
 

 1-14: 1 وحنای 15-20: 1 انیکولس

 نیآم.  کنممی  صحبت القدس روح و پسر ،رپد نام به من

 و ظهور مراسم در را آن رایز دیدار ییآشناکتاب مقدس  قسمت نیا با شما کهم مطمئن 

 آن از یبخش اگرچه ،حال نیا با. داشته اید یسیع تولد داستان از یبخش عنوان به سمسیکر

 .است داده انجام کارهایی که او و بوده یسیع در مورد  آن ،اما تمام موضوع نیست است

 چه. تصاویر او می بینیمفصلی پر از  در یسیع را در زیچ همه یمعنا ما چگونه نیبنابرا 

 کند یم فیتعر ما یبرا که کننده ایدواریام داستان و  دهد؟ یم یسیع مورد در یاطالعات

 ست؟یچ

 "ابتدا در: "میکن یم شروع کند یم شروع یوحنا که ییجا همان از ما ، خوب 

 زیچ همه.  بود خدا با آغاز در او. بود خدا کلمه و ،بود خدا با کلمه و ،بود کلمه ،آغاز در" 

 و بود یزندگ آمد بوجود از آنچه. امدین بوجود زیچ چیه او بدون و آمد بوجود او قیطر از

 «. بر تاریکی غلبه می کند و درخشد یم یکیتار در نور.  بود مردم همه نور ،یزندگ

انجام می  یکار چه و هستکه  و بودکه  یسیع نکهیا گفتن با دارد یارتباط چه ها نیا اما 

 ؟دهد

 شروع آفرینش از قبل از داستانش که نبود یکس فقط یسیع ،میدان یم که همانطور ،خوب 

 و کند یم یابیرد خلقت از قبل آغاز همان از را یسیع یزندگ یوحنا ،با این تصور.  شود

 یوحنا که یریتصو نیا. بود خدا با خلقت از قبل رایز است نشده خلق او که دیگو یم ما به

 ،زیچ همهی ابتدا همان از یسیع که میبفهم تا کند یم کمک ما به کند یم استفاده آن از

 از زیچ همه رایز ،ستین زمان کی و مکان کی در شخص کی فقط او و است بوده آنجا

 .دارد قرار آن دراو  و داده یجا خود در را یزندگ که است یکس و شده ساخته او قیطر

بر تاریکی غلبه  و درخشد یم یکیتار در نور.  بود مردم همه یزندگ نور"...  که نیا و 

 می کند." 

 به نشیآفر از قبل را یکیتار او و است جهان نور یسیع که دیگو یم ما به یوحنا نجایا در 

 کنم یم فکر من. کشد یم چالش به را جهان امروز یکیتارنیز  اکنونهم  و دیکش چالش

 ما و است یکیتار آن از یبخش بیماری کوید، یریگ همه که میکن قبول میتوان یم ما همه

 چالش به را این موضوع ،او کمک با تا میدار اجیاحت مسیح یسیع به خود یزندگ در

 نور چگونه ماا. بر تاریکی غالب است و درخشد یم یکیتار در یسیع نور رایز میبکش

 مئونیس وفادار انتظار نمونه مورد در گذشته هفته ،خوب  م؟یدار خود یزندگ در را یسیع



 همان نیا و.  میشو کترینزد خدا به میتوان یم ،میبمان منتظر صادقانه اگر که میدیشن آنا و

 یکیتار در که یسیعنور ،میشو کترینزد خدا نور به دیبا ،میده انجام دیبا ما که است یکار

.  الب نیستغ نور بر یکیتار رایز ،کرد دنخواه غلبه ما بر تاریکی نیبنابرا ،درخشد یم

 یکیتار بر میتوان یم ،خدا به شدن کینزد با که کند یم دواریامکه ما را  استانتظار نیا

 .میکن غلبه ریگ همه

 بود خدا با که یکالم: است نیا دیگو یم ما به وحنای که دیام داستان از یگرید مهم بخش 

جسم  کلمه" و" آمد جهان به" ،درخشد یم یکیتار در که ینور ،بود خدا آغاز در و

 یم یسیع را او ما که شد لیتبد یانسان به او واقع در. شد ما از یکی ،شد انسان ،گرفت

 را همه تا آمد او. میکن یم مالقات را او، ها خوانش و کتاب نیا قیطر از و میشناس

 نیا. است دهیبخش یزندگ آنها به که انچه همه بلکه خود منتخب فقط نه ،ایی بخشدروشن

 در که دیگو یم ما به یوحنا ،حال نیا با. شد ریدرگ آن با و شد روبرو جهان با کلمه

 بیصل به و طرد را او و ،ندارد وجود او از یدرک چیه ،است شده یکوتاه او ییشناسا

 نیهم به ،کند ابالغ ما به پدر از را یزیچ تا آمد او. آمد خدا کالم عنوان به یسیع. دندیکش

 وجود هم هنوز و دارد وجود نور بر علیه یکیتار اما ،نامد یم" کالم" را او یوحنا لیدل

 ما یبرا و آمد ارتباط یبرقرار یبرا یسیع که خداوند کامل قتیحق و لطف نیبنابرا ،دارد

 او که یکسان که دیگو یم ما به یوحنا ،حال نیا با. نشد رفتهیپذ گان همه توسط شد آشکار

 در که را یخداوند جالل ،ندکن یم افتیدر را قتیحق و فضل نیا و نندک یم قبول را

 و حقوق همهاز و می شوند خدا فرزندان ودریافت می کنند  شده ظاهر حیمس یسیع

 را ایدن آنقدر خدا ،نیبنابرا شوند یم برخوردار ،قایل می شود آنها یبرا که یازاتیامت

 هر تا" ردیبم بیصل یرو بر و جسم گیرد تا فرستاد را خود محبوب پسر که داشت دوست

 ما خوانش نیاول از. "باشد داشته جاودانه  یزندگ بلکه نشود هالک اوردیب مانیا او به که

او  خون قیطر از صلح با که شد خوشحال خدا او قیطر از" ،انیکولس به پولس نامه در

 ."کند یم همراه خودش با ،آسمان در چه و نیزم در چه ،را زیچ همه ، بیصلبر 

و چه  و بود یکس چه عیسی نکهیا مورد در یادیز یزهایچ ما لیانج خواندن در ،نیبنابرا 

 ، می فهمیم.است داده انجام کارهایی

 یکیتار تا آمده یانسان شکل به و است جهان نور او ،بود خدا آغاز در و بود خدا با یسیع

 به زین را خود جهان یکیتار میتوان یم ،میشو کینزد نور آن به اگر و بکشد چالش به را

 را خدا فضل و قتیحق و ارتباط تا آمد او .غالب نشودبر ما  آن تاریکی  تا میبکش چالش

 .دهد یآشت خدا با را ما شدن مصلوب با تا آمد او و میشو خدا فرزندان ما تا کند آشکار

 

 نیآم 


