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.  نماييد به شرط آن که رايگان توزيع شود



ه وقتی روزی عيسی به معبد رفت فهميد ک
در معبد .مردم به خانه خدا بی حرمتی ميکنند

ل خريد و فروش حيوانات انجام ميدهند و مشغو
.صرافی هستند



ون با طناب شالقی ساخت همه فروشندگان را از معبد بير
خانه پدر .اوفرمان داداين چيزها را از اينجا دور کنيد.کرد

عيسی خانه پدر خود را دوست .مرا به بازار تبديل نکنيد
.داشت



رهبران نشانه ای می 
خواستند که تاييد کند 
عيسی حق دارد معبد 

عيسی .را پاکسازی کند
پاسخ داد اين معبد را 

ويران کنيد و من در سه 
روز ان را دوباره خواهم 

غير ممکن است .ساخت
ساخت اين معبد چهل 

و شش سال طول 
.کشيده است       



اما عيسی در مورد بدن خود می 
بدن او همانند معبد مسکن .گفت

گرچه عيسی.خداوند بود
روی صليب می مرد اما 
ميدانست که خداوند روز 

سوم او را از مردگان 
.بر می خيزاند 



در شب يکی از 
رهبران معبد با 

.عيسی مالقات کرد
ن او ميدانست که با اي
معجزات عيسی از 

ه طرف خداوند فرستاد
 نيقوديموس.شده است

نزد عيسی امد تا در 
مورد خدا بيشتر 

.ياد بگيرد



 عيسی به نيقوديموس
گفت شخص بايد از 
نو متولد شود تا به 

.پادشاهی خدا راه يابد
 نيقوديموس نتوانست

چطور يک .بفهمد
شخص سالخورده می 
 تواند دوباره بچه شود

در عين حال او مذهبی 
.اما اين کافی نبود.بود



چه عيسی توضيح داد ان
از روح متولد گردد 

روح خدا .روح است
مردم .مانند باد است

نند نميتوانند ان را ببي
انها .و لمسش کنند

.فقط ميدانند باد است



عيسی به نيقوديموس ياداوری کرد 
که قوم اسراييل در سالهای دورتر به موسی 

انها ناله ميکردند که ما غذا نداريم اب .شکايت ميکردند
.که خدا به ما ميدهد متنفريم نداريم و از نانی             



گناه مردم خشم خدا را 
او ماری سمی .برافروخت

مار انها را .ميان انها فرستاد
.بسياری کشته شدند.گزيد



مردم .گناه کرده ايم
التماس کردند دعا کن خدا 

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

.خدا مار را از انها دور نکرد



خدا به موسی گفت ماری برنزی       
.بسازد و ان را روی تيری قرار دهد

خدا قول داده است هر مار گزيده ای که 
به مار روی تير نگاه کند شفا پيدا 

موسی ماری برنزی ساخت .ميکند
.تو هر کس به ان نگاه ميکرد شفا مياف



 عيسی به نيقوديموس گفت
پسر انسان بايد مانند 

مار برنزی به 
باال کشيده 

.شود



عيسی در مورد صليب 
صحبت می کرد جايی که 

به خاطر گناهکاران 
روی ان می 

.مرد



 عيسی گفت خدا انقدر جهانيان
را محبت کرد که پسر يگانه 
خود را داد تا هر کسی به 

او ايمان اورد هالک 
نگردد بلکه زندگی 

.جاودان پيدا کند



معنی اش اين است که هر 
 کسی که به عيسی ايمان

بياورد در خانواده 
خداوند متولد 

.خواهد شد



رد شايد نيقوديموس ان شب شاگ
 اما سالها بعد با کمک.عيسی نشد

ب به دفن کردن فرزند به صلي
کشيده خدا نشان داد که او را 
.دوست دارد و به او ايمان دارد



.ندبعد از اين عيسی و شاگردانش اماده رفتن به شمال شد
وند و بقيه مردم احتياج داشتند تا در مورد پادشاهی خدا بشن

اين شانس را داشته باشند که به پسر خدا عيسی
.ناصری ايمان اورند 
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پايان



که ما را کنند صحبت می یمقّدس با ما در بارۀ خداي داستانهای کتاب
.  آفريد و ارادۀ او اين است که شما نيز او را بشناسيد

.  خواند ايم کارهايی که او آنها را گناه می داند که ما کارهای بدی انجام داده خدا می
ود قدر محبت نمود که پسر يگانۀ خ مجازات گناه مرگ است، اّما خدا جهانيان را آن

ح پس از عيسی مسي. را فرستاد تا بر روی صليب به خاطر بخشش گناهان ما بميرد
از او  اگر تو به عيسی ايمان بياوری و. دوباره زنده شد و به آسمان باال رفتمرگ

بخواهی که گناهان تو را بيامرزد، او تو را خواهد بخشيد و وارد قلب تو 
.خواهد شد و تو برای هميشه با او زندگی خواهی کرد

عيسای عزيز من :اگر به اين حقيقت ايمان داری، از صميم قلب اين دعا را بکن
ن ايمان دارم که تو خدا هستی، و به صورت انسان به زمين آمدی تا برای گناهان م

ن کنم که وارد زندگی من بشوی و گناها خواهش می. بميری، و اکنون زنده هستی
کمکم . ی کنمای داشته باشم و برای هميشه با تو زندگ مرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

.آمين .کن تا به عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و برای تو زندگی کنم

 ١۶:٣انجيل يوحنا ! مقّدس را هر روز بخوان و هميشه دعا کن کتاب


