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 ايجیل خبز خىع
 55اؽعیا  :هطالعه 

 خبز خىع 

  .باػذ هی خىع خبز هؼًای به "ايجیل" کلمه والغ در .اطت خىع خبزی ايجیل پیام و بزد، هی لذت خىع خبز ػًیذو اس کظی هز

 ایى در هظیح ػیظی هىرد در خىع خبزهای وجىد دلیل به و ػىيذ هی ػًاخته "ايجیل" يام به هؼمىال جذیذ ػهذ يخظت کتاب چهار

   .هظتًذ همذص کتاب خىع خبزهای اس بخؼی تًها کتاب چهار ایى. ػىد هی گفته "ايجیل" آو به ها کتاب

 ػؼك خـىؽ به و داد، يؼاو ها به را خذا ػخـیت هظیح ػیظی سيذگی حال ایى با .بىد باکزه هزین او هادر .خذاطت پظز هظیح ػیظی

 بىد ایى هظیح هىرد در ویژگی تزیى ايگیش ػگفت ولی .داد يؼاو ها به هؼجشات ايجام ی بىطیله را خذا لذرت همچًیى او .را  او هحبت و

 يادیذه ها، وطىطه آو بشرگتزیى اس یکی .گزفت لزار وطىطه هىرد خىیغ سيذگی راطتای در سهايیکه حتی .يکزد گًاه وجه هیچ به که

 ی يمؼه اس بخؼی(کزد لبىل خذا خىاطته ػًىاو به را ایى ػیظی اها .بىد ؿلیب روی بز هزگ بزای هظیح فزاواو سجز و ػزهظاری گزفتى

 .داد خىاهذ جاوداو سيذگی او به و کؼیذ خىاهذ بیزوو لبز اس را او خذا گًاه، ػلیه هبارسه در پیزوسی ؿىرت در که دايظت هی ػیظی).خذا

 .هايذ سيذه و بزخاطت هزگ اس که اطت ػخـی تًها هظیح ػیظی

 بی تماها او .کزدین دریافت جاوداو سيذگی و ػذ بخؼیذه گًاهايماو آو، تىطط که گؼىد ها بزای را راهی هظیح ػیظی !خىبیظت خبز ایى

 فزاهن ها بزای را راهی خذا که اطت ایى خىع پیغام .طاسد همکى ها بزای را اهز ایى تا هزد خذا خىاطت اس اطاػت بزای و کزد سيذگی يمؾ

 .خذا اس طپاطگشاری بزای اطت خىبی دلیل ایى .یابین يجات هزگ و گًاه اس آو تىطط که طاخته

 يؼذه تمام هًىس

 هماو هن هًىس و باػذ خىیغ پذر کًار در تا (119.11))رطىالو اػمال( کزد ؿؼىد آطماو به بزخاطت، هزگ اس هظیح ػیظی ایًکه اس پض

  :خىايین هی هظیح ػیظی باسگؼت هىرد در (111) یىحًا درهکاػفه .گؼت خىاهذ باس سهیى به بشودی حال ایى با .جاطت

 خىاهًذ وی بشای جهاو های اهت تماهی و صديذ يیضه سا او که آيايی و دیذ خىاهذ سا او چؾمی هش و آیذ هی ابشها با ایًک"

 ".آهیى !بلی.يالیذ
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 هکايی به ديیا و پىػايذ خىاهذ را سهیى تمام خذا هلکىت .کزد خىاهذ بزلزار سهیى بزوی را خذا پادػاهی باسگزدد، هظیح ػیظی که ولتی

   :ػذ خىاهذ ایًگىيه طزايجام و ػذ خىاهذ تبذیل هتفاوت

  .بىد يخىاهذ جًگی دیگز •

  .بىد يخىاهذ ای ػکًجه و درد دیگز •

  .بىد يخىاهذ غن و ايذوه دیگز •

  .بىد يخىاهذ گًاهی دیگز •

  .بىد يخىاهذ هزگی دیگز •

  :گىیذ هی ها به سهاو آو هىرد در( 51:5) اػؼیا

 سوی اص سا خىیؼ لىم عاس و يمىد خىاهذ پاک چهشه هش اص سا ها اؽک یهى خذاويذ و عاخت خىاهذ يابىد ابذاآلباد تا سا هىت و"

 ".اعت گفته خذاويذ صیشا کشد، خىاهذ سفع صهیى تماهی

 .کًین لبىل را ایى که خىاهذ هی ها اس او و اطت ايگیش ػگفت بظیار که .اطت کزده پیؼًهاد سهیى روی بز خىد هلکىت در جایی ها به خذا

یابین تا بخىايین، را همذص کتاب خذا، کالم بایذ ها و دارد وجىد يیش ػزایطی البته و   .دارد تىلؼی چه اهزوسهاو سيذگی در ها اس خذا که در

 .بىد ػذه ػًاخته ػتیك ػهذ دوره های ايظاو بزای خىع خبز ايجیل

  :اطت ػذه داده بؼارت ابزاهین به ايجیل که گىیذ هی ها به جذیذ ػهذ .اطت هظیح ػیظی و خذا هلکىت اس خىػی اخبار حاوی ايجیل

 "یافت خىاهًذ بشکت تى اص ها اهت جمیع که داد بؾاست ابشاهین به ؽمشد، خىاهذ عادل ایماو اص سا ها اهت خذا که دیذ پیؼ چىو کتاب و"

 (518) غالطیاو

 او ولی .بىد خىاهی اطزائیل طزسهیى همیؼگی وارث تى که ػذ گفته ابزاهین به .داد هایی وػذه او اطاػت و ایماو خاطز به ابزاهین به خذا

 !کًذ دریافت را هىػىد طزسهیى آو اس ای تکه آيکه بذوو هزد و ػذ پیز

 و خیشد بز هزگ اس بایظت هی ابزاهین هىػىد، طزسهیى به دطتیابی هًظىر به .کًذ هی ػملی را هایغ وػذه تماهی خذا که دايین هی ولی

  .اطت داػته ایماو رطتاخیش به او که دايین هی ها

 (.1111) عبشايیاو ".باصیافت يیض اهىات اص هخلی دس سا او همچًیى و اعت اهىات اص بشايگیضايیذو بش لادس خذا که دايغت یمیى چىيکه"
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یافت بمًظىر همچًیى  در خذا هلکىت هزکش اطزائیل طزسهیى .داػت هی ابذی سيذگی بایظت هی ابزاهین همیؼه، بزای اطزائیل طزسهیى در

  .داػت خىاهذ جای هظیح ػیظی باسگؼت سهاو در سهیى بز خذا هلکىت در و ػذ خىاهذ بلًذ هزگ اس ابزاهین .بىد خىاهذ آیًذه

  :بىد خذا هلکىت رطیذو هؼتاق و دايظت هی را هزگ اس پض سيذگی هىرد در خىع اخبار ابزاهین پض

یاد ؽهشی هتشلب که صايشو"  (11111)عبشايیاو  ".خذاعت آو عاصيذه و هعماس که بىد باًب

  .خىايذ خىاهین بیؼتز آیًذه های درص در ابزاهین به خذا های وػذه هىرد در

 

  گؼت؟ خىاهذ باس سهیى به هظیح ػیظی سهايی چه

 

 سودی به که دايین هی دهذ، هی رخ ديیا در اهزوسه که حىادثی خاطز به حال، ایى با .دايین يمی را سهیى به هظیح ػیظی باسگؼت دلیك سهاو ها

 اهزوسه .ايذ بىده پزاکًذه ديیا هختلف های هلت هیاو در و ايذ يذاػته خىد بزای طزسهیًی یهىدیاو طال، 111: حذود بزای .آهذ خىاهذ هظیح

 باسگؼت اس لبل اطزائیل، طزسهیى به یهىدیاو باسگؼت همذص کتاب پیغ، طال هشاراو .ايذ باسگؼته اطزائیل طزسهیى به یهىدیاو اس بظیاری

  .اطت کزده پیؼگىیی را هظیح

 

 ىيهگ هیچ بذوو کًذ، فزاهن را آيها خىػی که دهًذ هی ايجام را کارهایی فمط ايظايها و اطت خؼىيت و جزم اس طزػار اهزوس ديیای

 .هظتًذ سده وحؼت آیًذه اس ها ايظاو و اطت پىػايذه را ديیا تمام وحؼتًاک های بیماری و لحطی جًگ، .خىیغ يفض بز کًتزل

 آعماو لىات صیشا ؽىد، هی ظاهش هغکىو سبع بش که ولایعی آو ايتظاس و خىف اص کشد خىاهذ ضعف هشدم دلهای و" :گفت هظیح ػیظی

 های درص در هىرد ایى در .باػذ هی يشدیک او آهذو دهذ، رخ حىادث ایى تمام ولتی گفت همچًیى او(9:11:2) لىلا ".ؽذ خىاهذ هتضلضل

  .خىايذ خىاهیذ بیؼتز آیًذه

 

  .ػىد جهاو پادػاه تا گؼت خىاهذ باس هظیح ػیظی
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 ایى :"بىد ػذه يىػته او ؿلیب طز بز و آهذه ديیا به ػذو پادػاه بزای او که گفت روهیاو حاکن پیالطىص، پًطیىص به هظیح ػیظی

 خذا .ػذ خىاهذ ديیا تمام پادػاه بلکه بىد، يخىاهذ یهىد پادػاه تًها گزدد باس ػیظی سهايیکه ولی" .یهىد پادؽاه ياصشی، عیغی اعت

  :خىايین هی 5 ی آیه در .اطت يىػته هىرد ایى در :1 باب هشاهیز  يىیظًذه .اطت گفته ها به پیغ طال هشاراو را ایى

یا اص کشد خىاهذ واوحکمشايی"  ".جهاو التصای تا يهش اص و دسیا تا دس

 و ػزوع اورػلین اس پادػاه ػًىاو به را خىد حکمزايی هظیح ػیظی .ػذ خىاهذ خذاويذ آتی هلکىت پایتخت اطزائیل، در اورػلین ػهز

 خىد طلطًت هظیح، ػیظی یؼًی او يظل اس کظی که بىد روسی ايتظار در اطزائیل، پادػاه دوهیى داود .داد خىاهذ گظتزع ديیا تمام به

  .کًذ آغاس اورػلین اس را

   افتذ؟ هی اتفالی چه سهیى به هظیح ػیظی باسگؼت سهاو در

 ايذ، کزده درک را ايجیل که را کظايی تمام طپض .کزد خىاهذ بلًذ هزگ اس ايذ، کزده درک را ايجیل پیام که را کظايی هظیح ػیظی

 خىاطته طبك که کظايی فمط .ايذ ػذه بلًذ هزگ اس که کظايی هن و هظتًذ سيذه او آهذو سهاو در که را کظايی هن .کزد خىاهذ داوری

 خىاهذ ػادهايی اس طزػار هکايی خذا هلکىت .گزفت خىاهًذ جای خذا هلکىت در و یافت خىاهًذ ابذی سيذگی ايذ، کزده سيذگی خذا

 يخىاهذ وجىد گًاهی و هزگ دیگز که اطت سهاو آو در فمط .دهذ ػکظت را خذا دػمًاو تمام هظیح ػیظی سهايیکه تا يه ولی بىد،

  .بىد خذا يمؼه در آغاس اس که ػکلی به دلیما ػىد، هی آل ایذه جهاو سهاو آو در و بىد خىاهذ چیش همه بزگیزيذه در خذا .داػت

یىو به ػیظی  (2111) هتی. "ؽىد کشده يیض صهیى بش اعت، آعماو دس چًايکه تى اساده .تىبیایذ هلکىت" :کًًذ دػا بایذ که گفت خىد حىار

 خبز .يیظت همذص کتاب های آهىسع اس ایى و بىد يخىاهذ هزگ اس بؼذ آطماو به رفتى خىع، خبز یا ايجیل که باػیذ داػته تىجه

  .اطت سهیى روی بز ابذی سيذگی هىرد در خىع
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  :گفت والؼه ایى ايتظار در رطىل پىلض

 که کغايی همه به يیض بلکه فمط هى به يه و داد؛ خىاهذ هى به سوص آو دس عادل داوس   خذاويذ   که اعت ؽذه حاضش هى بشای عذالت تاد ایى اص بعذ"

 (518)تیمىتاؤط دوم ".داسيذ هی دوعت سا او ظهىس

 (:181) حبمىق ".عاصد هی هغتىس سا دسیا آبها که يحىی به ؽذ خىاهذ همّلى خذاويذ جالل هعشفت اص جهاو که صیشا "

 .یابین حضىس خذا هلکىت دس تىايین هی ها که اعت ایى ايجیل ايگیض ؽگفت پیام

 

 ؟ باػین داػته جایی سهیى روی بز خذا آتی هلکىت در تىايین هی چطىر

 

  :گفت بىد آتى در رطىل پىلض که ولتی .دهین ايجام کاری آو بزای و بىده گًاهکار چمذر که کًین تـذیك ها که اطت السم

 دس که فشهىد همشس سا سوصی صیشا .81کًًذ تىبه که فشهایذ هی حکن هشجا دس سا خلك تمام اآلو پىؽیذه، چؾن جهالت صهايهای اص خذا پظ"81

 اعمال ".بشخیضايیذ هشدگاو اص سا او ایًکه به داد دلیل سا وهمه فشهىد هعیى که هشدی آو به يمىد خىاهذ داوسی ايصاف به سا هغکىو سبع آو

 (981981111 ) سعىالو

 
 خؼًىد خىد ػخؾ جای به را خذا ایًکه و اطت خىیغ سيذگی تغییز بزای تـمین هؼًای به ایى .کًًذ تىبه که داد دطتىر همه به خذا

 يؼاو ها به هظیح ػیظی که آيگىيه تا کًین تالع بایذ ها .بگیزین تؼمیذ آب در و کزده تىبه بایذ همه پض هظتین گًاهکار ها همه .طاسین

  .بخؼیذ خىاهذ جاویذاو سيذگی آيها به خىد، گؼت باس سهاو در هظیح ػیظی بگیزيذ، پیغ را راه ایى که کظايی و .کًین سيذگی داد

 
 
 
 

 خالؿه

 کزده فزاهن هزگ و گًاه اس يجات بزای ها بزای را راهی خذا که اطت ایى خىب خبز .باػذ هی "خىع خبز" هؼًای به "ايجیل" کلمه •
 .اطت
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  .ايذ بىده خبز با "ايجیل" جذیذ،اس و ػتیك ػهذ سهاو در هزدم •

 .طاسد همکى ها بزای را يجات راه تا هزد خذا خىاطت اس اطاػت بزای و کزد سيذگی يمؾ بی هظیح ػیظی •

 آيجا در هن هًىس و باػذ خىیغ پذر کًار تا کزد ؿؼىد آطماو به او .داد ابذی سيذگی او به و کزد بلًذ هزگ اس را هظیح ػیظی خذا •
  .دارد حضىر

  .طاسد بزلزار سهیى روی بز را خذا پادػاهی تا گؼت خىاهذ باس آطماو اس هظیح ػیظی •

 یافت خىاهًذ جاوداو سيذگی ػىيذ، هی والغ لبىل هىرد که کظايی .کزد خىاهذ داوری ايذ، فهمیذه را ايجیل که را کظايی تمام او •
  .گزفت خىاهًذ جای خذا هلکىت در و

 ػیظی که همايگىيه کًین تالع و بگیزین تؼمیذ آب در و کزده تىبه بایذ باػین، داػته لزار خذا هلکىت در که خىاهین هی ها اگز •
  .کًین سيذگی داد يؼاو ها به هظیح

 

یشا(15185) اػؼیا  يمىد هصّىس عکىيت جهت به بلکه يیافشیذ عبج آيشا و يمىد اعتىاس آيشا و عاخت و عشؽت سا صهیى که اعت خذا که آعماو آفشیًًذه یهىه ص
 ".يیغت دیگشی و هغتن یهىه هى" : گىیذ هی چًیى

 

 ػذ خىاهذ پادػاه روسی يیش و رطذ هی اورػلین به االغی بز طىار هظیح ػیظی که کًذ هی پیؼگىیی آیه ایى - .1. سکزیا
 االغ بش و باؽذ هی وحلین يجات صاحب و اوعادل .آیذ هی تى يضد تى پادؽاه ایًک !بذه ؽادهايی آواص اوسؽلین دختش ای و بًما وجذ بغیاس صهیىو دختش ای.

 .اعت عىاس االغ بّچه کّشه بش و
 

  .کًذ هی سهیى به او باسگؼت اس پض هظیح داوری به اػاره آیات ایى(889811:5) هتی
 جمع او حضىس دس اهتها جمیع و :8يؾغت، خىاهذ خىد جالل کشعی بش آيگاه آیذ، خىیؼ همذط هالئکه جمیع با خىد جالل دس ايغاو پغش چىو اها81

 آيگاه .88دهذ لشاس خىد چپ بش سا بضها و ساعت دعت بش سا هیؾها و .88کًذ هی جذا بضها اص سا هیؾها ؽباو که لغمی به کًذ، هی جذا همذیگش اص سا آيها و ؽىيذ

 .گیشیذ هیشاث به اعت، ؽذه آهاده ؽما بشای عالن ابتذای اص که سا هلکىتی و هى پذس اص  یافتگاو بشکت ای بیاییذ :گىیذ ساعت طشف اصحاب به پادؽاه

  (1191155) اػؼیا
 بشای سا يمشه چشا .:بخشیذ لیمت بی و يمشه بی سا ؽیش و ؽشاب و بیاییذ .بخىسیذ و بخشیذ بیاییذ يذاسیذ يمشه که ؽما همه و بیاییذ، آبها يضد تؾًگاو جمیع ای1

 هتلّزر فشبهی اص ؽما جاو تا بخىسیذ سا يیکى چیضهای و بؾًىیذ هى اص داده، گىػ .کًیذ هی صشف کًذ يمی عیش آيچه بشای سا خىیؼ هؾمت و يیغت ياو آيچه

 ایًک .8بغت خىاهن سا داود اهیى های سحمت یعًی جاودايی عهذ ؽما با هى و بؾًىیذ گشدد صيذه ؽما جاو تا و بیاییذ هى يضد فشاداؽته، سا خىد گىػ .8ؽىد

 تى يضد بىديذ، يؾًاخته سا تى که اهتی و يمىد، خىاهی دعىت بىدی يؾًاخته که سا اهتی هاو .5طىایف حاکن و سئیظ .گشدايیذم ؽاهذ طىایف بشای سا او هى

 يضدیک که هاداهی و بطلبیذ ؽىد هی یافت که هاداهی سا خذاويذ .2اعت يمىده تمجیذ سا تى که اعشائیل لّذوط و اعت تى خذای که یهىه خاطش به .دویذ خىاهًذ
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انجیل خبر خىش –چهار درس  

 که ها خذای بغىی و يمىد خىاهذ سحمت وی بش و کًذ باصگؾت خذاويذ بغىی و يمایذ تشک سا خىیؼ افکاس کاس گًاه و سا خىد ساه ؽشیش.1بخىايیذ سا او اعت

یشا .5کشد خىاهذ عظین هغفشت یشا ..يی هى های طشیك ؽما های طشیك و يیغت ؽما افکاس هى افکاس که گىیذ هی خذاويذ ص  بلًذتش صهیى اص آعماو چًايکه ص

 گشدد بشيمی آيجا به و باسد هی آعماو اص بشف و باساو چًايکه و .11باؽذ هی بلًذتش ؽما افکاس اص هى افکاس و ؽما های طشیك اص هى های طشیك همچًاو اعت

 يضد .بىد خىاهذ گشدد صادس دهاين اص که هى کالم همچًاو 11بخؾذ، هی ياو سا خىسيذه و تخن سا بشصگش و عاصد هی بشوهًذ و باسوس آيشا کشده، عیشاب سا صهیى بلکه

 .گشدیذ خىاهذ کاهشاو فشعتادم آيشا آيچه بشای و آوسد خىاهذ جا به خىاعتن که سا آيچه بلکه بشگؾت يخىاهذ حمش بی هى

 


