 -۲ﺗﻮﺣﯿﺪ
ﯾﮏ ﺧـﺪا وﺟـﻮد دارد؛ ﭘـﺪر ،ﭘﴪ و روح اﻟـﻘﺪس ﮐﻪ اﺗـﺤﺎدی از ﺳـﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ازﻟﯽ و اﺑـﺪی اﺳـﺖ .ﺧـﺪا ﻓـﻨﺎﻧـﺎﭘـﺬﯾﺮ ،ﻗـﺎدر ﻣـﻄﻠﻖ ،واﻗـﻒ ﺑـﻪ ﻫـﻤﻪ اﻣﻮر ،ﻣـﺎﻓـﻮق ﻫـﺮ
ﭼﯿﺰ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣـﺎﴐ و ﻧـﺎﻇـﺮ اﺳـﺖ .او ﴎﻣﺪی و ﻣـﺎوراء ادراک اﻧـﺴﺎن اﺳـﺖ ﺑـﺎ اﯾﻦ وﺟـﻮد ﺧـﻮد را ﺑـﻮاﺳـﻄﻪ ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﺧـﻮد ﻋﯿﺎن و آﺷﮑﺎر منـﻮده اﺳـﺖ .او ﺗـﺎ اﺑـﺪ اﻵﺑـﺎد
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻞ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ ،ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻓـﻘﻂ ﯾﮏ ﺧـﺪا وﺟـﻮد دارد .وﻟﯽ ﻣـﺎ او را ﺑـﻌﻨﻮان ﺳـﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐﻣـﻘﺪس ﺑـﻪ ﭘـﺪر ،ﭘـﺲ و روحاﻟـﻘﺪس ﻣﺮﺳـﻮم ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﯽﺷـﻨﺎﺳﯿﻢ.
ﮐﺘﺎبﻣـﻘﺪس ﺑـ ﺮای ﺣـﻞ ﻣﻌامی اﻟـﻮﻫﯿﺖ ﺑﯽ ﺣـﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣـﻄﻠﺐ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳـﻪ در ﯾﮏ .متـﺎﻣﯽ آﯾﻪﻫـﺎ را ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﺪ در ﭘـﺎﯾﺎن ﻫـﺮ درس
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ!
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮏ ﺧﺪاﺳﺖ .ﺳﻔﺮ ﺗﺜﻨﯿﻪ ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ .۴
ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﮐﺎر ﺧـﻠﻘﺖ ﺳﻬﯿﻢ و ﴍﯾﮏ ﺑـﻮدﻧـﺪ .ﺳـﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫـﺎی  ۱ﺗـﺎ ۲؛ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ ۱
آﯾﻪﻫﺎی  ۱و .۱۴
ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ در زﻣﺎن ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﺣﺎﴐ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫﺎی  ۱۶ﺗﺎ .۱۷
اﯾامﻧﺪاران ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺮ ﺳﻪ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۲۸آﯾﻪﻫﺎی  ۱۹ﺗﺎ .۲۰
ﺑﺮﮐﺖ ﺣﻮارﯾﻮن ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .رﺳﺎﻟﻪ دوم ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۳آﯾﻪ .۱۴
آﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ :رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪﻫﺎی  ۴ﺗﺎ ۶؛ رﺳﺎﻟﻪ اول ﭘﻄﺮس ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ .۲

ﺧـﺪا ﻣـﺎوراء درک و ﻓـﻬﻢ ﻣـﺎﺳـﺖ وﻟﯽ او ﺧـﻮاﺳـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ آﻧـﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺴـﺘﺠﻮی او ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﻨﺪ
منﺎﯾﺎن ﮔﺮداﻧﺪ.

ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪا را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ او ﺑﺠﻮﯾﯿﻢ .ارﻣﯿﺎء ﻓﺼﻞ  ۲۹آﯾﻪ .۱۳
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارﺟﺤﯿﺖ را در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ .۳۳
ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺪا در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ ۲؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  ،۱۸ﻓﺼﻞ  ۱۴آﯾﻪ .۹
آﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ :رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ ۳؛ ﺳﻔﺮ ﺧﺮوج ﻓﺼﻞ  ۳۴آﯾﻪﻫﺎی  ۵ﺗﺎ .۷

ﺧﺪا ﻋﺎﻟِﻢ ﻣﻄﻠﻖ ،ﻗﺎدر و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﺎﺳﺖ .او:

اﺑﺪی اﺳﺖ ـ او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮده و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۹۰آﯾﻪ .۲
او ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﴐ اﺳﺖ .ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۱۳۹آﯾﻪﻫﺎی  ۷ﺗﺎ .۱۰
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ .ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۱۹آﯾﻪ ۲۶؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ .۱۳
او ﻫـﻤﻪ اﻣﻮر را ﻣﯿﺪاﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص ﻋﻼﻗـﻤﻨﺪ ﺑـﻪ اﻣﻮر اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎﺳـﺖ .اﺷﻌﯿﺎ ﻓـﺼﻞ  ۴۶آﯾﻪﻫـﺎی  ۹و ۱۰؛
ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ .۸
او ﺗﻐﯿﯿﺮ منﯿﮑﻨﺪ .ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ .۱۷
ﺑﻪ متﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﻮﭼﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۱۰آﯾﻪﻫﺎی  ۲۹ﺗﺎ .۳۰
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﻋﺒﺎدت ﻣﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ .۱۱
آﯾﻪﻫـﺎ ﺑﺮای ﻣـﻄﺎﻟـﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ :اﺷﻌﯿﺎء ﻓـﺼﻞ  ۵۷آﯾﻪ ۱۵؛ ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓـﺼﻞ  ۲۳آﯾﻪ  ،۴ﻓـﺼﻞ  ۱۴۷آﯾﻪﻫـﺎی  ۴ﺗـﺎ ۵؛ ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱۴آﯾﻪ ۷؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗـﺎﺋﻮس
ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ ۱۷؛ اﺷﻌﯿﺎء ﻓﺼﻞ  ۴۰آﯾﻪﻫﺎی  ۲۶ﺗﺎ .۳۱

اﺳﺘﻔﺎده
آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮان ﺳـﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑـﺮ ﻣـﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳـﺎزد اﯾﻦ ﺑـﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎ در درک ﻋـﻈﻤﺖ او ﯾﺎری
رﺳﺎﻧﺪ؟
آﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا ﺳﻮد ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮای او ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ؟
ﺷـﺎﯾﺪ ﻣـﻦ ﻗـﺎدر ﻧـﺒﺎﺷـﻢ ﺗـﺎ ﻋـﻈﻤﺖ ﺧـﺪا را ﺑـﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣـﻞ درک ﮐﻨﻢ ،ﯾﺎ ﭼـﮕﻮﻧﮕﯽ وﺟﻮد ﺳـﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﯾﮏ ﺧـﺪا ،وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﻢ او را ﻋـﺒﺎدت ﮐﺮده
ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ آﺷﮑﺎر منﺎﯾﺪ .ﻣﻦ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻨﻮد و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻢ.
ﺗﻌﻬﺪ
ﺧـﺪاﯾﺎ ،ﺑـﺨﺎﻃـﺮ ﻋـﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯿﺖ ﺑـﺨﺎﻃـﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻣـﻦ اﯾﻨﻘﺪر اﻫﻤﯿﺖ ﻗـﺎﺋﻠﯽ ﻣﺘﺸﮑﺮم .ﻣـﻦ ﺗـﻮ را ﺑـﺎ ﺷـﺎدی ﭘﺮﺳـﺘﺶ و ﺧـﺪﻣـﺖ ﺧﻮاﻫـﻢ ﮐﺮد .ﺑـﺎ ﻫـﺪاﯾﺖ
روح ﻣﻘﺪﺳﺖ روزاﻧﻪ ﺗﻮ را ﺑﻬﱰ و ﺑﯿﺸﱰ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .آﻣﯿﻦ!
info@ahdejadeed.com
www.ahdejadeed.com

Email:
website:

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

ﺗﻠﻔﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ+1 818 341 5547 :

ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۱ :۲در آﻏﺎز ،ﺧﺪا آﺳامﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ ۲ .زﻣﯿﻦ ﺑﯽﺷﮑﻞ و ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد ،و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺮ روی ژرﻓﺎ؛ و روح ﺧﺪا ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎ را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ.
ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫـﺎی  ۱و  ۱ :۱۴در آﻏـﺎز ﮐﻼم ﺑﻮد و ﮐﻼم ﺑـﺎ ﺧـﺪا ﺑﻮد و ﮐﻼم ،ﺧـﺪا ﺑﻮد؛  ۱۴و ﮐﻼم ،اﻧـﺴﺎن ﺷـﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻣـﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﮔـﺰﯾﺪ .ﻣـﺎ ﺑـﺮ ﺟـﻼل او ﻧـﮕﺮﯾﺴﺘﯿﻢ ،ﺟـﻼﻟﯽ ﺷـﺎﯾﺴﺘﮥ آن ﭘﴪ ﯾﮕﺎﻧـﻪ
ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر آﻣﺪ ،ﭘﺮ از ﻓﯿﺾ و راﺳﺘﯽ.
ﻣﺘﯽ ﻓـﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۶ﺗـﺎ  ۱۶ :۱۷ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓـﺖ ،ﺑﯽدرﻧـﮓ از آب ﺑﺮآﻣـﺪ .ﻫامن دم آﺳامن ﮔـﺸﻮده ﺷـﺪ و او روح ﺧـﺪا را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫـﻤﭽﻮن ﮐﺒﻮﺗﺮی ﻓﺮود آﻣـﺪ و ﺑـﺮ وی ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ۱۷ .
ﺳﭙﺲ ﻧﺪاﯾﯽ از آﺳامن در رﺳﯿﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﴪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻢ ﮐﻪ از او ﺧﺸﻨﻮدم«.
ﻣﺘﯽ ﻓـﺼﻞ  ۲۸آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۹ﺗـﺎ  ۱۹ :۲۰ﭘـﺲ ﺑـﺮوﯾﺪ و ﻫﻤﮥ ﻗـﻮﻣـﻬﺎ را ﺷـﺎﮔﺮد ﺳـﺎزﯾﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﭘـﺪر و ﭘﴪ و روحاﻟـﻘﺪس ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﯿﺪ  ۲۰و ﺑـﻪ آﻧـﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮآﻧـﭽﻪ ﺑـﻪ ﺷام ﻓﺮﻣـﺎن
دادهام ،ﺑﻪ ﺟﺎ آورﻧﺪ .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻫﺮ روزه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻋﴫ ﺑﺎ ﺷام ﻫﺴﺘﻢ!«
ِ
رﻓﺎﻗﺖ روحاﻟﻘﺪس ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺷام ﺑﺎد.
رﺳﺎﻟﻪ دوم ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۳آﯾﻪ ۱۴ :۱۴ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧ ْﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا و
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۴آﯾﻪﻫـﺎی  ۴ﺗـﺎ  ۴ :۶زﯾﺮا ﯾﮏ ﺑـﺪن ﻫﺴـﺖ و ﯾﮏ روح ،ﭼـﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓ ﺮا ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪهاﯾﺪ ﺑـﻪ ﯾﮏ ِ
اﻣﯿﺪ دﻋـﻮت ﺧـﻮﯾﺶ؛  ۵ﯾﮏ ﺧـﺪاوﻧـﺪ ،ﯾﮏ اﯾامن ،ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﺪ؛  ۶و ﯾﮏ ﺧـﺪا و
ﭘﺪر ﻫﻤﻪ ﮐﻪ ﻓﻮق ﻫﻤﻪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﻪ ،و در ﻫﻤﻪ اﺳﺖ.
رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﭘـﻄﺮس ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  ۲ :۲ﺑـﻪ آﻧـﺎن ﮐﻪ ﺑـﻨﺎ ﺑـﺮ ﭘﯿﺸﺪاﻧﯽ ﺧـﺪای ﭘـﺪر ،ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ ﻋـﻤﻞ ﺗـﻘﺪﯾﺲﮐﻨﻨﺪۀ روح ،و ﺑـ ﺮای اﻃـﺎﻋـﺖ از ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﭘـﺎﺷﯿﺪه ﺷـﺪن ﺧـﻮﻧـﺶ ﺑـﺮ اﯾﺸﺎن ،ﺑﺮﮔـﺰﯾﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ :ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺮ ﺷام ﺑﺎد.
ارﻣﯿﺎء ﻓﺼﻞ  ۲۹آﯾﻪ  ۱۳ :۱۳آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ ،ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ؛ اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ متﺎﻣﯽ د ِل ﺧﻮد ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ.
ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ  ۳۳ :۳۳ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺨﺴﺖ در ﭘﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﺪا و ﻋﺪاﻟﺖ او ﺑﺎﺷﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷام ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫـﺎی  ۱ﺗـﺎ  ۱ :۲در ﮔـﺬﺷـﺘﻪ ،ﺧـﺪا ﺑـﺎرﻫـﺎ و از راﻫـﻬﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ ﭘﯿﺎﻣﱪان ﺑـﺎ ﭘـﺪران ﻣـﺎ ﺳـﺨﻦ ﮔـﻔﺖ ۲ ،ا ّﻣـﺎ در اﯾﻦ اﯾﺎم آﺧـﺮ ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ ﭘﴪ ﺧﻮد ﺑـﺎ ﻣـﺎ ﺳـﺨﻦ ﮔـﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﭘﴪی ﮐﻪ او را وارث ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺮر داﺷﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﮥ او ﺟﻬﺎن را آﻓﺮﯾﺪ.
ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  ۱۸ :۱۸ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻫﺮﮔـﺰ ﺧـﺪا را ﻧـﺪﯾﺪه اﺳـﺖ .ا ّﻣـﺎ آن ﭘﴪ ﯾﮕﺎﻧـﻪ ﮐﻪ در آﻏـﻮش ﭘـﺪر اﺳـﺖ ،ﻫامن او را ﺷـﻨﺎﺳـﺎﻧﯿﺪ .ﻓـﺼﻞ  ۱۴آﯾﻪ  ۹ :۹ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﻪ او ﮔـﻔﺖ» :ﻓﯿﻠﯿﭙُﺲ ،دﯾﺮی اﺳـﺖ ﺑـﺎ
ﺷام ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻨﻮز ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪای؟ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا دﯾﺪه ،ﭘﺪر را دﯾﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ”ﭘﺪر را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻨام“؟
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫـﺎی  ۱ﺗـﺎ  ۱ :۳ﭘـﺲ ﭼـﻮن ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪه ﺷـﺪهاﯾﺪ ،آﻧـﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺑـﺎﻻﺳـﺖ ﺑـﺠﻮﯾﯿﺪ ،آﻧـﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﻪ دﺳـﺖ راﺳـﺖ ﺧـﺪا ﻧﺸﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ۲ .ﺑـﻪ آﻧـﭽﻪ در ﺑـﺎﻻﺳـﺖ
ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ۳ .زﯾﺮا ُﻣﺮدﯾﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷام اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ در ﺧﺪا ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ.
ﺳـﻔﺮ ﺧﺮوج ﻓـﺼﻞ  ۳۴آﯾﻪﻫـﺎی  ۵ﺗـﺎ  ۵ :۷آﻧـﮕﺎه ﺧـﺪاوﻧـﺪ در اﺑـﺮ ﻓﺮود آﻣـﺪ و آﻧـﺠﺎ ﺑـﺎ ﻣـﻮﺳﯽ اﯾﺴﺘﺎد ،و ﻧـﺎم ﯾﻬﻮه را ﻧـﺪا ﮐﺮد ۶ .ﺧـﺪاوﻧـﺪ از ﺑ ﺮاﺑـﺮ ﻣـﻮﺳﯽ ﮔـﺬﺷـﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧـﺪا ﮐﺮد» :ﯾﻬﻮه ،ﯾﻬﻮه ،ﺧـﺪای
رﺣﯿﻢ و ﻓﯿّﺎض ،دﯾﺮ ﺧـﺸﻢ ،و آﮐﻨﺪه از ﻣـﺤﺒﺖ و وﻓـﺎ ۷ ،ﭘـﺎﯾﺪار در ﻣـﺤﺒﺖ ﺑ ﺮای ﻫ ﺰار ﭘﺸـﺖ ،و آﻣـﺮزﻧـﺪۀ ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﻧـﺎﻓﺮﻣـﺎﻧﯽ و ﮔـﻨﺎه .اﻣـﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮﮐﺎر را ﻫﺮﮔـﺰ ﺑﯽﺳ ﺰا منﯽﮔـﺬارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟ ﺰای ﺗﻘﺼﯿﺮات
ﭘﺪران را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻓﺮزﻧﺪانِ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺳ ّﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ«.
ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۹۰آﯾﻪ  ۲ :۲ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ زاده ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺗﻮ زﻣﯿﻦ و ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ وﺟﻮد آوری ،از ازل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺗﻮ ﺧﺪاﯾﯽ.
ﻣ ﺰاﻣﯿﺮ ﻓـﺼﻞ  ۱۳۹آﯾﻪﻫـﺎی  ۷ﺗـﺎ  ۷ :۱۰از روح ﺗـﻮ ﮐﺠﺎ ﺑﺮوم؟ از ﺣـﻀﻮر ﺗـﻮ ﮐﺠﺎ ﺑـﮕﺮﯾﺰم؟  ۸اﮔـﺮ ﺑـﻪ آﺳامن ﻓ ﺮا روم ،ﺗـﻮ آﻧـﺠﺎﯾﯽ ،و اﮔـﺮ در ﻫـﺎوﯾﻪ ﺑﺴـﱰ ﺑﮕﺴﱰم ،ﺗـﻮ آﻧـﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴـﺘﯽ!  ۹اﮔـﺮ ﺑـﺮ ﺑـﺎﻟـﻬﺎی
ﺳﺤﺮ ﭘﺮواز ﮐﻨﻢ ،و در دوردﺳﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺮاﻧﻬﺎی درﯾﺎ ﻗﺮار ﮔﺰﯾﻨﻢ ۱۰ ،ﺣﺘﯽ آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﺮا راﻫﻨام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و دﺳﺖ راﺳﺘﺖ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۱۹آﯾﻪ  ۲۶ :۲۶ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﭼﺸﻢ دوﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ا ّﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ«.
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ  ۱۳ :۱۳ﻗﺪرت ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را دارم در او ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﯿﺮو ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
اﺷﻌﯿﺎء ﻓـﺼﻞ  ۴۶آﯾﻪﻫـﺎی  ۹ﺗـﺎ  ۹ :۱۰اﻣـﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ را از اﯾﺎم ﮐﻬﻦ ﺑـﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ؛ ﻣـﻦ ﺧـﺪا ﻫﺴـﺘﻢ و ﺟـﺰ ﻣـﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣـﻦ ﺧـﺪا ﻫﺴـﺘﻢ و ﻫامﻧﻨﺪ ﻣـﻦ ﻧﯿﺴﺖ ۱۰ .اﻧـﺘﻬﺎ را از اﺑـﺘﺪا ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ و
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ،از ﻗﺪﯾﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ” :ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،و متﺎﻣﯽ ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آورد“.
ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ  ۸ :۸ﭘﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺪر ﺷام ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ از او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷام را ﻣﯽداﻧﺪ.
ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  ۱۷ :۱۷ﻫﺮ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﯿﮑﻮ و ﻫﺮ ﻋﻄﺎی ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﻧﺎزل ﺷﺪه از ﭘﺪر ﻧﻮرﻫﺎ ﮐﻪ در او ﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎﯾﮥ ﻧﺎﺷﯽ از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ.
ﻣﺘﯽ ﻓـﺼﻞ  ۱۰آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۹ﺗـﺎ  ۲۹ :۳۰آﯾﺎ دو ﮔﻨﺠﺸﮏ را ﺑـﻪ ﯾﮏ ﭘﻮل ﺳﯿﺎﻫﻨﻤﯽﻓﺮوﺷـﻨﺪ؟ ﺑـﺎ اﯾﻦ ﻫـﻤﻪ ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻧﯿﺰ ﺑـﺪون ﺧﻮاﺳـﺖ ﭘـﺪر ﺷام ﺑـﻪ زﻣﯿﻦ منﯽاﻓـﺘﺪ ۳۰ .ﺣﺘﯽ ﻣـﻮﻫـﺎی ﴎ ﺷام
ﺑﻪ متﺎﻣﯽ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۴آﯾﻪ » ۱۱ :۱۱ای ﺧـﺪاوﻧـ ْﺪ ﺧـﺪای ﻣـﺎ ،ﺗـﻮ ﺳ ﺰاوار ﺟـﻼل و ﻋ ّﺰت و ﻗـﺪرﺗﯽ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﻓـﺮﯾﺪﮔـﺎر ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗـﻮﯾﯿﻮ ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑـﻪ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺗـﻮ وﺟـﻮد ﯾﺎﻓـﺖ و ﺑـﻪ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺗـﻮ آﻓـﺮﯾﺪه
ﺷﺪ«.
اﺷﻌﯿﺎء ﻓـﺼﻞ  ۵۷آﯾﻪ  ۱۵ :۱۵زﯾﺮا آن ﮐﻪ رﻓﯿﻊ و ﺑـﻠﻨﺪﻣﺮﺗـﺒﻪ اﺳـﺖ ،آن ﮐﻪ در اﺑـﺪﯾﺖ ﺳـﺎﮐﻦ اﺳـﺘﻮ ﻗـﺪوس ﻧـﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔـﻮﯾﺪ» :ﻣـﻦ در ﻣﮑﺎن رﻓﯿﻊ و ﻣـﻘﺪس ﺳـﺎﮐﻨﻢ ،و ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ آن ﮐﻪ روح
ﺗﻮﺑﻪﮐﺎر و اﻓﺘﺎده دارد؛ ﺗﺎ رو ِح اﻓﺘﺎدﮔﺎن را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻢ ،و دل ﺗﻮﺑﻪﮐﺎران را زﻧﺪه ﺳﺎزم.
ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓـﺼﻞ  ۲۳آﯾﻪ  ۴ :۴زﯾﺮا ﮐﻼم ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ اﺳـﺖ ،و ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫـﺎی او ﺑـﺎ وﻓـﺎداری .ﻓـﺼﻞ  ۱۴۷آﯾﻪﻫـﺎی  ۴ﺗـﺎ  ۴ :۵ﺷامر ﺳـﺘﺎرﮔـﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻫـﺮ ﯾﮏ از آﻧـﻬﺎ را ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻣﯽﺧﻮاﻧـﺪ۵ .
ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﻣﺎ و ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ،درک او ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ اﺳﺖ.
ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱۴آﯾﻪ  ۷ :۷ﻫـﻢ او ﺑـﻪ آواز ﺑـﻠﻨﺪ ﮔـﻔﺖ» :از ﺧـﺪا ﺑﱰﺳﯿﺪ و او را ﺟـﻼل دﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳـﺎﻋـﺖ داوری او ﻓـ ﺮا رﺳﯿﺪه اﺳـﺖ .او را ﺑـﭙﺮﺳـﺘﯿﺪ ﮐﻪ آﺳامﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ و درﯾﺎ و
ﭼﺸﻤﻪﺳﺎران را او آﻓﺮﯾﺪ«.
رﺳﺎﻟﻪ اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  ۱۷ :۱۷ﺑﺮ ﺧﺪای ﯾﮑﺘﺎ ،آن ﭘﺎدﺷﺎه ﴎﻣﺪی ،ﻧﺎﻣﯿﺮا و ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ ،ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺣﺮﻣﺖ و ﺟﻼل ﺑﺎد؛ آﻣﯿﻦ!
اﺷﻌﯿﺎء ﻓـﺼﻞ  ۴۰آﯾﻪ ﻫـﺎی  ۲۶ﺗـﺎ  ۲۶ :۳۱ﭼﺸامن ﺧـﻮد را ﺑـﻪ اﻋﻠﯽ ﺑـ ﺮاﻓـ ﺮازﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را آﻓـﺮﯾﺪ؟ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑـﻪ ﺷامره ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد ،و آﻧـﻬﺎ را ﺟـﻤﻠﮕﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم
ﻣﯽﺧﻮاﻧَـﺪ؟ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﮐرثت ﻗ ّﻮت و ﻋـﻈﻤﺖ ﻗـﺪرﺗـﺶ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧـﻬﺎ ﮔـﻢ ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ۲۷ .ای ﯾﻌﻘﻮب ،ﭼﺮا ﺑـﺎ ﺧﻮد ﻣﯽاﻧـﺪﯾﺸﯽ ،و ای اﴎاﺋﯿﻞ ،ﭼﺮا ﻣﯽﮔـﻮﯾﯽ» :ﻃـﺮﯾﻖ ﻣـﻦ از ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﭘـﻨﻬﺎن اﺳـﺖ ،و
ﺧـﺪاﯾﻢ دادرﺳﯽ ﻣـ ﺮا ﺑـﻪ ﻓـ ﺮاﻣـﻮﺷﯽ ﺳـﭙﺮده اﺳـﺖ«؟  ۲۸آﯾﺎ ﻧـﺪاﻧﺴـﺘﻪای؟ آﯾﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪهای؟ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧـﺪای ﴎﻣﺪی اﺳـﺖ ،آﻓـﺮﯾﻨﻨﺪۀ ﮐﺮاﻧـﻬﺎی زﻣﯿﻦ؟ او ﻫﺮﮔـﺰ درﻣـﺎﻧـﺪه و ﺧﺴـﺘﻪ منﯽﺷـﻮد ،و ﻓَـﻬﻢِ او را
ﺗـﻔﺤﺺ ﻧـﺘﻮان ﮐﺮد ۲۹ .ﺿﻌﯿﻔﺎن را ﻗـ ّﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ ،و ﻧـﺎﺗـﻮاﻧـﺎن را ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﺸﱰ ﻋـﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ۳۰ .ﺣﺘﯽ ﺟـﻮاﻧـﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﺴـﺘﻪ و درﻣـﺎﻧـﺪه ﻣﯽﺷـﻮﻧـﺪ ،و ﺟـﻮامنﺮدان از ﭘـﺎ ﻣﯽاﻓـﺘﻨﺪ ۳۱ .اﻣـﺎ آﻧـﺎن ﮐﻪ ﺑ ﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﻧﯿﺮوی ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﺑﺎلﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻘﺎب اوج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دوﯾﺪ و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؛ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺮاﻣﯿﺪ و درﻣﺎﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
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