که عیسی مسیح چه کرد، بلکه 

 زیاد تر به این دقت کنیم که او چرا کرد.   )  غفوری(



 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

   

 

  بیایید همگی با هم دعا کنیم

سال جدید میالدی، سال صلح و آرامش برای مردم افغانستان و همه جهانیان خداوندا از تو میطلبیم که    

  باشد

  هیچکس از خانه اش دور نباشد   

  برای همه سالمتی و تندرستی آرزو کنیم   

  لبهای کودکان پر از خنده باشد و دنیایشان پر از شادی   

  برای سالمتی همه مریض ها دعا کنیم   

  در هیچ کجای دنیا جنگی نباشد   

  کسی در بند و گرفتار نباشد   

  همه جا فراوانی عشق باشد و امید   

و مهربانی و شکوفایی و همدلی     

 به امید جهانی پر از عشق و آرامش مسیح



 

 

عیسی مسیح نجات دهنده ماست. زیرا ما با اعمال انسانی خود نمی توانیم جریمه گناهان خود را     

بپردازیم. بعضی ما به این فکر هستیم که ما میتوانیم با مراسم دینی خود، یعنی به روزه گرفتن، قربانی 

کردن، نماز و خیرات جریمه گناه های خود را میتوانیم بپردازیم و خود را میتوانیم که از جزای گناه نجات 

بدهیم.  اما ما، خود را  توسط این سخنان فریب می دهیم. کدام روزه و نماز ما به این  اندازه  خوب و 

 کامل است که رضایت خدا را حاصل نماید و ما را از جزای مرگ نجات دهد. 

ما هیچ وقت نمی توانیم که گناه های خود را  با هم مقایسه نماییم. گناهان ما و کار های نیک ما به    

بهیچوجه با هم برابر شده نمیتواند. در حقیقت ما نمیتوانیم که جریمه گناه خود را بپردازیم. باید یک نفر 

باشدکه جریمه گناه های ما را بپردازد و ما را نجات دهد. این فرد جز عیسی مسیح کسی دیگر بوده 

 نمیتواند باشد. 

مسیحیت یک فرق اساسی با دیگر دین ها دارد، در همه دین ها انسان کوشش میکند که به خدا برسد    

ولی نمیتواند به خدا برسد، ولی در مسیحیت خدا به وسیله  آمدن عیسی مسیح به کمک و نجات انسان 

می شتابد. زیرا عیسی مسیح  یگانه کسی است که در زندگی خود گناه نکرده وبدون گناه است که با 

خون پاک و پر ارزش خود توانایی این را دارد تا تمام کسانیکه که از صمیم دل توبه نمایند به عیسی 

 مسیح ایمان بیاورند آنها را نجات کامل میبخشد.

با پیروی از عیسی مسیح ما فرزندان خدا میشویم. چرا ما فرزندان خدا می شویم؟  اگر ما، خودما ،خود    

را فرزندان خدا یاد نمایم در این صورت ما افراد بسیار مغروری هستیم. ولی ما مسیحیان این نام را برای 

خود، خود ما انتخاب نه نمودیم. که ما فرزندان خدا هستیم چون خدا این قدرت و اختیار را به ما داده 

به همۀ کسانی که او را قبول کردند و به او «است تا فرزندان او شویم  در کتاب مقدس نوشته شده است

 ( .1::1)یوحنا »ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند

 تجسم منجی عالم



 

 

با آمدن عیسی مسیح در کره خاکی ما صاحب حیات جاودان شدیم. با تجسم عیسی مسیح در روی    

زمین دوران فیض و رحمت جایگزین دوران شریعت شد. آمدن عیسی مسیح به ما انسان های گناه کار 

اطمینان از آمرزش گناهان و پیروزی بر شیطان را داد. با آمدن عیسی مسیح ما صاحب آزادی از همه 

اسارتهای ما شدیم.  همانطور که کالم خدا می گوید: پس اگر پسر، شما را آزاد سازد واقعاً آزاد خواهید 

.بود بوسیله تجسم ما امکان پر شدن از روح القدس و یافتن شفا جسمانی و روحی و روانی را دریافت می  

 کنیم.  میالد عیسی مسیح برکات آسمانی  ره برای ما تحفه میدهد.

یک دیگر ازمزایا میالد عیسی مسیح امید و امکان زندگی مقدس را برای  ما فراهم کرد. عیسی مسیح    

با اینکه کامال وسوسه شد و حتی از ما  کرده زیاد تر و  شدید تر و بدتر وسوسه شد ولی گناه نکرد و ما 

( ما خوانده شده ایم تا مقدس و 4:19، غالطیان  4:13خوانده شده ایم که شبیه مسیح شویم.)افسسیان

کامل باشیم. یکی از پیغامهای کریسمس این است که ما به شباهت مسیح برسیم و در قدوسیت و محبت 

 رشد کرده تا مثل او یعنی عیسی مسیح شویم.

میالد عیسی مسیح درس فروتنی است. اول فروتنی خود خدا. فروتنی مریم با اینکه نمی فهمید ه با او    

چه میشود و چه را تجربه خواهد کرد. ولی به خدا اعتماد کرد. فروتنی یوسف که با اینکه دانست که 

مردم در باره اش تبصره خواهند کرد ولی به خدا اعتماد کرد. فروتنی ستاره شناسان که با آن علم و 

دانش که داشتند وقت زیادی را صرف کردن  تا هدایای خود را  به نوزادی بدهند. آنها میدانستند که 

 این نوزاد پادشاه جهان است.

همچنین میالد عیسی مسیح درس اطاعت و ایمان را به ما می آموزد.       

عیسی مسیح به این سبب این دنیا آمد تا به همۀ ما و شما آرامی و تسلی ببخشد. فرق نمیکندکه در    

 کابل هستیم یا در مزار شریف یا در هرات و یا در قندهار یا در بامیان و یا در چه حالتی هستیم. 

اگر ما عیسی مسیح را به حیث نجات دهنده خود قبول نموده و به او ایمان بیاریم و با او متحد شویم،     

از همان لحظه براساس کالم خدا در انجیل شریف، تغییراتی در قلب و زندگی ما پدید میاید. اوالً، تمام 

گناهان شما آمرزیده و برطرف می شود، روح خدا در قلب شما زندگی میکند و شما تولد تازه و حیاتی 

 جدید در مسیح  را نصیب میشوند.

  



 

 

دوماً، فرزند خدا شده و از تمام مزایای فرزند خواندگی برخوردار خواهید شد.     

شوید. سوماً، از سلطه و اسارت گناه و نفس گناه آلود و شیطان آزاد می      

شوید. هم  چهارماً، از موت و هالکت و جدایی ابدی از خدا رهائی یافته و صاحب حیات جاودان می    

های عالی و  چنان براساس انجیل شریف، در اتحاد با عیسی مسیح، میتوانید  بوسیله ایمان و صبر، وعده

 1۱نیکوی خدا را که در کالم او ذکر شده، نصیب شوید. آیۀ معروفی در  انجیل یوحنا، فصل سوم، آیۀ 

ترین پیام عید میالد است در این آیه نوشته شده است: زیرا خدا به دنیا  ترین و حیاتی آمده، که مهم

آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هالک نگردد، بلکه صاحب 

 زندگی ابدی شود.

اش به زمین، با یک امر حیاتی سر و کار دارد: با  اگر دقت کرده باشید هدف خدا از فرستادن پسر یگانه

مرگ و زندگی انسان، با هالکت و عذاب جاودانی و حیات جاودانی بشر. این مهمترین پیام عید میالد 

است. یعنی با ایمان آوردن به عیسی مسیح ما از هالکت و جزای گناه بخشیده میشویم. اگر ما به عیسی 

شویم، در این دنیا نیز از عطایای   مسیح ایمان بیاوریم عالوه از اینکه از حیات جاویدان برخوردار می

مند میشویم.  حیات روحانی و آسمانی بهره   

 

 

 

    
 



 

 

    



 

 

 
                    

 

 

 

    

 

ها به منظور رساندن پیام به صورت غیرمستقیم در زبان دری  مورد استفاده قرار میگیرند،  المثل  ضرب 

هرگاه کسی نتواند مقصود و نظر خود را به طرف مقابل به صورت واضح بیان کند بهترین راه برای 

 . المثل است انتقال پیام وی استفاده از ضرب 

های هر قومی با توجه  المثل  ها در میان همه اقوام و ملل جهان رواج دارد و البته ضرب   المثل ضرب    

ها مشاهده و تجربه پیشنیان آن ملت است بیانگر روحیات و فرهنگ آن  ها و قرن   به اینکه حاصل سال

ها وجود دارد که هر یک از آنها براساس   المثل ملت است. در زبان دری حجم انبوهی از ضرب

المثل  ریشه بعضی ضرب  . اند رخدادها و رویداد هایی که در گذشته اتفاق افتاده است به وجود آمده 

 بطور مثال: . های دری را می توان در آیه های کتاب مقدس پیدا نمود 

درخت نیکو نمیتواند میوه بد ببار آورد و نه درخت بد میوۀ  «هر درختی از میوه اش شناخته میشود.

 (1١:١) انجیل متی   »نیکو

زیرا آنچه آدمی بکارد، همان را درو خواهد …«هر آنچه انسان کاشت آنرا درو خواهد نمود.    

 (١:۱)غالطیان  ». کرد

گر کسی از شما به فکر ساختن یک برج باشد، آیا اول نمی نشیند و ا« . قبل از پریدن نگاه کنید   

)انجیل لوقا   »مخارج آن را برآورد نمی کند تا ببیند آیا استطاعت تمام کردن آن را دارد یا نه؟

:١:1٢) 

 »چون زبان از آنچه دل را پُر ساخته است سخن میگوید «آنچه در دل است در زبان مییاید.    

 (۱::٢) انجیل لوقا      
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https://sites.google.com/site/wantanema/goog_880677726
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   نور مسیح 

 
 

 

عیسی مسیح نور جهان است اگر ما از او پیروی کنیم و در نور مسیح راه برویم آنـوقـت مـا نـیـز    

منعکس کننده نور او خواهیم بود. عیسی مسیح در یکی از صحبت های خود که در انجیل شریـف هـم 

شما نور دنیا هستید . نمیتوانیم شهری که درکوه ساخته شده آن  «است به شاگردان خود میگوید که: 

را پنهان کرد. هیچ کس چراغ روشن نمی نماید که آنرا زیر سرپوش بگذارد. بلکه آنرا در چـراغـدان 

میگذارد تا به تمام اهل خانه نور بدهد. پس بگذارید که نور شما دربرابر مردم بتابد. تا کار های نـیـک 

ما این را میدانیم که جهان ما گناه الود است. عـلـت  »شما را ببینند تا پدر آسمانی شما را تمجید کنند.

 آن این است که یک تعداد مردم  از خدا دور هستند. از این لحاظ در تـاریـکـی بسـر مـی بـرنـد. 

. این به این مفهوم است، که ما پـیـروان »نور دنیا باشیم «عیسی مسیح به ما تعلیم میدهد که ما باید   

 مسیح راه خدا  و راه نجات را  به دیگران نشان دهیم.

ما باید در گفتار و کردارخود سرمشق برای دیگران باشیم. همان طوریکه نور از تاریکی تفاوت دارد،    

عیسی مسیح به ما تعلیم میدهد که رفتار و گفتار ما باید از دیگران تفاوت داشته باشد. درجای دیگر 

عیسی مسیح معنی نور را  زیاد تر تشریع می نماید او میفرماید: حکم باز خواست این است که نور به 

دنیا آمد. ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز شان تاریکی را  از نور کرده بهتر دانستند. زیرا کسانی 

که مرتکب کارهای شرارت آمیز میشوند از نور نفرت دارند و از آن دوری می نمایند که مبادا اعمال 

 شان مورد مالمت واقع شوند.  



 

 

 »اما شخص نیکوکار به طرف نور مـیـایـد تـا اعـمـالـش در خـدا تـرسـی انـجـام شـود.  

عیسی مسیح، پیروان حقیقی خدای قادر مطلق را به نور تشبه میکند. نور در جایکه روشن مـی شـود    

تاریکی از بین می برد. زندگی یک پیروی مسیح  در حقیقت موجودیت کالم خدا در زندگی ایمـان دار 

است. افرادیکه که با او در تماس هستند عملی شدن کالم خدا را هر روز در زندگی او می بینند. از ایـن 

 طریق آنها هم می توانند این نور را دریافت کنند و زندگی خـود را تـوسـط او روشـن نـمـایـنـد.

من نور عالم هستم ، هر کس از من پیروی کند در ظلمت ساکن نشود بلکه نور «عیسی مسیح میفرماید 

این بسیار خبرخوش آیند و دل گرم کننده است برای ما پیرو های مسیح که او به مـا   »حیات را یابد.

 آیا ما به  عنوان نور عالم  بـه خـود مـی بـیـنـیـم؟ »شما نیز نور عالم هستید«نیز میفرماید که : 

نور تاریکها را روشن می نماید. ما نیز باید با حضور و زندگی و حرف های خود در قلب تاریکی گناه ،    

 نور نجات، امید و حیات تازه را وشن نماییم.

یک شمع کوچک میتواند یک محل برزگ که  تاریک باشد روشن نماید. هر یک از پیروان مسیح به    

مانند شمع کوچک در ده، عالقه داری، ولسوالی و شهر خود هستیم که میتوانیم با نور خود آنجا را 

 روشن نماییم.

نور میتواند  راه را به مردم نشان دهد. در تاریکی مردم نمی دانند که  به کدام طرف باید بروند، ولی    

 وقتی نور مسیح بر مردم بتابد همه بسوی یگانه راه نجات و راستی عیسی مسیح قدم میگذارند.

نور خود را مخفی نه نماییم ، بگذاریم که دیگران کار خدا را  در ما  مشاهده نمایند. شهادت زندگی 

خود را  به دیگران بگوییم ، دعا های را که خدا جواب داده به دیگران بگوییم تا بوسیله همه اینها پدر 

 آسمانی ما  جالل یابد و همه دنیا ، خالق جهان را بپرستند.

 به امید این که بتوانیم حقیقتاً نور دنیا باشیم.

 



 

 

  

 عزیزان،

میالد نجات دهنده ما عیسی مسیح را به شما عزیزان و فامیل های تان تبریک می گویم  

میالد عیسی مسیح بهترین فرصت برای شریک ساختن کالم خدا و معرفی شخصیت عیسی 

مسیح می باشد. دعای همیشگی ما این میباشد که خدا شما را برای رساندن نور و پیام 

 نجات عیسی مسیح استفاده نماید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ایمان   

ایمان و اعتقاد ما نباید مانند کف روی آب و  یا مانند ابر بهاری باشد. که بر اثر هر بادی و یا برخورد     

با هر مشکلی نیست و نابود گردد. ایمان به عیسی مسیح مانند صخره است که در مقابل باد و طوفان و 

مخالفت ها همیشه استوار و بدون تزلزل باقی میماند. بنیاد ایمان ما ، ما نیستیم بلکه خدایی هست که 

 میتوانیم  در هر شرایطی به او  اعتماد و ایمان داشت. 

ایمان به خداوند هست که می توان قدرت یافت از تمام سد ها با توانمندی، با پیروزی و موفقیت     

عبور کرد و بر مشکالت و سختی ها پیروز گشت.  ایمان است که به ما شجاعت می دهد، ما پیروان 

برای خود برگزیده و به ما جرات و شجاعت بخشیده و ما را  مسیح به این اعتقاد هستیم که خداوند ما را 

در محبت خود قرار داده پس نباید دوباره به زندگی گذشته خود ما برگردیم و گناه  نمایم  زیرا ما از 

 جمله نجات یافتگان هستیم و خداوند کسانی که را که به او پناه می آورند نجات می دهد.

 



 

 

 

 عیسی سلطنت میکند

 شنو ای دوست دل حکایت میکند 

 که خداوندم عنایت میکند

 کاسه ام لبریز کرد از مهر خود

 بهر هر انسان محبت میکند

 گرچه بودم من محکوم به مرگ

 نزد پدر او شفاعت میکند

 باشد عیسی داور همه جهان

 عدالت میکند ،شاه عادل است 

 گفت آنکه آورد ایمان به من

 گر بمیرد باز قیامت میکند

 بار دیگر او میآید به جهان

 اجر دهد آنرا که خدمت میکند

 هر چه میخواهی به اسم من گفتا 

 پدرم آنرا اجابت میکند

 گفت دعا کن از برای دشمنان

 حتی آنی را که لعنت میکند

 آفتابش میتابد بر خوب و بد

 ای دنیا جا نداری در دلم

 در دلم عیسی سلطنت میکند 



 

 

 

      

ای تمامی زمین، آواز شادمانی را برای خداوند بلند کنید. با فریاد خوشی و نوای نشاط    

انگیز، او را ستایش نمائید. برای خداوند با نوای چنگ بسرائید، با نوای چنگ سرود بخوانید. با 

آواز شیپورها و شاخ قوچ به حضور خداوند، پادشاه آواز شادمانی را بلند کنید. بحر و تمام 

موجودات آن به خروش آید، جهان و ساکنین آن خوشی کنند. امواج دریا کف بزنند و کوهها 

 با هم ترنم نمایند، به حضور خداوند زیرا که می آید، زیرا که برای داوری جهان می آید.

 

 



 

 

 

 

 

خورشیدی مطابق سال های      1911تقویم سال    

میالدی توسط پیروان مسیح افغان با قطع و صحافت 2:1:/2:2:

بسیار زیبا به چاپ رسیده است، طرح و دیزاین روی جلد و دیگر 

صفحات آن که با عکس های از مناظر افغانستان و آیه های از کتاب 

 مقدس تزئین شده بسیار جالب و دیدنی است.

جهت سفارش تقویم فوق می توانید با نشانی ذیل:   
AfghanCalendar@gmail.com                  

 در تماس شوید.      



 

 

 



 

 

 یوحنا رسول عیسی مسیح

   

 

 

 

 

 

یوحنا یکی از شاگردان و از یاران محبوب عیسی مسیح بود. عیسی مسیح هنگامی که بر روی صلیب بود  

  «»اینک یوحنا پسر توست و به یوحنا نیز فرمود: اینک مریم مادر توست «به مادرش مریم گفت

 ) انجیل یوحنا فصل نزدهم آیات بیست ششم و بیست هفتم(

 . یوحنا رسول نویسنده یکی از اناجیل و هم چنین کتاب مکاشفه و سه رساله می باشد    

یکی از خصوصیات نوشتاری یوحنا، رسول عیسی مسیح این بود که سعی میکرد هر چیزی را که بیان 

 میکند، متضاد آن را هم نیز بیان می نمود. 

 نور در مقابل تاریکی 1    

 "در او نیست ظلمتاست و هیچ  نورخدا  " :آیه  1رساله اول یوحنا فصل 

 نو در مقابل کهنه  -:

نویسم حکم نو نیست، بلکه امری  ای عزیزان، امری که به شما می " ١ رساله اول یوحنا فصل دوم آیه

 "است قدیمی

 دل بستن به خدا در مقابل دل بستن به دنیا  -9  

به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید، کسی که دنیا را دوست  " :1رساله اول یوحنا فصل دوم آیه 

 "دارد، محبت خدای پدر در او نیست

 مسیح در مقابل دجال ) ضد مسیح(-٢   

ای فرزندان من، ساعت آخر فرار سیده است و چنانکه شما شنیدید  ".1١آیه  :رساله اول یوحنا فصل 

 در زمان آخر ظاهر خواهد شد؛» دشمن مسیح«که 



 

 

 حقیقت در مقابل دروغ -:  

اما مسیح شما را با روح القدس خود مسح کرده است و از این «1:و  2:آیات  :رساله اول یوحنا فصل 

من این را به آن منظور ننوشتم که شما از حقیقت بی خبرید، بلکه چون   .رو همۀ شما حقیقت را میدانید

 .آن را میدانید و آگاه هستید که هیچ ناراستی از راستی سرچشمه نمیگیرد

 فرزند خدا در مقابل فرزند شیطان -۱   

هرکه فرزند خداست، نمیتواند در گناه زندگی کند، زیرا ذات 1 «12تا  1آیات  9رساله اول یوحنا فصل 

فرق بین فرزندان خدا و فرزندان 12 .خدا در اوست و نمیتواند در گناه به سر برد، زیرا خدا پدر اوست

 »...:شیطان در این است

 حیات ابدی در مقابل مرگ ابدی -١

  1٢آیه  ٢رساله اول یوحنا فصل 

 محبت در مقابل نفرت -١

هر که از برادر خود نفرت داشته باشد، قاتل است و شما  «1۱و  :1آیات  9رساله اول یوحنا فصل 

ما معنی محبت را درک کرده ایم، زیرا مسیح جان   .میدانید که هیچ قاتلی دارای زندگی ابدی نیست

  »خود را در راه ما فدا کرد

 تعلیم درست در مقابل تعلیم غلط -1

   9تا  1آیات  ٢رساله اول یوحنا فصل 

 داشتن حیات در مقابل نداشتن حیات -12

شهادت این است که خدا به ما زندگی ابدی داده است و این  «:1و  11آیات  :رساله اول یوحنا فصل 

هرکه پسر را دارد، زندگی دارد و هر که پسر را ندارد، صاحب زندگی :1 .زندگی در پسر او است

 »نیست

 



 

 

   


