 -۳ﻋﯿﺴﯽ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﺧـﺪای اﺑـﺪی ﭘﴪ در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺟـﺴﻢ ﭘـﻮﺷﯿﺪ .از ﻃـﺮﯾﻖ او ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ در آﺳامن و در زﻣﯿﻦ آﻓـﺮﯾﺪه ﺷـﺪ .در او ﺳﯿﺮت واﻗﻌﯽ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﺟـﻬﺎﻧﯿﺎن منـﺎﯾﺎن
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧـﺠﺎت اﻧـﺴﺎن ﻣﯿﴪ ﮔﺸـﺖ و ﺟـﻬﺎن داوری ﺷـﺪ .او ﯾﻌﻨﯽ ﺧـﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ و اﺑـﺪی ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً اﻧـﺴﺎن واﻗﻌﯽ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣـﻮﻋﻮد ﺷـﺪ .ﻧـﻄﻔﻪ او از روحاﻟـﻘﺪس در رﺣـﻢ
ﻣـﺮﯾﻢ ﺑـﺎﮐﺮه ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪ .او ﻣـﺜﻞ ﻫـﻤﻪ اﻧـﺴﺎنﻫـﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد و در ﻣـﻌﺮض وﺳﻮﺳـﻪ ﺑـﻪ ﮔـﻨﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ وﻟﯽ ﺑـﻄﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ﻋـﺪاﻟـﺖ و راﺳـﺘﯽ و ﻣـﺤﺒﺖ ﺧـﺪا را منـﺎﯾﺎن
ﺳـﺎﺧـﺖ .ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻈﯿﻢ او ﺑﯿﺎﻧـﮕﺮ ﻗـﺪرت ﺧـﺪا در او ﺑﻮد و ﻫﻤﮕﯽ ﺷـﻬﺎدت ﺑـﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮدن او ﻣﯽ دادﻧـﺪ .او ﺑـﻄﻮر داوﻃـﻠﺒﺎﻧـﻪ ﺑﺮای ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﻣـﺎ و ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﻣـﺎ ﻋـﺬاب ﻣﺮگ
را ﺑـﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺘﺤـﻤﻞ ﺷـﺪ؛ و از ﻣﺮدﮔـﺎن ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و ﺑـﻪ آﺳامن ﺻـﻌﻮد منـﻮد ﺗـﺎ ﺑـﺠﺎی ﻣـﺎ ﺑـﻌﻨﻮان ﮐﺎﻫـﻦ اﻋـﻈﻢ در ﻣـﻌﺒﺪ آﺳامﻧﯽ ﺧـﺪﻣـﺖ منـﺎﯾﺪ .او ﺑـﺰودی ﺑـﺎ ﺟـﻼل از
آﺳامن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت اﺑﺪی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ﮐامل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺧـﺪا ﺑـﺎ ﻓﺮﺳـﺘﺎدن ﭘﴪش ﻋﯿﺴﯽ ،ﻣﺴﯿﺢ وﻋـﺪه داده ﺷـﺪه ﺑـﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣـﺤﺒﺖ ﺑﯿﮑﺮان ﺧﻮد را ﺑـﻪ اﻧـﺴﺎنﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن داد .ﻋﯿﺴﯽ ﻣـﺜﻞ ﻫـﻤﻪ ﻣـﺎ اﻧـﺴﺎن ﻫـﺎ ﻓـﻘﻂ و
ﻓـﻘﻂ ﺑـﺨﺎﻃـﺮ ﻧـﺠﺎت ﻣـﺎ از ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﺑـﺮ روی اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧـﺎﮐﯽ ﻗـﺪم ﮔـﺬاﺷـﺖ .متـﺎﻣﯽ آﯾﻪﻫـﺎ را ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧﯿﺪ در
ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ درس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ!
ﻋﯿﺴﯽ از روحاﻟﻘﺪس و ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺎﮐﺮه زاﯾﯿﺪه ﺷﺪ .ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫﺎی  ۲۶ﺗﺎ  ۲۷و .۳۵
او اﻧـﺴﺎن و ﺧـﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳـﺖ .رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  ۱۹ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪ ۹؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓـﺼﻞ
 ۲آﯾﻪ .۱۴
او ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺎﺳﺖ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۱۰ ، ۳و ۱۴؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۵و .۱۶
او ﻣﻨﺠﯽ و داور ﻣﺎﺳﺖ .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ ۲۳؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ ۱۶؛ ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ .۲۲
ﺑﺮﮐﺖ ﺣﻮارﯾﻮن ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .رﺳﺎﻟﻪ دوم ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۳آﯾﻪ .۱۴
آﯾﻪﻫـﺎ ﺑ ﺮای ﻣـﻄﺎﻟـﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ :ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱۰آﯾﻪ ۱۳؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۵ﺗـﺎ ۱۱؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ
ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫﺎی  ۹ﺗﺎ ۱۸؛ رﺳﺎﻟﻪ دوم ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫﺎی  ۱۷ﺗﺎ .۱۹
ﻋﯿﺴﯽ در زﻣــﺎن ﺳﮑﻮﻧــﺘﺶ ﺑــﺮ روی اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧــﺎﮐﯽ ﺑــﺎ
ﭘﯿﺮوزی ﺑـﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﺳﯿﺮت واﻗﻌﯽ ﺧـﺪا را ﺑـﻪ ﺟـﻬﺎﻧﯿﺎن ﻧـﺸﺎن داد و ﺑ ﺮای ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﻫـﻤﻪ ﻣـﺎ ﺑـﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﺟـﺎن
داد.
او ﻣـﺜﻞ ﻣـﺎ اﻣـﺘﺤﺎن ﺷـﺪ وﻟﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔـﻨﺎه ﻧﺸـﺪ .رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۴آﯾﻪ ۱۵؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ ۳
آﯾﻪ .۵
او ﻗﺪرت ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻧﺸﺎن داد .ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ ۱۴؛ ﻓﺼﻞ  ۲۰آﯾﻪﻫﺎی  ۳۰ﺗﺎ .۳۱
او ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﯿﺮت و ﻣﺎﻫﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﺧﺪا را منﺎﯾﺶ داد .ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۴آﯾﻪ .۹
او داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎن ﺟﺎن داد .رﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۵آﯾﻪﻫﺎی  ۳ﺗﺎ .۴
آﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ :رﺳﺎﻟﻪ اول ﭘﻄﺮس ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫﺎی  ۲۲ﺗﺎ ۲۳؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ .۳

ﻋﯿﺴﯽ از ﻣﺮدﮔـﺎن ﻗﯿﺎم ﮐﺮد ،ﺑـﻪ آﺳامن ﺑـﺎزﮔﺸـﺖ و ﺑـﻪ زودی ﺑـﺎ متـﺎﻣﯽ ﺟـﻼل آﺳامﻧﯽ ﺑـﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑـﺎز ﺧـﻮاﻫـﺪ ﮔﺸـﺖ ﺗـﺎ متـﺎﻣﯽ اﯾامﻧـﺪاران ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﺑـﻪ آﺳامن
ﺑﱪد:
اﺑﺪی اﺳﺖ ـ او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮده و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۹۰آﯾﻪ .۲
ﻗﯿﺎم ﻋﯿﺴﯽ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺣﯿﺎت اﺑﺪی را ﺑﺮای اﯾامﻧﺪاران ﺑﻪ او ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .رﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۵آﯾﻪﻫﺎی  ۲۰ﺗﺎ .۲۳
او ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ در ﻣﻌﺒﺪ آﺳامﻧﯽ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۷آﯾﻪ ۲۵؛ ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ ۲؛ ﻓﺼﻞ  ۹آﯾﻪ .۲۴
او ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﯾامﻧﺪاران ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫﺎی  ۱۰ﺗﺎ ۱۱؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۴آﯾﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ .۳
او زﻣﯿﻦ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﺎﺑﻖ و ﮐامل را ﺑﻪ آن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۲۱آﯾﻪ .۱
آﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ :اول ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ ۱۶؛ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ ۷؛ رﺳﺎﻟﻪ دوم ﭘﻄﺮس ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ ۱۳؛ ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۲۴آﯾﻪﻫﺎی  ۳۰ﺗﺎ .۳۱

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ
از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ او ﻓـﻘﻂ ﺑـ ﺮای ﻧـﺠﺎت اﻧـﺴﺎنﻫـﺎﯾﯽ ﻣـﺜﻞ ﻣـﻦ ﺣـﺎﴐ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣﻠﮑﻮت آﺳامن را ﺗـﺮک منـﺎﯾﺪ و ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ زﻧـﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﭼـﻪ اﻣـﺮ ﻣﻬﻤﯽ را
درﺑﺎره ﺳﯿﺮت و ﻣﺎﻫﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؟
ﭼﺮا ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ اﺳﺖ؟
ﻋﯿﺴﯽ ﭼـﻮن ﻣـﺜﻞ ﻫـﻤﻪ ﻣـﺎ ﺗـﺤﺖ اﻣـﺘﺤﺎن و آزﻣـﺎﯾﺶ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ،ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻣـﻦ واﻗـﻒ اﺳـﺖ و ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﮐﻤﮏ منـﺎﯾﺪ .زﻧـﺪﮔﯽ ﭘـﺎک و ﺑﯽ
ﻋﯿﺐ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﯿﺎﻧـﮕﺮ اﻃـﺎﻋـﺖ ﻣـﻄﻠﻖ او از ﺧـﺪا منـﻮﻧـﻪ و ﺗـﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑ ﺮای ﻣـﻦ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻣـﺎﻧـﻨﺪ او ﻗـﺪم ﺑﺮدارم و ﺑـﺎ اﺷـﺘﯿﺎق ﺑـﺘﻮاﻧـﻢ ﻣـﻨﺘﻈﺮ ﻣﻼﻗـﺎت او در
زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ ﺑﺎﺷﻢ.
ﺗﻌﻬﺪ
ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﺗـﻮ ای ﻋﯿﺴﯽ اﯾامن دارم ﮐﻪ ﺗـﻮ ﺧـﺪای ﺟـﺴﻢ ﭘـﻮﺷﯿﺪه ﺑـﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ آﻣـﺪی ﺗـﺎ ﺑـﺎ زﻧـﺪﮔﯽ ﭘـﺎک ﺧـﻮد و ﺑـﺎ ﻣﺮگ ﺧـﻮد ﻣـﻦِ ﮔـﻨﺎﻫﮑﺎر را از ﮔـﻨﺎﻫـﺎﻧـﻢ
ﻧـﺠﺎت ﺑـﺪﻫﯽ .ﻣـﻦ اﯾامن دارم ﮐﻪ ﻫـﻢ اﮐﻨﻮن ﺑـﻌﻨﻮان ﮐﺎﻫـﻦ اﻋـﻈﻢ در ﻣـﻌﺒﺪ آﺳامﻧﯽ ﺑ ﺮای ﻣـﻦ ﺷـﻔﺎﻋـﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ .ﻣـﻦ ﺑﯽ ﺻﱪاﻧـﻪ و از روی ﺧـﻮﺷـﺤﺎﻟﯽ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺮﺟﻼل ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .آﻣﯿﻦ!
info@ahdejadeed.com
www.ahdejadeed.com

Email:
website:

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

ﺗﻠﻔﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ+1 818 341 5547 :

ﻟـﻮﻗـﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۶ﺗـﺎ  ۲۷و  ۲۶ :۳۵در ﻣـﺎه ﺷـﺸﻢ ،ﺟﱪاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺷـﺘﻪ از ﺟـﺎﻧـﺐ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﺷﻬﺮی در ﺟـﻠﯿﻞ ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺷـﺪ ﮐﻪ ﻧـﺎﴏه ﻧـﺎم داﺷـﺖ ۲۷ ،ﺗـﺎ ﻧﺰد ﺑـﺎﮐﺮهای ﻣـﺮﯾﻢ ﻧـﺎم ﺑﺮود .ﻣـﺮﯾﻢ ﻧـﺎﻣﺰد ﻣﺮدی ﺑـﻮد،
ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺎم ،از ﺧﺎﻧﺪان داوود ۳۵ .ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد» :روحاﻟﻘﺪس ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻗﺪرت ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﮑﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،آن ﻣﻮﻟﻮ ْد ﻣﻘﺪّس و ﭘﴪ ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  ۱۹ :۱۹زﯾﺮا ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪا در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﮐامل ﺧﻮد در او ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد ،ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ  ۹ :۹زﯾﺮا اﻟﻮﻫﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﮐامﻟﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺴامﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺢ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ.
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ  ۱۴ :۱۴از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان از ﺟﺴﻢ و ﺧﻮن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،او ﻧﯿﺰ در اﯾﻨﻬﺎ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﻮد ،ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﻣﺮگ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻠﯿﺲ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐِﺸﺪ.
ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫـﺎی  ۱ﺗـﺎ  ۱۰ ، ۳و  ۱ :۱۴در آﻏـﺎز ﮐﻼم ﺑـﻮد و ﮐﻼم ﺑـﺎ ﺧـﺪا ﺑـﻮد و ﮐﻼم ،ﺧـﺪا ﺑـﻮد؛  ۲ﻫامن در آﻏـﺎز ﺑـﺎ ﺧـﺪا ﺑـﻮد ۳ .ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ او ﭘـﺪﯾﺪ آﻣـﺪ ،و از ﻫﺮآﻧـﭽﻪ ﭘـﺪﯾﺪ آﻣـﺪ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﺑـﺪون او ﭘـﺪﯾﺪار ﻧﮕﺸـﺖ ۱۰ .او در ﺟـﻬﺎن ﺑـﻮد ،و ﺟـﻬﺎن ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ او ﭘـﺪﯾﺪ آﻣـﺪ؛ ا ّﻣـﺎ ﺟـﻬﺎن او را ﻧـﺸﻨﺎﺧـﺖ ۱۴ .و ﮐﻼم ،اﻧـﺴﺎن ﺷـﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻣـﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﮔـﺰﯾﺪ .ﻣـﺎ ﺑـﺮ ﺟـﻼل او ﻧـﮕﺮﯾﺴﺘﯿﻢ ،ﺟـﻼﻟﯽ ﺷـﺎﯾﺴﺘﮥ آن
ﭘﴪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر آﻣﺪ ،ﭘﺮ از ﻓﯿﺾ و راﺳﺘﯽ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۵ﺗـﺎ  ۱۵ :۱۶او ﺻـﻮرت ﺧـﺪای ﻧـﺎدﯾﺪه اﺳـﺖ و ﻓـﺮزﻧـﺪ ارﺷـﺪ ﺑـﺮ متـﺎﻣﯽ آﻓـﺮﯾﻨﺶ ۱۶ ،زﯾﺮا ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ او آﻓـﺮﯾﺪه ﺷـﺪ :آﻧـﭽﻪ در آﺳامن و آﻧـﭽﻪ ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ اﺳـﺖ،
دﯾﺪﻧﯿﻬﺎ و ﻧﺎدﯾﺪﻧﯿﻬﺎ ،ﺗﺨﺘﻬﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯿﻬﺎ ،رﯾﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻗﺪرﺗﻬﺎ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ او و ﺑﺮای او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﺎﺳﺖ.
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ  ۲۳ :۲۳زﯾﺮا ﻣﺰد ﮔﻨﺎه ﻣﺮگ اﺳﺖ ،ا ّﻣﺎ ﻋﻄﺎی ﺧﺪا ﺣﯿﺎت ﺟﺎوﯾﺪان در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ
ْ
ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۳آﯾﻪ » ۱۶ :۱۶زﯾﺮا ﺧـﺪا ﺟـﻬﺎن را آﻧـﻘﺪر ﻣـﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﴪ ﯾﮕﺎﻧﮥ ﺧﻮد را داد ﺗـﺎ ﻫـﺮ ﮐﻪ ﺑـﻪ او اﯾامن آ َو َرد ﻫﻼک ﻧـﮕﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﯿﺎت ﺟـﺎوﯾﺪان ﯾﺎﺑـﺪ .ﻓـﺼﻞ  ۵آﯾﻪ  ۲۲ :۲۲و ﭘـﺪر ﺑـﺮ ﮐﺴﯽ داوری
منﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ متﺎم ﮐﺎ ِر داوری را ﺑﻪ ﭘﴪ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ.
ِ
رﻓﺎﻗﺖ روحاﻟﻘﺪس ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺷام ﺑﺎد.
رﺳﺎﻟﻪ دوم ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۳آﯾﻪ  ۱۴ :۱۴ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧ ْﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا و
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۰آﯾﻪ  ۱۳ :۱۳ﻣﺰدور ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺰدوری ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان منﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ.
ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ داﺷـﺖ ۶ :او ﮐﻪ ﻫـﻤﺬات ﺑـﺎ ﺧـﺪا ﺑﻮد ،از ﺑﺮاﺑﺮی ﺑـﺎ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻧـﻔﻊ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻧﺠﺴـﺖ ۷ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را ﺧـﺎﻟﯽ ﮐﺮد
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۵ﺗـﺎ  ۵ :۱۱ﻫامن ﻃﺮز ﻓﮑﺮ را داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ْ
و ذات ﻏﻼم ﭘـﺬﯾﺮﻓـﺘﻪ ،ﺑـﻪ ﺷـﺒﺎﻫـﺖ آدﻣﯿﺎن درآﻣـﺪ ۸ .و ﭼـﻮن در ﺳﯿامی ﺑﴩی ﯾﺎﻓـﺖ ﺷـﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮار ﺳـﺎﺧـﺖ و ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺮگ ،ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﺑـﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﻄﯿﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ۹ .ﭘـﺲ ﺧـﺪا ﻧﯿﺰ او را ﺑـﻪﻏـﺎﯾﺖ ﴎاﻓﺮاز ﮐﺮد و
ﻣﺴﯿﺢ ’ﺧﺪاوﻧﺪ‘ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪای ﭘﺪر.
ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﻤﮥ ﻧﺎﻣﻬﺎ ﺑﺪو ﺑﺨﺸﯿﺪ ۱۰ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻫﺮ زاﻧﻮﯾﯽ ﺧﻢ ﺷﻮد ،در آﺳامن ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ۱۱ ،و ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ
ْ
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۹ﺗـﺎ  ۹ :۱۸ا ّﻣـﺎ ﻋﯿﺴﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺪکزﻣـﺎﻧﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻨﱰ از ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ،وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺗﺎج ﺟـﻼل و اﮐﺮام ﺑـﺮ ﴎش ﻧـﻬﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از رﻧـﺞ ﻣﺮگ ﮔـﺬﺷـﺖ ﺗـﺎ
ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻓﯿﺾ ﺧـﺪا ﺑ ﺮای ﻫـﻤﻪ ﻃـﻌﻢ ﻣﺮگ را ﺑﭽﺸـﺪ ۱۰ .ﺑـﻪﺟـﺎ ﺑـﻮد ﺧـﺪا ﮐﻪ ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑ ﺮای او و ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ او وﺟـﻮد دارد ،ﺑ ﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭘﴪان ﺑﺴﯿﺎر را ﺑـﻪ ﺟـﻼل ﺑﺮﺳـﺎﻧـﺪ ،ﻗﻬﺮﻣـﺎنِ ﻧـﺠﺎت اﯾﺸﺎن را از راه
ﺗﺤـﻤﻞ رﻧـﺞ ،ﮐﺎﻣـﻞ ﮔﺮداﻧـﺪ ۱۱ .زﯾﺮا او ﮐﻪ ﻣـﻘﺪّس ﻣﯽﺳـﺎزد و آﻧـﺎن ﮐﻪ ﻣـﻘﺪّس ﻣﯽﺷـﻮﻧـﺪ ،ﻫـﻤﻪ از ﯾﮏ ﺗـﺒﺎرﻧـﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﻋﯿﺴﯽ ﻋـﺎر ﻧـﺪارد اﯾﺸﺎن را ﺑـ ﺮادر ﺑـﺨﻮاﻧـﺪ ۱۲ .ﭼـﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔـﻮﯾﺪ» :ﻧـﺎم ﺗـﻮ را ﺑـﻪ
ﺑـ ﺮادراﻧـﻢ اﻋـﻼم ﺧـﻮاﻫـﻢ ﮐﺮد؛ و در ﻣﯿﺎن ﺟـامﻋـﺖ ،ﺗـﻮ را ﺧـﻮاﻫـﻢ ﺳـﺘﻮد ۱۳ «.و ﺑـﺎز ﻣﯽﮔـﻮﯾﺪ» :ﻣـﻦ ﺑـﺮ او ﺗـﻮﮐﻞ ﺧـﻮاﻫـﻢ ﮐﺮد «.و ﺑـﺎز» :اﯾﻨﮏ ﻣـﻦ ،و ﻓـﺮزﻧـﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻣـﻦ داده اﺳـﺖ ۱۴ «.از آﻧـﺠﺎ ﮐﻪ
ﻓـﺮزﻧـﺪان از ﺟـﺴﻢ و ﺧـﻮن ﺑﺮﺧـﻮردارﻧـﺪ ،او ﻧﯿﺰ در اﯾﻨﻬﺎ ﺳﻬﯿﻢ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺮگ ﺧـﻮد ،ﺻـﺎﺣـﺐ ﻗـﺪرت ﻣﺮگ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻠﯿﺲ را ﺑـﻪ زﯾﺮ ﮐِﺸﺪ ۱۵ ،و آﻧـﺎن را ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻋـﻤﺮ در ﺑـﻨﺪﮔﯽِ ِ
ﺗﺮس از ﻣﺮگ ﺑـﻪ ﴎ ﺑﺮدهاﻧـﺪ،
آزاد ﺳـﺎزد ۱۶ .زﯾﺮا ﻣﺴـﻠّﻢ اﺳـﺖ ﮐﻪ او ﻧـﻪ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴـﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﯾﺎری ﻣﯽدﻫـﺪ ۱۷ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﻻزم ﺑـﻮد از ﻫـﺮ ﺣﯿﺚ ﻫامﻧﻨﺪ ﺑﺮادران ﺧـﻮد ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺑـﺘﻮاﻧـﺪ در ﻣـﻘﺎم ﮐﺎﻫـﻦ اﻋﻈﻤﯽ رﺣﯿﻢ و اﻣﯿﻦ،
در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﻮم ﮐﻔّﺎره ﮐﻨﺪ ۱۸ .ﭼﻮن او ﺧﻮد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آزﻣﻮده ﺷﺪ ،رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪ ،ﻗﺎدر اﺳﺖ آﻧﺎن را ﮐﻪ آزﻣﻮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۷ﺗـﺎ  ۱۷ :۱۹ﭘـﺲ اﮔـﺮ ﮐﺴﯽ در ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﺎﺷـﺪ ،ﺧـﻠﻘﺘﯽ ﺗـﺎزه اﺳـﺖ .ﭼﯿﺰﻫـﺎی ﮐﻬﻨﻪ درﮔـﺬﺷـﺖ؛ ﻫـﺎن ،ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗـﺎزه ﺷـﺪه اﺳـﺖ!  ۱۸اﯾﻨﻬﺎ ﻫـﻤﻪ از ﺧـﺪاﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ
ﻣﺴﯿﺢ ﻣـﺎ را ﺑـﺎ ﺧﻮد آﺷـﺘﯽ داده و ﺧـﺪﻣـﺖ آﺷـﺘﯽ را ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺳـﭙﺮده اﺳـﺖ ۱۹ .ﺑـﻪ دﯾﮕﺮ ﺳـﺨﻦ ،ﺧـﺪا در ﻣﺴﯿﺢ ﺟـﻬﺎن را ﺑـﺎ ﺧﻮد آﺷـﺘﯽ ﻣﯽداد و ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﻣﺮدم را ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎﺑـﺸﺎن منﯽﮔـﺬاﺷـﺖ ،و ﭘﯿﺎم آﺷـﺘﯽ را ﺑـﻪ ﻣـﺎ
ﺳﭙﺮد.
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ  ۱۵ :۱۵زﯾﺮا ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺿﻌﻔﻬﺎی ﻣﺎ ﻫﻤﺪردی ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺣﯿﺚ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ.
رﺳﺎﻟﻪ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ  ۵ :۵ﺷام ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ او ﻇﻬﻮر ﮐﺮد ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد .در او ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۶آﯾﻪ  ۱۴ :۱۴ﻣﺮدم ﺑـﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ آﯾﺖ ﮐﻪ از ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﻪ ﻇـﻬﻮر رﺳﯿﺪ ،ﮔـﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮاﺳـﺘﯽ ﮐﻪ او ﻫامن ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑـﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ﺟـﻬﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ «.ﻓـﺼﻞ  ۲۰آﯾﻪ ﻫـﺎی  ۳۰ﺗـﺎ  ۳۰ :۳۱ﻋﯿﺴﯽ آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎ ِر
دﯾﮕﺮ در ﺣـﻀﻮر ﺷـﺎﮔﺮدان ﺑـﻪ ﻇـﻬﻮر رﺳـﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧـﻮﺷـﺘﻪ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ ۳۱ .ا ّﻣـﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻧـﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ اﯾامن آورﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻫامن ﻣﺴﯿﺢ ،ﭘﴪ ﺧـﺪاﺳـﺖ ،و ﺗـﺎ ﺑـﺎ اﯾﻦ اﯾامن ،در ﻧـﺎم او ﺣﯿﺎت داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۴آﯾﻪ  ۹ :۹ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻓﯿﻠﯿﭙُﺲ ،دﯾﺮی اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷام ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻨﻮز ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪای؟ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا دﯾﺪه ،ﭘﺪر را دﯾﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ”ﭘﺪر را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻨام“؟
رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۳ﺗـﺎ  ۳ :۴زﯾﺮا ﻣـﻦ آﻧـﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻦ رﺳﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻣـﻄﻠﺐ ﺑـﻪ ﺷام ﺳـﭙﺮدم :اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣـﻄﺎﺑـﻖ ﺑـﺎ ﮐﺘﺐ ﻣـﻘﺪّس در راه ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﻣـﺎ ﻣﺮد ۴ ،و اﯾﻨﮑﻪ دﻓـﻦ ﺷـﺪ،
و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺐ در روز ﺳ ّﻮم از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﭘـﻄﺮس ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۲ﺗـﺎ » ۲۲ :۲۳او ﻫﯿﭻ ﮔـﻨﺎه ﻧﮑﺮد ،و ﻓـﺮﯾﺒﯽ در دﻫـﺎﻧـﺶ ﯾﺎﻓـﺖ ﻧﺸـﺪ ۲۳ «.ﭼـﻮن دﺷـﻨﺎﻣـﺶ دادﻧـﺪ ،دﺷـﻨﺎم ﭘـﺲ ﻧـﺪاد؛ و آﻧـﮕﺎه ﮐﻪ رﻧـﺞ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺗﻬـﺪﯾﺪ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ
دﺳﺖ داور ﻋﺎدل ﺳﭙﺮد.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  ۳ :۳او ﻓﺮو ِغ ﺟـﻼ ِل ﺧـﺪا و ﻣﻈﻬـﺮ ﮐﺎﻣـﻞ ذات اوﺳـﺖ ،و ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑـﺎ ﮐﻼم ﻧﯿﺮوﻣـﻨﺪ ﺧـﻮد ﻧـﮕﺎه ﻣﯽدارد .او ﭘـﺲ از ﭘـﺎک ﮐﺮدن ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ،ﺑـﻪ دﺳـﺖ راﺳـﺖ ﻣـﻘﺎم ﮐﱪﯾﺎ در ﻋﺮش
ﺑﺮﯾﻦ ﺑﻨﺸﺴﺖ.
رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۰ﺗـﺎ  ۲۰ :۲۳ا ّﻣـﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺑ ﺮاﺳـﺘﯽ از ﻣﺮدﮔـﺎن ﺑﺮﺧـﺎﺳـﺘﻪ و ﻧـﻮﺑـﺮ ﺧـﻔﺘﮕﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ ۲۱ .زﯾﺮا ﻫامنﮔـﻮﻧـﻪ ﮐﻪ ﻣﺮگ از ﻃـﺮﯾﻖ ﯾﮏ اﻧـﺴﺎن آﻣـﺪ ،رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺮدﮔـﺎن ﻧﯿﺰ از
ﻃـﺮﯾﻖ ﯾﮏ اﻧـﺴﺎن ﭘـﺪﯾﺪار ﮔﺸـﺖ ۲۲ .زﯾﺮا ﻫامنﮔﻮﻧـﻪ ﮐﻪ در آدم ﻫـﻤﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧـﺪ ،در ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﻫـﻤﻪ زﻧـﺪه ﺧﻮاﻫـﻨﺪ ﺷـﺪ ۲۳ .ا ّﻣـﺎ ﻫـﺮ ﮐﺲ ﺑـﻪ ﻧـﻮﺑﮥ ﺧﻮد :ﻧﺨﺴـﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﻧـﻮﺑـﺮ ﺑﻮد؛ و ﺑـﻌﺪ ،ﺑـﻪ ﻫـﻨﮕﺎم آﻣـﺪن
او ،آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اوﯾﻨﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۷آﯾﻪ  ۲۵ :۲۵ﭘـﺲ او ﻗـﺎدر اﺳـﺖ آﻧـﺎن را ﮐﻪ از ﻃـﺮﯾﻖ وی ﻧﺰد ﺧـﺪا ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺟـﺎوداﻧـﻪ ﻧـﺠﺎت ﺑﺨﺸـﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻧـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑ ﺮاﯾﺸﺎن ﺷـﻔﺎﻋـﺖ ﮐﻨﺪ .ﻓـﺼﻞ  ۸آﯾﻪ ﻫـﺎی  ۱ﺗـﺎ ۱ :۲
ﺟـﺎن ﮐﻼم در آﻧـﭽﻪ ﻣﯽﮔـﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫـﻦ اﻋﻈﻤﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑـﺮ ﺟـﺎﻧـﺐ راﺳـﺖ ﺗ ِ
ـﺨﺖ ﻣـﻘﺎم ﮐﱪﯾﺎ در آﺳامن ﻧﺸﺴـﺘﻪ  ۲و ﺧـﺪﻣـﺘﮕﺰار ﻣﮑﺎن اﻗـﺪس ﯾﻌﻨﯽ آن ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺮ
ِ
ﭘـﺎ ﮐﺮده ،ﻧـﻪ اﻧـﺴﺎن .ﻓـﺼﻞ  ۹آﯾﻪ  ۲۴ :۲۴زﯾﺮا ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﻪ ﻣﺤ ﺮاﺑـﮕﺎﻫﯽ داﺧـﻞ ﻧﺸـﺪ ﮐﻪ ﺳـﺎﺧﺘﮥ دﺳـﺖ ﺑﴩ و ﺗـﻨﻬﺎ ﺷـﺒﯿﻪ ﻣﺤ ﺮاﺑـﮕﺎه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮد آﺳامن داﺧـﻞ ﺷـﺪ ﺗـﺎ اﮐﻨﻮن ﺑـﻪ منـﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻣـﺎ در
ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۰ﺗـﺎ  ۱۰ :۱۱ﻫـﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓـﺖ و ﺷـﺎﮔﺮدان ﺑـﻪ آﺳامن ﭼـﺸﻢ دوﺧـﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﻧـﺎﮔـﺎه دو ﻣﺮ ِد ﺳﻔﯿﺪﭘﻮش در ﮐﻨﺎرﺷـﺎن اﯾﺴﺘﺎدﻧـﺪ  ۱۱و ﮔـﻔﺘﻨﺪ» :ای ﻣﺮدان ﺟـﻠﯿﻠﯽ ،ﭼﺮا اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻪ آﺳامن ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪاﯾﺪ؟ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺷام ﺑﻪ آﺳامن ﺑﺮده ﺷﺪ ،ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ ﺑﻪ آﺳامن رﻓﺖ«.
ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱۴آﯾﻪﻫـﺎی  ۱ﺗـﺎ » ۱ :۳دل ﺷام ﻣـﻀﻄﺮب ﻧـﺒﺎﺷـﺪ .ﺑـﻪ ﺧـﺪا اﯾامن داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷﯿﺪ؛ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻧﯿﺰ اﯾامن داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷﯿﺪ ۲ .در ﺧـﺎﻧﮥ ﭘـﺪر ﻣـﻦ ﻣـﻨﺰل ﺑﺴﯿﺎر اﺳـﺖ ،وﮔﺮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺷام ﻣﯽﮔـﻔﺘﻢ .ﻣﯽروم ﺗـﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﺷام آﻣﺎده ﮐﻨﻢ ۳ .و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ رﻓﺘﻢ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷام آﻣﺎده ﮐﺮدم ،ﺑﺎز ﻣﯽآﯾﻢ و ﺷام را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮم ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺷام ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۲۱آﯾﻪ  ۱ :۱ﺳﭙﺲ آﺳامﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ و زﻣﯿﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﺪم ،زﯾﺮا آﺳامن ا ّول و زﻣﯿﻦ ا ّول ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ درﯾﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﺗـﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۴آﯾﻪ  ۱۶ :۱۶زﯾﺮا ﺧـﺪاوﻧـﺪ ،ﺧﻮد ﺑـﺎ ﻓﺮﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﻠﻨﺪآواز و آوای رﺋﯿﺲ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن و ﻧﻔﯿﺮ ﺷﯿﭙﻮر ﺧـﺪا ،از آﺳامن ﻓﺮود ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ .آﻧـﮕﺎه ﻧﺨﺴـﺖ ﻣﺮدﮔـﺎنِ در ﻣﺴﯿﺢ ،ﺑـﺮ ﺧﻮاﻫـﻨﺪ
ﺧﺎﺳﺖ.
ِ
ﻃﻮاﯾﻒ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ .آری ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﻣﯿﻦ.
ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  ۷ :۷ﻫﺎن ﺑﺎ اﺑﺮﻫﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻫﺮ ﭼﺸﻤﯽ او را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﭼﺸﻢ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﺰه ﺑﻪ او زدﻧﺪ؛ و ﻫﻤﮥ
رﺳﺎﻟﻪ دوم ﭘﻄﺮس ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ  ۱۳ :۱۳ا ّﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ وﻋﺪۀ او ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ در اﻧﺘﻈﺎر آﺳامﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ و زﻣﯿﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﮕﻪ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺘﯽ ﻓـﺼﻞ  ۲۴آﯾﻪ ﻫـﺎی  ۳۰ﺗـﺎ  ۳۰ :۳۱آﻧـﮕﺎه ﻧـﺸﺎﻧﮥ ﭘﴪ اﻧـﺴﺎن در آﺳامن ﻇـﺎﻫـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﻫﻤﮥ ﻃﻮاﯾﻒ ﺟـﻬﺎن ﺑـﺮ ﺳﯿﻨﮥ ﺧـﻮد ﺧﻮاﻫـﻨﺪ زد ،و ﭘﴪ اﻧـﺴﺎن را ﺧﻮاﻫـﻨﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻗـﺪرت و ﺟـﻼل ﻋﻈﯿﻢ ﺑـﺮ
اﺑﺮﻫﺎی آﺳامن ﻣﯽآﯾﺪ ۳۱ .او ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻔﯿﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﯿﭙﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن او را از ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﮥ ﺟﻬﺎن ،از ﯾﮏ ﮐﺮان آﺳامن ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺮان دﯾﮕﺮ ،ﮔﺮد ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
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