 -۱۳اﺗﺤﺎد در ﺟﻤﻊ اﯾامﻧﺪاران
»ﺟـﻤﻊ اﯾامﻧـﺪاران ﯾﻚ ﺑـﺪن ﺑـﺎ اﻋـﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻫـﺮ ﻣﻠﯿﺖ و ﻗـﻮم و زﺑـﺎن و ﻣﺮدﻣﯽ ﻓ ﺮا ﺧـﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻣـﺎ در ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻣﺨـﻠﻮق ﺗـﺎزه ای ﻫﺴـﺘﯿﻢ؛ متـﺎﯾﺰ
ﻧﮋادی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻣﻠﯿﺖ و اﺧـﺘﻼﻓـﺎت ﺑﯿﻦ ﻗﴩ ﺑـﺎﻻدﺳـﺖ و ﭘـﺎﺋﯿﻦ دﺳـﺖ ،ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ ،ﻣﺮد و زن ،ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣـﺎ منﯽﮔـﺬارد .ﻫـﻤﻪ ﻣـﺎ در ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺑﺮاﺑـﺮﯾﻢ ﻛـﻪ ﺑـﺎ
ﯾﻚ روح ﻣـﺎ را در ﻣـﺼﺎﺣـﺒﺖ ﺑـﺎ او و ﺑـﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧـﺪ داده اﺳـﺖ؛ ﻣـﺎ ﺑـﺎﯾﺪ ﺑـﺪون ﻗﯿﺪ و ﴍط و ﺟـﺎﻧـﺒﺪاری ﺧـﺪﻣـﺖ ﻛﻨﯿﻢ و ﺧـﺪﻣـﺖ ﺑـﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .ﺑـﻮاﺳـﻄﻪ ﻣـﻜﺎﺷـﻔﻪ ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ در ﮐﻼم ﺧـﺪاوﻧـﺪ ،در اﯾامن و اﻣﯿﺪی ﯾﻜﺴﺎن ﻣـﺸﺎرﻛـﺖ دارﯾﻢ و ﯾﻚ ﺷـﻬﺎدت را ﻧﺰد ﻫـﻤﮕﺎن ﻣﯽﺑـﺮﯾﻢ .اﯾﻦ اﺗـﺤﺎد از وﺣـﺪاﻧﯿﺖ ﺧـﺪا ﻧـﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻛـﻪ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ
ﻓﺮزﻧﺪی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«
ﯾﮑﯽ از ﻋﻄﺎﯾﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اﯾامﻧﺪاران اﺗﺤﺎد اﺳﺖ .متﺎﻣﯽ آﯾﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ درس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ!
ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫامن ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ اﯾامﻧﺪاران در اﺗﺤﺎد ﺑﺎ او ﺑﻪ ﴎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﻧﺠﯿﻞ
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۷آﯾﻪﻫﺎی  ۲۰ﺗﺎ .۲۳
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ ۴
آﯾﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ .۶
آﯾﻪﻫﺎی ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ :رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪﻫﺎی  ۱۴ﺗﺎ ۱۶؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ ۳
آﯾﻪﻫﺎی  ۱۰ﺗﺎ .۱۵

ﻋﻠﯽ رﻏﻢ داﺷنت زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﯾامﻧﺪاران ﺧﻠﻘﺘﯽ ﺗﺎزه و در اﺗﺤﺎد ﺧﻮد در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣـﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣـﺎ ﭼـﻪ ﺑـﻮدﯾﻢ ﻗـﺒﻞ از آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺧـﺪاوﻧـﺪ ،ﻣـﻬﻢ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻫـﻢ اﮐﻨﻮن ﺑـﺎ اﯾامن ﺟـﺰء ﺑـﺪن ﯾﺎ ﺟـﻤﻊ
اﯾامﻧـﺪاران او ﻣﯽﺑـﺎﺷﯿﻢ .رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪﻫـﺎی ۴ﺗـﺎ ۵۷؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۲ﺗـﺎ
.۱۴
در ﺣـﻀﻮر ﺧـﺪاوﻧـﺪ دﯾﮕﺮ ﻗﴩ ﺑـﺨﺼﻮﺻﯽ ارﺟﺤﯿﺖ ﺑـﺮ دﯾﮕﺮی ﻧـﺪارد .رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۶ﺗـﺎ
۱۷؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪﻫﺎی  ۶ﺗﺎ ۱۱؛ اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۱۷آﯾﻪﻫﺎی  ۲۶ﺗﺎ .۲۷
ﺧـﺪاوﻧـﺪ در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ و ﯾﺎ ﻃـﺒﻘﻪای ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗـﺎﺋـﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫـﻤﻪ ﺟﺰء ﯾﮏ ﻗﻮم ﻫﺴـﺘﯿﻢ و ﻫـﻤﻪ در متـﺎم
وﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ داد ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫﺎی  ۲۷ﺗﺎ .۲۹
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺮت اﯾﻦ اﺗﺤﺎد در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۳آﯾﻪﻫﺎی  ۳۴ﺗﺎ ۳۵؛ رﺳﺎﻟﻪ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ .۱۴
آﯾﻪﻫﺎی ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ :اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۲۸آﯾﻪﻫﺎی  ۱۹ﺗﺎ ۲۰؛ ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۱۳۳آﯾﻪ .۱

اﺳﺘﻔﺎده
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﺗﺤﺎد در ﺟﻤﻊ اﯾامﻧﺪاران ﺑﺎﺷﻢ؟ )رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ (۳
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﻋﱰاف ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﯾامﻧﺪاران ﺑﻪ ﺑﺪی و ﺑﺎ دﺷﻤﻨﯽ رﻓﺘﺎر منﻮد؟ )اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۵آﻳﻪ (۴۴
ﻋـﻀﻮ ﺑـﻮدن در ﺧـﺎﻧـﻮاده ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻣـﻮﻫـﺒﺘﯽ اﺳـﺖ اﻟﻬﯽ .در ﻫـﺮ ﮐﺠﺎ از اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧـﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ دﯾﮕﺮ اﯾامﻧـﺪاران آﺷـﻨﺎ ﺷـﻮﯾﻢ ﺑـﺎﯾﺪ آن ﻣﻬـﺮ و ﻣﺤﺒﺘﯽ را ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﯽ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﺑﺮاز ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻌﻬﺪ
ﺧـﺪاوﻧـﺪا ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣـﻦ اﻧـﺠﺎم دادهای و ﺑـ ﺮای ﴍوع دوﺑـﺎره و ﺧـﻠﻘﺘﯽ ﺗـﺎزه ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻋـﻄﺎ ﮐﺮدی ﻗـﻮل ﻣﯽدﻫـﻢ ﮐﻪ ﺑـﺎ دﯾﮕﺮان
ﻫـﻤﭽﻮن ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫـﺮ ﺧﻮد رﻓـﺘﺎر منـﺎﯾﻢ و ﺑـﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑـﻪ ﺗـﻮ و روح ﻣـﻘﺪﺳـﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫـﻢ ﺑـﺎﻧﯽ ﺻـﻠﺢ و دوﺳـﺘﯽ و ﻣـﺤﺒﺖ و اﺗـﺤﺎد در ﺟـﻤﻊ اﯾامﻧـﺪاران ﺗـﻮ
و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎﺷﻢ .آﻣﯿﻦ!

info@ahdejadeed.com
www.ahdejadeed.com

Email:
website:

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

ﺗﻠﻔﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ+1 818 341 5547 :

اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱۷آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۰ﺗـﺎ  ۲۰ :۲۳اﻓـﻘﻂ 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
ﻣـﻦ ﻫﺴـﺘﯽ و ﻣـﻦ در ﺗـﻮ و آﻧـﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣـﺎ ﯾﮑﯽ ﺑـﺎﺷـﻨﺪ و ﺗـﺎ ﺟـﻬﺎن اﯾامن ﺑﯿﺎورد ﻛـﻪ ﺗـﻮ ﻣﺮا ﻓﺮﺳـﺘﺎدهای ۲۲ .آن ﺟـﻼﻟﯽ را ﻛـﻪ ﺗـﻮ ﺑـﻪ ﻣـﻦ دادهای ﺑـﻪ آﻧـﺎن دادهام ﺗـﺎ آﻧـﻬﺎ ﯾﮑﯽ ﺑـﺎﺷـﻨﺪ آنﭼـﻨﺎنﮐﻪ ﻣـﺎ ﯾﮑﯽ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ۲۳ ،ﻣـﻦ در
آﻧﺎن و ﺗﻮ در ﻣﻦ ،ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎدی و آﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻣﻦ دوﺳﺖ داری.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۴آﯾﻪﻫـﺎی  ۱ﺗـﺎ  ۱ :۶ﺑـﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣـﻦ ﻛـﻪ ﺑـﻪﺧـﺎﻃـﺮ ﺧـﺪاوﻧـﺪ زﻧـﺪاﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻢ از ﺷام ﺗـﻘﺎﺿـﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺷام ﺷـﺎﯾﺴﺘ ٔﻪ ﻣـﻘﺎﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ آن ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪهاﯾﺪ ۲ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮوﺗـﻦ ،ﻣـﻼﯾﻢ و ﺑﺮدﺑـﺎر
ﺑـﺎﺷﯿﺪ و ﺑـﺎ ﻣـﺤ ّﺒﺖ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺤـ ّﻤﻞ ﻛﻨﯿﺪ ۳ .ﺑﺮای ﺣـﻔﻆ آن وﺣـﺪﺗﯽ ﻛـﻪ روحاﻟـﻘﺪس ﺑـﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد و ﺑـﺎ رﺷـﺘﻪﻫـﺎی ﺻـﻠﺢ و ﺻـﻔﺎ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧـﻬﺎﯾﺖ ﻛﻮﺷـﺶ ﺧﻮد را ﺑﻜﻨﯿﺪ ۴ .ﻫامنﻃﻮر ﻛـﻪ ﯾﮏ ﺑـﺪن و
ﯾﮏ روحاﻟـﻘﺪس اﺳـﺖ ،ﺧـﺪا ﻧﯿﺰ در وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺷام را ﺧـﻮاﻧـﺪ ،ﯾﮏ اﻣﯿﺪ ﺑـﻪ ﺷام داده اﺳـﺖ ۵ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺧـﺪاوﻧـﺪ و ﯾﮏ اﯾامن و ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﺪ؛  ۶و ﯾﮏ ﺧـﺪا وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﭘـﺪر ﻫـﻤﻪ و ﺑـﺎﻻﺗـﺮ از ﻫـﻤﻪ ﺑـﻮده و در
ﻫﻤﻪ ﻛﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻛﻦ اﺳﺖ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۴آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۴ﺗـﺎ  ۱۴ :۱۶در آن ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﻣـﺜﻞ ﺑـ ّﭽﻪﻫـﺎ ﻧـﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻣﻮاج راﻧـﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ و از ﺑـﺎدﻫـﺎی ﻣﺘﻐﯿّﺮ ﺗـﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﴩی ﻣـﺘﻼﻃـﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧـﺪ و ﻓـﺮﯾﺐ ﺣﯿﻠﻪﻫـﺎ و ﻧﯿﺮﻧـﮕﻬﺎی ﻣﺮدﻣﯽ
را ﻣﯽﺧﻮرﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫـﻨﺪ آﻧـﻬﺎ را از ﺣﻘﯿﻘﺖ دور ﺳـﺎزﻧـﺪ ۱۵ ،ﺑـﻠﻜﻪ در ﻫامن ﺣـﺎﻟﯽﻛـﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑـﺎ روح ﻣـﺤ ّﺒﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣـﺎ ﺑـﺎﯾﺪ در ﻫـﺮ ﻣﻮرد ،در ﻣﺴﯿﺢ ﻛـﻪ ﴎ اﺳـﺖ ،رﺷـﺪ ﻛﻨﯿﻢ ۱۶ .ﺑـﻪ اراد ٔه او ﻫـﻤ ٔﻪ اﻋـﻀﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﻣﻔﺎﺻﻠﯽ ﻛﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗ ّﺐ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ ،متﺎم ﺑﺪن رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را در ﻣﺤﺒّﺖ ﺑﻨﺎ ﻣﯽمنﺎﯾﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ ۳آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۰ﺗـﺎ  ۱۰ :۱۵و زﻧﺪﮔﯽ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻧـﺴﺎن ﺗـﺎزهای ﴍوع منـﻮدهاﯾﺪ -اﻧـﺴﺎﻧﯽ ﻛـﻪ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ در ﺷـﺒﺎﻫـﺖ ﺧـﺎﻟـﻖ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺗـﺎزهای در ﻣﯽآﯾﺪ -ﺗـﺎ رﻓـﺘﻪ رﻓـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧـﺖ ﻛـﺎﻣـﻞ ﺧـﺪا
ﺑﺮﺳـﺪ ۱۱ .ﭘـﺲ ﺑﯿﻦ ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ و ﯾﻬﻮدی ،ﻣـﺨﺘﻮن و ﻧـﺎﻣـﺨﺘﻮن ،ﺑـﺮﺑـﺮی و وﺣﺸﯽ ،ﻏﻼم و آزاد ﻓﺮﻗﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ،ﺑـﻠﻜﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻫـﻤﻪﭼﯿﺰ اﺳـﺖ و در ﻫـﻤﻪ ﻣﯽﺑـﺎﺷـﺪ ۱۲ .ﭘـﺲ ﺷام ﻛـﻪ ﺑﺮﮔـﺰﯾﺪﮔـﺎن ﻣـﻘﺪّس و ﻣـﺤﺒﻮب ﺧـﺪا
ﻫﺴـﺘﯿﺪ ،ﺧﻮد را ﺑـﻪ دﻟـﺴﻮزی ،ﻣﻬـﺮﺑـﺎﻧﯽ ،ﻓﺮوﺗﻨﯽ ،ﻣـﻼﯾﻤﺖ و ﺑﺮدﺑـﺎری ﻣـﻠﺒّﺲ ﺳـﺎزﯾﺪ ۱۳ .ﻣﺘﺤـ ّﻤﻞ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﺷـﻮﯾﺪ .اﮔـﺮ از دﯾﮕﺮان ِﺷـﻜﻮِه و ﺷـﻜﺎﯾﺘﯽ دارﯾﺪ ،ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ را ﻋـﻔﻮ ﻛﻨﯿﺪ و ﭼـﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺷام را ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳـﺖ،
ﺷام ﻧﯿﺰ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ۱۴ .ﺑـﻪ ﻫـﻤ ٔﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣـﺤ ّﺒﺖ را اﺿـﺎﻓـﻪ ﻛﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣـﺤ ّﺒﺖ ﻫـﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧـﺪد و ﺗﻜﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ۱۵ .آراﻣﺸﯽ ﻛـﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﻪ ﺷام ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ ،ﻗـﺎﺿﯽ وﺟـﺪان ﺷام ﺑـﺎﺷـﺪ؛ ﭼﻮن ﺧـﺪا ﺷام
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺑﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ آراﻣﺶ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﺷام ﺑﺎﯾﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺑﺎﺷﯿﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۴ﺗـﺎ  ۴ :۵ﻫامنﻃﻮر ﻛـﻪ در ﯾﮏ ﺑـﺪن اﻋـﻀﺎی ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴـﺖ و متـﺎم اﻋـﻀﺎ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﻧـﺪارﻧـﺪ ۵ ،ﻣـﺎ ﻧﯿﺰ اﮔﺮﭼـﻪ ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ ،در اﺗّـﺤﺎد ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ ،ﻫـﻤ ٔﻪ ﻣـﺎ ﯾﮏ ﺑـﺪن را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽدﻫﯿﻢ
و ﻓﺮدا ًﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ اﻋﻀﺎی ﯾﻜﺪﯾﮕﺮﯾﻢ.
رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۲ﺗـﺎ  ۱۲ :۱۴ﺑـﺪن اﻧـﺴﺎن ،واﺣـﺪی اﺳـﺖ ﻛـﻪ از اﻋـﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷـﺪه و اﮔـﺮﭼـﻪ دارای اﻋـﻀﺎی ﻣـﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑـﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺎز ﻫـﻢ ﺑـﺪن واﺣـﺪ اﺳـﺖ و ﻣﺴﯿﺢ ﻫـﻢ ﻫﻤﯿﻦﻃـﻮر
ﻣﯽﺑـﺎﺷـﺪ ۱۳ .ﭘـﺲ ﻫـﻤ ٔﻪ ﻣـﺎ ﺧﻮاه ﯾﻬﻮد ،ﺧﻮاه ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ ،ﺧﻮاه ﺑﺮده و ﺧﻮاه آزاد ﺑـﺎ ﯾﮏ روح در ﺑـﺪن ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓـﺘﻪاﯾﻢ و ﻫـﻤﻪ از ﻫامن روح ﭘـﺮ ﺷـﺪهاﯾﻢ ﺗـﺎ از او ﺑـﻨﻮﺷﯿﻢ ۱۴ .ﺑـﺪن از ﯾﮏ ﻋـﻀﻮ ﺳـﺎﺧـﺘﻪ ﻧﺸـﺪه ﺑـﻠﻜﻪ ﺷـﺎﻣـﻞ
اﻋﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۶ﺗـﺎ  ۱۶ :۱۷دﯾﮕﺮ ﻣـﺎ درﺑـﺎر ٔه ﻫﯿﭻﮐﺲ از روی ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی اﻧـﺴﺎﻧﯽ ﻗـﻀﺎوت منﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﺮﭼـﻪ زﻣـﺎﻧﯽ ﻣـﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻗـﻀﺎوﺗﯽ درﺑـﺎر ٔه ﻣﺴﯿﺢ داﺷـﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻗـﻀﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارﯾﻢ.
 ۱۷ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺘّﺤﺪ اﺳﺖ ،ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺎزه دارد .ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻬﻨﻪ ﺑﻮد درﮔﺬﺷﺖ و اﯾﻨﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮ ﴍوع ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓـﺼﻞ  ۱۷آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۶ﺗـﺎ  ۲۶ :۲۷او ﺟـﻤﯿﻊ ﻣـﻠﻞ را از ﻧﺴـﻞ ﯾﮏ اﻧـﺴﺎن آﻓـﺮﯾﺪ ﺗـﺎ در متـﺎم ﺳـﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺳـﺎﻛـﻦ ﺷﻮﻧـﺪ و ﺑﺮای آﻧـﺎن زﻣـﺎﻧﯽ را ﻣـﻘ ّﺮر ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﺮای ﻣﺮز و ﺑﻮﻣـﺸﺎن ﺣـﺪودی ﻣﻌﯿّﻦ ﻛﺮد ۲۷ ،ﺗـﺎ ﺧـﺪا
را ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ و ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ ﭘﯽ او ﺑﮕﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ او را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ او از ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﺎ دور ﻧﯿﺴﺖ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۷ﺗـﺎ  ۲۷ :۲۹ﺷام ﻛـﻪ در اﺗّـﺤﺎد ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،ﻫـﻢﻓـﻜﺮ او ﺷـﺪهاﯾﺪ ۲۸ .ﭘـﺲ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺗـﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدی و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ،ﺑﺮده و آزاد ،ﻣﺮد و زن وﺟﻮد ﻧـﺪارد ،زﯾﺮا ﻫـﻤ ٔﻪ
ﺷام در اﺗ ّﺤﺎد ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﯿﺪ  ۲۸و اﮔﺮ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ وﻋﺪ ٔه ﺧﺪا ،وارث او ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱۳آﯾﻪﻫـﺎی  ۳۴ﺗـﺎ  ۳۴ :۳۵ﺑـﻪ ﺷام ﻓﺮﻣـﺎن ﺗـﺎزهای ﻣﯽدﻫـﻢ :ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ را دوﺳـﺖ ﺑـﺪارﯾﺪ ،ﻫامنﻃـﻮر ﮐﻪ ﻣـﻦ ﺷام را دوﺳـﺖ داﺷـﺘﻪام ﺷام ﻧﯿﺰ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دوﺳـﺖ ﺑـﺪارﯾﺪ ۳۵ .اﮔـﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺤ ّﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
رﺳﺎﻟﻪ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ  :۱۴ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻛﻪ از ﻣﺮگ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ،ﭼﻮن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﯾﻢ .ﻫﺮ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را دوﺳﺖ ﻧﺪارد ،ﻫﻨﻮز در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺮگ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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 ﮔـﻔﺘﻪام ،اﻧـﺠﺎم
دﻫﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﺮ روزه ﺗﺎ آﺧﺮ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺷام ﻫﺴﺘﻢ.
ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۱۳۳آﯾﻪ  :۱ﭼﻪ زﯾﺒﺎ و دﻟﭙﺴﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺗ ّﺤﺎد دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۴آﯾﻪﻫـﺎی  ۱ﺗـﺎ  ۱ :۳ﺑـﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣـﻦ ﻛـﻪ ﺑـﻪﺧـﺎﻃـﺮ ﺧـﺪاوﻧـﺪ زﻧـﺪاﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻢ از ﺷام ﺗـﻘﺎﺿـﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺷام ﺷـﺎﯾﺴﺘ ٔﻪ ﻣـﻘﺎﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ آن ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪهاﯾﺪ ۲ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮوﺗـﻦ ،ﻣـﻼﯾﻢ و ﺑﺮدﺑـﺎر
ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤ ّﺒﺖ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺤ ّﻤﻞ ﻛﻨﯿﺪ ۳ .ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن وﺣﺪﺗﯽ ﻛﻪ روحاﻟﻘﺪس ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد و ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻛﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﻜﻨﯿﺪ.
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ  :۴۴ا ّﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷام ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺷام آزار ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ دﻋﺎ ﻛﻨﯿﺪ.
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