 -۱۱اﻣﺖ ﺧﺪا
»ﻗـﻮم ﺧـﺪا اﺟﺘامﻋﯽ از اﯾامﻧـﺪاران اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﻌﻨﻮان ﴎور و ﻣﻨﺠﯽ ﺧـﻮﯾﺶ اﻋﱰاف ﻣﯽمنـﺎﯾﺪ .ﻣـﺎ در ﭘﯿﻮﺳـﺘﮕﯽ ﺑـﺎ اﻣـﺖ ﺧـﺪا در زﻣـﺎن ﻋﻬـﺪ ﻗـﺪﯾﻢ از
دﻧﯿﺎی ﻣـﺎدی ﻓﺮا ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪهاﯾﻢ ﺗـﺎ ﺑﺮای ﻋـﺒﺎدت ،ﻣـﻌﺎﴍت ،ﻣـﻄﺎﻟـﻌﻪ ﻛﻼم ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻋـﺸﺎی رﺑـﺎﻧﯽ ،ﺧـﺪﻣـﺖ ﺑـﻪ ﻫـﻤﻪ ﻫـﻤﻨﻮﻋـﺎن و ﺑـﺸﺎرت ﻣﮋده ﺧﻮش اﻧﺠﯿﻞ ﺑـﻪ ﺟـﻬﺎن ﺑـﻪ
ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﺑﭙﯿﻮﻧـﺪﯾﻢ .ﻗـﻮم ﺧـﺪا اﻗـﺘﺪار ﺧـﻮد را از ﻣﺴﯿﺢ آن ﮐﻼم ﻣـﺠﺴﻢ و از ﮐﺘﺐ ﻣـﻘﺪس ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻼم ﻣﮑﺘﻮب ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣﯽآورد .ﻗـﻮم ﺧـﺪا ﺧـﺎﻧـﻮاده ﺧـﺪاﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻮاﺳـﻄﻪ
او ﺑـﻪ ﻓـﺮزﻧـﺪی ﭘـﺬﯾﺮﻓـﺘﻪ ﺷـﺪه و اﻋـﻀﺎی آن ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻋﻬـﺪ ﺟـﺪﯾﺪ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣـﺖ ﺧـﺪا ﺑـﺪن ﻣﺴﯿﺢ اﺳـﺖ ،اﻧﺠـﻤﻨﯽ از اﯾامﻧـﺪاران ﻛـﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺧـﻮد ﴎ و ﴎور آن
اﺳـﺖ .ﻗـﻮم ﺧـﺪا ﻋـﺮوﺳﯽ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑ ﺮاﯾﺶ ﺟـﺎن داد ﺗـﺎ ﺑـﺘﻮاﻧـﺪ آن را ﺗﻄﻬﯿﺮ و ﺗـﻘﺪﯾﺲ منـﺎﯾﺪ .ﻣﺴﯿﺢ در ﺑـﺎزﮔﺸـﺖ ﭘﯿﺮوزﻣـﻨﺪاﻧـﻪ ،ﻗـﻮم ﺑـﺎ ﺷـﻜﻮﻫﯽ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﻋﺮﺿـﻪ
ﺧﻮاﻫـﺪ منﻮد ﻛـﻪ در متـﺎم اﻋـﺼﺎر ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ او وﻓـﺎدار ﺑﻮده و ﺑـﺎ ﺧـﻮن او ﺧـﺮﯾﺪاری ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻟـﻜﻪ و ﯾﺎ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوﻛﯽ ﻧـﺪارد ﺑـﻠﻜﻪ ﻣـﻘﺪس و ﻋـﺎری از ﻫـﺮ ﻧـﻮع ﮔـﻨﺎه و
متﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
وﻗﺘﯽ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﯾامن ﻣﯽآورﯾﻢ از اﯾﻦ ﻃـﺮﯾﻖ ﺟﺰو ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ .در ﮐﻼم ﺧـﺪا ﻗﻮم او در ﺿـﻤﻦ ﺑـﻪ ﺑـﺪن ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺸـﺒﯿﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ او ﺧﻮد
ﴎ و ﴎور آن اﺳـﺖ .اﯾامﻧـﺪاران و اﻋـﻀﺎی اﯾﻦ ﺑـﺪن ﺑـﺎ ﴍﮐﺖ در ﺟـﻠﺴﺎت و ﻣـ ﺮاﺳـﻢ ﭘـﺮﺳـﺘﺶ ،ارﺗـﺒﺎط ﺧـﻮد را ﺑـﺎ دﯾﮕﺮ اﻋـﻀﺎ و ﺑـﺨﺼﻮص ﺑـﺎ ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .متﺎﻣﯽ آﯾﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ درس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ!
ﻗﻮم ﺧﺪا ﺑﺪن ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ .رﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪﻫﺎی  ۱۲و .۱۳
ﻋﯿﺴﯽ ﴎ اﯾﻦ ﺑﺪن اﺳﺖ .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫﺎی  ۲۲و .۲۳
ﻗﻮم ﺧﺪا در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﺮوس ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﺟﺸﻦ ازدواج ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ در ﻣﻠﮑﻮت
ﺧﺪاوﻧﺪ آن را آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد .رﺳﺎﻟﻪ دوم ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۱آﯾﻪ ۲؛ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﻓﺼﻞ  ۱۹آﯾﻪﻫﺎی  ۷و .۸
ﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﱰاف ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺰء اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺪا ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱آﻳﻪﻫﺎی  ۱۲و ۱۳؛
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫﺎی  ۱۹ﺗﺎ .۲۲
ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓنت ﻋﯿﺴﯽ از ﻋﺎدات و ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی دﻧﯿﻮی دور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ ۱۵؛
رﺳﺎﻟﻪ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪﻫﺎی  ۱۶ﺗﺎ .۱۸
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﻮم ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ ۳؛ اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ ۷
آﯾﻪ .۳۸
ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﮔﺮدﻫامﯾﯽ اﯾامﻧﺪاران ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ در اﯾامن ﻣﯽﺷﻮد .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓﺼﻞ ۱۰
آﯾﻪﻫﺎی  ۲۴و .۲۵
ﻣﺎ اﯾامﻧﺪاران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓنت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﺪا دادﯾامن ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و ﺑﻨﺎی دﯾﮕﺮ اﯾامﻧﺪارن ﺷﻮﯾﻢ .رﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻪ
ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪﻫﺎی  ۴ﺗﺎ ۱۱؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪﻫﺎی  ۱۱ﺗﺎ .۱۵
آﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ :رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫﺎی  ۸ﺗﺎ ۱۱؛ ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫﺎی  ۲۳ﺗﺎ ۲۷؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن
ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫﺎی  ۱۷و .۱۸
ﻗﻮم ﺧـﺪا اﻗـﺘﺪار و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻋﯿﺴﯽ درﯾﺎﻓـﺖ منﻮده اﺳـﺖ .اﻗـﺘﺪار ﻗﻮم ﺧـﺪا ﺑـﺮ ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﻌﻨﻮان ﮐﻼم زﻧـﺪه و ﮐﺘﺎب ﻣـﻘﺪس ﮐﻼم اﻟـﻬﺎم ﺷـﺪه او ﺑـﻨﺎ ﺷـﺪه
اﺳﺖ.
ﻋﯿﺴﯽ در ﻗـﺒﺎل درﺧـﻮاﺳـﺖ اﯾامﻧـﺪاران ﺑـﻪ ﻗـﻮم ﺧـﺪا اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽدﻫـﺪ ﺗـﺎ آﻧـﺠﺎ ﮐﻪ ﻗـﻮم ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺧـﻮاﺳـﺖ و اراده او ﻋـﻤﻞ منـﺎﯾﺪ .اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻓـﺼﻞ ۱۶
آﯾﻪﻫﺎی  ۱۳ﺗﺎ ۲۰؛ ﻓﺼﻞ  ۱۸آﯾﻪ .۱۸
وﻇﯿﻔﻪ ﻣـﻦ ﺑـﻌﻨﻮان اﯾامﻧـﺪار ﺑـﻪ ﻋﯿﺴﯽ و ﻋـﻀﻮی از اﯾﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده اﯾﻦ اﺳـﺖ ﺗـﺎ دﯾﮕﺮان را از راه ﻣﺮگ ،ﻧـﺎﺑﻮدی و ﺑﺮدﮔﯽ ﺷﯿﻄﺎن و اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑـﻪ ﻃﺮف ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻋﯿﺴﯽ
ﻫﺪاﯾﺖ منﺎﯾﻢ .اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۲۸آﯾﻪﻫﺎی  ۱۹و .۲۰

اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻘﺶ اﻣﺖ ﺧﺪا ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﯾامﻧﺪاران در آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺠﯽام ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﭼﺮا ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﯾامﻧﺪاران اﯾﻨﻘﺪر اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
ﺗﻌﻬﺪ
ای ﭘـﺪر آﺳامﻧﯽ از ﻓﺮط ﺷـﺎدی اﻋﱰاف ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻨﺠﯽ ﻣـﻦ اﺳـﺖ .ﺗـﻮ را ﺷـﺎﮐﺮم ﮐﻪ ﻣ ﺮا ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮان ﻓـﺮزﻧـﺪ ﺧـﻮاﻧـﺪه ﭘـﺬﯾﺮﻓﺘﯽ .ﻣﺸـﺘﺎق اﺗـﺤﺎد ﺑـﺎ
ﺧـﺎﻧـﻮاده ﺗـﻮ ﺑـﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻫﺴـﺘﻢ و ﻣﯽﺧـﻮاﻫـﻢ ﻋـﻀﻮی از اﯾﻦ ﺧـﺎﻧـﻮاده ﯾﻌﻨﯽ ﻗـﻮم ﺗـﻮ ﺑـﺎﺷـﻢ و در اﻧـﺘﺸﺎر ﻓﯿﺾ و رﺣـﻤﺖ ﺗـﻮ و ﻣـﺸﺎرﮐﺖ اﻣـﺖ ﺗـﻮ ﺑـﺎ
دﯾﮕﺮان ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﺎ ﻓﯿﺾ ﺧﻮدت ﻣﺮا ﯾﺎری ده .آﻣﯿﻦ!

info@ahdejadeed.com
www.ahdejadeed.com

Email:
website:

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

ﺗﻠﻔﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ+1 818 341 5547 :

رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۲و  ۱۲ :۱۳ﺑـﺪن اﻧـﺴﺎن ،واﺣـﺪی اﺳـﺖ ﻛـﻪ از اﻋـﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷـﺪه و اﮔﺮﭼـﻪ دارای اﻋـﻀﺎی ﻣـﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑـﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺎز ﻫـﻢ ﺑـﺪن واﺣـﺪ اﺳـﺖ و ﻣﺴﯿﺢ ﻫـﻢ
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ۱۳ .ﭘﺲ ﻫﻤ ٔﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاه ﯾﻬﻮد ،ﺧﻮاه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺧﻮاه ﺑﺮده و ﺧﻮاه آزاد ﺑﺎ ﯾﮏ روح در ﺑﺪن ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﻫﻤﻪ از ﻫامن روح ﭘﺮ ﺷﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ از او ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ.
ررﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۲و  ۲۲ :۲۳ﺧـﺪا ﻫـﻤﻪﭼﯿﺰ را زﯾﺮ ﭘـﺎی ﻣﺴﯿﺢ ﻧـﻬﺎد و ﺑـﻪﺧـﺎﻃـﺮ ﻛﻠﯿﺴﺎ ،او را ﺑـﺎﻻﺗـﺮ از ﻫـﺮ ﭼﯿﺰ ﻗﺮار داد ۲۳ .ﻛﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﻛـﻪ ﺑـﺪن اوﺳـﺖ و متـﺎم وﺟـﻮد او را درﺑـﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل متﺎم ﻛﺎﯾﻨﺎت را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﭘُﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
رﺳﺎﻟﻪ دوم ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۱آﯾﻪ  :۲ﻋﻼﻗ ٔﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷام ،ﻋﻼﻗﻪای اﺳﺖ اﻟﻬﯽ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺷام را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎﻛﺮ ٔه ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺴﯿﺢ در آورده ،ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ منﻮدم.
ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﻓـﺼﻞ  ۱۹آﯾﻪﻫـﺎی  ۷ﺗـﺎ  ۷ :۸ﺷـﺎدی و وﺟـﺪ ﻛﻨﯿﻢ و ﺟـﻼل او را ﺑﺴـﺘﺎﯾﯿﻢ ،زﯾﺮا زﻣـﺎن ﺟـﺸﻦ ﻋـﺮوﺳﯽ ﺑ ّﺮه رﺳﯿﺪه اﺳـﺖ ،ﻋـﺮوس او ﺧـﻮد را آﻣـﺎده ﺳـﺎﺧـﺘﻪ اﺳـﺖ  ۸و ﺑـﺎ ﻟـﺒﺎﺳﯽ از ﻛـﺘﺎن ﻇـﺮﯾﻒ
ﭘﺎک و درﺧﺸﺎن ﻣﻠ ّﺒﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ) «.ﻣﻘﺼﻮد از ﻛﺘﺎن ﻇﺮﯾﻒ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﻣﻘﺪّﺳﯿﻦ اﺳﺖ(.
اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۲ﺗـﺎ  ۱۲ :۱۳ا ّﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻫـﻤ ٔﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ او را ﻗـﺒﻮل ﻛﺮدﻧـﺪ و ﺑـﻪ او اﯾامن آوردﻧـﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را داد ﻛـﻪ ﻓـﺮزﻧـﺪان ﺧـﺪا ﺷـﻮﻧـﺪ  ۱۳ﻛـﻪ ﻧـﻪ ﻣـﺎﻧـﻨﺪ ﺗﻮﻟّـﺪﻫـﺎی ﻣـﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻧـﻪ در
اﺛﺮ متﺎﯾﻼت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﭘﺪر ﺟﺴامﻧﯽ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺧﺪا ﺗﻮﻟّﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۹ﺗـﺎ  ۱۹ :۲۲ﭘـﺲ ﺷام ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻏـﺮﯾﺐ و ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑـﻠﻜﻪ ﺑـﺎ ﻣـﻘﺪّﺳﯿﻦ ﺧـﺪا ﻫـﻤﻮﻃـﻦ و اﻋـﻀﺎء ﺧـﺎﻧﻮاد ٔه ﺧـﺪا ﻫﺴـﺘﯿﺪ ۲۰ .ﺷام ﺑـﺮ ﺷـﺎﻟـﻮدهای ﻛـﻪ
ﺑـﻪ دﺳـﺖ رﺳﻮﻻن و اﻧﺒﯿﺎ ﻧـﻬﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺑـﻨﺎ ﺷـﺪهاﯾﺪ و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺳـﻨﮓ اﺻﻠﯽ آن اﺳـﺖ ۲۱ .در اﺗّـﺤﺎد ﺑـﺎ اوﺳـﺖ ﻛـﻪ متـﺎم ﻋامرت ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﻣـﺘّﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و رﻓـﺘﻪرﻓـﺘﻪ در ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ
ﻣﻌﺒﺪ ﻣﻘﺪّس در ﻣﯽآﯾﺪ ۲۲ .ﺷام ﻧﯿﺰ در اﺗ ّﺤﺎد ﺑﺎ او و ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ روح ﺧﻮد در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﺳﺎﻟﻪ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ  :۱۵ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠّﻖ دارد دل ﻧﺒﻨﺪﯾﺪ ،ﮐﺴﯽﮐﻪ دﻧﯿﺎ را دوﺳﺖ دارد ﻣﺤ ّﺒﺖ ﺧﺪای ﭘﺪر در او ﻧﯿﺴﺖ.
رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۶آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۶ﺗـﺎ  ۱۶ :۱۸و ﯾﺎ ﭼـﻪ وﺟـﻪ اﺷ ﱰاﻛﯽ ﺑﯿﻦ ﺧـﺎﻧـ ٔﻪ ﺧـﺪا و ﺑُـﺘﻬﺎ ﻫﺴـﺖ؟ زﯾﺮا ﻣـﺎ ﺧـﺎﻧـ ٔﻪ ﺧـﺪای زﻧـﺪه ﻫﺴـﺘﯿﻢ ،ﭼـﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧـﺪا ﻓﺮﻣـﻮده اﺳـﺖ :ﻣـﻦ در اﯾﺸﺎن ﺳـﺎﻛـﻦ
ﺧـﻮاﻫـﻢ ﺑـﻮد و در ﻣﯿﺎن آﻧـﻬﺎ ﺑـﻪ ﴎ ﺧـﻮاﻫـﻢ ﺑﺮد .ﻣـﻦ ﺧـﺪای اﯾﺸﺎن ﺧـﻮاﻫـﻢ ﺑـﻮد و آﻧـﺎن ﻗـﻮم ﻣـﻦ ۱۷ .و ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣـﺎﯾﺪ :از ﻣﯿﺎن آﻧـﻬﺎ ﺧـﺎرج ﺷـﻮﯾﺪ و ﺧـﻮد را از آﻧـﺎن ﺟـﺪا ﺳـﺎزﯾﺪ و ﺑـﻪ ﭼﯿﺰﻫـﺎی
ﻧﺎﭘﺎک دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ و ﻣﻦ ﺷام را ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ۱۸ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ﭘﺪر ﺷام ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﺷام ﭘﴪان و دﺧﱰان ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد«.
ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ  :۳ﺑﻪﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮﻛﺖدﻫﻨﺪ ،ﺑﺮﻛﺖﺧﻮاﻫﻢ داد .ا ّﻣﺎ ﺑﻪﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺗﻮ را ﻟﻌﻨﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد و ﺑﻪوﺳﯿﻠ ٔﻪ ﺗﻮ ﻫﻤ ٔﻪ ﻣﻠّﺘﻬﺎ را ﺑﺮﻛﺖﺧﻮاﻫﻢداد«.
اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓـﺼﻞ  ۷آﯾﻪ  :۳۸و او ﺑﻮد ﻛـﻪ در اﺟﺘامع ﺑﻨﯽاﴎاﺋﯿﻞ در ﺑﯿﺎﺑـﺎن ﺣـﻀﻮر داﺷـﺖ و ﺑـﺎ ﻓﺮﺷـﺘﻪ در ﻛﻮه ﺳﯿﻨﺎ و ﺑـﺎ اﺟـﺪاد ﻣـﺎ ﮔـﻔﺖوﮔـﻮ ﻛﺮد و ﭘﯿﺎم زﻧـﺪ ٔه اﻟﻬﯽ را درﯾﺎﻓـﺖ منﻮد ﺗـﺎ آن را ﺑـﻪ ﻣـﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۰آﯾﻪ  ۲۴ﺗـﺎ  ۲۴ :۲۵ﺑـ ﺮای ﭘﯿﺸﯽ ﺟﺴـنت در ﻣـﺤ ّﺒﺖ و ﮐﺎرﻫـﺎی ﻧﯿﻜﻮ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ را ﺗـﺸﻮﯾﻖ ﻛﻨﯿﻢ ۲۵ .از ﺟـﻤﻊﺷـﺪن ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣـﺠﺎﻟـﺲ ﻛﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﻏـﻔﻠﺖ ﻧﻜﻨﯿﻢ ﭼـﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ را ﺑﯿﺸﱰ ﺗﺸﻮﯾﻖ منﺎﯾﯿﻢ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻛﻪ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۴ﺗـﺎ  ۴ :۱۱ﻋـﻄﺎﯾﺎی روﺣـﺎﻧﯽ ﮔـﻮﻧـﺎﮔـﻮن اﺳـﺖ ا ّﻣـﺎ ﻫـﻤ ٔﻪ آﻧـﻬﺎ را ﯾﮏ روح ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ ۵ .ﺧـﺪﻣـﺎت ﻣـﺎ ﮔـﻮﻧـﺎﮔـﻮن اﺳـﺖ ا ّﻣـﺎ متـﺎم اﯾﻦ ﺧـﺪﻣـﺎت ﺑ ﺮای ﯾﮏ ﺧـﺪاوﻧـﺪ
اﺳـﺖ ۶ .ﻓـﻌﺎﻟ ّﯿﺘﻬﺎی ﻣـﺎ ﻧﯿﺰ ﻣـﺨﺘﻠﻒ اﺳـﺖ ا ّﻣـﺎ ﯾﮏ ﺧـﺪاﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻫـﻤﻪ ﻋـﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ۷ .در ﻫـﺮ ﻓﺮد ،روح ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﺧـﺎص ﺑ ﺮای ﺧﯿﺮﯾّﺖ متـﺎم ﻣﺮدم ﺗﺠـﻠّﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ۸ .ﻣـﺜﻼً روحاﻟـﻘﺪس ﺑـﻪ ﯾﻜﯽ
ﺑﯿﺎن ﺣـﻜﻤﺖ ﻋـﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑـﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎن ﻣـﻌﺮﻓـﺖ ۹ .ﺑـﻪ ﯾﻜﯽ اﯾامن ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ و ﺑـﻪ دﯾﮕﺮی ﻗـﺪرت ﺷـﻔﺎ دادن ۱۰ .ﺑـﻪ ﯾﻜﯽ ﻗـﺪرت ﻣﻌﺠﺰه و ﺑـﻪ دﯾﮕﺮی ﻗـﺪرت ﻧـﺒ ّﻮت و ﺑـﻪ ﺳـﻮﻣﯽ ﻋﻄﯿ ٔﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ارواح ﻋـﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑـﻪ ﯾﻜﯽ ﻗـﺪرت ﺗـﻜﻠّﻢ ﺑـﻪ زﺑـﺎﻧـﻬﺎ و ﺑـﻪ دﯾﮕﺮی ﻗـﺪرت ﺗﺮﺟـﻤ ٔﻪ زﺑـﺎﻧـﻬﺎ را ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ ۱۱ .ا ّﻣـﺎ ﻛﻠّﯿ ٔﻪ اﯾﻦ ﻋـﻄﺎﯾﺎ ﻛـﺎر ﯾﮏ روح واﺣـﺪ اﺳـﺖ و او آﻧـﻬﺎ را ﺑـﺮ ﻃـﺒﻖ اراد ٔه ﺧﻮد ﺑـﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻋـﻄﺎ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۴آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۱ﺗـﺎ  ۱۱ :۱۵او ﻋـﻄﺎﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑـﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﺸﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﻌﻀﯽ را ﺑـ ﺮای رﺳـﺎﻟـﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ را ﺑـ ﺮای ﻧـﺒ ّﻮت ،ﺑﻌﻀﯽ را ﺑـ ﺮای ﺑـﺸﺎرت و ﺑﻌﻀﯽ را ﺑـ ﺮای ﺷـﺒﺎﻧﯽ و
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔـﺰﯾﺪ ۱۲ ،ﺗـﺎ ﻣـﻘﺪّﺳﯿﻦ را در ﻛـﺎری ﻛـﻪ ﺑ ﺮای او اﻧـﺠﺎم ﻣﯽدﻫـﻨﺪ ،ﻣﺠ ّﻬـﺰ ﺳـﺎزد ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑـﺪن ﻣﺴﯿﺢ را ﺗـﻘﻮﯾﺖ منـﺎﯾﻨﺪ ۱۳ .ﺗـﺎ ﻣـﺎ ﻫـﻤﻪ ﺑـﻪ آن وﺣـﺪﺗﯽ ﻛـﻪ در اﯾامن و ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻓـﺮزﻧـﺪ
ﺧـﺪاﺳـﺖ ،دﺳـﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ و ﻣـﻄﺎﺑـﻖ آن ﻣﯿﺰان ﻛـﺎﻣﻠﯽ ﻛـﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺑـﻪ اﻧـﺴﺎﻧ ّﯿﺖ ﻛـﺎﻣـﻞ ﺑﺮﺳﯿﻢ ۱۴ .در آن ﺻـﻮرت دﯾﮕﺮ ﻣـﺜﻞ ﺑـ ّﭽﻪﻫـﺎ ﻧـﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻣـﻮاج راﻧـﺪه ﻣﯽﺷـﻮﻧـﺪ و از
ﺑـﺎدﻫـﺎی ﻣﺘﻐ ّﯿﺮ ﺗـﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﴩی ﻣـﺘﻼﻃـﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧـﺪ و ﻓـﺮﯾﺐ ﺣﯿﻠﻪﻫـﺎ و ﻧﯿﺮﻧـﮕﻬﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را ﻣﯽﺧـﻮرﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﯽﺧـﻮاﻫـﻨﺪ آﻧـﻬﺎ را از ﺣﻘﯿﻘﺖ دور ﺳـﺎزﻧـﺪ ۱۵ ،ﺑـﻠﻜﻪ در ﻫامن ﺣـﺎﻟﯽﻛـﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑـﺎ روح
ﻣﺤ ّﺒﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ،در ﻣﺴﯿﺢ ﻛﻪ ﴎ اﺳﺖ ،رﺷﺪ ﻛﻨﯿﻢ.
ـﺸﺎرت ﺛ ِ
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫـﺎی  ۸ﺗـﺎ  ۸ :۱۱آری ،ﻣـﻦ اﮔـﺮﭼـﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣـﻘﺪّﺳﯿﻦ از ﻫـﻤﻪ ﻛﻤﱰم ،ا ّﻣـﺎ اﯾﻦ ﻓﯿﺾ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻋـﻄﺎ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺘﻮاﻧـﻢ ﺑ ِ
ِ
ﺑﯽﻗﯿﺎس ﻣﺴﯿﺢ را ﺑـﻪ ﻣـﻠﻞ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد
ـﺮوت
ﺑﺮﺳـﺎﻧـﻢ  ۹و ﺑـﻪ ﻫـﻤﻪ ﻧـﺸﺎن دﻫـﻢ ﻛـﻪ ﭼـﮕﻮﻧـﻪ ﻧـﻘﺸ ٔﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔـﺬارده ﻣﯽﺷﻮد .ﺧـﺪا ﻛـﻪ آﻓـﺮﯾﻨﻨﺪ ٔه ﻫـﻤﻪﭼﯿﺰ اﺳـﺖ ،اﯾﻦ راز ﺧﻮد را ﻃﯽ زﻣـﺎﻧـﻬﺎی ﮔـﺬﺷـﺘﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧـﮕﺎه داﺷـﺖ ۱۰ ،ﺗـﺎ اﯾﻨﮑﻪ در
ﺣـﺎل ﺣـﺎﴐ ،ﺧـﺪا ﺟـﻨﺒﻪﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑـﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﻛﻠﯿﺴﺎ ﺑـﻪ ﻗـﺪرﺗـﻬﺎ و ﺣـﻜﻤﺮاﻧـﺎن ﻋـﺎمل آﺳامﻧﯽ ﺑـﺸﻨﺎﺳـﺎﻧـﺪ ۱۱ .اﯾﻦ ﻧـﻘﺸﻪ ﻃـﺒﻖ آن ﻫـﺪف ازﻟﯽ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﺧـﺪا آن را در ﺷـﺨﺺ ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻣـﺎ،
ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ،ﻋﻤﻠﯽ ﺳـﺎﺧـﺘﻪ اﺳـﺖ؛ ﻓـﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۳ﺗـﺎ  ۲۳ :۲۷زﯾﺮا ﻫامنﻃـﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﴎ ﻛﻠﯿﺴﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑـﺪن ﺧـﻮد ﻣﯽﺑـﺎﺷـﺪ و ﺷـﺨﺼﺎً ﻧـﺠﺎتدﻫـﻨﺪ ٔه آن اﺳـﺖ ،ﺷـﻮﻫـﺮ ﻧﯿﺰ ﴎ زن ﺧـﻮد
ﻣﯽﺑـﺎﺷـﺪ ۲۴ .و ﭼـﻨﺎﻧﮑﻪ ﻛﻠﯿﺴﺎ ﻣﻄﯿﻊ ﻣﺴﯿﺢ اﺳـﺖ ،زﻧـﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﻫـﺮ ﻣـﻮرد ﺑـﺎﯾﺪ از ﺷـﻮﻫﺮﻫـﺎی ﺧـﻮد اﻃـﺎﻋـﺖ ﻛـﻨﻨﺪ ۲۵ .ای ﺷـﻮﻫﺮﻫـﺎ ،ﭼـﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻛﻠﯿﺴﺎ را دوﺳـﺖ داﺷـﺖ و ﺟـﺎن ﺧـﻮد را ﺑ ﺮای آن
داد ،ﺷام ﻧﯿﺰ زﻧـﻬﺎی ﺧـﻮد را دوﺳـﺖ ﺑـﺪارﯾﺪ ۲۶ .ﻣﺴﯿﺢ ﭼﻨﯿﻦ ﻛﺮد ﺗـﺎ ﻛﻠﯿﺴﺎ را ﺑـﺎ آب و ﻛﻼمﺧـﺪا ﺷﺴـﺘﻪ و آن را ﭘـﺎک و ﻣـﻘﺪّس ﮔﺮداﻧـﺪ  ۲۷و ﻛﻠﯿﺴﺎ را ﺑـﺎ متـﺎم زﯾﺒﺎﯾﯽاش ﭘـﺎک و ﺑـﺪون ﻋﯿﺐ و ﻟـﻜّﻪ و
ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻘﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺗﻘﺪﯾﻢ منﺎﯾﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۷ﺗـﺎ  ۱۷ :۱۸او ﻗـﺒﻞ از ﻫـﻤﻪﭼﯿﺰ وﺟﻮد داﺷـﺖ و ﻫـﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ او ﺑـﺎ ﻫـﻢ ارﺗـﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ۱۸ .او ﴎ و ﻣـﻨﺸﺎء ﺑـﺪن ﯾﻌﻨﯽ ﻛﻠﯿﺴﺎﺳـﺖ و ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﻛﺴﯽ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ او در ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻣﻘﺎم اول را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻓـﺼﻞ  ۱۶آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۳ﺗـﺎ  ۱۳ :۲۰وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﻪ ﻧﻮاﺣﯽ اﻃﺮاف ﻗﯿﴫﯾﻪ ﻓﯿﻠﯿ ُﭙﺲ رﺳﯿﺪ از ﺷـﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺑـﻪ ﻧـﻈﺮ ﻣﺮدم ﭘﴪ اﻧـﺴﺎن ﻛﯿﺴﺖ؟«  ۱۴آﻧـﻬﺎ ﺟﻮاب دادﻧـﺪ» :ﺑﻌﻀﯽﻫـﺎ
ﻣﯽﮔـﻮﯾﻨﺪ ﯾﺤﯿﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪدﻫـﻨﺪه اﺳـﺖ و ﻋـﺪّهای ﻣﯽﮔـﻮﯾﻨﺪ :اﻟﯿﺎس ﯾﺎ ارﻣﯿﺎ و ﯾﺎ ﯾﻜﯽ از اﻧﺒﯿﺎﺳـﺖ ۱۵ «.ﻋﯿﺴﯽ ﭘـﺮﺳﯿﺪ» :ﺷام ﻣـ ﺮا ﻛـﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟«  ۱۶ﺷـﻤﻌﻮن ﭘـﻄﺮس ﺟـﻮاب داد» :ﺗـﻮ ﻣﺴﯿﺢ ،ﭘﴪ
ﺧـﺪای زﻧـﺪه ﻫﺴـﺖ ۱۷ «.آﻧـﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ ﮔـﻔﺖ» :ای ﺷـﻤﻌﻮن ﭘﴪ ﯾﻮﻧـﺎ ،ﺧﻮﺷـﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺎل ﺗـﻮ! ﭼﻮن ﺗـﻮ اﯾﻦ را از اﻧـﺴﺎن ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﯽ ﺑـﻠﻜﻪ ﭘـﺪر آﺳامﻧﯽ ﻣـﻦ آن را ﺑـﺮ ﺗـﻮ ﻣـﻜﺸﻮف ﺳـﺎﺧـﺘﻪ اﺳـﺖ ۱۸ .و ﺑـﻪ ﺗـﻮ
ﻣﯽﮔـﻮﯾﻢ ﻛـﻪ ﺗـﻮ ﭘـﻄﺮس ﻫﺴـﺘﯽ و ﻣـﻦ ﺑـﺮ اﯾﻦ ﺻﺨﺮه ﻛﻠﯿﺴﺎی ﺧﻮد را ﺑـﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﺮگ ،ﻫﺮﮔـﺰ ﺑـﺮ آن ﭼﯿﺮه ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ  ۱۹و ﻛﻠﯿﺪﻫـﺎی ﭘـﺎدﺷـﺎﻫﯽ آﺳامن را ﺑـﻪ ﺗـﻮ ﻣﯽدﻫـﻢ ،آﻧـﭽﻪ را ﻛـﻪ ﺗـﻮ
در زﻣﯿﻦ ﻣـﻨﻊ ﻛﻨﯽ ،در آﺳامن ﻣـﻤﻨﻮع ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﻫﺮﭼـﻪ را ﻛـﻪ ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ ﺟـﺎﯾﺰ ﺑـﺪاﻧﯽ در آﺳامن ﺟـﺎﯾﺰ داﻧﺴـﺘﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ۲۰ «.ﺑـﻌﺪ از آن ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺎﮔﺮدان دﺳـﺘﻮر داد ﺑـﻪ ﮐﺴﯽ ﻧـﮕﻮﯾﻨﺪ ﻛـﻪ او
ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ  ۱۸آﯾﻪ  :۱۸ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺷام در زﻣﯿﻦ ﺣﺮام ﻛﻨﯿﺪ در آﺳامن ﺣﺮام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮﭼﻪ را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺣﻼل منﺎﯾﯿﺪ در آﺳامن ﺣﻼل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻓـﺼﻞ  ۲۸آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۹ﺗـﺎ  ۱۹ :۲۰ﭘـﺲ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻫـﻤ ٔﻪ ﻣـﻠّﺘﻬﺎ را ﺷـﺎﮔﺮد ﻣـﻦ ﺳـﺎزﯾﺪ و آﻧـﻬﺎ را ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﭘـﺪر و ﭘﴪ و روحاﻟـﻘﺪس ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﯿﺪ  ۲۰و ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﯿﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻤ ٔﻪ ﭼﯿﺰﻫـﺎﯾﯽ را ﻛـﻪ ﺑـﻪ
ﺷام ﮔﻔﺘﻪام ،اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﺮ روزه ﺗﺎ آﺧﺮ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺷام ﻫﺴﺘﻢ.
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