 -۸زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺮگ و ﻗﯿﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ
»ﺧـﺪا از ﻃـﺮﯾﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﴎﺷﺎر از اﻃـﺎﻋـﺖ ﻣﺴﯿﺢ از اراده وی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤـﻤﻞ ﻋـﺬاب ،ﻣﺮگ و ﻗﯿﺎم او از ﻣﺮدﮔـﺎن ﺗـﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗـﺎوان ﮔـﻨﺎه ﺑ ﺮای متـﺎم ﻣﺮدم
زﻣﯿﻦ را ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ اﯾامن اﯾﻦ ﮐﻔﺎره را ﻣﯽﭘـﺬﯾﺮﻧـﺪ ﺑـﺘﻮاﻧـﻨﺪ ﺣﯿﺎت ﺟـﺎودان را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ و ﻣـﺤﺒﺖ ﺑﯽﮐﺮان ﺧـﺎﻟـﻖ از ﻃـﺮﯾﻖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ
ﺑـﺮ ﻫـﻤﻪ آﻓـﺮﯾﻨﺶ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﮐﻔﺎره متـﺎم ﻋﯿﺎر ،ﺳﯿﺮت و ﺷﺨﺼﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﺧـﺪا ،ﻋـﺪاﻟـﺖ و اﻧـﺼﺎف ﻓﺮاﻣﯿﻦ وی را ﺑـﺮ متـﺎم آﻓـﺮﯾﻨﺶ ﻣﮑﺸﻮف ﺳـﺎﺧـﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم
ﮐﻨﻨﺪه ﮔـﻨﺎه ﻣـﺎﺳـﺖ و ﻋـﻔﻮ و ﺑـﺨﺸﺶ را ﺑﺮاﯾامن ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽمنـﺎﯾﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﻣـﺎ ﻣﺮگ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐﺮد ،ﮔـﻨﺎه ﻣـﺎ را ﭘـﺎک ﺳـﺎﺧـﺖ ،ﻣـﺎ را ﺑـﺎ ﺧـﺪا آﺷـﺘﯽ داد و ﻣـﺎ را ﻫـﺮ روزه از
ﴍارت ﺑـﻪ ﻋـﺪاﻟـﺖ ﺧـﺪا ﺗـﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﯿﺎم ﻋﯿﺴﯽ از ﻣﺮدﮔـﺎن ،ﭘﯿﺮوزی ﺧـﺪا ﺑـﺮ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﴍﯾﺮ را اﻋﻼم ﻣﯽمنـﺎﯾﺪ و ﺑ ﺮای آﻧـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮان ﻣﻨﺠﯽ و ﮐﻔﺎرهی
ﺧـﻮد ﻣﯽﭘـﺬﯾﺮﻧـﺪ در ﻧـﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﺮوزی ﺑـﺮ ﮔـﻨﺎه و ﻣﺮگ اﺑـﺪی را ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﺳـﺎزد .اﯾﻦ ﻣـﻮﺿـﻮع ﺧـﺪاوﻧـﺪی ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑـﻪ اﺛـﺒﺎت ﻣﯽرﺳـﺎﻧـﺪ ،او ﮐﻪ در ﺣـﻀﻮرش ﻫـﺮ زاﻧـﻮﯾﯽ
در آﺳامن ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
زﻧـﺪﮔﯽ ،ﻣﺮگ و ﻗﯿﺎم ﻋﯿﺴﯽ از ﻣـﺮدﮔـﺎن ﺳﯿﺮت و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋـﺎدل و ﻧﯿﮏﺧـﻮاه ﺧـﺪا را منـﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﯿﺎت اﺑـﺪی را ﺑـ ﺮای ﻫـﻤﻪ ﻣـﺎ اﻧـﺴﺎنﻫـﺎ ﻓـ ﺮاﻫـﻢ
ﻣﯽﺳﺎزد .متﺎﻣﯽ آﯾﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ درس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ!
ﻧﺠﺎت از ﮔﻨﺎه ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﮐﺎرﻫﺎی رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ  .۱۲رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن
ﻓﺼﻞ  ۷آﯾﻪﻫﺎی  ۲۶و .۲۷
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﻨﺠﯽ اﯾامن ﻣﯽآورﻧﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﯿﺎت ﺟﺎودان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ
.۱۶
زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻌﺮف ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫﺎی
 ۲۳ﺗﺎ .۲۶
آﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ :اِﺷﻌﯿﺎ ﻓﺼﻞ ۵۳؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ ۴؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ .۹

ﻋﯿﺴﯽ از ﻃـﺮﯾﻖ ﻣﺮگ ﺧـﻮد ﺗـﺎوان ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﻣـﺎ را ﭘﺮداﺧـﺖ منـﻮد و ﻣـﺤﺒﺖ ﺑﯽﮐﺮان ﺧـﺪا ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺎ اﻧـﺴﺎنﻫـﺎ را ﺛـﺎﺑـﺖ
ﮐﺮد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮاﺳﻄﻪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰش از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮ ﺷﯿﻄﺎن و ﻣﺮگ اﺑﺪی ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ.

ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﻣـﺎ ﻋـﺬاب ﻣﺮگ اﺑـﺪی را ﻣﺘﺤـﻤﻞ ﺷـﺪ .رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۳و ۴؛ رﺳـﺎﻟـﻪ
دوم ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫﺎی  ۱۹ﺗﺎ .۲۱
ﻋﯿﺴﯽ ﺟـ ﺰای ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﻣـ ﺮا ﭘـﺮداﺧـﺖ ﮐﺮد .رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۵و ۲۶؛ ﻓـﺼﻞ  ۴آﯾﻪ ۲۵؛
ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪ ۳؛ ﻧﺎﻣﻪ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ .۲
ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﺎ ﻗﯿﺎم ﺧـﻮد از ﻣﺮدﮔـﺎن ﺑـﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷـﺪ .رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻮﻟُﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪ  .۱۵ﻧـﺎﻣـﻪ اول ﭘـﻄﺮس
ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫﺎی  ۲۱و .۲۲

زﻧـﺪﮔﯽ ﴎﺷﺎر از اﻃـﺎﻋـﺖ ﻋﯿﺴﯽ و ﭘﺮداﺧـﺖ ﮐﻔﺎره ﮔـﻨﺎه ﺑـﻮاﺳـﻄﻪ او ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ روحاﻟـﻘﺪس ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻗـﺪرت
ﻣﯽدﻫـﺪ ﻓﺮﻣـﺎﻧﱪداری از اواﻣـﺮ ﺧـﺪا ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ .ﻗﯿﺎم ﻋﯿﺴﯽ از ﻣﺮدﮔـﺎن ﺣﯿﺎت اﺑـﺪی را ﺑ ﺮای متـﺎم ﻓـﺮزﻧـﺪان ﺧـﺪا ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺧﺪا را ﺑﺠﺎ آورد .اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۵آﯾﻪ ۱۰؛ ﻧﺎﻣﻪ اول ﭘﻄﺮس ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫﺎی  ۲۱و .۲۲
اﻃـﺎﻋـﺖ ﻋﯿﺴﯽ از ﺧـﺪا و ﺳـﺎﮐﻦ ﺷـﺪن روحاﻟـﻘﺪس ،ﻣـﺎ را در ﺑـﻪ ﺟـﺎ آوردن ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺧـﺪا ﯾﺎری ﻣﯽدﻫـﺪ .رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن
ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪﻫﺎی  ۳و .۴
ﺷـﻨﺎﺧـﺖ ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺧـﺪا در ﻋـﻮض ﻣـﺎ دﻟﯿﻞ ﺧـﺪﻣـﺖ ﮐﺮدن ﻣـﺎ ﺑـﻪ اوﺳـﺖ .رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۵آﯾﻪ  ۱۴و
.۱۵
ﻗﯿﺎم ﻋﯿﺴﯽ از ﻣﺮدﮔﺎن ،ﻗﯿﺎم ﻣﺎ را از ﻣﺮدﮔﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۵آﯾﻪﻫﺎی  ۲۰ﺗﺎ .۲۲
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ

ﭼﺮا ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﺶ ﺣﯿﺎت اﺑﺪی ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ؟
ﭼﺮا ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺰ ﻋﯿﺴﯽ منﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از ﮔﻨﺎه ﻧﺠﺎت دﻫﺪ؟
ﺑ ﺮای اﯾﻦ ﻟـﻄﻒ ﺣﯿﺮتآور ﺧـﺪا ﺑـﻄﻮر روزاﻧـﻪ او را ﺷﮑﺮﮔ ﺰارم .اﯾﻨﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧـﻮاﺳـﺖ ﺟـﻼل آﺳامن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﻓـﻘﻂ ﺑ ﺮای ﻧـﺠﺎت ﻣـﻦ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﺟـﻬﺎن
ﺑﯿﺎﯾﺪ وﺟﻮدم را ﴎﺷﺎر از ﻋـﺸﻖ و ﻣـﺤﺒﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ او ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﱪ ﺧﻮش اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻋﯿﺴﯽ در زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ ﺗـﺎ در ﻧﱪد
ﻧﯿﮑﻮی اﯾامن ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻨﻢ و آن ﺣﯿﺎت ﺟﺎوﯾﺪان را ﺑﻪ دﺳﺖ آورم.
ﺗﻌﻬﺪ
ﺧـﺪاوﻧـﺪا ﻣﻬـﺮ و ﻣـﺤﺒﺖ ﻋﻈﯿﻤﺖ در آن ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ اﻋـﻈﻢ ﺑـﺮ ﻣـﻦ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺮگ ﺗـﻮ را ﺑـﺠﺎی ﺧـﻮد ﻣﯽﭘـﺬﯾﺮم ﭘـﺲ ﺧـﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ ،آﯾﻨﺪه و ﺣﯿﺎت اﺑـﺪی
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ دﺳﺘﺎن ﺗﻮ ﻣﯽﺳﭙﺎرم .آﻣﯿﻦ!
info@ahdejadeed.com
www.ahdejadeed.com

Email:
website:

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

ﺗﻠﻔﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ+1 818 341 5547 :

ﮐﺎرﻫﺎی رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ  :۱۲در ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺟﺰ او ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا زﯾﺮ آﺳامن ﻧﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آدﻣﯿﺎن داده ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﺑﺪان ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۷آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۶ﺗـﺎ  ۲۶ :۲۷ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫـﻦ اﻋﻈﻤﯽ ﻧﯿﺎز داﺷـﺘﯿﻢ ،ﮐﺎﻫﻨﯽ ﻗـﺪّوس ،ﺑﯽﻋﯿﺐ ،ﭘـﺎک ،ﺟـﺪا از ﮔـﻨﺎﻫﮑﺎران ،و ﻓ ﺮاﺗـﺮ از آﺳامﻧﻬﺎ ۲۷ .ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻫـﻨﺎن اﻋـﻈﻢ،
او ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد ﻫﺮ روز ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﻮم ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داد.
اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ » :۱۶زﯾﺮا ﺧﺪا ﺟﻬﺎن را آﻧﻘﺪر ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﴪ ﯾﮕﺎﻧﮥ ﺧﻮد را داد ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾامن آ َو َرد ﻫﻼک ﻧﮕﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوﯾﺪان ﯾﺎﺑﺪ«.
ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ اﺳـﺖ ،ﺑـﻪراﯾﮕﺎن ﭘـﺎرﺳـﺎ
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۳ﺗـﺎ  ۲۳ :۲۶زﯾﺮا ﻫـﻤﻪ ﮔـﻨﺎه ﮐﺮدهاﻧـﺪ و از ﺟـﻼل ﺧـﺪا ﮐﻮﺗـﺎه ﻣﯽآﯾﻨﺪ ۲۴ .ا ّﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻓﯿﺾ او و ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ آن ﺑـﻬﺎی رﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ْ
ﺷـﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ ۲۵ .ﺧـﺪا او را ﭼـﻮن ﮐﻔّﺎرۀ ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﻋﺮﺿـﻪ داﺷـﺖ ،ﮐﻔّﺎرهای ﮐﻪ ﺗـﻮﺳـﻂ ﺧـﻮن او و از راه اﯾامن ﺣـﺎﺻـﻞ ﻣﯽﺷـﻮد .او اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻧـﺸﺎن دادن ﻋـﺪاﻟـﺖ ﺧـﻮد اﻧـﺠﺎم داد ،زﯾﺮا در ﺗﺤـﻤﻞ
اﻟﻬﯽ ﺧـﻮﯾﺶ ،از ﮔـﻨﺎﻫـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﱰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭼـﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ۲۶ .او ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد ﺗـﺎ ﻋـﺪاﻟـﺖ ﺧﻮد را در زﻣـﺎن ﺣـﺎﴐ ﺛـﺎﺑـﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﺗـﺎ ﺧﻮ ْد ﻋـﺎدل ﺑـﺎﺷـﺪ و ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﯾامن
دارد ،ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﺸامرد.
اِﺷﻌﯿﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱ :۵۳ﭼـﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺎم ﻣـﺎ را ﺑـﺎور ﮐﺮده و ﺑـﺎزوی ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺮ ﮐِﻪ ﻣﮑﺸﻮف ﮔﺸـﺘﻪ اﺳـﺖ؟  ۲زﯾﺮا در ﺣـﻀﻮر وی ﭼـﻮن ﻧـﻬﺎل و ﻫـﻤﭽﻮن رﯾﺸﻪای در زﻣﯿﻦِ ﺧﺸﮏ ﺧـﻮاﻫـﺪ روﯾﯿﺪ .او را ﻧـﻪ
ﺷﮑﻞ و ﺷامﯾﻠﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮ او ﺑـﻨﮕﺮﯾﻢ و ﻧـﻪ ﻇـﺎﻫﺮی ﮐﻪ ﻣﺸـﺘﺎق او ﺑـﺎﺷﯿﻢ ۳ .ﺧﻮار و ﻣﺮدود ﻧﺰد آدﻣﯿﺎن ،ﻣﺮد دردآﺷـﻨﺎ و رﻧﺠـﺪﯾﺪه .ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روی از او ﺑـﮕﺮداﻧـﻨﺪ ،ﺧﻮار ﮔﺸـﺖ و ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎﺑـﺶ
ﻧﯿﺎوردﯾﻢ ۴ .ﺣـﺎل آﻧﮑﻪ رﻧـﺠﻬﺎی ﻣـﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑـﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﻓـﺖ و دردﻫـﺎی ﻣـﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺣـﻤﻞ ﮐﺮد ،اﻣـﺎ ﻣـﺎ او را از ﺟـﺎﻧـﺐ ﺧـﺪا ﻣﴬوب و از دﺳـﺖ او ﻣـﺼﺪوم و ﻣـﺒﺘﻼ ﭘـﻨﺪاﺷـﺘﯿﻢ ۵ .ﺣـﺎل آﻧﮑﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ
ﻧـﺎﻓﺮﻣـﺎﻧﯿﻬﺎی ﻣـﺎ ﺑـﺪﻧـﺶ ﺳـﻮراخ ﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫـﺎی ﻣـﺎ ﻟِـﻪ ﮔﺸـﺖ؛ ﺗـﺄدﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﻣـﺎ را ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺑـﺮ او آﻣـﺪ ،و ﺑـﻪ زﺧـﻤﻬﺎی او ﻣـﺎ ﺷـﻔﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ۶ .ﻫﻤﮥ ﻣـﺎ ﭼـﻮن ﮔـﻮﺳـﻔﻨﺪان ،ﮔـﻤﺮاه ﺷـﺪه
ﺑـﻮدﯾﻢ ،و ﻫـﺮ ﯾﮏ از ﻣـﺎ ﺑـﻪ راه ﺧـﻮد رﻓـﺘﻪ ﺑـﻮد ،اﻣـﺎ ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺟـﻤﯿﻊ ﻣـﺎ را ﺑـﺮ وی ﻧـﻬﺎد ۷ .آزار و ﺳـﺘﻢ دﯾﺪ ،اﻣـﺎ دﻫـﺎن ﻧـﮕﺸﻮد؛ ﻫـﻤﭽﻮن ﺑﺮهای ﮐﻪ ﺑﺮای ذﺑـﺢ ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ و ﭼـﻮن ﮔـﻮﺳـﻔﻨﺪی ﮐﻪ ﻧﺰد
ﭘـﺸﻢﺑﺮﻧـﺪهاش ﺧـﺎﻣﻮش اﺳـﺖ ،ﻫـﻤﭽﻨﺎن دﻫـﺎن ﻧـﮕﺸﻮد ۸ .ﺑـﺎ ﻣـﺤﺎﮐﻤﻪای ﻇـﺎﳌـﺎﻧـﻪ ﺑﺮده ﺷـﺪ؛ ﭼـﻪ ﮐﺴﯽ از ﻧﺴـﻞ او ﺳـﺨﻦ ﺗﻮاﻧـﺪ ﮔـﻔﺖ ،زﯾﺮا او از زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔـﺎن ﻣـﻨﻘﻄﻊ ﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﻧـﺎﻓﺮﻣـﺎﻧﯽ ﻗﻮم ﻣـﻦ
ﻣﴬوب ﮔﺮدﯾﺪ؟  ۹ﮔﺮﭼـﻪ ﻫﯿﭻ ﺧـﺸﻮﻧـﺖ ﻧﻮرزﯾﺪ و ﻓـﺮﯾﺒﯽ در دﻫـﺎﻧـﺶ ﻧـﺒﻮد ،ﻗﱪش را ﺑـﺎ ﴍﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﭘـﺲ از ﻣﺮﮔـﺶ ،ﺑـﺎ دوﻟـﺘﻤﻨﺪان ۱۰ .اﻣـﺎ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺧـﺪاوﻧـﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﻟِـﻪ ﮐﺮده ،ﺑـﻪ
دردﻫـﺎ ﻣـﺒﺘﻼ ﺳـﺎزد .ﭼـﻮن ﺟـﺎن ﺧـﻮد را ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ ﮔـﻨﺎه ﺳـﺎﺧـﺖ ،ﻧﺴـﻞ ﺧـﻮد را ﺧـﻮاﻫـﺪ دﯾﺪ و ﻋـﻤﺮش دراز ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ارادۀ ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ وی ﺑـﻪ اﻧـﺠﺎم ﺧـﻮاﻫـﺪ رﺳﯿﺪ ۱۱ .مثﺮۀ ﻣـﺸﻘﺖ ﺟـﺎن
ـﺒﺐ ﺑﺴﯿﺎری را ﭘـﺎرﺳـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮔـﻨﺎﻫـﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑـﺮ ﺧـﻮﯾﺸنت ﺣـﻤﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد ۱۲ .ﺑـﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣـﻦ ﻧﯿﺰ او
ﺧـﻮﯾﺶ را ﺧﻮاﻫـﺪ دﯾﺪ و ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .ﺧـﺎدم ﭘـﺎرﺳـﺎی ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﻣـﻌﺮﻓـﺖ ﺧﻮد ﺳ ِ
را در ﻣﯿﺎن ﺑـﺰرﮔـﺎن ﻧﺼﯿﺐ ﺧـﻮاﻫـﻢ داد و ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﺑـﺎ زورآوران ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد .زﯾﺮا ﺟـﺎن ﺧـﻮﯾﺶ را ﺑـﻪ ﮐﺎم ﻣﺮگ رﯾﺨﺖ و از ﺧـﻄﺎﮐﺎران ﺷـﻤﺮده ﺷـﺪ؛ او ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﺑﺴﯿﺎری را ﺑـﺮ دوش ﮐﺸﯿﺪ و
ﺑﺮای ﺧﻄﺎﮐﺎران ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ..
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  :۴و ﺑﺎ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﮔﺎن ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رو ِح ﻗﺪّوﺳﯿﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﴪ ﻗﺪرمتﻨﺪ ﺧﺪا ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪ  :۹اﻣّـﺎ ﻋﯿﺴﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻧـﺪکزﻣـﺎﻧﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻨﱰ از ﻓـﺮﺷـﺘﮕﺎن ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓـﺖ ،وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺗـﺎج ﺟـﻼل و اﮐﺮام ﺑـﺮ ﴎش ﻧـﻬﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﭼـﺮا ﮐﻪ از رﻧـﺞ ﻣـﺮگ ﮔـﺬﺷـﺖ ﺗـﺎ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻃﻌﻢ ﻣﺮگ را ﺑﭽﺸﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۳و  ۳ :۴زﯾﺮا ﻣـﻦ آﻧـﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻦ رﺳﯿﺪ ،ﭼـﻮن ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻣـﻄﻠﺐ ﺑـﻪ ﺷام ﺳـﭙﺮدم :اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣـﻄﺎﺑـﻖ ﺑـﺎ ﮐﺘﺐ ﻣـﻘﺪّس در راه ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﻣـﺎ ﻣﺮد ۴ ،و اﯾﻨﮑﻪ
دﻓﻦ ﺷﺪ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺐ در روز ﺳ ّﻮم از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۹ﺗـﺎ ۱۹ :۲۱ﺑـﻪ دﯾﮕﺮ ﺳـﺨﻦ ،ﺧـﺪا در ﻣﺴﯿﺢ ﺟـﻬﺎن را ﺑـﺎ ﺧـﻮد آﺷـﺘﯽ ﻣﯽداد و ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﻣﺮدم را ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎﺑـﺸﺎن منﯽﮔـﺬاﺷـﺖ ،و ﭘﯿﺎم آﺷـﺘﯽ را ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺳـﭙﺮد۲۰ .
ﭘـﺲ ﺳﻔﯿﺮان ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ،ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای ﮐﻪ ﺧـﺪا از زﺑـﺎن ﻣـﺎ ﺷام را ﺑـﻪ آﺷـﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧَـﺪ .ﻣـﺎ از ﺟـﺎﻧـﺐ ﻣﺴﯿﺢ از ﺷام اﺳـﺘﺪﻋـﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺧـﺪا آﺷـﺘﯽ ﮐﻨﯿﺪ ۲۱ .او ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﮔـﻨﺎه را ﻧـﺸﻨﺎﺧـﺖ ،در
راه ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ ﻣﺎ در وی ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽِ ﺧﺪا ﺷﻮﯾﻢ«.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۵و  ۲۵ :۲۶ﺧـﺪا او را ﭼـﻮن ﮐﻔّﺎرۀ ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﻋﺮﺿـﻪ داﺷـﺖ ،ﮐﻔّﺎرهای ﮐﻪ ﺗـﻮﺳـﻂ ﺧـﻮن او و از راه اﯾامن ﺣـﺎﺻـﻞ ﻣﯽﺷـﻮد .او اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻧـﺸﺎن دادن ﻋـﺪاﻟـﺖ ﺧـﻮد
اﻧـﺠﺎم داد ،زﯾﺮا در ﺗﺤـﻤﻞ اﻟﻬﯽ ﺧـﻮﯾﺶ ،از ﮔـﻨﺎﻫـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﱰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭼـﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ۲۶ .او ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد ﺗـﺎ ﻋـﺪاﻟـﺖ ﺧﻮد را در زﻣـﺎن ﺣـﺎﴐ ﺛـﺎﺑـﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﺗـﺎ ﺧﻮ ْد ﻋـﺎدل ﺑـﺎﺷـﺪ و ﮐﺴﯽ
را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﯾامن دارد ،ﭘـﺎرﺳـﺎ ﺑﺸامرد .ﻓـﺼﻞ  ۴آﯾﻪ  :۲۵او ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﻣـﺎ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻣﺮگ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﭘـﺎرﺳـﺎ ﺷـﻤﺮده ﺷـﺪنِ ﻣـﺎ ،از ﻣﺮدﮔـﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪه ﺷـﺪ .ﻓـﺼﻞ  ۸آﯾﻪ  :۳ﭼﻮن آﻧـﭽﻪ
ـﻔﺴﺎﻧﯽ ﻧـﺎﺗﻮان ﺑﻮد ،ﺧـﺪا ﺑـﻪ اﻧـﺠﺎم رﺳـﺎﻧﯿﺪ .او ﭘﴪ ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﺷـﺒﺎﻫـﺖ اﻧـﺴﺎن ﮔـﻨﺎﻫﮑﺎر ﻓﺮﺳـﺘﺎد ﺗـﺎ ’ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ ﮔـﻨﺎه‘ ﺑـﺎﺷـﺪ ،و ﺑـﺪﯾﻦﺳـﺎن در
ﴍﯾﻌﺖ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ اﻧـﺠﺎﻣـﺶ ﻧـﺒﻮد ،از آن رو ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ اﻧـﺴﺎن ﻧ
ْ
ِ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮔﻨﺎه را اﺟﺮا ﮐﺮد.
ﭘﯿﮑﺮی ﺑﴩی ،ﺣﮑﻢ
ﻧﺎﻣﻪ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ  :۲او ﺧﻮ ْد ﮐﻔّﺎرۀ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن متﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ.
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻟُﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ  :۱۵و رﯾﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻗﺪرﺗﻬﺎ را ﺧﻠﻊﺳﻼح ﮐﺮده ،در ﻧﻈﺮ ﻫﻤﮕﺎن رﺳﻮا ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ.
ـﺪاﻧﯽ ﭘـﺎک اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺪا.
ﻧـﺎﻣـﻪ اول ﭘـﻄﺮس ﻓـﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۱و  ۲۱ :۲۲و آن ْ
آب منـﻮﻧﮥ ﺗﻌﻤﯿﺪی اﺳـﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺷام را ﻧـﺠﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﺪی ﮐﻪ ﻧـﻪ زدودنِ آﻟـﻮدﮔﯽ ﺗـﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﻬ ِـﺪ وﺟ ْ
اﯾﻦ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺷام را ﻧﺠﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ۲۲ ،ﻫامن ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳامن رﻓﺖ و اﯾﻨﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و رﯾﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻣﻄﯿﻌﺶ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ.
اﻧﺤﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۵آﯾﻪ  :۱۰اﮔﺮ اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،در ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ اﺣﮑﺎم ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪام و در ﻣﺤﺒﺖ او ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ.
ﻧـﺎﻣـﻪ اول ﭘـﻄﺮس ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۱و  ۲۱ :۲۲ﭼـﻪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪهاﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﺷام رﻧـﺞ ﮐﺸﯿﺪ و ﴎﻣﺸﻘﯽ ﮔـﺬاﺷـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺮ آﺛـﺎر ﻗـﺪﻣـﻬﺎی وی ﭘـﺎ ﻧﻬﯿﺪ» ۲۲ .او ﻫﯿﭻ ﮔـﻨﺎه ﻧﮑﺮد
و ﻓﺮﯾﺒﯽ در دﻫﺎﻧﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ«.
ـﻔﺴﺎﻧﯽ ﻧـﺎﺗﻮان ﺑﻮد ،ﺧـﺪا ﺑـﻪ اﻧـﺠﺎم رﺳـﺎﻧﯿﺪ .او ﭘﴪ ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﺷـﺒﺎﻫـﺖ اﻧـﺴﺎن
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۸آﯾﻪﻫـﺎی  ۳و  ۳ :۴ﭼﻮن آﻧـﭽﻪ ﴍﯾﻌﺖ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ اﻧـﺠﺎﻣـﺶ ﻧـﺒﻮد ،از آن رو ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ اﻧـﺴﺎن ﻧ
ْ
ِ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮔـﻨﺎه را اﺟﺮا ﮐﺮد  ۴ﺗـﺎ آﻧـﭽﻪ ﴍﯾﻌﺖ ﻣـﻄﺎﻟـﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻣـﺎ ﺗـﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑـﺪ ،در ﻣـﺎ ﮐﻪ ﻧـﻪ ﺑـﺮ ﻃـﺒﻖ ﻧـَﻔْﺲ ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﺮ
ﮔـﻨﺎﻫﮑﺎر ﻓﺮﺳـﺘﺎد ﺗـﺎ ’ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ ﮔـﻨﺎه‘ ﺑـﺎﺷـﺪ ،و ﺑـﺪﯾﻦﺳـﺎن در ﭘﯿﮑﺮی ﺑﴩی ،ﺣﮑﻢ
ﻃﺒﻖ روح رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.
رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۴و  ۱۴ :۱۵زﯾﺮا ﻣـﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﺮ ﻣـﺎ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣـﺎﺳـﺖ ،ﭼـﻮن ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗـﻦ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ ﻫـﻤﻪ ﻣﺮد ،ﭘـﺲ ﻫـﻤﻪ ﻣﺮدﻧـﺪ ۱۵ .و ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ ﻫـﻤﻪ ﻣﺮد ﺗـﺎ
زﻧﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای آن ﮐﺲ زﯾﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺷﺎن ﻣﺮد و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۰ﺗـﺎ  ۲۰ :۲۲ا ّﻣـﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮاﺳـﺘﯽ از ﻣﺮدﮔـﺎن ﺑﺮﺧـﺎﺳـﺘﻪ و ﻧـﻮﺑـﺮ ﺧـﻔﺘﮕﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ ۲۱ .زﯾﺮا ﻫامنﮔﻮﻧـﻪ ﮐﻪ ﻣﺮگ از ﻃـﺮﯾﻖ ﯾﮏ اﻧـﺴﺎن آﻣـﺪ ،رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺮدﮔـﺎن
ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺖ ۲۲ .زﯾﺮا ﻫامنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در آدم ﻫﻤﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ ،در ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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