 -۷ﺟﺪال ﻋﻈﯿﻢ
»ﻧﺴـﻞ ﺑﴩ ﻫـﻢ اﮐﻨﻮن درﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﺟـﺪال ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻋﯿﺴﯽ و ﺷﯿﻄﺎن اﺳـﺖ .اﯾﻦ ﺟـﺪال در ﻣـﻮرد ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺳﯿﺮت ﺧـﺪا ،اﺣﮑﺎم وی و ﺳـﻠﻄﻪاش ﺑـﺮ ﺟـﻬﺎن ﻫﺴـﺘﯽ
اﺳـﺖ .اﯾﻦ ﻧﱪد از ﻣﻠﮑﻮت ﺧـﺪا آﻧـﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺨـﻠﻮﻗـﺎت او ﺑـﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓنت ﺣـﻖ اﻧـﺘﺨﺎب آزاد در ﺳﯿﺮ ﺧـﻮدﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺧـﻮﯾﺶ ﺑـﻪ ﺷﯿﻄﺎن دﺷـﻤﻦ ﺧـﺪا ﺗـﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪ و
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن را ﺑـﻪ ﺷـﻮرش واداﺷـﺖ .او اﯾﻦ روﺣﯿﻪ ﴎﮐﺸﯽ و ﻃﻐﯿﺎن را از ﻃـﺮﯾﻖ ﻓـﺮﯾﺐ آدم و ﺣـﻮا و ارﺗﮑﺎب آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﮔـﻨﺎه ﺑـﻪ اﯾﻦ ﺟـﻬﺎن اﻧـﺘﻘﺎل داد .اﯾﻦ ﮔـﻨﺎه
اﻧـﺴﺎن ﺳـﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ ﺳﯿﺮت و ﺟـﻠﻮه زﯾﺒﺎی ﺧـﺪا در اﻧـﺴﺎن ،اﺧـﺘﻼل در ﺟـﻬﺎن آﻓـﺮﯾﺪه ﺷـﺪه و ﴎاﻧـﺠﺎم ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻧـﺎﺑـﻮدی آن ﺑـﻮاﺳـﻄﻪ ﻃـﻮﻓـﺎن در ﴎاﴎ زﻣﯿﻦ
ﺷـﺪ .در اﻧـﻈﺎر متـﺎم ﺟـﻬﺎن ﻫﺴـﺘﯽ ،ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺻـﺤﻨﻪی اﯾﻦ ﻧﱪد ﻋـﺎﳌﮕﯿﺮ ﺷـﺪ و در آﺧـﺮ روزی ﻣـﻮﺟـﺐ منـﺎﯾﺎن ﺷـﺪن ﺳﯿﺮت ﻃـﺎﻫـﺮ و ﺷﺨﺼﯿﺖ واﻻی ﺧـﺪا ﺧـﻮاﻫـﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻧـﺴﺎن در اﯾﻦ ﺟـﺪال ﻋﻈﯿﻢ ﺑـﻪ ﮐﻤﮏ اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺎز دارد و ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ را از ﻃـﺮﯾﻖ ﻓﺮﺳـﺘﺎدن روحاﻟـﻘﺪس و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن وﻓـﺎدار ﺑﺮای ﻫـﺪاﯾﺖ ،ﺣـامﯾﺖ و ﺗـﻘﻮﯾﺖ آﻧـﺎن در
راه ﻧﺠﺎت از ﮔﻨﺎه ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ«.
اﻣـﺮوز دﻟﯿﻞ واﻗﻌﯽ ﴍارت و ﺑـﺪی روی اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧـﺎﮐﯽ ،ﺷـﻮرش ﺷﯿﻄﺎن )اﺑﻠﯿﺲ( ﺑـﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧـﺪاﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧﱪد در متـﺎم
ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .متﺎﻣﯽ آﯾﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ درس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ!
اﯾﻦ ﻧﱪد از آﺳامن ،ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪﻫﺎی  ۴ﺗﺎ .۹
ﺷﯿﻄﺎن ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ .ﺣﺰﻗﯿﺎل ﻓﺼﻞ  ۲۸آﯾﻪﻫﺎی  ۱۲ﺗﺎ .۱۸
ﺧﻮدﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﺷﯿﻄﺎن او را ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ ﺧﺪا واداﺷﺖ .اِﺷﻌﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۴آﯾﻪﻫﺎی  ۱۲ﺗﺎ .۱۴
ﺷﯿﻄﺎن ﭘـﺲ از راﻧـﺪه ﺷـﺪن از ﻣﻠﮑﻮت ﺧـﺪا ،ﺑـﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪه ﺷـﺪ و ﺑـﺎ ﻓـﺮﯾﺐ و اﻏـﻔﺎل آدم و ﺣـﻮا آﻧـﺎن را در اﯾﻦ ﺷـﻮرش ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﻫـﻤﺮاه
ﺳـﺎﺧـﺖ .ﺳـﻘﻮط آدم و ﺣـﻮا در ﮔـﻨﺎه زﻣﯿﻦ را از ﺑﻬﺸـﺖ ﺑـﺮﯾﻦ ﺑـﻪ ﻣﯿﺪان ﺟـﻨﮓ ﺗـﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .متـﺎم ﺳـﺎﮐﻨﺎن ﺟـﻬﺎن ﻫﺴـﺘﯽ ﻋـﻮاﻗـﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر
اﻫﺮﯾﻤﻨﯽ ﺷﯿﻄﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ.

آدم و ﺣـﻮا ﺑـﺎ ﭘﯿﺮوی از ﺷﯿﻄﺎن ،متـﺎم ﻧﺴـﻞ ﺑﴩ را آﻟـﻮده ﺑـﻪ ﮔـﻨﺎه
ﮐﺮدﻧـﺪ .ﺳـﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓـﺼﻞ ۳؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫـﺎی ۱۲
ﺗﺎ .۱۴
ﮔـﻨﺎه ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺨﺘﻞ ﺷـﺪن ﺳﯿﺮت ﺧـﺪا در اﻧـﺴﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ .رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۹ﺗـﺎ
.۳۲
ﺑـﺨﺎﻃـﺮ ﮔـﻨﺎه آن ﺧـﻠﻘﺖ زﯾﺒﺎی ﺧـﺪا ﭼـﻨﺎن ﭘﺴـﺖ و ﻓـﺎﺳـﺪ ﺷـﺪ ﮐﻪ او ﭼـﺎرهای ﺟـﺰ ﻧـﺎﺑـﻮدی آن از ﻃـﺮﯾﻖ
آبﻫﺎی ﻃﻮﻓﺎن ﺟﻬﺎنﮔﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۶ﺗﺎ  .۸ﻧﺎﻣﻪ دوم ﭘﻄﺮس ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ .۶
متـﺎم ﺧـﻠﻘﺖ ﺷـﺎﻫـﺪ وﻗـﺎﯾﻊ و ﺗـﺤﻮﻻت روی اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧـﺎﮐﯽ اﺳـﺖ و ﺑﯽ ﺻﱪاﻧـﻪ در اﻧـﺘﻈﺎر ﻧـﺠﺎت و ﺗﻄﻬﯿﺮ
ﻧـﻬﺎﻧﯽ ﻓـﺮزﻧـﺪان ﺧـﺪا ﻣﯽﺑـﺎﺷـﺪ .رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۸آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۹ﺗـﺎ ۲۲؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ ۳
آﯾﻪﻫﺎی  ۸ﺗﺎ ۱۰؛ رﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ .۹
ﺧـﺪا در ﻧـ ﺰاع ﻋﻈﯿﻢ ﻣـﺎ ،ﺑـﺎ ﻓﺮﺳـﺘﺎدن ﻋﯿﺴﯽ ،روحاﻟـﻘﺪس و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﺧـﻮد ﻓـﺮزﻧـﺪان و اﯾامﻧـﺪاراﻧـﺶ را
ﯾﺎری و ﺣامﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫﺎی  ۱۵ﺗﺎ ۲۱؛ ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪﻫﺎی  ۲۶ﺗﺎ ۲۷؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ .۱۴

در ﭘـﺎﯾﺎن ،متـﺎم ﺟـﻬﺎن ﻫﺴـﺘﯽ ﺧـﻮاﻫـﺪ دﯾﺪ و ﺷـﻬﺎدت ﺧـﻮاﻫـﺪ داد ﮐﻪ راه ﺧـﺪا ﻧﯿﮑﻮ و راه ﺷﯿﻄﺎن ﴍﯾﺮ اﺳـﺖ و ﻫـﻤﻪ اﻋﱰاف ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ منـﻮد ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺗـﻨﻬﺎ
ﺣﺎﮐﻢ ﻋﺎدل و دادﮔﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻫﺮ زاﻧﻮﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫﺎی  ۵ﺗﺎ .۱۱
ﻫﻤﻪ اﻋﱰاف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻻﯾﻖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ .ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ  ۱۱ﺗﺎ .۱۴
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ
ﭘـﺲ از دﯾﺪن ﻋـﻮاﻗـﺐ اﻋامل ﺷﯿﻄﺎن روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ و ﭘـﺲ از رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺷـﺪن ﮔـﻨﺎه ﺗـﻮﺳـﻂ ﺧـﺪا آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺑـﺎر دﯾﮕﺮ دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺷـﻮرش و
دﺳﯿﺴﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ زد؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷام ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ رﻧﺞ را از اﺛﺮات ﮔﻨﺎه ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه ،ﺧﺪا ﯾﺎ اﻧﺴﺎن؟
درک درﺳـﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻫـﻤﻪ ﴍارتﻫـﺎ و ﺑـﺪیﻫـﺎ دﺳـﺘﺎورد ﺷﻮرش ﺷﯿﻄﺎن ﺑـﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧـﺪاﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗـﺎ اﮐﻨﻮن ﻗـﺎدر »ﺑـﻪ دﯾﺪن ﺣـﻘﺎﯾﻖ ﭘﺸـﺖ
ﺻـﺤﻨﻪ« ﺑـﺎﺷـﻢ و ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑـﺎﻋـﺚ درد و ﻓﻼﮐﺖ روی اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧـﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑـﺎﻋـﺚ ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ دﻧﯿﺎ ﻣﻮﻗﺘﯽ و
ﮔﺬراﺳﺖ و ﯾﮏ روز ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺗﻌﻬﺪ
ﺧـﺪاوﻧـﺪا اﮐﻨﻮن ﻣـﺘﻮﺟـﻪ اﯾﻦ ﺟـﻼل ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﺗـﻮ و دﺷـﻤﻨﺖ ،ﺷﯿﻄﺎن ﺷـﺪهام و ﻃـﺮﻓـﺪاری از ﺗـﻮ را ﺑـﺮﻣﯽﮔـﺰﯾﻨﻢ و از ﺗـﻮ متـﻨﺎ دارم ﻣـ ﺮا در ﺟـﺪالﻫـﺎی
ﺷﺨﺼﯽام ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯽ .آﻣﯿﻦ!
info@ahdejadeed.com
www.ahdejadeed.com

Email:
website:

address: P.O. BOX 837 MURRIETA, CA 92564

ﺗﻠﻔﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ+1 818 341 5547 :

ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۴ﺗـﺎ ُ ۴ :۹دﻣـﺶ ﯾﮏ ﺳ ّﻮم ﺳـﺘﺎرﮔـﺎن آﺳامن را ﺟـﺎروب ﮐﺮد و ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ .اژدﻫـﺎ ﭘﯿﺶ روی آن زن ﮐﻪ در آﺳـﺘﺎﻧﮥ زاﯾامن ﺑﻮد اﯾﺴﺘﺎد ،ﺑـﺪان ﻗـﺼﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧـﺪ
او را ﺗـﺎ ﺑـﻪ دﻧﯿﺎ آﻣـﺪ ،ﺑـﺒﻠﻌﺪ ۵ .آن زن ﭘﴪی ﺑـﻪ دﻧﯿﺎ آورد ،ﻓﺮزﻧـﺪ ذﮐﻮری ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻋـﺼﺎی آﻫﻨﯿﻦ ﺑـﺮ ﻫﻤﮥ ﻗﻮﻣـﻬﺎ ﻓﺮﻣـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ راﻧـﺪ و ﻓﺮزﻧـﺪ او رﺑﻮده ﺷـﺪ و ﻧﺰد ﺧـﺪا و ﭘﯿﺶ ﺗـﺨﺖ او ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺷـﺪ ۶ .و
زن ﺑـﻪ ﺑﯿﺎﺑـﺎن ،ﺑـﻪ ﺟـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑـ ﺮای او ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده ﺑـﻮد ،ﮔـﺮﯾﺨﺖ ﺗـﺎ در آﻧـﺠﺎ از او ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻫـ ﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﺷـﺼﺖ روز ﻧﮕﻬـﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ۷ .و ﻧـﺎﮔـﻬﺎن ﺟﻨﮕﯽ در آﺳامن درﮔـﺮﻓـﺖ .ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و
ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎﻧـﺶ ﺑـﺎ اژدﻫـﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧـﺪ و اژدﻫـﺎ و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎﻧـﺶ در ﺑ ﺮاﺑـﺮ آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﭘﯿﮑﺎر اﯾﺴﺘﺎدﻧـﺪ ۸ ،ا ّﻣـﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧـﻮردﻧـﺪ و ﭘـﺎﯾﮕﺎه ﺧـﻮد را در آﺳامن از دﺳـﺖ دادﻧـﺪ ۹ .اژدﻫـﺎی ﺑـﺰرگ ﺑـﻪ زﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪه ﺷـﺪ،
ﻫامن ﻣﺎر ﮐﻬﻦ ﮐﻪ اﺑﻠﯿﺲ ﯾﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺎم دارد و ﺟﻤﻠﮥ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﻫﻢ او و ﻫﻢ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺶ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣـﺰﻗﯿﺎل ﻓـﺼﻞ  ۲۸آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۲ﺗـﺎ  ۱۲ :۱۸ای ﭘﴪ اﻧـﺴﺎن ،ﺑـﺮ ﭘـﺎدﺷـﺎه ﺻـﻮر ﻣـﺮﺛﯿﻪای ﺑﴪا و او را ﺑـﮕﻮ ،ﺧـﺪاوﻧـﺪﮔـﺎ ْر ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓـﺮﻣـﺎﯾﺪ» :ﺗـﻮ اﻟـﮕﻮی ﮐامل ﺑـﻮدی ،آﮐﻨﺪه از ﺣﮑﻤﺖ و ﮐﺎﻣـﻞ در
زﯾﺒﺎﯾﯽ ۱۳ .ﺗـﻮ در ﻋـﺪن ﺑـﻮدی ،در ﺑـﺎغ ﺧـﺪا و ﻫـﺮ ﮔـﻮﻧـﻪ ﺳـﻨﮓ ﮔـ ﺮاﻧـﺒﻬﺎ زﯾﻨﺖ ﺗـﻮ ﺑـﻮد :ﻟـﻌﻞ و ﯾﺎﻗـﻮت زرد و اﳌـﺎسِ ،زﺑَـﺮ َﺟـﺪ و ﻋﻘﯿﻖ و ﯾﺸﺐ ،ﯾﺎﻗـﻮت ﮐﺒﻮد و ﻓﯿﺮوزه و زﻣـ ّﺮد .ﻧﮕﯿﻦداﻧـﻬﺎ و
ﮐﻨﺪهﮐﺎرﯾﻬﺎﯾﺖ از ﺻـﻨﻌﺖ ﻃـﻼ ﺑـﻮد؛ اﯾﻨﻬﺎ ﻫـﻤﻪ ،در روز آﻓـﺮﯾﻨﺸﺖ ﻣﻬﯿﺎ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ۱۴ .ﺗـﻮ ﮐﺮوﺑﯽِ ﻣـﺴﺢ ﺷـﺪۀ ﺳـﺎﯾﻪﮔﺴـﱰ ﺑـﻮدی و ﻣـﻦ ﺗـﻮ را ﺑﺮﻗ ﺮار داﺷـﺘﻪ ﺑـﻮدم؛ ﺗـﻮ ﺑـﺮ ﮐﻮ ِه ﻣ ِ
ـﻘﺪس ﺧـﺪا ﺑـﻮدی و در
ﻣﯿﺎن ﺳـﻨﮕﻬﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﻣﯽﺧﺮاﻣﯿﺪی ۱۵ .از روزی ﮐﻪ آﻓـﺮﯾﺪه ﺷـﺪی ،ﺗـﺎ روزی ﮐﻪ ﴍارت در ﺗـﻮ ﯾﺎﻓـﺖ ﺷـﺪ ،در ﻃـﺮﯾﻘﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﻮدی ۱۶ .اﻣـﺎ از ﮐرثت ﺳﻮداﮔـﺮﯾﺖ ،ﺑـﻄﻦ ﺗـﻮ از ﺧـﺸﻮﻧـﺖ آﮐﻨﺪه ﺷـﺪ و
ﮔـﻨﺎه ورزﯾﺪی .ﭘـﺲ ﺗـﻮ را ﭼـﻮن ﭼﯿ ِﺰ ﻧـﺠﺲ از ﮐﻮه ﺧـﺪا ﺑﯿﺮون اﻓﮑﻨﺪم و ﺗـﻮ را ای ﮐﺮوﺑﯽِ ﺳـﺎﯾﻪﮔﺴـﱰ ،از ﻣﯿﺎن ﺳـﻨﮕﻬﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﻧـﺎﺑـﻮد ﮐﺮدم ۱۷ .دﻟـﺖ از زﯾﺒﺎﯾﯽات ﻣـﻐﺮور ﮔﺸـﺖ و ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﻓّـﺮ و
ﺷﮑﻮﻫـﺖ ،ﺣﮑﻤﺖ ﺧـﻮﯾﺶ را ﻓـﺎﺳـﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪی .ﭘـﺲ ﺗـﻮ را ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪم و در ﻣـﻌﺮض متـﺎﺷـﺎی ﭘـﺎدﺷـﺎﻫـﺎن ﻧـﻬﺎدم ۱۸ .ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ ِ
ﮐرثت ﮔـﻨﺎﻫـﺖ و ﺑﯽاﻧـﺼﺎﻓﯽِ ﺳﻮداﮔﺮیات ،ﻣﮑﺎﻧـﻬﺎی ﻣ ِ
ـﻘﺪس ﺧـﻮﯾﺶ
را ُﻣﻠَ ّﻮث ﺳﺎﺧﺘﯽ؛ ﭘﺲ آﺗﺸﯽ از ﻣﯿﺎﻧﺖ ﺑﯿﺮون آوردم ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎن ﻫﻤﮥ ﻧﻈﺎرهﮔﺮاﻧﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺧﺎﮐﺴﱰ ﺳﺎﺧﺘﻢ.
اِﺷﻌﯿﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱۴آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۲ﺗـﺎ » ۱۲ :۱۴ای ﺳـﺘﺎره ﺻـﺒﺢ ،ای ﭘﴪ ﻓﺠـﺮ ،ﭼـﮕﻮﻧـﻪ از آﺳامن ﻓـﺮو اﻓـﺘﺎدهای! ای ﮐﻪ ﻣـﻠﺘﻬﺎ را ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﺳـﺎﺧﺘﯽ ،ﭼـﮕﻮﻧـﻪ ﺧـﻮد ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪه ﺷـﺪهای!  ۱۳در دل ﺧـﻮد
ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ’ :ﺑـﻪ آﺳامن ﺻـﻌﻮد ﺧﻮاﻫـﻢ ﮐﺮد ،و ﺗـﺨﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮاﺗـﺮ از ﺳـﺘﺎرﮔـﺎن ﺧـﺪا ﺧﻮاﻫـﻢ اﻓﺮاﺷـﺖ؛ ﺑـﺮ ﮐﻮ ِه اﺟﺘامع ﺟـﻠﻮس ﺧﻮاﻫـﻢ ﮐﺮد ،ﺑـﺮ ﺑـﻠﻨﺪﺗـﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﮐﻮه ﻣـﻘﺪس؛  ۱۴ﺑـﻪ ﻓﺮاز ﺑـﻠﻨﺪﯾﻬﺎی اﺑﺮﻫـﺎ
ﺻﻌﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ«‘.
ﺳـﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓـﺼﻞ  ۱ :۳و اﻣـﺎ ﻣـﺎر از ﻫﻤﮥ وﺣـﻮش ﺻﺤ ﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧـﺪا ﺳـﺎﺧـﺘﻪ ﺑـﻮد ،زﯾﺮﮐﱰ ﺑـﻮد .او ﺑـﻪ زن ﮔـﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺧـﺪا ﺑ ﺮاﺳـﺘﯽ ﮔـﻔﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐﻪ از ﻫﯿﭻﯾﮏ از درﺧـﺘﺎن ﺑﺎغ ﻧـﺨﻮرﯾﺪ؟«  ۲زن ﺑـﻪ
ﻣـﺎر ﮔـﻔﺖ» :از ﻣﯿﻮۀ درﺧـﺘﺎن ﺑﺎغ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ۳ ،اﻣـﺎ ﺧـﺪا ﮔـﻔﺘﻪ اﺳـﺖ” ،از ﻣﯿﻮۀ درﺧﺘﯽ ﮐﻪ در وﺳـﻂ ﺑﺎغ اﺳـﺖ ﻣـﺨﻮرﯾﺪ و ﺑـﺪان دﺳـﺖ ﻣﺰﻧﯿﺪ ،ﻣـﺒﺎدا مبﯿﺮﯾﺪ ۴ «“.ﻣـﺎر ﺑـﻪ زن ﮔـﻔﺖ» :ﺑـﻪﯾﻘﯿﻦ ﻧـﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﻣـﺮد ۵ .ﺑﻠﮑﻪ ﺧـﺪا ﻣﯽداﻧـﺪ روزی ﮐﻪ از آن ﺑـﺨﻮرﯾﺪ ،ﭼﺸامن ﺷام ﺑـﺎز ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﻫـﻤﭽﻮن ﺧـﺪا ﺷـﻨﺎﺳـﻨﺪۀ ﻧﯿﮏ و ﺑـﺪ ﺧـﻮاﻫﯿﺪ ﺑـﻮد ۶ «.ﭼـﻮن زن دﯾﺪ ﮐﻪ آن درﺧـﺖ ﺧـﻮشﺧـﻮراک اﺳـﺖ و
ﭼـﺸﻢﻧـﻮاز ،و درﺧﺘﯽ دﻟـﺨﻮاه ﺑ ﺮای اﻓـﺰودن داﻧـﺶ ،ﭘـﺲ از ﻣﯿﻮۀ آن ﮔﺮﻓـﺖ و ﺧـﻮرد ،و ﺑـﻪ ﺷـﻮﻫـﺮ ﺧـﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑـﺎ وی ﺑـﻮد داد ،و او ﺧـﻮرد ۷ .آﻧـﮕﺎه ﭼﺸامن ﻫـﺮ دوی آﻧـﻬﺎ ﺑـﺎز ﺷـﺪ و درﯾﺎﻓـﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻋـﺮﯾﺎﻧـﻨﺪ؛ ﭘـﺲ ﺑﺮﮔـﻬﺎی اﻧﺠﯿﺮ ﺑـﻪ ﻫـﻢ دوﺧـﺘﻪ ،ﻟُـﻨﮕﻬﺎ ﺑ ﺮای ﺧـﻮﯾﺸنت ﺳـﺎﺧـﺘﻨﺪ ۸ .و ﺻـﺪای ﯾﻬﻮه ﺧـﺪا را ﺷﻨﯿﺪﻧـﺪ ﮐﻪ در ﺧﻨﮑﯽ روز در ﺑـﺎغ ﻣﯽﺧ ﺮاﻣﯿﺪ ،و آدم و زﻧـﺶ ﺧـﻮد را از ﺣـﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧـﺪا در
ﻣﯿﺎن درﺧـﺘﺎن ﺑﺎغ ﭘـﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧـﺪ ۹ .وﻟﯽ ﯾﻬﻮه ﺧـﺪا آدم را ﻧـﺪا در داده ،ﮔـﻔﺖ» :ﮐﺠﺎ ﻫﺴـﺘﯽ؟«  ۱۰ﮔـﻔﺖ» :ﺻـﺪای ﺗـﻮ را در ﺑﺎغ ﺷﻨﯿﺪم و ﺗﺮﺳﯿﺪم ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋـﺮﯾﺎﻧـﻢ ،از اﯾﻦ رو ﺧﻮد را ﭘـﻨﻬﺎن ﮐﺮدم۱۱ «.
ﺧـﺪا ﮔـﻔﺖ» :ﮐﻪ ﺗـﻮ را ﮔـﻔﺖ ﮐﻪ ﻋـﺮﯾﺎﻧﯽ؟ آﯾﺎ از آن درﺧـﺖ ﮐﻪ ﺗـﻮ را اﻣـﺮ ﻓﺮﻣﻮدم از آن ﻧـﺨﻮری ،ﺧﻮردی؟«  ۱۲آدم ﮔـﻔﺖ» :اﯾﻦ زن ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪی ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﻣـﻦ ﺑـﺎﺷـﺪ ،او از آن درﺧـﺖ ﺑـﻪ ﻣـﻦ داد و
ﻣـﻦ ﺧﻮردم ۱۳ «.آﻧـﮕﺎه ﯾﻬﻮه ﺧـﺪا ﺑـﻪ زن ﮔـﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼـﻪ ﮐﺎر اﺳـﺖ ﮐﻪ ﮐﺮدی؟« زن ﮔـﻔﺖ» :ﻣـﺎر ﻓـﺮﯾﺒﻢ داد و ﻣـﻦ ﺧﻮردم ۱۴ «.ﭘـﺲ ﯾﻬﻮه ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻣـﺎر ﮔـﻔﺖ» :ﭼـﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدی ،از ﻫﻤﮥ ﭼـﺎرﭘـﺎﯾﺎن
و ﻫﻤﮥ وﺣﻮش ﺻﺤﺮا ﻣـﻠﻌﻮﻧﱰی! ﺑـﺮ ﺷﮑﻤﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺧـﺰﯾﺪ و ﻫﻤﮥ روزﻫـﺎی زﻧﺪﮔﯽات ﺧـﺎک ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد ۱۵ .ﻣﯿﺎن ﺗـﻮ و زن ،و ﻣﯿﺎن ﻧﺴـﻞ ﺗـﻮ و ﻧﺴـﻞ زن ،دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﮔـﺬارم؛ او ﴎ ﺗـﻮ را ﺧﻮاﻫـﺪ
ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﺗـﻮ ﭘـﺎﺷﻨﮥ وی را ﺧـﻮاﻫﯽ زد ۱۶ «.و ﺑـﻪ زن ﮔـﻔﺖ» :درد زاﯾامن ﺗـﻮ را ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰون ﮔﺮداﻧـﻢ؛ ﺑـﺎ درد ،ﻓـﺮزﻧـﺪان ﺧـﻮاﻫﯽ زاﯾﯿﺪ .اﺷـﺘﯿﺎق ﺗـﻮ ﺑـﻪ ﺷـﻮﻫﺮت ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ،و او ﺑـﺮ ﺗـﻮ ﻓﺮﻣـﺎن ﺧـﻮاﻫـﺪ
راﻧـﺪ ۱۷ «.و ﺑـﻪ آدم ﮔـﻔﺖ» :ﭼـﻮن ﺳـﺨﻦ زﻧـﺖ را ﺷﻨﯿﺪی و از درﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺗـﻮ را اﻣـﺮ ﮐﺮدم از آن ﻧـﺨﻮری ﺧـﻮردی ،ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺗـﻮ زﻣﯿﻦ ﻣـﻠﻌﻮن ﺷـﺪ؛ در ﻫﻤﮥ روزﻫـﺎی زﻧـﺪﮔﯽات ﺑـﺎ رﻧـﺞ از آن ﺧـﻮاﻫﯽ
ﺧـﻮرد ۱۸ .ﺑ ﺮاﯾﺖ ﺧـﺎر و َﺧـﺲ ﺧﻮاﻫـﺪ روﯾﺎﻧﯿﺪ ،و از ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﺻﺤ ﺮا ﺧﻮاﻫﯽ ﺧـﻮرد ۱۹ .ﺑـﺎ ﻋﺮق ﺟﺒﯿﻦ ﻧـﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺧـﻮرد ،ﺗـﺎ آن ﻫـﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎک ﺑـﺎزﮔﺮدی ﮐﻪ از آن ﮔﺮﻓـﺘﻪ ﺷـﺪی؛ ﭼ ﺮاﮐﻪ ﺗـﻮ ﺧـﺎک
ﻫﺴـﺘﯽ و ﺑـﻪ ﺧـﺎک ﺑـﺎز ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺸـﺖ ۲۰ «.و اﻣـﺎ ،آدم زن ﺧﻮد را ﺣﻮا ﻧـﺎﻣﯿﺪ ،زﯾﺮا او ﻣـﺎدر ﻫﻤﮥ زﻧﺪﮔـﺎن ﺑﻮد ۲۱ .ﯾﻬﻮه ﺧـﺪا ﭘﯿﺮاﻫـﻨﻬﺎﯾﯽ از ﭘﻮﺳـﺖ ﺑﺮای آدم و زﻧـﺶ ﺳـﺎﺧـﺖ و اﯾﺸﺎن را ﭘﻮﺷـﺎﻧﯿﺪ۲۲ .
و ﯾﻬﻮه ﺧـﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :اﮐﻨﻮن آدم ﻫـﻤﭽﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣـﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﮏ و ﺑـﺪ را ﻣﯽﺷـﻨﺎﺳـﺪ .ﻣـﺒﺎدا دﺳـﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﻨﺪ و از درﺧـﺖ ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓـﺘﻪ ﺑـﺨﻮرد و ﺗـﺎ اﺑـﺪ زﻧـﺪه مبـﺎﻧـﺪ ۲۳ «.ﭘـﺲ ﯾﻬﻮه
ﺧـﺪا آدم را از ﺑﺎغ ﻋـﺪن ﺑﯿﺮون راﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ از آن ﮔﺮﻓـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد زراﻋـﺖ ﮐﻨﺪ ۲۴ .ﭘـﺲ آدم را ﺑﯿﺮون راﻧـﺪ ،و در ﺟـﺎﻧـﺐ ﴍﻗﯽ ﺑﺎغ ﻋـﺪن ﮐﺮوﺑﯿﺎن را ﻗﺮار داد و ﺷﻤﺸﯿﺮی آﺗﺸـﺒﺎر را ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ
ﺳﻮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﺗﺎ راه درﺧﺖ ﺣﯿﺎت را ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ«.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۲ﺗـﺎ  ۱۲ :۱۴ﭘـﺲ ،ﻫامنﮔـﻮﻧـﻪ ﮐﻪ ﮔـﻨﺎه ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ ﯾﮏ اﻧـﺴﺎن وارد ﺟـﻬﺎن ﺷـﺪ ،و ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ ﮔـﻨﺎه ،ﻣﺮگ آﻣـﺪ ،و ﺑـﺪﯾﻦﺳـﺎن ﻣﺮگ داﻣﻨﮕﯿﺮ ﻫﻤﮥ آدﻣﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ،از
آﻧـﺠﺎ ﮐﻪ ﻫـﻤﻪ ﮔـﻨﺎه ﮐﺮدﻧـﺪ  ۱۳زﯾﺮا ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﴍﯾﻌﺖ داده ﺷـﻮد ،ﮔـﻨﺎه در ﺟـﻬﺎن وﺟـﻮد داﺷـﺖ ،ا ّﻣـﺎ ﻫـﺮ ﮔـﺎه ﴍﯾﻌﺘﯽ ﻧـﺒﺎﺷـﺪ ،ﮔـﻨﺎه ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎب منﯽآﯾﺪ ۱۴ .ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل ،از آدم ﺗـﺎ ﻣـﻮﺳﯽ ،ﻣﺮگ ﺑـﺮ
ﻫﻤﮕﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺸﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﴎﭘﯿﭽﯽ آدم ﻧﺒﻮد .آدم ،منﻮﻧﮥ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۹ﺗـﺎ  ۱۹ :۳۲زﯾﺮا آﻧـﭽﻪ از ﺧـﺪا ﻣﯽﺗـﻮان ﺷـﻨﺎﺧـﺖ ﺑـﺮ آﻧـﺎن آﺷﮑﺎر اﺳـﺖ ،ﭼـﻮن ﺧـﺪا آن را ﺑـﺮ اﯾﺸﺎن آﺷﮑﺎر ﺳـﺎﺧـﺘﻪ اﺳـﺖ ۲۰ .زﯾﺮا از آﻏـﺎز آﻓـﺮﯾﻨﺶ ﺟـﻬﺎن ،ﺻـﻔﺎت
ﻧـﺎدﯾﺪﻧﯽِ ﺧـﺪا ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗـﺪرتِ ﴎﻣﺪی و اﻟـﻮﻫﯿﺖ او را ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﺎ ادراک از اﻣـﻮر ﺟـﻬﺎنِ ﻣﺨـﻠﻮق ،ﺑـﻪروﺷﻨﯽ دﯾﺪ .ﭘـﺲ آﻧـﺎن را ﻫﯿﭻ ﻋـﺬری ﻧﯿﺴﺖ ۲۱ .زﯾﺮا ﻫـﺮﭼـﻨﺪ ﺧـﺪا را ﺷـﻨﺎﺧـﺘﻨﺪ ،اﻣّـﺎ او را ﭼـﻮن
ﺧـﺪا ﺣـﺮﻣـﺖ ﻧـﺪاﺷـﺘﻨﺪ و ﺳـﭙﺎس ﻧـﮕﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در اﻧـﺪﯾﺸﮥ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺑـﻄﺎﻟـﺖ ﮔـﺮﻓـﺘﺎر آﻣـﺪﻧـﺪ و دﻟـﻬﺎی ﺑﯽﻓـﻬﻢِ اﯾﺸﺎن را ﺗـﺎرﯾﮑﯽ ﻓـﺮا ﮔـﺮﻓـﺖ ۲۲ .اﮔـﺮﭼـﻪ ادﻋـﺎی ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ،اﻣّـﺎ اﺣـﻤﻖ ﮔـﺮدﯾﺪﻧـﺪ ۲۳
و ﺟـﻼل ﺧـﺪای ﻏﯿﺮﻓـﺎﻧﯽ را ﺑـﺎ متـﺜﺎﻟـﻬﺎﯾﯽ ﺷـﺒﯿﻪ اﻧـﺴﺎن ﻓـﺎﻧﯽ و ﭘـﺮﻧـﺪﮔـﺎن و ﺣﯿﻮاﻧـﺎت و ﺧـﺰﻧـﺪﮔـﺎن ﻣـﻌﺎوﺿـﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ ۲۴ .ﭘـﺲ ﺧـﺪا ﻧﯿﺰ اﯾﺸﺎن را در ﺷـﻬﻮات دﻟـﺸﺎن ﺑـﻪ ﻧـﺎﭘـﺎﮐﯽ واﮔـﺬاﺷـﺖ ،ﺗـﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧـﻮدْ
ﺑـﺪﻧـﻬﺎی ﺧـﻮﯾﺶ را ﺑﯽﺣـﺮﻣـﺖ ﺳـﺎزﻧـﺪ ۲۵ .آﻧـﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖِ ﺧـﺪا را ﺑـﺎ دروغ ﻣـﻌﺎوﺿـﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﻣﺨـﻠﻮق را ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﺧـﺎﻟـﻖ ﭘـﺮﺳـﺘﺶ و ﺧـﺪﻣـﺖ منـﻮدﻧـﺪ ،ﺧـﺎﻟﻘﯽ ﮐﻪ ﺗـﺎ اﺑـﺪ او را ﺳـﭙﺎس ﺑـﺎد .آﻣﯿﻦ ۲۶ .ﭘـﺲ
ﺧـﺪا ﻧﯿﺰ اﯾﺸﺎن را در ﺷـﻬﻮاﺗﯽ ﴍمآور ﺑـﻪ ﺣـﺎل ﺧـﻮد واﮔـﺬاﺷـﺖ .ﺣﺘﯽ زﻧـﺎﻧـﺸﺎن ،رواﺑـﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑـﺎ رواﺑـﻂ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣـﻌﺎوﺿـﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ ۲۷ .ﺑـﻪ ﻫﻤﯿﻦﺳـﺎن ،ﻣـﺮدان ﻧﯿﺰ از رواﺑـﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑـﺎ زﻧـﺎن
دﺳـﺖ ﮐﺸﯿﺪه ،در آﺗـﺶ ﺷـﻬﻮت ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳـﻮﺧـﺘﻨﺪ .ﻣـﺮد ﺑـﺎ ﻣـﺮد ﻣـﺮﺗﮑﺐ اﻋامل ﴍمآور ﺷـﺪه ،ﻣﮑﺎﻓـﺎتِ درﺧـﻮرِ اﻧﺤـﺮاﻓـﺸﺎن را در ﺧـﻮد ﯾﺎﻓـﺘﻨﺪ ۲۸ .و ﻫامنﮔـﻮﻧـﻪ ﮐﻪ ﺑـﺮای آﻧـﺎن ﺷـﻨﺎﺧـﺖ
ﺧـﺪا ارزﺷﯽ ﻧـﺪاﺷـﺖ ،ﺧـﺪا ﻧﯿﺰ آﻧـﺎن را ﺑـﻪ ذﻫﻨﯽ ﻓـﺮوﻣـﺎﯾﻪ واﮔـﺬاﺷـﺖ ﺗـﺎ ﻣـﺮﺗﮑﺐ اﻋامل ﻧـﺎﺷـﺎﯾﺴﺖ ﺷـﻮﻧـﺪ ۲۹ .اﯾﺸﺎن از ﻫـﺮ ﮔـﻮﻧـﻪ ﻧـﺎدرﺳـﺘﯽ ،ﴍارت ،ﻃـﻤﻊ و ﺧـﺒﺎﺛـﺖ آﮐﻨﺪهاﻧـﺪ .ﻣـﻤﻠﻮ از ﺣﺴـﺪ ،ﻗـﺘﻞ،
ﺟـﺪال ،ﻓـﺮﯾﺐ و ﺑـﺪﺧـﻮاﻫﯽاﻧـﺪ .ﺷـﺎﯾﻌﻪﺳـﺎز ۳۰ ،ﺗـﻬﻤﺖزن ،ﻣـﺘﻨﻔﺮ از ﺧـﺪا ،ﮔﺴـﺘﺎخ ،ﻣﺘﮑﱪ و ﺧـﻮدﺳـﺘﺎﯾﻨﺪ .ﺑـﺮای اﻧـﺠﺎم اﻋامل ﴍﯾﺮاﻧـﻪ ،راﻫـﻬﺎﯾﯽ ﻧـﻮ اﺑـﺪاع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧـﺎﻓـﺮﻣـﺎن ﺑـﻪ واﻟـﺪﯾﻦ ۳۱ ،ﺑﯽﻓـﻬﻢ،
ﺑﯽوﻓـﺎ ،ﺑﯽﻋـﺎﻃـﻔﻪ و ﺑﯽرﺣـﻤﻨﺪ ۳۲ .ﻫـﺮﭼـﻨﺪ از ﺣﮑﻢ ﻋـﺎدﻻﻧﮥ ﺧـﺪا آﮔـﺎﻫـﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻓـﺎت ﻣـﺮﺗﮑﺒﺎنِ ﭼﻨﯿﻦ اﻋامﻟﯽ ﻣـﺮگ اﺳـﺖ ،ﻧـﻪ ﺗـﻨﻬﺎ ﺧـﻮدْ آﻧـﻬﺎ را اﻧـﺠﺎم ﻣﯽدﻫـﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣـﺮﺗﮑﺐ آﻧـﻬﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳـﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓـﺼﻞ  ۶ﺗـﺎ  ۱ :۸و اﻣـﺎ ﭼـﻮن ﺷامر آدﻣﯿﺎن ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓـﺖ و دﺧﱰان ﺑﺮای اﯾﺸﺎن زاده ﺷـﺪﻧـﺪ ۲ ،ﭘﴪان ﺧـﺪا دﯾﺪﻧـﺪ ﮐﻪ دﺧﱰان آدﻣﯿﺎن زﯾﺒﺎروﯾﻨﺪ ،و ﻫـﺮ ﯾﮏ را ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔـﺰﯾﺪﻧـﺪ
ﺑـﻪ زﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓـﺘﻨﺪ ۳ .و ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻓﺮﻣـﻮد» :روح ﻣـﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﻧـﺴﺎن ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ ﻣـﺎﻧـﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻣـﻮﺟـﻮدی ﻓـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ :روزﻫـﺎی او ﺻـﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳـﺎل ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ۴ «.در آن روزﮔـﺎر و ﭘـﺲ از آن،
ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮان ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ ﺑـﻮدﻧـﺪ ،زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﴪان ﺧـﺪا ﺑـﻪ دﺧﱰان آدﻣﯿﺎن درآﻣـﺪﻧـﺪ و آﻧـﺎن ﻓـﺮزﻧـﺪان ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑـﻪ دﻧﯿﺎ آوردﻧـﺪ .اﯾﻨﺎن ﭘﻬـﻠﻮاﻧـﺎﻧﯽ از روزﮔـﺎران ﮐﻬﻦ ﺑـﻮدﻧـﺪ ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﻧـﺎمآور ﺷـﺪﻧـﺪ ۵ .و
ﺧـﺪاوﻧـﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﴍارت اﻧـﺴﺎن ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﺳـﺖ ،و ﻫـﺮ ِ
ﻧﯿﺖ اﻧـﺪﯾﺸﻪﻫـﺎی دل او ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﺑ ﺮای ﺑـﺪی اﺳـﺖ و ﺑـﺲ؛  ۶و ﺧـﺪاوﻧـﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧـﺴﺎن را ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ ﺳـﺎﺧـﺘﻪ ﺑـﻮد ،ﻣـﺘﺄﺳـﻒ ﺷـﺪ و در دل
ﺧﻮد ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮔﺸـﺖ ۷ .ﭘـﺲ ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻧـﺴﺎن را ﮐﻪ آﻓـﺮﯾﺪهام از روی زﻣﯿﻦ ﻣـﺤﻮ ﺧﻮاﻫـﻢ ﺳـﺎﺧـﺖ ،اﻧـﺴﺎن و ﭼـﺎرﭘـﺎﯾﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔـﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔـﺎن آﺳامن را ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺳـﺎﺧنت آﻧـﻬﺎ ﻣـﺘﺄﺳـﻒ ﺷـﺪم«.
 ۸اﻣـﺎ ﻧﻮح در ﻧـﻈﺮ ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻓﯿﺾ ﯾﺎﻓـﺖ ۹ .و اﯾﻦ اﺳـﺖ ﺗـﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻧﺴـﻞ ﻧﻮح .ﻧﻮح ﻣﺮدی ﺑـﻮد ﭘـﺎرﺳـﺎ و در روزﮔـﺎر ﺧـﻮﯾﺶ ﺑﯽﻋﯿﺐ .ﻧﻮح ﺑـﺎ ﺧـﺪا راه ﻣﯽرﻓـﺖ ۱۰ .و ﻧﻮح ﺳـﻪ ﭘﴪ آورد :ﺳـﺎم و ﺣـﺎم و
ﯾﺎ ِﻓـﺚ ۱۱ .ﺑـﺎری ،زﻣﯿﻦ در ﻧـﻈﺮ ﺧـﺪا ﻓـﺎﺳـﺪ و آﮐﻨﺪه از ﺧـﺸﻮﻧـﺖ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ۱۲ .و ﺧـﺪا زﻣﯿﻦ را دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻓـﺎﺳـﺪ ﮔﺸـﺘﻪ ﺑـﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ متـﺎﻣﯽ ﺑﴩ راه ﺧـﻮد را ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ ﻓـﺎﺳـﺪ ﮐﺮده ﺑـﻮدﻧـﺪ ۱۳ .ﭘـﺲ
ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻧـﻮح ﮔـﻔﺖ» :ﭘـﺎﯾﺎن متـﺎﻣﯽ ﺑﴩ ﺑـﻪ ﺣـﻀﻮرم رﺳﯿﺪه اﺳـﺖ ،زﯾﺮا زﻣﯿﻦ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ آﻧـﺎن آﮐﻨﺪه از ﺧـﺸﻮﻧـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﯾﻨﮏ آﻧـﺎن را ﺑـﺎ زﻣﯿﻦ ﻧـﺎﺑـﻮد ﺧـﻮاﻫـﻢ ﮐﺮد ۱۴ .ﭘـﺲ ﺑ ﺮای ﺧـﻮد ﮐﺸﺘﯽای از
ﭼﻮب ﮐﻮﻓـﺮ ﺑـﺴﺎز ،و ﺣﺠﺮهﻫـﺎﯾﯽ در آن ﺑـﻨﺎ ﮐﻦ ،و درون و ﺑﯿﺮوﻧـﺶ را ﻗﯿﺮاﻧـﺪود منـﺎ ۱۵ .آن را اﯾﻦﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﺴﺎز :درازای ﮐﺸﺘﯽ ﺳﯿﺼﺪ ِذراع ،ﭘـﻬﻨﺎﯾﺶ ﭘـﻨﺠﺎه ِذراع و ﺑـﻠﻨﺪیاش ﺳﯽ ِذراع ﺑـﺎﺷـﺪ ۱۶ .ﺑﺮای
ﮐﺸﺘﯽ روزﻧـﻪای ﺑـﻪ اﻧـﺪازۀ ﯾﮏ ِذراع از ﺑـﺎﻻی آن ﺑـﺴﺎز .د ِر ﮐﺸﺘﯽ را در ﭘﻬـﻠﻮی آن ﺑـﮕﺬار و ﻃـﺒﻘﺎت ﭘـﺎﯾﯿﻦ و وﺳـﻂ و ﺑـﺎﻻ در آن ﺑـﻨﺎ ﮐﻦ ۱۷ .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﻣـﻦ ﺗـﻮﻓـﺎنِ آب ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽآورم ﺗـﺎ ﻫـﺮ
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ذیﺟﺴـﺪی را ﮐﻪ ﻧـَﻔ َِﺲ ﺣﯿﺎت در آن ﺑـﺎﺷـﺪ از زﯾﺮ آﺳامن ﻧـﺎﺑﻮد ﺳـﺎزم .ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ اﺳـﺖ ،ﺧﻮاﻫـﺪ ﻣﺮد ۱۸ .ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻬـﺪ ﺧﻮد را ﺑـﺎ ﺗـﻮ اﺳـﺘﻮار ﺧﻮاﻫـﻢ ﺳـﺎﺧـﺖ ،و ﺗـﻮ ﺑـﻪ ﮐﺸﺘﯽ در ﺧﻮاﻫﯽ آﻣـﺪ؛ ﺗـﻮ و
ﭘﴪاﻧـﺖ و زﻧـﺖ و زﻧـﺎن ﭘﴪاﻧـﺖ ،ﻫـﻤﺮاه ﺗـﻮ ۱۹ .از ﻫﻤﮥ ﺟـﺎﻧـﺪاران ،از ﻫـﺮ ذیﺟﺴـﺪی ،ﺟﻔﺘﯽ از ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ،ﺑـﻪ درون ﮐﺸﺘﯽ ﺑﱪ ﺗـﺎ آﻧـﻬﺎ را ﺑـﺎ ﺧﻮد زﻧـﺪه ﻧـﮕﺎه داری .ﻧـﺮ و ﻣـﺎده ﺑـﺎﺷـﻨﺪ ۲۰ .از ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ
ﭘﺮﻧـﺪه ،از ﻫـﺮ ﮔـﻮﻧـﻪ ﭼـﺎرﭘـﺎ و از ﻫـﺮ ﮔـﻮﻧـﻪ ﺧﺰﻧـﺪۀ زﻣﯿﻦ ،ﺟﻔﺘﯽ از ﻫـﺮ ﮔـﻮﻧـﻪ ﻧﺰد ﺗـﻮ ﺧﻮاﻫـﻨﺪ آﻣـﺪ ﺗـﺎ آﻧـﻬﺎ را زﻧـﺪه ﻧـﮕﺎه داری ۲۱ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻫـﺮ ﮔـﻮﻧـﻪ آذوﻗﮥ ﺧـﻮردﻧﯽ ﺑﺮﮔﯿﺮ و ﺑﯿﻨﺪوز ،ﺗـﺎ ﺑ ﺮای ﺗـﻮ و
آﻧـﻬﺎ ﺧﻮراک ﺑـﺎﺷـﺪ ۲۲ «.ﭘـﺲ ﻧﻮح ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد؛ او ﻫﺮآﻧـﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ وی ﻓﺮﻣـﺎن داده ﺑﻮد ،ﺑـﻪ اﻧـﺠﺎم رﺳـﺎﻧﯿﺪ .ﻓـﺼﻞ  ۱ :۷آﻧـﮕﺎه ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻧﻮح ﮔـﻔﺖ» :ﺗـﻮ و ﻫﻤﮥ اﻫـﻞ ﺧـﺎﻧـﻪات ﺑـﻪ ﮐﺸﺘﯽ درآﯾﯿﺪ،
زﯾﺮا ﺗـﻮ را در اﯾﻦ ﻋﴫ در ﺣـﻀﻮر ﺧـﻮد ﭘـﺎرﺳـﺎ دﯾﺪم ۲ .از ﻫﻤﮥ ﭼـﺎرﭘـﺎﯾﺎن ﻃـﺎﻫـﺮ ،ﻫـﻔﺖ ﺟـﻔﺖ ،ﻧـﺮ و ﻣـﺎده ،ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﺑﺮﮔﯿﺮ ،و از ﭼـﺎرﭘـﺎﯾﺎن ﻧـﺠﺲ ،ﯾﮏ ﺟـﻔﺖ ،ﻧـﺮ و ﻣـﺎده ۳ ،و ﻧﯿﺰ از ﭘﺮﻧـﺪﮔـﺎن آﺳامن
ﻫـﻔﺖ ﺟـﻔﺖ ،ﻧـﺮ و ﻣـﺎده ،ﺗـﺎ ﻧﺴـﻞ آﻧـﻬﺎ را ﺑـﺮ روی متـﺎم زﻣﯿﻦ زﻧـﺪه ﻧـﮕﺎه داری ۴ .زﯾﺮا ﻣـﻦ ﭘـﺲ از ﻫـﻔﺖ روز ،ﭼﻬـﻞ روز و ﭼﻬـﻞ ﺷـﺐ ﺑـﺎران ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫـﻢ ﺑـﺎراﻧﯿﺪ ،و ﻫـﺮ ﻣﻮﺟﻮدی را ﮐﻪ ﺳـﺎﺧـﺘﻪام از
روی زﻣﯿﻦ ﻣـﺤﻮ ﺧﻮاﻫـﻢ ﮐﺮد ۵ «.و ﻧﻮح ﻫﺮآﻧـﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ وی ﻓﺮﻣـﺎن داده ﺑﻮد ،ﺑـﻪ اﻧـﺠﺎم رﺳـﺎﻧﯿﺪ ۶ .ﻧﻮح ﺷـﺸﺼﺪ ﺳـﺎﻟـﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻓـﺎنِ آب ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ آﻣـﺪ؛  ۷و ﻧﻮح ﺑـﺎ ﭘﴪاﻧـﺶ و زﻧـﺶ و زﻧـﺎن
ﭘﴪاﻧـﺶ ﺑـﻪ ﮐﺸﺘﯽ درآﻣـﺪﻧـﺪ ﺗـﺎ از آب ﺗﻮﻓـﺎن در اﻣـﺎن ﺑـﺎﺷـﻨﺪ ۸ .ﭼـﺎرﭘـﺎﯾﺎن ﻃـﺎﻫـﺮ و ﭼـﺎرﭘـﺎﯾﺎن ﻧـﺠﺲ ،ﭘﺮﻧﺪﮔـﺎن و ﻫﻤﮥ ﺧﺰﻧﺪﮔـﺎن روی زﻣﯿﻦ ۹ ،دو ﺑـﻪ دو ،ﻧـﺮ و ﻣـﺎده ،ﻫامنﮔﻮﻧـﻪ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻧﻮح ﻓﺮﻣـﺎن
داده ﺑﻮد ،ﻧﺰد ﻧﻮح ﺑـﻪ ﮐﺸﺘﯽ درآﻣـﺪﻧـﺪ ۱۰ .و ﭘـﺲ از ﻫـﻔﺖ روز ،آب ﺗﻮﻓـﺎن ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ آﻣـﺪ ۱۱ .در ﺳـﺎل ﺷـﺸﺼﺪم از زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮح ،در روز ﻫـﻔﺪﻫـﻢ از ﻣـﺎه د ّوم ،آری ،در ﻫامن روز ،ﻫﻤﮥ ﭼـﺸﻤﻪﻫـﺎی
ژرﻓـﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻓـﻮران ﮐﺮد و ﭘﻨﺠﺮهﻫـﺎی آﺳامن ﮔـﺸﻮده ﺷـﺪ ۱۲ .و ﺑـﺎران ﭼﻬـﻞ روز و ﭼﻬـﻞ ﺷـﺐ ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﺑـﺎرﯾﺪ ۱۳ .در ﻫامن روز ،ﻧـﻮح و ﭘﴪاﻧـﺶ ﺳـﺎم و ﺣـﺎم و ﯾﺎ ِﻓـﺚ و زن ﻧـﻮح و ﺳـﻪ زوﺟﮥ
ﭘﴪاﻧـﺶ ﺑـﺎ آﻧـﻬﺎ ﺑـﻪ ﮐﺸﺘﯽ درآﻣـﺪﻧـﺪ ۱۴ ،آﻧـﺎن و ﻫﻤﮥ وﺣـﻮش ،ﮔـﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﮔـﻮﻧـﻪ ،و ﻫﻤﮥ ﭼـﺎرﭘـﺎﯾﺎن ،ﮔـﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﮔـﻮﻧـﻪ ،و ﻫﻤﮥ ﺧﺰﻧﺪﮔـﺎن روی زﻣﯿﻦ ،ﮔـﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﮔـﻮﻧـﻪ ،و ﻫﻤﮥ ﭘﺮﻧﺪﮔـﺎن ﮔـﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﮔـﻮﻧـﻪ ،ﻫﻤﮥ
ﻣﺮﻏـﺎن و ﻫﻤﮥ ﺑـﺎﻟـﺪاران ۱۵ .ﭘـﺲ دو ﺑـﻪ دو ،از ﻫـﺮ ذیﺟﺴـﺪی ﮐﻪ ﻧـَﻔ َِﺲ ﺣﯿﺎت در ﺧﻮد داﺷـﺖ ،ﻧﺰد ﻧﻮح ﺑـﻪ ﮐﺸﺘﯽ درآﻣـﺪﻧـﺪ ۱۶ .و آﻧـﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺧـﻞ ﺷـﺪﻧـﺪ ،ﻫامنﮔﻮﻧـﻪ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻧﻮح ﻓﺮﻣـﺎن داده
ﺑـﻮد ،ﻧـﺮ و ﻣـﺎده از ﻫـﺮ ذیﺟﺴـﺪ ﺑـﻮدﻧـﺪ .آﻧـﮕﺎه ﺧـﺪاوﻧـﺪ در را ﺑـﺮ او ﺑﺴـﺖ ۱۷ .و ﺗـﻮﻓـﺎن ﭼﻬـﻞ روز ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ اداﻣـﻪ داﺷـﺖ ،و آب اﻓـﺰون ﮔﺸـﺖ و ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺮﮔﺮﻓـﺖ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﺑـﻠﻨﺪ ﺷـﺪ ۱۸ .و آب
ﭼﯿﺮﮔﯽ ﯾﺎﻓـﺘﻪ ،ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓـﺖ ،و ﮐﺸﺘﯽ ﺑـﺮ ﺳـﻄﺢ آب ﺷـﻨﺎور ﺷـﺪ ۱۹ .و آب ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ زﯾﺎد و زﯾﺎدﺗـﺮ ﻏـﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓـﺖ ﺗـﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﻮﻫـﻬﺎی ﺑـﻠﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ متـﺎﻣﯽ آﺳامن ﺑﻮد ،ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷـﺪ۲۰ .
آب ﭘـﺎﻧﺰده ِذراع از ﮐﻮﻫـﻬﺎ ﺑـﺎﻻﺗـﺮ رﻓـﺖ و آﻧـﻬﺎ را ﭘـﻮﺷـﺎﻧﯿﺪ ۲۱ .ﻫـﺮ ذیﺟﺴـﺪی ﮐﻪ ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،از ﭘﺮﻧـﺪﮔـﺎن و ﭼـﺎرﭘـﺎﯾﺎن و وﺣـﻮش و ﻫﻤﮥ اﻧـﺒﻮه ﺟـﻨﺒﻨﺪﮔـﺎن ﮐﻮﭼﮏ روی زﻣﯿﻦ و ﻫﻤﮥ
آدﻣﯿﺎن ،ﺗـﻠﻒ ﺷـﺪ ۲۲ .ﻫﺮآﻧـﭽﻪ ﺑـﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﺑـﻮد و ﻧَـﻔ َِﺲ ﺣﯿﺎت در ﺑﯿﻨﯽ داﺷـﺖ ،مبﺮد ۲۳ .او ﻫـﺮ ﻣﻮﺟـﻮدی را ﮐﻪ ﺑـﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑـﻮد ،ﻣـﺤﻮ ﮐﺮد ،از آدﻣﯿﺎن و ﭼـﺎرﭘـﺎﯾﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔـﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔـﺎن آﺳامن.
آﻧـﻬﺎ از زﻣﯿﻦ ﻣـﺤﻮ ﺷـﺪﻧـﺪ؛ ﺗـﻨﻬﺎ ﻧﻮح ﺑـﺎﻗﯽ ﻣـﺎﻧـﺪ و آﻧـﻬﺎ ﮐﻪ ﺑـﺎ وی در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ۲۴ .و آب ﺻـﺪ و ﭘـﻨﺠﺎه روز ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ ﭼﯿﺮه ﺑﻮد .ﻓـﺼﻞ  ۱ :۸و اﻣـﺎ ،ﺧـﺪا ﻧﻮح و ﻫﻤﮥ وﺣﻮش و ﭼـﺎرﭘـﺎﯾﺎن را ﮐﻪ ﺑـﺎ او
در ﮐﺸﺘﯽ ﺑـﻮدﻧـﺪ ﺑـﻪ ﯾﺎد آورد ،و ﺧـﺪا ﺑـﺎدی ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ وزاﻧﯿﺪ و آب ﻓـﺮوﮐﺶ ﮐﺮد ۲ .ﭼـﺸﻤﻪﻫـﺎی ژرﻓـﺎ و ﭘﻨﺠﺮهﻫـﺎی آﺳامن ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪ؛ و ﺑـﺎران از آﺳامن ﺑـﺎزاﯾﺴﺘﺎد ۳ .و آب رﻓـﺘﻪ رﻓـﺘﻪ از روی زﻣﯿﻦ
ﺑﺮﮔﺸـﺖ .در ﭘـﺎﯾﺎن ﺻـﺪ و ﭘـﻨﺠﺎه روز ،آب ﮐﻢ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ۴ .در روز ﻫـﻔﺪﻫـﻢ از ﻣـﺎه ﻫـﻔﺘﻢ ،ﮐﺸﺘﯽ ﺑـﺮ ﮐﻮﻫـﻬﺎی آرارات ﻗـ ﺮار ﮔـﺮﻓـﺖ ۵ .ﺗـﺎ ﻣـﺎه دﻫـﻢ ،آب ﻫـﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎﻫـﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓـﺖ ﺗـﺎ آن ﮐﻪ در
ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ روز از ﻣـﺎه دﻫـﻢ ،ﻗـﻠﻪﻫـﺎی ﮐﻮﻫـﻬﺎ منـﺎﯾﺎن ﮔﺸـﺖ ۶ .ﭘـﺲ از ﭼﻬـﻞ روز ،ﻧﻮح ﭘﻨﺠﺮهای را ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯽ ﺳـﺎﺧـﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔـﺸﻮد  ۷و ﮐﻼﻏﯽ را رﻫـﺎ ﮐﺮد .ﮐﻼغ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﺳـﻮ و آن ﺳـﻮ ﻣﯽرﻓـﺖ ﺗـﺎ آن
ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﺷـﺪ ۸ .ﺳـﭙﺲ ﮐﺒﻮﺗﺮی را از ﻧﺰد ﺧـﻮﯾﺶ رﻫـﺎ ﮐﺮد ﺗـﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ آﯾﺎ آب از روی زﻣﯿﻦ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده اﺳـﺖ ۹ .وﻟﯽ ﮐﺒﻮﺗـﺮ ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎﻫﯽ ﺑ ﺮای ﮐﻒ ﭘـﺎﻫـﺎی ﺧـﻮد ﻧﯿﺎﻓـﺖ و ﻧﺰد ﻧـﻮح ﺑـﻪ ﮐﺸﺘﯽ
ﺑـﺎزﮔﺸـﺖ ،زﯾﺮا آب ﻫﻤﮥ ﺳـﻄﺢ زﻣﯿﻦ را ﭘـﻮﺷـﺎﻧﯿﺪه ﺑـﻮد .ﭘـﺲ او دﺳـﺖ ﺧـﻮد را دراز ﮐﺮد و ﮐﺒﻮﺗـﺮ را ﮔﺮﻓـﺖ و آن را ﻧﺰد ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑـﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ ۱۰ .ﻧـﻮح ﻫـﻔﺖ روز دﯾﮕﺮ درﻧـﮓ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮ ﺑـﺎر
ﮐﺒﻮﺗـﺮ را از ﮐﺸﺘﯽ رﻫـﺎ ﮐﺮد ۱۱ .ﺷـﺎﻣـﮕﺎﻫـﺎن ،ﮐﺒﻮﺗـﺮ ﻧﺰد او ﺑـﺎزﮔﺸـﺖ ،و اﯾﻨﮏ ﺑﺮگ زﯾﺘﻮن ﺗـﺎزهای ﺑـﻪ ﻣـﻨﻘﺎر داﺷـﺖ .ﭘـﺲ ﻧﻮح داﻧﺴـﺖ ﮐﻪ آب از روی زﻣﯿﻦ ﮐﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ۱۲ .او ﻫـﻔﺖ روز دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
درﻧـﮓ ﮐﺮد و ﮐﺒﻮﺗـﺮ را رﻫـﺎ ﺳـﺎﺧـﺖ ،و ﮐﺒﻮﺗـﺮ دﯾﮕﺮ ﻧـﺰد وی ﺑـﺎزﻧﮕﺸـﺖ ۱۳ .در ﺷـﺸﺼﺪ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳـﺎل از زﻧـﺪﮔﯽ ﻧـﻮح ،در روز ﻧﺨﺴـﺖ از ﻣـﺎه ﻧﺨﺴـﺖ ،آب از روی زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﺷـﺪ .آﻧـﮕﺎه ﻧـﻮح
ﴎﭘﻮش ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺮﮔﺮﻓـﺖ و دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺳـﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ۱۴ .در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﻫـﻔﺘﻢ از ﻣـﺎه د ّوم ،زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ۱۵ .آﻧـﮕﺎه ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻧـﻮح ﮔـﻔﺖ»۱۶ :از ﮐﺸﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎ،
ﺗـﻮ و زﻧـﺖ و ﭘﴪاﻧـﺖ و زﻧـﺎن ﭘﴪاﻧـﺖ ﻫـﻤﺮاه ﺗـﻮ ۱۷ .ﻫﻤﮥ ﺟـﺎﻧـﺪاراﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻮاَﻧـﺪ ،ﻫـﺮ ذیﺟﺴـﺪی را از ﭘﺮﻧـﺪﮔـﺎن و ﭼـﺎرﭘـﺎﯾﺎن و ﻫﻤﮥ ﺧﺰﻧـﺪﮔـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰﻧـﺪ ،ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﺑﯿﺮون آور ﺗـﺎ ﺑـﺮ
زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﴩ ﺷـﺪه ،در ﺟـﻬﺎن ﺑـﺎرور و ﮐﺜﯿﺮ ﮔﺮدﻧـﺪ ۱۸ «.ﭘـﺲ ﻧـﻮح ﺑـﺎ ﭘﴪاﻧـﺶ و زﻧـﺶ و زﻧـﺎن ﭘﴪاﻧـﺶ ﺑﯿﺮون آﻣـﺪ ۱۹ .و ﻫﻤﮥ وﺣـﻮش ،ﻫﻤﮥ ﺧﺰﻧـﺪﮔـﺎن ،ﻫﻤﮥ ﭘﺮﻧـﺪﮔـﺎن ،و ﻫﺮآﻧـﭽﻪ ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺧـﺎﻧﻮادهﻫـﺎﯾﺸﺎن ،از ﮐﺸﺘﯽ ﺑـﻪ در آﻣـﺪﻧـﺪ ۲۰ .آﻧـﮕﺎه ﻧﻮح ﻣـﺬﺑﺤﯽ ﺑﺮای ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻨﺎ ﮐﺮد و از ﻫﻤﮥ ﭼـﺎرﭘـﺎﯾﺎن ﻃـﺎﻫـﺮ و از ﻫﻤﮥ ﭘﺮﻧﺪﮔـﺎن ﻃـﺎﻫـﺮ ﮔﺮﻓـﺘﻪ ،ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯿﻬﺎی متـﺎمﺳـﻮز ﺑـﺮ ﻣـﺬﺑـﺢ
ﺗـﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ۲۱ .و راﯾﺤﮥ ﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ ﺑـﻪ ﻣـﺸﺎم ﺧـﺪاوﻧـﺪ رﺳﯿﺪ و ﺧـﺪاوﻧـﺪ در دل ﺧﻮد ﮔـﻔﺖ» :دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔـﺰ زﻣﯿﻦ را ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ اﻧـﺴﺎن ﻟـﻌﻨﺖ ﻧـﺨﻮاﻫـﻢ ﮐﺮد ،ﻫﺮﭼـﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ دل اﻧـﺴﺎن از ﺟﻮاﻧﯽ ﺑـﺪ اﺳـﺖ.
و دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻤﮥ ﺟﺎﻧﺪاران را ﻫﻼک ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺮدم» ۲۲ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،ﮐِﺸﺖ و درو ،ﴎﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ،و روز و ﺷﺐ ،ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد«.
ﻧﺎﻣﻪ دوم ﭘﻄﺮس ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ  :۶و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻫﻤﯿﻦ آب ،دﻧﯿﺎی آن زﻣﺎن ﻏﺮق و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۸آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۹ﺗـﺎ  ۱۹ :۲۲زﯾﺮا ﺧـﻠﻘﺖ ﺑـﺎ اﺷـﺘﯿﺎق متـﺎم در اﻧـﺘﻈﺎر ﻇـﻬﻮر ﭘﴪان ﺧـﺪاﺳـﺖ ۲۰ .زﯾﺮا ﺧـﻠﻘﺖ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﺑـﻄﺎﻟـﺖ ﺷـﺪ ،ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺧـﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﻪ ارادۀ او ﮐﻪ آن را
ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺑـﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ  ۲۱ﺧـﻮ ِد ﺧـﻠﻘﺖ ﻧﯿﺰ از ﺑـﻨﺪﮔﯽ ﻓـﺴﺎد رﻫـﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ و در آزادی ﭘﺮﺟـﻼل ﻓـﺮزﻧـﺪان ﺧـﺪا ﺳﻬﯿﻢ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ۲۲ .ﻣـﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ متـﺎم ﺧـﻠﻘﺖ ﺗـﺎ ﻫـﻢاﮐﻨﻮن از دردی
ﻫﻤﭽﻮن درد زاﯾامن ﻣﯽﻧﺎﻟﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ا َ ِﻓ ُﺴﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫـﺎی  ۸ﺗـﺎ  ۸ :۱۰ﻫﺮﭼـﻨﺪ از ﮐﻤﱰﯾﻦِ ﻣـﻘﺪﺳﯿﻦ ﻫـﻢ ﮐﻤﱰم ،اﯾﻦ ﻓﯿﺾ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻋـﻄﺎ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑ ِ
ِ
ـﺸﺎرت َﻏـﻨﺎیِ
ﺑﯽﻗﯿﺎس ﻣﺴﯿﺢ را ﺑـﻪ ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮﺳـﺎﻧـﻢ ۹ ،و ﺑـﺮ ﻫـﻤﮕﺎن ﻃﺮح
اﺟ ﺮای رازی را روﺷـﻦ ﺳـﺎزم ﮐﻪ ﻃﯽ اﻋـﺼﺎر ﮔـﺬﺷـﺘﻪ ﻧﺰد ﺧـﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ را آﻓـﺮﯾﺪ ،ﭘـﻮﺷﯿﺪه ﻧـﮕﺎه داﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ۱۰ .ﺗـﺎ اﮐﻨﻮن از ﻃـﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﮔـﻮﻧـﺎﮔـﻮن ﺧـﺪا ﺑـﺮ رﯾﺎﺳـﺘﻬﺎ و ﻗـﺪرﺗـﻬﺎی
ﺟﺎﯾﻬﺎی آﺳامﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد.
رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۴آﯾﻪ  :۹زﯾﺮا ﻣـﻦ ﺑـﺮ اﯾﻦ اﻧـﺪﯾﺸﻪام ﮐﻪ ﺧـﺪا ﻣـﺎ رﺳﻮﻻن را ﻫـﻤﭽﻮن اﺳﯿﺮانِ ﻣﺤﮑﻮم ﺑـﻪ ﻣﺮگ در آﺧـ ِﺮ ﺻـﻒ رژهروﻧﺪﮔـﺎن ﺑـﻪ منـﺎﯾﺶ ﮔـﺬاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﻣـﺎ متـﺎﺷـﺎﮔـﻪ متـﺎﻣﯽ ﺟـﻬﺎن،
ﭼﻪ آدﻣﯿﺎن و ﭼﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯿﻢ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۵ﺗـﺎ  ۱۵ :۲۱ا ّﻣـﺎ ﻋـﻄﺎ ﻫامﻧﻨﺪ ﻧـﺎﻓﺮﻣـﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا اﮔـﺮ ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ ﻧـﺎﻓﺮﻣـﺎﻧﯽ ﯾﮏ اﻧـﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺮدﻧـﺪ ،ﭼـﻘﺪر ﺑﯿﺸﱰ ﻓﯿﺾ ﺧـﺪا و ﻋـﻄﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ ﻓﯿﺾ
ﯾﮏ اﻧـﺴﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻓﺮاﻫـﻢ آﻣـﺪ ،ﺑـﻪﻓﺮاواﻧﯽ ﺷـﺎﻣـﻞ ﺣـﺎل ﺑﺴﯿﺎری ﮔﺮدﯾﺪ ۱۶ .ﺑﺮاﺳـﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋـﻄﺎ ﻫامﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣـﺪ ﮔـﻨﺎ ِه آن ﯾﮏ ﺗـﻦ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﻣﮑﺎﻓـﺎت از ﭘﯽ ﯾﮏ ﻧـﺎﻓﺮﻣـﺎﻧﯽ ﻧـﺎزل ﺷـﺪ و ﺑـﻪ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﻧـﺠﺎﻣﯿﺪ؛ ا ّﻣـﺎ ﻋـﻄﺎ از ﭘﯽ ﻧـﺎﻓﺮﻣـﺎﻧﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر آﻣـﺪ و ﭘـﺎرﺳـﺎﺷـﻤﺮدﮔﯽ را ﺑـﻪ ارﻣـﻐﺎن آورد ۱۷ .زﯾﺮا اﮔـﺮ ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ ﻧـﺎﻓﺮﻣـﺎﻧﯽ ﯾﮏ اﻧـﺴﺎن ،ﻣﺮگ از ﻃـﺮﯾﻖ او ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺮد ،ﭼـﻘﺪر ﺑﯿﺸﱰ آﻧـﺎن ﮐﻪ
ﻓﯿﺾ ﺑﯿﮑﺮان ﺧـﺪا و ﻋـﻄﺎی ﭘـﺎرﺳـﺎﯾﯽ را درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﺗـﻮﺳـﻂ آن اﻧـﺴﺎن دﯾﮕﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،در ﺣﯿﺎتْ ﺣﮑﻢ ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ راﻧـﺪ ۱۸ .ﭘـﺲ ﻫامنﮔـﻮﻧـﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧـﺎﻓﺮﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻫﻤﮥ
اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ اﻧـﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﯾﮏ ﻋـﻤﻞ ﭘـﺎرﺳـﺎﯾﺎﻧـﻪ ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﭘـﺎرﺳـﺎ ﺷـﻤﺮده ﺷـﺪن و ﺣﯿﺎت ﻫﻤﮥ اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ۱۹ .زﯾﺮا ﻫامنﮔﻮﻧـﻪ ﮐﻪ ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ ﻧـﺎﻓﺮﻣـﺎﻧﯽ ﯾﮏ اﻧـﺴﺎن ،ﺑﺴﯿﺎری ﮔـﻨﺎﻫﮑﺎر ﺷـﺪﻧـﺪ ،ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ
اﻃـﺎﻋـﺖ ﯾﮏ اﻧـﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری ﭘـﺎرﺳـﺎ ﺧﻮاﻫـﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ۲۰ .ﺣـﺎل ،ﴍﯾﻌﺖ آﻣـﺪ ﺗـﺎ ﻧـﺎﻓﺮﻣـﺎﻧﯽ اﻓﺰون ﺷـﻮد؛ ا ّﻣـﺎ ﺟـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔـﻨﺎه اﻓﺰون ﺷـﺪ ،ﻓﯿﺾ ﺑﯽﻧـﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰوﻧﱰ ﮔﺮدﯾﺪ ۲۱ .ﺗـﺎ ﻫامنﮔـﻮﻧـﻪ ﮐﻪ ﮔـﻨﺎه در
ﻣـﺮگ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺮد ،ﻓﯿﺾ ﻧﯿﺰ در ﭘـﺎرﺳـﺎﯾﯽ ﺣﮑﻢ ﺑـ ﺮاﻧـﺪ و ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻣـﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺑـﻪ ﺣﯿﺎت ﺟـﺎوﯾﺪان رﻫـﻨﻤﻮن ﺷـﻮد .ﻓـﺼﻞ  ۸آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۶ﺗـﺎ  ۲۶ :۲۷و روح ﻧﯿﺰ در ﺿـﻌﻒ ﻣـﺎ ﺑـﻪ
ﯾﺎریﻣـﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،زﯾﺮا منﯽداﻧﯿﻢ ﭼـﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﺎﯾﺪ دﻋـﺎ ﮐﻨﯿﻢ .ا ّﻣـﺎ روح ﺑـﺎ ﻧـﺎﻟـﻪﻫـﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎنﻧـﺎﺷـﺪﻧﯽ ،ﺑﺮای ﻣـﺎ ﺷـﻔﺎﻋـﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ۲۷ .و او ﮐﻪ ﮐﺎوﺷـﮕﺮ دﻟـﻬﺎﺳـﺖ ،ﻓﮑﺮ روح را ﻣﯽداﻧـﺪ ،زﯾﺮا روح ﻣـﻄﺎﺑـﻖ ﺑـﺎ ارادۀ
ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ داﺷـﺖ ۶ :او ﮐﻪ ﻫـﻤﺬات ﺑـﺎ ﺧـﺪا ﺑﻮد ،از ﺑﺮاﺑﺮی ﺑـﺎ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻧـﻔﻊ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻧﺠﺴـﺖ ۷ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۵ﺗـﺎ  ۵ :۱۱ﻫامن ﻃﺮز ﻓﮑﺮ را داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ْ
ﺧـﺎﻟﯽ ﮐﺮد و ذات ﻏﻼم ﭘـﺬﯾﺮﻓـﺘﻪ ،ﺑـﻪ ﺷـﺒﺎﻫـﺖ آدﻣﯿﺎن درآﻣـﺪ ۸ .و ﭼـﻮن در ﺳﯿامی ﺑﴩی ﯾﺎﻓـﺖ ﺷـﺪ ﺧـﻮد را ﺧـﻮار ﺳـﺎﺧـﺖ و ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺮگ ،ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﺑـﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﻄﯿﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ۹ .ﭘـﺲ ﺧـﺪا ﻧﯿﺰ او را
ﻣﺴﯿﺢ ’ﺧـﺪاوﻧـﺪ‘
ﺑـﻪﻏـﺎﯾﺖ ﴎاﻓﺮاز ﮐﺮد و ﻧـﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗـﺮ از ﻫﻤﮥ ﻧـﺎﻣـﻬﺎ ﺑـﺪو ﺑﺨﺸﯿﺪ ۱۰ ،ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻫـﺮ زاﻧـﻮﯾﯽ ﺧـﻢ ﺷﻮد ،در آﺳامن ،ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ و در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ۱۱ ،و ﻫـﺮ زﺑـﺎﻧﯽ اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ
ْ
اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪای ﭘﺪر.
ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۱ﺗـﺎ  ۱۱ :۱۴آﻧـﮕﺎه ﻧـﻈﺮ ﮐﺮدم و ﺻـﺪای ﺧﯿﻞ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد آن ﺗـﺨﺖ ﻓﺮاﻫـﻢ آﻣـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ و ﮔﺮداﮔﺮد آن ﻣﻮﺟﻮدﻫـﺎی زﻧـﺪه و آن ﭘﯿﺮان .ﺷامر آﻧـﻬﺎ
از ﻫ ﺰاران ﻫ ﺰار و ﮐُﺮورﻫـﺎ ﮐُﺮور ﺑﯿﺸﱰ ﺑـﻮد ۱۲ .و ﺑـﺎ ﺻـﺪای ﺑـﻠﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔـﻔﺘﻨﺪ» :آن ﺑﺮۀ ذﺑـﺢ ﺷـﺪه ﺳ ﺰاوار ﻗـﺪرت و دوﻟـﺖ و ﺣﮑﻤﺖ و ﺗـﻮاﻧـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ،و ﺳ ﺰاوار ﺣﺮﻣـﺖ و ﺟـﻼل و ﺳـﺘﺎﯾﺶ۱۳ «.
ﺳـﭙﺲ ﺷﻨﯿﺪم ﻫـﺮ ﻣﺨـﻠﻮﻗﯽ ﮐﻪ در آﺳامن و ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ و زﯾﺮ زﻣﯿﻦ و در درﯾﺎﺳـﺖ ،ﺑـﺎ ﻫﺮآﻧـﭽﻪ در آﻧـﻬﺎﺳـﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﴎودﻧـﺪ ﮐﻪ» :ﺳـﺘﺎﯾﺶ و ﺣﺮﻣـﺖ ،و ﺟـﻼل و ﻗـﺪرت ،ﺗـﺎ اﺑـﺪ از آنِ ﺗـﺨﺖﻧﺸﯿﻦ و
ﺑﺮه ﺑﺎد ۱۴ «.و آن ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ« ،و آن ﭘﯿﺮان ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.
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