 -۹ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺠﺎت
»ﺧـﺪا ﺑـﺎ ﻣـﺤﺒﺖ و رﺣـﻤﺖ ﴎﻣﺪی ،ﻣﺴﯿﺢ ﻛـﻪ ﻫﺮﮔـﺰ ﮔـﻨﺎه را ﻧـﺸﻨﺎﺧـﺖ را در راه ﻣـﺎ ﮔـﻨﺎه ﺳـﺎﺧـﺖ ﺗـﺎ ﻣـﺎ در وی ﻋـﺪاﻟـﺖ ﺧـﺪا ﺷـﻮﯾﻢ .ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻫـﺪاﯾﺖ روحاﻟـﻘﺪس ﻧﯿﺎز ﺧﻮد
را ﺣـﺲ ﻣﯽﻛﻨﯿﻢ ،ﮔـﻨﺎﻫـﻜﺎری ﺧﻮد را اﻋﱰاف ﻣﯽمنـﺎﯾﯿﻢ ،از ﺧـﻄﺎﯾﺎی ﺧـﻮﯾﺶ ﺗـﻮﺑـﻪ منﻮده و اﯾامن ﺑـﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑـﻌﻨﻮان ﺧـﺪاوﻧـﺪ و ﻣﺴﯿﺢ ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و اﻟـﮕﻮ ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ـﻼم ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺣـﺎﺻـﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫـﺪﯾﻪ ﻓﯿﺾ ﺧـﺪاﺳـﺖ .از ﻃـﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺢ از ﮐﻨﱰل ﮔـﻨﺎه ﺗﱪﺋﻪ ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ و
اﯾﻦ اﯾامن ﻛـﻪ ﻣـﻮﺟـﺐ ﻧـﺠﺎت ﻣﯽﺷـﻮد ﺑـﻮاﺳـﻄﻪ ﻗـﺪرت اﻟﻬﯽ ﻛ ِ
ﺑـﻌﻨﻮان ﭘﴪان و دﺧﱰان ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪی ﭘـﺬﯾﺮﻓـﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ و از ﻗﯿﺪ ﮔـﻨﺎه رﻫـﺎ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .ﺑﻮاﺳـﻄﻪ روحاﻟـﻘﺪس ﺗﻮﻟـﺪی ﺗـﺎزه ﯾﺎﻓـﺘﻪ و ﺗـﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ؛ روحاﻟـﻘﺪس ذﻫـﻦ
ﻣـﺎ را از ﻧـﻮ ﻣﯽﺳـﺎزد و اﺣـﻜﺎم ﻣـﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ ﺧـﺪا را ﺑـﺮ ﻗـﻠﺐﻫـﺎﯾامن ﺣﮏ ﻣﯽمنـﺎﯾﺪ و ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻗـﺪرت زﯾﺴنت در ﯾﮏ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﻘﺪس داده ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑـﺎ ﺳـﺎﻛـﻦ ﺷـﺪن در او در
ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻟﻬﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺠﺎت را ﺑﺮای ﺣﺎل ﺣﺎﴐ و روز داوری ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ«.
ﻫـﻤﻪ ﺑﴩﯾﺖ ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﻧـﺠﺎت دارد .ﻣـﺎ ﻫـﻤﻪ ﺑـﻮاﺳـﻄﻪ ذات ﮔـﻨﺎﻫﮑﺎرﯾﻢ و ﺑـﺎﯾﺪ ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﺧـﻮد را ﭘـﺬﯾﺮﻓـﺘﻪ و از آﻧـﻬﺎ ﺗـﻮﺑـﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺴﯿﺢ را ﺑـﻌﻨﻮان ﺟـﺎﻧﺸﯿﻦ
ﺑﯿﮕﻨﺎه ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ منﺎﯾﯿﻢ .متﺎﻣﯽ آﯾﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ درس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ!
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﯾﻢ و از ﺟﻼل ﺧﺪا ﻣﺤﺮوﻣﯿﻢ .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ .۲۳
ﮔﻨﺎﻫﮑﺎری ،ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ﮔﻨﺎ ِه ﺑﯿﺸﱰ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ
روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪﻫﺎی  ۵ﺗﺎ .۸
روحاﻟﻘﺪس ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۶آﯾﻪﻫﺎی  ۷ﺗﺎ .۸
ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﭘﺬﯾﺮﻓنت ﮔﻨﺎﻫﮑﺎرﯾامن دارﯾﻢ .رﺳﺎﻟﻪ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫﺎی  ۸ﺗﺎ .۱۰
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ .۳۸
ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﺘﻮس ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫﺎی  ۳ﺗﺎ .۷
آﯾﺎت ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫﺎی  ۱۳ﺗﺎ ۱۴؛ رﺳﺎﻟﻪ اول ﭘﻄﺮس ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫﺎی ۲۱
ﺗﺎ .۲۲
ﻣـﺎ ﺑـﻮاﺳـﻄﻪ اﯾامن ،ﻧـﺠﺎتدﻫـﻨﺪهﻣـﺎن را ﮐﻪ ﮔـﺬﺷـﺘﻪ ﮔـﻨﺎهآﻟـﻮد ﻣـﺎ را ﺑﺨﺸﯿﺪه ،درﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑـﻪ ﻣـﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﯿﺎت اﺑـﺪی را ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ و ﺑـﻪ ﻧـﻘﻄﻪای ﻣﯿﺮﺳـﺎﻧـﺪ ﺗـﺎ
ﻋﻨﻮان ﭘﴪان و دﺧﱰان ﺧﺪا را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮐﯽ ﻣﻘﺪﺳﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﯾامن و ﻧﺠﺎت ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﺪادادی ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫﺎی  ۵ﺗﺎ ۱۰؛ اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۷آﯾﻪ .۵
ﻣﺎ اﯾامن را ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۰آﯾﻪ .۱۷
ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾامن ،ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪهﻣﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ .اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ .۱۶
ﺑﺎ اﯾامن ،ﺑﺨﺸﺶ و ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﻤﺮده ﺷﺪن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫﺎی  ۲۱ﺗﺎ .۲۶
ﺑﺎ اﯾامن ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ ۱۲؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۴آﻳﻪﻫﯿﺎ  ۴ﺗﺎ .۷
ﺑـﺎ اﯾامن از ﴍﯾﺮ رﻫـﺎﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ و اﻃﻤﯿﻨﺎنِ داﺷـنت زﻧـﺪﮔﯽ اﺑـﺪی را درﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪ
۴؛ رﺳﺎﻟﻪ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ .۱۳
ﺑﺎ اﯾامن در ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﻮ دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫﺎی  ۳ﺗﺎ ۸؛ رﺳﺎﻟﻪ اول ﭘﻄﺮس ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ .۲۳
ﺑﺎ اﯾامن ﻗﺪرت زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﯿﺎت ﻣﻘﺪس را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .ﺣﺰﻗﯿﺎل ﻓﺼﻞ  ۳۶آﻳﻪﻫﺎی  ۲۵ﺗﺎ ۲۷؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪ .۱۴
ﺧـﺪا وﻋـﺪه داده اﺳـﺖ ﺗـﺎ اﺣﮑﺎم ﻣـﺤﺒﺘﺶ را ﺑـﺮ دلﻫـﺎﯾامن ﺑـﻨﮕﺎرد ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗـﺎ از ﺻﻤﯿﻢ دل او را اﻃـﺎﻋـﺖ ﮐﻨﯿﻢ .رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۸آﯾﻪﻫـﺎی  ۷ﺗـﺎ
.۱۲
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎمنﺎن اﻋﱰاف ﮐﻨﯿﻢ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .رﺳﺎﻟﻪ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱آﻳﻪﻫﺎی  ۷ﺗﺎ .۹
آﯾﺎت ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺮﻗﺲ ﻓﺼﻞ  ۹آﯾﻪﻫﺎی  ۲۳ﺗﺎ ۲۴؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫﺎی  ۱۳ﺗﺎ ۱۴؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫﺎی  ۶ﺗﺎ  ۱۰و ﻓﺼﻞ
 ۸آﯾﻪﻫﺎی  ۱۴ﺗﺎ ۱۷؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ .۲۶

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ
ﭼﺮا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﯾﮏ ﺣﯿﺎت ﺗﺎزه ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
ﭼﺮا زﯾﺴنت در ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻘﺪس ﺑﺪون ﻗﺪرت ﺧﺪا ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟
ﺗﻌﻬﺪ
ﺧـﺪاوﻧـﺪا ﻣﯽداﻧـﻢ ﮐﻪ ﺑـﻨﺎﺑـﺮ ﻃﺒﯿﻌﺘﻢ از ﺗـﻮ دور ﺷـﺪهام .ﻓـﻘﻂ ﭼـﻮن ﺗـﻮ ﻧـﺠﺎتدﻫـﻨﺪه را ﻓ ﺮاﻫـﻢ ﮐﺮدی ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﻢ زﻧـﺪﮔﯽ اﺑـﺪی را درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻨﻢ .ﺑـﺎ اﯾامن
ﺑـﺨﺸﺶ ﺗـﻮ ،ﭘـﺎﮐﯽ و رﻫـﺎﯾﯽ از ﮔـﻨﺎه را ﻣﯽﭘـﺬﯾﺮم .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ارزﻧـﺪهی ﺗـﻮ ﺑ ﺮای ﻋـﻀﻮﯾﺖ در ﺧـﺎﻧـﻮادهات را ﭘـﺬﯾﺮﻓـﺘﻪ و ﻗـﺪرت ﺗـﻮ ﺑ ﺮای زﯾﺴنت در زﻧـﺪﮔﯽ
ﻣﻘﺪس را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﺪر آﺳامﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺪی ﺑﺎ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﺷامری ﻣﯽﮐﻨﻢ .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.
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ  :۲۳ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ﺟﻼل ﺧﺪا ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۸آﯾﻪﻫـﺎی  ۵ﺗـﺎ  ۵ :۸زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑـﺮ ﻃـﺒﻖ ﺧـﻮاﻫـﺶﻫـﺎی ﻧـﻔﺲ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻓـﻜﺮ ﭼﯿﺰﻫـﺎی ﻧـﻔﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻛـﺴﺎﻧﯽ ﻛـﻪ ﻣﻄﯿﻊ روح ﺧـﺪا ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،در ﻓـﻜﺮ ﭼﯿﺰﻫـﺎی روﺣـﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑـﺎﺷـﻨﺪ ۶ .ﻋـﺎﻗـﺒﺖ
دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ اﻣـﻮر ﻧـﻔﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺮگ و ﻋـﺎﻗـﺒﺖ ﭘﯿﺮوی از اﻣـﻮر روﺣـﺎﻧﯽ ،ﺣﯿﺎت و آراﻣـﺶ اﺳـﺖ ۷ .زﯾﺮا دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ اﻣـﻮر ﻧـﻔﺴﺎﻧﯽ ،دﺷﻤﻨﯽ ﺑـﺎ ﺧـﺪاﺳـﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ از ﴍﯾﻌﺖ ﺧـﺪا اﻃـﺎﻋـﺖ منﯽﮐﻨﺪ و در واﻗـﻊ منﯽﺗﻮاﻧـﺪ اﻃـﺎﻋـﺖ منـﺎﯾﺪ ۸ .ﺑـﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪا را ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزﻧﺪ.
اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱۶آﯾﻪﻫـﺎی  ۷ﺗـﺎ  ۷ :۸ﺑـﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑـﻪ ﺷام ﻣﯽﮔـﻮﯾﻢ ﻛـﻪ رﻓنت ﻣـﻦ ﺑﺮای ﺷام ﺑﻬـﱰ اﺳـﺖ زﯾﺮا اﮔـﺮ ﻣـﻦ ﻧﺮوم ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧـﺘﺎن ﻧﺰد ﺷام منﯽآﯾﺪ ا ّﻣـﺎ اﮔـﺮ ﺑﺮوم او را ﻧﺰد ﺷام ﺧﻮاﻫـﻢ ﻓﺮﺳـﺘﺎد  ۸و وﻗﺘﯽ او ﻣﯽآﯾﺪ ﺟـﻬﺎن را در
ﻣﻮرد ﮔﻨﺎه ،ﻋﺪاﻟﺖ و داوری ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯽﺳﺎزد.
رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫـﺎی  ۸ﺗـﺎ  ۸ :۱۰اﮔـﺮ ﺑـﮕﻮﯾﯿﻢ ﻛـﻪ ﺑﯽﮔـﻨﺎه ﻫﺴـﺘﯿﻢ ،ﺧﻮد را ﻓـﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﯿﻢ و از ﺣﻘﯿﻘﺖ دور ﻫﺴـﺘﯿﻢ ۹ .ا ّﻣـﺎ اﮔـﺮ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﺧﻮد اﻋﱰاف منـﺎﯾﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﻪ او اﻋﺘامد ﻛﻨﯿﻢ؛ زﯾﺮا او ﺑـﻪ ﺣـﻖ ﻋـﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﮔـﻨﺎﻫـﺎن
ﻣﺎ را ﻣﯽآﻣﺮزد و ﻣﺎ را از ﻫﻤ ٔﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾامن ﭘﺎک ﻣﯽﺳﺎزد ۱۰ .اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺸﺪهاﯾﻢ ،ﺧﺪا را دروﻏﮕﻮ ﺷﻤﺮدهاﯾﻢ و از ﻛﻼم او ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽﺧﱪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ  :۳۸ﭘﻄﺮس ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷام ﺑﺮای آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻛﻪ روحاﻟﻘﺪس ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻄﯿﻪٔ ﺧﺪا را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﯿﻄﺲ ﻓـﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫـﺎی  ۳ﺗـﺎ  ۳ :۷زﯾﺮا ﺧـﻮد ﻣـﺎ ﻫـﻢ زﻣـﺎﻧﯽ ﻧـﺎدان و ﻧـﺎﻓﺮﻣـﺎن و ﮔـﻤﺮاه و ﺑﺮدﮔـﺎن اﻧﻮاع ﺷـﻬﻮات و ﻋﯿّﺎﺷﯽ ﺑـﻮدﯾﻢ و روزﻫـﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻛﯿﻨﻪﺟـﻮﯾﯽ و ﺣـﺴﺎدت ﻣﯽﮔـﺬراﻧﯿﺪﯾﻢ .دﯾﮕﺮان از ﻣـﺎ ﻧـﻔﺮت داﺷـﺘﻨﺪ و ﻣـﺎ از آﻧـﻬﺎ ﻣـﺘﻨﻔّﺮ
ﺑـﻮدﯾﻢ ۴ .ا ّﻣـﺎ ﻫـﻨﮕﺎﻣﯽﻛـﻪ ﻣﻬـﺮ و ﻣـﺤ ّﺒﺖ ﻧـﺠﺎتدﻫـﻨﺪ ٔه ﻣـﺎ ﺧـﺪا ،آﺷـﻜﺎر ﺷـﺪ ۵ ،او ﻣـﺎ را ﻧـﺠﺎت داد .ا ّﻣـﺎ اﯾﻦ ﻧـﺠﺎت ﺑـﻪﺧـﺎﻃـﺮ ﮐﺎرﻫـﺎی ﻧﯿﻜﻮﯾﯽ ﻛـﻪ ﻣـﺎ ﻛﺮدﯾﻢ ﻧـﺒﻮد ،ﺑـﻠﻜﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ رﺣـﻤﺖ او و از راه ﺷﺴـﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ آن ،روحاﻟـﻘﺪس ﺑـﻪ ﻣـﺎ
ﺗﻮﻟّﺪ ﺗﺎزه و ﺣﯿﺎت ﺗﺎزه ﺑﺨﺸﯿﺪ ۶ .زﯾﺮا ﺧﺪا روحاﻟﻘﺪس را ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪ ٔه ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد  ۷ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﻓﯿﺾ او ﮐﺎﻣﻼً ﻧﯿﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻣﯿﺪ ﺧﻮد ،وارث ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﮔﺮدﯾﻢ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۳ﺗـﺎ  ۱۳ :۱۴وﻗﺘﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﻪﺧـﺎﻃـﺮ ﻣـﺎ ﻣـﻠﻌﻮن ﺷـﺪ ،ﻣـﺎ را از ﻟـﻌﻨﺖ ﴍﯾﻌﺖ آزاد ﻛﺮد .زﯾﺮا ﮐﺘﺎبﻣـﻘﺪّس ﻣﯽﻓﺮﻣـﺎﯾﺪ» :ﻫﺮﮐﻪ ﺑـﻪ دار آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﻣـﻠﻌﻮن اﺳـﺖ ۱۴ «.اﯾﻦﻫـﻤﻪ واﻗـﻊ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺮﻛﺘﯽ ﻛـﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
وﻋﺪه داده ﺑﻮد ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ روحاﻟﻘﺪس ﻣﻮﻋﻮد را از راه اﯾامن ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ.
رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۴ﺗـﺎ  ۱۴ :۱۷و اﮔـﺮ ﻣﺴﯿﺢ زﻧـﺪه ﻧﺸـﺪه ﺑـﺎﺷـﺪ ،ﻫـﻢ ﺑـﺸﺎرت ﻣـﺎ ﭘﻮچ اﺳـﺖ و ﻫـﻢ اﯾامن ﺷام!  ۱۵وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻛـﻪ ﺧـﺪا ﻣﺴﯿﺢ را زﻧـﺪه ﺳـﺎﺧـﺘﻪ اﺳـﺖ ،درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ زﻧـﺪه ﺷـﺪن ﻣﺮدﮔـﺎن درﺳـﺖ ﻧـﺒﺎﺷـﺪ ،درﺑـﺎر ٔه ﺧـﺪا
ﺷﻬﺎدت دروغ دادهاﯾﻢ ۱۶ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺮدﮔﺎن زﻧﺪه منﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺴﯿﺢ ﻫﻢ ﻣﺴﻠّامً زﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ۱۷ .و اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺢ زﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﯾامن ﺷام ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ و ﺷام ﻫﻨﻮز در ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﭘـﻄﺮس ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۱ﺗـﺎ  ۲۱ :۲۲ﻣـﮕﺮ ﺧـﺪا ﺷام را ﺑ ﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧـﮕﺰﯾﺪه اﺳـﺖ؟ ﺧـﻮد ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﺎ رﻧـﺠﻬﺎﯾﯽ ﻛـﻪ ﺑـﻪﺧـﺎﻃـﺮ ﺷام ﻛﺸﯿﺪ ،ﺑ ﺮای ﺷام منـﻮﻧـﻪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻫامن راﻫﯽ ﻛـﻪ او رﻓـﺖ ،ﺷام ﻧﯿﺰ ﺑﺮوﯾﺪ ۲۲ .ﺷام ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻛـﻪ او ﻫﯿﭻ
ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﻜﺮد و ﻫﺮﮔﺰ دروﻏﯽ از دﻫﺎن او ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۵ﺗـﺎ  ۵ :۱۰اﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﻠّﺖ ﺧـﻄﺎﻫـﺎی ﺧﻮد ﻣﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣـﺎ را ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ زﻧـﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ) .از راه ﻓﯿﺾ ﺧـﺪاﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺷام ﻧـﺠﺎت ﯾﺎﻓـﺘﻪاﯾﺪ ۶ (.و ﺑـﻪﺧـﺎﻃـﺮ اﺗّـﺤﺎدی ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ دارﯾﻢ ،ﻣـﺎ را ﴎاﻓﺮاز ﻓﺮﻣﻮد و در ﻗـﻠﻤﺮو
آﺳامﻧﯽ ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻧـﺸﺎﻧﯿﺪ ۷ .ﺗـﺎ ﺛـﺮوت ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﯽﻗﯿﺎس ﻓﯿﺾ ﺧـﻮد را ،ﺑـﺎ ﻣﻬـﺮﺑـﺎﻧﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ،در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ در زﻣـﺎﻧـﻬﺎی آﯾﻨﺪه منـﺎﯾﺎن ﺳـﺎزد ۸ .زﯾﺮا ﺑـﻪﺳـﺒﺐ ﻓﯿﺾ ﺧـﺪاﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺷام از راه اﯾامن ﻧـﺠﺎت ﯾﺎﻓـﺘﻪاﯾﺪ و اﯾﻦ ﻛـﺎر ﺷام ﻧﯿﺴﺖ ﺑـﻠﻜﻪ
ﺑـﺨﺸﺶ ﺧـﺪاﺳـﺖ ۹ .اﯾﻦ ﻧـﺠﺎت ،ﻧﺘﯿﺠ ٔﻪ ﮐﺎرﻫـﺎی ﺷام ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘـﺲ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧـﺪارد ﻛـﻪ ﻛﺴﯽ ﺑـﻪ ﺧﻮد ﺑـﺒﺎﻟـﺪ ۱۰ .زﯾﺮا ﻣـﺎ ﺳـﺎﺧـﺘ ٔﻪ دﺳـﺖ او ﻫﺴـﺘﯿﻢ و ﺧـﺪا ﻣـﺎ را در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ از ﻧـﻮ آﻓـﺮﯾﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ آن ﻛـﺎرﻫـﺎی ﻧﯿﻜﻮﯾﯽ را ﻛـﻪ او ﻗـﺒﻼً ﺑﺮای ﻣـﺎ
ﻣﻘﺪّر ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﺑﺠﺎ آورﯾﻢ.
اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۷آﯾﻪ  :۵رﺳﻮﻻن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض ﻛﺮدﻧﺪ» :اﯾامن ﻣﺎ را زﯾﺎد ﻛﻦ«.
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۰آﯾﻪ  :۱۷ﭘﺲ اﯾامن از ﺷﻨﯿﺪن ﭘﯿﺎم ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﭘﯿﺎم ﻣﺎ ﻛﻼم ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ.
اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ  :۱۶زﯾﺮا ﺧﺪا ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را آنﻗﺪر ﻣﺤ ّﺒﺖ منﻮد ﻛﻪ ﭘﴪ ﯾﮕﺎﻧ ٔﻪ ﺧﻮد را داد ﺗﺎ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾامن ﺑﯿﺎورد ﻫﻼک ﻧﮕﺮدد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﯿﺎت ﺟﺎودان ﺷﻮد.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۱ﺗـﺎ  ۲۱ :۲۶ا ّﻣـﺎ اﻛـﻨﻮن ﻧﯿﻜﯽ ﻣـﻄﻠﻖ ﺧـﺪا ﻛـﻪ ﺗـﻮرات و اﻧﺒﯿﺎ ﺑـﺮ آن ﺷـﻬﺎدت دادهاﻧـﺪ آﺷﮑﺎر ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺧـﺪا ﺑـﺪون در ﻧـﻈﺮ ﮔﺮﻓنت ﴍﯾﻌﺖ  ۲۲و ﻓـﻘﻂ از راه اﯾامن ﺑـﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻫـﻤ ٔﻪ اﯾامﻧـﺪاران را ﻧﯿﮏ
ﻣﯽﺷامرد ،زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﺗـﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ۲۳ ،ﻫـﻤﻪ ﮔـﻨﺎه ﮐﺮدهاﻧـﺪ و از ﺟـﻼل ﺧـﺪا ﻣﺤﺮوﻣـﻨﺪ ۲۴ .ا ّﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻓﯿﺾ ﺧـﺪا ،ﻫـﻤﻪ ﺑـﻪ وﺳـﺎﻃـﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻛـﻪ آﻧـﺎن را آزاد ﻣﯽﺳـﺎزد ،ﺑـﻪ ﻃـﻮر راﯾﮕﺎن ،ﻧﯿﮏ ﻣـﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷـﻮﻧـﺪ ۲۵ .زﯾﺮا ﺧـﺪا ﻣﺴﯿﺢ را ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮان
وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای آﻣﺮزش ﮔـﻨﺎﻫـﺎن -ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﯾامن ﺑـﻪ ﺧﻮن او ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ـ در ﻣـﻘﺎﺑـﻞ ﭼـﺸﻢ ﻫـﻤﻪ ﻗﺮار داده و ﺑـﺎ اﯾﻦ ﻛـﺎر ﺧـﺪا ﻋـﺪاﻟـﺖ ﺧﻮد را ﺛـﺎﺑـﺖ منﻮد زﯾﺮا در ﮔـﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻪﺳـﺒﺐ ﺑﺮدﺑـﺎری ﺧﻮد ،ﮔـﻨﺎﻫـﺎن آدﻣﯿﺎن را ﻧـﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓـﺖ  ۲۶ﺗـﺎ در اﯾﻦ زﻣـﺎن،
ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﺑﺮﺳﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﻋﺎدل اﺳﺖ و ﻛﺴﯽ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﯾامن ﻣﯽآورد ،ﻧﯿﮏ ﻣﯽﺷامرد«.
اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  :۱۲ا ّﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤ ٔﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ او را ﻗﺒﻮل ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ او اﯾامن آوردﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را داد ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﺷﻮﻧﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۴آﯾﻪﻫـﺎی  ۴ﺗـﺎ  ۴ :۷ا ّﻣـﺎ وﻗﺘﯽ زﻣـﺎن ﻣﻌ ّﯿﻦ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﺧـﺪا ﻓﺮزﻧـﺪ ﺧﻮد را ﻛـﻪ از ﯾﮏ زن و در ﻗﯿﺪ ﴍﯾﻌﺖ ﻣـﺘﻮﻟّـﺪ ﺷـﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺮﺳـﺘﺎد  ۵ﺗـﺎ آزادی ﻛـﺴﺎﻧﯽ را ﻛـﻪ در ﻗﯿﺪ ﴍﯾﻌﺖ ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﻓﺮاﻫـﻢ ﺳـﺎزد و ﺗـﺎ ﻣـﺎ ﻣـﻘﺎم ﻓﺮزﻧـﺪی را ﺑـﻪ
دﺳـﺖ آورﯾﻢ ۶ .ﺧـﺪا ﺑﺮای اﺛـﺒﺎت اﯾﻨﮑﻪ ﺷام ﻓﺮزﻧـﺪان او ﻫﺴـﺘﯿﺪ ،روح ﭘﴪ ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﻗـﻠﺒﻬﺎی ﻣـﺎ ﻓﺮﺳـﺘﺎده اﺳـﺖ و اﯾﻦ روح ﻓـﺮﯾﺎد زده ﻣﯽﮔـﻮﯾﺪ» :ﭘـﺪر ،ای ﭘـﺪر ۷ «.ﭘـﺲ ﺗـﻮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮده ﻧﯿﺴﺘﯽ؛ ﺑـﻠﻜﻪ ﭘﴪی و ﭼﻮن ﭘﴪ ﻫﺴـﺘﯽ ،ﺧـﺪا ﺗـﻮ را وارث ﺧﻮد
ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ«.
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  :۴ﻫامن ﻋﯿﺴﯽ ﻛﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ داد ﺗﺎ ﻃﺒﻖ اراد ٔه ﭘﺪر ﻣﺎ ﺧﺪا ،ﻣﺎ را از اﯾﻦ زﻣﺎﻧ ٔﻪ ﴍﯾﺮ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ.
رﺳﺎﻟﻪ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ  :۱۳اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺷام ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﴪ ﺧﺪا اﯾامن دارﯾﺪ ،ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻛﻪ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ دارﯾﺪ.
اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫـﺎی  ۳ﺗـﺎ  ۳ :۸ﻋﯿﺴﯽ ﭘـﺎﺳـﺦ داد» :ﯾﻘﯿﻦ ﺑـﺪان ﺗـﺎ ﺷـﺨﺺ از ﻧـﻮ ﺗﻮﻟّـﺪ ﻧﯿﺎﺑـﺪ منﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﭘـﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﺧـﺪا را ﺑﺒﯿﻨﺪ ۴ «.ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس ﮔـﻔﺖ» :ﭼـﻄﻮر ﻣـﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺷـﺨﺺ ﺳـﺎﻟـﺨﻮردهای از ﻧـﻮ ﻣـﺘﻮﻟّـﺪ ﺷـﻮد؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎز ﺑـﻪ رﺣـﻢ
ﻣـﺎدر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد و دوﺑـﺎره ﺗﻮﻟّـﺪ ﯾﺎﺑـﺪ؟«  ۵ﻋﯿﺴﯽ ﭘـﺎﺳـﺦ داد »ﯾﻘﯿﻦ ﺑـﺪان ﻛـﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ منﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﭘـﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﺧـﺪا وارد ﺷﻮد ﻣـﮕﺮ آﻧﮑﻪ از آب و روح ﺗﻮﻟّـﺪ ﯾﺎﺑـﺪ ۶ .آﻧـﭽﻪ از ﺟـﺴﻢ ﺗﻮﻟّـﺪ ﺑﯿﺎﺑـﺪ ،ﺟـﺴﻢ اﺳـﺖ و آﻧـﭽﻪ از روح ﻣـﺘﻮﻟّـﺪ ﮔﺮدد ،روح اﺳـﺖ۷ .
ﺗﻌ ّﺠﺐ ﻧﻜﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﻟّﺪ ﺷﻮﻧﺪ ۸ .ﺑﺎد ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽوزد ﺻﺪای آن را ﻣﯽﺷﻨﻮی ،ا ّﻣﺎ منﯽداﻧﯽ از ﻛﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﯽرود .ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺴﯽ ﻫﻢ ﻛﻪ از روح ﺧﺪا ﻣﺘﻮﻟّﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺖ«.
رﺳﺎﻟﻪ او ﭘﻄﺮس ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  :۲۳اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﻟّﺪ ﺷام در اﺛﺮ ﺗﺨﻢ ﻓﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﺗﺨﻢ ﻏﯿﺮﻓﺎﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻛﻼم ﺧﺪای زﻧﺪه و ﺟﺎودان ﺗﻮﻟّﺪ ﺗﺎزه ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ.
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ  :۲ﻫﻢﺷﻜﻞ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﻮﯾﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻓﻜﺎر ،وﺟﻮد ﺷام ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻜﻞ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اراد ٔه ﺧﺪا را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﯿﺪ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﻔﯿﺪ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۷ﺗـﺎ  ۱۷ :۲۱ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺘّﺤـﺪ اﺳـﺖ ،ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗـﺎزه دارد .ﻫـﺮ آﻧـﭽﻪ ﻛـﻬﻨﻪ ﺑـﻮد درﮔـﺬﺷـﺖ و اﯾﻨﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧـﻮ ﴍوع ﺷـﺪه اﺳـﺖ ۱۸ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫـﻤﻪ از ﻃﺮف ﺧـﺪاﯾﯽ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﻣﺴﯿﺢ ،ﻣـﺎ را ﻛـﻪ ﻗـﺒﻼً
دﺷـﻤﻨﺎن او ﺑﻮدﯾﻢ ﺑـﻪ دوﺳـﺘﺎن ﺧﻮد ﺗـﺒﺪﯾﻞ ﻛﺮده اﺳـﺖ و ﻣـﺎ را ﻣﻮﻇّـﻒ ﺳـﺎﺧـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﺷـﻤﻨﺎن دﯾﮕﺮ او ﻫـﻢ اﻋﻼم ﻛﻨﯿﻢ ﻛـﻪ آﻧـﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﻨﺪ دوﺳـﺘﺎن او ﺑـﺸﻮﻧـﺪ ۱۹ .ﺑـﻪ ﻋـﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﺟـﺎی اﯾﻨﻜﻪ ﮔـﻨﺎﻫـﺎن اﻧـﺴﺎن را ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎب آورد ،ﺑـﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ
ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﺎ ﺟـﻬﺎن ﻣـﺼﺎﻟـﺤﻪ منﻮد و ﭘﯿﺎم اﯾﻦ ﻣـﺼﺎﻟـﺤﻪ را ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺳـﭙﺮده اﺳـﺖ  ۲۰ﭘـﺲ ﻣـﺎ ﺳﻔﯿﺮاﻧﯽ از ﺟـﺎﻧـﺐ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴـﺘﯿﻢ و ﮔـﻮﯾﯽ ﺧـﺪا ﺑـﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﻣـﺎ ﺷام را ﻣﯽﺧﻮاﻧـﺪ .ﭘـﺲ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮان ﺳﻔﯿﺮان ﻣﺴﯿﺢ از ﺷام اﻟﺘامس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﺑـﺎ ﺧـﺪا ﻣـﺼﺎﻟـﺤﻪ ﻛﻨﯿﺪ.
 ۲۱ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ،ﺧﺪا او را ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻫﻴﭻ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ او ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﻧﯿﮏ ﺷﻤﺮده ﺷﻮﯾﻢ.
رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﭘـﻄﺮس ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫـﺎی  ۳ﺗـﺎ  ۳ :۴ﻗـﺪرت اﻟﻬﯽ آﻧـﭽﻪ را ﻛـﻪ ﻣـﺎ ﺑ ﺮای زﻧـﺪﮔﯽ و ﺧـﺪاﭘﺮﺳـﺘﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ،ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻣـﺎ ﺑـﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺴﯽﮐﻪ ﻣـﺎ را ﺧـﻮاﻧـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ در ﺟـﻼل و ﻋـﻈﻤﺘﺶ ﺳﻬﯿﻢ ﺷـﻮﯾﻢ ،ﺑﻬـﱰ ﺑـﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ۴ .ﺑـﻨﺎﺑ ﺮاﯾﻦ از
وﻋﺪهﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻓﺴﺎدی ﻛﻪ زاﯾﯿﺪ ٔه متﺎﯾﻼت ﺟﺴامﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ و در اﻟﻮﻫﯿّﺖ ﺧﺪا ﴍﯾﮏ و ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺣﺰﻗﯿﺎل ﻓـﺼﻞ  ۳۶آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۵ﺗـﺎ  ۲۵ :۲۷آب ﭘـﺎک ﺑـﻪ ﺷام ﺧﻮاﻫـﻢ ﭘـﺎﺷﯿﺪ و ﺷام از ﻫـﻤ ٔﻪ آﻟﻮدﮔﯽﻫـﺎ ﭘـﺎک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷـﺪ و از ﻫـﻤ ٔﻪ ﺑُـﺘﻬﺎ ﺷام را ﭘـﺎک ﺧﻮاﻫـﻢ ﮐﺮد ۲۶ .دﻟﯽ ﺗـﺎزه ﺑـﻪ ﺷام ﺧﻮاﻫـﻢ داد و روح ﺗـﺎزهای در ﺷام ﺧﻮاﻫـﻢ ﮔـﺬاﺷـﺖ و دل ﺳﻨﮕﯽ
را از ﺷام ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﻢ و دﻟﯽ ﮔﻮﺷﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﺷام ﺧﻮاﻫﻢ داد ۲۷ .روح ﺧﻮد را در اﻧﺪرون ﺷام ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و ﺷام را ﭘﯿﺮو ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ دﻗّﺖ دﺳﺘﻮرات ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۸آﯾﻪﻫـﺎی  ۱ﺗـﺎ  ۱ :۴ﭘـﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ در اﺗّـﺤﺎد ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﻪ ﴎ ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ ﻫﯿﭻ ﻣـﺤﻜﻮﻣ ّﯿﺘﯽ وﺟﻮد ﻧـﺪارد ۲ ،زﯾﺮا ﻓﺮﻣـﺎن ﺣﯿﺎتﺑـﺨﺶ روحاﻟـﻘﺪس ﻛـﻪ در اﺗّـﺤﺎد ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺮا از ﻓﺮﻣـﺎن ﮔـﻨﺎه
و ﻣﺮگ آزاد ﻛﺮده اﺳـﺖ ۳ .آﻧـﭽﻪ را ﻛـﻪ ﴍﯾﻌﺖ ﺑـﻪ ﻋـﻠّﺖ ﺿـﻌﻒ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧـﻔﺴﺎﻧﯽ ﻧـﺘﻮاﻧﺴـﺖ اﻧـﺠﺎم دﻫـﺪ ،ﺧـﺪا اﻧـﺠﺎم داد .او ﻓﺮزﻧـﺪ ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﺻﻮرت اﻧـﺴﺎن ﺟﺴامﻧﯽ و ﮔـﻨﺎﻫـﻜﺎر ،ﺑﺮای آﻣﺮزش ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﺑﴩ ﻓﺮﺳـﺘﺎد و ﺑـﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﮔـﻨﺎه را در ذات
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﻜﻮم ﺳﺎﺧﺖ ۴ .ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﻛﺮد ﺗﺎ اﺣﻜﺎم ﴍﯾﻌﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﻣﺎ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻄﯿﻊ روح ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺠﺎ آورده ﺷﻮد. .
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۸آﯾﻪﻫـﺎی  ۷ﺗـﺎ  ۷ :۱۲اﮔـﺮ آن ﭘﯿامن ا ّوﻟﯿﻪ ﺑـﺪون ﻧـﻘﺺ ﻣﯽﺑـﻮد ،ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﻧـﺒﻮد ﻛـﻪ ﭘﯿامن دﯾﮕﺮی ﺟـﺎی آن را ﺑﮕﯿﺮد ۸ ،ا ّﻣـﺎ ﺧـﺪاوﻧـﺪ از ﻗـﻮم ﺧـﻮد اﯾﺮاد ﮔﺮﻓـﺘﻪ و ﻣﯽﻓﺮﻣـﺎﯾﺪ» :زﻣـﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻦ ﭘﯿامن ﺗـﺎزهای ﺑـﺎ ﻗـﻮم
اﴎاﺋﯿﻞ و ﺑـﺎ ﺧـﺎﻧـﺪان ﯾﻬﻮدا ﻣﯽﺑـﻨﺪم «.ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻣﯽﮔـﻮﯾﺪ» ۹ ،اﯾﻦ ﭘﯿامن ﺗـﺎزه ﻣـﺎﻧـﻨﺪ آن ﭘﯿامﻧﯽ ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﺟـﺪاد اﯾﺸﺎن ﺑﺴـﺘﻢ ،در روزی ﻛـﻪ دﺳـﺖ آﻧـﻬﺎ را ﮔـﺮﻓـﺘﻪ و ﺑـﻪ ﺑﯿﺮون از ﻣﴫ ﻫـﺪاﯾﺘﺸﺎن منـﻮدم ،زﯾﺮا آﻧـﻬﺎ ﻃـﺒﻖ آن ﭘﯿامن ﻋـﻤﻞ
ﻧـﻜﺮدﻧـﺪ «،و ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣـﺎﯾﺪ» :ﭘـﺲ ﻣـﻦ ﻫـﻢ از آﻧـﺎن روی ﮔﺮدان ﺷـﺪم ۱۰ «.و ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣـﺎﯾﺪ» :اﯾﻦ اﺳـﺖ ﭘﯿامﻧﯽ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از آن زﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻗـﻮم اﴎاﺋﯿﻞ ﺧـﻮاﻫـﻢ ﺑﺴـﺖ :ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺧـﻮد را در اﻓـﻜﺎر آﻧـﺎن ﺧـﻮاﻫـﻢ ﮔـﺬاﺷـﺖ و آن را ﺑـﺮ دﻟـﻬﺎﯾﺸﺎن
ﺧـﻮاﻫـﻢ ﻧـﻮﺷـﺖ .ﻣـﻦ ﺧـﺪای آﻧـﺎن و آﻧـﺎن ﻗـﻮم ﻣـﻦ ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﺑـﻮد ۱۱ .دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻛـﻪ آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻫﻤﺸﻬـﺮﯾﺎن ﺧـﻮد ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫـﻨﺪ ﯾﺎ ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑـﮕﻮﯾﻨﺪ :ﺧـﺪا را ﺑـﺸﻨﺎس ،زﯾﺮا ﻫـﻤﻪ از ﺑـﺰرگ ﺗـﺎ ﻛـﻮﭼﮏ ﻣ ﺮا ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﺷـﻨﺎﺧـﺖ ۱۲ .در ﻣـﻘﺎﺑـﻞ
ﺧﻄﺎﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن آﻧﺎن را ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻢ آورد.«.
رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫـﺎی  ۷ﺗـﺎ  ۷ :۹ا ّﻣـﺎ اﮔـﺮ در ﻧـﻮر ﺑـﻪ ﴎ ﻣﯽﺑـﺮﯾﻢ -ﻫامنﻃـﻮر ﻛـﻪ ﺧـﺪا در ﻧـﻮر اﺳـﺖ -در آن ﺻـﻮرت ﺑـﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ اﺗّـﺤﺎد دارﯾﻢ و ﺧـﻮن ﻋﯿﺴﯽ ،ﭘﴪ او ،ﻣـﺎ را از ﻫـﻤ ٔﻪ ﮔـﻨﺎﻫـﺎمنـﺎن ﭘـﺎک ﻣﯽﺳـﺎزد ۸ .اﮔـﺮ ﺑـﮕﻮﯾﯿﻢ ﻛـﻪ ﺑﯽﮔـﻨﺎه
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﯿﻢ و از ﺣﻘﯿﻘﺖ دور ﻫﺴﺘﯿﻢ ۹ .ا ّﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻋﱰاف منﺎﯾﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ او اﻋﺘامد ﻛﻨﯿﻢ؛ زﯾﺮا او ﺑﻪ ﺣﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﻣﯽآﻣﺮزد و ﻣﺎ را از ﻫﻤ ٔﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾامن ﭘﺎک ﻣﯽﺳﺎزد.
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺮﻗﺲ ﻓﺼﻞ  ۹آﯾﻪﻫﺎی  ۲۳ﺗﺎ  ۲۳ :۲۴ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯽ اﯾامن ﺑﯿﺎوری ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽﮐﻪ اﯾامن دارد ،ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ۲۴ «.آن ﭘﺪر ﻓﻮرا ً ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ اﯾامن دارم ،وﻟﯽ اﯾامﻧﻢ ﻛﻢ اﺳﺖ .آن را زﯾﺎد ﮔﺮدان«.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۳ﺗـﺎ  ۱۳ :۱۴او ﻣـﺎ را از ﭼـﻨﮓ ﻧﯿﺮوﻣـﻨﺪ ﻇـﻠﻤﺖ رﻫـﺎﻧﯿﺪ و ﺑـﻪ ﭘـﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﭘﴪ ﻋـﺰﯾﺰش ﻣـﻨﺘﻘﻞ ﺳـﺎﺧـﺘﻪ اﺳـﺖ ۱۴ .ﺧـﺪا ﺑـﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ او ﻣـﺎ را آزاد ﺳـﺎﺧـﺘﻪ و ﮔـﻨﺎﻫـﺎمنـﺎن را آﻣـﺮزﯾﺪه اﺳـﺖ .رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ ۵
آﯾﻪﻫـﺎی  ۶ﺗـﺎ  ۶ :۱۰زﯾﺮا در آن ﻫـﻨﮕﺎم ﻛـﻪ ﻫـﻨﻮز ﻣـﺎ درﻣـﺎﻧـﺪه ﺑـﻮدﯾﻢ ،ﻣﺴﯿﺢ در زﻣـﺎﻧﯽ ﻛـﻪ ﺧـﺪا ﻣﻌ ّﯿﻦ ﻛﺮده ﺑـﻮد در راه ﺑﯽدﯾﻨﺎن ﺟـﺎن ﺳـﭙﺮد ۷ .ﺑـﻪ ﻧـﺪرت ﻣﯽﺗـﻮان ﻛﺴﯽ را ﯾﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ ﺣـﺎﴐ ﺑـﺎﺷـﺪ ﺣﺘّﯽ ﺑ ﺮای ﯾﮏ ﺷـﺨﺺ ﻧﯿﻜﻮ از ﺟـﺎن ﺧـﻮد ﺑـﮕﺬرد،
اﮔﺮﭼـﻪ ﻣـﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﮔـﺎﻫﯽ ﻛﺴﯽ ﺑـﻪﺧـﺎﻃـﺮ ﯾﮏ دوﺳـﺖ ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﺟﺮأت ﻗـﺒﻮل ﻣﺮگ را داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ ۸ .ا ّﻣـﺎ ﺧـﺪا ﻣـﺤﺒّﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﮐﺎﻣـﻼً ﺛـﺎﺑـﺖ ﻛﺮده اﺳـﺖ .زﯾﺮا در آن ﻫـﻨﮕﺎم ﻛـﻪ ﻣـﺎ ﻫـﻨﻮز ﮔـﻨﺎﻫـﻜﺎر ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﻪﺧـﺎﻃـﺮ ﻣـﺎ ﻣﺮد ۹ .ﻣـﺎ ﻛـﻪ ﺑـﺎ
رﯾﺨنت ﺧـﻮن او ﮐﺎﻣـﻼً ﻧﯿﮏ ﺷـﻤﺮده ﺷـﺪﯾﻢ ﭼـﻘﺪر ﺑﯿﺸﱰ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﺧـﻮد او از ﻏـﻀﺐ ﺧـﺪا ﺧـﻮاﻫﯿﻢ رﺳـﺖ!  ۱۰وﻗﺘﯽ ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺧـﺪا دﺷـﻤﻦ ﺑـﻮدﯾﻢ ،او ﺑـﺎ ﻣﺮگ ﭘﴪ ﺧـﻮﯾﺶ دﺷﻤﻨﯽ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ دوﺳـﺘﯽ ﺗـﺒﺪﯾﻞ ﻛﺮد ،ﭘـﺲ ﺣـﺎﻻ ﻛـﻪ دوﺳـﺖ او ﻫﺴـﺘﯿﻢ ،ﭼـﻘﺪر
ﺑﯿﺸﱰ زﻧـﺪﮔـﺎﻧﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﺎﻋـﺚ ﻧـﺠﺎت ﻣـﺎ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ! ﻓـﺼﻞ  ۸آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۴ﺗـﺎ  ۱۴ :۱۷ﻛـﺴﺎﻧﯽ ﻛـﻪ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ روح ﺧـﺪا ﻫـﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷـﻮﻧـﺪ ،ﻓـﺮزﻧـﺪان ﺧـﺪا ﻫﺴـﺘﻨﺪ ۱۵ .زﯾﺮا آن روﺣﯽ ﻛـﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﺷام داده اﺳـﺖ ،ﺷام را ﺑﺮده منﯽﺳـﺎزد و ﻣـﻮﺟـﺐ ﺗﺮس
منﯽﺷـﻮد ،ﺑـﻠﻜﻪ آن روح ﺷام را ﻓـﺮزﻧـﺪان ﺧـﺪا ﻣﯽﮔﺮداﻧـﺪ و ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻛﻤﮏ اﯾﻦ روح در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧـﺪا ﻓـﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ» :اﺑـﺎ ،ای ﭘـﺪر ۱۶ «.روح ﺧـﺪا ﺑـﺎ روح ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺷـﻬﺎدت ﻣﯽدﻫـﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺎ ﻓـﺮزﻧـﺪان ﺧـﺪا ﻫﺴـﺘﯿﻢ  ۱۷و اﮔـﺮ ﻓـﺮزﻧـﺪان او ﻫﺴـﺘﯿﻢ ،در آن
ﺻﻮرت ،وارث -ﯾﻌﻨﯽ وارث ﺧﺪا و ﻫﻢ ارث ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ -ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﮔﺮ ﻣﺎ در رﻧﺞ ﻣﺴﯿﺢ ﴍﯾﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در ﺟﻼل او ﻧﯿﺰ ﴍﯾﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ  :۲۶زﯾﺮا اﯾامن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤ ٔﻪ ﺷام در اﺗ ّﺤﺎد ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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