 -۱۰رﺷﺪ ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺢ
»ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﺎ ﻣﺮگ ﺧـﻮد ﺑـﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ،ﺑـﻪ متـﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﴍﯾﺮ ﻓـﺎﺗـﺢ ﺷـﺪ )رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪ  .(۱۵ﺑـﺪون ﻣﺮگ و ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ ﻋﯿﺴﯽ ،ﺷﯿﻄﺎن و
ﻧﯿﺮوﻫـﺎی اﻫـﺮﯾﻤﻨﯽاش ﻫﯿﭻ وﻗـﺖ ﻣـﻐﻠﻮب منﯽﺷـﺪﻧـﺪ ،ﮔـﻨﺎه و ﻣﺮگ ﮐامﮐﺎن ﺑـﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑـﺮ ﻧﺴـﻞ ﺑﴩ اداﻣـﻪ ﻣﯽدادﻧـﺪ و ﻧـﺠﺎت اﻧـﺴﺎن از ﻣﺮگ اﻣﺮی ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮔﺸـﺖ.
ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﺎ ﭘﯿﺮوزﯾﯽ ﺧﻮد ﺑـﺮ ﮔـﻨﺎه و ﺷﯿﻄﺎن ﺑـﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ،راه را ﺑﺮای ﻧـﺠﺎت ﺑﴩی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣـﺼﺎﻟـﺤﻪ ﺑـﺎ ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻫـﻤﻮار ﺳـﺎﺧـﺖ .از ﻃـﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣـﺼﺎﻟـﺤﻪ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣـﺎ
ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧـﺪا ﻣـﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ .ﺑـﻌﻨﻮان ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻣـﺎ وارﺛﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺗـﺎزه ﺷـﺪهاﯾﻢ و ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻣـﺎ را دﻋﻮت منﻮده ﺗـﺎ در ﻋﯿﺴﯽ دامئـﺎً رﺷـﺪ ﮐﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﺑـﻪ
ﮐامل روﺣـﺎﻧﯽ ﻧـﺎﺋـﻞ ﺷـﻮﯾﻢ .در اﯾﻦ ﭘﺮوﺳـﻪ رﺷـﺪ روﺣـﺎﻧﯽ ﴍﯾﺮ دﯾﮕﺮ ﻗـﺪرت ﺑـﻪ اﺳـﺎرت ﮔﺮﻓنت ﻣـﺎ را ﻧـﺪارد :ﺑـﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻄﺎن از وﺳﻮﺳـﻪﮐﺮدن ﻣـﺎ ﺑـﺎز ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ اﯾﺴﺘﺎد وﻟﯽ در
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و رﺷـﺪ اﯾامﻧﯽ ﻣـﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺠـﺮﺑـﻪ ﭘﯿﺮوزی او ﺑـﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻪ ﺑـﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﻣﻤﮑﻦ ﺷـﺪ ﺷـﺎﻣـﻞ ﺣـﺎل ﻣـﺎ ﻧﯿﺰ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .از اﯾرنو ﮐﻼم ﺧـﺪا ﻣـﺎ را ﺗـﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽمنـﺎﯾﺪ ﺗـﺎ ﻫـﺮ روزه ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔـﻨﺎه و ﻧـﻔﺲ را ﻣـﻐﻠﻮب ﺳـﺎﺧـﺘﻪ و ﺗـﺎزﮔﯽ و ﻃﺮاوت رﺷـﺪ در ﻣﺴﯿﺢ را ﺗﺠـﺮﺑـﻪ ﮐﻨﯿﻢ) .رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۶آﯾﻪﻫـﺎی  ۶ﺗـﺎ ۱۱؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ
ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫﺎی  ۲۰و «.(۲۱
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﻌﺼﻮم و ﺑﯽﮔـﻨﺎﻫـﺶ ،ﺑـﺎ ﻣﺮگ و ﻗﯿﺎم ﺧﻮد از ﻣﺮدﮔـﺎن ﺑـﺮ ﺷﯿﻄﺎن و ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﴍﯾﺮ او ﭘﯿﺮوز ﺷـﺪ .ﺑـﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی اﻫـﺮﯾﻤﻦ
ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد .متﺎﻣﯽ آﯾﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ درس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ!
ﻋﯿﺴﯽ در متﺎم ﻣﺪت زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺧﺪا وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺮ متﺎﻣﯽ ﺣﺮﺑﻪﻫﺎی
ﺷﯿﻄﺎن ﻏﻠﺒﻪ منﻮد .اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  .۱۱رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ .۱۵
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮ ﺷﯿﻄﺎن و متﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻫﺮﯾﻤﻨﯽ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی را ﺑﻪ
ﻣﻌﺮض منﺎﯾﺶ متﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ زﻣﯿﻦ و آﺳامن ﮔﺬاﺷﺖ .ﴍﯾﺮ دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻄﻪای ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﯾامن
آوردهاﻧﺪ ﻧﺪارد .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫﺎی  ۱۳و ۱۴؛ ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ ۱۵؛ اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ
.۳۱
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﺧﻮد از ﻣﺮدﮔﺎن،ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻣﺎ اﯾامﻧﺪاران از ﻣﺮگ ﻫﯿﭻ ﺣﺮاﺳﯽ ﻧﺪارﯾﻢ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽداﻧﯿﻢ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ از ﻣﺮدﮔﺎن و ﺣﯿﺎت ﺟﺎودان در اﻧﺘﻈﺎر دوﺳﺘﺪاران ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ ۴؛ رﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۵آﯾﻪﻫﺎی  ۱۴ﺗﺎ .۱۷
ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ در ﻗﺒﺎل ﻣﺎ روی ﺻﻠﯿﺐ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺘﯽ ﺗﺎزه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﻣـﺎ آﻣـﺮزﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑﯿﻦ ﻣـﺎ و ﺧـﺪا ﺻـﻠﺢ و آﺷـﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮدد .رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪ ۷؛ رﺳـﺎﻟـﻪ
دوم ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ .۱۹
زﻧـﺪﮔﯽ ﻗـﺪﯾﻤﯽ و ﻧـﻔﺴﺎﻧﯽ ﻣـﺎ ﻣﯽﻣﯿﺮد و زﻧـﺪﮔﯽ ﺗـﺎزه در ﻋـﺪاﻟـﺖ و ﻧﯿﮑﯽ ﺧـﺪا آﻏـﺎز ﻣﯽﺷـﻮد .رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﻗـﺮﻧﺘﯿﺎن
ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ ۱۷؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪﻫﺎی  ۶ﺗﺎ ۱۱؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫﺎی  ۲۰و .۲۱
در اﯾﻦ زﻧـﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺎت ﺟـﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﮔـﻨﺎه و ﺗﺮس و ﻧﯿﺮوی ﴍﯾﺮ ﺑـﺮ ﻣـﺎ ﺳـﻠﻄﻪ ﻧـﺪارد .رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۸آﯾﻪ ۱؛
ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪ  .۱۵اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺮﻗﺲ ﻓﺼﻞ  ۱۶آﯾﻪ .۱۷

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ
اﯾامﻧـﺪاران دوﺑـﺎره ﻣـﺘﻮﻟـﺪ ﺷـﺪه در ﻋﯿﺴﯽ رﺷـﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺑـﻠﻮغ روﺣـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﺣـﺪ ﮐامل ﺑـﺮﺳـﺪ .آﯾﺎ ﻣـﻦ ﻋـﻼﺋـﻢ رﺷـﺪ روﺣـﺎﻧﯽ در ﻋﯿﺴﯽ را ﻣـﻄﺎﺑـﻖ ﺑـﺎ ﺑـﺮﺧﯽ از
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ؟

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎه ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻼﯾﻢ و اﺛﺮات رﺷﺪ در زﻧﺪﮔﯽ روﺣﺎﻧﯽ را از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﻢ؟
ﻣـﺤﺒﺖ اﻟﻬﯽ و اﺗـﺤﺎد ﺑـﺎ دﯾﮕﺮ اﯾامﻧـﺪاران ﯾﮑﯽ از ﻋـﻼﺋـﻢ ﴐوری رﺷـﺪ ﯾﮏ اﯾامﻧـﺪار در ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﺑـﺎﺷـﺪ .ﭼـﮕﻮﻧـﻪ اﯾﻦ اﻣـﺮ را در زﻧـﺪﮔﯽ روزاﻧـﻪ ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻢ؟ اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۷آﯾﻪﻫﺎی  ۲۰و ۲۱؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫﺎی  ۱۱ﺗﺎ .۱۶
ﻧـﻘﺶ ﻣـﻄﺎﻟـﻌﻪ ﮐﻼم ﺧـﺪا ،دﻋـﺎ و ﺧـﺪﻣـﺖ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭼـﻪ ﻧـﻘﺶ ﻋـﻤﺪهای در زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﻦ دارد و ﺑﺮای ﺟـﺎ دادن اﯾﻦ اﻣﻮر ﴐوری در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭼـﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
را ﺣـﺎﴐم اﻧـﺠﺎم دﻫـﻢ؟ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻓـﺼﻞ  ۴آﯾﻪ ۴؛ ﻣﺰﻣـﻮر ﻓـﺼﻞ  ۱۱۹آﯾﻪ ۱۲؛ رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗـﺎﺋـﻮس ﻓـﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۶و ۱۷؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن
ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ ۱۸؛ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۲۰آﯾﻪﻫﺎی  ۲۵ﺗﺎ .۲۸
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧـﻢ ادﻋـﺎ ﺑـﻪ رﺷـﺪ روﺣـﺎﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﮑﻨﯿﻢ وﻟﯽ مث ﺮات و اﺛ ﺮاﺗـﺶ را در زﻧـﺪﮔﯽ ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ؟ اﯾﻦ مثـﺮ داﺷـنت ﭼـﻪ ارﺗـﺒﺎﻃﯽ ﺑـﺎ رﺷـﺪ ﮐﺎﻣـﻞ روﺣـﺎﻧﯽ دارد؟
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۷آﯾﻪ ۲۰؛ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ ۱۷؛ اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۵آﯾﻪ .۴
رﺷـﺪ روﺣـﺎﻧﯽ ﻋـﺎری از ﺟـﻨﮓ روﺣـﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼـﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻣـﻦ در اﯾﻦ ﺟـﻨﮓﻫـﺎ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد؟ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۶آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۲و
۱۳؛ رﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۵آﯾﻪ .۵۷
ﺗﻌﻬﺪ
ﺧـﺪاوﻧـﺪا ﺗـﻮ را ﺳـﭙﺎس ﮐﻪ ﻣـﻦ را از ﮔـﻨﺎﻫـﺎﻧـﻢ و از دام ﺷﯿﻄﺎن ﻧـﺠﺎت دادی .ﻣـﻤﻨﻮن ﺗـﻮ ﻫﺴـﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧـﺴﺎن ﺗـﺎزه از ﻣـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﯽ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ اﻧﺠﺎم داد .ﻣﻦ ﺑﺎ ﻓﯿﺾ ﺗﻮ ﻋﯿﺴﯽ را ﺧﺪاوﻧﺪ و ارﺑﺎب ﺧﻮد اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ او را ﻫﺪف زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻢ .آﻣﯿﻦ!
info@ahdejadeed.com
www.ahdejadeed.com

Email:
website:

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

ﺗﻠﻔﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ+1 818 341 5547 :

رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ  :۱۵ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ،متﺎم ﻗﺪرﺗﻬﺎی آﺳامﻧﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن را ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻛﺮد و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻧﺰد ﻫﻤﻪ رﺳﻮا ﺳﺎﺧﺖ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۶آﯾﻪﻫـﺎی  ۶ﺗـﺎ  ۶ :۱۱اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻛـﻪ آن آدﻣﯽ ﻛـﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ او ﻛﺸـﺘﻪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻧـﻔﺲ ﮔـﻨﺎﻫـﻜﺎر ﻧـﺎﺑﻮد ﮔﺮدد و دﯾﮕﺮ ﺑﺮدﮔـﺎن ﮔـﻨﺎه ﻧـﺒﺎﺷﯿﻢ ۷ ،زﯾﺮا ﮐﺴﯽﮐﻪ ﻣﺮد از
ﮔـﻨﺎه آزاد ﺷـﺪه اﺳـﺖ ۸ .اﮔـﺮ ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮدﯾﻢ ،اﯾامن دارﯾﻢ ﻛـﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺎ او زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ۹ ،زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼـﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﭘـﺲ از ﻣﺮگ زﻧـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،او دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔـﺰ ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ ﻣﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮگ دﯾﮕﺮ ﺑـﺮ او
ﺗﺴـﻠّﻂ ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ ۱۰ .ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮد و ﺑـﺎ اﯾﻦ ﻣﺮگ ﯾﮏﺑـﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﻨﺎه ﻣﺮده اﺳـﺖ .وﻟﯽ او زﻧـﺪه ﺷـﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧـﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ۱۱ .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺷام ﻧﯿﺰ ﺑـﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﻨﺎه ﻣﺮده ،ا ّﻣـﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا در اﺗ ّﺤﺎد ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ زﻧﺪه ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻏـﻼﻃﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۰و  ۲۰ :۲۱ﻣـﻦ ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣـﺼﻠﻮب ﺷـﺪهام ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐﻪ دﯾﮕﺮ آﻧـﻜﻪ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣـﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑـﻠﻜﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣـﻦ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺧـﺼﻮص اﯾﻦ زﻧـﺪﮔـﺎﻧﯽ
ﺟﺴامﻧﯽای ﻛـﻪ اﻛـﻨﻮن دارم ،ﻓـﻘﻂ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ اﯾامن ﺑـﻪ ﭘﴪ ﺧـﺪا ﻛـﻪ ﻣـ ﺮا ﻣـﺤﺒّﺖ ﻛﺮد و ﺟـﺎن ﺧـﻮد را ﺑـﻪﺧـﺎﻃـﺮ ﻣـﻦ داد ،زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ۲۱ .ﻓﯿﺾ ﺧـﺪا را ﺑـﺎﻃـﻞ منﯽﮐﻨﻢ .زﯾﺮا اﮔـﺮ ﻧﯿﻜﯽ ﻣـﻄﻠﻖ از راه ﴍﯾﻌﺖ ﺣـﺎﺻـﻞ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺮگ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻮد.
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻓـﺼﻞ  ۴آﯾﻪﻫـﺎی  ۱ﺗـﺎ  ۱ :۱۱آﻧـﮕﺎه روح ،ﻋﯿﺴﯽ را ﺑـﻪ ﺑﯿﺎﺑـﺎن ﺑﺮد ﺗـﺎ اﺑﻠﯿﺲ او را در ﻣـﻘﺎﺑـﻞ وﺳـﻮﺳـﻪﻫـﺎ اﻣـﺘﺤﺎن ﻛـﻨﺪ ۲ .ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻬـﻞ ﺷـﺒﺎﻧـﻪروز ،روزه ﮔﺮﻓـﺖ و ﴎاﻧـﺠﺎم ﮔﺮﺳـﻨﻪ ﺷـﺪ ۳ .در آن وﻗـﺖ وﺳـﻮﺳـﻪ
ﻛـﻨﻨﺪه ﺑـﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷـﺪه ﮔـﻔﺖ» :اﮔـﺮ ﺗـﻮ ﭘﴪ ﺧـﺪا ﻫﺴـﺘﯽ ﺑـﮕﻮ اﯾﻦ ﺳـﻨﮕﻬﺎ ﻧـﺎن ﺑـﺸﻮد ۴ .ﻋﯿﺴﯽ در ﺟـﻮاب ﮔـﻔﺖ» :ﮐﺘﺎبﻣـﻘﺪّس ﻣﯽﻓﺮﻣـﺎﯾﺪ' :زﻧـﺪﮔﯽ اﻧـﺴﺎن ﻓـﻘﻂ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑـﻠﻜﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻛـﻠﻤﻪای ﻛـﻪ ﺧـﺪا
ﻣﯽﻓﺮﻣـﺎﯾﺪ ۵ «'.آﻧـﮕﺎه اﺑﻠﯿﺲ او را ﺑـﻪ ﺷﻬـﺮ ﻣـﻘﺪّس ﺑﺮده ﺑـﺮ روی ﻛـﻨﮕﺮ ٔه ﻣـﻌﺒﺪ ﺑـﺰرگ ﻗﺮار داد  ۶و ﺑـﻪ او ﮔـﻔﺖ» :اﮔـﺮ ﺗـﻮ ﭘﴪ ﺧـﺪا ﻫﺴـﺘﯽ ﺧـﻮد را از اﯾﻨﺠﺎ ﺑـﻪ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪاز زﯾﺮا ﮐﺘﺎبﻣـﻘﺪّس ﻣﯽﻓﺮﻣـﺎﯾﺪ' :او ﺑـﻪ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن
ﺧـﻮد ﻓﺮﻣـﺎن ﺧـﻮاﻫـﺪ داد و آﻧـﺎن ﺗـﻮ را ﺑـﺎ دﺳـﺘﻬﺎی ﺧـﻮد ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﮔﺮﻓـﺖ ﻣـﺒﺎدا ﭘـﺎﯾﺖ ﺑـﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺑـﺨﻮرد ۷ «'.ﻋﯿﺴﯽ ﺟـﻮاب داد» :ﮐﺘﺎبﻣـﻘﺪّس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣـﺎﯾﺪ' :ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺧـﺪای ﺧـﻮد را اﻣـﺘﺤﺎن ﻧـﻜﻦ ۸ «'.ﺑـﺎر دﯾﮕﺮ
اﺑﻠﯿﺲ او را ﺑـﺮ ﺑـﺎﻻی ﻛـﻮه ﺑﺴﯿﺎر ﺑـﻠﻨﺪی ﺑﺮد و متـﺎﻣﯽ ﻣامﻟﮏ ﺟـﻬﺎن و ﺷـﻜﻮه و ﺟـﻼل آﻧـﻬﺎ را ﺑـﻪ او ﻧـﺸﺎن داد  ۹و ﮔـﻔﺖ» :اﮔـﺮ ﻧﺰد ﻣـﻦ ﺳﺠـﺪه ﮐﻨﯽ و ﻣ ﺮا ﺑـﭙﺮﺳـﺘﯽ ،ﻫـﻤ ٔﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑـﻪ ﺗـﻮ ﺧـﻮاﻫـﻢ داد ۱۰ «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﻪ او
ﻓﺮﻣﻮد» :دور ﺷﻮ ای ﺷﯿﻄﺎن ،ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪّس ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ' :ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﭙﺮﺳﺘﯽ و ﻓﻘﻂ او را ﺧﺪﻣﺖ منﺎﯾﯽ ۱۱ «'.آﻧﮕﺎه اﺑﻠﯿﺲ ﻋﯿﺴﯽ را ﺗﺮک منﻮده و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن آﻣﺪه ،او را ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ  :۱۵زﯾﺮا ﻛﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﻛﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ از ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ ﺿﻌﻔﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﯽﺧﱪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺴﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﮔﻨﺎه ﻧﮕﺮدﯾﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۳و  ۱۳ :۱۴او ﻣـﺎ را از ﭼـﻨﮓ ﻧﯿﺮوﻣـﻨﺪ ﻇـﻠﻤﺖ رﻫـﺎﻧﯿﺪ و ﺑـﻪ ﭘـﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﭘﴪ ﻋـﺰﯾﺰش ﻣـﻨﺘﻘﻞ ﺳـﺎﺧـﺘﻪ اﺳـﺖ ۱۴ .ﺧـﺪا ﺑـﻪ وﺳﯿﻠﻪٔ او ﻣـﺎ را آزاد ﺳـﺎﺧـﺘﻪ و ﮔـﻨﺎﻫـﺎمنـﺎن را آﻣـﺮزﯾﺪه اﺳـﺖ.
ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ  :۱۵ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ،متﺎم ﻗﺪرﺗﻬﺎی آﺳامﻧﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن را ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻛﺮد و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻧﺰد ﻫﻤﻪ رﺳﻮا ﺳﺎﺧﺖ.
اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ  :۳۱اﻛﻨﻮن ﻣﻮﻗﻊ داوری اﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺣﻜﻤﺮان اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۶آﯾﻪ  :۴ﭘـﺲ ﺑـﺎ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺧﻮد ﺑـﺎ او ﻣـﺪﻓﻮن ﺷـﺪﯾﻢ و در ﻣﺮﮔـﺶ ﴍﯾﮏ ﮔﺸـﺘﯿﻢ ﺗـﺎ ﻫامن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﻗـﺪرت ﭘـﺮ ﺷـﻜﻮه ﭘـﺪر ،ﭘـﺲ از ﻣﺮگ زﻧـﺪه ﺷـﺪ ،ﻣـﺎ ﻧﯿﺰ در زﻧﺪﮔﯽ ﺗـﺎزهای ﺑـﻪ ﴎ
ﺑﺮﯾﻢ.
رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۴ﺗـﺎ  ۱۴ :۱۷و اﮔـﺮ ﻣﺴﯿﺢ زﻧـﺪه ﻧﺸـﺪه ﺑـﺎﺷـﺪ ،ﻫـﻢ ﺑـﺸﺎرت ﻣـﺎ ﭘـﻮچ اﺳـﺖ و ﻫـﻢ اﯾامن ﺷام!  ۱۵وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻛـﻪ ﺧـﺪا ﻣﺴﯿﺢ را زﻧـﺪه ﺳـﺎﺧـﺘﻪ اﺳـﺖ ،درﺻـﻮرﺗﯽﮐﻪ زﻧـﺪه ﺷـﺪن
ﻣﺮدﮔـﺎن درﺳـﺖ ﻧـﺒﺎﺷـﺪ ،درﺑـﺎر ٔه ﺧـﺪا ﺷـﻬﺎدت دروغ دادهاﯾﻢ ۱۶ .زﯾﺮا اﮔـﺮ ﻣﺮدﮔـﺎن زﻧـﺪه منﯽﺷـﻮﻧـﺪ ،ﻣﺴﯿﺢ ﻫـﻢ ﻣﺴـﻠّامً زﻧـﺪه ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ ۱۷ .و اﮔـﺮ ﻣﺴﯿﺢ زﻧـﺪه ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ ،اﯾامن ﺷام ﺑﯿﻬﻮده اﺳـﺖ و ﺷام ﻫـﻨﻮز در
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ.
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  :۷ﻣﻦ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،آن ﺧﺪاﯾﯽ ﻛﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،او را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪ -آن ﭘﺪر ﭘُﺮ ﺟﻼل -روح ﺣﻜﻤﺖ و اﻟﻬﺎم ﺑﻪ ﺷام ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ او را ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.
رﺳﺎﻟﻪ دوم ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ  :۱۹ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﻜﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ منﻮد و ﭘﯿﺎم اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ.
رﺳﺎﻟﻪ دوم ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ  :۱۷ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺘّﺤﺪ اﺳﺖ ،ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺎزه دارد .ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻬﻨﻪ ﺑﻮد درﮔﺬﺷﺖ و اﯾﻨﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮ ﴍوع ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۶آﯾﻪﻫـﺎی  ۶و  ۶ :۱۱اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻛـﻪ آن آدﻣﯽ ﻛـﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ او ﻛﺸـﺘﻪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻧـﻔﺲ ﮔـﻨﺎﻫـﻜﺎر ﻧـﺎﺑﻮد ﮔﺮدد و دﯾﮕﺮ ﺑﺮدﮔـﺎن ﮔـﻨﺎه ﻧـﺒﺎﺷﯿﻢ ۷ ،زﯾﺮا ﮐﺴﯽﮐﻪ ﻣﺮد از
ﮔـﻨﺎه آزاد ﺷـﺪه اﺳـﺖ ۸ .اﮔـﺮ ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮدﯾﻢ ،اﯾامن دارﯾﻢ ﻛـﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺎ او زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ۹ ،زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼـﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﭘـﺲ از ﻣﺮگ زﻧـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،او دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔـﺰ ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ ﻣﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮگ دﯾﮕﺮ ﺑـﺮ او
ﺗﺴـﻠّﻂ ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ ۱۰ .ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮد و ﺑـﺎ اﯾﻦ ﻣﺮگ ﯾﮏﺑـﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﻨﺎه ﻣﺮده اﺳـﺖ .وﻟﯽ او زﻧـﺪه ﺷـﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧـﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ۱۱ .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺷام ﻧﯿﺰ ﺑـﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﻨﺎه ﻣﺮده ،ا ّﻣـﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا در اﺗ ّﺤﺎد ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ زﻧﺪه ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻏـﻼﻃﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۰و  ۲۰ :۲۱ﻣـﻦ ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣـﺼﻠﻮب ﺷـﺪهام ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐﻪ دﯾﮕﺮ آﻧـﻜﻪ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣـﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑـﻠﻜﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣـﻦ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺧـﺼﻮص اﯾﻦ زﻧـﺪﮔـﺎﻧﯽ
ﺟﺴامﻧﯽای ﻛـﻪ اﻛـﻨﻮن دارم ،ﻓـﻘﻂ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ اﯾامن ﺑـﻪ ﭘﴪ ﺧـﺪا ﻛـﻪ ﻣـ ﺮا ﻣـﺤ ّﺒﺖ ﻛﺮد و ﺟـﺎن ﺧـﻮد را ﺑـﻪﺧـﺎﻃـﺮ ﻣـﻦ داد ،زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ۲۱ .ﻓﯿﺾ ﺧـﺪا را ﺑـﺎﻃـﻞ منﯽﮐﻨﻢ .زﯾﺮا اﮔـﺮ ﻧﯿﻜﯽ ﻣـﻄﻠﻖ از راه ﴍﯾﻌﺖ ﺣـﺎﺻـﻞ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺮگ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻮد.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۸آﯾﻪ  :۱ﭘـﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ در اﺗّـﺤﺎد ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﻪ ﴎ ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ ﻫﯿﭻ ﻣـﺤﻜﻮﻣ ّﯿﺘﯽ وﺟﻮد ﻧـﺪارد .ﻓـﺼﻞ  ۸آﯾﻪ  :۱۵زﯾﺮا آن روﺣﯽ ﻛـﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﺷام داده اﺳـﺖ ،ﺷام را ﺑﺮده منﯽﺳـﺎزد
و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮس منﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ آن روح ﺷام را ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﮏ اﯾﻦ روح در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ» :اﺑﺎ ،ای ﭘﺪر«.
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺮﻗﺲ ﻓﺼﻞ  ۱۶آﯾﻪ  :۱۷ﺑﻪ اﯾامﻧﺪاران اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪرت داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ :آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻧﺎم ﻣﻦ دﯾﻮﻫﺎ را ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ،ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺗﺎزه ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ.
اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ  :۵ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪان ﻛﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ منﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﺪا وارد ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ از آب و روح ﺗﻮﻟّﺪ ﯾﺎﺑﺪ«.
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪ  :۱۴ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ روح ﺧﺪا ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻏـﻼﻃﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۹ﺗـﺎ  ۱۹ :۲۳ﮐﺎرﻫـﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧـﻔﺴﺎﻧﯽ آﺷـﻜﺎرﻧـﺪ :زﻧـﺎ ،ﻧـﺎﭘـﺎﻛﯽ ،ﻫـﺮزﮔﯽ ۲۰ ،ﺑـﺖﭘﺮﺳـﺘﯽ ،اﻓـﺴﻮﻧـﮕﺮی ،دﺷﻤﻨﯽ ،ﺳـﺘﯿﺰهﺟـﻮﯾﯽَ ،رﺷﮏ ،ﺧـﺸﻢ ،ﺧـﻮدﺧـﻮاﻫﯽ ،اﺧـﺘﻼﻓـﺎت ،دﺳـﺘﻪﺑـﻨﺪی،
ﺣـﺴﺎدت ،ﻣﺴـﺘﯽ ،ﻋﯿﺎﺷﯽ و اﻣـﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ ۲۱ .اﻛـﻨﻮن ﻣـﺎﻧـﻨﺪ ﮔـﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺷام ﻣﯽﮔـﻮﯾﻢ :ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫـﺎ را ﺑـﺠﺎ آورﻧـﺪ ،در ﭘـﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﺧـﺪا ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧـﺨﻮاﻫـﻨﺪ داﺷـﺖ ۲۲ .ا ّﻣـﺎ مثﺮهای ﻛـﻪ روحاﻟـﻘﺪس ﺑـﻪ ﺑـﺎر ﻣﯽآورد:
ﻣﺤﺒّﺖ ،ﺧﻮﺷﯽ ،آراﻣﺶ ،ﺑﺮدﺑﺎری ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ،وﻓﺎداری ۲۳ ،ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﭼﻨﯿﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱۷آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۰ﺗـﺎ » ۲۰ :۲۱ﻓـﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻨﻬﺎ دﻋـﺎ منﯽﮐﻨﻢ ﺑـﻠﻜﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫـﻢ ﻛـﻪ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﭘﯿﺎم و ﺷـﻬﺎدت آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻣـﻦ اﯾامن ﺧﻮاﻫـﻨﺪ آورد ۲۱ ،ﺗـﺎ ﻫـﻤ ٔﻪ آﻧـﺎن ﯾﮑﯽ ﺑـﺎﺷـﻨﺪ آنﭼـﻨﺎنﮐﻪ ﺗـﻮ ای ﭘـﺪر در
ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻦ در ﺗﻮ و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎ ﺟﻬﺎن اﯾامن ﺑﯿﺎورد ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎدهای«.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۱ﺗـﺎ  ۱۱ :۱۶ﺑـﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﻪﺧـﺎﻃـﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷﯿﺪ ﻛـﻪ ﺷام در ﮔـﺬﺷـﺘﻪ ﺟﺴامً ﺟﺰء ﻛـﺎﻓﺮان ﺑﻮدﯾﺪ و ﺑـﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ اﻫـﻞ ﺧـﺘﻨﻪ )ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻋـﻤﻞ ﺟﺴامﻧﯽ ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ اﻧـﺴﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد(.
»ﻧـﺎﻣـﺨﺘﻮن« ﻧـﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷـﺪﯾﺪ ۱۲ .در آن زﻣـﺎن ،از ﻣﺴﯿﺢ دور ﺑﻮدﯾﺪ و از ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﻮم اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﺤﺮوم و از ﭘﯿامﻧـﻬﺎﯾﯽ ﻛـﻪ ﺑـﺮ وﻋـﺪهﻫـﺎی ﺧـﺪا ﻣﺘّﮑﯽ ﺑﻮد ،ﺑﯽﺑﻬﺮه ﺑﻮدﯾﺪ .ﺷام در اﯾﻦ ﺟـﻬﺎن ،ﺑـﺪون اﻣﯿﺪ و ﺑـﺪون ﺧـﺪا ﺑـﻪ
ﴎ ﻣﯽﺑﺮدﯾﺪ ۱۳ .ا ّﻣـﺎ اﻛـﻨﻮن ﺷام ﻛـﻪ دور ﺑـﻮدﯾﺪ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ اﺗّـﺤﺎد ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ و رﯾﺨنت ﺧـﻮن او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷـﺪهاﯾﺪ ۱۴ .زﯾﺮا ﻣﺴﯿﺢ ﺻـﻠﺢ و ﺻـﻔﺎ را ﺑﯿﻦ ﯾﻬﻮد و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورده و اﯾﻦ دو را ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﺘّﺤـﺪ
ﺳـﺎﺧـﺘﻪ اﺳـﺖ .او ﺑـﺎ ﺑـﺪن ﺟﺴامﻧﯽ ﺧـﻮد ،دﯾﻮاری ﻛـﻪ آﻧـﺎن را از ﻫـﻢ ﺟـﺪا ﻣﯽﮐﺮد و دﺷـﻤﻨﺎن ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺳـﺎﺧـﺖ ،درﻫـﻢ ﺷﻜﺴـﺖ ۱۵ .زﯾﺮا ﴍﯾﻌﺖ را ﺑـﺎ ﻣـﻘ ّﺮرات و اﺣـﻜﺎﻣـﺶ ﻣـﻨﺴﻮخ ﻛﺮد ﺗـﺎ از اﯾﻦ دو دﺳـﺘﻪ ،در ﺧـﻮد
ﻣﯿﴪ ﺳـﺎزد ۱۶ .ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﺎ ﻣﺮگ ﺧـﻮد ﺑـﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ،اﯾﻦ دو را در ﯾﮏ ﺑـﺪن واﺣـﺪ ،دوﺳـﺘﺎن ﺧـﺪا ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗـﺎ دﺷﻤﻨﯽ دو ﺟـﺎﻧـﺒﻪ ﯾﻬﻮد و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد را ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن
ﯾﮏ اﻧـﺴﺎﻧ ّﯿﺖ ﺗـﺎزهای ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورد و ﺻـﻠﺢ و ﺻـﻔﺎ را ّ
ﺑﺮدارد.
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ  :۴ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪّس ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ' :زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﻠﻤﻪای ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ«'.
ﻣﺰﻣﻮر ﻓﺼﻞ  ۱۱۹آﯾﻪ  :۱۲ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﻣﺘﺒﺎرک ﻫﺴﺘﯽ! اﺣﮑﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز.
رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗـﺎﺋـﻮس ﻓـﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۶و  ۱۶ :۱۷متـﺎم ﮐﺘﺎبﻣـﻘﺪّس از اﻟـﻬﺎم ﺧـﺪاﺳـﺖ و ﺑ ﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﴎزﻧـﺶ ﺧـﻄﺎ ،اﺻﻼح ﻣـﻌﺎﯾﺐ و ﭘﺮورش ﻣـﺎ در ﻧﯿﮑﯽ ﻣـﻄﻠﻖ ﻣﻔﯿﺪ اﺳـﺖ  ۱۶ﺗـﺎ ﻣﺮد ﺧـﺪا ﺑ ﺮای ﻫـﺮ
ﻛﺎر ﻧﯿﻜﻮ ﮐﺎﻣﻼً آﻣﺎده و ﻣﺠ ّﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪٰ :۱۸ﻫﻤ ٔﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺎ دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ روحاﻟﻘﺪس دﻋﺎ ﻛﻨﯿﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻜﺎر ﺑﺮای ﻫﻤ ٔﻪ ﻣﻘﺪّﺳﯿﻦ دﻋﺎ ﻛﻨﯿﺪ.
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻓـﺼﻞ  ۲۰آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۵ﺗـﺎ  ۲۵ :۲۸ﭘـﺲ ﻋﯿﺴﯽ آﻧـﺎن را ﻧﺰد ﺧـﻮد ﺧﻮاﻧـﺪه ﻓﺮﻣـﻮد» :ﺷام ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻛـﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺣـﻜﻤﺮاﻧـﺎن ﺑـﺮ زﯾﺮدﺳـﺘﺎن ﺧـﻮد آﻗـﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و رﻫ ﱪاﻧـﺸﺎن ﺑـﻪ آﻧـﺎن زور ﻣﯽﮔـﻮﯾﻨﺪ ۲۶ .ا ّﻣـﺎ در
ﻣﯿﺎن ﺷام ﻧـﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑـﺎﺷـﺪ ،ﺑـﻠﻜﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ در ﺑﯿﻦ ﺷام ﺑﺰرگ ﺑـﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺎﯾﺪ ﺧـﺎدم ﻫـﻤﻪ ﮔﺮدد  ۲۷و ﻫﺮﮐﻪ ﺑـﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﺎﻻﺗـﺮ از ﻫـﻤﻪ ﺷﻮد ﺑـﺎﯾﺪ ﻏﻼم ﻫـﻤﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ ۲۸ .ﭘﴪ اﻧـﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎﻣـﺪ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣـﺖ ﺷﻮد ،ﺑـﻠﻜﻪ ﺗـﺎ
ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻨﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را در راه ﺑﺴﯿﺎری ﻓﺪا ﺳﺎزد«.
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۷آﯾﻪ  :۲۰ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷام آﻧﻬﺎ را از ﻣﯿﻮهﻫﺎﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ.
رﺳﺎﻟﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ  :۱۷ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﯾامﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺮده اﺳﺖ.
اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۵آﯾﻪ  :۴در ﻣﻦ مبﺎﻧﯿﺪ و ﻣﻦ در ﺷام .ﻫامنﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺎﺧﻪای منﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﯿﻮه دﻫﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﺗﺎک مبﺎﻧﺪ ،ﺷام ﻧﯿﺰ منﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ مثﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻦ مبﺎﻧﯿﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۶آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۲و  ۱۲ :۱۳زﯾﺮا ﺟـﻨﮓ ﻣـﺎ ﺑـﺎ اﻧـﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑـﻠﻜﻪ ﻣـﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮﻣـﺎﻧﺮواﯾﺎن و اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر و ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﺣـﺎﻛـﻢ ﺑـﺮ اﯾﻦ ﺟـﻬﺎن ﺗـﺎرﯾﮏ و ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ در آﺳامن ،در ﺟـﻨﮓ ﻫﺴـﺘﯿﻢ۱۳ .
ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﺪار مبﺎﻧﯿﺪ.
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺷام ﺑﺎﯾﺪ زره ﻛﺎﻣﻠﯽ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻬ ّﯿﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ در آن روز ﴍﯾﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی دﺷﻤﻦِ ،
رﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۵آﯾﻪ  :۵۷ا ّﻣﺎ ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ﻛﻪ او ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
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