 -۶ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن
»ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻣـﺎ اﻧـﺴﺎنﻫـﺎ را ﻣﺮد و زن ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻨﺤﴫ ﺑـﻪ ﻓﺮد ﺑـﺎ اﺧﺘﯿﺎر و آزادی در ﺗﻔﮑﺮ و اﻧـﺠﺎم ﮐﺎرﻫـﺎ آﻓـﺮﯾﺪ .ﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﺼﻮرت ﻣﻮﺟـﻮداﺗﯽ
آزاد ﻫـﺮ ﯾﮏ از روح ،ﺟـﺴﻢ و ﺟـﺎن ﺧـﻠﻖ ﺷـﺪﻧـﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ،ﻧـﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن و ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﺑﻮدﻧـﺪ .وﻗﺘﯽ اوﻟﯿﻦ واﻟـﺪﯾﻦ ﻣـﺎ آدم و ﺣﻮا از ﺧـﺪا ﴎﭘﯿﭽﯽ
ﮐﺮدﻧـﺪ واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺧـﺪا از دﺳـﺖ داده و از ﺟـﺎﯾﮕﺎه اﻋﻠﯽ ﺧـﻮد زﯾﺮ ﻧـﻈﺮ ﺧـﺪا ﺳـﻘﻮط ﮐﺮدﻧـﺪ  .آن ﺳﯿﺮت و ﺟـﻠﻮه ﺧـﺪا در اﯾﺸﺎن ﻣـﺨﺘﻞ ﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﻣﺮگ و ﻫـﻼﮐﺖ
ﻣﺤﮑﻮم ﺷـﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ متـﺎﻣﯽ ﻧﺴـﻞ ﺑﴩ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﻋـﺎﻗـﺒﺖ دﭼـﺎر و ﺑـﻪ آن ﮔﺮﻓـﺘﺎر ﺷـﺪﻧـﺪ .آﻧـﻬﺎ ﺑـﺎ ﺿـﻌﻒ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ ﺳﻮی ﮔـﻨﺎه و متﺮد ﭼـﺸﻢ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﺟـﻬﺎن ﻣﯽﮔـﺸﺎﯾﻨﺪ .وﻟﯽ
ﺧـﺪا ﺑـﻮاﺳـﻄﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﻧـﺴﺎن را دوﺑـﺎره ﺑـﺎ ﺧـﻮد آﺷـﺘﯽ داد و ﺗـﻮﺳـﻂ روحاﻟـﻘﺪس آن ﺳﯿﺮت ﻣـﺨﺘﻞ ﺷـﺪه ﺧـﻮد را در آﻧـﺎن ﺑـﺎر دﯾﮕﺮ ﺑـﺎزﺳـﺎزی و ﺗـﺮﻣﯿﻢ منـﻮد .ﻣـﺎ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا و ﻣﻬﺮ ورزﯾﺪن ﺑﻪ او و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﯾﻦ ﮐﺮه ﺑﺴﯿﺎر اﻋﺠﺎز آﻣﯿﺰ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻃﺮاﻓامن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﯾﻢ«.
اﻧـﺴﺎن ﺧـﻠﻘﺖ ﻣـﺨﺼﻮص ﺧـﺪاﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑـﺼﻮرت و ﺷـﺒﯿﻪ ﺧﻮد او آﻓـﺮﯾﺪه ﺷـﺪ .ﻣـﺎﻧـﻨﺪ ﺧـﺪا ﻣـﺎ ﻧﯿﺰ از آزادی اﻧـﺘﺨﺎب
ﺑﺮﺧﻮردارﯾﻢ .ﻣﯿﻞ ﺧـﺪا اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣـﺎ او را آزاداﻧـﻪ ﻣـﺤﺒﺖ ورزﯾﻢ و از اﯾﻦ دﻧﯿﺎی زﯾﺒﺎیﻣـﺎن و از ﺳـﺎﮐﻨﺎن آن
ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری منﺎﯾﯿﻢ .متﺎﻣﯽ آﯾﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ درس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ!
ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺻﻮرت ﺧﺪا ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﯾﻢ .ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫﺎی  ۲۶و .۲۷
ﺧﺪا ،ﻧﻔﺲ ﺣﯿﺎت و ﯾﺎ روح را در ﻣﺎ دﻣﯿﺪ و ﻣﺎ را ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه واﺣﺪ در ﺟﺴﻢ و روح ﺳﺎﺧﺖ .ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺪا از اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺟﺴﻢ و روح ﺑﻪ زﯾﺴﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ .۷
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ آزادی اﻧﺘﺨﺎب را ﻋﻄﺎ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﮐامﮐﺎن ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ او واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ
 ۱۷آﯾﻪﻫﺎی  ۲۴ﺗﺎ .۲۸
ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻮن او دﯾﮕﺮان را ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۲۲آﯾﻪﻫﺎی  ۳۵ﺗﺎ .۴۰
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪن ﺧﻮﯾﺶ ،دﻧﯿﺎ اﻃﺮاف و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖﻣﺎن ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺰﻣﻮر
ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪﻫﺎی  ۴ﺗﺎ  .۸آﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ :ﻧﺎﻣﻪ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪﻫﺎی  ۱۱ ،۸ ،۷و ۲۰؛ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ
 ۲آﯾﻪ .۱۵
ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ ﮔـﻨﺎه آدم و ﺣـﻮا در ﺑـﺎغ ﻋـﺪن ﺳﯿﺮت و ﺻـﻮرت زﯾﺒﺎی ﺧـﺪا در اﻧـﺴﺎن ﻣـﺨﺘﻞ ﺷـﺪ .ﺣـﺎل ﻣـﺎ آدﻣﯿﺎن ﺑـﺎ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﴍارت ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﮔﻨﺎه و ﻣﺮگ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اﺳـﺘﻔﺎده ﻧـﺎدرﺳـﺖ آدم و ﺣﻮا از آزادی اﻧـﺘﺨﺎب از اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮدﻣـﺨﺘﺎری از ﺧـﺪا ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﺪ .ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓـﺼﻞ

.۳
ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ ﮔـﻨﺎه آدم و ﺣـﻮا ﻧﺴـﻞ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑـﻪ ﻣﺮگ ﺷـﺪ .رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۲ﺗـﺎ
.۱۷
ذات ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣـﺎ اﻧـﺴﺎنﻫـﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ ﴍارت و ﮔـﻨﺎه دارد .ﻣﺰﻣﻮر  ۵۱آﯾﻪ  .۵رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ ۲
آﯾﻪ .۳

ﮔﺮﭼـﻪ ﻣـﺎ اﻧـﺴﺎنﻫـﺎ در ﮔﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ ﮔـﻨﺎه ﻣـﺘﻮﻟـﺪ ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ وﻟﯽ ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻣـﺎ را رد منﯽمنـﺎﯾﺪ .او ﻣﯽداﻧـﺪ ﮐﻪ اﻧـﺴﺎن از ﻃـﺮﯾﻖ ﻓﯿﺾ و رﺣـﻤﺖ او آن ﺷـﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ ﻋﯿﺴﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﺧﺪا آﺷﺘﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫﺎی  ۶ﺗﺎ ۱۱؛ رﺳﺎﻟﻪ دوم ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫﺎی  ۱۹و .۲۰
ﺟـﻠﻮه ﺧـﺪا از ﻃـﺮﯾﻖ روحاﻟـﻘﺪس در ﻣـﺎ ﺑـﺎزﺳـﺎزی ﻣﯽﺷـﻮد .ﻣﺰﻣـﻮر ﻓـﺼﻞ  ۵۱آﯾﻪ  ۱۰و ۱۱؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۲و ۲۳؛ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ ۳
آﯾﻪ ۵؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ .۱۰
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ
ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺪا دﯾﮕﺮان را ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺧﺪا ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم داده ﺗﺎ ﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و ﴍارت ﻃﺒﯿﻌﯽام ﻏﻠﺒﻪ منﺎﯾﻢ؟
ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت و ﺷـﺒﯿﻪ ﺧـﺪا آﻓـﺮﯾﺪه ﺷـﺪهام! ﭘـﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رﺷـﺪ و ﭘﯿﴩﻓـﺖ ﻣـﻦ ﺑﯽ ﺣـﺪ و ﺣﴫ اﺳـﺖ! ﺷﮑﺮﮔـ ﺰارت ﻫﺴـﺘﻢ ﺧـﺪاﯾﺎ ﮐﻪ روح ﻋـﺪاﻟـﺖ ﭘـﺮور
ﺧﻮﯾﺶ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﻗﺮار دادی ﺗﺎ آن ﺳﯿﺮت زﯾﺒﺎی ﺗﻮ در ﻣﻦ از ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺗﻌﻬﺪ
ﺑـﺎ درک اﯾﻦ ﻣـﻮﺿـﻮع ﮐﻪ ﻣـﻦ ﻣﺨـﻠﻮق وﯾﮋه ﺗـﻮ ﻫﺴـﺘﻢ و ﺑـﻄﻮر ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺗـﻮ واﺑﺴـﺘﻪام ،ﭘـﺲ در ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﻗـﺪرت ﺗﺠـﺪﯾﺪ ﭘـﺬﯾﺮ روحاﻟـﻘﺪس ﻣﯽﺑـﺎﺷـﻢ ﺗـﺎ
ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﻠﻮه و ﺳﯿﺮت زﯾﺒﺎی ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .آﻣﯿﻦ!

info@ahdejadeed.com
www.ahdejadeed.com

Email:
website:

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

ﺗﻠﻔﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ+1 818 341 5547 :

ﺳـﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۶و  ۲۶ :۲۷آﻧـﮕﺎه ﺧـﺪا ﮔـﻔﺖ» :اﻧـﺴﺎن را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧـﻮد و ﺷـﺒﯿﻪ ﺧـﻮدﻣـﺎن ﺑـﺴﺎزﯾﻢ و او ﺑـﺮ ﻣـﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ و ﺑـﺮ ﭘﺮﻧـﺪﮔـﺎن آﺳامن و ﺑـﺮ ﭼـﺎرﭘـﺎﯾﺎن و ﺑـﺮ ﻫـﻤﻪ زﻣﯿﻦ و
ﻫﻤﻪ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮاﻧﺪ ۲۷ «.ﭘﺲ ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪ ،او را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪ؛ اﯾﺸﺎن را ﻣﺮد و زن آﻓﺮﯾﺪ.
ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ  :۷آﻧﮕﺎه ﯾﻬﻮه ﺧﺪا آدم را از ﺧﺎک زﻣﯿﻦ ﺑﴪﺷﺖ و در ﺑﯿﻨﯽ او ﻧَﻔ َِﺲ ﺣﯿﺎت دﻣﯿﺪ و آدم ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺷﺪ.
اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓـﺼﻞ  ۱۷آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۴ﺗـﺎ » ۲۴ :۲۸ﺧـﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺟـﻬﺎن و ﻫـﺮ آﻧـﭽﻪ را در آن اﺳـﺖ آﻓـﺮﯾﺪ ،ﻣ ِ
ـﺎﻟﮏ آﺳامن و زﻣﯿﻦ اﺳـﺖ و در ﻣـﻌﺎﺑـﺪ ﺳـﺎﺧـﺘ ٔﻪ دﺳـﺖ ﺑﴩ ﺳـﺎﮐﻦ منﯽﺷـﻮد ۲۵ .دﺳـﺘﺎن ﺑﴩی
منﯽﺗـﻮاﻧـﺪ ﺧـﺪﻣﺘﯽ ﺑـﻪ او ﺑﮑﻨﺪ ،ﭼـﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔـﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﭼﯿﺰی ﻣـﺤﺘﺎج ﺑـﺎﺷـﺪ ،زﯾﺮا ﺧـﻮ ْد ﺑـﺨﺸﻨﺪ ٔه ﺣﯿﺎت و ﻧَـﻔَﺲ و ﻫـﺮ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﺑـﻪ ﺟـﻤﯿﻊ آدﻣﯿﺎن اﺳـﺖ ۲۶ .او ﻫـﻤ ٔﻪ اﻗـﻮام ﺑﴩی را از ﯾﮏ اﻧـﺴﺎن ﭘـﺪﯾﺪ
آورد ﺗـﺎ در ﴎﺗﺎﴎ زﻣﯿﻦ ﺳـﺎﮐﻦ ﺷـﻮﻧـﺪ؛ و زﻣـﺎنﻫـﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه ﺑ ﺮای اﯾﺸﺎن و ﺣـﺪود ﻣﺤـﻞ ﺳﮑﻮﻧـﺖﺷـﺎن را ﻣـﻘﺮر ﻓﺮﻣـﻮد ۲۷ .ﺗـﺎ ﻣﺮدﻣـﺎن او را ﺑـﺠﻮﯾﻨﺪ و ﭼـﻪ ﺑـﺴﺎ ﮐﻪ در ﭘﯽاش ﮔﺸـﺘﻪ ،او را ﺑﯿﺎﺑـﻨﺪ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺎ دور ﻧﯿﺴﺖ ۲۸ .زﯾﺮا در اوﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﺮﮐﺖ و ﻫﺴﺘﯽ دارﯾﻢ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﻋﺮان ﺧﻮد ﺷام ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ اوﯾﯿﻢ.
ﻣﺘﯽ ﻓـﺼﻞ  ۲۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۳۵ﺗـﺎ  ۳۵ :۴۰ﯾﮑﯽ از آﻧـﻬﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮد ،ﺑـﺎ اﯾﻦ ﻗـﺼﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑـﻪ دام اﻧـﺪازد ،از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» ۳۶ :ای اﺳـﺘﺎد ،ﺑﺰرگﺗـﺮﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﴍﯾﻌﺖ ﮐﺪام اﺳـﺖ؟«  ۳۷ﻋﯿﺴﯽ ﭘـﺎﺳـﺦ داد:
»"ﺧـﺪاوﻧـ ْﺪ ﺧـﺪای ﺧﻮد را ﺑـﺎ متـﺎﻣﯽ دل و ﺑـﺎ متـﺎﻣﯽ ﺟـﺎن و ﺑـﺎ متـﺎﻣﯽ ﻓﮑﺮ ﺧﻮد ﻣـﺤﺒﺖ منـﺎ ۳۸ ".اﯾﻦ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ و ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺳـﺖ ۳۹ .دوﻣﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﯿﺰ ﻫـﻤﭽﻮن ﺣﮑﻢ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ اﺳـﺖ" :ﻫـﻤﺴﺎﯾﻪات
را ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮﯾﺸنت ﻣﺤﺒﺖ منﺎ ۴۰ ".متﺎﻣﯽ ﴍﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳﯽ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﱪان ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﺣﮑﻢ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ«.
ﻣﺰﻣﻮر ﻓـﺼﻞ  ۸آﯾﻪﻫـﺎی  ۴ﺗـﺎ  ۴ :۸ﮔـﻮﯾﻢ :اﻧـﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﻧـﺪﯾﺸﻪاش ﺑـﺎﺷﯽ و ﺑﻨﯽآدم ،ﮐﻪ ﺑـﻪ او روی منـﺎﯾﯽ؟  ۵او را اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻤﱰ از ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﺳـﺎﺧﺘﯽ و ﺗﺎج ﺟـﻼل و اﮐﺮام را ﺑـﺮ ﴎش ﻧـﻬﺎدی۶ .
ﺑـﺮ ﮐﺎرﻫـﺎی دﺳـﺘﺖ ،او را ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪی و ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﯾﺮ ﭘـﺎﻫـﺎی او ﻧـﻬﺎدی ۷ :ﮔـﻮﺳـﻔﻨﺪان و ﮔـﺎوان را ،ﺑـﻪ متـﺎﻣﯽ ،و ﺟـﺎﻧـﻮران ﺻﺤ ﺮا را؛  ۸ﭘﺮﻧﺪﮔـﺎن آﺳامن و ﻣـﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ را؛ و ﻫـﺮ آﻧـﭽﻪ را ﮐﻪ از
راه درﯾﺎﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد.
ﻧـﺎﻣـﻪ اول ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۴آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۱ ،۸ ،۷و  ۷ :۲۰ای ﻋـﺰﯾﺰان ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣـﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻣـﺤﺒﺖ از ﺧـﺪاﺳـﺖ و ﻫـﺮ ﮐﻪ ﻣـﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺧـﺪا ﻣﻮﻟﻮد ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺧـﺪا را ﻣﯽﺷـﻨﺎﺳـﺪ ۸ .آن ﮐﻪ
ﻣـﺤﺒﺖ منﯽﮐﻨﺪ ،ﺧـﺪا را ﻧـﺸﻨﺎﺧـﺘﻪ اﺳـﺖ ،زﯾﺮا ﺧـﺪا ﻣـﺤﺒﺖ اﺳـﺖ…  ۱۱ای ﻋـﺰﯾﺰان ،اﮔـﺮ ﺧـﺪا ﻣـﺎ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣـﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،ﻣـﺎ ﻧﯿﺰ ﺑـﺎﯾﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣـﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ…  ۲۰اﮔـﺮ ﮐﺴﯽ ادﻋـﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧـﺪا را
ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽمنﺎﯾﺪ اﻣﺎ از ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دروﻏﮕﻮﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ،ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،منﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺤﺒﺖ منﺎﯾﺪ.
ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ  :۱۵ﯾﻬﻮه ﺧﺪا آدم را ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و او را در ﺑﺎغ ﻋﺪن ﻧﻬﺎد ﺗﺎ ﮐﺎر آن را ﺑﮑﻨﺪ و از آن ﻧﮕﺎﻫﺪاری منﺎﯾﺪ.
ﺳـﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓـﺼﻞ  ۱ :۳و اﻣـﺎ ﻣـﺎر از ﻫﻤﮥ وﺣـﻮش ﺻﺤﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧـﺪا ﺳـﺎﺧـﺘﻪ ﺑـﻮد ،زﯾﺮکﺗـﺮ ﺑـﻮد .او ﺑـﻪ زن ﮔـﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺧـﺪا ﺑﺮاﺳـﺘﯽ 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 ،ﻟُـﻨﮓﻫـﺎ ﺑ ﺮای ﺧـﻮﯾﺸنت ﺳـﺎﺧـﺘﻨﺪ ۸ .و ﺻـﺪای ﯾﻬﻮه ﺧـﺪا را ﺷﻨﯿﺪﻧـﺪ ﮐﻪ در ﺧﻨﮑﯽ روز در ﺑﺎغ 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
ﺧﻮرد ۱۸ .ﺑﺮاﯾﺖ ﺧـﺎر و َﺧـﺲ ﺧﻮاﻫـﺪ روﯾﺎﻧﯿﺪ ،و از ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﺻﺤﺮا ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد ۱۹ .ﺑـﺎ ﻋﺮق ﺟﺒﯿﻦ ﻧـﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد ،ﺗـﺎ آن ﻫـﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎک ﺑـﺎزﮔﺮدی ﮐﻪ از آن ﮔﺮﻓـﺘﻪ ﺷـﺪی؛ ﭼﺮا ﮐﻪ 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 ﻟـﺒﺎسﻫـﺎﯾﯽ 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 آﺗـﺶﺑـﺎر را ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ
ﺳﻮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﺗﺎ راه درﺧﺖ ﺣﯿﺎت را ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۲ﺗـﺎ »۱۲ :۱۷ﭘـﺲ ،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 ۱۳ .زﯾﺮا ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﴍﯾﻌﺖ داده ﺷـﻮد ،ﮔـﻨﺎه در ﺟـﻬﺎن وﺟـﻮد داﺷـﺖ ،اﻣـﺎ ﻫـﺮ ﮔـﺎه ﴍﯾﻌﺘﯽ ﻧـﺒﺎﺷـﺪ ،ﮔـﻨﺎه ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎب منﯽآﯾﺪ ۱۴ .ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل ،از آدم ﺗـﺎ ﻣـﻮﺳﯽ ،ﻣﺮگ ﺑـﺮ
ﻫـﻤﮕﺎن ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﻮد ،ﺣﺘﯽ ﺑـﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔـﻨﺎهﺷـﺎن ﺑـﻪ ﮔـﻮﻧﮥ ﴎﭘﯿﭽﯽ آدم ﻧـﺒﻮد .آدم ،منـﻮﻧﮥ ﮐﺴﯽ ﺑـﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑـﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ۱۵ .اﻣـﺎ 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 ﻓ ﺮاﻫـﻢ آﻣـﺪ ،ﺑـﻪ ﻓ ﺮاواﻧﯽ ﺷـﺎﻣـﻞ ﺣـﺎل ﺑﺴﯿﺎری ﮔﺮدﯾﺪ ۱۶ .ﺑ ﺮاﺳـﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋـﻄﺎ ﻫامﻧﻨﺪ
ﭘﯿﺎﻣـﺪ ﮔـﻨﺎ ِه آن ﯾﮏ ﺗـﻦ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﻣﮑﺎﻓـﺎت از ﭘﯽ ﯾﮏ ﻧـﺎﻓﺮﻣـﺎﻧﯽ ﻧـﺎزل ﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﻧـﺠﺎﻣﯿﺪ؛ اﻣـﺎ ﻋـﻄﺎ از ﭘﯽ ﻧـﺎﻓﺮﻣـﺎﻧﯽﻫـﺎی ﺑﺴﯿﺎر آﻣـﺪ و ﭘـﺎرﺳـﺎ ﺷـﻤﺮدﮔﯽ 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 ﺧﻮاﻫﻨﺪ راﻧﺪ«.
ﻣﺰﻣﻮر ﻓﺼﻞ  ۵۱آﯾﻪ  :۵ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮﮐﺎر زاده ﺷﺪهام و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻣﻦ آﺑﺴنت ﺷﺪ!
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪ  :۳ﻣـﺎ ﻧﯿﺰ ﺟـﻤﻠﮕﯽ زﻣـﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯽزﯾﺴﺘﯿﻢ و از ﻫﻮای ﻧـَﻔْﺲ ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺧﻮاﺳـﺘﻪﻫـﺎ و اﻓﮑﺎر آن را ﺑـﻪ ﺟـﺎ ﻣﯽآوردﯾﻢ؛ ﻣـﺎ ﻧﯿﺰ ﻫـﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮان،
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺑﻮدﯾﻢ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۶ﺗـﺎ  ۶ :۱۱ﻫـﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﻫـﻨﻮز ﻧـﺎﺗﻮان ﺑـﻮدﯾﻢ ،ﻣﺴﯿﺢ در زﻣـﺎن ﻣـﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻪﺧـﺎﻃـﺮ ﺑﯽدﯾﻨﺎن ﺟـﺎن داد ۷ .ﺣـﺎل آﻧﮑﻪ ﺑـﻪﻧـﺪرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﮐﺴﯽ ﺑـﻪﺧـﺎﻃـﺮ اﻧـﺴﺎﻧﯽ
ﭘـﺎرﺳـﺎ از ﺟـﺎن ﺧـﻮد ﺑـﮕﺬرد ،ﻫـﺮﭼـﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﮐﺴﯽ را اﯾﻦ ﺷـﻬﺎﻣـﺖ ﺑـﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺟـﺎن ﺧـﻮد را ﺑ ﺮای اﻧـﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﮏ ﺑـﺪﻫـﺪ ۸ .اﻣـﺎ ﺧـﺪا ﻣـﺤﺒﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻣـﺎ اﯾﻦﮔـﻮﻧـﻪ ﺛـﺎﺑـﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣـﺎ ﻫـﻨﻮز
ﮔـﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺴﯿﺢ در راه ﻣـﺎ ﻣﺮد ۹ .ﭘـﺲ ﭼـﻘﺪر ﺑﯿﺸﱰ ،اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﻮن او ﭘـﺎرﺳـﺎ ﺷـﻤﺮده ﺷـﺪهاﯾﻢ ،ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ او از ﻏـﻀﺐ ﻧـﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓـﺖ ۱۰ .زﯾﺮا اﮔـﺮ ﻫـﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﺷـﻤﻦ ﺑﻮدﯾﻢ،
ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ ﻣﺮگ ﭘﴪش ﺑـﺎ ﺧـﺪا آﺷـﺘﯽ داده ﺷـﺪﯾﻢ ،ﭼـﻘﺪر ﺑﯿﺸﱰ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ در آﺷـﺘﯽ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ،ﺑـﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺣﯿﺎت او ﻧـﺠﺎت ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓـﺖ ۱۱ .ﻧـﻪ ﺗـﻨﻬﺎ اﯾﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣـﺎ ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ ﺧـﺪاوﻧـﺪﻣـﺎن ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ او از آﺷﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﯾﻢ ،در ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۹و  ۱۹ :۲۰ﺑـﻪ 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 .
ﭘﺲ ﺳﻔﯿﺮان ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﺪا از زﺑﺎن ﻣﺎ ﺷام را ﺑﻪ آﺷﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧَﺪ .ﻣﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﯿﺢ از ﺷام اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا آﺷﺘﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺰﻣﻮر ﻓﺼﻞ  ۵۱آﯾﻪﻫﺎی  ۱۰و  ۱۰ :۱۱ﺧﺪاﯾﺎ ،دﻟﯽ ﻃﺎﻫﺮ در ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ و روﺣﯽ اﺳﺘﻮار در ﻣﻦ ﺗﺎزه ﺑﺴﺎز ۱۱ .ﻣﺮا از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ دور َﻣﯿَﻔﮑﻦ ،و روح ﻗﺪوس ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﻣﮕﯿﺮ.
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫﺎی  ۲۲و  ۲۲ :۲۳اﻣﺎ مثﺮۀ روح ،ﻣﺤﺒﺖ ،ﺷﺎدی ،آراﻣﺶ ،ﺻﱪ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ،وﻓﺎداری ۲۳ ،ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﴍﯾﻌﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ  :۵ﻋﯿﺴﯽ ﺟﻮاب داد» :آﻣﯿﻦ ،آﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ از آب و روح زاده ﻧﺸﻮد ،منﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﺪا راه ﯾﺎﺑﺪ«.
ِ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﺮ آن ﻧﻮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ درآﯾﺪ«.
ﻣﻌﺮﻓﺖ
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ » :۱۰و اﻧﺴﺎنِ ﺟﺪﯾﺪ را در ﺑﺮ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﮐﻪ در
ْ
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