
فصل 13:

به رستارس 
جهان



مسیحیان به دلیل ترس از جانشان، 
به صورت مخفیانه با یکدیگر مالقات 

میکردند، تا از کالم خدا بشنوند و 
رسودهای پرستشی بخوانند.

دوستان عزیز، خداوند 
ما دچار رنج و زحمت شد تا 

گناهان ما را به خود بگیرد. پس 
هیچ جای تعجبی ندارد که ما نیز 
برای او دچار زح]ت بشویم. پس 
تعجب نکنید که ش] این رنجها 

عیسی گفت:“ اگر کسی میخواهد شاگردرا تجربه میکنید.
 من بشود باید صلیب خود را بردارد و مرا پیروی 
کند.“ این آیه به این معنی است، اگر ما برای این 
کار خوانده شده ایم، باید صلیب خود را بر دوش 
بکشیم و حتی جان خود را فدا کنید. در مزامیر 

باب 22 کالم خدا چنین میفرماید...



ه]نجا که هستید �انید! این
 مذهب غریبه غیر قانونی است. ش] نسبت به 
اجداد و قوم ما بی حرمتی کردید و کافر هستید. 
ای احمق ها! یا از اعتقادات خود برمیگردید یا 

کشته میشوید. 

رهرب آنها را دستگیر 
کنید. او مثالی برای آنها 

خواهد شد. 

خدایا به ما کمک 
کن. این شائول 

قاتل است.



ما همه در انتظار مسیح هستیم. چرا 
ش] یک نجار مرده را پرستش میکنید؟

خداوند ما عیسی 
زنده است و او خالق 

|ام هستی است.

اگر زن تو را به زندان 
بیاندازیم تا در آنجا بپوسد، 
حت] طرز حرف زدنت را 

عوض خواهی کرد.



نه! کاری با همرسم 
نداشته باشید!

تپ!تپ!

متی 24:16؛ مرقس 34:8؛ اع]ل رسوالن 1:9-2



این هم یکی دیگه از 
دوستداران مسیح.

ما میدانستیم، اگر مسیحی 
بشویم ممکن است چنین 
چیزی برای ما اتفاق بیافتد.



بله، ما باید برای او دعا کنیم 
تا خدا قلب او را ملس کند تا 

بتواند حقیقت را ببیند. 

به یاد بیاورید، 
بعضی از ما در ابتدا 

شک داشتیم.

اینها کار آن شائول فریسی 
است. او از مسیحیان نفرت دارد 

و آنها را سالخی میکند. 

شائول پر از 
نفرت است.



شائول ، من فکر میکنم تو 
اورشلیم را از این فرقه پیروان مسیح 

پاک کرده ای.

نه، هر چه بیشرت ما آنها را میکشیم و به
 زندان میاندازیم، تعداد آنها بیشرت میشود. آنها 
به شهرهای دیگر پراکنده شده اند. کنیسه ها و 
عبادتگاه های شهر دمشق پر از مسیحیان است.



شائول نزد خود فکر میکرد که وظیفه ای او است که از مذهب و قوم خود در برابر 
اعتقادات دیگر محافظت کند. اما او میدید که مسیحیان آرامش و اعت]د به نفس خاصی 

دارند، و این موضوع او را اذیت میکرد. 

من به تو معرفی نامه ای 
میدهم تا بتوانی به دمشق بروی 

و مسیحیان را دستگیر کنی. 
من همین حاال 
حرکت میکنم.



اسب شائول بسیار ترسیده بود و او 
را بر زمین انداخت و فرار کرد.

ناگهان نوری خیره کننده از آس]ن 
ظاهر شده و گرداگرد شائول تابید.

شائول، شائول، چرا مرا 
رنج میدهی؟



اع]ل رسوالن 1:9-6

آقا ش] کیستید که من 
ش] را رنج میدهم؟

آقا، از من 
میخواهد چه 

کار کنم؟

من عیسی هستم، ه<ن 
کسی که تو به پیروان من 

آزار میرسانی.

اکنون برخیز و به شهر برو و 
منتظر دستور من باش.



آیا ش] صدا را 
شنیدید؟

بله، اما من 
نتوانستم بفهمم 

چه چیزی 
میگوید.

آن صدای
 خدا بود!

من هم نتوانستم بفهمم. صدای 
او مانند رعد و برق بود.

من �یتوانم ببینم! به من 
کمک کنید. من �یتوانم 
ببینم. مرا به شهر بربید.



نام من حنانیا است. عیسی با من در رویا 
سخن گفت و فرمود تا نزد تو بیایم و او تو 

را بینا خواهد کرد.

بله من نابینا 
هستم.



در نام عیسی مسیح بینا 
شو.



من میتوانم ببینم! و 
آیا تو میگویی عیسی اینکار 
را انجام داد؟ در مورد عیسی 

بیشرت به من بگو.



حنانیا، پیشگویی هایی را در 
آیات کتاب مقدس در مورد 
عیسی به شائول نشان داد.

خداوند نام شائول را 
به پولس تغییر داد.

بله، من چقدر احمق بودم. |ام این مدت 
|ام اینها در کتاب مقدس بودند. غیرتی که 
برای مذهبم داشتم مرا کور کرده بود. من 

میخواهم تعمید بگیرم و پیرو مسیح بشوم.  

اع]ل رسوالن 7:9-17



شائول که نام او به پولس 
تغییر کرده بود، به مرد جدید 

با پیامی جدید تبدیل شده 
بود. او دیگر �یخواست 
مسیحیان را بکشد. او 

میخواست دیگران را ترغیب و 
تشویق کند تا به عیسی مسیح 

ای]ن بیاورند. 

من میتوانم بفهمم چرا ش] شک 
دارید. من نیز، ای]ن نداشتم، اما به 
ش] میگویم که عیسی نارصی |ام 
نبوت هایی را که در مورد مسیح 

بود، به انجام رسانده است. 

اما بزرگرتین دلیل برای 
اثبات این موضوع، قیام او 

از میان مردگان است.



او برّه خداوند بود 
که برای گناهان ما 

قربانی شد. 

تو چطور احمقی هستی؟ چطور 
عیسی اجازه داد تا بوسیله دشمنان 

ما کشته شود؟



خداوند همچنین در میان 
غیر یهودیان کار میکرد. 
یک افرس رومی بود که 
خداوند را در دعاهایش 

میطلبید. 

خداوندا، من میدانم تنها تو خدا 
و خالق |ام انسان ها هستی. مذهب 
مردم من فاسد است و به من هیچ 

آرامشی �یدهد. راه خود را به من نشان 
بده و من به آن راه خواهم رفت. 



چه شد؟ تو چه کسی 
هستی؟ تو از کجا 

آمدی؟

دعای تو شنیده شده. خداوند مرا فرستاده
 است. چند نفر را به یافا به خانه شمعون پطرس 
بفرست تا به دیدن تو بیاید. او در خانه شمعون 
چرم ساز که خانه اش در کنار دریاست، میه]ن 
است. پطرس نزد تو خواهد آمد و حقیقت را در 

مورد خداوند به تو خواهد گفت.



پطرس، ارباب ما مرد نیکو و خداترسی است، اما او 
مشکالت زیادی دارد. او همیشه دعا میکند و به فقرا 

پول میدهد ولی او در قلبش احساس آرامش ندارد.

خداوند از طریق خون 
خود که در صلیب ریخته شد، 
صلح و آرامش را به «ر آورد. 

این به چه معنی است؟
من آن را به افرس ش] 

توضیح خواهم داد.



افرس رومی، پطرس را در 
جلوی در مالقات کرد و در 

جلوی او زانو زد.

برخیز، احتیاجی به این کار 
نیست. من هم مانند تو یک انسان 
هستم. همه را جمع کن و من خرب 

خوش را به ش] خواهم گفت.



امروز، روز بسیار بزرگی 
است. خداوند پطرس را فرستاده، 
او یکی از شاگردان عیسی است 
و او درباره عیسی به ما خواهد 

گفت.

بله، من همراه عیسی به مدت سه سال و نیم راه 
رفتم و زندگی کردم. من او را دیدم که مصلوب شد و بعد از اینکه از 
مردگان قیام کرد، او را دیدم. پس از برخاس� او از میان مردگان، 500 
نفر از ما نزد او جمع شده بودیم تا از او بشنویم. او با ما غذا خورد و 
ما او را ملس کردیم. او به ما آموخت تا دشمنان خود را دوست داشته 

باشیم و برای کسانی که ما را آزار میدهند، دعا کنیم. او
 روح خود را فرستاد...



افرس کٌرنیلیوس و |ام اهل خانه او به 
پیام خوش عیسی مسیح ای]ن آوردند 

و در ه]ن روز تعمید گرفتند. 

اع]ل رسوالن 20:9-22، 1:10-27، 38-41



پولس به کنیسه انطاکیه رفت و در روز 
سبت برای یهودیان موعظه کرد. ش] مرا میشناسید. من به مسیحیان تا 

حد مرگ آزار میرساندم، اما عیسی با نور بسیار 
خیره کننده ای بر من ظاهر شد، و با صدایی که 
شبیه به رعد و برق بود به من گفت که کالم او را 
موعظه کنم. من در آیات کتاب مقدس در مورد 

مسیح جستجو کردم و دیدم که عیسی |ام 
نوبت ها را کامل کرده است. 



خداوند فرمود که از نسل داود نجات
 دهنده ی ارسائیل خواهد آمد و رهربان 

مذهبی در اورشلیم او را محکوم به مرگ 
کردند. در مزامیر باب 2 نوشته شده است“ 
از امروز من پدر تو شده ام، و تو پرس من 

هستی.“ 



در آیه ی دیگری در کتاب مزامیر 
میفرماید، با اینکه او میمیرد اما خدواند اجازه 

�یدهد بدن آن قّدوس خداوند فاسد شود. این یک 
نبوت دیگر است. بدانید که در عیسی ، ش] کامالً 
از گناهانتان آزاد میشوید، این کاری است که حتی 

موسی نتوانست انجام دهد. 



خداوند عیسی را 
فرستاد تا نوری برای 
غیر یهودیان و نجات 
دهنده |ام قوم ها 

باشد. 

غیر یهودیان! غیر 
یهودیان ناپاک هستند. 

آنها �یتوانند در رسنوشت 
ای]ن یهودیان رشیک 

باشند. 

ای کافر! عیسی پرس حالل
 زاده نبود. گزارشاتی هست از 
اینکه، مادرش قبل از ازدواج 

آبس� بوده. 



از آنجایی که ش] خرب خوش زندگی 
ابدی را رد کردید، ما پیام خود را به 

غیر یهودیان میربیم، درست ه]نطور 
که انبیاء پیشگویی کرده بودند. 

تو بخاطر ارتداد و کفر 
گویی باید سنگسار شوی. 

مزامیر 7:2، 10:16، اع]ل رسوالن 27:2، 47:10، 33:13-35



بسیاری از غیر یهودیان به پیام 
خوش انجیل ای]ن آوردند و در 

فیض خداوند زندگی کردند. 

زمانی که برای پولس 
مشخص شد که یهودیان، 

مسیح را رد خواهند 
کرد، او |رکز و تالش 

خود را بر قوم های غیر 
یهود گذاشت.

جالل بر خداوند و پرس 
او عیسی. نجات برای غیر 

یهودیان آمده است!
پولس، مرا 
تعمید بده!

به ما بیشرت در مورد 
نبوت ها و پیشگویی 
هایی که در رابطه با 
عیسی شده است بگو.



یهودیان خشمگین شدند و پولس و بارنابا را به خارج از 
شهر بردند و آنها را تهدید کردند، اگر به شهر برگردید ش] 
را خواهیم کشت. سپس پولس و بارنابا به آسیا رفتند و پیام 

خوش را به همه اعالم میکردند. 

بارنابا، اگر من افتادم، تو 
نایست و به دویدن ادامه بده. 



در قونیه، یهودیان پولس را تا حد 
مرگ سنگسار کردند و او را به 

بیرون از شهر بردند. 

خدایا ایشان را 
ببخش. آنها پولس 

را کشتند.

اع]ل رسوالن 19:14-20



اما خداوند معجزه کرد 
و پولس برخواست. 

پولس، من فکر کردم 
تو ٌمردی!

هنوز نه، خداوند به من چیزهای بسیاری 
نشان داد و من برای نام او رنج ها خواهم 

کشید.



در  شهر فیلیپی واقع در مقدونیه، به پولس و سیالس 
39 رضبه شالق زدند و آنها را به زندان انداختتند. حتی 

با اینکه رنج میدیدند، قلبشان پر از شادی بود و در 
نیمه شب برای خداوند رسودهای پرستشی میخواندند. 

جالل بر تو باد، ای خداوند. نام تو را 
میستاییم و تو را پرستش میکنیم. 



آااااه! عیسی 
خداوند است!



در سال های بعدی، پولس سه 
بار بوسیله میله شکنجه شد. اما 
او همچنان به موعظه در مورد 

عیسی ادامه داد. 

واااپ!

اع]ل رسوالن 20-19:14، 25-23:16؛ 2 قرنتیان 25-24:11؛ مکاشفه 11:4



راهزنان معموال به پولس حمله میکردند.

اما او همچنان به موعظه 
انجیل ادامه میداد. 

یکبار به او مدت یک شبانه 
روز در آب بود، تا اینکه 

کشتی که از آنجا میگذشت، او 
را از آب گرفت.

ه]نطور که پولس از شهری به شهر 
دیگری میرفت، پیام انجیل را موعظه 

میکرد، سه بار کشتی او غرق شد.



پولس از مریضی، رسما، گرما و گرسنگی و سختی مسافرت هایش به 
قسمت های مختلف دنیا رنج میربد تا در مورد عیسی با مردم صحبت کند.

خداوندا این بدن را شفا بده تا 
من بتوانم به شهر بعدی بروم و 

موعظه کنم.



پولس، شهر به شهر میرفت و در مورد بت 
پرستی اخطار میداد و به مردم در مورد پیام 

خوش عیسی مسیح میگفت.

جالل بر خداوند!

ش] همگی از بت پرستی دست کشیده و 
به سوی خدای زنده برگشته اید. پس خدای پدر همه 
ی ش] نه از طریق رشیعت بلکه فقط بخاطر ای]ن 
به عیسی مسیح و از طریق خون او پارسا و بیگناه 
شمرده است. پس اکنون ش] به خانواده خداوند 

تعلق دارید و جزو بدن مسیح هستید.



زمانی که مردم به خداوند ای]ن آوردند، |ام بت ها و 
طلسم های جادوگری خود را ترک کردند. هرچیزی را که 

مربوط به مذهب یا گناهان ایشان بود را در آتش انداختند. 
به مدت بیست سال در |ام دنیا ای]ندارانی بودند که 

خداوند را از طریق عیسی مسیح پرستش میکردند. 

این اشعیا هیچ 
وقت به من آرامش 

ندادند. 

1 قرنتیان 14:10، 13-12:12، 18؛ 2 قرنتیان 25:11؛ غالطیان 16:2؛ افسسیان 19:2



عیسی به شاگردان اخطار داده بود ” ش] را برای 
شکنجه و کش� تسلیم خواهند �ود و |ام جهانیان 

به خاطر ای]نی که به من درید، از ش] متنّفر 
خواهند بود و بسیاری ای]ن خود را از دست 
خواهند داد و یکدیگر را تسلیم دشمن �وده، 

از هم متنّفر خواهند شد. انبیای دروغین زیادی 
برخواهند خاست و بسیاری را گمراه خواهند �ود. 

رشارت به قدری زیاد میشود که محبت آدمیان 
نسبت به یکدیگر رس خواهد شد. اما هر کس تا 

آخر پایدار �اند نجات خواهد یافت. 

عیسی خداوند،
 روح مرا بپذیر!



وقتی که |ام افرادی که عیسی را دیده بودند، 
پیر شده بودند، کلیسا در رستارس امپراطوری 

روم گسرتش یافته بود، و رومیان دنبال مسیحیان 
میگشتند و آنها را تا حد مرگ اذیت و آزار 

میرساندند. اگر ای]نداران مسیح را انکار �یکردند 
آنها را در صحنه مسابقه در گودال شیرها و بربها 
میانداختند تا مردم تکه تکه شدن آنها را ببینند. 

پدر، آنها بخاطر کاری 
که با ما میکنند مجازات 

نکن.



آااار!آااار!

نه!نه!



بعضی وقتها، مسیحیان به وسیله گالدیاتورهای 
رومی کشته میشدند. مردم از اینکه میدیدند آنها 
ای]ن خود را انکار �یکنند، شگفت زده میشدند. 

آنها حارض بودند تا برای عیسی �یرند. 

نه!

جیسون من تو را 
در بهشت خواهم 

دید.

متی 9:24-11



عیسی قبل از مرگش در 
مورد معبد خدا نبوت 

کرده بود:

چهل سال بعد، در سال 70 پس از میالد مسیح، 
رومیان به شهر رفتند و معبد را از بین بردند. زمانی 
که چوب های داخل ساخت]ن معبد آتش گرفتند، 

طالهای معبد ذوب شده بین سنگ های کف زمین 
و مصالح رفتند. ه]نطور که رومیان تالش میکردند 

تا آن طالها را بدست بیاورند، |ام سنگ ها را 
برداشتند. نبوت عیسی به وقوع پیوسته بود. 

آیا این معبد را 
میبینید؟ من به ش] 
میگویم که این معبد 
خراب شده و حتی 
سنگ بر روی سنگ 
دیگری قرار نخواهد 

گرفت.



یهودیان در اورشلیم و ارسائیل که از این جنگ 
نجات پیدا کرده بودند به کشورهای غیر یهودی فرار 
کردند که تا همین زمان بسیاری از فرزندان آنها در 

آنجا زندگی میکنند. 

مسیحیان یهودی نیز به کشورهای دیگر 
فرار کردند و در آنجا پیام خوش انجیل 

عیسی مسیح را موعظه میکردند و 
کلیسا رشد میکرد.

ما به خانه برادرم در 
سوریه خواهیم رفت.



به هر کجا که فرار میکردند، در آنجا 
ای]ندارانی بودند که به آنها خوش آمد 

بگویند و آنها را کمک کنند. 

ما هیچ 
جای دیگری 
برای رف� 
نداشتیم.  

در مورد اتفاقات وحشتناک
 در اورشلیم شنیده ایم. ش] 

میتوانید نزد ما �انید. 

متی 2:24؛ لوقا 43:19-44



رسوالن عیسی به موعظه انجیل و قیام عیسی مسیح تا زمان مرگشان ادامه دادند. یکی 
پس از دیگری کشته میشدند. همه ی آنها شجاعانه جان خود را از دست میدادند، زیرا 

میدانستند که خانه ی بهرتی در آس]ن دارند. 

بعضی از آنها به 
دست رومیان 
مصلوب شدند.  تعدادی دیگر زنده 

زنده دریده شدند.



تعدادی را رس 
از تنشان جدا 

کردند. 

بعضی سنگسار شدند. 

بعضی غذای حیوانات 
درنده شدند. 



پطرس به 
صورت وارونه 
مصلوب شد.

بعضی در روغن داغ گذاشته شدند.  

|ام آنها در ای]ن خود تا لحظه مرگ پایدار و 
استوار ماندند. آنها میدانستند که بدن جدید و 

خانه ی بهرتی در انتظار آنهاست.

من به مکان بهرتی میروم. 
باشد که خداوند ش] را 

ببخشید. 

من الیق نیستم تا مانند تو 
ای خداوند �یرم. 

یوحنا 18:21؛ اع]ل رسوالن 2:12



شصت سال بعد از رستاخیزی مسیح، یوحنا 
تنها رسولی بود که باقی مانده بود. او به 
جزیره ای به نام پطموس تبعید شده بود. 

روح، یوحنا را به آس]ن برد و در آنجا 
خداوند وقایع آینده را به او نشان داد.

یوحنا، من وقایعی را در 
آینده اتفاق خواهند افتاد را به تو نشان 

خواهم داد. آنچه را که میبینی در کتابی بنویس 
و آنرا به هفت کلیسا در آسیا بفرست. 



وقتی زمان های آخر نزدیک شود، عیسی مسیح برمیگردد 
و قرب |ام کسانیکه به او ای]ن داشتند را خواهد گشود و 
همه ای]نداران زنده خواهند شد. سپس همه با خداوند 

عیسی مسیح مالقات کرده و به سوی آس]ن رفته و تا ابد 
در حضور او زیست خواهند کرد. 

در زمان های آخر، وقایع وحشتناکی اتفاق خواهد 
افتاد و در آن زمان خداوند به زمین خواهد آمد. آتش 
از آس]ن خواهد آمد و بالهای دیگری خواهد بود که 

بیشرت مردم روی زمین را از بین خواهد برد. 



شخصی خواهد آمد که مدعی 
خواهد شد که مسیح است و 
او بسیاری را فریب خواهد 
داد. او باعث خواهد شد 

که مردم وفاداری خود را با 
گذاش� عالمتی در پیشانی 
یا در پشت دست راستشان، 

وفاداری خود را به او و دولت 
او نشان دهند. 



هر کسی که عالمت را نداشته 
باشد، اعدام خواهد شد. برای 
آنانی که بر روی زمین باقی 

مانده اند، زمان های پر از رنج 
و بسیار سختی خواهد بود. 

 1 تسالونیکیان 14:4، 17-16؛ 2 تسالونیکیان 4-3:2؛ 

مکاشفه 9:1، 11، 1:8-13، 18:9، 16:13، 4:20



او با |ام جالل 
و قدرت خود 

خواهد آمد، نه 
مانند انسان فانی. 
آس]ن باز خواهد 
شد و او سوار بر 
یک اسب سفید 
پایین خواهد آمد.

ه]نطور که نبوت شده است، 
عیسی مسیح در زمان های آخر 

خواهد آمد.

او مانند خورشید درخشان خواهد بود و بر 
رسش تاج های فراوان خواهد داشت. در 
دستش هفت ستاره خواهد داشت و در 

دهانش شمشیر حقیقت را خواهد داشت. 



او با شیطان مقابله خواهد کرد و او را برای 
همیشه به دریاچه ی گوگرد و آتش افکنده، تا 
همیشه در آنجا �اند، تا دیگر انسان را فریب 

ندهد. عیسی مسیح، دشمن آخر خود، مرگ را به 
دریاچه آتش خواهد انداخت و پس از آن دنیای 

جدیدی شکل خواهد گرفت. 

خداوند افرادی را که به پرس او ای]ن آورده اند را گرد 
هم خواهد آورد و به آنها زندگی جدید ابدی در روی 
زمین جدید خواهد داد. خداوند |ام اشک ها را پاک 
خواهد کرد و دیگر مرگ، غم، گریه و یا دردی وجود 

نخواهد داشت. همه چیزهای کهنه در گذشت و همه 
چیز نو خواهد شد. عیسی مسیح به عنوان پادشاه و 
نجات دهنده در یک دنیای آزاد از مرگ و گناه، تا به 

ابد بر مردم پارسا و عادل حکومت خواهد کرد.

1 تسالونیکیان 16:4؛ مکاشفه 16:1، 11:19-21، 
1:21-4 ،10:20-15



انجیل عیسی مسیح برای 
2.000 سال موعظه شد. 

عیسی پیشگویی کرد 
که پیام پادشاهی او به 
|ام دنیا خواهد رسید تا 
|ام قوم ها، طایفه ها و 
خانواده ها پیام خوش را 

بشنوند. 



تنها یک خدا وجود دارد 
و او فقط یک پرس دارد. 

تنها یک ای]ن و یک کتاب 
مقدس وجود دارد. فقط 

یک راه وجود دارد تا بعد از 
این حیات به بهشت رفت. 
عیسی راه، حقیقت و حیات 

است. درست ه]نطوری 
که بسیاری از مردم از |ام 
ملیت ها آن را یافته اند. 

یوحنا 16:3، 6:14



انجیل عیسی مسیح با دیگر مذاهب دنیا کامال 
متفاوت است و با زور، فشار و تهدید به کسی 
تحمیل نشده است. عیسی مسیح به پیروانش 

آموخت که حتی دشمنان خود را دوست بدارید 
و با همه در صلح و آرامش باشید و پُر از شادی 

باشید و رسودهای پرستشی بخوانید. امروزه، 
مسیحیان با هر ملیت یا هر زبانی، به دلیل 

بخشیده شدن گناهانشان و حیات ابدی، شادی 
میکنند. 

اگر چه حدود 2.000 سال از قیام مسیح از مردگان 
گذشته است و همچنان افرادی هستند که مژده 
پیام خوش انجیل را نشنیده اند. شخصی باید به 

آنها بگوید. 



داستان جدیدی از داوری

”و درست ه]نگونه که به حکم خداوند، انسان یک 

بار می میرد و بعد از آن نوبت داوری میرد.“



آیا تو فرشته هستی؟
 مرا کجا میربی؟



من حدس میزنم که خداوند 
اع]ل خوب و بد مرا خواهد 

سنجید. 

عربانیان 27:9



”سپس مرده ها را دیدم که از بزرگ و کوچک در برابر خدا ایستاده اند. دفرتها یکی پس از 

دیگری گشوده شد تا به دفرت حیات رسید. مردگان همگی بر طبق نوشته های این دفرت ها 
محاکمه شدند.“

او دارد در کتاب برّه میبیند که آیا اسم 
تو در آن نوشته شده است یا نه.  



”خداوند افکار و انگیزه های مخفی 

انسان را از طریق عیسی مسیح مورد 
داوری قرار خواهد داد.“

جان دوو، ش] 
میتوانید به تخت 
پادشاهی نزدیک 

شوید. 



جان دوو، امروز، روز دادخواست 
تو است. ش] متهم به مرتکب شدن تعداد 

زیادی گناه هستید. چگونه آن را اظهار 
میکنید و به آن پاسخ میدهید؟ 

من گناهان بسیار کوچکی 
مرتکب شده ام، اما من انسان 

خوبی بودم؛ از هر کسی که مرا 
میشناسد میتوانید بپرسید. 



|ام کل]ت، |ام اع]ل و 
حتی گناهان مخفی تو ثبت 

شده است. 

رومیان 6:2، 16؛ مکاشفه 12:20



کتاب او را بیاورید.



دگی 
زن

جان 

دوو



نام من بر آن 
کتاب نوشته 
شده است!

زندگی 
جان 

دوو



فهرست گناهان
دروغ گویی 1-48
طمع 115-92نفرت 91-75شهوت 49-74

بت پرستی 116-132
زنا 204-176غرور 133-175

بی ای<نی 205-250
اع<ل همجنس گراییقتل 272شکم پرستی 251-271



کتاب تو نشان میدهد که
 تو گناهان زیادی مرتکب 

شده ای. 



از هر کسی که مرا 
میشناسد، بپرسید؛ من مرد 

خوبی بودم. 
”او نه به خاطر خوبی و پاکی 
ما، بلکه فقط در اثر رحمت 
و دلسوزی که نسبت به ما 
داشت، ما را از گناها�ان 
تیطوس 5:3شست و طاهر ساخت.“



آیا وقتی دروغ می 
گفتی مرد خوبی 

بودی؟



آیا وقتی اع]ل شهوت 
آلود انجام میدادی مرد 

خوبی بودی؟

آیا وقتی بشدت 
خشمگین بودی، مرد 

خوبی بودی؟



همچنان بهانه می 
آوری. |ام گناهان بد 

هستند. 

اما من هیچ گناه بدی 
مرتکب نشدم. من مرد مذهبی 

و معتقدی بودم.

همه کسانی که مرتکب 
گناه شدید، از من دور 
شوید: من هرگز ش] را 

�یشناختم.



اوه خدایا ، این �ی 
تواند اتفاق بیفتد!

من متاسفم. االن دیگر 
خیلی دیر شده تا خدا را 

صدا بزنی.



آاااای!



فرشتگان آمده انسانهای بد را داخل آتش خواهند افکند که در آنجا گریه خواهد بود و 
فشار دندانها بر هم. متی 49:13-50



تخت داوری مسیح

”عیسی به او فرمود: 

من زندگی جاوید و 
حیات هستم، هر که 
به من ای]ن داشته 

باشد، اگر حتی مانند 
دیگران �یرد، بار دیگر 

زنده خواهد شد.

زندگی خوبی بود. من نجات دهنده خودم 
را خواهم دید. به دوست داش� مسیح ادامه 
بدهید. من ش] را در بهشت خواهم دید. 

یوحنا 25:11-26





نام تو در کتاب 
حیات نوشته شده 

است.



”زیرا روزی را معین 
فرموده است که در 
آن مردم این دنیا را 
بوسیله شخص مورد 
نظر خود با عدل و 
انصاف داوری کند. 

خدا با زنده کردن این 
شخص از مردگان، وی 

را به ما شناسانیده 
است.“

اع]ل رسوالن 31:17



آفرین، خدمتگزار خوب 
و وفادار من. بیا و در شادی 

خداوند خود رشیک شو. 
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