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  سخنی با ش

  

  زادي یگانه منجی جاندارانآبه نام 

اي به چشم بخورد و همگان را از این چنین نگاشته یمها کتابغاز آدانم تا در سربر خود وظیفه می
  .سازم باخبردرخواست 

آن برخی را به خود بخواند، قشري را به آزادگی  واسطه بهنیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا 
  .افکارش را نشر دهد چنین ینادعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و 

رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاك را به ثروت مادي آلوده  واسطه بهبر خود، ننگ دانست تا 
  .سازد

رمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن آن نیاز به تحقیق گسترده نباشد، زیرا که هدف و آ
  .بازگو شود دگربارداشتم و اگر کسی از آن مطلع نیست حال  یانب روشنسخن را ساده و هماره 

ت و یانسان و یا هر نام دیگري که غا عیسی، ،یهوه بیکران خداوند، اهللا، يها ظلمبپا خواستم تا برابر 
رهایی . سازم فراهم، فریاد برآورم و آزادي همه جانداران را داده استتالقی  باقدرتهدف را هماره 

جاودانی که داراي یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان، حیوانات 
  .است ها انسانو 

که همانا آزادي است قانون رهایی را دانم که در راستاي رسیدن به این هدف واال بر خود ننگ می
  .نقض و باعث آزار دگر جانداران شوم



توان راه گذشتگان را در پیش نگرفت و دگر چون گذشته براي د از علم و فناوري امروزي، میدبا م
نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا که این کاغذ از تن واالي درختان زیبا غارت شود و موجبات 

  .گ این جاندار و تخریب طبیعت را حادث گرددمر

ام از ناشران کتب نشر هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادم و تنها خواستهنگاشته گاه یچهمن خود 
  .یرسان اطالعحال چه از روي سودجویی و چه براي ترویج و . ها بر کاغذ استندادن این نگاشته

در برابر مرگ و تخریب درختان این جانداران واال ایستادگی  گیري از فناوريبا بهره توانامروز می
 گاه یچهمدد از این نگاشته نیز شک بیدانید که بیکرد، پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می

بهره اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این پیشه پا فشارید بی. به قتل طبیعت دست نخواهید زد
تا کردارتان از دید من و دیگر آزاد  توانید از فناوري بهره گیریددرختان می امع قتلاز کشتار و 

  .گردد یمتکر قابلو حق  بهاندیشان 

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران

 
 

  



  سخن گردآورنده

  

که ظلم خداوند را  هایی از کتب آسمانی خداوند در میان ادیان ابراهیمی است گواه ظلم آیات و نشانه
آوري شود و  زند، در این کتاب سعی شده تا گواهی بر این مدعا که خداوند ظالم است جمع فریاد می

ها کالم  اش که ادعا آن را دارند که این کتاب به کالم او در ادیان اصلی و رسمی کار اینبراي 
  .خداوندي است مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است

چیزي افزوده نشده و از فحواي آن چیزي کاسته نشده است  گردآورندهها توسط  شانهبر این آیات و ن
دست به تفسیر افزودن به آن نزده تا مخاطب، خویش آن را بخواند و  گردآورندهدر این گرداوري، 

 یکتاپرستانِاي باشد براي انتخاب درست و شناخت بهتر خداوند و ادیان  قضاوت کند تا دریچه
  خداوندي

است تا مردم سراسر جهان بیشتر به فکر فرو روند و براي باورهایشان احترام  گردآمدهکتاب  این
بیشتري قائل باشند و با مدد از دانش و عشق و عالقه قلبی راه و طریقت خود را بجویند و کسی در 

  .اسارت به ارث بردن ادیان در این وادي محبوس نشود و با خواندن فعل خواستن را صرف کند

  .اي براي آزادي به روي همگان باز شود اشد که دریچهب

  .به امید روز آزادي جانداران که در همین نزدیکی است

  

  



  پیشگفتار

  

دیان اانجیل کتاب مقدس مسیحیان سراسر جهان که بیشترین مردمان معتقد به باورهاي خداوندي در 
مورد بررسی قرار گرفته ) گواه ظلم(کتاب ابراهیمی را به خود اختصاص داده است در این بخش از 

  .است

در ابتداي امر باید دانست که تورات به عنوان عهد عتیق در کنار انجیل به عنوان عهد جدید در بین 
مسیحیان داراي ارزش و اعتبار است و خواننده باید بداند که این دو کتاب در کنار هم پایه اعتقادات 

توان کرد، براي شناخت بهتر این  اده است و تنها اکتفا به انجیل نمیمسیحیان سراسر جهان را تشکیل د
  .پایه اعتقادي باید هر دو کتاب را در نظر داشت

هاي خداوندي در دین مسیحیت  در کنار این امر باید دانست که براي شناخت و گواه گرفتن بر ظلم
تا حال و امروز آن در سراسر گیري و  تاریخ این دین پیدایش، قدرتفراي انجیل، باید نگاهی به 

  .جهان انداخت

 مؤمنته کند و بسیاري از کشورهاي دنیا را به زور شمشیر آخ تاریخی که با خون و شمشیر تالقی می
هاي صلیبی و خونین  به دین خداوندي کرده است، تاریخی که سراسر آن توأم گشته است با جنگ

ها که به واسطه تحمیل  ه خون کشیده و این جنگهاي سراسر دنیا را ب که زندگی بسیاري از انسان
را در  باري خونهاي  هاي مذهبی میان مسیحیان حادثه عقاید به کفار یا به دیگر ادیان جهان و یا تفرقه

  .تاریخ به وجود آورده است

ن، ها، زنا ارتداد و کشتار ساحره وسطی قروندر کنار این اتفاقات باید به یاد تفتیش عقاید در 
ها افتاد و امروز که به یاد مسیحیت و انجیل  دگراندیشان، عالمان و دانشمندان و بسیاري دیگر از زشتی



شود که چگونه مورد تجاوز روحانیون  افتیم ناخودآگاه چهره کودکانی در برابرمان ترسیم می می
سوخت و خاکستر مسیحی در کلیسا قرار گرفتند و جان و تنشان میان آتش دین و شهوت پرهیزگاري 

  .شد

مسیحیت تنها خویش را به دانستن و خواندن انجیل  بهترچه بسا بهتر است تا خواننده براي شناخت 
خداوندي بیشتر از  ایضاًهاي اشاعه شده توسط مسیحیت  محبوس ندارد و براي شناخت بهتر این زشتی

اي تازه براي شناخت بهتر خداوند و ادیان ابراهیمی  پیش همت گمارد به تحقیق راه برد تا دریچه
بجوید دینی که شاید در میان ادیان ابراهیمی بیش از دیگران ادعاي محبت و عشق داشته و پیامبرش 

  .زاهد و پرهیزگارتر از سایرین از نگاه عموم مردم جهان بوده است

در پایان باید ذکر کنم که در این گردآوري سعی شده تا از تکرار پرهیز شود و به واسطه اینکه در 
ها همانند یکدیگر است در بار اول داستان به صورت  چهار سرگذشت ابتدائی موجود در انجیل داستان

  .مطالب متفاوت بیان شده استکامل و در بارهاي بعدي تنها 

اوري را برگزینند که از آن شناخت و دانش کافی داشته و به آن عشق به امید روزي که همگان ب
بورزند و در سرایی زندگی کنند که آزادي با تعاریف شخصی آنان و در پرتوي قانون حق و راستین 

  .فرما باشد روزي که نزدیک به تالش همه ما است آن حکم

  

  

  



  رسگذشت عیسی مسیح نوشته متی

  

یعقوب پدر یوسف و یوسف شوهر مریم و مریم مادر عیسی مسیح پدر یعقوب بود پدر متان و متان 
چهارده نفر و از بود به این ترتیب افرادي که در باال نامشان برده شد از ابراهیم پیامبر تا داود پیامبر 

چهارده نفر ها به بابل چهارده نفر و از زمان تبعید تا زمان مسیح هم  داود پیامبر تا زمان تبعید یهودي
  .بودند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٩

 

  تولد عیسی مسیح

  

واقعه تولد عیسی مسیح به این شرح است مریم مادر عیسی که در عقد یوسف بود قبل از ازدواج با او 
القدس آبستن شد یوسف که سخت پایبند اصول اخالق بود بر آن شد که نامزدي خود  به وسیله روح

  .آبرو شود را در خفا انجام دهد تا مبادا مریم بیرا برهم زند اما در نظر داشت این کار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 انجیل ٢٠

 

  فرار به مرص

  

برخیز و کودك و : شناسان فرشته خداوند در خواب بر یوسف ظاهر شد و گفت پس از رفتن ستاره
خواهد  بمان تا تو را خبر دهم زیرا هیرودیس پادشاه می جا همانمادرش را برداشته به مصر فرار کن و 

  .کودك را به قتل برساند

یوسف همان شب مریم و کودك را برداشت و به سوي مصر رفت و تا زمان مرگ هیرودیس در 
پسر خود را از مصر : ها پیش درباره این موضوع پیشگویی کرد و گفته بود آنجا ماند یکی از انبیا قرن

  .فرا خواندم

شناسان از دستور او سرپیچی کردند بسیار خشمگین شد و  اما وقتی هیرودیس متوجه شد که ستاره
مه آن تر را که در آن شهر و در تمام حوو کم دوسالهلحم فرستاد تا تمام کودکان  سربازانی به بیت

شناسان ستاره دو سال پیش از آن ظاهر شده بود این رفتار  کنند زیرا طبق گفته ستارهعام  بودند قتل
  .ارمیا نبی چنین پیشگویی کرده بود قبالًرحمانه هیرودیس را که  بی

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢١

 

  ظهور یحیای پیامرب

  

ند به آیند تا تعمید گیر و رهبران قوم نزد او می متظاهراما وقتی یحیی دید که عده زیادي از روحانیون 
توانید از غضب آینده خدا بگریزید پیش  چه کسی به شما گفت که می زادگان افعیایشان گفت اي 

از تیشه داوري خدا بر ریشه درختان گذاشته است هر درختی که ثمر نیاورد بریده و در آتش افکنده 
دهم اما شخص دیگري  کنند با آب غسل تعمید می خواهد شد من آنان را که از گناهانشان توبه می

هایش را پیش پایش  که من لیاقت ندارم کفش قدر آنیلی برتر از من است خواهد آمد که مقامش خ
  .القدس و آتش الهی تعمید خواهد کرد بگذارم او شما را با روح

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 انجیل ٢٢

 

  راز خوشبختی، موعظه رس کوه

  

هرگاه به خاطر من شما را ناسزا گفته آزار رسانند و به شما تهمت زنند شاد باشید بلی خوشی و شادي 
  .د زیرا در آسمان پاداشی بزرگ در انتظار شماست بدانید که پیامبران گذشته نیز چنین کردندنمایی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢٣

 

  احکام تورات

  

را  ها آنام تا  هاي سایر انبیا را منسوخ کنم من آمده ام تا تورات موسی و نوشته گمان مبرید که آمده
که باید  آنچهگویم که از میان احکام تورات هر  به راستی به شما میتکمیل نمایم و به انجام رسانم 

حکم آن سرپیچی  ترین کوچکهمه یک به یک عملی خواهند شد پس اگر کسی از  یقیناًعملی شود 
تر خواهد بود  کند و به دیگران نیز تعلیم دهد که چنین کنند او در ملکوت آسمان از همه کوچک

که حتی اگر : گویم باشد اما من می گفته شده است که هرکس مرتکب قتل شود محکوم به مرگ می
اگر برادر خود را ابله نسبت به برادر خود خشمگین شوي و بر او فریاد بزنی باید تو را محاکمه کرد و 

  .خطاب کنی باید تو را به دادگاه برد و اگر به دوستت ناسزا گویی سزایت آتش جهنم است

خواهی گوسفندي در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که  پس اگر نذري داري و می
برو و از دوستت  جا نزد قربانگاه رها و کن و اول دوستت از تو رنجیده است گوسفند را همان

عذرخواهی نما و با او آشتی کن آنگاه بیا و نذرت را به خدا تقدیم کن هرگاه کسی از تو شکایت 
ببرد کوشش کن پیش از آنکه به دادگاه برسید و قاضی تو را به زندان بیندازد با  دادگاهکند و تو را به 

  .نپرداخته باشی بیرون نخواهی آمد شاکی صلح کنی وگرنه در زندان خواهی ماند و تا دینار آخر را

آلود به زنی نگاه کنی همان  با نظر شهوتگویم که اگر حتی  گفته شده است که زنا مکن ولی من می
شود گناه  عزیز است باعث می قدر ایناي پس اگر چشمی که برایت  لحظه در دل خود با او زنا کرده

بدنت ناقص باشد تا اینکه تمام وجودت به جهنم افکن بهتر است  دور بهکنی آن را از حدقه در آور و 
داشته  یک دستشود گناه کنی آن را ببر و دور بینداز بهتر است  بیفتد و اگر دست راستت باعث می

  .باشی تا اینکه با دو دست به جهنم بروي



 انجیل ٢٤

 

اي بنویسد و به  نامه خواهد از دست زنش خالص شود کافی است طالق گفته شده است اگر کسی می
طالق دهد و آن زن گویم هر که زن خود را بدون اینکه خیانتی از او دیده باشد  بدهد اما من میاو 

دوباره شوهر کند آن مرد مقصر است زیرا باعث شده زنش زنا کند و مردي نیز که با این زن نیز 
ر ازدواج کرده زناکار است و گفته شده که اگر کسی چشم دیگري را کور کند باید چشم او را کو

گویم اگر کسی به تو زور گوید  کرد و اگر دندان کسی را بشکند باید دندانش را شکست اما من می
با او مقاومت نکن حتی اگر به گونه راست تو سیلی زند گونه دیگرت را نیز پیش ببر تا به آن نیز سیلی 

  .بزند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢٥

 

  ثروت و خوراک و پوشاک

  

را دوست داشته باشی و فقط به یکی  ها آنتوانی به دو ارباب خدمت کنی باید فقط یکی از  نمی
توانی هم بنده خدا باشی هم بنده پول پس غصه فردا را نخورید چون خدا  وفادار بمانی همچنین نمی

 تباشد مشکالت هر روز براي همان روز کافی است الزم نیست مشکال در فکر فرداي شما نیز می
  .روز بعد را نیز به آن بیفزایید

  

  

  ایراد نگیرید

  

 ها آنباشند  نمی ها آنها نگذارید چون قادر به تشخیص ارزش  مرواریدهاي خود را نزد خوك
ور خواهند شد به همین ترتیب چیزهاي مقدس را  کنند و برگشته به شما حمله مرواریدها را لگدمال می

  .هاي بدکار نگذارید در اختیار انسان

  

  

  

  



 انجیل ٢٦

 

  راه رسیدن به خدا

  

رود خیلی پهن  اي که به طرف جهنم می توان به حضور خدا رسید جاده فقط با عبور از در تنگ می
توانند داخل شوند  روند به راحتی می که بر آن راه می کسانی همهاش نیز بسیار بزرگ و  است و دروازه

یز باریک و تنها عده کمی شود کوچک است و راهش ن اما دري که به زندگی جاودان باز می
  توانند به آن راه یابند می

هاي درنده  آیند ولی در باطن گرگ از پیامبران دروغین بر حذر باشید که در لباس میش نزد شما می
توان از اعمالشان شناخت شما  شناسند ایشان را نیز می اش می که درخت را از میوه طور همانباشند  می

دانید درخت سالم میوه خوب  خار بیابان و فرق انجیر و بوته خار را میفرق درخت انگور و  یقیناً
تواند میوه بد بدهد و درخت فاسد نیز میوه خوب  دهد و درخت فاسد میوه بد درخت سالم نمی می

توانید  می گونه اینشوند بلی  دهند بریده و در آتش انداخته می هایی که میوه بد می دهد درخت نمی
  .را از اعمالشان بشناسید پیامبران دروغین

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢٧

 

  شفای خدمتکار افرس رومی

  

وقتی عیسی به شهر کفرناحوم رسید یک افسر رومی نزد او آمد و از او خواهش کرد که خدمتکار 
آیم  بسیار خب می: پیچد شفا دهد عیسی به او گفت افلیج او را که در خانه افتاده و از درد به خود می

لیاقت ندارم که شما به خانه  قدر اینمن  ،افسر در جواب عرض کرد سرور مندهم اما  و او را شفا می
جا دستور بفرمایید خدمتکارم خوب خواهد شد اگر به خدمتکارم بگویم فالن  من بیایید اگر از همین

دانم اگر شما هم دستور بفرمایید این مرض از بدن خدمتکارم بیرون خواهد  کند می کار را بکن می
  .رفت

در تمام سرزمین اسرائیل نیز چنین : از سخنان او حیرت کرد سپس رو به جمعیت کرد و گفتعیسی 
هاي غیر یهود مانند این افسر رومی از  ایمانی در کس ندیدم این را به شما بگویم که عده زیادي از قوم

یاري از نشین خواهند شد و بس سراسر دنیا آمده در درگاه خداوند با ابراهیم و اسحاق و یعقوب هم
بایست به درگاه خداوند راه بیابند بیرون انداخته خواهند شد در جایی که تاریکی  یهودیان که می

  .فرماست گریه و عذاب حکم

  

  

  

  

  



 انجیل ٢٨

 

  شفای دیوانه

  

ها که در طرف دیگر دریاچه بود رسیدند دو دیوانه زنجیري به ایشان  وقتی به سرزمین جدري
خطرناك بودند که کسی جرأت  قدر آنکردند و  ندگی میبرخوردند این دو دیوانه در قبرستان ز

نداشت از آن منطقه عبور کند تا چشمشان به عیسی افتاد شروع کردند به فریاد کشیدن که اي فرزند 
اي که قبل از وقت ما را عذاب دهی از قضا در آن حوالی گله خوکی  خدا با ما چه کار داري آیا آمده

خواهی ما را بیرون کنی ما را به  از عیسی خواهش کرده گفتند اگر میچریدند پس ارواح ناپاك  می
گفت بسیار خب بروید ارواح ناپاك از وجود آن  ها آنها بفرست عیسی به  درون جسم این خوك

وار به طرف پرتگاه دویدند و خود را  ها شدند ناگاه تمام گله دیوانه دونفر بیرون آمدند و داخل خوك
  .دندو خفه ش به دریاچه انداختند

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٢٩

 

  دوازده شاگرد عیسی

  

ون آنگاه عیسی دوازده شگرد خود را نزد خود فراخواند و به ایشان قدرت داد تا ارواح ناپاك را بیر
هاي آن دوازده شاگرد شمعون معروف به  ا شفا دهند این است نامکنند و هر نوع بیماري و مرض ر

 گیر باجي یوحنا برادر یعقوب فیلیپ برتولما متی پطروس اندریاس برادر پطروس یعقوب پسر زبد
کسی که در آخر به  اسخریوطیودا ی تدي شمعون عضو حزب فداییان و یهمعروف یعقوب پسر حلف

نزد غیر یهودیان و سامریان نروید : فرستاد چنین گفت مأموریتعیسی خیانت کرد عیسی ایشان را به 
شده خدا هستند بروید و به ایشان خبر دهید که خداوند  بلکه فقط نزد قوم اسرائیل که گوسفندان گم

دستی نیز  بار و کفش و لباس اضافی و چوب سازد پول با خود برندارید حتی کوله ملکوت را برقرار می
شتابید خوراك و پوشاك شما را فراهم خواهند ساخت  ه به کمکشان میبا خود نبرید زیرا مردمی ک
شوید سراغ آدم خداشناس را بگیرید و تا روزي که آنجا هستید در خانه او  وقتی وارد شهر یا دهی می

اي یا شهري شما را راه ندادند گرد و خاك آنجا را نیز به هنگام بازگشت از  بمانید اگر اهل خانه
ید مطمئن باشید که در روز قیامت وضع مردم فاسد سدوم و عموره خیلی بهتر از وضع پاهایتان بتکان

فرستم پس مثل مار هوشیار باشید  آنان خواهد بود من شما را همچون گوسفندان در میان گرگان می
آزار ولی مواظب باشید زیرا مردم شما را گرفته به محاکمه خواهند کشید و حتی در  مثل کبوتر بی

ها شما را شالق خواهند زد بلی شما را به خاطر من پیش فرماندهان و پادشاهان خواهند برد تا  اهعبادتگ
از شما بازجویی کنند و این براي شما فرصتی خواهد بود تا درباره من با آنان سخن گویید و ایشان را 

کلمات مناسب به  گیرند نگران نباشید که موقع بازجویی چه بگویید چون آگاه سازید وقتی شما را می
ت گویید بلکه روح پدر آسمانی شماس موقع به شما عطا خواهند شد زیرا این شما نیستید که سخن می

  .که به وسیله شما سخن خواهد گفت



 انجیل ٣٠

 

برادر خود را و پدر فرزندش را تسلیم مرگ خواهد کرد فرزندان بر ضد والدین برخاسته ایشان  ،برادر
ز شما متنفر خواهند گشت ولی از میان شما کسانی نجات خواهند را خواهند کشت همه به خاطر من ا

یافت که تا به آخر زحمات را تحمل کنند هرگاه شما را در شهري اذیت کنند به شهر دیگر فرار کنید 
تر  قبل از اینکه بتوانید به تمام شهرهاي اسرائیل بروید من خواهم آمد شاگرد از استاد خود بزرگ

ت استاد خود شریک است و نوکر نیز در سرنوشت اربابش اگر مرا که نیست شاگرد در سرنوش
سرپرست خانه هستم شیطان بگویید چه قدر بیشتر شما را شیطان خطاب خواهند کرد ولی از آنان که 

هاي مخفی  کنند نترسید زیرا وقت آن خواهد رسید که هر حقیقتی آشکار شود توطئه شما را تهدید می
  .کار خواهد شدآنان نیز براي همه آش

اي بزنند از  توانند به روحتان صدمه توانند فقط بدن شما را بکشند ولی نمی نترسید از کسانی که می
چقدر خدا بترسید که قادر است هم بدن و هم روح شما را در جهنم هالك کند قیمت دو گنجشک 

افتد تمام  ن نمیاست خیلی ناچیز ولی حتی یک گنجشک نیز بدون اطالع پدر آسمانی شما بر زمی
هاي  موهاي سر شما نیز حساب شده است پس نگران نباشید در نظر خدا شما خیلی بیشتر از گنجشک

  .دنیا ارزش دارید

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٣١

 

نی سزای بی   ای

  

عیسی شروع کرد به توبیخ مردم شهرهایی که بیشتر مجازاتش را در آنجا انجام داده بود ولی  آنگاه
  :خدا بازگشت نکرده بودند او فرمود سوي بهایشان 

هایی که من در کوچه و بازار شما انجام  صیدا اگر معجزه اي خورزین واي بر تو اي بیت واي بر تو
ها قبل از رونی خجالت و پشیمانی  دادم اهالی آنجا مدت دادم در صور و صیدون فاسد انجام می

مئن باشید عاقبت صور و صیدون در روز کردند مط شدند و توبه می پوش و خاکسترنشین می پالس
اي عاقبت به جهنم  لی بهتر از شما خواهد بود اي کفرناحوم که سر به آسمان کشیدهقیامت خی

کردم آن شهر تا به حال  سرنگون خواهی شد چون اگر معجزاتی که من در تو کردم در سدوم می
  .مانده بود باقی

  

  

  

  

  

  



 انجیل ٣٢

 

  تهمت ناروا به عیسی

  

من کفر بگوید و یا گناه دیگري مرتکب شود امکان بخشایش او وجود دارد اما  اگر کسی حتی به
  .گاه بخشیده نخواهد شد نه در این دنیا و نه در آن دنیا القدس هیچ حرمتی به روح بی

دهد و درخت بد میوه بد اي مارها  اش شناخت درخت خوب میوه خوب می درخت را باید از میوه
توانید سخنان نیکو و درست بر زبان بیاورید زیرا سخنان  است چگونه می بد قدر اینشما که باطنتان 

  .دهنده باطن اوست انسان نشان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٣٣

 

  شود کند و وسیع می ملکوت خدا رشد می

  

طور  هاي هرز را دسته کردند و سوزاندند در آخر زمان نیز همین که در این حکایت علف طور همان
شود و هر انسان  خواهد شد من فرشتگان خود را خواهم فرستاد تا هرچیزي را که باعث لغزش می

را در کوره آتش بریزند و بسوزانند جایی که گریه و  ها آنبدکاري را از ملکوت خداوند جدا کنند و 
هاي نیک در ملکوت پدرم خدا همچون خورشید  ار دندان بر دندان است در آن زمان انسانفش

  .خواهند درخشید اگر گوش شنوا دارید خوب گوش دهید

اندازند و  را داخل آب می ماهیگیريتور  ماهیگیرانچنین توصیف کرد  توان ملکوت خدا را این باز می
هاي خوب را  کشانند و ماهی را به ساحل می ها آنشود سپس  انواع مختلف ماهی در تورشان جمع می

هاي بد را داخل آتش خواهند افکند که  طور خواهد شد انسان کنند در آخر دنیا نیز همین از بد جدا می
: گویم شاگردانش جواب دادند ید چه میکن ها برهم درك می و فشار دندان در آنجا گریه خواهد بود

  بلی

  

  

  

  

  

  



 انجیل ٣٤

 

  احکام خدا یا آداب و رسوم انسان

  

خود به  سؤاالتاي از فریسیان و علماي دین از اورشلیم آمدند تا عیسی را با طرح  در این هنگام عده
ا به ما طرح کرده پرسیدند چرا شاگرد شما آداب و رسومی را که از اجداد م سؤالیدام بیندازند ایشان 

  کشند؟ هایشان را آب نمی گیرند و پیش از خوردن غذا دست رسیده است نادیده می

چرا خود شما براي اینکه آداب و رسوم گذشته خود را حفظ کنید احکام خدا را : عیسی جواب داد
و  یکی از احکام خدا این است که پدر و مادر خود را احترام کنید و هرکه پدر مثالًگذارید  زیر پا می

گویید حتی اگر پدر و مادرتان محتاج باشند  مادر خود را ناسزا گوید کشته شود اما شما به مردم می
توانید وقف خانه خدا نمایید پس شما با این قانونی که وضع  مبلغی را که باید خرج ایشان کنید می

رید اي ریاکاران اشعیاي گذا یر پا میاید دستور خدا را که عبارت از احترام به پدر و مادر است ز کرده
گذارند اما دلشان از  نبی خوب در حق شما پیشگویی کرد که این مردم با زبان خود به من احترام می

  .دهند من دور است عبادت آنان باطل است زیرا رسوم بشري را به جاي احکام الهی به مردم تعلیم می

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٣٥

 

ن زن کنعانی به عیسی   ای

  

کنان  صور و صیدون به راه افتاد در آنجا یک زن کنعانی نزد او آمد و التماسعیسی از آنجا به سوي 
اي سرور من اي پسر داود پادشاه به من رحم کنید دختر من سخت گرفتار روحی پلید شده : گفت

  .گذارد است روح حتی یک لحظه هم او را راحت نمی

جوابی به او بدهید تا از ما : ده گفتندعیسی هیچ جوابی به او نداد تا اینکه شاگردان از او خواهش کر
  .هایش سر ما را به در آورده است دست کشیده برود چون با ناله

گوسفندان  خدا مرا فرستاده تا یهودیان را کمک کنم نه غیر یهودیان را زیرا یهودیان: عیسی فرمود
  .گمشده خدا هستند

درست نیست که نان : کرد عیسی فرمودآنگاه زن جلو آمده پیش پاي عیسی به خاك افتاد و التماس 
  .ها بیندازم را از دست فرزندانم بگیرم و جلوي سگ

ریزد  هاي نانی که از سفره صاحبشان می ها هم از تکه بله حق با شماست ولی سگ: زن جواب داد
  .خورند می

ر او اي زن ایمان تو عظیم است برو که آرزویت برآورده شده همان لحظه دخت: عیسی به او فرمود
  .شفا یافت

  

  

  



 انجیل ٣٦

 

  پرداخت مالیات خانه خدا

  

آمده از او پرسیدند آیا  خدا پیش پطروس وصول مالیات خانه مأمورانوقتی به کفرناحوم رسیدند 
دهد سپس وارد خانه شد تا موضوع را به  دهد پطروس جواب داد البته که می استادتان مالیات نمی

کنی آیا  عیسی بگوید ولی پیش از آنکه سخنی بگوید عیسی از او پرسید پطروس چه فکر می
  اند؟ اسیر شدهگیرند یا از بیگانگانی که  خود باج و خراج می اتباعپادشاهان جهان از 

  از بیگانگان: پطروس جواب داد

اند ولی بهر حال براي اینکه ایشان را  از پرداخت باج و خراج معاف اتباعخب پس : عیسی فرمود
اي در آن  نرجانیم به ساحل برو و قالب به آب بینداز و اولین ماهی که گرفتی دهانش را باز کن سکه

  .کافی است آن را به ایشان بدهکنی که براي مالیات ما دو نفر  پیدا می

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٣٧

 

  گوید عیسی درباره طالق چه می

  

آیا : گیر کنند پس به عیسی گفتند آنگاه بعضی از فریسیان پیش آمدند تا با بحث و گفتگو او را غافل
  دهید مرد زن خود را طالق دهد؟ شما اجازه می

آسمانی نوشته شده است که در خوانید در کتاب  مگر شما کتاب آسمانی را نمی: عیسی جواب داد
آغاز خلقت پروردگار مرد و زن را آفرید و دستور داد مرد از پدر و مادر خود جدا شود و براي 

اند  همیشه به زن خود بپیوندد و با او یکی شود به طوري که آن دونفر دیگر دو تن نیستند بلکه یک تن
  .ست جدا کندهیچ انسانی حق ندارد آن دو را که خدا به هم پیوسته ا

تواند زنش را طالق دهد و کافی است که  اگر چنین است چرا موسی فرمود که مرد می: پرسیدند
  اي بنویسد و به دست زنش بدهد و از او جدا شود؟ نامه طالق

رحم هستید اما این  و بی سنگدلدانست که شما چقدر  موسی چنین گفت زیرا می: عیسی جواب داد
گویم که هرکس زن خود را به  آغاز خلقت در نظر داشت و من به شما می چیزي نبود که خداوند در

  .شود هر علتی به غیر از علت زنا طالق دهد و با زن دیگري ازدواج کند زناکار محسوب می

  .با این حساب ازدواج نکردن بهتر است: شاگردان عیسی به او گفتند

توانند مجرد بمانند که از  تواند از ازدواج بپرهیزد بلکه فقط کسانی می هر انسانی نمی: عیسی فرمود
خداوند کمک خاصی یافته باشند بعضی به علت نقص مادرزادي قادر به ازدواج نیستند بعضی را نیز 

راي این اصل کنند هر که قدرت اج اند و بعضی نیز به خاطر خدمت خدا ازدواج نمی مردم ناقص کرده
  .بپذیردازدواج را دارد بگذارید آن را 



 انجیل ٣٨

 

ایم تا به دنبال شما بیاییم حال چه سودي عاید ما  ما از همه چیز خود دست کشیده: پطروس گفت
  .شود می

وقتی من در آن دنیاي جدید بر تخت سلطنتم بنشینم شما شاگردان من نیز بر دوازده : عیسی جواب داد
اسرائیل را داوري خواهید نمود هر که به خاطر من از برادر خواهر پدر مادر تخت نشسته دوازده قبیله 

خواهد  دستو فرزند خانه و زمین چشم بپوشد صد مرتبه بیشتر خواهد یافت و زندگی جاوید را نیز به 
  .آورد ولی بسیاري که اکنون اول هستند آخر خواهند شد و کسانی که آخرند اول

  

  

ن   نیروی ای

  

گشت گرسنه شد کنار جاده درخت انجیري دید جلو  بعد وقتی عیسی به اورشلیم بازمیصبح روز 
اي  دیگر هرگز از تو میوه: اي از آن بچیند اما جز برگ چیزي بر درخت نبود پس گفت رفت تا میوه

  .عمل نیاید بالفاصله درخت خشک شد

می خواهد داد که از محصول منظورم این است که خداوند برکات ملکوت خود را از شما گرفته به قو
آن سهم خداوند را به او بدهند اگر کسی روي این سنگ بیفتد تکه تکه خواهد شد و اگر این سنگ 

  .بر روي کسی بیفتد او را له خواهد کرد

  

  



 گواه ظلم ٣٩

 

  اعتنا بود نباید نسبت به ملکوت خداوند بی

  

  :عیسی براي تشریح ملکوت خدا حکایت دیگري بیان کرده گفت

انجامید و عده  عروسی پسرش جشن مفصلی ترتیب داد که چندین روز به طول می پادشاهی براي
شدگان  بسیاري را نیز به این جشن دعوت کرد وقتی همه چیز آماده شد افراد خود را به دنبال دعوت

را بفرستد و بگوید عجله  کس نیامد پس مجبور شد بار دیگر افرادي فرستاد تا به جشن بیایند اما هیچ
اعتنایی پوزخندي زدند و هریک به سر کار خود  چیز آماده است ولی مهمانان با بی ن همهوکنید چ

هاي پادشاه را زدند و چند  اش و دیگري به محل کسب خود حتی بعضی فرستاده رفتند یکی به مزرعه
  .نفرشان را نیز کشتند

ان را کشت و شهرشان سپاهی فرستاد و همه آنوقتی خبر به گوش پادشاه رسید به خشم آمد و فوري 
هایی که  جشن عروسی سر جاي خود باقی است اما مهمان: را به آتش کشید سپس به افراد خود گفت

من دعوت کرده بودم لیاقت آن را نداشتند حال به کوچه بازار بروید و هرکه را دیدید به عروسی 
  .دعوت کنید

طوري که تاالر عروسی از مهمانان پر شد  وردند بها خود آپس ایشان رفته هرکه را یافتند خوب و بد ب
آمد گوید متوجه شد یکی از آنان لباس مخصوص  ولی وقتی که پادشاه وارد شد تا به مهمانان خوش

  .عروسی را که برایش آماده کرده بودند به تن ندارد

بدهد  اي؟ ولی او جوابی نداشت که رفیق چرا بدون لباس عروسی به اینجا آمده: پادشاه از او پرسید
پس پادشاه دستور داد دست و پایش را ببندید و بیرون در تاریکی رهایش کنید تا در آنجا گریه و 

  .شوند اما برگزیدگان کم هستند کنید که بسیاري دعوت می زاري کند پس مالحظه می



 انجیل ٤٠

 

  داری تظاهر به دین

  

کنید تا  طوالنی می عمداًواي به حال شما اي علماي دینی و فیسیان چه قدر ریاکارید نماز خود را 
خورید اي دو روها  زنان بیچاره را می دار بدانند ولی دور از چشم دیگران اموال بیوه مردم شما را دین

گذارید تا کسی را پیدا کنید که مرید شما شود و وقتی موفق  واي به حال شما همه جا را زیر پا می
  .سازید میشدید او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم 

باید وفا کرد اي  حتماًشود شکست ولی قسم به هدیه روي قربانگاه را  گویید قسم به قربانگاه را می می
اي که روي قربانگاه است یا خود قربانگاه که هدیه را تقدیس  تر است هدیه هاي کور کدام مهم احمق

هرچه که در آن هست قسم  در واقع به خود قربانگاه وخورید  بانگاه قسم میرکند وقتی به ق می
خورید  خورید به خود خانه و خدایی که در آن هست قسم می خورید و وقتی به خانه خدا قسم می می

خورید  خورید در واقع به تخت خدا و خود خدا که بر تخت نشسته قسم می و وقتی به آسمان قسم می
ران که اجدادتان کشتند با دست خود واي به حالتان اي علماي دینی و فریسیان ریاکار شما براي پیامب

اگر ما به : گویید کنید و می اند تزئین می سازید و قبر مقدسینی را که به دست آنان کشته شده یادبود می
دارید که فرزندان  با این گفته به زبان خود اعالم میکشتیم اما  جاي اجدادمان بودیم پیامبران را نمی

اید اي  کنید شما در اعمال بد از ایشان پیشی گرفته پیروي می ها آندم از قاتالن انبیا هستید شما قدم به ق
  .توانید از مجازات جهنم جان سالم به در ببرید مارهاي خوش خط و خال چگونه می

  

  

  



 گواه ظلم ٤١

 

  روز داوری

  

هنگامی که من مسیح موعود با شکوه و جالل خود همراه با تمام فرشتگانم بیایم آنگاه بر تخت 
هاي روي زمین در مقابل من خواهند ایستاد و من ایشان را  باشکوه خود خواهم نشست سپس تمام قوم

در  کند گوسفندان را که یک چوپان گوسفندها را از بزها جدا می طور هماناز هم جدا خواهم کرد 
  .دهم و بزها را در طرف چپم طرف راستم قرار می

تا بیایید اي عزیزان پدرم : خواهم گفت اند منآنگاه به عنوان پادشاه به کسانی که در طرف راست 
شما را در برکات ملکوت خدا سهیم گردانم برکاتی که از آغاز آفرینش دنیا براي شما آماده شده 

ها از اینجا بروید و به  شده ر دارند خواهم گفت اي لعنتسپس به کسانی که در طرف چپ من قرا
 آتش ابدي داخل شوید که براي شیطان و ارواح شیطانی آماده شده است و این اشخاص به کیفر ابدي

  .رسند ولی نیکوکاران به زندگی جاوید خواهند پیوست می

  

  

  

  

  

  

  



 انجیل ٤٢

 

  آخرین روزهای زندگی عیسی در این دنیا

  

بها وارد شد  جذامی بود رفت زنی با یک شیشه عطر گران قبالًعنیا به خانه شمعون که  اما عیسی به بیت
  .و عطر را بر سر عیسی ریخت

حیف از این عطر که تلف شد او : شاگردانش وقتی این عمل را دیدند اوقاتشان تلخ شد و گفتند
دانست به یکدیگر چه  ا بدهد عیسی که میتوانست آن را به قیمت خوبی بفروشد و پولش را به فقر می
گیرید او خدمت بزرگی به من کرد فقرا همیشه دور و بر شما  چرا از این زن ایراد می: گویند فرمود می

  .باشم هستند ولی من همیشه با شما نمی

  

  آخرین شام عیسی با شاگردان

  

  :عیسی به ایشان گفت

  کند یکی از شما به من خیانت می

  ن غمگین شدند و هریک با اندوه زیاد پرسیدند آیا من این کار را خواهم کرد؟همه از این سخ

به سوي بشقاب دراز کرد همان کسی است که به من آنکه دستش را اول با دست من : او جواب داد
ها رحلت کنم اما واي به حال کسی که مرا به مرگ  کند البته من باید مطابق پیشگویی خیانت می

  .آمد این شخص به دنیا نمی اصالًبود که تسلیم کند بهتر 



 گواه ظلم ٤٣

 

  نیآخرین دعا در باغ جتیس

  

بنشینید : نامیدند او به ایشان فرمود و گفت اي آورد که آن را جتیسمانی می پس عیسی ایشان را به بیشه
و منتظر باشید تا من کمی دورتر رفته و دعا کنم پطروس و دو پسر زبدي یعنی یعقوب و یوحنا را نیز با 

من از : یشان کرد و گفتخود برد در حالی که غم و اندوه تمام وجود او را فرا گرفته بود رو به ا
شما اینجا بمانید و با من بیدار باشید سپس کمی دورتر باشم  شدت حزن و غم در آستانه مرگ می

  :رفت و بر زمین افتاد و چنین دعا کرد

من بلکه به خواست پدر اگر ممکن است این جام عذاب و رنج را از مقابل من بردار اما نه به خواهش 
  تو

  :و رفت و چنین دعا کردباز ایشان را گذاشت 

خواست تو است  آنچهنوشم  پدر اگر ممکن نیست این جام از مقابل من برداشته شود پس آن را می
  .بشود

  

  

  

  

  



 انجیل ٤٤

 

  دستگیری و محاکمه عیسی

  

اي با شمشیر و چوب و چماق نیز  سخن عیسی هنوز پایان نیافته بود که یهودا از راه رسید همراه او عده
سوي سران قوم یهود فرستاده شده بودند شاگرد خائن به همراهان خود گفته بود آمده بودند آنان از 

سالم استاد و : هر که را ببوسم همان است او را بگیرید سپس یهودا مستقیم سوي عیسی رفت و گفت
  صورت استاد خود را بوسید

  گرفتند دوست من کار خود را زودتر انجام بده پس آن عده جلو رفتند و عیسی را: عیسی گفت

در این لحظه یکی از همراهان عیسی شمشیر خود را کشید و با یک ضربه گوش غالم کاهن اعظم را 
  .برید

شمشیرت را غالف کن هرکه شمشیر بکشد با شمشیر نیز کشته خواهد شد مگر : عیسی به او فرمود
کمک ما بفرستد توانم از پدرم درخواست کنم تا در یک لحظه هزاران فرشته به  دانی که من می نمی

  .هاي کتاب آسمانی درباره من چگونه جامه عمل خواهد پوشید ولی اگر چنین کنم پیشگویی

مگر من دزد فراري هستم که با چوب و چماق و شمشیر به سراغم : آنگاه رو به آن عده کرد و گفت
چرا در آنجا مرا  دادم اید من هر روز در برابر چشمانتان در خانه خدا بودم و به مردم تعلیم می آمده

اند  شد چون تمام این وقایع را انبیا در کتاب آسمانی پیشگویی کرده می طور اینبایست  نگرفتید بلی می
  .در این گیر و دار تمام شاگردان او را تنها گذاشته فرار کردند

ضمن  پس آن گروه عیسی را به خانه قیافا کاهن اعظم بردند در آنجا تمام سران یهود جمع بودند در
آمد تا وارد حیاط خانه کاهن اعظم شد و کنار سربازان نشست  پطروس هم از دور به دنبال عیسی می

  .آید تا ببیند بر سر عیسی چه می



 گواه ظلم ٤٥

 

گشتند  کاهنان اعظم در واقع تمام اعضاي عالی شوراي یهود جمع شده بودند و به دنبال شاهدانی می
مرگ محکومش کنند ولی با اینکه چند نفر را یافتند و  که به دروغ به عیسی تهمت بزنند تا بتوانند به

  .آنان نیز شهادت دروغ دادند ولی سخنان ایشان با هم یکی نبود

توانم خانه خدا را خراب کنم و  گفت من می این مرد می: گفتند سرانجام دو نفر را پیدا کردند که می
گویی آیا  خب چه می: به عیسی گفتو  برخاستآن را ظرف سه روز باز بنا نمایم آنگاه کاهن اعظم 

  گویند صحت دارد ولی عیسی خاموش ماند می آنچه

خواهم جواب دهی آیا تو مسیح فرزند خدا هستی  به نام خداي زنده از تو می: کاهن اعظم به او گفت
  یا نه؟

ام و بر ابرهاي  بلی هستم و یک روز مرا خواهید دید که در دست راست خدا نشسته: عیسی جواب داد
گردم ناگهان کاهن اعظم لباس خود را درید و فریاد زد کفر گفت کفر گفت  آسمان به زمین بازمی

  دهید؟ می رأيدیگر چه احتیاجی به شاهد داریم همه شنیدید چه گفت چه 

گ مرگ آنگاه به صورتش آب دهان انداخته او را زدند بعضی نیز به او سیلی زده مر: همه فریاد زدند
  گفتند اي مسیح تو که پیامبري بگو ببینم چه کسی تو را زد با ریشخند می

  .و بعد او را بر روي صلیب اعدام کنندسپس به سربازان دستور داد عیسی را شالق بزنند 

اندار بردند و تمام سربازان دیگر را به دور او جمع کردند سربازان ابتدا عیسی را به حیاط کاخ فرم
سپس لباس او را در آوردند و شنل ارغوانی رنگ بر دوش او انداختند و تاجی از خارهاي بلند درست 
کردند و بر سرش گذاشتند و یک چوب به نشانه عصاي سلطنت به دست راست او دادند و پیش او 

درود بر پادشاه یهودا پس از آن به صورتش آب دهان : گفتند کردند و با ریشخند می تعظیم می
  .انداختند و چوب را از دستش گرفته بر سرش زدند



 انجیل ٤٦

 

  :نزدیک به ساعت سه عیسی فریاد زد و گفت

  اي خداي من خداي من چرا مرا تنها گذاشته

دوید و ظرفی از زند یکی از آنان  بعضی که آنجا ایستاده بودند تصور کردند که الیاس نبی را صدا می
شراب ترشیده را بر سر یک چوب گذاشت و نزدیک دهان او برد تا بنوشد ولی دیگران گفتند کاري 

دهد یا نه آنگاه عیسی ناله دیگري بر آورد  آید و او را نجات می نداشته باش بگذار ببینیم آیا الیاس می
  .و جان سپرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٤٧

 

  رسگذشت عیسی مسیح نوشته لوقا

  شود آمرزیده می زن بدکاره

  

روزي یکی از فریسیان عیسی را براي صرف غذا به خانه خود دعوت کرد عیسی نیز دعوت او را 
پذیرفت و به خانه او رفت وقتی سر سفره نشسته بودند زنی بدکاره که شنیده بود عیسی در آن خانه 

زد پاهایش نشست و بها برداشت و وارد شد و پشت سر عیسی ن اي نفیس پر از عطر گران است شیشه
را  ها آنچکید و او با موهاي سر خود  هاي اشک او روي پاهاي عیسی می گریستن کرد قطره بهشروع 

  .عطر ریخت ها آنکرد سپس پاهاي عیسی را بوسید و روي  پاك می

 اگر :یعنی آن فریسی وقتی این وضع را مشاهده نمود و آن زن را شناخت با خود گفت خانه صاحب
  .کار و ناپاك است شد که این زن گناه متوجه می یقیناًرستاده خدا بود این مرد ف

: خواهم چیزي به تو بگویم شمعون گفت شمعون می: عیسی خیاالت دل او را درك کرد و به او گفت
  بفرما استاد

  :آنگاه عیسی داستانی براي او تعریف کرد و گفت

یک از آن دو مرد  شخصی از دو نفر طلب داشت از یکی پانصد سکه و از دیگري پنجاه سکه اما هیچ
پوشی  توانست بدهی خود را بپردازد پس آن مرد مهربان هر دو را بخشید و از طلب خود چشم نمی

  از آن دو او را بیشتر دوست خواهد داشت؟ یک کدامکرد حال به نظر تو 

  ر من آنکه بیشتر بدهکار بودبه نظ: شمعون جواب داد



 انجیل ٤٨

 

به این زن که اینجا زانو زده : درست گفتی پس به آن زن اشاره کرد و به شمعون گفت: عیسی فرمود
است خوب نگاه کن وقتی به خانه تو آمدم به خودت زحمت ندادي که براي شستشو پاهایم آب 

کرد به رسم معمول بیاوري اما او پاهاي مرا با اشک چشمانش شست و با موهاي سرش خشک 
صورتم را نبوسیدي اما از وقتی که داخل شدم این زن از بوسیدن پاهاي من دست نکشیده است تو 

از این رو عطرآگین کرده است غفلت کردي که به رسم احترام روغن بر سرم بمالی اما او پاهاي مرا 
ست اما هر که کمتر دهد چون گناهان بسیارش آمرزیده شده ا است که او محبت بیشتري نشان می

گناهان تو بخشیده : دهد آنگاه رو به آن زن کرد و فرمود بخشیده شده باشد محبت کمتري نشان می
  شد

این مرد کیست که گناهان مردم را نیز : گفتند اشخاصی که بر سر سفره حضور داشتند با خود می
  آمرزد می

  آسوده خاطر برو ایمانت باعث نجاتت شده است برخیز و: عیسی به آن زن فرمود

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٤٩

 

  هفتاد شاگرد دیگر مأموریت

  

صیدا چه سرنوشت وحشتناکی در انتظار شماست اگر معجزاتی  واي بر شما اي اهالی خورزین و بیت
ها  دادم اهالی آنجا مدت ام در شهرهاي فاسدي چون صور و صیدون انجام می را که براي شما کرده

  .کردند میآمدند و توبه  پیش به زانو در می

خواستید تا به آسمان سر برافرازید بدانید که به جهنم  اي مردم کفرناحوم به شما چه بگویم شما که می
  سرنگون خواهید شد

مرا پذیرفته است و هر که شما را رد کند در واقع  بپذیردهر که شما را : سپس به شاگردان خود گفت
  .مرا رد کند خدایی که مرا فرستاده رد کرده است

خداوندا حتی ارواح : پس از مدتی هفتاد شاگرد برگشتند و با خوشحالی به عیسی خبر دادند گفتند
  کنند پلید نیز به نام تو از ما اطاعت می

بلی من شیطان را دیدم که همچون برق از آسمان به زیر افتاد من به شما قدرت بخشیدم : عیسی فرمود
پایمال کنید و را  ها آنها بگذرید و  ن مارها و عقربتا بر همه نیروهاي شیطان مسلط شوید از میا

چیز هرگز به شما آسیب نخواهد رسانید با وجود این فقط از این شادي نکنید که ارواح پلیدي از  هیچ
  .کنند بلکه از این شاد باشید که نام شما در آسمان ثبت شده است شما اطاعت می

  

  

  



 انجیل ٥٠

 

  و مادیاتوارستگی از طمع 

  

  استاد به برادرم بفرما که ارث پدرم را با من تقسیم کند: خصی از میان جمعیت گفتدر این هنگام ش

عیسی جواب داد اي مرد چه کسی تعیین کرده که من قاضی شما باشم تا درباره این موضوع حکم 
  .شنوید از طمع فرار کنید چون زندگی حقیقی به ثروت بستگی ندارد کنم اما اگر از من می

  :را براي ایشان بیان کردسپس این داستان 

آورد به طوري که تمام انبارهایش پر شد اما  دست بهشخصی ثروتمند از مزرعه خود محصول فراوانی 
انبارهایم را خراب : با خود گفت باالخرهبود پس از تفکر بسیار  مانده باقیهنوز مقدار زیادي غله 

حصول خود داشته باشم آنگاه به خود سازم تا جاي کافی براي م تري می کنم و انبارهاي بزرگ می
 دیگراي حاال  خواهم گفت اي مرد خوشبخت تو براي چندین سال محصول فراوان ذخیره کرده

  .راحت باش و به عیش و نوش بپرداز و خوش بگذارن

اي به چه  اندوختهاي نادان همین امشب جانت را خواهم گرفت آنگاه اموالی که : اما خدا به او فرمود
  .هد رسیدکسی خوا

  

  

  

  



 گواه ظلم ٥١

 

  آماده باشید

  

همواره لباس بر تن براي خدمت آماده باشید مانند خدمتکارانی که منتظرند اربابشان از جشن عروسی 
بازگردد و حاضرند هر وقت که برسد و در بزند در را به رویش باز کنند خوشا به حال آن 

ده آنان آید بیدار باشند یقین بدانید که او خود لباس کار بر تن کر خدمتکارانی که وقتی اربابشان می
را بر سفره خواهد نشاند و به پذیرایی از ایشان خواهد پرداخت بلی خوش به حال آن غالمانی که 

دانست که  خانه می دم اگر صاحب آید بیدار باشند خواه نیمه شب باشد خواه سپیده وقتی اربابشان می
نیز زمان دقیق  گونه هماناش شود  گذاشت وارد خانه ماند و نمی آید بیدار می دزد چه وقت می

بازگشت ارباب معلوم نیست بنابراین شما نیز آماده باشید که من مسیح موعود نیز هنگامی باز خواهم 
  .گشت که کمتر انتظارش را دارید

  یا براي همه؟گویی  خداوندا این را فقط براي ما می: پطروس از عیسی پرسید

که اربابش او را بر  گویم مین و آگاهی این را به هر خدمتکار امی: عیسی خداوند در جواب فرمود
گمارد تا در غیاب خود خوراك و آذوقه را به موقع به ایشان بدهد خوشا به حال  سایر خدمتکاران می

گردد او را در حال انجام وظیفه ببیند یقین بدانید که او را  چنین خدمتکاري که وقتی اربابش بازمی
  .ناظر تمام دارایی خود خواهد ساخت

ها باز نخواهد گشت به اذیت و آزار  ممکن است آن شخص با این تصور که اربابش به این زوديولی 
زیردستان خود بپردازد و وقت خود را به عیش و نوش بگذراند آنگاه در روزي که انتظارش را ندارد 

ش برکنار ارباب بازخواهد گشت و او را از مقامش برکنار کرده به جایی خواهد فرستاد و او را از مقام
  .شوند کرده به جایی خواهد فرستاد که افراد نادرست و خائن فرستاده می



 انجیل ٥٢

 

به هرکه آن خدمتکاري که وظیفه خود را بداند و به آن عمل نکند به سختی مجازات خواهد شد 
سپرده شود بازخواست بیشتري نیز از او به عمل خواهد آمد و نزد هر کس که  تري بزرگمسئولیت 

کنید که آمدن من باعث صلح  گذاشته شود مطالبه بیشتري نیز خواهد شد آیا تصور میامانت بیشتري 
ها از هم  شود نه بلکه به خاطر من مردم با یکدیگر اختالف خواهند کرد و خانواده آشتی با یکدیگر می

با  پاشیده خواهد شد دو نفر به جانب من خواهند بود و سه نفر به ضد من نظر پدر خانواده درباره من
  .نظر پسرش متفاوت خواهد بود همچنین مادر با دختر و عروس با مادر شوهر اختالف خواهند نمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٥٣

 

  توبه یا هالکت

  

اي از زائران جلیلی را در اورشلیم به هنگام  در همین وقت به عیسی اطالع دادند که پیالطوس عده
  .عام کرده است تقدیم قربانی در خانه خدا قتل

اند که  تر بوده کنید این عده از سایر مردم جلیل گناهکار آیا تصور می: عیسی با شنیدن این خبر فرمود
هاي بد خویش بازنگردید و به سوي  رنج دیدند و کشته شدند به هیچ وجه شما نیز اگر از راه گونه این

بر روي ایشان سلوام خدا بازگشت ننمایید مانند ایشان هالك خواهید شد یا آن هجده نفري که برج 
اند هرگز شما نیز اگر توبه نکنید  تر بوده کار فرو ریخت و کشته شدند آیا از همه ساکنان اورشلیم گناه

  .همگی هالك خواهید شد

  

  

  

  

  

  

  

  



 انجیل ٥٤

 

ود سوی بهتا فرصت باقی است باید    خدا بازگشت 

  

خدا را به مردم تعلیم رفت و کالم  عیسی بر سر راه خود به اورشلیم به شهرها و دهات مختلف می
  .داد می

  یافتگان کم خواهد بود؟ روزي شخصی از او پرسید خداوندا آیا تعداد نجات

در آسمان تنگ است پس بکوشید تا داخل شوید زیرا یقین بدانید که بسیاري تالش : عیسی فرمود
را خواهد  خانه در خواهند کرد که داخل گردند اما نخواهند توانست زمانی خواهد رسید که صاحب

بست آنگاه شما بیرون ایستاده در خواهید زد و التماس خواهید کرد که خداوندا خداوندا در را به 
  .شناسم که من شما را نمی: روي ما باز کن اما او جواب خواهد داد

هاي شهر ما را تعلیم دادي چگونه ما را  ما با تو غذا خوردیم تو در کوچه: شما خواهید گفت
  شناسی نمی

شناسم اي بدکاران از اینجا دور شوید آنگاه وقتی  وجه شما را نمی  من به هیچ: ا او باز خواهد گفتام
اید از شدت  ببینید ابراهیم و اسحاق و یعقوب و همه انبیا در ملکوت خدا هستند و خودتان بیرون مانده

آمده در ضیافت  را خواهید گزید مردم از تمام نقاط جهان هایتان لبناراحتی خواهید گریست و 
ملکوت خدا شرکت خواهند کرد اما شما محروم خواهید ماند بلی یقین بدانید آنانی که اکنون خار و 

شوند در آن زمان بسیار سرافراز خواهند گردید و آنانی که حاال مورد احترام و  حقیر شمرده می
  .تمجید هستند در آن زمان حقیر و ناچیز به حساب خواهند آمد

  



 گواه ظلم ٥٥

 

  درست از مال دنیااستفاده 

  

  عیسی این حکایت را براي شاگردان خود تعریف کرد

کرد اما به او خبر رسید که  هاي او رسیدگی می مردي ثروتمند مباشري داشت که به حساب دارایی
ام که اموال مرا حیف و  شنیده: کند پس او را خواست و به او گفت مباشرش در اموال او خیانت می

  .هایت را ببند چون از کار برکنار هستی زودتر حسابکنی پس هرچه  میل می

زدن دارم و نه غرورم  مباشر با خود فکر کرد حاال چه کنم وقتی از این کار برکنار شدم نه قدرت بیل
روم دوستان زیادي  دهد گدایی کنم دانستم چه کنم باید کاري کنم که وقتی از اینجا می اجازه می

  .کنندداشته باشم تا از من نگهداري 

پس هریک از بدهکاران ارباب خود را فراخواند با ایشان گفتگو کرد از اولی پرسید چقدر به ارباب 
  من بدهکار هستی؟

  زیتون روغنصد حلب : جواب داد

اش کن و در یک قبض دیگر  اي پاره درست است این هم قبضی است که امضا کرده: مباشر گفت
  بنویس پنجاه حلب

  چقدر بدهکارياز دیگري پرسید تو 

  صد خروار گندم: جواب داد

  قبض خود را بگیر و به جاي آن بنویس هشتاد خروار: به او گفت



 انجیل ٥٦

 

ایمان در روابط خود با دیگران و  آن مرد ثروتمند زیرکی مباشر خود را تحسین کرد در واقع مردم بی
شود اما  مصرف می هاي بد تر از مردم خداشناس هستند مال دنیا اغلب در راه در کارهاي خود زیرك

کنم که آن را در راه درست به کار گیرید تا دوستانی بیابید آنگاه وقتی مالتان از  من به شما توصیه می
  .اي در آخرت خواهید داشت میان برود خانه

اگر در کارهاي کوچک درستکار باشید در کارهاي بزرگ نیز درستکار خواهید بود و اگر در امور 
هاي  ر انجام وظایف بزرگ نیز نادرست خواهید بود پس اگر در مورد ثروتجزئی نادرست باشید د

حقیقی آسمانی به شما اعتماد خواهند  هاي ثروتدنیوي امین و درستکار نبودید چگونه در خصوص 
کرد و اگر در مال دیگران خیانت کنید چه کسی مال خود شما را به دستتان خواهد سپرد هیچ 

کند  باب را خدمت کند زیرا یا از یکی نفرت دارد و به دیگري محبت میتواند دو ار خدمتکاري نمی
توانید هم بنده خدا باشید و هم بنده  شمارد شما نیز نمی بندد و دیگري را پست می و یا به یکی دل می

  .پول

دوست بودند عیسی به ایشان  ها وقتی این سخنان را شنیدند او را مسخره کردند زیرا که پول فریسی
داري به تن دارید اما خدا از باطن شریرتان با خبر است تظاهر  شما در ظاهر لباس تقوا و دین: دفرمو

در نظر انسان با ارزش است در  آنچهشود که مردم به شما احترام بگذارند اما بدانید که  شما باعث می
انبیا راهنماي  هاي هاي یحیی تورات موسی و نوشته نظر خدا مکروه و ناپسند است تا پیش از موعظه

کوشند به زور وارد  شما بودند اما حال که یحیی مژده فرارسیدن ملکوت خدا را داده است مردم می
آن گردند اما این بدان معنی نیست که تورات حتی در یک جز اعتبار خود را از دست داده باشد بلکه 

  .همچون زمین و آسمان ثابت و پایدار است

داده  کند و هر مردي نیز که با زن طالق و با دیگري ازدواج کند زنا میهر که زن خود را طالق دهد 
  .شود اي ازدواج کند در واقع مرتکب زنا می شده



 گواه ظلم ٥٧

 

  گفتار عیسی درباره آخرالزمان

  

  ملکوت خدا کی آغاز خواهد شد؟: روزي بعضی از فریسیان از عیسی پرسیدند

نخواهد شد و نخواهد گفت که در این گوشه ملکوت خدا با عالئم قابل دیدن آغاز : عیسی جواب داد
  .و یا آن گوشه زمین آغاز شده است زیرا ملکوت خدا در میان شماست

رسد که آرزو خواهید کرد حتی براي یک  زمانی می: کمی بعد در این باره به شاگردان خود فرمود
هد رسید که من روز هم که شده با شما باشم اما این آرزو برآورده نخواهد شد به شما خبر خوا

جا هستم اما باور نکنید و به دنبال من نگردید زیرا وقتی بازگردم بدون شک شما  ام و در فالن بازگشته
درخشد  از آن آگاه خواهید شد بازگشت من در واقع همچون برق خواهد بود که در تمام آسمان می

  .وم محکوم شوماما پیش از آن الزم است که زحمات بسیاري متحمل گردم و توسط این ق

در زمان نوح توجه خواهند بود  در زمان بازگشت من مردم دنیا مانند زمان نوح نسبت به امور الهی بی
چیز به صورت عادي جریان  گذرانی بودند و همه مردم همه سرگرم خوردن و نوشیدن ازدواج و خوش

در آن زمان دنیا مانند زمان داشت تا روزي که نوح وارد کشتی شد و طوفان آمد و همه را از بین برد 
نوشیدند خرید و فروش  خوردن و می شان بودند می لوط خواهد بود که مردم غرق کارهاي روزانه

ساختند تا صبح روزي که لوط از شهر سدوم بیرون آمد و آتش و گوگرد  کاشتند و می کردند می می
من اوضاع دنیا به همین صورت خواهد چیز را از بین برد بلی به هنگام بازگشت  از آسمان بارید و همه

  .بود

در آن روز کسانی که از خانه بیرون رفته باشند براي بردن اموالشان به خانه بازنگردند و آنانی که در 
صحرا هستند به شهر بازنگردند به خاطر بیاورید بر سر زن لوط چه آمد هرکه بکوشد جان خود را 



 انجیل ٥٨

 

که از جان خود بگذرد آن را نجات خواهد داد در آن  حفظ کند آن را از دست خواهد داد اما هر
شب دو نفر که در یک تخت خوابیده باشند یکی به آسمان برده خواهد شد و دیگري خواهد ماند دو 
زن که سرگرم کارهاي خانه باشند یکی به آسمان برده شده یکی به جاي خواهد ماند دو نفر نیز که 

  .و دیگري خواهد ماندکنند یکی برده شده  در مزرعه کار می

  شاگردان از عیسی پرسیدند خداوندا به کجا برده خواهند شد؟

  .جایی که الشه باشد الشخورها به دور آن جمع خواهند گشت: عیسی فرمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٥٩

 

  رسگذشت عیسی مسیح نوشته یوحنا

  تولد تازه

  

که موسی در بیابان مجسمه مار مفرغی را بر چوبی آویزان کرد تا مردم به آن نگاه کنند و  گونه همان
از مرگ نجات یابند من نیز باید به صلیب آویخته شوم تا مردم به من ایمان آورده از گناه نجات پیدا 

خود را  کنند و زندگی جاوید بیابند زیرا خدا به قدري مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند
فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هالك نشود بلکه زندگی جاوید بیابد خدا فرزند خود را 

  .فرستاده است نه براي این که مردم را محکوم کند بلکه به وسیله او نجاتشان دهد

به او کسانی که به او ایمان بیاورند هیچ نوع محکومیت و هالکتی در انتظارشان نیست ولی کسانی که 
  .اند اند چون به یگانه فرزند خدا ایمان نیاورده اکنون محکوم ایمان نیاورند از هم

ایمانان به این دلیل است که نوز از آسمان به این جهان آمد ولی مردم تاریکی را بیشتر  محکومیت بی
 از نور دوست داشتند چون اعمال و رفتارشان بد است مردم از نور آسمانی نفرت دارند چون

آلودشان دیده شود  شوند مبادا کارهاي گناه خواهند در تاریکی گناه کنند پس به نور نزدیک نمی می
 آنچهآیند تا همه ببینند که  و به سزاي اعمالشان برسند ولی درستکاران با شادي به سوي نور می

  .کنند پسندیده خدا است می

  

  

  



 انجیل ٦٠

 

  مقام و اختیارات عیسی

  

غام من گوش دهد و به خدا که مرا فرستاده است ایمان بیاورد زندگی کنم هرکه به پی باز تکرار می
جاوید دارد و هرگز به خاطر گناهانش بازخواست نخواهد شد بلکه از همان لحظه از نابودي نجات 

  .کرده به زندگی جاوید خواهد پیوستپیدا 

  

  محاکمه زن بدکاره

  

صبح زود باز به خانه خدا رفت مردم نیز دور از او جمع عیسی به کوه زیتون بازگشت ولی روز بعد 
شدند عیسی نشست و مشغول تعلیم ایشان شد در همین وقت سران قوم و فریسیان زنی را که در حال 

استاد ما این زن را به هنگام : به مقابل جمعیت آوردند و به عیسی گفتند کشان کشانزنا گرفته بودند 
  قانون موسی باید کشته شود ولی نظر شما چیست؟ ایم او مطابق عمل زنا گرفته

خواستند عیسی چیزي بگوید تا او را به دام بیندازند و محکوم کنند ولی عیسی سر را پایین  آنان می
خواستند که او جواب دهد  نوشت سران قوم با اصرار می انداخت و با انگشت روي زمین چیزهایی می

بر او سنگ بیندازید تا بمیرد ولی  قدر آنبسیار خب : شان فرمودپس عیسی سر خود را بلند کرد و به ای
  .سنگ اول را کسی به او بزند که خود تا به حال گناهی نکرده است

  



 گواه ظلم ٦١

 

ی   کنند یهودیان عیسی را به عنوان مسیح قبول 

  

آیند من به  من می دنبال به ها آنشناسم و  شناسند من نیز ایشان را می گوسفندان من صداي مرا می
اند ایشان را از دست من تو کس نیز نمی بخشم تا هرگز هالك نشوند هیچ ایشان زندگی جاوید می

تواند ایشان را از پدرم  تر است هیچ انسانی نمی ن پدرم ایشان را به من داده و او از همه قويبگیرد چو
  .بگیرد من و پدرم خدا یکی هستیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 انجیل ٦٢

 

  دهد که با او پیوند داشته باشند تعلیم میعیسی به شاگردان 

  

هایی را که  برد و شاخه اي را که میوه ندهد می من تاك حقیقی هستم و پدرم باغبان است او هر شاخه
کند تا میوه بیشتري بدهند شما در من بمانید و در من زندگی کنید و بگذارید  دهند اصالح می میوه می

تواند میوه بدهد  زیرا وقتی شاخه از درخت جدا شود دیگر نمیمن هم در شما بمانم و زندگی کنم 
  .توانید بارور و مفید باشید شما نیز جدا از من نمی

هاي من هر که در من زندگی کند و من نیز در او زندگی کنم میوه  بله من تاك هستم شما نیز شاخه
از من جدا شود مانند دهد چون جدا از من هیچ کاري از شما ساخته نیست اگر کسی  فراوان می

ها جمع  شود سپس آن را با سایر شاخه اندازند و خشکیده می برند دور می فایده آن را می اي بی شاخه
سوزانند ولی اگر در من بمانید و از کالم من اطاعت کنید هر چه بخواهید به  کنند و در آتش می می

این باعث بزرگی و جالل پدرم خدا دهند و  شما خواهد داد شاگردان واقعی من محصول فراوان می
  .شود می

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٦٣

 

ل رسوالن مسیح   اع

  انتخاب شاگرد جدید به جای یهودا

  

برادران الزم بود پیشگویی کتاب آسمانی درباره یهودا عملی شود که اشخاص شریر را راهنمایی کرد 
القدس پیشگویی  ها قبل از آن داود نبی خیانت یهودا را با الهام روح تا عیسی را بگیرند زیرا مدت

ولی رسول خدا باشد  انتخاب کرده بود تا مانند ما مسیحکرده بود یهودا یکی از ما بود او را نیز عیسی 
جا با سر سقوط کرد از میان دوپاره شد و  اي خرید در همان با پولی که بابت خیانت خود گرفت مزرعه

هایش بیرون ریخت خبر مرگ او فوري در شهر پیچید و مردم اسم آن زمین را مزرعه خون  تمام روده
  .گذاشتند

: کرده است بینی پیش چنین اینکتاب زبور داود پادشاه در این مورد در : پطروس ادامه داد و گفت
  .گوید مقام او را به دیگري بدهند اش خراب شود و کسی آنجا منزل نکند و باز می خانه

  

  

  

  

  

  



 انجیل ٦٤

 

  موعظه پطروس رسول

  

در روزهاي آخر تمام مردم را از روح خود پرخواهم ساخت تا پسران و دختران : خدا از زبان او فرمود
ها ببینند بله تمام خدمتگزارانم را چه مرد و  و پیران شما خواب رؤیاهاشما نبوت کنند و جوانان شما 

فت در آسمان چه زن از روح خود پرخواهم کرد و ایشان نبوت نموده از جانب من سخن خواهند گ
زمین عالمات عجیب ظاهر خواهند نمود و بر زمین خون جاري خواهد شد از هوا آتش خواهد بارید 
و دود غلیظ برخواهد خواست پیش از آن روز بزرگ خداوند خورشید تاریک شده ماه به رنگ خون 

  .در خواهد آمد اما هر که خداوند را به کمک بطلبد خداوند او را نجات خواهد داد

  

  پیغامربان راجع به عیسی پیشگویی کرده بودند

  

دانم که رفتار شما و سران قوم شما از روي نادانی بود از طرف  برادران عزیز در ضمن این را نیز می
هاي کتاب آسمانی مسیح بر روي صلیب  دیگر دست خدا هم در این کار بود زیرا مطابق پیشگویی

که از قدیم پیشگویی شده است مسیح  طور هماند چون براي آمرزش گناهان ما جان خود را فدا کر
: ها پیش فرمود از آلودگی گناه پاك شود براي نمونه موسی سال چیز همهباید در آسمان بماند تا 

گوید با دقت گوش کنید هر  فرستد هر چه او می خداوند پیامبري مثل من از میان شما و براي شما می
  .که به او گوش ندهد هالك خواهد شد

  



 گواه ظلم ٦٥

 

  انتخاب هفت نفر برای خدمت

  

اي از گروه آزادشدگان یهودي براي بحث و مجادله نزد استیفان آمدند این عده از  اما روزي عده
توانست در برابر روح و حکمت  قیلیقیه و آسیا آمده بودند ولی کس نمیقیروان اسکندریه مصر 

  .استیفان مقاومت کند

  .یند ما شنیدیم که استیفان به موسی و خدا کفر گفتپس آنان به چند نفر رشوه دادند تا بگو

این تهمت به شدت مردم را بر ضد استیفان تحریک کرد پس سران قوم یهود او را گرفتند و براي 
محاکمه به مجلس شورا بردند شاهدان دروغین بر ضد استیفان شهادت داده و گفتند که او مرتب به 

  گوید خانه خدا و تورات بد می

گفت عیسی ناصري خانه خدا را خراب خواهد کرد و  ما با گوش خودمان شنیدیم که می: ندآنان گفت
تمام احکام موسی را باطل خواهد ساخت در این لحظه تمام اعضاي شورا دیدند که صورت استیفان 

  .درخشید همچون صورت فرشته می

  

  

  

  

  



 انجیل ٦٦

 

  موعظه استیفان نخستین شهید مسیحیت

  

  ها صحت دارد؟ آیا این تهمت: پرسید آنگاه کاهن اعظم از استیفان

النهرین به جد ما ابراهیم ظاهر شد پیش از  خداي پرشکوه و جالل در بین: استیفان به تفسیر جواب داد
از وطن خود بیرون بیا و با والدین و بستگانت وداع کن و : آنکه او به حران کوچ کند خدا به او فرمود

  .داد عازم سرزمینی شو که به تو نشان خواهم

پس ابراهیم از سرزمین کلدانیان بیرون آمد و به حران رفت و تا مرگ پدر در آنجا ماند سپس خدا او 
را به اینجا آورد که امروز سرزمین اسرائیل است ولی در آن روز حتی یک وجب از آن زمین را به او 

واهد شد و این در حالی بود نداد اما به او قول داد که سرانجام تمام این سرزمین از آن او و نسل او خ
که ابراهیم هنوز صاحب فرزندي نشده بود از طرف دیگر خدا به ابراهیم فرمود فرزندان او از آنجا 
خارج شده در سرزمینی بیگانه چهارصد سال اسیر خواهند بود و خداوند فرمود من آن قومی را که 

ه این سرزمین بازخواهم آورد تا مرا ایشان را اسیر سازد مجازات خواهم نمود و بعد قوم خود را ب
  .عبادت کنند

وقتی موسی چهل ساله شد روزي به فکرش رسید که دیداري از برادران اسرائیلی خود به عمل آورد 
کرد پس موسی آن مصري را کشت  در این بازدید یک مصري را دید که به یک اسرائیلی ظلم می

اند که خدا او را به کمک ایشان فرستاده است ولی  کرد برادران اسرائیلی او فهمیده موسی تصور می
  .ایشان به هیچ وجه به این موضوع پی نبرده بودند

سران قوم یهود از این سخنان سخت برآشفتند و به شدت خشمگین شدند ولی استیفان پر از 
القدس به سوي آسمان خیره شد و جالل خدا را دید و همچون عیسی را که در دست راست خدا  روح



 گواه ظلم ٦٧

 

بینم  می بینم که باز شده است و مسیح را ینگاه کنید من آسمان را م: ایستاده بود سپس به ایشان گفت
  .که در دست راست خدا ایستاده است

هاي خود را گرفتند و تا توانستند فریاد زدند و بر سر استیفان  حضار که دیگر طاقت نداشتند گوش
 رسماًد تا سنگسارش کنند کسانی که علیه استیفان او را از شهر بیرون بردن کشان کشانریختند و 

شهادت دادند با آنانی که او را سنگسار کردند عباي خود را از تن در آوردند و پیش پاي جوانی 
  .گذاشتند به نام پولس

اي عیسی خداوند روح مرا بپذیر : کردند او چنین دعا کرد در همان حالی که استیفان را سنگسار می
نگذار بعد از این  آنانخداوندا این گناه را به حساب : ا افتاد و با صداي بلند گفتسپس روي زانوه

  .دعا جان سپرد

  

  

  شود پولس دشمن مسیح پیرو مسیح می

  

به این ترتیب پولس پیروي مسیح شد و کلیسا آرامش یافت و قوت گرفت و در یهودیه و جلیل و 
  .القدس زندگی کنند ترس خدا و تسلی روحداران نیز آموختند با  سامره پیشرفت کرد ایمان

  

  



 انجیل ٦٨

 

  شود افرس رومی پیروی مسیح می

  

کرد که فرمانده هنگی بود معروف به  در شهر قیصریه یک افسر رومی به نام کرنیلیوس زندگی می
  .ایتالیایی او شخصی خداپرست و پرهیزکار بود و خانواده خداترس داشت

بام رفت تا دعا کند ظهر بود و  شدند پطروس به پشت ک میروز بعد وقتی این افراد به شهر یافا نزدی
دید که  رؤیاکردند پطروس در عالم  پطروس گرسنه شد در همان حال که خوراك را آماده می

اي بزرگ به طرف زمین آمد که از چهارگوشه آویزان بود در آن سفره همه  آسمان باز شد و سفره
براي یهودیان حرام بود سپس صدایی  ها آنه خوردن نوع حیوان حشره و پرنده وحشی وجود داشت ک

  .خواهی ذبح کن و بخور برخیز و هرکدام را که می: به پطروس گفت

خداوندا من هرگز چنین کاري نخواهم کرد در تمام عمرم هرگز گوشت حرام : پطروس گفت
  .ام نخورده

  .د تو آن را حرام نخوانخوان دستور خدا را رد نکن اگر خدا چیزي را حالل می: باز آن صدا گفت

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٦٩

 

  آزادی پطروس از زندان هیرودیس

  

شب قبل از آن روزي که قرار بود پطروس کشته شود او را به دو زنجیر بسته بودند و او بین دو سرباز 
و فرشته  دادند ناگهان زندان روشن شد خوابیده بود سربازان دیگر نیز در کنار زندان کشیک می

زود باش : خداوند آمد و کنار پطروس ایستاد سپس به پهلوي پطروس زد و او را بیدار کرد و گفت
: هایش باز شد و بر زمین فرو ریخت فرشته به او گفت بلند شو همان لحظه زنجیرها از مچ دست

دوش بینداز و رداي خود را بر : هایت را بپوش پطروس پوشید آنگاه فرشته به او گفت ها و کفش لباس
  .دنبال من بیا

کردند وقتی هیرودیس دنبال او فرستاد و  صبح در زندان غوغایی بپا شد همه پطروس را جستجو می
فهمید که در زندان نیست هر شانزده نگهبان را بازداشت کرد و حکم اعدامشان را صادر نمود آنگاه 

  .یهودیه را ترك کرد و به قیصریه رفت و مدتی را آنجا ماند

  

  

  

  

  

  

  



 انجیل ٧٠

 

  مرگ هیرودیس

  

وقتی هیرودیس در قیصریه بود هیئتی از نمایندگان شهرهاي صور و صیدون به دیدن او آمدند 
هیرودیس نسبت به اهالی این دو شهر خصومتی عجیبی داشت پس ایشان حمایت بالسدوس وزیر 

نان به داد و دربار او را بدست آوردند و از هیرودیس تقاضاي صلح کردند زیرا اقتصاد شهرهاي آ
اي  ستد با سرزمین او بستگی داشت سرانجام اجازه شرفیابی گرفتند در آن روز هیرودیس لباس شاهانه

ایراد کرد وقتی صحبت او تمام شد مردم او را مثل خدا  نطقیپوشید و بر تخت سلطنت نشست و 
  این صداي خداست نه انسان: گفتند پرستش کردند و فریاد زنان می

فرشته خداوند هیرودیس را چنان زد که بدنش پر از کرم شد و مرد زیرا بجاي اینکه خدا همان لحظه 
  .را تمجید کنند اجازه داد تا مردم او را تمجید کنند

  

  

  شناساند پولس عیسی مسیح را به یهودیان می

  

شید و اسرائیل اجداد ما را انتخاب کرد و با شکوه و جالل تمام از چنگ مصریان رهایی بخ خداي بنی
سرافراز نمود در آن چهل سالی که در بیابان سرگردان بودند او از آنان مواظبت کرد سپس هفت قوم 
ساکن کنعان را از بین برد و سرزمین آنان را به اسرائیل به ارث داد پس از آن چهارصد و پنجاه سال 

  .این قوم را اداره کردندیعنی تا زمان سموئیل نبی رهبران گوناگون 



 گواه ظلم ٧١

 

  کنند تس هم یهودیان آشوب برپا میدر قرن

  

کرد هم یهودیان و هم یونانیان را متقاعد  رفت و سعی می پولس روزهاي شنبه به عبادتگاه یهودیان می
سازد پس از آنکه سیالس و تیموتائوس از مقدونیه رسیدند پولس تمام وقت خود را صرف موعظه 

مسیح است اما وقتی یهودیان با او مخالفت کردند آورد که عیسی همان  کرد و براي یهودیان دلیل می
خونتان به گردن : و به عیسی بد گفتند پولس گرد و خاك آن شهر را از لباس خود تکانید و گفت

  .خودتان من از خون شما بري هستم از این پس پیغام خدا را به غیر یهودیان خواهم رسانید

با هم به ضد پولی برخاستند و او را براي محاکمه به  یهودیاناما وقتی گالیون حاکم ایالت اخائیه شد 
کند که خدا را با  او مردم را وادار می: حضور حاکم بردند آنان پولس را متهم ساخته و گفتند

که بر خالف قوانین حکومت روم است بپرستند ولی درست در همان لحظه که پولس  هایی روش
اي یهودیان گوش کنید اگر جرم و : یان کرد و گفتخواست از خود دفاع کند گالیون رو به مدع می

دادم اما چون جنگ و جدال شما بر سر کلمات اشخاص  جنایتی در کار بود به سخنان شما گوش می
و قوانین مذهب خودتان است خود شما آن را حل و فصل کنید من نه به این چیزها عالقه دارم و نه در 

  .از دادگاه بیرون کرد اه ایشان راکنم آنگ این مورد دخالت می

  

  

  

  



 انجیل ٧٢

 

  پرستی خدمت پولس در افسس مرکز بت

  

گشتند و براي اخراج ارواح ناپاك ورد  گرد که شهر به شهر می گروهی از یهودیان دوره بار یک
توانند ارواح پلید را  خواندند خواستند امتحان کنند که اگر اسم عیسی خداوند را بر زبان آورند می می

مان عیسی اي روح ناپاك به ه: خواندند این بود از وجود دیوانگان بیرون کنند یا نه وردي هم که می
دهیم که از وجود این دیوانه بیرون بیایی هفت پسر  کند تو را قسم می اش موعظه می که پولس درباره

کردند اما وقتی این را روي یک دیوانه امتحان کردند  اسکیوا که یک کاهن یهودي بود این کار را می
ولی شما دیگر کیستید  شناسم شناسم پولس را هم می من عیسی را می: روح ناپاك جواب داد و گفت

آلود از خانه فرار کردند این خبر در  حمله کرد و آنان را چنان زد که برهنه و خون ها آنپس دیوانه به 
سراسر افسس پیچید و به گوش هر یهودي و یونانی رسید به طوري که همه ترسیدند و از آن پس به 

  .گذاشتند نام عیسی خداوند احترام می

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٧٣

 

  س در اورشلیمدستگیری پول

  

کنیم چهار نفر در اینجا هستند که به رسم یهود نذر کردند تو با ایشان به  پیشنهاد می طور اینپس ما 
خانه خدا برو و مراسم طهارت را با آنان انجام بده و در ضمن مخارج ایشان را نیز بپرداز تا بتوانند 

هاي یهود را براي مسیحیان  ت سنتسرشان را بتراشند آنگاه به همه ثابت خواهد شد که تو رعای
کنی و با ما در این امور  هاي یهود را رعایت می دانی و خودت را نیز قانون جایز می نژاد یهودي

باشی از یهودیان غیر یهودي هم ما هرگز نخواستیم پایبند آداب یهود باشند فقط به آنان  عقیده می هم
زنا  شوند و گوشت حیوانات مرده را نخورند و ها قربانی می نوشتیم گوشت حیواناتی را که براي بت

  .هم نکنند

پولس راضی شد و روز بعد با چهار نفر طهارت کرد و به خانه خدا رفت سپس اعالم کرد که یک 
  .هفته بعد براي هر یک از ایشان قربانی تقدیم خواهد کرد

هنوز هفته به آخر نرسیده بود که چند نفر از یهودیان آسیا پولس را در خانه خدا دیدند و مردم را به 
اسرائیل بشتابید و کمک کنید این همان  اي قوم بنی: وي را گرفته فریاد زدند ها آنیدند ضد او شوران

گوید که احکام یهود را زیر پا بگذارند حتی به  کند و به همه می است که به ضد قوم ما موعظه می
مان ها را نیز با خودش آورده تا اینجا را نجس سازد چون صبح ه گوید و خارجی خانه خدا هم بد می

روز پولس را با یک نفر غیر یهودي به نام تروفیموس اهل افسس در بازار دیده بودند و تصور کردند 
پولس او را به خانه خدا آورده است تمام مردم شهر به هیجان آمدند و آشوب بزرگی به راه افتاد 

که او را به  طور نهمیپولس را به زور از خانه خدا بیرون کشیدند و فوري درها را پشت سر او بستند 
درنگ با  زدند به فرمانده هنگ رومی خبر رسید که در شهر غوغاست او نیز بی قصد کشت می



 انجیل ٧٤

 

سربازان و افسران خود به سوي جمعیت شتافت چشم مردم که به سربازها افتاد از زدن پولس دست 
  .کشیدند

  

  

  پولس در حضور اغریپاس پادشاه و فستوس فرماندار

  

اغریپاس پادشاه با همسر خود بر نیکی براي دیدن فستوس به قیصریه آمد در آن چند چند روز بعد  
یک زندانی داریم که : روزي که آنجا بودند فستوس موضوع پولس را پیش کشید و به پادشاه گفت

فلیکس محاکمه او را به من واگذار کرد وقتی در اورشلیم بودم کاهنان اعظم و مشایخ یهود نزد من از 
اعدامش کنم البته من فوري به ایشان گفتم که قانون روم کسی را بدون  ایت کردند و خواستنداو شک

شود که با شاکیان خود روبرو شود و از خود  کند بلکه اول به او فرصت داده می محاکمه محکوم نمی
  .دفاع کند

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٧٥

 

  نامه پولس به مسیحیان روم

  

نویسم خدا مرا برگزیده و فرستاده  را براي شما می باشم این نامه ح میمن پولس که غالم عیسی مسی
اش را از زمانی دور توسط انبیا خود در  است تا مژده انجیل او را به همگان برسانم انجیلی که وعده

  .کتاب آسمانی داده بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 انجیل ٧٦

 

  خشم خدا نسبت به گناهان برش

  

کند  نازل می اند گریزاناز حقیقت خدا خشم و غضب خود را بر تمام اشخاص گناهکار و نادرست که 
هایشان را از این حقیقت آگاه  شن است زیرا خدا وجدانرو کامالًبراي آنان حقیقت وجود خدا 

 ها آنساخته است انسان از ابتدا آسمان و زمین و چیزهایی را که خدا آفریده دیده است و با دیدن 
ایستد  تواند به وجود خدا و قدرت ابدي او پی ببرد پس وقتی در روز داوري در حضور خدا می می

اي ندارد به همین دلیل است که خدا مردم را به حال خود رها  ایمانی خود هیچ عذر و بهانه براي بی
قبیح  ها به جاي روابط جنسی طبیعی با زنان دیگر مرتکب اعمال کرده است به طوري که حتی زن

گردند و مردها نیز به جاي اینکه با زنان خود روابط طبیعی زناشویی داشته باشند با مردهاي دیگر  می
  .بینند شوند بنابراین سزاي کارهاي کثیف خود را در روح و بدن خود می آور می مرتکب گناهان شرم

ر و گستاخی خودستایی شود ایشان دشمنان خدا هستند با غرو چینی و غیبت از زبانشان دور نمی سخن
شوند  گردند تا بیشتر گناه ورزند هرگز مطیع والدین خود نمی هاي تازه می راه دنبال بهکنند همیشه  می
دانند خدا براي چنین اعمالی مجازات مرگ  رحم با اینکه می عاطفه و بی اند و بدقول و بی احساس بی

بلکه دیگران را نیز به انجام این کارها گردند  می ها آنتعیین کرده است نه فقط خودشان مرتکب 
  .کنند تشویق می

  

  

  

  



 گواه ظلم ٧٧

 

  کاران داوری کند تواند بر گناه فقط خدا می

  

دانیم که خدا هر کسی را که مرتکب چنین اعمالی شود عادالنه و به سختی مجازات خواهد کرد  می
کنی که خدا دیگران را براي این گناهان مجازات خواهد کرد اما از گناهان تو  اي آدمی آیا تصور می

ا نتیجه ضعف پوشی خواهد نمود اگر خدا تا به حال نسبت به تو صبر و تحمل نشان داده آیا این ر چشم
آوري  دانی اگر دل خودت را سخت کنی و توبه نکنی براي خود مجازات وحشتناکی فراهم می او می

رسد روزي که در آن خدا تمام مردم جهان را عادالنه  زیرا به زودي روز خشن و غضب خدا فرا می
نی که با صبر و پاداش یا کیفر خواهد داد او به آنامحکوم خواهد کرد و به هرکس مطابق کارهایش 

آورند و خواستار جالل و بزرگی و زندگی جاویدند زندگی جاوید عطا  اش را به جا می تحمل اراده
کنند به شدت مجازات خواهد کرد بلی  خواهد کرد اما آنانی را که با حقیقت وجود خدا ضدیت می

نی خواهد گردید گیر همه کسا ایشان مورد خشم و غضب خدا واقع خواهند شد رنج و عذاب گریبان
  .ورزیدند از یهودي گرفته تا غیر یهودي که گناه می

  

  

  

  

  

  



 انجیل ٧٨

 

  داوری منصفانه خدا

  

کار را هر که باشد مجازات خواهد کرد به عنوان مثال مردم وحشی و از همه جا  خدا شخص گناه
  .کنند اگر مرتکب گناه شوند خدا مجازاتشان خواهد کرد ها زندگی می خبر که در جنگل بی

طرف دیگر اشخاصی که داراي دین و مذهب هستند اگر گناه کنند خدا مجازاتشان خواهد کرد چون 
 ها آنخوانند اما از  را می ها آنایشان با اینکه داراي کتاب آسمانی و احکام نوشته شده خدا هستند و 

د گفت که دانستن بای بنابراینزنند  دانند اما در آن قدم نمی کنند ایشان راه راست را می اطاعت نمی
چه غیر یهودي کتاب آسمانی نیز در این باره  ها آنشود بلکه اجراي  احکام خدا سبب نجات نمی

  :فرماید می

  کس نیکوکار نیست هیچ

  شود گناه هم یافت نمی در تمام عالم یک بی

  طالب او نبوده است واقعاًکس به راه خدا نرفته و کسی  هیچ

  اند همه به راه خطا رفتهاند  همه از او روي برگردانیده

حتی یک نفر هم نیست که نیکوکار بوده باشد سخنان ایشان کثیف و متعفن است همچون بوي تعفنی 
  رسد که از قبر به مشام می

  برند زبانشان را براي فریب دادن به کار می

  سخنانشان همچون نیش مار کشنده است



 گواه ظلم ٧٩

 

  دهانشان پر از لعنت و تلخی است

  ریختن شتابان استپاهایشان براي خون 

  از آرامش الهی نصیبی ندارند

  احترام و ترس خدا جایی در قلبشان ندارد

بایست بجاي  بنابراین خدا یهودیان را خیلی شدیدتر داوري و مجازات خواهد کرد زیرا ایشان می
اینکه مرتکب چنین گناهانی شوند دستورات و احکام خدا را به جا آورند به همین علت هیچ یک از 

اي بیاورند در حقیقت تمام مردم دنیا  ایمانی و گناهان خود عذر و بهانه نخواهند توانست براي بی ها آن
  .اند در برابر تخت داوري خداي قادر مطلق مقصر و محکوم

  

  ابراهیم و نجات او

  

انجام  گناه به حساب آورد آیا به خاطر اعمال نیک و حال ببینیم خدا جد ما ابراهیم را بر چه اساسی بی
تشریفات مذهبی بود یا به خاطر ایمانش اگر به خاطر اعمال نیکش بود پس جا داشت که به خود ببالد 

  :فرماید اما از دیدگاه خدا ابراهیم هیچ علتی براي بالیدن نداشت زیرا کتاب آسمانی می

  .ناه به شما آوردگ ابراهیم به خدا ایمان آورد به همین دلیل خدا از خطایاي او چشم پوشید و او را بی

  

  



 انجیل ٨٠

 

ن بدست می وعده   آید های خدا به وسیله ای

  

اما حقیقت امر این است که هرگاه بکوشیم نجات و سعادت اي است  ایمان به خدا نیز کار احمقانه
شود که مورد خشم و غضب  اش این می الهی را از راه انجام احکام شریعت بدست آوریم همیشه نتیجه

توانیم  رعایت کنیم ما تنها زمانی می کامالًشویم آن احکام را  گاه موفق نمی یچخدا قرار گیریم زیرا ه
  .قانونی وجود نداشته باشد اصالًشکنی نکنیم که  قانون

  

  گناه حرضت آدم و بخشش عیسی مسیح

  

وقتی حضرت آدم گناه کرد گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شیوع مرگ در سراسر 
یقین ها همه گناه کردند  جهان شد در نتیجه همه چیز دچار فرسودگی و تباهی گشت چون انسان

 آورد زیرا اگر چه مردم از زمان آدم تا موسی گناه وجود بهداریم که گناه آدم تمام این مسائل را 
کرد چون  کردند اما خدا در آن زمان ایشان را به سبب زیر پا گذاشتن احکام خود محکوم نمی می

نیز همه مردند اما نه به  ها آنهنوز احکام و دستورات خود را به ایشان عطا نکرده بود با وجود این 
  .دهمان علتی که حضرت آدم مرد زیرا ایشان مانند او از میوه درخت ممنوع نخورده بودن

  

  

  



 گواه ظلم ٨١

 

  بردگان پاکی و صداقت

  

در آن روزها که برده گناه بودید در قید و بند نیکی و راستی نبودید اما فایده چنین زندگی چه بود 
  .اند اي جز هالکت ابدي نداشته خودتان اکنون از آن کارها شرمگین هستید زیرا نتیجه

  

  

  های زمان حارض هیچ است سختی

  

شویم در مقابل جالل و شکوهی که در آینده  زمان حاضر متحمل میهایی که در  با وجود این سختی
صبرانه منتظر روزي است که خدا فرزندان  خدا نصیبمان خواهد ساخت هیچ است تمام آفرینش نیز بی

خود را پس از مرگ زنده کند زیرا جهان بر خالف خواست خود به دستور خدا محکوم به فنا شد اما 
ن از قید فنا رها شود و در آزادي پرشکوهی که متعلق به فرزندان این امید هست که روزي جها

اند  دانیم که حتی حیوانات و گیاهان نیز که گرفتار بیماري و مرگ خداست شریک گردد چون می
  .کند کشد و در انتظار این واقعه بزرگ روزشماري می همچون زنی که در حال زاییدن است درد می

  

  

  



 انجیل ٨٢

 

د مسیح   محبت قابل اعت

  

چه اتفاقی ممکن است سبب شود که مسیح دیگر ما را محبت نکند زمانی که ناراحتی و مصیبتی پیش 
دهد آیا علت آن این است که مسیح دیگر ما را دوست ندارد و  آید و یا سختی و جفایی روي می می

ها  شویم آیا این یا زمانمی که در گرسنگی و تنگدستی هستیم و یا با خطر و مرگ روبرو می
  .دهنده این است که خدا ما را ترك گفته است شانن

  :فرماید هرگز زیرا کتاب آسمانی می

که ما باید آماده باشیم تا به خاطر خدا هر آن با مرگ روبرو شویم ما همچون گوسفندانی هستیم که 
  .برند براي سربریدن می

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٨٣

 

  رحمت خدا بر قوم ارسائیل

  

  :فرماید کند و می اشاره میکتاب آسمانی ما نیز به همین موضوع 

هایشان را طوري بسته است که وقتی راجع  ها و گوش خدا ایشان را به خواب فرو برده است و چشم
  .کنند این وضع تا به امروز نیز ادامه دارد گوییم چیزي درك نمی به مسیح با ایشان سخن می

  :باره چنین گفته است داود نبی نیز در این

را به اشتباه بیندازد تا تصور کنند که خدا از  ها آنهاي دیگرشان  گین و نعمتهمان بهتر که سفره رن
ایشان راضی است همان بهتر که این برکات براي آنان همچون دام و تله باشد و هالکشان کند چون 

همواره زیر بار  شان پشتهسزایشان همین است همان بهتر که چشمانشان تار شود تا نتوانند ببینند و 
  .سنگین خم بماند

  

  نجات غیر یهودیان

  

ها یعنی یهودیان به این دلیل قطع شدند که به خدا ایمان نداشتند شما نیز فقط به  درست است آن شاخه
پیوند شدید که به خدا ایمان داشتید پس مغرور نشوید بلکه از خدا بترسید زیرا  ها آناین دلیل به جاي 
  .اي طبیعی درخت رحم نکرد بر شما نیز رحم نخواهد کرد اگر خدا بر شاخه

  



 انجیل ٨٤

 

  رفتار ما در مقابل لطف خدا

  

هاي خود را مانند  کنم که بدن در مقابل این لطف و رحمت خدا التماس میداران عزیز  اي ایمان
  .بانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید زیرا این است قربانی که مورد پسند اوستقر

  

  رفتار خوب مسیحی

  

  .در خدمت به خداوند تنبلی و سستی به خود راه ندهید بلکه با عالقه و شور و شوق او را خدمت کنید

چون در کتاب  دران عزیز هرگز از کسی انتقام نگیرید انتقام خود را به خداوند واگذار کنیدابر
  :آسمانی نوشته شده

  ها از آن اوست که مجازات انسان

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٨٥

 

  وظیفه مسیحیان نسبت به دولت

  

ها را  مطیع دولت و قوانین آن باشید زیرا آن را خدا برقرار کرده است در تمام نقاط جهان همه دولت
 اطاعتی ناقدرت آورده است پس هرکه از قوانین کشور سرپیچی کند در واقع از خدا  خدا بر سر

دولت هراسی ندارند  مأمورانکرده است البته باید مجازات شود آنانی که اعمالشان درست است از 
خواهید در ترس و دلهره به سر نبرید  ترسند پس اگر می اما افراد خطاکار و نادرست همیشه از آنان می

اما اگر دولت از جانب خدا وظیفه دارد به تو کمک کند  مأموروانین را اطاعت کن و آسوده باش ق
کار خالفی انجام دهی از او بترس زیرا تو را مجازات خواهد کرد خدا او را براي همین منظور مقرر 

  .ستکرده است پس به دو دلیل باید مطیع قانون باشی اول مجازات نشوي و دوم اطاعت وظیفه تو

  

  وظیفه مسیحیان نسبت به یکدیگر

  

خواهیم  توانیم هر طور که می به هر حال نباید فراموش کنیم که ما صاحب اختیار خود نیستیم و نمی
خواهیم بمیریم چه در زندگی و چه در مرگ ما از خداوند پیروي  زندگی کنیم و یا هر طور که می

و  ده شد تا بتواند هم در طول زندگیمنظور مرد و زنکنیم و متعلق به او هستیم مسیح نیز به همین  می
  .هم در زمان مرگمان خداوند و صاحب اختیار ما باشد

  

  



 انجیل ٨٦

 

  سخن آخر

  

خداي صلح و آرامش به زودي شیطان را زیر پاهاي شما خواهد سایید فیض و لطف خداوند ما عیسی 
  .مسیح با شما باد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٨٧

 

  نامه اول پولس به مسیحیان قرنتس

  حکمت و قدرت خدا مسیح

  

کند هرقدر هم که  هایی را که انسان براي رسیدن به خدا طرح می تمام نقشه: خدا فرموده است
  .حکیمانه جلوه کند باطل خواهد ساخت و فکر و نبوغ خردمندان را نابود خواهم کرد

پردازند  میپس کجایند این خردمندان و علماي دین و فالسفه که درباره مسائل عمیق دنیا به بحث 
  .خدا ایشان را جاهل ساخته و نشان داده است که عقل و حکمت آنان پوچ و باطل است

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 انجیل ٨٨

 

  ش خانه خدا هستید

  

اید که همه شما با هم خانه خدا هستید و روح خدا در میان شما یعنی در این خانه  آیا هنوز پی نبرده
خدا او را از بین خواهد برد زیرا خانه خدا ساکن است اگر کسی خانه خدا را آلوده و خراب کند 

  .مقدس و پاك است و آن خانه شما هستید

اي  العاده دیگر خود را فریب ندهید اگر طبق معیارهاي این جهان خود را صاحب هوش و خرد فوق
 کنار بگذارید و یک نادان باشید که مبادا غرور بیجا شما را از حکمت کامالًدانید بهتر است آن را  می

که در کتاب  طور هماناست  محضواقعی خدا محروم کند زیرا حکمت این دنیا در نظر خدا حماقت 
دهد که زیرکی انسان براي خودش دامی شود و حکمت او باعث  آسمانی آمده است خدا اجازه می

لغزش و سقوط خودش گردد همچنین آمده است که خداوند به خوبی آگاه است که هوش و 
  .باشد احمقانه و باطل می حکمت انسان چقدر

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٨٩

 

  اخراج عضو خطاکار از کلیسا

  

ام که در میان شما رسوایی بزرگی روي داده است و فسادي رخ داده که در میان مردم  شنیده
کند  ام که یکی از اعضاي کلیساي شما با زن پدر خود زندگی می شنیدهشود  خدانشناس هم دیده نمی

شخص فاسد را که چنین گناه یعنی این  خمیرمایهبالید پس این  آیا باز هم به روحانی بودن خود می
دانم که  رسوایی به بار آورده است از میان خود بیرون کنید تا خمیري تازه و فطیر باشید که البته می

باشد قربانی شده  ستید زیرا اکنون عید پسح فرا رسیده و مسیح که بره قربانی این عید میطور ه همین
  .است پس بیایید این عید را برگزار کنیم

دتان این مرد را داوري وبنابراین شما خافراد خارج از کلیسا را خدا داوري و مجازت خواهد کرد 
  .کنید و از کلیسا اخراج نمایید

  

  

  

  

  

  

  



 انجیل ٩٠

 

  درباره ازدواج سؤال

  

در نامه خود براي من نوشته بودید باید بگویم که خوب است مرد با زن تماس نداشته  آنچهدرباره 
هاي جنسی که در اطراف ما وجود دارد بهتر است هر مرد براي خود زنی  باشد اما به سبب وسوسه

خود را نسبت به  بگیرد و هر زن شوهري براي خود اختیار کند زن و مرد باید وظایف زناشویی
کند دیگر اختیار کامل بدن خود را ندارد بلکه شوهرش نیز  یکدیگر انجام دهند دختري که ازدواج می

بر آن حقی دارد همچنین شوهر بر بدن خود اختیار کامل ندارد زیرا همسرش نیز بر آن حقی دارد 
  راي مدتی محدودها از رابطه زناشویی با یکدیگر پرهیز نکنید مگر ب بنابراین شما زوج

اند دیگر نه یک توصیه بلکه یک دستور دارم دستوري که از  در اینجا براي آنانی که ازدواج کرده
جانب من نیست بلکه خود خداوند آن را فرموده است و آن این است که زن نباید از شوهرش جدا 

رش بازگردد شوهر نیز نباید از او جدا شده است بهتر است یا مجرد بماند یا نزد شوه قبالًشود اما اگر 
  .زن خود را طالق دهد

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٩١

 

ن وضع زناشویی میان مسیحی و بی   ای

  

کند تا زندگی خود را به مسیح بسپارد لزومی ندارد که او شرایط و  وقتی خدا شخصی را دعوت می
موقعیت سابق خود را تغییر دهد فرض کنید که شما برده کسی هستید الزم نیست از این موضوع 
ناراحت باشد البته اگر فرصتی براي آزادي پیش آمد از آن استفاده کنید اگر به هنگام دعوت خداوند 

و اگر به هنگام دعوت برده باشید این را بدانید که مسیح شما را آزاد کرده است آزاد از قدرت گناه 
ن خود خریده است و خداوند برده نیستید بدانید که اکنون برده مسیح هستید مسیح شما را به قیمت جا

  .شما از آن او هستید پس اسیر اصول انسانی نشوید

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 انجیل ٩٢

 

  خدا خدمتگزارحقوق 

  

من رسول و فرستاده خدا هستم و فقط در مقابل خدا مسئولم من کسی هستم که خداوندمان عیسی 
اگر ام زندگی دگرگون شده شما نیز نتیجه خدمت من به او است حتی  مسیح را با چشمانم دیده

  .دیگران مرا رسول ندانند شما باید بدانید چون شما به وسیله من به مسیح ایمان آوردید

کنند این است آیا من مانند سایر رسوالن این حق را ندارم که  جواب من به آنانی که از من انتقاد می
  .کنم تأمینخورد و خوراك خود را از کلیسا 

نداشتم او را در این سفرها به همراه بیاورم یعنی همان  اگر زن داشتم و او نیز مسیحی بود آیا حق
کنند آیا فقط من و برنابا باید براي  کاري که سایر رسوالن و برادران خداوندمان عیسی و پطروس می

کنید کدام سرباز است که  تأمیننیازهاي خود کار کنیم ولی مخارج سایر رسوالن را شما باید  تأمین
اي را چوپانی  نماید یا کدام چوپان است که گله تأمین شخصاًرج خود را به هنگام خدمت نظام مخا

کند ولی حق نداشته باشد از شیر آن بنوشد شاید فکر کنید که این نکات را از نقطه نظر انسانی 
گوید در تورات حکم شده که وقتی گاو  گویم اما چنین نیست زیرا قانون خدا نیز همین را می می

کنید که خدا فقط به فکر  دهانش را نبند تا بتواند از خرمنت بخورد آیا تصور میکوبد  خرمنت را می
  .کنید که این دستور را براي ما نیز داده است گاوها بود آیا فکر نمی

ایم حال اگر تقاضاي کمک مالی داشته باشیم آیا چیز  ما در دل شما بذر نیکوي روحانی را کاشته
کنند برآورده  یگران را که از نیاز روحانی شما را خدمت میایم شما نیازهاي د بزرگی خواسته

نیز باید باشد پس آیا ما نباید نسبت به سایر آنان حق بیشتري داشته باشیم با این  طور همینسازید و  می
اش اجازه داد که خوراك خود را از  شک به یاد دارید که خدا به خدمتگزاران خانه حال ما بی



 گواه ظلم ٩٣

 

هاي مردم  نماید و خدمتگزاران قربانگاه نیز از قربانی تأمینآورند  انه او میهدایایی که مردم به خ
  .سهمی ببرند

  

  ها و شام خداوند سفره بت

  

باشیم یعنی بدن مسیح قوم یهود را در نظر بگیرید آیا آنانی که از گوشت  همه عضو یک بدن می
خواهید  خواهید چه کنید آیا می شوند می خورند به وسیله این عمل با یکدیگر متحد نمی قربانی می

کند من در اشتباهم  ور سازید دلیل که تصور می آتش خشم و غضب خداوند را به ضد خود شعله
شما این است کارهاي شما حتی خوردن و نوشیدنتان همه باید براي جالل و بزرگی خدا  سؤالجواب 

  .باشد

  

  

  

  

  

  

  



 انجیل ٩٤

 

  پوشیده بودن رس زنان به هنگام عبادت

  

خواهم این موضوع را نیز یادآور شوم که هر زن باید از شوهر خود اطاعت کند و شوهر نیز از  اما می
اي مردي با سر  کند به همین دلیل اگر در جلسه که مسیح هم از خدا اطاعت می طور همانمسیح 

اعت از احترامی کرده است زیرا این پوشش یا کاله نشانه اط پوشیده دعا یا نبوت کند به مسیح بی
احترامی کرده  اي با سر برهنه دعا یا نبوت کند به شوهرش بی هاست همچنین اگر زنی در جلسه انسان

خواهد سر خود را بپوشاند باید موي سرش را بتراشد و اگر از این عمل خجالت  است اگر زن نمی
وشاند و یا کالهی بر کشد پس باید سر خود را بپوشاند اما مرد نباید به هنگام عبادت سر خود را بپ می

جالل و شکوه خداست و به شکل او آفریده شده زن نیز جالل و شکوه مرد سر داشته باشد مرد 
باشد نخستین مرد از زن به وجود نیامد بلکه اولین زن از مرد به وجود آمد در ضمن نخستین مرد  می

باید سر خود را بپوشاند تا  که آدم بود براي حوا آفریده نشد بلکه حوا براي آدم آفریده شد پس زن
باشد این واقعیتی است که حتی فرشتگان به آن توجه دارند و به سبب  نشان دهد که مطیع شوهرش می

  .اند آن شادمان

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ٩٥

 

  زنده شدن مسیح پایه مسیحیت است

  

واقعیت این است که مسیح پس از مرگ دوباره زنده شد او نخستین فرد از میان کسانی است که در 
  .قیامت زنده خواهند شدروز 

که به علت گناه آدم مرگ به این دنیا آمد در اثر کار نجات بخش مسیح نیز زندگی پس از  طور همان
میریم زیرا از نسل گناهکار آدم هستیم چون هر جا گناه باشد مرگ نیز  مرگ نصیب ما شد همه ما می

ند پس از مرگ بار دیگر زنده باش هست مرگ نیز وجود دارد اما همه کسانی که از آن مسیح می
خواهند شد اما هرکس به نوبت خود نخستین کس که زنده شد مسیح بود سپس به هنگام بازگشت او 
تمام آنانی که به او تعلق دارند زنده خواهند شد پس از آن آخرت فرا خواهد رسید در آن زمان مسیح 

پدر واگذار خواهد کرد زیرا سلطنت  تمام دشمنان خود را نابود خواهد ساخت و سلطنت را به خداي
مسیح تا زمانی خواهد بود که تمام دشمنان خود را نابود سازد آخرین دشمن او مرگ است که آن هم 

  .باشد مغلوب و نابود شود

  

ه نامه   خا

  

نویسم اگر کسی خداوند را دوست ندارد لعنت بر او باد اي خداوند  این کلمات را به دست خودم می
هاي  یض خداوند ما عیسی مسیح با شما باشد همه شما که از آن عیسی مسیح هستید محبتمسیح بیا ف

  .قلبی مرا بپذیرید



 انجیل ٩٦

 

  قرنتسنامه دوم پولس به مسیحیان 

  ما برای خدا عطر خوشبو هستیم

  

آنجا که مسیح در زندگی ما حضور دارد ما براي خدا عطري خوشبو هستیم عطري که بوي آن به 
دارند و به سوي  گناهکار و چه نجات یافته براي آنانی که در راه گناه قدم برمیرسد چه  مشام همه می

انگیز محکومیت و مرگ هستیم اما براي آنانی که در طریق نجات گام  روند ما بوي هراس هالکت می
بخشد اما چه کسی قابلیت و توانایی آن  دارند عطري هستیم که به همه چیز طراوت و تازگی می برمی

  .د که به این صورت انجیل را موعظه کندرا دار

  

  

  کنیم با دلیری پیغام انجیل را موعظه می

  

را با نهایت دلیري و  انجیلگاه از میان نخواهد رفت پیغام  دانیم که این جالل نوین هیچ پس چون می
ل کنیم نه همچون موسی که نقابی به صورت خود زد تا قوم اسرائیل محو شدن جال اطمینان موعظه می
  .را از صورتش ببیند

  

  



 گواه ظلم ٩٧

 

  بخشد پیغام ما روشن است و به مردم روشنایی می

  

باشد فقط براي آنانی چنین است  کنیم مبهم است و درك آن دشوار می اگر پیغام نجاتی که اعالم می
ایمان  روند شیطان که حاکم این دنیا پر از گناه است چشمان این اشخاص بی که به سوي هالکت می

تا نتوانند نور پرجالل انجیل را ببینند و معنی پیغام ما را درباره جالل مسیح که چهره قابل را بسته است 
  .روئیت خداي نادیده است درك کنند

  

ن ن دار و بی رابطه ای   ای

  

تواند بین پاکی و گناه پیوندي باشد آیا نور و تاریکی با  با ایمانان پیوند و همبستگی ایجاد نکنید آیا می
ایمان وجه  دار و بی یکدیگر ارتباطی دارند یا بین مسیح و شیطان توافقی وجود دارد آیا بین یک ایمان

شما خانه خداي زنده هستید و خدا خانه یکی دانست زیرا  توان خانه خدا را با بت اشتراکی است آیا می
در شما ساکن است چنانکه او فرموده است من در ایشان ساکن خواهم شد و در میانشان اقامت 

از میان : فرماید میخواهم گزید و من خداي آنان خواهم بود و ایشان قوم من از این رو است که خدا 
هاي ناپاك دست نزنید تا شما بپذیرم آنگاه گناهکاران خارج شوید خود را از ایشان جدا سازید به چیز

  من پدر شما خواهم بود و شما پسران و دختران من

  



 انجیل ٩٨

 

  شادی پولس

  

گردد که انسان از گناه  دهد که انسان دچار غم و اندوه گردد چنین غمی سبب می گاه خدا اجازه می
ندارد اما غم این دنیا دست بکشد و در جستجوي زندگی جاوید بر آید هیچ پشیمانی نیز در آن وجود 

  .غمی نیست که باعث توبه از گناه شود و از هالکت ابدي جلوگیري نماید

  

  کند پولس از خدمت خود دفاع می

  

کنم بلی این درخواست را همان پولس  حال با همان آرامی و مهربانی مسیح از شما درخواستی می
نویسد اما  هاي تهدید آمیز می دور است نامهوقتی از ما : گویند اش می کند که برخی از شما درباره می

  کند حتی سخنی بگوید نمی جرأتوقتی نزد ما است 

خواهم  رسم با خشونت با شما رفتار کنم نمی درخواست من است که کاري نکنید وقتی نزد شما می
ارها و کنند ک کار به جایی بکشد که مجبور شوم بعضی از شما را تنبیه کنم یعنی آنانی را که تصور می

سخنان من غیر روحانی و انسانی است اگر چه من یک انسان عادي و ضعیف هستم اما براي پیروزي 
  .کنم ها و دستورات انسانی استفاده نمی در مبارزات روحانی از نقشه

  



 گواه ظلم ٩٩

 

  پولس و رسوالن دروغین

  

خطا بود که آیا گناه کردم که پیام انجیل را بدون دریافت هیچ کمک مالی به شما اعالم کردم آیا 
خود را حقیر کردم تا شما سرافراز شوید در عوض کلیساهاي دیگر را غارت کردم و در تمام مدتی 
که نزد شما بودم از هدایاي این کلیساها امرار معاش کردم تا بتوانم بدون گرفتن کمکی از شما به شما 

ی نداشتم باز دست خدمت کنم و زمانی که این هدایا تمام شد و دیگر چیزي براي گذران زندگ
کمک به سوي شما دراز نکردم زیرا مسیحیان مقدونیه برایم هدیه آوردند تا به حال از شما دیناري 

  .نخواستم و هرگز هم نخواهم خواست

  

  آخرین هشدار

  

اگر دو یا سه شاهد کسی را : فرماید آیم کتاب آسمانی می این سومین باري است که به دیدار شما می
شود و باید مجازات گردد پس این سومین  جرمی ببینند آن شخص مجرم شناخته میحال ارتکاب  در

دهم آخرین باري که در آنجا بودم به آنانی که  دیدار من همچون سومین هشداري است که به شما می
از  بار ایندهم که  شدند اخطار کردم اکنون به آنان و نیز به سایرین باز هشدار می مرتکب گناه می

  .کس از تنبیه نخواهد رست پوشی نخواهم کرد و هیچ ی چشمخطاي کس

  



 انجیل ١٠٠

 

  نامه پولس به مسیحیان غالطیه

  رسزنش پطروس

  

گناه به حساب  دانیم که انسان با اجراي احکام شریعت هرگز در نظر خدا پاك و بی به خوبی می
ین ما نیز به گناه محسوب خواهد شد بنابرا نخواهد آمد بلکه فقط با ایمان به عیسی مسیح پاك و بی

عیسی مسیح ایمان آوردیم تا از این راه مورد قبول خدا واقع شویم نه از راه انجام شریعت یهود زیرا 
  .کس هرگز با حفظ احکام شریعت نجات و رستگاري نخواهد یافت هیچ

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٠١

 

  معنی واقعی رشیعت و احکام

  

توان نجات یافت چرا  کنید با اجراي احکام شریعت یهود می اي فرزندان من شما که فکر می
خوانیم که  خواهید درك کنید معنی واقعی شریعت و مذهب یهود چیست زیرا درباره ابراهیم می نمی

زن او دو پسر داشت یکی از کنیز خود و دیگري از زن آزاد پسر کنیز به طور عادي متولد شد اما پسر 
 ها آنآزاد بنابر وعده مخصوص خدا تولد یافت این رویداد تاریخی بیانگر دو روش است که از طریق 

دهد یکی از این دو روش اعطاي احکام و شریعت است به موسی  خدا انسان را مورد عنایت قرار می
آوردم کنیز  نامند در تشبیهی که در کوه سینا باید توجه داشت که اعراب کوه سینا را کوه هاجر می

ابراهیم یعنی هاجر را مظهر شهر اورشلیم قرار دادند این شهر همچون مادر یهودیان و کانون روشی 
کوشند  توان نجات یافت و یهودیان که می است که طبق آنان فقط از طریق اجراي احکام شریعت می

طن ما اورشلیم آسمانی باشند اما مادر ما و و از این روش پیروي کنند همچون فرزندان این کنیز می
  .است که کنیز و بنده شریعت نیست

  اي شاد باش اي زن نازا که هرگز نزاییده: از این رو است که اشعیاي نبی از جانب خداوند فرمود

  اي فریاد شادي برآورد اي تو که هرگز درد زایمان را نچشیده

  .د فرزندان کنیز خواهند بودزیرا من به تو فرزندانی خواهم بخشید که تعدادشان بیشتر از تعدا

  

  



 انجیل ١٠٢

 

  حفظ آزادی نجات

  

کنم هر که بخواهد با ختنه شدن خدا را خشنود سازد مجبور است بقیه احکام شریعت را  باز تکرار می
نیز یک به یک حفظ کند وگرنه محکوم به هالکت ابدي است اگر بخواهید با حفظ دستورهاي 

اي نخواهد داشت و از فیض و لطف الهی محروم  دهمذهبی مقبول خدا شوید مسیح براي شما هیچ فای
  .خواهید ماند

شما را از راه راست منحرف کرد بدون شک این امر از  چنین اینکردید چه کسی  خوب پیشرفت می
جانب خدا نیست چون او خودش شما را دعوت کرده تا به وسیله مسیح آزاد شوید این کار یک نفر 

میان شما آمده و واضح است که یک بز گر کافی است که تمام گله خرابکار است که مانند بز گر به 
  .را مبتال سازد

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٠٣

 

  زندگی آزاد به وسیله روح خدا

  

کنید این گناهان وارد زندگی شما  هاي نادرست خود پیروي می هنگامی که از امیال و خواسته
 هم به، احضار ارواح، دشمنی و دو جادوگريپرستی،  عفتی، بت شوند زنا، انحرافات جنسی، بی می

، در اشتباه دانستن جویی بهانه، شکایت و انتقاد و طلبی نفعتوزي و خشم، خودخواهی و  زنی، کینه
 طور هماندیگران و برحق شمردن خود، حسادت و آدمکشی، مستی و عیاشی و چیزهایی از این قبیل 

زندگی کند در ملکوت جایگاهی نخواهد  چنین اینکنم هر که  تکرار می بازهم اشاره کردم  قبالًکه 
  .داشت

  

  

  

  

  

  

  

  



 انجیل ١٠٤

 

  نامه پولس به مسیحیان افسس

  دوباره در مسیح عمر

  

روزگاري شما نیز به خاطر خطایا و گناهانتان زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدي 
کردید ما نیز همگی مانند آنان  بودید شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می

ود بودیم و ها و افکار کثیف خ دهنده ذات ناپاك ما بود ما اسیر هوس بودیم طرز زندگی ما نشان
آمدیم و درست مانند دیگران زیر  دنیا بهزدیم ما با همین طبیعت سرکش  دست به هرکار زشتی می

اید و این کار شما نیست بلکه  خشم و غضب خدا بودیم توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته
خود ببالد این خدا  بهتواند  کس نمی هدیه خدا است نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست از این رو هیچ

  .زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است ایناست که ما را از نو آفریده و 

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٠٥

 

  روابط زن و شوهر

  

کنید از شوهرانتان نیز  به احترام مسیح مطیع یکدیگر باشید اي زنان همچنان که از مسیح اطاعت می
که مسیح رئیس و سرپرست کلیسا  طور هماناطاعت کنید زیرا شوهر رئیس و سرپرست خانواده است 
باید در  دهنده کلیسا گردد پس شما زنان نیز است به همین علت بود که او جانش را فدا کرد تا نجات
  .که کلیسا مطیع مسیح است گونه همانهر امري با کمال میل از شوهر خود اطاعت کنید درست 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 انجیل ١٠٦

 

  فرزندان و والدین غالمان و اربابان

  

اي فرزندان پدر و مادر خود را اطاعت کنید که این کار درستی است زیرا خداوند اختیار زندگی شما 
ها از اربابتان اطاعت کنید و ایشان را با عالقه به بهترین نحو  مرا به دست ایشان سپرده است اي غال

کنید طوري نباشد که فقط در حضور آنان وظایف  خدمت کنید با این تصور که به مسیح خدمت می
ر کنید با دلگرمی انه خالی کنید بلکه همیشه خوب کار شب انجام دهید و در غیابشان از کاخود را خو

  .کنید مسیح کار میمانند اینکه براي 

که به ایشان نیز گفتم با شما  طور همانها با غالمان و زیردستان خود درست رفتار کنید  و شما ارباب
درست رفتار نمایند فراموش نکنید که شما هم غالم هستید غالم عیسی مسیح شما هر دو یک ارباب 

  .کند دارید و او از کسی طرفداري نمی

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٠٧

 

  ان فیلیپینامه پولس به مسیحی

  

عیسی مسیح به کشیشان و خدمتگزاران کلیسا و تمام  خدمتگزارانطرف پولس و تیموتائوس از 
  مسیحیان راستین در شهر فلیپی

گویم زیرا شما از همان روزي که پیغام  آورم خدا را براي وجودتان سپاس می هرگاه شما را به یاد می
اید دوش به دوش  هاي بسیاري در اشاعه و گسترش آن نموده انجیل را شنیدید تا به حال کمک

یغام هاي دشمن پ این است که بدون توجه به مخالفت تان همگیاید و هدف  یکدیگر استوار ایستاده
بخش انجیل را به همه اعالم کنید همین امر براي ایشان نشانه هالکت است در این مجاهده و  نجات

اید و  باشیم شما در گذشته شاهد زحمات من در راه مسیح بوده پیکار ما با یکدیگر شریک می
  .دانید هنوز هم درگیر همان زحمات و مبارزات هستم که می طور همان

  

  

  

  

  

  



 انجیل ١٠٨

 

  داری دیناز راه  نهنجات به وسیله مسیح 

  

براي نجات یافتن : گویند هستند که می صفتانی شیطانهاي خطرناك باشید منظورم آن  مواظب سگ
 وسیله بهخدا شویم بلکه با پرستش  باید ختنه شد ما با قطع کردن قسمتی از بدن خود فرزند خدا نمی

  روح او

در پیش است چشم دوزیم و بکوشند تا به  آنچهن و امید به ختنه واقعی همین است ما مسیحیان به آ
خواند  را به چنگ آورم که براي آن خدا ما را به سوي آسمان فرا می جایزهخط پایان مسابقه برسم و 

  .در اثر فداکاري است که مسیح براي ما انجام داده است ها اینو همه 

  

نی   ها رسمنزل آس

  

کنند  برادران عزیز مرا سرمشق خود قرار دهید و به کسانی توجه نمایید که مطابق نمونه ما رفتار می
اند  گویند مسیحی ها به ظاهر می که خیلی: گویم کنان می ام و اکنون نیز گریه بارها به شما گفته قبالًزیرا 

است چون خداي ایشان  افراد عاقبتشان هالکت ابدي گونه ایناند  در واقع دشمنان صلیب مسیح
کنند که باید از آن خجالت بکشند تمام افکارشان متوجه امور  شکمشان است و به چیزي فخر می

  .دنیاي فانی است

  



 گواه ظلم ١٠٩

 

  نامه پولس به مسیحیان کولسی

  مسیح که بود و چه کرد

  

مسیح چهره دیدنی خداي نادیده است او فرزند خداست و بر تمامی موجودات برتري دارد در واقع 
  .ها و بر زمین است مام هستی به وسیله عیسی مسیح به وجود آمد یعنی هرآنچه در آسمانت

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 انجیل ١١٠

 

  رفتار تازه

  

اي زنان از شوهران خود اطاعت کنید زیرا این خواست خداوند است اي شوهران همسران خود را 
محبت نمایید و با ایشان تندي و تلخی نکنید اي فرزندان مطیع پدر و مادر خود باشید زیرا این خداوند 

سرزنش نکنید که دلسرد و شکسته شوند اي  قدر آنسازد و شما پدران فرزندانتان را  را خشنود می
خدمتکارها در هر امري مطیع اربابان خود در دنیا باشید نه تنها در حضور ایشان به وظایف خود عمل 
کنید بلکه به سبب محبت و احترامتان به مسیح همیشه از صمیم قلب خدمت نمایید هرکاري را از جان 

کنید نه براي اربابتان فراموش نکنید که شما  مسیح کار میو دل انجام دهید درست مانند اینکه براي 
را از مسیح خداوند دریافت خواهید کرد یعنی همان میراثی را که براي شما نگاه داشته است  پاداشتان

زیرا شما در واقع بنده مسیح هستید پس اگر مسیح را خوب خدمت نکنید خدا نیز پاداش خوبی به شما 
  .اش کوتاهی کند خدا به او رحم نخواهد نمود در انجام وظیفه نخواهد داد چون کسی که

ها نیز باید با عدل و انصاف با خدمتکاران خود رفتار کنید فراموش نکنید که خود شما نیز  شما ارباب
  .در آسمان ارباب دارید که همیشه ناظر بر رفتار شماست

  

  

  

  



 گواه ظلم ١١١

 

  نامه اول پولس به مسیحیان تسالونیکی

ن تسالو    نیکیانشهرت ای

  

کنند که با چه اشتیاقی منتظر بازگشت فرزند  فقط بنده خداي زنده و حقیقی هستید در ضمن بازگو می
باشید که خدا او را پس از مرگ زنده کرد او تنها کسی است که ما را از  خدا یعنی عیسی مسیح می

  .غضب خدا نجات خواهد داد از غضبی که خدا بر گناه وارد خواهد ساخت

  

  ولس در تسالونیکیخدمت پ

  

دهند آنان هم با  رحمانه ما را آزار می ایشان انبیا پیشین و حتی عیسی خداوند را کشتند اکنون نیز بی
کوشند ما را از رساندن پیغام خدا به غیر یهودیان منع کنند زیرا  اند هم با انسان و می خدا مخالف

شود و  تر می گناهان این قوم روز به روز سنگینترسند ایشان نیز به نجات دست یابند به این ترتیب  می
  .سرانجام غضب خدا بر ایشان فرود خواهد آمد

  

  



 انجیل ١١٢

 

  آمادگی برای بازگشت خداوند

  

شاید بپرسید که مسیح در چه زمانی بازخواهد گشت برادران عزیز الزم نیست در این باره چیزي 
داند روز خداوند همچون  را نمی کس زمان بازگشت او دانید که هیچ بنویسم زیرا شما به خوبی می

جا امنم و امان است ناگهان مصیبت  همه: گویند رسد همان وقت که مردم می خبر سر می دزد شب بی
آید آنگاه راه فراري براي آنان  ه درد به سراغ زن آبستن میک طور همانگیرشان خواهد شد  دامن

  .وجود نخواهد داشت

تا زیر غضب خود قرار دهد بلکه ما را انتخاب نموده تا به وسیله  از یاد نبریم که خدا ما را برنگزیده
خداوند ما عیسی مسیح نجات دهد او جان خود را فدا کرد تا ما بتوانیم تا ابد با او زندگی کنیم خواه 

  به هنگام بازگشت او زنده باشیم خواه نباشیم

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١١٣

 

  نامه دوم پولس به مسیحیان تسالونیکی

ت و    ها رنجپایان زح

  

خدا را براي وجود شما شکر نماییم بلی شایسته است که چنین کنیم زیرا  هموارهدران عزیز موظفیم ابر
نهایت عمیق شده است به  گیر رشد کرده و محبت شما نسبت به یکدیگر بی اي چشم ایمان شما به گونه

نماییم که چگونه شما با  میکنیم و براي ایشان بیان  رویم به وجود شما افتخار می هر کلیسایی که می
اید این  ها شکیبایی و ایمان کامل به خدا را حفظ کرده فرسا و آزار و اذیت وجود مشکالت طاقت

هاي خدا منصفانه و عادالنه است زیرا او به وسیله این  دهند که راه آزارها و نامالیمات نشان می
کند و از طرف دیگر تنبیه و  میها از یک طرف شما را براي ملکوت خود آماده  زحمات و رنج

  .سازد دهند مهیا می می زجرمجازات را براي آنانی که شما را 

دارم که وقتی عیسی خداوند به ناگاه در میان  بینید اعالم می بنابراین به شما که رنج و آزار می
واهد هاي آتش و با فرشتگان نیرومند خود از آسمان ظاهر شود خدا به ما و شما آسودگی خ شعله

بخشید اما آنانی را که از شناختن خدا و پذیرش خدا و پذیرش نقشه نجات او توسط عیسی مسیح 
زنند به کیفر خواهند رسید ایشان به مجازات جاودانی خواهند رسید و تا ابد از حضور  سرباز می

  .خداوند دور خواهند ماند و هرگز شکوه و عظمت قدرت او را نخواهند فهمید

  

  



 انجیل ١١٤

 

  به تیموتائوسولس نامه اول پ

  مبارزه با تعالیم غلط

  

اند یعنی زناکاران،  کاران بلی این احکام داده شده تا نشان دهد که مرتکبین این اعمال جز گناه
گویان و تمام کسانی که مرتکب اعمالی بر خالف تعلیم صحیح  دزدان، دروغ ، آدمبازان جنس هم
  .ام متبارك است و من نیز براي اعالم آن تعیین شدهگردند تعلیمی که مطابق انجیل پرجالل خداي  می

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١١٥

 

  دستورات در خصوص دعا و عبادت

  

دهم براي همه مردم دعا کن از خدا درخواست کن که بر  قرار می تأکیدچند نکته مهم را نیز مورد 
  .که براي ایشان انجام خواهد داد او را شکر کن آنچهآنان رحم کند و به سبب 

ید در طرز پوشاك و آرایش خود با وقار باشند زنان مسیحی باید براي نیکوکاري و اخالق زنان نیز با
هاي پر  خوب خود مورد توجه قرار گیرند نه براي آرایش مو و یا آراستن خود به زیورآالت و لباس

  .زرق و برق

دهند زنان به  زنان باید در سکوت و با اطاعت کامل به فراگیري مسائل روحانی بپردازند اجازه نمی
و یا بر آنان مسلط شوند زنان باید در جلسات کلیسایی ساکت باشند علت این مردان چیزي یاد دهند 

امر آن است که خدا نخست آدم را آفرید و بعد حوا را و این آدم نبود که فریب شیطان را خورد 
  .بلکه حوا فریب خورد و گناه کرد

دچار ساخت اما اگر به او ایمان آورند و زندگی آرام و با از این جهت خدا زنان را به درد زایمان 
  .رند روح ایشان را نجات خواهد دادمحبت و پاکی را در پیش گی

  

  

  

  



 انجیل ١١٦

 

سان   کشیشیان و ش

  

این گفته صحیح است که اگر کسی مشتاق است کشیش شود در آرزوي کار خوبی است اما کشیش 
در او بیابد او باید شوهر وفادار یک زن باشد  باید شخص درست و نیکی باشد تا کسی نتواند عیبی

  .دار بوده عاقالنه فکر کند خویشتن

کشیش نباید تازه ایمان باشد زیرا ممکن است از اینکه این قدر زود به این مقام گمارده شده دچار 
که شیطان نیز از همین راه سقوط  طور همانغرور گردد غرور نیز نخستین گام به سوي سقوط است 

  .دار و مردم قابل اعتماد باشد کرد کشیش در خارج کلیسا در میان مردم خویشتن

  .شماس باید فقط یک زن داشته باشد و نسبت به او وفادار بوده و سرپرست خوبی براي خانواده باشد

  

  زنان در کلیسا رفتار با بیوه

  

ذیر چون بعد از مدتی ممکن است امیال و غرایض بر ایشان چیره تر را جز این گروه نپ هاي جوان بیوه
شود و خواهان ازدواج مجدد گردند به این ترتیب به سبب شکستن پیمان اولشان با مسیح مورد 

  .گیرند محکومیت قرار می

  



 گواه ظلم ١١٧

 

  رفتار با کشیشان

  

هم مورد تشویق کنند باید هم حقوق خوبی دریافت کنند و  کشیشانی که امور کلیسا را خوب اداره می
کشند زیرا کتاب  قرارگیرند به خصوص آنانی که در کار موعظه و تعلیم کالم خدا زحمت می

  :فرماید آسمانی می

کوبد نبند و بگذار به هنگام کار از خرمنت بخورد در جاي دیگر نیز  دهان گاوي را که خرمن می
  :فرماید می

  کند باید حقش را بگیرد کسی که کار می

ات کمی شراب بنوشی زیرا اغلب بیمار  به جز آب گاهی نیز براي ناراحتی معدهخوب است که 
  شوي می

آلودي دارند و همه از آن مطلع هستند در این  برخی از مردم و حتی برخی از کشیشان زندگی گناه
  .مورد باید اقدام شدیدي به عمل آورید

  

  

  

  



 انجیل ١١٨

 

  رفتار غالم مسیحی

  

باید براي ارباب خود خوب کار کنند و به او احترام بگذارند تا آن دسته از مسیحیانی که غالم هستند 
نگویند که مسیحیان کارکنان خوبی نیستند نگذارید از این راه نام خدا و تعالیم مسیحی مورد اهانت 
قرار گیرد اگر ارباب هم مسیحی باشد نباید از او سوءاستفاده نمایند و از زیر کار شانه خالی کنند بلکه 

داران  کنند این نکات را به ایمان د بهتر کار کنند چون به یک برادر مسیحی خدمت میبرعکس بای
  .تعلیم ده و ایشان را تشویق نما تا آن را اجرا نمایند

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١١٩

 

  نامه پولس به تیطوس

  های مختلف وظایف گروه

  

غالمان و خدمتکاران را نصیحت کن که از دستورهاي ارباب خود اطاعت کنند و بکوشند تا در هر 
هاي ارباب خود نیز جواب پس ندهید این  امري رضایت خاطر ایشان را فراهم سازند در مقابل گفته

ار کامل تشویق کن هرگاه الزم دیدي با قدرت و اختی ها آنرا به انجام  مؤمنینحقایق را تعلیم ده و 
  .اهمیت گمارد ایشان را توبیخ و اصالح نما اجازه نده کسی سخنان تو را بی

  

  

  

  

  

  

  

  



 انجیل ١٢٠

 

  )عربانیان(نژاد  ای به مسیحیان یهودی نامه

  برتری مسیح بر فرشتگان

  

همه فرشتگان خدا او را : آمد فرمود همچنین در جاي دیگر هنگامی که فرزند ارشد او به جهان می
  :فرماید درباره فرشتگان میپرستش نمایند خدا 

  .کنند هاي آتش با شور و حرارت خدمت می برند و چون شعله همچون باد به سرعت پیغام می

در کنار من نشین تا دشمنانت را زیر پاهایت بیفکنم اما خطاب به هیچ : خدا به فرزندش فرمود
هستند و براي کمک و مراقبت از  گذار خدمتهایی  ها فقط روح اي چنین نگفت زیرا فرشته فرشته

  .اند نجات الهی را دریافت کنند شوند که مایل کسانی فرستاده می

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٢١

 

نی هشدار در مقابل بی   ای

  

دهد که امروز به او گوش فرا دهیم و با دقت  القدس به ما هشدار می به دلیل همین برتري مسیح روح
اسرائیل نسبت به او سخت شود زمانی که خدا  هایمان مانند قوم بنی صداي او را بشنویم و نگذاریم دل
و شکایت کردند اما خدا کرد ایشان به محبت او پشت پا زدند و از ا قوم اسرائیل را در بیابان امتحان می

او را لبریز کردند باز خدا در برابر چشمان ایشان  صبرچهل سال تحمل نمود با اینکه بارها کاسه 
من نسبت به ایشان خشمگین شدم زیرا ایشان : فرماید آور به عمل آورد اما خدا می معجزات حیرت

واستم بروند بنابراین خدا به هنگام خ گاه مایل نبودند به راهی که من می همواره گمراه هستند و هیچ
خشم خود قسم خورد که دیگر هرگز اجازه ندهد که ایشان وارد سرزمین موعود گردند و در آنجا 

اعتنایی کردند چه کسانی بودند  دانید آنانی که صداي خدا را شنیدند و به آن بی آرامش یابند آیا می
دانید چه کسی براي مدت  بیرون آمدند آیا می آنان همان کسانی بودند که به رهبري موسی از مصر

آوردند همان اشخاصی که گناه کردند و در نتیجه در بیابان از بین رفتند  چهل سال خدا را به خشم می
که هرگز نخواهند توانست وارد سرزمین موعود شوند : و خدا درباره چه کسانی قسم خورد و گفت
ه بودند و چرا نتوانستند وارد سرزمین موعود گردند زیرا درباره همان اشخاصی که از او سرپیچی کرد

  .ایمان بودند و به او وفادار نماندند نسبت به خدا بی

  

  

  



 انجیل ١٢٢

 

  عیسی مسیح کاهن اعظم ما

  

هاي دیگر و انتخاب شده تا به نمایندگی از  در دین یهود کاهن اعظم انسانی است عادي همچون انسان
ظیفه دارد هدایاي مردم را به حضور خدا ببرد و خون حیواناتی سوي همه مردم به درگاه خدا برود او و

که قربانی کرده است به او تقدیم کند تا گناهان خود و مردم را کفاره نماید با این حال مسیح وقتی 
کرد تا او را از قدرت  برد با اشک و آه اندوه عمیق به درگاه خدا التماس می در این دنیا به سر می
دا نیز دعاي او را به سبب اطاعت کاملش مستجاب فرمود با اینکه عیسی فرزند مرگ نجات بخشد خ

کشید تا به تجربه معنی اطاعت را بیاموزد پس از  درد و عذاب می عمالًبایست  خدا بود اما می
تواند نجات ابدي را نصیب آنانی  گذراندن این تجربه بود که نشان داد که به حد کمال رسیده و می

نمایند به همین جهت خدا او را معین فرمود تا کاهن اعظم باشد کاهنی  او اطاعت میسازد که از 
  پایه ملک صادق هم

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٢٣

 

  هشدار در مورد رد کردن خدا

  

با شنیدن  بار یکچگونه ممکن است کسی که از ایمان برگشته بتواند بار دیگر توبه کند کسی که 
القدس  پیغام انجیل نور الهی در وجودش درخشیده و طعم امور عالی آسمانی را چشیده و در روح

چنین درك نمود که کالم خدا چقدر عالی است و نیروهاي عالم آینده را نیز  نصیبی یافته است و هم
بتوان او را بار است  محالشود  گردان روياحساس کرده است اگر با وجود تمام این برکات از خدا 

دیگر با خدا آشتی داد او در واقع فرزند خدا را رد کرده و مانند این است که او را مسخره و رسوا 
نموده و حتی بر صلیب بار دیگر میخکوب کرده است در این صورت غیر ممکن است بتواند بار دیگر 

  .خود را براي توبه آماده سازد

  

ن اول   پرستشگاه پی

  

گیرند و کاهنان نیز براي انجام وظایف خود هر روز وارد  بهر حال این وسایل به این ترتیب قرار می
تواند وارد شود آن هم فقط  شوند اما به قسمت دوم فقط کاهن اعظم می قسمت اول پرستشگاه می

ا گناهان پاشد ت برد و بر تخت رحمت می او همراه خود مقداري خون قربانی به داخل می بار یکسالی 
  .خود و گناهان قوم اسرائیل را کفاره کند

  



 انجیل ١٢٤

 

  قطعی گناهکننده  خون مسیح پاک

  

مسیح براي ما به ارمغان اي نارساست از برکاتی که بنا بود  شریعت و تشریفات مذهبی یهود فقط نمونه
ست آنانی شود اما این قربانی به هیچ وجه قادر نی بیاورد مطابق این شریعت هر ساله حیوانی قربانی می

  .را که پایبند احکام شریعت هستند رستگار کند

تواند تو را  اي خدا خون گاو و بز نمی: آمد گفت به همین جهت بود که وقتی مسیح به این جهان می
خشنود سازد تا گناه انسان را ببخشایی پس این بدن را براي من مهیا ساختی تا همچون قربانی بر 

نی کردن حیوانات راضی نبودي یعنی آن حیواناتی که براي کفاره گناه در قربانگاه تو فدا کنم از قربا
  .سوزاندند کردند و می حضورت ذبح می

ام تا مطابق پیشگویی کتاب آسمانی جان خود  ام تا اراده تو را به جا آورم آمده اینک آمده: پس گفتم
  .را فدا سازم

کنند  هایی تقدیم می ایستند و قربانی قربانگاه میمطابق شریعت و روش سابق کاهنان هر روز در مقابل 
به عنوان قربانی به خدا  بار یکتوانند گناهان را برطرف نمایند اما مسیح خود را فقط  که هرگز نمی

تقدیم کرد تا گناهان را بیامرزد و پس از آن در باالترین مقام عزت و افتخار به دست راست خدا 
  .او افکنده شوند پاهايه زیر نشست و منتظر است تا دشمنانش ب

  

  



 گواه ظلم ١٢٥

 

  نوح

  

که سرنوشت هولناکی : نوح یکی دیگر از کسانی است که به خدا ایمان داشت وقتی خدا به او فرمود
از طوفان نبود اما او  اي نشانهایمان است او سخن خدا را باور کرد با اینکه هنوز هیچ  در انتظار مردم بی

خود را نجات داد ایمان نوح در نقطه مقابل گناه و  بدون فوت وقت یک کشتی ساخت و خانواده
ایمانی مردم قرار داشت مردمی که حاضر نبودند خدا را اطاعت کنند در اثر همین ایمان بود که  بی

  .نوح مقبول خدا گردید

  

  ابراهیم

  

او زمانی که خدا ابراهیم را در بوته آزمایش قرار داد از او خواست تا پسرش اسحاق را قربانی کند 
هایی از خدا دریافت کرده بود  حاضر شد دستور خدا را اطاعت نماید با اینکه او درباره اسحاق وعده

اما آماده شد تا او را قربانی کند بلی همان اسحاق را که خدا وعده داده بود از طریق او نسلی براي 
خدا قادر است او را زنده  ابراهیم به وجود بیاورد زیرا ابراهیم ایمان داشت که حتی اگر اسحاق بمیرد

طور نیز شد زیرا اسحاق از دیدگاه ابراهیم محکوم به مرگ بود اما عمر دوباره  سازد در واقع همین
  یافت

  



 انجیل ١٢٦

 

  موسی

  

به خاطر ایمان به خدا بود که او بدون ترس از غضب پادشاه مصر را ترك گفت و استوار به پیش 
رفت همچون کسی که خداي نادیده را در مقابل دیدگان خود دارد او چون ایمان داشت که خدا قوم 

د و خون اي ذبح کن برهخود را نجات خواهد داد به دستور خدا به قوم اسرائیل امر کرد که هر خانواده 
کشت به پسر ارشد آن  آن را بر سر در خانه خود بپاشد تا فرشته مرگ که پسران ارشد مصریان را می

اي نرساند قوم اسرائیل نیز به خدا ایمان آوردند و به سالمت از میان دریاي سرخ عبور  خانه صدمه
قصد عبور نمودند  آمدند و دنبالشان بهشدند اما وقتی مصریان  کردند گویی از زمین خشک رد می

  .همگی غرق شدند

  

  راحاب

  

ها پس از آنکه قوم اسرائیل به دستور خدا هفت روز آنجا را  در عصر ایمان بود که حصار شهر اري
ها کشته نشد زیرا به خدا و قدرت  دور زدند فرو ریخت اما در آن میان راحاب فاحشه همراه اهالی اري

به گرمی پذیرایی کرد اما دیگران حاضر نشدند خدا را  او ایمان داشت و از فرستادگان قوم خدا
  .اطاعت کنند

  



 گواه ظلم ١٢٧

 

  دعوت به صرب و پایداری

  

گوید کالم خدا  اید که کالم خدا براي تشویق شما فرزندان خدا چه می گویا به کلی از یاد برده
  :فرماید می

نشان سازد دلسرد نشو زیرا پسرم هرگاه خداوند تو را تنبیه کند دلگیر نشو و هرگاه اشتباهاتت را خاطر 
نماید به این دلیل  کند به این علت است که دوستت دارد و اگر تو را تنبیه می اگر تو را تأدیب می

  .است که فرزند او هستی

  

  توجهی به امور الهی هشدار در مورد بی

  

قوم اسرائیل با بلی دقت کنید زیرا شما با مسائلی سر و کار دارید که بسیار باالتر از مسائلی است که 
کرد ایشان با  آن مواجه بودند هنگامی که خداوند در کوه سینا احکام خود را به قوم اسرائیل عطا می

شدند صدایی  مواجههاي آتش تاریکی و ظلمت کامل طوفان هولناك و صداي سهمگین شیپور  شعله
التماس کردند که دیگر  انگیز بود که از خدا گفت حاوي پیامی چنان هراس نیز که با ایشان سخن می

  :چیزي نگوید زیرا قادر نبودند این دستور را تحمل کنند که فرموده بود

اگر حیوانی به کوه نزدیک شود باید سنگسار گردد موسی نیز چنان از آن منظره ترسیده بود که 
  .لرزید می



 انجیل ١٢٨

 

  چند اندرز مفید

  

را از آلودگی دور نگه  تان زناشوییپیمان اید وفادار باشید  به ازدواج خود و به عهد و پیمانی که بسته
  .مجازات خواهد کرد حتماًدارید زیرا خدا افراد فاسد و زناکار را 

ترین جایگاه  طبق شریعت یهود کاهن اعظم خون حیوانات قربانی را براي کفاره گناهان به مقدس
نیز براي آنکه گناهان ما شود به همین ترتیب مسیح  برد و بعد الشه حیوانات بیرون شهر سوزانده می می

  .را بشوید بیرون از شهر عذاب کشید و مرد

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٢٩

 

  نامه یعقوب

  ها شادی در سختی

  

آورند بسیار شاد باشید  دران عزیز وقتی مشکالت و آزمایشات سخت از هر سو به شما هجوم میابر
صبرتان فزونی یابد و شود پس بگذارید  که صبر و تحملتان بیشتر میهاست  زیرا در آزمایش و سختی

نکوشید از زیر بار مشکالت شانه خالی کنید زیرا وقتی صبرتان به حد کمال رسید افراد کامل و بالغ 
  .خواهید شد و به هیچ چیز نیاز نخواهید داشت

  

  دوری از تبعیض

  

برکات برادران عزیز به من گوش دهید خدا مردم فقیر را برگزیده تا در ایمان ثروتمند باشند و از 
ملکوت خدا برخوردار گردند ملکوتی که خدا به دوستداران خود وعده داده است با این حال شما 
کسی که همه احکام خدا را مو به مو اجرا کند ولی در یک امر کوچک مرتکب اشتباه شود به اندازه 

نکنید این  کسی مقصر است که همه احکام خدا را زیر پا گذاشته است زیرا همان خدایی که گفت زنا
را نیز گفت که قتل نکنید پس اگر زنا نکنید اما مرتکب قتل شوید به هرحال از حکم خدا سرپیچی 

  .اید و در مقابل او مقصر هستید کرده



 انجیل ١٣٠

 

  خطرات زبان

  

انسان توانسته است هرگونه حیوان وحشی پرنده خزنده و جاندار دریایی را رام کند و بعد از این نیز 
تواند زبان را رام کند زبان همچون مار سمی همیشه آماده است تا  یچ انسانی نمیرام خواهد کرد اما ه

  .زهر کشنده خود را بیرون بریزد

  

  از آن خداست داروی

  

کنید  از هم خرده نگیرید و غیبت نکنید چون به این ترتیب از حکم خدا اطاعت میبرادران عزیز 
  :فرماید حکمی که می

دهید که این حکم اشتباه است اما وظیفه شما  گر چنین نکنید نشان مییکدیگر را دوست بدارید اما ا
قضاوت درباره احکام خدا نیست بلکه اطاعت از آن است فقط آن کسی که این احکام را وضع کرد 

  .تواند ما را نجات دهد یا هالك گرداند قادر است به درستی در میان ما داوري کند تنها اوست که می

  

  

  



 گواه ظلم ١٣١

 

ی   شود فردا چه می داند انسان 

  

پس باید بگویید اگر خدا بخواهد زنده خواهیم ماند و چنین و چنان خواهیم کرد در غیر این صورت 
تواند  بالید و چنین شخصی هرگز نمی هاي خود می ها و برنامه شما مغرور و خودپسند هستید و به نقشه

کاري درست است و انجام ندهید گناه خدا را خشنود بسازد پس این را از یاد نبرید اگر بدانید چه 
  .اید کرده

  

ندان ظا   عاقبت کار ثرو

  

و اینک شما اي ثروتمندان توجه کنید گریه و زاري نمایید زیرا بالهاي وحشتناکی در انتظار شماست 
را نیز بید خورده است شما در این دنیا زودگذر  بهایتان گرانهاي  اکنون ثروتتان تباه شده لباس از هم

کنید زیرا  از اینکه با این کار براي خود در روز قیامت مجازات ذخیره می غافلاندوزید  ال و نقره میط
تان را زنگ خورده است آتش نیز بدن شما را خواهد خورد گوش فرا دهید به  که طال نقره گونه همان

اید و مزدشان را  ادهکارگرانی که فریبشان داند گوش فرا دهید  ناله کارگرانی که براي شما کار کرده
  .هاي ایشان تا به آسمان باال رفته و به گوش خدا متعال رسیده است اید ناله نداده

  

  



 انجیل ١٣٢

 

  نامه اول پطروس

ن   آزمایش ای

  

شاد باشید حتی اگر الزم باشد در این دنیا براي مدتی  واقعاًپس حال که چنین ارثی در پیش دارید 
آید  ها به منظور آزمایش ایمان شما پیش می ها و زحماتی را متحمل گردید این سختی سختی
سازد ایمان شما پس از آنکه وارد کوره آزمایش  آزماید و پاك می که آتش نیز طال را می طور همان

که در روز بازگشت عیسی مسیح مورد تحسین و تمجید و  گردید و سالم بیرون آمد سبب خواهد شد
  .تکریم قرار گیرید

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٣٣

 

  های زنده در دست خدا سنگ

  

هاي زنده در دست خدا در بناي  او بیایید تا شما نیز مانند سنگ سوي بهخدا عزیز و مکرم است پس 
اینکه شما در این عبادتگاه کاهن مقدس نیز  تر مهمآن عمارت و عبادتگاه روحانی به کار برید 

  .هاي مقبول و مورد پسند را توسط عیسی مسیح تقدیم کنید باشید پس قربانی می

ایمانان همان سنگی است که  اما براي بی بهاست گراناین سنگ براي شما که ایمان دارید بسیار 
اش گفته شده سنگی که معماران دور افکندند سنگ اصلی ساختمان گردید همچنین در کتاب  درباره

  :آسمانی آمده است

افتند و تخته سنگی است که بعضی از آن سقوط  خورد و می او سنگی است که پاي بعضی به آن می
  .کنند وط کنند زیرا از کالم خدا اطاعت نمیکنند حقشان است که بیفتند و سق می

  

  کالمی چند به زن و شوهر مسیحی

  

و اما شما اي زنان مطیع شوهران خود باشید تا چنانچه بعضی از ایشان نیز به انجیل ایمان نیاورده باشند 
درباره م با احترام یک زن بهتر از سخنان او مان بیاورند زیرا رفتار خوب و توأبا دیدن رفتار شما ای

  .گذارد مسیح در دل شوهر اثر می



 انجیل ١٣٤

 

  کالمی به کشیشان کلیسا و جوانان

  

و شما اي جوانان مطیع افراد سالخورده باشید به همین ترتیب همگی شما با روحی فروتن یکدیگر را 
دهد اما مخالف متکبران و  خدمت نمایید زیرا خداوند فروتنان را مورد عنایت خاص خود قرار می

پس اگر خود را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید او در زمان مناسب شما را مغروران است 
  .سرافراز خواهد نمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٣٥

 

  نامه دوم پطروس

  معلمین دروغین و عاقبت کار آنان

  

که در میان شما نیز معلمین دروغین پیدا  طور هماناما در آن روزگاران انبیاي دروغین نیز بودند 
هایی درباره خدا بیان خواهند کرد و حتی با سرور خود مسیح را که  خواهند شد که با نیرنگ دروغ

ایشان را با خون خود خریده است سر به مخالفت بر خواهند داشت اما ناگهان سرنوشتی هولناك 
رگونه سخنان نادرست خواهند کوشید پول شما را دچار خواهند شد این معلم نماها از روي طمع با ه

  .نزدیک است شان نابوديها پیش ایشان را محکوم فرموده پس  به چنگ بیاورند اما خدا از مدت

  

  

  

  

  

  

  



 انجیل ١٣٦

 

  روز خداوند

  

خدا جهان را با طوفانی عظیم نابود  بار یکخواهند این حقیقت را به یاد آورند که  نمی عمداًایشان 
و زمین را آفرید و از آب براي شکل دادن  ها آسمانبعد از آنکه به فرمان خود ها  ساخت آن هم مدت

و احاطه زمین استفاده کرد اکنون نیز به فرمان خدا آسمان و زمین باقی هستند تا در روز داوري با 
آتش نابود شوند یعنی در همان روزي که بدکاران مجازات و هالك خواهند شد به هر حال بدانید که 

ها با  کند در آن روز آسمان خواهد آمد آن هم مثل دزدي که همه را غافلگیر می حتماًداوند روز خ
در آن  آنچهصدایی هولناك از بین خواهند رفت و اجرام آسمانی در آتش نابود شده و زمین و هر 

  .است خواهد سوخت

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٣٧

 

  نامه اول یوحنا

  زندگی در نور و محبت

  

نویسم تا گناه نکنید اما اگر گناهی از شما سرزند کسی هست که  شما میها را به  فرزندان عزیزم این
براي ما نزد خداي پدر وساطت کند و بخشایش ما را از او درخواست نماید این شخص عیسی مسیح 
است که مظهر راستی و عدالت است او کسی است که تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هالك 

اي دوستانه کمیان خدا و ما به وجود آورده است او نه فقط براي گناهان ما  ابطهنسازد او با این کار ر
  .بلکه براي گناهان مردم تمام جهان فنا شد

  

  

  

  

  

  

  



 انجیل ١٣٨

 

  هشدار درباره دجال

  

درباره ظهور دجال که دشمن مسیح است  حتماًفرزندان عزیزم پایان دنیا نزدیک شده است شما 
  .شوند نیز مخالفین مسیح همه جا دیده می اآلناید حتی  چیزهایی شنیده

گو است این همان دجال است  گوي واقعی کیست هر که بگوید عیسی همان مسیح نیست دروغ دروغ
زیرا نه به خداي پدر ایمان دارد و نه به فرزند خدا کسی که به عیسی مسیح فرزند خدا ایمان نداشته 

اما کسی که به فرزند خدا ایمان دارد خداي پدر را نیز باشد امکان ندارد بتواند خداي پدر را بشناسد 
  .شناسد می

اي صمیمی داشته باشید تا به هنگام بازگشت او بتوانید با  بلی فرزندان من بکوشید تا با مسیح رابطه
  .اطمینان از او استقبال کنیم نه با ترس و خجالت

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٣٩

 

  نامه دوم یوحنا

  

نزد شما آمد اما به تعالیم مسیح ایمان نداشت او را به خانه خود اگر کسی براي تعلیم دادن کالم خدا 
  .راه ندهید و حتی به او سالم نکنید زیرا اگر با این فاسدان معاشرت کنید مانند آنان خواهید شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 انجیل ١٤٠

 

  نامه سوم یوحنا

  

کنند  عبور میدهی زیرا از خادمین او که از آنجا  برادر عزیز تو خدمت مفیدي براي خدا انجام می
ها کردند زیرا ایشان براي خدمت به  کنی ایشان در کلیساي ما از رفتار پرمحبت تو تعریف پذیرایی می

نمایند  اند اعالم می کنند و پیغام انجیل را به کسانی که هنوز به مسیح ایمان نیاورده خداوند سفر می
ب است که به چنین افرادي کمک بدون آنکه کمکی از آنان دریافت دارند پس بر ما مسیحیان واج

  .کنیم تا ما نیز به خدمت کردن خدا با ایشان شریک باشیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٤١

 

  یهودنامه 

  دینان گناه و هالکت بی

  

اي عزیزان در نظر داشتم درباره نجاتی که خداوند به ما عطا فرموده مطالبی برایتان بنویسم اما اکنون 
 بار یکبینم مطلب دیگري به جاي آن بنویسم تا شما را ترغیب نمایم از آن حقیقتی که خدا  الزم می

با نیرنگ وارد  اي خدانشناس براي همیشه به مقدسین خود عطا کرد با جدیت تمام دفاع کنید عده
خواهد انجام دهیم  توانیم هر چه دلمان می دهند که ما پس از مسیحی شدن می کلیسا شدند و تعلیم می

ها پیش  بدون آنکه از مجازات الهی بترسیم عاقبت هولناك این معلمین دروغین و گمراه از مدت
اند تنها چیزي که  گذاشته معین شده است زیرا با سرور و خداوند یگانه ما عیسی مسیح سر به دشمنی

هاي  گذارند ننگ و رسوایی است درست مانند کف ناپاك دریا که از موج از خود بر جاي می
  .ماند خروشان بر ساحل باقی می

  

  

  

  

  



 انجیل ١٤٢

 

  رویدادهای آخرالزمان، مکاشفه

  

  .دارد رویدادهایی که به زودي رخ خواهد داد این کتاب از رویدادهاي آینده پرده برمی

اي  بر خادم خود یوحنا آشکار سازد آنگاه فرشته رؤیایح اجازه داد تا این وقایع را در یک خدا به مس
که خود دید و  آنچهیوحنا نیز تمام سخنان عیسی و خدا و هر آمد و معنی آن را براي او بازگو کرد 

  .شنید به نگارش در آورد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٤٣

 

  شود مسیح بر یوحنا آشکار می

  

گفت ببینم در پشت خود هفت شمعدان طال دیدم  کسی را که با من سخن میهنگامی که برگشتم تا 
ها انسانی دیدم شبیه عیسی مسیح که ردایی بلند بر تن داشت و کمربند طالیی دور  در میان شمعدان

قل داده باشد صداي او مثل آبشار طنین درخشید مانند مسی که در آتش صی اش بود پاهاي او می سینه
ت راست او هفت ستاره بود و شمشیر دو دم تیزي در دهانش قرار داشت وقتی افکن بود در دس

: چشمم به او افتاد مانند مرده جلوي پاي او افتادم اما او دست راست خود را بر من گذاشت و فرمود
ام و کلیدهاي مرگ و عالم  من زنده بودم و مردم و حال تا به ابد زندهنترس من ابتدا و انتها هستم 

را که نشان خواهم داد همه را بنویس معنی هفت  آنچهرا که دیدي و  آنچهرا در دست دارم  مردگان
دانم که از هیچ گناهی در میان  پیغام را براي تو دارد از اعمال نیک و زحمات و صبر تو آگاهم می

 اي با این اي و مقاومت کرده کنی تو به خاطر من رنج و زحمت کشیده پوشی نمی اعضاي خود چشم
اي و توبه  بینم تو مرا مثل اول دوست نداري پس به یاد آور از کجا سقوط کرده حال ایرادي در تو می

کن و به جایی که اول بودي برگرد و گرنه خواهم آمد و شمعدان تو را از میان کلیساها برخواهم 
  .ها متنفر هستی داشت اما نکته خوبی در تو هست تو نیز مانند من از رفتار نقوالوي

  

  

  

  



 انجیل ١٤٤

 

ی   دهد پیام مسیح به کلیسایی که نسبت به تعالیم غلط واکنش نشان 

  

دانم که در شهري به  به کار برد می چگونهداند شمشیر دو دم تیز خود را  این پیغام کسی است که می
اي  پرستند با این حال به من وفادار مانده بري که مقر حکومت شیطان است و مردم شیطان را می سر می

حتی زمانی که انتیپاس شاهد وفادار من به دست هواداران شیطان شهید شد تو نسبت به من امین ماندي 
وگرنه ناگهان خواهم آمد و با شمشیر دهانم با آنان  پس توبه کن و راه و روش خود را تغییر بده

  .خواهم جنگید

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٤٥

 

ی   دهد پیام مسیح به کلیسایی که نسبت به گناه واکنش نشان 

  

بینم تو به آن زن یعنی  نمایی با اینکه ایراد بزرگ در تو می در تمام این امور بیش از پیش ترقی می
ران من گزا دهد تا تعالیم غلط بدهد و باعث شود که خدمت ه میکند نبیه است اجاز ایزابل که ادعا می

ها قربانی  هایی را بخورند که براي بت از راه راست منحرف شوند و به زناکاري کشیده شده خوراك
  .اند  شده

گویم توجه  می آنچهمن به او فرصت دادم تا توبه کرده راهش را تغییر دهد اما نخواست پس اکنون به 
کن من او را با تمام مریدان فاسدش در بستر بیماري خواهم انداخت و به مصیبتی سخت دچار خواهم 

اند دست بکشند فرزندانش را نیز  ساخت مگر اینکه به سوي من بازگردند و از گناهانی که با او کرده
کنم و  ها را جستجو می انسان از بین خواهم برد آنگاه همه کلیساها خواهند دانست که من اعماق قلب

  .از افکار همه آگاهم من به هرکس مطابق اعمالش پاداش و بها خواهم بخشید

  

  

  

  

  

  



 انجیل ١٤٦

 

  روح پیام مسیح به کلیسای بی

  

  این پیغام را براي رهبر کلیساي سارد بنویس

کلیسایی  ظاهراًدانم که  این پیغام از سوي کسی است که روح هفتگانه خدا و هفت ستاره را دارد می
باقیمانده از بین  آنچهاي پس بیدار شو و به خود بیا و نگذار  فعال و زنده هستی اما در حقیقت مرده

برود چون آن هم در شرف نابودي است رفتارت در نظر خدا پر از عیب و نقص است به سوي آن 
ن بازگرد وگرنه مانند پیغامی که ابتدا شنیدي و به آن ایمان آوردي بازگرد و به آن پایبند باش نزد م

  .دزد خواهم آمد و تو غافلگیر خواهی شد

  

  پیام مسیح به کلیسای خودپسند

  

تمام خلقت  منشأسازد و  این پیغام کسی است که همواره حقیقت را با امانت و راستی تمام آشکار می
دانم که نه سرد هستی و نه گرم کاش یکی از این دو بودي اما  شناسم می خداست من تو را خوب می

کنی  چون تو نه سرد هستی و نه گرم تو را از دهان خود قی کرده بیرون خواهم ریخت تو گمان می
اینکه بدبخت و خواهی بدون کم و کاست در اختیار داري اما غافلی از  ثروتمند هستی و هرچه می

  .بیچاره و بینوا و کور و عریان هستی

  



 گواه ظلم ١٤٧

 

  طومار وقایع آینده

  

که بر تخت نشسته بود طوماري دیدم که بر هر دو طرف آن  کسی آنپس از آن در دست راست 
نوشته شده بود و با هفت مهر آن را مهر و موم کرده بودند آنگاه فرشته نیرومندي را دیدم که با 

چه کسی لیاقت دارد که این مهرها را بگشاید و طومار را بخواند اما کسی پیدا  :پرسید صداي بلند می
  .نشد که قادر باشد طومار را باز کند و بخواند

کس پیدا نشد که لیاقت گشودن و خواندن طومار را  گریستم زیرا هیچ من از روي ناامیدي به شدت می
ت گریه نکن ببین شیر قبیله یهودا که از نسل داشته باشد اما یکی از آن بیست و چهار رهبر به من گف

  .داود است پیروز شده است او لیاقت دارد طومار و هفت مهر آن را بگشاید

نگاه کردم اما به جاي شیر یک بره دیدم که در مقابل تخت و موجودات زنده در میان بیست و چهار 
مانی باعث مرگش شده بود او خورد که ز هایی به چشم می رهبر ایستاده است بر روي بدن او زخم

گانه خداست آنگاه بره نزدیک آمد و طومار را از  هفت شاخ و هفت چشم داشت که همان روح هفت
دست راست آنکه بر تخت نشسته بود گرفت وقتی طومار را گرفت آن بیست و چهار رهبر در برابر او 

ها فرشته را دیدم که  میلیون رؤیاخواندند سپس در  سجده کردند ایشان براي او سرود جدیدي می
  :خواندند با صداي بلند این سرود را می شدهگرداگرد تخت و موجودات زنده و رهبران روحانی جمع 

بره خدا که جانش را در راه نجات مردم قربانی کرد لیاقت دارد که صاحب دولت و قدرت و حکمت 
آسمان و زمین و زیر زمین و و قوت و حرمت و جالل و برکت باشد آنگاه صداي تمام موجودات 

ستایش و حرمت جالل و قوت تا ابد از آن بره و آنکه بر : گفتند سرودند و می دریاها را شنیدم که می



 انجیل ١٤٨

 

هار رهبر سجده کرده آمین و آن بیست و چ: گفتند تخت نشسته است باد و آن چهار موجود زنده می
  .او را پرستیدند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٤٩

 

  سوار اول نربد، کند بره مهرها را باز می

  

بیا : بره نخستین مهر را گشود ناگاه یکی از آن چهار موجود زنده با صدایی چون غرش رعد گفت
نگاه کردم و اسبی سفید دیدم سوار بر اسب کسی را دیدم که کمانی در دست و تاجی بر سر داشت 

  .باشدراند تا در نبردهاي بسیار پیروز شود و فاتح جنگ  او اسب را به جلو می

  

  سوار دوم ناآرامی

  

بره مهر دوم را باز کرد این بار اسبی سرخ پدیدار شد و به سوار آن شمشیري داده شده بود تا قادر 
باشد صلح و سالمتی را از زمین بردارد و به جاي آن هرج و مرج ایجاد کند در نتیجه جنگ و 

  .خونریزي در همه جا آغاز شد

  

  

  

  



 انجیل ١٥٠

 

  سوار سوم قحطی

  

را گشود آنگاه اسب سیاهی را دیدم که سوارش ترازویی در دست داشت سپس از میان  بره مهر سوم
یک قرص نان گندم یا یک کیلو آرد جو : گفت رسید که می چهار موجود زنده صدایی به گوش می

  به قیمت مزد روزانه یک کارگر باشد اما به روغن زیتون و شراب آسیبی نرسان

  

  سوار چهارم مرگ

  

بیا ناگاه اسب رنگ : چون بره مهر چهارم را گشود صداي موجود زنده چهارم را شنیدم که گفت
آمد که نام سوارش دنیاي  اي ظاهر شد که سوارش مرگ نام داشت به دنبال او اسب دیگري می پریده

و  زمین را به وسیله جنگ قحطی بیماري چهارم یکمردگان بود به آن دو اختیار و قدرت داده شد تا 
  .جانوران وحشی نابود سازد

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٥١

 

  فریاد شهدا برای دادرسی

  

هاي کسانی را دیدم که براي موعظه کالم  مهر پنجم را باز کرد قربانگاهی ظاهر شد زیر قربانگاه روح
اي خداوند : گفتند خدا و شهادت راستین خود شهید شده بودند ایشان با صدایی بلند به خداوند می

  .گیري کنی و انتقام خون ما را از آنان نمی ساکنان زمین داوري نمی پاك و حق تا به کی بر

قطارانشان که  کمی نیز استراحت کنند تا هم: سپس به هر یک از ایشان ردایی سفید داده شد و گفتند
  .باید مانند ایشان به خاطر خدمت به عیسی مسیح شهید گردند به جمع آنان بپیوندند

  

  غضب خداوند

  

سیاه تیره و تار گشت ماه  اي پارچها گشود ناگهان زلزله شدیدي رخ داد خورشید مانند بره مهر ششم ر
ریزند درست مانند زنجیرهاي نارس  به رنگ خون در آمد دیدم که ستارگان آسمان بر زمین می

آسمان نیز مانند یک طومار به هم پیچید و ناپدید گشت پادشاهان زمین و رهبران جهان فرمانداران و 
ها پنهان  ها به کوه مندان کوچک و بزرگ برده و آزاد همه خود را در غارها و در زیر تخته سنگثروت

ها بر ما بیفتید و از ما  ها و صخره اي کوه: گفتند ها التماس کرده می ها و صخره کردند ایشان به کوه
پس کیست  است آنکه بر تخت نشسته و از خشم بره پنهان کنید زیرا روز عظیم خشم آنان فرا رسیده

  .که تاب مقاومت داشته باشد



 انجیل ١٥٢

 

  مهر شدن بندگان خدا

  

گذارند بادهاي چهارگانه بر زمین  اند و نمی زمین ایستاده چهارگوشهکه در  دیدمآنگاه چهار فرشته 
آورد  آمد و مهر بزرگ خداي زنده را به همراه می بوزند سپس فرشته دیگري را دیدم که از مشرق می

دست نگه دارید که دریا و : ته که قدرت داشتند به زمین و دریا صدمه بزنند گفتاو به آن چهار فرش
  .زمین و درختان آسیبی نرسانید تا مهر خدا را به پیشانی بندگان او بزنم

  .دوازده هزار قبیلههزار نفر بود از هر  وچهار چهلصد و  اسرائیل مهر شدند یک تعداد کسانی که از بنی

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٥٣

 

  نجات یافتگانگروه بزرگ 

  

ها در پیشگاه تخت خدا و در  ها نژادها و زبان ها قبیله پس از آن دیدم که گروهی بزرگ از تمام ملت
برابر بره ایستادند تعداد ایشان چنان زیاد بود که امکان شمارش وجود نداشت ایشان لباس سفید بر تن 

نجات ما از : گفتند ي بلند میشد آنان همگی با صدا هاي نخل دیده می داشت و در دستشان شاخه
جانب خداي ما که بر تخت نشسته و از جانب بره است در این هنگام تمام فرشتگان گرداگرد تخت و 
رهبران و چهار موجود زنده ایستادند و خدا را پرستش نمودند آنگاه یکی از آن بیست و چهار رهبر 

  آیند سانی هستند و از کجا میدانی این سفیدپوشان چه ک آیا می: به من رو کرد و پرسید

  دانید اي سرورم شما می: جواب دادم

هاي خود را با  ها همان کسانی هستند که از عذاب سخت بیرون آمدند ایشان لباس این: به من گفت
  .خون بره شسته و سفید کردند

  

  مهر هفتم سکوت مطلق

  

فرشته در حضور خدا  آسمان نزدیک به نیم ساعت سکوت مطلق بر قرار شد سپس دیدم که هفت
  .ایستادند به ایشان هفت شیپور داده شد



 انجیل ١٥٤

 

  شیپور اول تگرگ و آتش

  

فرشته اول شیپور را به صدا در آورد ناگهان بر روي زمین تگرگ و آتش خون بارید به طوري که 
  .ها سوخت درختان با تمام سبزه سوم یکزمین آتش گرفت و  سوم یک

  

  شیپور دوم کوه آتشین

  

  .ها مردند تمام ماهی سوم یکدریا مانند خون سرخ شد و  سوم یکها غرق شد و  کشتیتمام  سوم یک

  

  شیپور سوم ستاره تلخ

  

ها و  رودخانه سوم یکور از آسمان بر روي  اي شعله وقتی فرشته سوم شیپور را به صدا در آورد ستاره
  .ردندها تلخ گردیدند و بسیاري به خاطر تلخی آن جان سپ ها افتاد سپس آب چشمه

  



 گواه ظلم ١٥٥

 

ن   شیپور چهارم تاریکی نور آس

  

: گوید کند و با آواز بلند می همچنان که غرق تماشا بودم عقابی دیدم که در وسط آسمان پرواز می
واي واي واي به حال اهالی زمین زیرا اکنون آن سه فرشته دیگر نیز شیپور خود را به صدا در خواهند 

  .آورد

  

  انتها شیپور پنجم چاه بی

  

اي از آسمان به زمین افتاد به این  هنگامی که فرشته پنجم شیپورش را به صدا در آورد دیدم که ستاره
اي  ستاره کلید چاهی را دادند که انتها نداشت وقتی با آن کلید چاه را باز کرد دودي مانند کوره

هایی  ود ملخبه طوري که آفتاب و هوا از دود چاه تیره و تار شد سپس از میان د برخاستبزرگ 
ها نیش بزنند اما به ایشان  بیرون آمده روي زمین را پوشاندند و به ایشان قوت داده شد تا مانند عقرب

بلکه فقط به کسانی آسیب برسانند که مهر گفته شد که با علف و گیاه و درختان کاري نداشته باشند 
را براي مدت پنج ماه آزار و شکنجه خدا را بر پیشانی خود ندارند به ایشان اجازه داده شد که مردم 

ها اجازه کشتن مردم داده نشد در آن زمان مردم آرزو مرگ  دهند تا ایشان درد بکشند اما به ملخ
  .گریزان خواهد بود ها آنخواهند کرد اما مرگ از 

  



 انجیل ١٥٦

 

  شیپور ششم دیوهای کشتار

  

از چهارگوشه قربانگاه زرین که در حضور خداوند قرار داشت صدایی شنیدم که به فرشته ششم 
اند آزاد ساز آنگاه آن چهار فرشته  آن چهار فرشته شیطان را که در رود بزرگ فرات بسته شده: گفت

 ها آنمردم را بکشند شنیدم که  سوم یککه براي چنین روز و ساعتی آماده شده بودند آزاد شدند تا 
  .دویست میلیون جنگجوي سواره در اختیار داشتند

دیدم سواران آنان زره جنگی به تن داشتند که بعضی به رنگ سرخ  رؤیااسبان و سواران ایشان را در 
آتشین بعضی آبی آسمانی و بقیه به رنگ زرد بود سر اسبان ایشان بیشتر به سر شیران شباهت داشت و 

نه  ها آنمردم را از بین برد قدرت مرگبار  سوم یکآمد که  رد بیرون میاز دهانشان دود و آتش و گوگ
هاي  زنند و زخم تنها در دهانشان بلکه در دمشان نیز بود زیرا دمشان شبیه سر مارهایی بود که نیش می

کنند کسانی که از این بالیا جان سالم به در بردند باز حاضر نشدند خدا را بپرستند  کشنده ایجاد می
هاي طال نقره و مس و سنگ و چوب دست بکشند  ان حاضر نبودند از پرستش شیطان و بتایش
 جادوگريکشی  خواستند از آدم کنند اینان نمی شنوند و نه دزدي می بینند و نه می هایی که نه می بت

  .زنا و دزدي دست بکشند و به سوي خدا بازگردند

  

  

  



 گواه ظلم ١٥٧

 

  طومار کوچک در دست فرشته

  

آمد گرداگرد آن را ابر فرا گرفته بود و  سپس فرشته نیرومند دیگري را دیدم که از آسمان پایین می
درخشید و پاهایش مانند  رشید میقرار داشت صورتش نیز همچون خو کمانی رنگیندر فراز سرش 

هاي آتش بود در دست او طومار کوچک بازي قرار داشت او پاي راستش را بر دریا و پاي  ستون
  .چپش را بر زمین گذاشت و صدایی بلند چون غرش شیر برآورد در جواب او هفت رعد سخن گفتند

سخن  دار نگهدست : شدم تا گفته رعدها را بنویسم که ناگاه صدایی از آسمان به من گفت آماده می
دست اي که بر دریا و خشکی ایستاده بود  را ننویس آنگاه فرشته ها آنرعدها را نباید آشکار شود 

ست و آسمان و زمین و دریا را با رد و به کسی که تا به ابد زنده اراست خود را به سوي آسمان بلند ک
پیش نخواهد آمد بار دیگر صدایی از آسمان  تأخیريتمام موجودات آن آفرید قسم خورد که دیگر 

س به او نزدیک برو و طومار را از آن فرشته که بر دریا و خشکی ایستاده است بگیر پ: به من گفت
بگیر و بخور وقتی آن را در دهانت گذاشتی مانند : شدم و از او خواستم طومار را به من بدهد گفت
ات تلخ خواهد شد پس طومار را گرفتم و خوردم  عسل شیرین خواهد بود اما وقتی خوردي معده

خ شد آنگاه به من ام تل که گفته بود در دهانم شیرین بود اما وقتی خوردم معده گونه هماندرست 
  .ها و پادشاهان پیشگویی کنی ها نژادها زبان تو باید باز هم درباره قوم: گفت

  

  

  



 انجیل ١٥٨

 

  ظهور جانور عجیب

  

خواهد داد و ایشان را شکست داده  جنگ اعالنآید به ایشان  بیرون می انتها بیآن جانور عجیب از چاه 
هاي شهر بزرگ به نمایش گذاشته خواهد شد  خواهد کشت اجساد آنان نیز سه روز و نیم در خیابان

ایی است که خداوند ایشان نیز بر روي و فساد شبیه سدوم و مصر است و ج این شهر از نظر ظلم
نازه ایشان را دفن کنند در سراسر شود که ج صلیب کشته شد در این مدت به کسی اجازه داده نمی

مردم را به تنگ آورده بودند به جشن و  قدر ایندنیا همه براي مرگ این دو سخنگوي خدا که 
 بخش حیاتخواهند پرداخت و براي یکدیگر هدیه خواهند فرستاد اما پس از سه روز روح  کوبی پاي

د خواهند ایستاد با دیدن این صحنه از جانب خدا وارد جسم آن دو خواهد شد و ایشان بر پاهاي خو
همه دچار وحشتی هولناك خواهند شد در همان لحظه زلزله شدیدي رخ خواهد داد و یک دهم شهر 

اند از  را با خاك یکسان خواهد کرد هفت هزار نفر کشته خواهند شد آنگاه کسانی که زنده مانده
  .ترس خداي آسمان را پرستش خواهند کرد

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٥٩

 

نشیپور هفتم پ   رستش در آس

  

دو بال گذشت بالي سوم به زودي از راه خواهد رسید درست در همین هنگام که فرشته هفتم شیپور 
سلطنت جهان از آن : گفتند خود را به صدا در آورد از آسمان صداهاي بلندي به گوش رسید که می

  .خداوند ما و مسیح او شد و او تا ابد سلطان است

اي خداوند خداي : وحانی روي بر زمین نهاده و او را سجده کردند و گفتندآنگاه بیست و چهار نفر ر
گوییم که قدرت عظیم خود را به دست گرفته و  همتا که هستی و بودي تو را سپاس می توانا و بی

  .اي سلطنت را شروع کرده

  

  زن رؤیایشیپور هفتم 

  

داد زنی را دیدم که آفتاب  بر میآمد مهمی خ پس از آن منظره عجیبی در آسمان دیده شد که از پیش
را مانند لباس به تن کرده بود و در زیر پاهایش مکاه قرار داشت و بر سرش تاجی با دوازده ستاره بود 

  .کرد ید و براي زاییدن دقیقه شماري مینال زن آبستن بود و از درد زایمان می

  

  



 انجیل ١٦٠

 

  شیپور هفتم اژدها دشمن زن آبس

  

ستارگان  سوم یکناگهان اژدها سرخی وارد شد که هفت سر هفت تاج و ده شاخ داشت او با دمش 
را به دنبال خودش کشید و بر زمین ریخت اژدها در مقابل زن که در حال زاییدن بود ایستاد تا نوزاد او 

پس وقتی پسر ها حکومت خواهد کرد  را ببلعد زن پسري زایید این پسر با قدرتی مستحکم بر تمام قوم
به دنیا آمد او را به سوي خدا و تخت او باال بردند اما مادرش به بیابان فرار کرد خدا آنجا را براي او 

  .آماده کرده بود تا به مدت هزار و دویست و شصت روز از او مراقبت گردد

  

  دشمنی اژدها با زن

  

چون اژدها دید که به زمین افتاده است دست آزار به سوي زنی که پسر را زاییده بود دراز کرد اما به 
زن دو بال عقاب بزرگ دادند تا به بیابان پرواز کند و در آنجا سه سال و نیم از گزند مار که همان 

ر کام خود فرو برد اما اژدهاست در امان باشد ناگاه از دهان مار سیل آب به سوي جاري شد تا او را د
به یاري زن شتافت و دهان باز کرد و سیل را فرو برد آنگاه اژدها به زن خشم گرفت و رفت تا با زمین 

کنند و به  بقیه فرزندان او بجنگد فرزندان آن زن همان کسانی هستند که فرمان خدا را اطاعت می
ژدها به کنار دریا رسید و در آنجا به انتظار باشند پس ا حقیقتی که به وسیله عیسی آشکار شد پایبند می

  .نشست



 گواه ظلم ١٦١

 

  جانوری از دریا

  

آمد این جانور هفت سر داشت و ده  دیدم که از دریا باال می رؤیادر این هنگام جانور عجیبی را در 
شاخ این جانور شبیه پلنگ بود اما پاهایش مانند پاهاي خرس و دهانش مانند دهان شیر بود آنان اژدها 

کیست به : را که چنین قدرتی به آن جانور داده بود ستایش کردند جانور را نیز پرستش کرده گفتند
بپردازد و به  گویی گزافهند با او بجنگد پس اژدها آن جانور را تحریک کرد تا به توا بزرگی او که می

ماه به دست گیرد در تمام این مدت به اسم خدا و خانه  ودو چهلاو اختیار داد تا امور دنیا را به مدت 
ایشان  گفت اژدها به او قدرت داد تا با خلق خدا جنگیده اند کفر می خدا و تمام کسانی که در آسمان

ها از هر زبان و نژاد دنیا حکومت کنند همه مردم دنیا نیز او را  ها و قبیله را شکست دهد و بر تمام قوم
پرستش خواهند کرد اما کسانی که نامشان از آغاز آفرینش در دفتر زندگان که متعلق به بره است 

  .نوشته شده او را پرستش نخواهند نمود

  

  

  

  

  

  



 انجیل ١٦٢

 

  جانوری از زمین

  

هاي بره و صداي وحشتناکش مثل صداي اژدها بود او تمام  نور دو شاخ داشت مانند شاخاین جا
و از تمام دنیا  گرفت میقدرت آن جانور اول را که از زخم کشنده خود خوب شده بود به کار 

زد و از  خواست که جانور اول را بپرستند او پیش چشمان همه دست به معجزات باورنکردنی می می
یافت تا این کارهاي عجیب را انجام  آورد او در حضور جانور اول قدرت می به زمین میآسمان آتش 

همان  بسازنده بزرگی از جانور اول داده مردم جهان را فریب دهد و ایشان را وادار سازد مجسم
جانوري که از زخم شمشیر جان سالم به در برده بود او حتی توانست به آن مجسمه جان ببخشد و 

پرستیدند به مرگ محکوم کند از این گذشته بزرگ و  د و همه کسانی را که او را نمیسخن گوی
کوچک فقیر و غنی برده و آزاد را وادار کرد تا عالمت مخصوص را بر روي دست راست یا پیشانی 

عالمت مخصوص توانست شغلی بدست آورد تا چیزي بخرد مگر اینکه  نمی کس هیچخود بگذارند و 
ی اسم یا عدد او را بر خود داشته باشد این خود معمایی است و هرکه باهوش باشد این جانور یعن

تواند عدد جانور را محاسبه کند این عدد اسم یک انسان است و مقدار عددي حروف اسم او به  می
  .رسد می 666

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٦٣

 

  فرشته ویرانی

  

اي ه ویران شد زیرا تمام قومبابل آن شهر بزرگ : اي را دیدم که به دنبال او آمد و گفت سپس فرشته
  .داشت از شراب فساد و هرزگی او مست شوند را وا می ها آنکرد و  دنیا را فاسد می

  

  فرشته داوری

  

اش را بپرستند و عالمت مخصوص او را بر  کسانی که آن جانور و مجسمه: فرشته سوم آمد و فریاد زد
که در آن هیچ تخفیف و استثنائی نیست پیشانی یا دست خود بگذارند جام غضب و مکافات خدا را 

  .هاي آتش عذاب خواهند کشید خواهند نوشید و در حضور فرشتگان مقدس و بره در شعله

  

  پاداش شهدا
  

این را بنویس خوشا به حال کسانی که در راه مسیح شهید : گفت صدایی از آسمان شنیدم که به من می
شوند و به خاطر کارهاي خوبی که  ردها آسوده میگوید دیگر از تمام د اند زیرا روح خدا می شده

  .گیرند اند پاداش می کرده



 انجیل ١٦٤

 

  هفت بالی آخر

  

دهد هفت فرشته هفت بالي  آمد مهمی خبر می عالمت عجیب دیگري دیدم که از پیشدر آسمان 
  .آخر را نگه داشته بودند که بر زمین بریزند تا سرانجام خشم و غضب خدا فروکش کند

زد در کنار دریا کسانی ایستاده  چیزي شبیه دریاي آتش و بلور دیدم که موج می سپس در برابر خود
اش و بر آن عالمت و عددش پیروز شده بودند همه آنان  بودند که بر آن جانور خبیث و مجسمه

خدا و سرود بره را  خدمتگزارهایی در دست داشتند که خدا به ایشان داده بود و سرود موسی  چنگ
  :گفتند میخواندند و  می

  همتا بزرگ و باشکوه است کارهاي تو اي خداي بی

  ها هاي تو اي پادشاه قوم حق و عدل است راه

  کیست که از تو نترسد

  کیست که نام تو را حرمت ندارد

  ها خواهند آمد و در پیشگاه تو پرستش خواهند کرد زیرا تنها تو پاکی همه قوم

  بینند زیرا کارهاي خوب تو را می

باز بود  کامالًترین جایگاه حضور خدا را در آسمان دیدم که به روي همه  سپس نگاه کردم و مقدس
آن هفت فرشته که هفت بال را نگاه داشته بودند تا بر زمین بریزند از حضور خدا بیرون آمدند یکی از 



 گواه ظلم ١٦٥

 

ابدي بود در آن چهار موجود زنده به هریک از فرشتگان جامی زرین داد که پر از غضب خداي زنده 
توانست  همین وقت جایگاه مقدس از دود قدرت و جالل خدا پر شد به طوري که دیگر کسی نمی

  .داخل شود تا اینکه آن هفت فرشته هفت بال را ریختند

  

  جام اول زخم

  

فرشته اول بیرون رفت و وقتی جام خود را بر زمین خالی کرد در بدن کسانی که نشان آن جانور 
  .هایی دردناك و وحشتناك به وجود آمد کردند زخم اش را پرستش می و مجسمه خبیث را داشتند

  

  جام دوم مرگ در دریا

  

  .فرشته دوم جامش را در دریا ریخت آب دریا مثل خون مرده شد و تمام جانورانم دریایی مردند

  

  

  



 انجیل ١٦٦

 

  شود جام سوم آب خون می

  

  .به خون تبدیل شد ها آنها ریخت و آب  ها و چشمه سپس فرشته سوم جام خود را بر رودخانه

  

  جام چهارم حرارت سوزان

  

فرشته چهارم جامش را روي خورشید خالی کرد تا خورشید با آتش خود همه را بسوزاند همه از آن 
کشند و خدا را جالل دهند حرارت شدید سوختند اما به جاي اینکه از افکار و رفتار بد خود دست ب

  .گفتند به سبب این بالیا به او کفر می

  

  جام پنجم بالی تاریکی

  

فرشته پنجم جامش را بر تخت آن جاندار خبیث ریخت به طوري که تاج و تخت او در تاریکی فرو 
هاي خود به  گزیدند ایشان نیز از درد زخم هاي خود را می رفت و دار و دسته او از شدت درد لب

  .خداي آسمان کفر گفتند و از رفتار بد خود دست نکشیدند



 گواه ظلم ١٦٧

 

  شود جام ششم رودخانه بزرگ خشک می

  

فرشته ششم جامش را بر رودخانه بزرگ فرات خالی کرد و آب رودخانه خشک شد به طوري که 
پادشاهان مشرق زمین توانستند نیروهاي خود را بدون برخورد با مانع به سوي غرب ببرند در این 

دیدم که سه روح ناپاك به شکل قورباغه از دهان اژدها و آن جاندار خبیث و پیامبر دروغین  هنگام
توانند معجزه نیز بکنند به سراغ تمام فرمانروایان جهان رفتند  هاي ناپاك که می بیرون آمدند این روح

  .را به ضد خداوند وارد جنگ کنند ها آنتا در آن رز عظیم داوري خدا 

  

  هایی از هوا بیجام هفتم خرا

  

فرشته هفتم نیز جامش را در هوا خلی کرد آنگاه از تخت از جایگاه مقدس آسمان صدایی بلند شنیدم 
  .همه چیز به پایان رسید: گفت که می

در آن هنگام چنان رعد و برق و زمین لرزه شدیدي شد که در تاریخ بشر سابقه نداشت شهر بزرگ 
هاي سنگ درآمدند به این ترتیب  هاي پاره دنیا به صورت توده بابل سه قسمت گردید و سایر شهرهاي

  .پوشی نکرد بلکه جام غضب خود را تا آخرین قطره به او نوشانید خدا از گناهان بابل چشم

  



 انجیل ١٦٨

 

  فاحشه معروف دنیا رؤیای

  

ا همراه من بیا ت: آنگاه یکی از آن هفت فرشته که بالها را بر روي زمین ریخته بود نزد من آمد و گفت
هاي دنیا نشسته است چه خواهد آمد زیرا  به تو نشان دهم که بر سر آن فاحشه معروف که بر آب

را دیدم که  اند در آنجا زنی اند و مردم دنیا از شراب زناي او سرمست شده پادشاهان دنیا با او زنا کرده
ارهاي ر روي یک حیوان سرخ نشسته بود حیوان هفت سر و دو شاخ داشت بر روي بدنش شعب

هاي  کفرآمیزي نسبت به خدا نوشته شده بود لباس زن سرخ و ارغوانی و جواهرات او از طال و سنگ
قیمتی مروارید بود و در دستش یک جام طالیی داشت که پر بود از فساد و زنا بر پیشانی او این اسم 

  ها و فساد دنیا مرموز نوشته شده بود بابل بزرگ مادر فاحشه

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٦٩

 

  یی بابلنابودی نها

  

فرشته دیگري را دیدم که با اختیار تام از آسمان پایین آمد این فرشته چنان  رؤیاهابعد از این 
بابل بزرگ ویران شد به : زد درخشید که تمام زمین را روشن ساخت او با صداي بلند فریاد می می

دیوها و شیاطین و ارواح ناپاك شده است در این وقت از آسمان صداي  کمینگاهکلی ویران شد بابل 
اي خلق من از این شهر دل بکنید و خود را با گناهانش آلوده نسازید وگرنه : گفت دیگر شنیدم که می

شما نیز به همان مکافات خواهید رسید زیرا گناهانش تا فلک بر روي هم انباشته شده است از این رو 
هایش برساند پس براي کارهاي زشتش دو چندان به او  ه است تا او را به مجازات جنایتخداوند آماد

هاي شکنجه که براي دیگران پر کرد دو برابر به خودش بنوشانید تا حال  سزا دهید آن همه جام
گذرانی بوده است از این پس آن را با شکنجه و عذاب لبریز کنید  غرق در تجمل خوش اش زندگی

باشم هرگز رنگ غم و اندوه را نخواهم دید  من بیوه بینوا نیستم من ملکه این تاج و تخت می: گوید می
گیر او خواهد شد و او در آتش خواهد سوخت  و قحطی دامن عزاپس در عرض یک روز مرگ و 

  .ت خواهد رسانداچون خداوند توانا این شهر را به مکاف

  

  

  

  



 انجیل ١٧٠

 

  رشح و رسنوشت بابل

  

ت تخته سنگی را که به شکل آسیاب بود برداشت و آن را به دریا انداخت و آنگاه یک فرشته پرقدر
که این سنگ ناپدید شد دیگر هرگز  طور همانشهر بزرگ بابل تا ابد ناپدید خواهد شد : فریاد زد

نواي موسیقی در این شنیده نخواهد شد و دیگر صداي آسیاب در آن به گوش نخواهد رسید دیگر 
ن نخواهد شد و صداي شادي عروس و داماد در آن شنیده نخواهد شد خون هیچ چراغی در آن روش

  .تمام فرستادگان و خلق خدا که شهید شدند به گردن این شهر است

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم ١٧١

 

  کلمه خدا سوار بر اسب سفید

  

اسب سفیدي بود که سوارش امین و حق نام داشت زیرا سپس دیدم که آسمان گشوده شد در آنجا 
هاي  هاي آتش بود و بر سرش تاج کند چشمان او مانند شعله به حق و عدل مبارزه و مجازات می

دانست او جامه  اش نیز نامی نوشته شده بود که فقط خودش نام او را می فراوانی قرار داشت بر پیشانی
هاي کتان سفید و پاك بر  خدا بود لشگرهاي آسمانی که لباس آلودي در بر داشت و لقبش کلمه خون

آمد تا با آن  آمدند از دهانم او شمشیر تیزي بیرون می او می دنبالهاي سفید به  تن داشتند سوار بر اسب
رانی خواهد نمود و با پاهاي خود  ایمان را سرکوب کند او با عصاي آهنین بر آنان حکم هاي بی قوم

د توانا را در چرخشت خواهد فشرد بر لباس و ران او نیز این لقب نوشته شده بود شراب خشم خداون
  شاه شاهان و سرور سروران

  

  

  

  

  



 انجیل ١٧٢

 

  اسارت هزار ساله شیطان

  

آورد و زنجیري محکم نیز  انتها را همراه می اي را دیدم که از آسمان پایین آمد او کلید چاه بی فرشته
انتها افکند سپس  نجیر کشید و براي مدت هزار سال به چاه بیدر دست داشت او اژدها را گرفت و به ز

در چاه را بست و قفل کرد تا در آن هزار سال نتواند هیچ قومی را فریب دهد پس از گذشت این 
مدت اژدها براي چند لحظه آزاد گذاشته خواهد شد اژدها همان مار قدیم است که اهریمن و شیطان 

  .شود نیز نامیده می

  

  هایی شیطاننابودی ن

  

هاي گوناگون  پس از پایان آن هزار سال شیطان از زندان آزاد خواهد شد او بیرون خواهد رفت تا قوم
را فریب داده براي جنگ متحد سازد سپس شیطان که ایشان را فریب داده بود به  مأجوجیعنی جوج و 

سوزد و آن جاندار  یدریاچه آتش افکنده خواهد شد دریاچه آتش همان جایی است که با گوگرد م
  .کشند روز تا به ابد در آنجا عذاب می خبیث و پیامبر دروغین او شبانه

  

  



 گواه ظلم ١٧٣

 

  روز داوری آخر

  

آنگاه تخت بزرگ سفیدي را دیدم بر آن تخت کسی نشسته بود که زمین و آسمان از روي او 
اند دفترها  ایستادهها را دیدم از بزرگ و کوچک در برابر خدا  گریختند و ناپدید شدند سپس مرده

هاي این دفتر  یکی پس از دیگري گشوده شد تا به دفتر زندگان رسید مردگان همگی بر طبق نوشته
د تحویل دادند تا مطابق هایی را که در خود داشتن محاکمه شدند بنابراین دریا و زمین و قبرها مرده

  .محاکمه شوند اعمالشان
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