اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﻨﯿﺎدی اﯾامﻧﺪاران اﻫﻞ ﮐﺘﺎب
اﯾامﻧـﺪاران اﻫـﻞ ﮐﺘﺎب ﺑـﻪ اﺧـﺘﺼﺎر  ۲۸اﻋـﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی اﯾامﻧﯽ دارﻧـﺪ .در ﻧـﻮﺷـﺘﻪ ذﯾﻞ ،ﻣنت رﺳﻤﯽ اﯾﻦ اﻋـﺘﻘﺎدات ﮐﻪ در ﻧﺸﺴـﺖ ﻣﺠـﻤﻊ ﻋـﻤﻮﻣﯽ اﯾامﻧـﺪاران
اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ رأی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﻧﯿﺎﯾﯽ را ﺗـﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷام ﺑـﺎ ﺻـﺪای ﻃـﻮﻃﯽ ﮐﻪ روی درﺧﺘﯽ در اﯾﻦ ﻧـﺰدﯾﮑﯽ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺷام در ﺣـﺎل ﺳـﺨﻦ ﮔﻔنت اﺳـﺖ ﺑﯿﺪار ﺷـﻮﯾﺪ .ﯾﮏ ﺑﱪ
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﮐﻨﺎر ﺷام ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑـﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ ﺷام از آن منﯽﺗﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺣﯿﻮان ﺧـﺎﻧﮕﯽ ﺷامﺳﺖ و ﺣﯿﻮاﻧـﺎت دﯾﮕﺮ را منﯽﺧﻮرد .ﺑﻠﮑﻪ او ﻣـﺎﻧـﻨﺪ ﯾﮏ ﻏﺰال
ﻋـﻠﻒ ﺧﻮار اﺳـﺖ .اﮔـﺮ دﻣـﺶ را ﺑـﻪ ﭘـﺎﻫـﺎی ﺑﺮﻫـﻨﻪ ﺷام مبـﺎﻟـﺪ ﺷام را ﻧـﮕﺮان منﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺜﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ ﻣﯽﻧـﮕﺮﯾﺪ ،ﻣـﺘﻮﺟـﻪ درﺧـﺖ ﻣـﻮ ﺑـﺎ
ﺧـﻮﺷـﻪ ﻫـﺎی اﻧـﮕﻮر آﺑـﺪار و ﮔـﻮﺷـﺖ آﻟـﻮﯾﯽ ﻣﯽﺷـﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎﻻی ﴎﺗﺎن را ﭘـﻮﺷـﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ؛ و در ﺿـﻤﻦ ﺑـﻪ ﺧﺮک اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ درﺧـﺖ ﻣـﻮ وزن
ﺧﻮد را ﺗﺤـﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺗﻮﻫـﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی از ﺑﺮﮔـﻬﺎی ﻣﻮاﺟـﺶ ﻋـﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳـﺎﯾﻪ و روﺷـﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﭼﺸامن ﺷام ﺑـﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧـﺪ .ﺑـﻌﺪ
از ﻃـﻠﻮع آﻓـﺘﺎب وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺮدم ﺑـﺎ ﻋﺠـﻠﻪ راﻫﯽ ﮐﺎر روزاﻧـﻪ ﻣﯽﺷـﻮﻧـﺪ وﻟﯽ ﺷام ﮐﺎری ﻧـﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮش ﻋﺠـﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﭼـﻪ ﺣـﺲ ﺧـﻮﺑﯽ دارد .ﺷام ﺑـﺎ
ﻓـ ﺮاغ ﺑـﺎل ﻣﯿﻮه را از درﺧـﺘﺎن ﺑـﺎغ ﺧـﻮدﺗـﺎن ﺟـﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﴏف ﺻـﺒﺤﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ ﯾﮑﯽ از ﻫـﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧـﺘﺎن ﻣﯽاﻧـﺪﯾﺸﯿﺪ .در ﺑـﺎغ ﻣـﺠﺎور ﻧﯿﺰ
ﻫـﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺷام ﻣـﺸﻐﻮل ﻫﻤﯿﻦ ﻓـﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ ﮐﺎر ﺧﺴـﺘﻪ منﯽﺷـﻮد و ﺗـﻨﺪ ﻣ ﺰاج ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا دﻣـﺎی ﻫـﻮا ﻋـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻧﺴﯿﻤﯽ ﻣﻼﯾﻢ ﻣﯽ وزد .ﺑﺮای رﻓنت ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻋﺠﻠﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد زﯾﺮا اﯾﻨﺠﺎ زﻣﺎن ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ منﯽﻣﯿﺮد.
آﯾﺎ ﺗـﺼﻮر ﺷام از ﺑﻬﺸـﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽﺑـﺎﺷـﺪ؟ ﺧـﻮب وﺿﻌﯿﺖ زﻣﯿﻦ در اﺑـﺘﺪای آﻓـﺮﯾﻨﺶ آن ﺗـﻮﺳـﻂ ﺧـﺪا اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﻮد .ﺧـﺪا ﴍارت و ﻧـﺎﺑـﻮدی ﮐﻪ
ﻣـﺨﺎﻟـﻒ ﻧﯿﮑﯽ اﺳـﺖ را ﺧـﻠﻖ ﻧﮑﺮد .در اﺑـﺘﺪا ﻫﯿﭻ ﴍارت ،ﺑﯿامری ،ﴎﻣﺎ و ﮔـﺮﻣـﺎی ﺷـﺪﯾﺪ و ﻣﺮﮔﯽ ﻧـﺒﻮد .ﺣﯿﻮاﻧـﺎت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را منﯽﺧـﻮردﻧـﺪ و اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ ﻧﯿﺰ
ﺣﯿﻮاﻧـﺎت را منﯽﺧـﻮردﻧـﺪ .اﯾﻦ ﺟـﻬﺎﻧﯽ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑـﻮد .ﻋﻬـﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﻣﯽﮔـﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺳـﺎﺧـﺘﻪ ﺑـﻮد ،دﯾﺪ و ﻫامﻧﺎ "ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ" ﺑـﻮد) .ﺳـﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑـﺎب ۱
آﯾﻪ  ۳۱را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
اﮔـﺮ ﺧـﺪا ﴍارت را ﺧـﻠﻖ ﻧﮑﺮد ﭘـﺲ از ﮐﺠﺎ آﻣـﺪ؟ آﯾﺎ او اﺟـﺎزه ﺧـﻮاﻫـﺪ داد آن ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﺑـﺪ اداﻣـﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ او ﺑـﻪ ﺑﯿامری ،ﻣﺮگ و ﴍارت ﭘـﺎﯾﺎن
ﺧﻮاﻫـﺪ داد ﯾﺎ ﺑـﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫـﺎی اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑـﻄﻮر ﻧـﺎﻣـﻌﻠﻮﻣﯽ اداﻣـﻪ ﺧﻮاﻫـﻨﺪ داﺷـﺖ؟ ﺧﱪ ﺧـﻮش اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧـﺪا در اﺑـﺘﺪا ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻋـﺎﻟﯽ آﻓـﺮﯾﺪ و ﯾﮏ روز ﺧـﺪا
ﺑﻪ ﴍارت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﯾﮏ روز ،ﻣﺎ در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻣـﺎ ﮐﺠﺎ را ﺑـﺎﯾﺪ ﺑ ﺮای ﯾﺎﻓنت ﺧـﺎﺳـﺘﮕﺎه اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ،ﮔـﻨﺎه و رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﭘـﺎﯾﺎﻧﯽ ﴍارت ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﺧـﺪا ﺑـﺠﻮﯾﯿﻢ؟ اﮔـﺮ ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔـﻮﯾﻨﺪ ﺧـﺪا
ﺑـﺨﺸﻨﺪه ،رﺣﯿﻢ و ﺑـﺎﻣـﺤﺒﺖ اﺳـﺖ ،آﯾﺎ ﺑ ﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳـﺸﻬﺎی اﺳـﺎﺳﯽ ﭘـﺎﺳﺨﯽ ﻧـﺪارد؟ او ﻗـﻄﻌﺎً ﺑـﺎﻣـﺤﺒﺖ ،ﺑـﺨﺸﻨﺪه و رﺣﯿﻢ اﺳـﺖ و ﭘـﺎﺳـﺦ ﻫـﺎ را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده
اﺳﺖ! ﻫﻤﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ در ﮐﻼم ﺧﺪا ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در اﺑـﺘﺪا ،ﺧـﺪا آﺳامﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ را آﻓـﺮﯾﺪ .ﮐﻼم ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣﯽﮔـﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﻫـﻤﻪ را در  ۶روز واﻗﻌﯽ آﻓـﺮﯾﺪ و ﻧـﻪ در  ۶ﺳﯿﺮ ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ.
ﮐﻼم ﺧـﺪا ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣﯽﮔـﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ ﺧـﻠﻘﺘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧـﺮﺳـﻨﺪ ﺑـﻮد و اﯾﻨﮑﻪ "ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ" ﺑـﻮد .از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ﻓـﺮﺿﯿﻪ ﺗﮑﺎﻣـﻞ ،ﯾﮏ ﺑـﺎزی
ﺷـﺎﻧـﺲ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑ ﺮای ﺑـﻘﺎی آن ﺑـﻪ ﻣـﺒﺎرزه ﻣﺨـﻠﻮﻗـﺎت ﻣـﺤﺘﺎج اﺳـﺖ .ﺣﯿﻮاﻧـﺎت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺧـﻮرﻧـﺪ و ﻓـﻘﻂ ﻗـﻮﯾﱰﯾﻦ زﻧـﺪه ﻣﯽﻣـﺎﻧـﺪ .اﻣـﺮوز ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺟـﻬﺎن
ﻣﯽﻧـﮕﺮﯾﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺗـﺌﻮری ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ ﻧـﻈﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ ،اﻣـﺎ ﮐﻼم ﺧـﺪا ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ در اﺑـﺘﺪا ﺧـﺪای ﺑـﺎﻣـﺤﺒﺖ ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻋـﺎﻟﯽ ﺳـﺎﺧـﺖ
و ﻣﺮگ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺗـﻌﺠﺐ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن را زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧـﺪا درﺳـﺖ ﺟـﻠﻮی ﭼﺸامن آﻧـﻬﺎ ﺑـﻪ ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗـﻨﻬﺎ ﺑـﺎ ﮔﻔنت ،ﻣـﻮﺟـﻮدﯾﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ را ﺗـﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ! در ﺟـﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫـﻢ اﮐﻨﻮن زﻣﯿﻦ وﺟﻮد دارد ﻓـﻀﺎﯾﯽ ﺗﻬﯽ ﺑﻮد اﻣـﺎ ﺧـﺪا ﮔـﻔﺖ" ،روﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺸﻮد ".در دم روﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺷـﺪ .ﺧـﺪا ﮔـﻔﺖ" ،آﺑـﻬﺎ در ﯾﮑﺠﺎ ﺟـﻤﻊ ﺷﻮﻧـﺪ ".و آن اﺗـﻔﺎق
اﻓـﺘﺎد .ﺧـﺪا ﮔـﻔﺖ" ،ﺧﺸﮑﯽ ﻇـﺎﻫـﺮ ﮔـﺮدد" و ﭼﻨﯿﻦ ﺷـﺪ .ﺳـﭙﺲ ﺧـﺪا ﺳﯿﺎره ﻫـﺎ و ﭘـﺲ از آن ﺧـﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣـﺎه و ﺳـﺘﺎرﮔـﺎن را ﺧـﻠﻖ ﮐﺮد .ﻓـﻘﻂ ﺑـﻪ ﺑـﺰرﮔﯽ
ﺧـﻮرﺷﯿﺪﻣـﺎن ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﺴـﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺧـﻮرﺷﯿﺪ  ۱.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑـﺎر از ﻧـﻈﺮ ﺣﺠـﻢ از زﻣﯿﻦ ﻣـﺎن ﺑـﺰرﮔﱰ اﺳـﺖ؟ ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﺳـﺎدﮔﯽ ﮔـﻔﺖ و آن از
ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑـﻮﺟـﻮد آﻣـﺪ .ﺳـﭙﺲ ﺧـﺪا ﺟـﺎﻧـﻮران ،ﻫـﻤﻪ ﺟـﺎﻧـﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﻨﺪ ﺑـﺮ ﻃـﺒﻖ ﺧـﻮاﺳـﺖ ﺧـﻮدﺷـﺎن ﻓﮑﺮ و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ را ﺧـﻠﻖ ﮐﺮد .ﺷـﮕﻔﺖ آور اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﮑﺎﻣـﻞ را ﺑـﺎور ﻧﮑﺮدﻧـﺪ .آﻧـﻬﺎ ﺷـﺎﻫـﺪان ﺧـﻠﻘﺖ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﻗـﺪرت ﻋﻈﯿﻢ ﺧـﺪا را دﯾﺪﻧـﺪ .آﻧـﻬﺎ ﻣﯽداﻧـﻨﺪ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑﺮای ﺧـﻠﻘﺖ دﻧﯿﺎ ﺑـﻪ
ﻗﺮون ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭼﺮﺧـﻪ ﺗـﻨﺎزع ﻧﮋادﻫـﺎی اﺻـﻠﺢ ﺑ ﺮای ﺑـﻘﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﻧـﺪارد .ﻓـﻘﻂ ﻃﯽ ﭼـﻨﺪ روز ﮐﺎر را ﺑـﻪ امتـﺎم رﺳـﺎﻧـﺪ .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﺗـﺪرﯾﺞ و ﻃـﺒﻖ
ﺷﯿﻮه دﻟﺨﻮاﻫﺶ ﺣﯿﺎت را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺬت ﺑﱪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮﻋﻪ ﺟﺮﻋﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﺧﻮب.
وﻟﯽ ﺳـﭙﺲ ﺧـﺪا ﮐﺎری ﻣـﺘﻔﺎوت اﻧـﺠﺎم داد؛ ﻣـﺎﻧـﻨﺪ ﯾﮏ ﺳـﻔﺎﻟـﮕﺮ ،او ﺧـﺎک را از زﻣﯿﻦ ﺑﺮداﺷـﺖ و ﺟـﺴﻢ اﻧـﺴﺎن را ﺑﴪﺷﺖ .در ﺷﮑﻞ ،ﺟـﺴﻢ ﺷـﺒﯿﻪ
ﺑـﻪ ﺧـﺪا آﻓـﺮﯾﺪه ﺷـﺪ .وﻟﯽ اﻟـﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳـﺎده ﺗـﺮ ﺑﻮد؛ ﺑـﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧـﺪا ﺑـﻪ اﻧـﺴﺎن )آدم( روح ﺣﯿﺎت دﻣﯿﺪ و اﻧـﺴﺎن ﻧـﻔﺲ زﻧـﺪه ﺷـﺪ .آن روﯾﺪادی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ
و ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑـﻮد .آﯾﺎ ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﺪ راﻫﯽ وﯾﮋه ﺗـﺮ و ﻣـﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ ﺗـﺮ از اﯾﻦ راه ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑﴩ را ﺧـﻠﻖ ﮐﺮد ﺗـﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺷام ﺑـﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﱧ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺮاﻗﺐ ﺷامﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷام ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ!
روز ﺷـﺸﻢ ﺧـﻠﻘﺖ ﺑـﻮد ﮐﻪ ﺧـﺪا آدم را ﻣـﻮاﻓـﻖ ﺷـﺒﯿﻪ ﺧـﻮد آﻓـﺮﯾﺪ )ﺑ ﺮای ﻣـﺜﺎل ،از ﺑﺴﯿﺎری از َﺟـﻬﺎت ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮدش (.آدم ﺗـﻮاﻧـﺎﯾﯽ داﺷـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺮ
ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ .او ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .آدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ را متﯿﺰ دﻫﺪ.
info@ahdejadeed.com
www.ahdejadeed.com

Email:
website:

P.O. BOX 837 MURRIETA, CA 92564

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ+90 531 294 9230 :
ﺗﻠﻔﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ+1 818 341 5547 :

او ﻣﯽﺗـﻮاﻧﺴـﺖ ﺧـﺪا و دﯾﮕﺮان را ﻣـﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻧـﻪ از روی ﻏـﺮﯾﺰه ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﺎ ﻓـﻬﻢ و ادراک .ﮐﻼم ﺧـﺪا ﻣﯽﮔـﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﻣـﺤﺒﺖ اﺳـﺖ .ﺳﯿﺮﺗـﺶ،
ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ و ﻫـﻤﻪ وﺟـﻮدش ﻣـﺤﺒﺖ اﺳـﺖ .ﻫﻤﮥ اﻋامل ،ﻫـﻤﻪ آرزوﻫـﺎ و ﺧـﻮاﺳـﺘﺶ در ﻣـﺤﺒﺖ رﯾﺸﻪ دارد .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺣﮑﺎم و ﻣﻌﯿﺎر ﺧـﺪا
ﻣﺤـﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴـﺘﻨﺪ .وﻟﯽ اﺣﮑﺎم ﺧـﺪا ﺟـﻠﻮه ﺳﯿﺮﺗـﺶ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺧﻮاﺳـﺖ او ﻣـﺤﺎﻓـﻈﺖ از ﻣـﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﭼﯿﺰﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳـﺎﻧـﻨﺪ؛ ﺑـﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﺣﮑﺎم ﺧـﺪا ﻣـﺤﺒﺖ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ اﻧـﺪازۀ ﺧـﻮد او ﻣـﻘﺪس ﻫﺴـﺘﻨﺪ .آرزوی ﺧـﺪا اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣـﺎ او را از روی ﻣـﺤﺒﺖ ﺧـﺪﻣـﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑـ ﺮای آﻧـﭽﻪ ﻫﺴـﺖ و
ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑ ﺮاﯾامن اﻧـﺠﺎم داده اﺳـﺖ ﻗـﺪرداﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ .او اﻃـﺎﻋـﺖ ﺑـﺎ زور را منﯽﺧـﻮاﻫـﺪ .ﭘـﺲ ﺑ ﺮای ﻣـﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑـﺪون ﺧـﻮدﺧـﻮاﻫﯽ ﺑـﺎﯾﺪ اﺣﮑﺎم ﺧـﺪا را ﺑـﺠﺎ
آورﯾﻢ.
ﺧـﺪا ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﻪ آدم آزادی اﻧـﺘﺨﺎب داد .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺧـﺪا را ﻣـﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ او را ﻧـﭙﺬﯾﺮد .اﮔـﺮ ﺧـﺪا ﺑـﻪ آدم آزادی اﺧﻼﻗﯽ منﯽداد ،ﺑﴩ ﻫﯿﭻ
ﺗـﻔﺎوﺗﯽ ﺑـﺎ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت ﯾﺎ ﺣﺘﯽ رﺑـﺎﺗـﻬﺎ منﯽ داﺷـﺘﻨﺪ .آﻧـﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻧـﺎﻓﺮﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺧﯿﻠﯽ ﺟـﺎﻟـﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣـﺎ ﺑـﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟـﻪ وﯾﮋه ای ﺑـﻪ
آن ﺑﮑﻨﯿﻢ .زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ ﻓﺮﺻـﺖ داد ﮐﻪ اﺻـﻮل او را ﺑـﭙﺬﯾﺮﻧـﺪ ﯾﺎ رد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑـﺎ ﺧـﻄﺮ ﻫـﻤﺮاه ﺑـﻮد .آن واﻗـﻊ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐﻪ اﻏـﻠﺐ ﻣـﺤﺒﺖ ﺧـﻄﺮﻧـﺎک
اﺳـﺖ! اﮔـﺮ اﻧـﺴﺎن ﺷـﻮرش ﺑـﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧـﺪا را اﻧـﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﭼـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد؟ او ﭼـﮕﻮﻧـﻪ ﭘـﺎﺳـﺦ آن را ﺧـﻮاﻫـﺪ داد؟ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﮔـﺮ ﺧـﺪا ﻫﺮﮔـﺰ ﺑـﻪ ﻣﺨـﻠﻮﻗـﺎت
ﺑﺎﻫﻮش ﺗﻮان اﻧﺘﺨﺎب منﯽداد ،ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻃﺎﻋﺖ و ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺳﯿﺮت ﺧﺪا ﻫﺮﮔﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑـﺮ ﻃـﺒﻖ ﮐﻼم ﺧـﺪا ،ﺧـﺪا ﺑـﻪ آدم ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺑـﺮ ﻫـﻤﻪ زﻣﯿﻦ و ﻫـﻤﻪ ﻣﺨـﻠﻮﻗـﺎت را ﺑﺨﺸﯿﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﴩ را ﮐﺜﯿﺮ آﻓـﺮﯾﺪ .ﺧـﺪا ﺑـﻪ آدم ﯾﮏ ﻫﻤﯿﺎر
داد )ﻫﻤﴪی ﺑـﻨﺎم ﺣﻮا( .ﺧـﺪا ﺣﻮا را از ﯾﮑﯽ از دﻧـﺪه ﻫـﺎی آدم آﻓـﺮﯾﺪ و ﻓﺮﻣـﻮد" ،از اﯾﻦ ﺳـﺒﺐ ﻣﺮد ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر ﺧـﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑـﺎ زن ﺧـﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﭘﯿﻮﺳـﺖ و ﯾﮏ ﺗـﻦ ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﺷـﺪ) ".ﺳـﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑـﺎب  ۲آﯾﻪ  .(۲۴ﺣـﺎل اﯾﻦ ﻋـﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟـﺎﻟـﺐ اﺳـﺖ! آدم و ﺣـﻮا ﻫـﺮ دو دارای ﺗـﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ اﻣـﺎ ﺧـﺪا
ﻓﺮﻣـﻮد آﻧـﻬﺎ ﯾﮏ ﺗـﻦ ﺑـﻮدﻧـﺪ! ﭼـﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ؟ ﺑـﻪ ﮔـﻔﺘﻪ ﺧـﺪا ،زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣـﺎ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑـﻪ ﻫﻤﴪﻣﺎن ﺑـﻪ ﮔـﻮﻧـﻪ ای ﻣﯽﭘﯿﻮﻧـﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣـﺎ دﯾﮕﺮ دو ﺗـﻦ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﻦ.
ﺑـﺮﺧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺑـﮕﻮﯾﻨﺪ " ،اﮔـﺮ ﺧـﺪا ﻣﯽﮔـﻔﺖ ﯾﮏ روح ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﺖ ،ﻣـﻦ ﺑﻬـﱰ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم اﻣـﺎ درک اﯾﻨﮑﻪ دو ﺷـﺨﺺ ﺟـﺪا از ﻫـﻢ ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﻨﺪ
ﯾﮏ ﺗـﻦ ﺑـﺎﺷـﻨﺪ ﺳـﺨﺖ اﺳـﺖ!" اﯾﻦ ﺑـﺪرﺳـﺘﯽ اﻣﺮی ﴎی اﺳـﺖ ﮐﻪ منﯽﺗﻮان ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﯽ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد؛ اﻣـﺎ ﻓـﻘﻂ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣـﺎ منﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﮐﺶ ﮐﻨﯿﻢ
آن را اﺷـﺘﺒﺎه منﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑـﺪان ﻣـﻌﻨﺎﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺑـﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ﮔـﻔﺘﻪ ﻫـﺎی ﺧـﺪا اﻋﺘامد ﮐﻨﯿﻢ .ﻣـﺎ ﮐﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﺑـﮕﻮﯾﯿﻢ زن و ﺷـﻮﻫـﺮ دو ﺗـﻦ ﺟـﺪا از ﻫـﻢ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ منﯽﺗﻮاﻧـﻨﺪ ﯾﮏ ﺗـﻦ ﺑـﺎﺷـﻨﺪ؟ ﺧـﺪا ﻣﯽداﻧـﺪ ﮐﻪ ﭼـﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺒﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ آﻧـﻬﺎ ﯾﮏ ﺗـﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛ ﺑـﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣـﺎ ﺑـﺎﯾﺪ در ﺣـﻀﻮر
اﻇﻬﺎرات ﺧﺪا ﺳﮑﻮت ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را منﯽﻓﻬﻤﯿﻢ.
ﮐﻼم ﺧـﺪا آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در روز ﻫـﻔﺘﻢ ﺧـﻠﻘﺖ ﺧـﺪا از ﻫـﻤﻪ ﮐﺎرﻫـﺎﯾﺶ دﺳـﺖ ﮐﺸﯿﺪ .او آرام ﮔﺮﻓـﺖ .ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ اﯾﻨﮑﻪ او ﺧﺴـﺘﻪ ﺑـﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﻓـﺮﯾﺪه ﺷـﺪ .ﺧـﺪا روز ﻫـﻔﺘﻢ را ﻣـﺒﺎرک ﺧـﻮاﻧـﺪ و آن را ﺑـ ﺮای اﻧـﺴﺎن ﺗـﻘﺪﯾﺲ منـﻮد .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣـﺎﻧـﻨﺪ ﺧـﻮد ﺧـﺪا در آن روز ﮐﺎر
ﻧﮑﺮد .ﻗـﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣـﺬﻫـﺒﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑـﺎﺷـﺪ ،ﺧـﺪا روز ﻫـﻔﺘﻢ ﻫـﻔﺘﻪ را آﻓـﺮﯾﺪ و ﻣـﺒﺎرک ﺧـﻮاﻧـﺪ ،روزی ﮐﻪ ﻣـﺎ اﮐﻨﻮن ﺷـﻨﺒﻪ ﻣﯽﺧـﻮاﻧﯿﻢ .او آن را روزی
ﻣﻘﺪس ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ روز را ﺳﺒﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ) .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  : ۶ﺧﻠﻘﺖ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ1(.
ﺧـﺪا آدم و ﺣـﻮا اوﻟﯿﻦ اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ را در ﺑـﺎﻏﯽ ﺑـﻨﺎم ﻋـﺪن ﮔـﺬاﺷـﺖ .درﺧـﺖ ﺣﯿﺎت در وﺳـﻂ ﺑـﺎغ ﺑـﻮد .ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ آدم و ﺣـﻮا از درﺧـﺖ ﺣﯿﺎت
ﻣﯽﺧﻮردﻧـﺪ آﻧـﻬﺎ ﻫﺮﮔـﺰ منﯽﻣﺮدﻧـﺪ .آﯾﺎ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺎل ﺗـﺼﻮر ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه آن درﺧـﺖ ﭼـﻪ ﺷﮑﻞ و ﭼـﻪ ﻣﺰه ای دارد؟ ﺧﻮب ،آﻧـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت اﺑـﺪی را از ﺧـﺪا
درﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ از آن در زﻣﯿﻦ ﻧـﻮ ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﺧـﻮرد .ﮐﻼم ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣﯽﮔـﻮﯾﺪ ﮐﻪ درﺧـﺖ ﺣﯿﺎت دوازده ﻧـﻮع ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﻮه ﻣﯽدﻫـﺪ ،در ﻫـﺮ
ﻣﺎه ﯾﮏ ﻧﻮع!
در ﺑﺎغ ﻋـﺪن درﺧـﺖ ﻣـﻌﺮﻓـﺖ ﻧﯿﮏ و ﺑـﺪ ﻧﯿﺰ ﺑـﻮد .ﺧـﺪا ﺑـﻪ آدم و ﺣـﻮا اﻣـﺮ ﻓﺮﻣـﻮد از درﺧـﺖ ﻣـﻌﺮﻓـﺖ ﻧﯿﮏ و ﺑـﺪ زﻧـﻬﺎر ﻧـﺨﻮرﯾﺪ ﯾﺎ ﺧـﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد.
ﺧﯿﻠﯽ ﺳـﺎده ﺑﻮد؛ اﮔـﺮ آدم و ﺣﻮا ﺑـﻪ ﺧـﺪا اﻋﺘامد ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ و او را ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ،آﻧـﻬﺎ ﺗـﺎ اﺑـﺪ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﯿﻮه آن درﺧـﺖ ﻫﯿﭻ ﻧـﻮع ﻣـﻌﺠﻮن ﯾﺎ ﻣـﺎدۀ
وﯾﮋه ای ﻧـﺒﻮد ﮐﻪ ﻣـﻌﺮﻓـﺖ ﴍ را اﻓـﺸﺎ ﮐﻨﺪ .ﻣـﻌﺮﻓـﺖ ﴍ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧـﺎﻓﺮﻣـﺎﻧﯽ از اواﻣـﺮ ﺧـﺪاﺳـﺖ؛ ﺑـﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آدم و ﺣﻮا ﻓـﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻋﺼﯿﺎن و ﮔـﻨﺎه
را ﺗﺠـﺮﺑـﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﮔـﺮ ﺧـﺪا را ﻧـﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ؛ اﻣـﺎ ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ زوج ﺟـﻮان اﻃـﺎﻋـﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ،آﻧـﻬﺎ ﻣـﻌﺮﻓـﺖ ﴍ را ﻧـﺨﻮاﻫـﻨﺪ داﺷـﺖ زﯾﺮا در ﻣﯿﺎن آﻧـﻬﺎ وﺟـﻮد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺳـﭙﺲ ﯾﮏ روز ﺣـﻮا در ﺣـﺎل ﻗـﺪم زدن در ﺑﺎغ ﺑـﻮد و ﻣـﺎر را در درﺧـﺖ ﻣـﻌﺮﻓـﺖ ﻧﯿﮏ و ﴍ دﯾﺪ .آن ﺑـﺎ او ﺳـﺨﻦ ﮔـﻔﺖ! ﭼـﻪ ﻓﮑﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﮔـﺮ
ﻣﺎر ﺑﺎ ﺷام ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ ﺣﻮا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺬوب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺟﻮاﺑﺶ را داد!
ﻣـﺎر ﮔـﻔﺖ" ،آﯾﺎ ﺧـﺪا ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﮔـﻔﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐﻪ از ﻫـﻤﻪ درﺧـﺘﺎن ﺑﺎغ ﻧـﺨﻮرﯾﺪ؟" و ﺳـﭙﺲ زن ﺑـﻪ ﻣـﺎر ﮔـﻔﺖ" :از ﻣﯿﻮه درﺧـﺘﺎن ﺑﺎغ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ،ﻟﮑﻦ از
ﻣﯿﻮه درﺧﺘﯽ ﮐﻪ در وﺳـﻂ ﺑﺎغ اﺳـﺖ ،ﺧـﺪا ﮔـﻔﺖ از آن ﻣـﺨﻮرﯾﺪ و آن را ﳌـﺲ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،ﻣـﺒﺎدا مبﯿﺮﯾﺪ ".ﻣـﺎر ﺑـﻪ زن ﮔـﻔﺖ" :ﻫـﺮ آﯾﻨﻪ ﻧـﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧـﺪا
ﻣﯽداﻧﺪ در روزی ﮐﻪ از آن ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﭼﺸامن ﺷام ﺑﺎز ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪا ﻋﺎرف ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ".ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ .۵
آﯾﺎ ﻣـﺘﻮﺟـﻪ ﺗـﻬﻤﺖ ﻫـﺎی ﻣـﺎﻫـ ﺮاﻧـﻪ ای ﮐﻪ ﻣـﺎر ﺑـﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧـﺪا ﺳـﺎﺧـﺖ ﺷـﺪﯾﺪ؟ ﻣـﺎر ﮔـﻔﺖ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ آدم و ﺣـﻮا دروغ ﮔـﻔﺘﻪ ﺑـﻮد .او ﮔـﻔﺖ آﻧـﻬﺎ
ﻧـﺨﻮاﻫـﻨﺪ ﻣـﺮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺤﯽ ﺑـﺎﻻﺗـﺮ از آن ﮐﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ رﺳﯿﺪ! او ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧـﺪا ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻧﯿﮑﯽ را از آﻧـﻬﺎ ﭘـﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑـﻮد .اﯾﻨﻬﺎ زﯾﺮﮐﺎﻧـﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻬﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ .آﻧﻬﺎ ﺳﺎﯾﻪ ای ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺪا و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ذاﺗﯽ اش ﻣﯽاﻓﮑﻨﻨﺪ .ﺣﻮا ﭼﻪ ﮐﺮد؟
ﺣﻮا ﻣـﺎر را ﺑـﺎور ﮐﺮد و ﻣﯿﻮه را ﺧﻮرد! اﯾﻦ اﺷـﺘﺒﺎﻫﯽ ﺳـﺎده ﯾﺎ ﺿﻌﻔﯽ ﺑﺮای وﺟﻮدش ﻧـﺒﻮد .ﺑﻠﮑﻪ او ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﺷﮏ ﮐﺮد و ﺑـﻪ دﯾﮕﺮی اﻋﺘامد ﮐﺮد .او
ﺑـﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧـﺪا ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮد .ﺳـﭙﺲ ﻣﯿﻮه ﻣـﻤﻨﻮﻋـﻪ را ﺑـﻪ ﻫﻤﴪش آدم داد و او ﻧﯿﺰ آن را ﺧـﻮرد .ﺧـﺪا ﺑـﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭼـﻪ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد؟ او ﮔـﻔﺘﻪ اﺳـﺖ اﮔـﺮ
ﻣﯿﻮه را ﺑـﺨﻮرﻧـﺪ ،ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﻣﺮد .آن ﺣﮑﻤﯽ دﻟـﺨﻮاه ﻧـﺒﻮد .ﻧـﺎدﯾﺪه ﮔـﺮﻓنت ﺧـﺪا ﻧـﺎدﯾﺪه ﮔـﺮﻓنت ﺣﯿﺎت دﻫـﻨﺪه اﺳـﺖ .آﯾﺎ ﺧـﺪا اﯾﻦ زوج را ﺑـﺪون ﻫﯿﭻ ﺑـﺤﺚ
ﺑﯿﺸﱰی از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد؟
ﺧـﺪا ﻧﺰد آدم و ﺣـﻮا آﻣـﺪ و آﻧـﺎن را ﻧـﺪا در داد .ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﮔـﺰ از ﺧـﺪا ﻧﱰﺳﯿﺪه ﺑـﻮدﻧـﺪ ،آدم و ﺣـﻮا ﴍﻣﺴﺎر ﺑـﻮدﻧـﺪ ،اﺣـﺴﺎس ﮔـﻨﺎه ﮐﺮدﻧـﺪ،
ﻓﻬﻤﯿﺪﻧـﺪ ﮐﻪ ﻋـﺮﯾﺎن ﺑـﻮدﻧـﺪ و ﺧـﻮﯾﺸنت را از ﺣـﻀﻮر ﺧـﺪا ﭘـﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧـﺪ .اﯾﻦ ﻫامن ﮐﺎری اﺳـﺖ ﮐﻪ ﮔـﻨﺎﻫﮑﺎران ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧـﻬﺎ ﺗـﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻋامل ﺧـﻮد را
ﺑ ﺮای اﺟـﺘﻨﺎب از ﺑﯽ آﺑﺮوﯾﯽ ﭘـﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑـﺎ ﻧـﺪاﯾﯽ آرام ﺧـﺪا آدم را ﮔـﻔﺖ ﭼ ﺮا ﻣﯽﺗﺮﺳـﺪ و ﭼ ﺮا ﭘـﻨﻬﺎن ﺷـﺪه ﺑـﻮد .ﺧـﺪا ﻣﯽداﻧﺴـﺖ ﭼـﻪ اﺗـﻔﺎﻗﯽ اﻓـﺘﺎده اﺳـﺖ،
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وﻟﯽ او ﺑـﻪ آدم ﻓﺮﺻﺘﯽ دوﺑـﺎره ﻣﯽدﻫـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﮔـﻨﺎﻫـﺶ اﻋﱰاف منـﻮده و ﺗـﻮﺑـﻪ ﮐﻨﺪ .آدم اﻋﱰاف ﮐﺮد وﻟﯽ ﻓﻮرا ً ﺣﻮا را ﻣﻼﻣـﺖ منـﻮد .ﺣﻮا ﺑـﻪ ﻧـﻮﺑﮥ ﺧـﻮد ﻣـﺎر را
ﻣﻼﻣﺖ منﻮد .ﮔﻨﺎه ﺑﺎ ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎمتﺎن ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
آدم و ﺣﻮا از ﻟـﺤﺎظ ﺟﺴامﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮاﻓـﻖ ﺷـﺒﯿﻪ ﺧـﺪا ﺧـﻠﻖ ﺷـﺪﻧـﺪ .آﻧـﻬﺎ ﻫﯿﭻ متـﺎﯾﻠﯽ ﺑـﻪ ﮔـﻨﺎه و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﻧـﺪاﺷـﺘﻨﺪ .روح ﺧـﺪا ﺗـﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی
اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﺪ ﻓﺮد را ﻣـﺘﻮاﺿـﻊ ﺳـﺎزد ،وﻟﯽ ﻫـﻢ اﮐﻨﻮن آﻧـﻬﺎ ﺧـﺪا را ﻧـﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓـﺘﻨﺪ و ارﺑـﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣـﺎر را اﻧـﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧـﺪ .زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧـﻬﺎ ﻣـﺎر را
ﺑﻌﻨﻮان ارﺑﺎﺑﺸﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺸﺎن ﺷﺒﯿﻪ او ﺷﺪ و ﴍوع ﺑﻪ ﻣﻼﻣﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺮدﻧﺪ) .در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ ﻣﺎر ﮐﻪ ﺑﻮد(.
ﻋـﻠﻢ ﻣـﺪرن ﮐﺪﻫـﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ را ﺑـﺎز ﮐﺮده اﺳـﺖ و ﺑـﻪ روﺷﻨﯽ ﻧـﻘﺶ وراﺛـﺖ را در ﺧـﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑـﻪ ارث رﺳﯿﺪه ﺗـﻮﺿﯿﺢ داد؛ ﺑـﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻨﮑﻪ
ﻓـﺮزﻧـﺪان آدم و ﺣـﻮا ﻃﺒﯿﻌﺖ ﴍم آور ،ﺧـﻮدﺧـﻮاه و ﮔـﻨﺎﻫﮑﺎرﺷـﺎن را ﺑـﻪ ارث ﺑـﺮدﻧـﺪ آﺳـﺎن اﺳـﺖ .ﺣﺘﯽ اﻣـﺮوز زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ ﺑـﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻓـﻘﻂ
ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ آدم و ﺣـﻮا ﺑـﻌﺪ از ﻧـﺎﻓﺮﻣـﺎﻧﯽ از ﺧـﺪا را درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻨﻨﺪ .از اوﻟﯿﻦ ﻟﺤـﻈﺎت زﻧـﺪﮔﯿامن در اﯾﻦ ﺟـﻬﺎن اﻓـﻌﺎل و رﻓـﺘﺎرﻣـﺎن ﺑـﺎ ﺧـﻮدﺧـﻮاﻫﯽ در
آﻣﯿﺨﺖ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ در ﻧـﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﮔـﻨﺎه ﻣﯽﺷﻮد .ﭘـﺲ ﻣـﺎ در ﻃﺒﯿﻌﺘامن ﮔﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ ﮔـﻨﺎﻫﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣـﺎ را ﻧـﺎﭘـﺎک و ﻧـﺎﻻﯾﻖ ورود ﺑـﻪ ﺣـﻀﻮر ﺧـﺪا و
داﺷنت زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا منﯽرﺳﻨﺪ) .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  : ۷ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ2(.
ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﺟـﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯽ درﻧـﮓ آدم و ﺣـﻮا را از ﺑﯿﻦ ﺑﱪد ﺑـﺎ آﻧـﻬﺎ ﻋﻬـﺪی ﺑﺴـﺖ .او ﻋﻬـﺪ ﺑﺴـﺖ در ﻣﯿﺎن ذرﯾّﺖ ﻣـﺎر و ذرﯾّﺖ ﺣـﻮا ﻋـﺪاوت ﻗـ ﺮار
دﻫـﺪ .او ﻋﻬـﺪ ﺑﺴـﺖ ﮐﻪ از ذرﯾﺖ زن ﮐﺴﯽ ﺑـﻪ دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ ﮐﻪ ﺑـﺮ ﻣـﺎر ﻏـﻠﺒﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ منﻮد .ﻣـﺎر ﺑـﻪ ﻧﺴـﻞ زن آزار ﻣﯽرﺳـﺎﻧـﺪ وﻟﯽ در ﻧـﻬﺎﯾﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ
ﺧـﻮرد .اﻣﯿﺪی وﺟـﻮد داﺷـﺖ! آدم و ﺣـﻮا ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﻣﺮد اﻣـﺎ ﻧـﻪ ﺑﯽ درﻧـﮓ .آﻧـﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺪوارﻧـﺪ ﺑـﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه ﮐﻪ ﺑـﺮ ﻣـﺎر ﻏـﻠﺒﻪ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد از ﻣﺮگ
ﺑـﺮﺧﯿﺰﻧـﺪ و دوﺑـﺎره زﻧـﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﱪی ﺑـﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑـﻮد! ﺧـﺪا ﺑـﺨﺸﺶ را ﺑـ ﺮای زوج ﺳـﺎﻗـﻂ در ﮔـﻨﺎه ﮔﺴـ ﱰاﻧﯿﺪ! در ﻧـﻬﺎﯾﺖ ،ﺑـﻌﻨﻮان منـﺎدی از ﻧـﺠﺎت
دﻫـﻨﺪه ﺑﺮای آﻣـﺪن ،ﺧـﺪا ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ از ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد منﻮد ﺗـﺎ آدم و ﺣﻮا ﺑـﺎ اﯾامن آن را ﺑـﻪ ﺟـﺎ آوردﻧـﺪ .ﺑـﻪ ﻧـﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﺧـﺪا ﺧﻮدش اوﻟﯿﻦ ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ را ﺗـﺪارک
دﯾﺪ زﯾﺮا آدم و ﺣـﻮا ﭘـﻮﺳـﺘﻬﺎﯾﯽ از ﺣﯿﻮان از ﺧـﺪا درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ ﺗـﺎ ﻋـﺮﯾﺎﻧﯽ ﺧـﻮﯾﺶ را ﺑـﭙﻮﺷـﺎﻧـﻨﺪ .در واﻗـﻊ ﺣﯿﻮان ﻣﺘﺤـﻤﻞ ﻣـ ﺮﮔﯽ ﻓـﻮری ﺷـﺪ ﮐﻪ آﻧـﻬﺎ
ﺳﺰاوارش ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎل اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎر ﮐﻪ ﺑﻮد و از ﮐﺠﺎ آﻣﺪ.
ﴎی را ﺑ ﺮای ﻣـﺎ ﺑـﺎزﮔـﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣـﺎر ﺗـﻔﺎوﺗﯽ ﺑـﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﻧـﺪاﺷـﺖ .وﻟﯽ ﺷﯿﻄﺎن از ﮐﺠﺎ آﻣـﺪ؟ آﯾﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ؟
ﮐﻼم ﺧـﺪا ّ
اﮔـﺮ ﺧﯿﺮ ،آﯾﺎ او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﴍ ﺑـﻮده اﺳـﺖ؟ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺮﺳـﺸﻬﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ ﺑـ ﺮای ﭘـﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ آﻧـﻬﺎ ﻧـﻈﺮﯾﻪﻫـﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﻣـﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﮐﻼم
ﺧﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ .اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎء در ﮐﻼم ﺧﺪا ﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺧـﺪا در ﻗﺮون ﮔـﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮﺷـﺘﻪ ای ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻟﻮﺳﯿﻔﺮ را آﻓـﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺗـﺒﻪ ای ﺑـﺎﻻ ﺑﻮد .او از متـﺎم ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺗـﺮ و ﺑـﺎﻫﻮﺷـﱰ ﺑﻮد .در
او ﴍی ﻧـﺒﻮد .وﻟﯽ درﺳـﺖ ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ اﻧـﺴﺎن ﻫـﺎ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اﻧـﺘﺨﺎب داد ،او ﺑـﻪ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اﻧـﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﻃﻐﯿﺎن ﯾﺎ ﭘﯿﺮوی از ﺧـﺪا ﺑـﺮ ﭘـﺎﯾﻪ
ﻣـﺤﺒﺖ را داد .ﺑـﻪ وﻗـﺘﺶ و ﺑﺮای دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣـﺎ درک منﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻟﻮﺳﯿﻔﺮ ﺧﻮاﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺧـﺪا ﯾﮑﺴﺎن ﺑـﺎﺷـﺪ .او ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣـﺎﻧﺮوای آﺳامن ﺑـﺎﺷـﺪ و ﻣﻮرد
ﭘـﺮﺳـﺘﺶ ﻗـ ﺮار ﮔﯿﺮد .ﻧـﺎﭘـﺴﻨﺪ ﺑـﻪ ﻧـﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻫامن ﮐﺎری اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺧـﻮدﭘـﺴﻨﺪی اﻧـﺠﺎم ﻣﯽدﻫـﺪ .اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ را وادار ﺑـﻪ اﻓﮑﺎر و ﮐﺎرﻫـﺎی ﻧـﺎﭘـﺴﻨﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻟﻮﺳﯿﻔﺮ ﺑـﻪ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن دﯾﮕﺮ ﮔـﻔﺖ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺣـﺎﮐﻤﯽ ﻇـﺎمل ﺑﻮد .او ﮔـﻔﺖ :ﺧـﺪا ادﻋـﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮدﺧﻮاه ﻧـﺒﺎﺷـﺪ وﻟﯽ ﺑـﻪ اﻃـﺎﻋـﺖ و ﻋـﺒﺎدت ﻫـﻤﮕﺎن ﻧﯿﺎز
دارد ،ﺑـﻨﺎﺑـ ﺮاﯾﻦ ﺧـﻮدش را ﻧـﻘﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟـﻮﺳﯿﻔﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑـﻪ اﻃـﺎﻋـﺖ ﺧـﺪا ﻧﯿﺎز ﻧـﺪارد .او ﮔـﻔﺖ :اﺣﮑﺎم ﺧـﺪا ﺑـ ﺮای آزادﯾﻬﺎی ﻓـﺮﺷـﺘﮕﺎن
ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺑـﻮد .او ﮔـﻔﺖ :اﮔـﺮ ﻫـﻤﻪ در ﺑـﻨﺪ اﺣﮑﺎم ﺧـﺪا ﻧـﺒﻮدﻧـﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎرﻫـﺎی درﺳـﺖ را اﻧـﺠﺎم ﻣﯽدﻫـﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫـﻤﻪ ﻣﺨـﻠﻮﻗـﺎت ﺑـﺪون ﮐﻤﮏ ﺧـﺪا
ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﻨﺪ .او ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﻧﯿﮑﯽ را از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت درﯾﻎ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺧـﺪا و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن وﻓـﺎدار ﺗﻼش ﮐﺮدﻧـﺪ ﺗـﺎ ﻟﻮﺳﯿﻔﺮ و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﻣـﺘﻤ ّﺮد را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﻄﺎﻫـﺎﯾﺸﺎن ﻣـﺘﻘﺎﻋـﺪ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ آﻧـﻬﺎ منﯽﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﺑـﭙﺬﯾﺮﻧـﺪ .ﺧـﺪا
ﭼـﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺎل ﭼﻨﯿﻦ اﺗـﻬﺎﻣـﺎت ﺳﺨﺘﯽ را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑـﻮدﻧـﺪ و ﻫﺮﮔـﺰ متﺮدی وﺟـﻮد ﻧـﺪاﺷـﺖ .ﺗـﺎ ﻗـﺒﻞ از اﯾﻦ ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ آرام و ﻫامﻫﻨﮓ ﺑـﻮد.
اﮔـﺮ ﺧـﺪا ﺑـﻼﻓـﺎﺻـﻠﻪ ﻟـﻮﺳﯿﻔﺮ را ﻧـﺎﺑـﻮد ﻣﯽﮐﺮد روح ﴎﮐﺸﯽ در اذﻫـﺎن ﺑـﺮﺧﯽ ﻓـﺮﺷـﺘﮕﺎن ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣـﺎﻧـﺪ .ﺑـﺬر اﺗـﻬﺎم ﺑـﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧـﺪا اداﻣـﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻪ
ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺳﯿﺮت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺪا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ .اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﺒﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺧﺪا در ﺗﻼش ﺑﻮد!
ﺗـﻨﻬﺎ راه ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻫـﻤﻪ ﻣﺨـﻠﻮﻗـﺎت ﺑـﺎﻫـﻮش اﯾﻦ ﺑـﻮد ﮐﻪ ﻟـﻮﺳﯿﻔﺮ اﺟـﺎزه داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ اﺻـﻮل ﻃﻐﯿﺎﻧـﺶ ﺑـﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧـﺪا را ﮐﺎﻣـﻞ ﮐﻨﺪ
ﺑـﻄﻮری ﮐﻪ ﻫـﻤﻪ ﺧـﻠﻘﺖ ﺑـﺘﻮاﻧـﻨﺪ ﺷـﺎﻫـﺪ ﻧـﺘﺎﯾﺞ ﮐﻨﺎر ﮔـﺬاﺷـنت اﺣﮑﺎم ﺧـﺪا ﺑـﺎﺷـﻨﺪ؛ ﺑـﻨﺎﺑـ ﺮاﯾﻦ ﻟـﻮﺳﯿﻔﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﺷـﺪ )ﻣـﺘﺨﺎﺻـﻢ( .ﻣـﺘﺎﺳـﻔﺎﻧـﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺴﯿﺎری از
ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن را ﻣـﺘﻘﺎﻋـﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ او را در ﻃﻐﯿﺎﻧـﺶ ﺑـﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧـﺪا دﻧـﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧـﺪا ﺧـﻮاﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﺑ ﺮای دوره ای وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻫﻤﮕﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻦ اﺻﻮل ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا و اﺻﻮل ﺧﻮددوﺳﺘﯽ ﺷﯿﻄﺎن ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﯿﻄﺎن و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎﻧـﺶ ﺑـﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﻓﺮﺷـﺘﻪ ﻣـﻘﺮب و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎﻧـﺶ ﺟـﻨﮓ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﴎﮐﺶ ﺟـﺎی ﺧـﻮد را در آﺳامن از دﺳـﺖ دادﻧـﺪ.
ﻫـﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧـﻬﺎ ﺑـﻪ زﻣﯿﻦ اﻧـﺪاﺧـﺘﻪ ﺷـﺪﻧـﺪ ،ﺷﯿﻄﺎن ﺑـﻪ ﻣـﺎر ﻣـﺒﺪل ﺷـﺪ و متﺮﮐﺰش را ﺑـﺮ ﻓـﺮﯾﺐ آدم و ﺣـﻮا ﻗ ﺮار داد .ﻫـﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧـﻬﺎ اﻧـﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧـﺪ ﺑـﺠﺎی
ﺧﺪا ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻧﱪدی ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ ﺧﺪا و ﺷﯿﻄﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ) .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۸ﻧﱪد ﺑﺰرگ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ3(.
ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ ﺑـﻪ آدم و ﺣـﻮا ﺳـﭙﺮده ﺷـﺪ .زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻌﺘﺸﺎن را ﺑـﺎ ﻗـﺒﻮل ﺗـﻮﺻﯿﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑـﻪ او دادﻧـﺪ ،در واﻗـﻊ آﻧـﻬﺎ
ﺣﮑﻮﻣـﺘﺸﺎن ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ را ﺑـﻪ او ﺳـﭙﺮدﻧـﺪ؛ ﺑـﻨﺎﺑـ ﺮاﯾﻦ ﺷﯿﻄﺎن ﻣـﺪﻋﯽ ﺷـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟـﻬﺎن از آن اوﺳـﺖ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧـﻮدﺧـﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺗـﻮﺳـﻂ آدم و ﺣـﻮا
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ،اﺻﻮل ﺷﯿﻄﺎن ﻧﯿﺰ در ﻓﺮزﻧﺪان آدم و ﺣﻮا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
آدم و ﺣﻮا ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑﺴﯿﺎری داﺷـﺘﻨﺪ وﻟﯽ دو ﺗـﻦ از ﻣـﻌﺮوﻓﱰﯾﻦ ﻗـﺎﺋـﻦ و ﻫـﺎﺑﯿﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ .ﯾﮏ روز ﻗـﺎﺋـﻦ و ﻫـﺎﺑﯿﻞ ﺑﺮای ﺧـﺪا ﻫـﺪﯾﻪ ای آوردﻧـﺪ .ﻗـﺎﺋـﻦ
ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﻓﺮﻣـﺎن ﺧـﺪا ﻫـﺪﯾﻪ ای از ﻣـﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ﺑـ ﺮای ﺧـﺪاوﻧـﺪ آورد .در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫـﺎﺑﯿﻞ از ﺗـﻌﺎﻟﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ آدم و ﺣـﻮا داده ﺑـﻮد اﻃـﺎﻋـﺖ ﮐﺮد و
ﺣﯿﻮان ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ منﻮد .اﻟـﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺧـﺪا از ﻫـﺪﯾﮥ ﻗـﺎﺋـﻦ ﻧـﺎراﺿﯽ ﺑﻮد .ﺑـﺎ اﻫـﺪای ﻣـﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ﻗـﺎﺋـﻦ ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﻧـﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾامﻧـﺶ در ﻋـﻤﻞ ﺧﻮدش ﺑﻮد .ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ
او ﺑ ﺮاﺳـﺎس ﯾﮏ ﻋـﻤﻞ ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ و اﻋﺘامد ﺑـﻪ آﻣـﺪن ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه ﺳـﺎﺧـﺘﻪ ﻧﺸـﺪه ﺑـﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﻋﺘامد ﺑـﻪ ﺧـﻮدش ﺑـﻮد .ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ ﻧـﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧـﺪازه
ﺧـﺪا ﺑ ﺮای رﺳـﺘﮕﺎرﯾﺶ ،ﺧـﺪا ﺑـﺎ ﻗـﺎﺋـﻦ روﺑﺮو ﺷـﺪ و درﺑـﺎره ﻧـﮕﺮش اﺷـﺘﺒﺎﻫـﺶ ﺑـﻪ او اﺧـﻄﺎر داد .در ﻋـﻮض ﻗـﺎﺋـﻦ ﺑـﺠﺎی ﺗـﻮﺑـﻪ ﮐﺮدن ،ﺧـﺸﻤﻨﺎک ﺷـﺪ و ﺑ ﺮادرش
ﻫﺎﺑﯿﻞ را ﮐﺸﺖ .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﺟﻬﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻮد! ﻧﮋاد ﺑﴩ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش اﺣﮑﺎم ﺧﺪا را دﯾﺪ.
info@ahdejadeed.com
www.ahdejadeed.com

Email:
website:

P.O. BOX 837 MURRIETA, CA 92564

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ+90 531 294 9230 :
ﺗﻠﻔﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ+1 818 341 5547 :

ﮔـﻨﺎه ﺧﯿﻠﯽ ﴎﯾﻊ در ﻣﯿﺎن متـﺎﻣﯽ ﺑﴩ ﺷـﺎﯾﻊ ﺷـﺪ و ﺟـﻬﺎن آﻧـﻘﺪر ﮔـﻨﺎﻫﮑﺎر ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓـﺖ آن را ﺑـﺎ ﻃﻮﻓـﺎن ﻧـﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﺧـﺪا ﻫـﻤﻪ
ﭼﯿﺰ را ﻧـﺎﺑﻮد ﻧﮑﺮد .از ﻣﯿﺎن متـﺎم اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎی روی زﻣﯿﻦ ﺧـﺪا ﯾﮏ اﻧـﺴﺎن ﺑـﺎ اﯾامن ﯾﺎﻓـﺖ .اﺳـﻤﺶ ﻧﻮح ﺑﻮد و ﺧـﺪا ﺑـﻪ او ﻓﺮﻣـﺎن داد ﺗـﺎ ﺑﺮای ﻧـﺠﺎت ﺗـﻌﺪاد ﻗﻠﯿﻞ
اﯾامن داران و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺴﺎزد.
داﺳـﺘﺎن ﻃـﻮﻓـﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣـﺸﻬﻮر اﺳـﺖ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﻫـﻨﮕﻬﺎی ﺟـﻬﺎن ﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫـﺎ از ﻧـﻘﺶ ﻣـﺎﯾﻪ داﺳـﺘﺎن ﻃـﻮﻓـﺎن
اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣـﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻮح ﺟـﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ ﮐﻮه آرارات در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﻬـﻠﻮ ﮔﺮﻓـﺖ؛ اﻣـﺎ داﺳـﺘﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻮح ﺟـﺪی اﺳـﺖ .ﻣـﺎ ﻧـﺒﺎﯾﺪ
ﺑـﻪ آن ﻓـﻘﻂ ﺑـﻌﻨﻮان ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺳـﺎده ﮐﻪ ﻃﯽ ﻗﺮون ﻣـﻮرد ﻣـﺒﺎﻟـﻐﻪ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑـﻨﮕﺮﯾﻢ .اﮔـﺮ ﺧـﺪا ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﺪ آب را ﺑﯿﺎﻓـﺮﯾﻨﺪ ،او ﻣﺴـﻠامً ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﺪ متـﺎم
ﺟﻬﺎن را ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻮﻓﺎن ﻏﺮق ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﭼﺮا ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؟ او ﮔﻨﺎه را ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺖ.
داﺳـﺘﺎن ﻃﻮﻓـﺎن ﻧﻮح ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺟـﺬاب اﺳـﺖ وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮاﺗـﺮ از ﯾﮏ داﺳـﺘﺎن اﺳـﺖ .ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،ﺧـﺪا از روﯾﺪادﻫـﺎ ﮔـﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ
ﻋـﻨﻮان ﻋﱪﺗﯽ ﺑﺮای آﻧـﭽﻪ ﮐﻪ او در آﯾﻨﺪه اﻧـﺠﺎم ﺧﻮاﻫـﺪ داد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧـﺪا ﺗﻮﺳـﻂ اﻧﺒﯿﺎء ﮔـﻔﺖ روزی او ﺟـﻬﺎن را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﺗـﺶ ﻫامﻧﻨﺪ ﻃﻮﻓـﺎن ﻧـﺎﺑﻮد
ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃـﻮﻓـﺎن اﻟـﮕﻮ و منﻮﻧـﻪ ای از داوری ﺧـﺪا ﻣﯽﺷﻮد .ﺗـﻔﺎوت ﺑﺰرﮔﯽ وﺟﻮد دارد؛ ﻫـﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺟـﻬﺎن را ﺑـﺎ آﺗـﺶ ﻧـﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔـﻨﺎه
دوﺑﺎره اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .داوری ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!
ﻃﻮﻓـﺎن ﻧﻮح ﺟـﻨﺒﻪ ﻣـﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد .ﺗـﻌﺪاد ﮐﻤﯽ )ﺑﺮای منﻮﻧـﻪ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣـﺎﻧﺪﮔـﺎن( ﻧـﺠﺎت ﯾﺎﻓـﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺧـﺪا را ﺑـﺎور ﮐﺮدﻧـﺪ.
ﺑـﺎ اﯾﻦ وﺟـﻮد ﻫـﻤﻪ ﺑﯽ اﯾامﻧـﺎن ﻣﺮدﻧـﺪ .ﭘـﺲ ﺧـﺪا ﺟـﻬﺎن را در ﭘـﺎﯾﺎن زﻣـﺎن ﻣـﻘﺮر ﺑـﺎ آﺗـﺶ ﻧـﺎﺑـﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد .ﺗـﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﭘﯿﺎم ﺧـﺪا اﯾامن دارﻧـﺪ ﻧـﺠﺎت
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑـﻌﺪ از ﻃـﻮﻓـﺎن ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﺷـﺪﻧـﺪ آﯾﺎ ﺑـﻪ ﺧـﺪا اﯾامن و اﻋﺘامد داﺷـﺘﻨﺪ؟ ﻣـﻄﺎﺑـﻖ ﺑـﺎ ﮔـﻔﺘﻪ اﻧﺒﯿﺎء ،اﮐرثﯾﺖ ﻣﺮدم
اﯾامن ﻧـﺪاﺷـﺘﻨﺪ .ﺧـﺪا ﺑـﻪ اﻧـﺴﺎن ﮔـﻔﺖ ﮐﺜﯿﺮ ﺷـﻮﯾﺪ و زﻣﯿﻦ را ﭘـﺮ ﺳـﺎزﯾﺪ؛ اﻣـﺎ دوﺑـﺎره آﻧـﻬﺎ ﺷﻮرش ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﺷﻬﺮی ﺑـﻨﺎ ﻧـﻬﺎدﻧـﺪ ﺗـﺎ ﻧـﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷـﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺮﺟﯽ ﴎ ﺑـﻪ آﺳامن ﮐﺸﯿﺪه ﻧﯿﺰ ﺑـﻌﻨﻮان ﭘـﻨﺎﻫـﮕﺎﻫﯽ در ﺑ ﺮاﺑـﺮ ﻃـﻮﻓـﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺳـﺎﺧـﺘﻨﺪ! ﺧـﺪا از متﺮد ﺑﯿﺶ از اﻧـﺪازه اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ ﺑـﺎﯾﺪ واﻗـﻌﺎً ﻧـﺎراﺣـﺖ ﺷـﺪه ﺑـﺎﺷـﺪ.
ﺷـﺎﯾﺪ ﺷﯿﻄﺎن داﺷـﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺪا و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎﻧـﺶ ﻃـﻌﻨﻪ ﻣﯽزد زﯾﺮا او در ﻓـﺮﯾﺐ دادن اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ و ﺗﺤـﺮﯾﮏ آﻧـﻬﺎ ﺑـﻪ ﻃﻐﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣـﻮﻓـﻖ ﺑـﻮد .ﺑـ ﺮای اﺟـﺘﻨﺎب از
ﻧـﺎﺑـﻮدی ﺑﯿﺸﱰ و ﺑ ﺮای ﻣﺤـﺪود ﮐﺮدن ﺗـﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺑﴩﯾﺖ ﺑ ﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﴍارت ﺑﯿﺸﱰ ،ﺧـﺪا زﺑـﺎن ﻣﺮدﻣـﺎن را ﻣـﺸﻮش ﺳـﺎﺧـﺖ ﺗـﺎ ﺳـﺨﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧـﻔﻬﻤﻨﺪ.
ﭘـﺲ آﻧـﻬﺎ دﺳـﺘﻮر اﺻﻠﯽ ﺧـﺪا را ﺑﺮآوردﻧـﺪ؛ آﻧـﻬﺎ در ﻗـﺒﺎﯾﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷـﺪﻧـﺪ و ﺑـﺮ روی متـﺎم زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺮدﯾﺪﻧـﺪ .ﺧـﺪا اﻏـﻠﺐ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔـﻨﺎه ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ را ﭘـ ﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽمنـﻮد .ﺳـﭙﺲ او ﭘﯿﺎم آوری ﻓـﺮﺳـﺘﺎد و آﻧـﻬﺎ را ﺑـﻪ ﺗـﻮﺑـﻪ ﻓـ ﺮا ﺧـﻮاﻧـﺪ .ﺧـﺪا منﯽﺧـﻮاﺳـﺖ ﮐﻪ اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ را ﻧـﺎﺑـﻮد ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﯽﺧـﻮاﺳـﺖ ﻧـﺠﺎﺗـﺸﺎن دﻫـﺪ! ﭘـﺲ او ﮐﺴﯽ را ﻓـﺮﺳـﺘﺎد ﺗـﺎ اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ را در اﯾامن ﺣﻘﯿﻘﯽ دور ﻫـﻢ ﺟـﻤﻊ ﮐﻨﺪ ،اﻧـﺴﺎﻧﯽ ﺑـﻨﺎم اﺑـ ﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻫـﻤﻪ ﻣـﺎ او را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.
ﺑـﻪ رﻏـﻢ زﻧـﺪﮔﯽ در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬـﺮﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑـﺖ ﭘﺮﺳـﺖ ،اﺑ ﺮاﻫﯿﻢ ﺧـﻮدش را ﭘـﺎک ﻧـﮕﺎه داﺷـﺖ و ﺑـﺖ ﭘﺮﺳـﺘﯽ ﻫـﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧـﺶ را ﻧـﭙﺬﯾﺮﻓـﺖ .ﯾﮏ
روز ﺧـﺪا اﺑ ﺮاﻫﯿﻢ را ﺧـﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ اﯾامن ﻗـﺪم ﺑﺮدارد و ﺑـﻪ زﻣﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮود .در آن ﻫـﻨﮕﺎم اﺑ ﺮاﻫﯿﻢ ﻧـﺎم آﻧـﺠﺎ را منﯽداﻧﺴـﺖ ،وﻟﯽ ﻣـﺎ آن را ﺑـﻌﻨﻮان ﮐﻨﻌﺎن ﯾﺎ
ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ ﻣﯽﺷـﻨﺎﺳﯿﻢ .در ﻧـﻬﺎﯾﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧـﺎﻧﻮاده اش را ﺑﺮداﺷـﺖ ،ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬـﺮﯾﻦ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑـﻪ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ ﻋـﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮد .اﺑـﺘﺪا آﻧـﻬﺎ ﺑـﻪ ﺷامل را ﺳـﻔﺮ ﮐﺮدﻧـﺪ
و در ﻫـﺎران ) (Haranزﻧـﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ ﺟـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘـﺪر اﺑ ﺮاﻫﯿﻢ درﮔـﺬﺷـﺖ .ﺑـﻌﺪ از ﻓـﻮت ﭘـﺪرش ،اﺑ ﺮاﻫﯿﻢ ﺑﯿﺸﱰ اﻗـﻮاﻣـﺶ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑـﻪ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ ﻋـﺰﯾﻤﺖ
ﮐﺮد .در ﺧﻮاب ،ﺧـﺪا ﺑـﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻬـﺪ ﺑﺴـﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﺴـﻠﺶ ﻫـﻤﻪ ﺟـﻬﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ .ﺧـﺪا اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ را ﺑـﺮ روی ﻫـﻤﻪ زﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺸﻮش ﮐﺮدن
زﺑـﺎﻧـﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺮد اﻣـﺎ ﺧـﺪا ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ ﻫـﻤﻪ زﻣﯿﻦ را از ﻃـﺮﯾﻖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑـﺎ اﯾامن ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺒﺨﺸـﺪ؛ اﻣـﺎ ﭼـﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺮزﻧـﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫامن
ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﴎ ﺷﯿﻄﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺑﯿﺪ؟
اﺑﺮاﻫﯿﻢ داﺷـﺖ ﺳـﺎﻟـﺨﻮرده ﻣﯽﺷـﺪ و ﻫﻤﴪش ﺳـﺎرا ﻓﺮزﻧـﺪی ﻧـﺪاﺷـﺖ ،ﭘـﺲ ﺳـﺎرا اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺑـﻪ ﮐﻨﯿﺰش ﺑـﻪ زﻧﯽ در آورد ﺗـﺎ ﻋﻬـﺪ ﺧـﺪا درﺑـﺎره ﻓﺮزﻧـﺪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎﺑـﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ اش ﺑـﻪ ﯾﮏ اﺷـﺘﺒﺎه ﺑـﺰرگ ﺗـﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪ .ﺗـﺎ آن ﻟﺤـﻈﻪ اﺑـ ﺮاﻫﯿﻢ از اﺣﮑﺎم ﺧـﺪا درﺑـﺎره ازدواج اﻃـﺎﻋـﺖ ﮐﺮده ﺑـﻮد .ﺳـﺎرا ﺗـﻨﻬﺎ ﻫﻤﴪ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و ﭼـﻨﺪ ﻫﻤﴪی ﺟﺰء ﻧـﻘﺸﻪ ﺧـﺪا ﻧـﺒﻮد؛ اﻣـﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺳـﺎرا ﺑـﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪش ﻋـﻤﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد اﻋﺘامد ﻧﮑﺮدﻧـﺪ .ﺧـﺪا دوﺑـﺎره ﺑـﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﺳـﺨﻦ ﮔـﻔﺖ ﮐﻪ او ﭘـﺪر اﻣـﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﺳـﺎرا ﺧﻮاﻫـﺪ زاﯾﯿﺪ .وﻟﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺳـﺎرا ﺑﺮای داﺷـنت ﻓﺮزﻧـﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳـﺎﻟـﺨﻮرده ﺑﻮدﻧـﺪ .ﺳـﺎرا در دل ﺧﻮد
درﺑﺎره زاﯾامن ﮐﺮدﻧﺶ ﺧﻨﺪﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ آن واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧـﺪا ﻣﻌﺠـﺰه ای منـﻮد ،ﺳـﺎرا ﺣـﺎﻣـﻠﻪ ﺷـﺪ! آﯾﺎ ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﺪ ﺗـﻌﺠﺐ ﻫﺮﮐﺲ درﺑـﺎره زاﯾامن ﺳـﺎرا را ﺗـﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ درﺳـﺖ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﺳـﺎﻟـﻬﺎی ﭘـﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻋـﻤﺮش را ﺳـﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮد؟ ﻣـﻄﻤﺌﻨﺎ ﻫـﻤﻪ در ﻣـﻮردش ﺳـﺨﻦ ﻣﯽﮔـﻔﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﭼـ ﺮا ﺧـﺪا اﺟـﺎزه واﻗـﻊ ﺷـﺪن اﯾﻦ روﯾﺪادﻫـﺎ ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺗـﻔﺎق ﻣﯽاﻓـﺘﺎدﻧـﺪ را
ﻣﯽدﻫـﺪ؟ ﭼﺮا ﺧـﺪا ﺑـﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺳـﺎرا اﺟـﺎزه داد ﺗـﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ ﻓـﺮزﻧـﺪ دار ﺷـﺪن از ﮐﻨﯿﺰ اﺷـﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ داﺳـﺘﺎن ﻃـﻮﻓـﺎن
منﻮﻧﻪ ای از وﻗﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ً رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل و اﻟﮕﻮ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ درﺑﺎره ﻧﺠﺎت ﻣﯽ آﻣﻮزد.
ﺧـﺪا ﻋﻬـﺪ ﺑﺴـﺖ ﮐﻪ او ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه ای ﺧـﻮاﻫـﺪ ﻓﺮﺳـﺘﺎد ﺗـﺎ ﺷﯿﻄﺎن را ﺷﮑﺴﺖ دﻫـﺪ و ﺑـﺮ ﻣﺮگ ﭘﯿﺮوز ﺷـﻮد .ﺧـﺪا ﻋﻬـﺪ ﺑﺴـﺖ ﮐﻪ او از ﻧﺴـﻞ
اﺑ ﺮاﻫﯿﻢ ﻇـﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ اﺑ ﺮاﻫﯿﻢ و ﺳـﺎرا ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧـﺪ ﺧـﺪا ﺑ ﺮای اﻧـﺠﺎم ﻋﻬـﺪش ﺑـﻪ ﮐﻤﮏ اﺣﺘﯿﺎج دارد .آﻧـﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓـﺘﻨﺪ ﺗـﺎ ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪۀ ﻣـﻮﻋـﻮد را
ﺧﻮدﺷـﺎن آﻣـﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺧـﺪا داﺷـﺖ ﺑـﻪ ﺑﴩﯾﺖ درﺳﯽ ﻣـﻬﻢ ﻣﯽآﻣﻮﺧـﺖ .اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ منﯽﺗﻮاﻧـﻨﺪ ﺧﻮدﺷـﺎن را ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪ .ﻣـﺎ ﮔـﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣـﺘﻮﻟـﺪ ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ و ﴍم و
ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﻣـﺎن ﮐﻪ ﻣـﺎ را در ﺣـﻀﻮر ﺧـﺪا ﻧـﺎﭘـﺎک ﻣﯽﺳـﺎزﻧـﺪ را در ﻫـﻤﻪ ﮐﺎرﻫـﺎﯾامن ﻣﺨـﻠﻮط ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺳﯿﺮت ﻣـﺎ ﻧـﺎدرﺳـﺖ اﺳـﺖ و ﻣـﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼـﻘﺪر ﺳـﺨﺖ
ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻄﻬﯿﺮش ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
ﻣـﺠﺎزات ﺷﮑﺴنت اﺣﮑﺎم ﺧـﺪا ﻣﺮگ اﺑـﺪی اﺳـﺖ .ﻣـﺠﺎزات ﻣﺮگ اﺑـﺪی را ﭼـﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﺪ ﺑـﭙﺮدازد و دوﺑـﺎره زﻧـﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟ اﺣﮑﺎم ﺧـﺪا ﻫامﻧﻨﺪ
ﺧـﻮد او ﻣـﻘﺪس ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺗـﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ اﺣﮑﺎم ،در ارزش ﺑـﺎ ﺳﯿﺮت ﺧـﺪا ﻣـﺴﺎوی اﺳـﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ ﺑ ﺮای ﮔـﻨﺎه ﺑـﺸﻮد .ﻫـﺪف ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ ﺣﯿﻮان
آن ﺑـﻮد .ﺑـﻪ ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه اﺷـﺎره داﺷـﺖ .ﻣـﺎ منﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺣﯿﺎت اﺑـﺪی را ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣـﺎ اﻃـﺎﻋـﺖ ﮐﺎﻣـﻞ را داﺷـﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﮔـﻨﺎه ﮐﺮده اﯾﻢ .ﺑﴩ
ﻣﺤـﺪود ﺑﺮای ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردن ﺣﯿﺎت اﺑـﺪی ﮐﻪ ارزﺷﯽ ﻧـﺎﻣﺤـﺪود دارد ﻫﯿﭻ ﮐﺎری منﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﮑﻨﺪ .ﭘـﺲ ﻣـﺎ ﺑـﺎ اﻧـﺠﺎم اﻋامل ﻧﯿﮏ منﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧـﻮﯾﺸنت را ﻧـﺠﺎت
دﻫﯿﻢ .اﻋامل "ﻧﯿﮏ" ﻣـﺎ ﻫـﻤﻪ ﺑـﺎ ﺧـﻮدﺧـﻮاﻫﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﻧـﺪ .آﻧـﻬﺎ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﮏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣـﺎ منﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﺎ دﻋـﺎﻫـﺎﯾامن ﺣﯿﺎت اﺑـﺪی را ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورﯾﻢ
زﯾﺮا دﻋـﺎﯾامن منﯽﺗـﻮاﻧـﺪ ﻣـﺠﺎزات ﻣـﺮگ اﺑـﺪی را ﺑـﭙﺮدازد .ﺑـﺎ زﯾﺎرت ﻋـﺘﺒﺎت ﻣـﻘﺪس منﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﻧـﺠﺎت را ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻫـﺎ ﺳﯿﺮت ﻣـﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
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منﯽدﻫـﻨﺪ .ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ و آن ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه ﺗـﻮﺳـﻂ ﺧـﺪا وﻋـﺪه داده ﺷـﺪه ﺑـﻮد .ﺑـ ﺮای اﺛـﺒﺎت اﯾﻨﮑﻪ ﻧـﺠﺎت ﺗـﻮﺳـﻂ ﻋﻬـﺪ ﺑـﻪ ﺟـﻬﺎن
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺧـﺪا ﻣﻌﺠﺰه ای اﻧـﺠﺎم داد ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از ﻫﻤﴪش ﺳـﺎرا ﭘﴪی ﺑـﺪﻫـﺪ .ﺑـﻪ آدم و ﺣﻮا وﻋـﺪه داده ﺷـﺪ ﮐﻪ ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه از ﻧﺴـﻞ ﭘﴪﺷﺎن اﺳـﺤﺎق
ﻇـﻬﻮر ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد .درﺳـﺖ ﻣـﺎﻧـﻨﺪ اﺳـﺤﺎق ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟـﺪی ﻣﻌﺠﺰه آﺳـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ منﻮﻧـﻪ و اﻟـﮕﻮی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻧـﺸﺎن دادن ﺑـﻪ ﻣـﺎﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻧﺠﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻼش اﻧﺴﺎﻧﯽ منﯽآﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﯿﺾ ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎی ﺧﺪا.
اﺳـﺤﺎق ﭘﴪی ﺑـﻨﺎم ﯾﻌﻘﻮب داﺷـﺖ و ﺧـﺪا ﻋﻬـﺪ آﻣـﺪن ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه از ﻃـﺮﯾﻖ ﻧﺴـﻠﺶ را ﺑـﺎ او ﺗـﺎزه ﮐﺮد .آﯾﺎ اﻧـﺘﻈﺎر ﭼﯿﺰی را ﮐﺸﯿﺪن ﺳـﺨﺖ
ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣـﺎ ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﴎﯾﻊ ﻣﯽﺧـﻮاﻫﯿﻢ .ﻣـﺎ راﯾﺎﻧـﻪ و ﺗـﻠﻔﻨﻬﺎی ﻫـﻮﺷـﻤﻨﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎ اﻃـﻼﻋـﺎت ﻓـﻮری ﻣﯽدﻫـﻨﺪ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣـﻨﺘﻈﺮ راه اﻧـﺪازی ﯾﮏ
ﺑﺮﻧـﺎﻣـﻪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ،ﭼـﻨﺪ ﺑـﺎر ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼـﻘﺪر ﺑـﺎﯾﺪ ﺑ ﺮای اﯾامﻧـﺪار روزﮔـﺎران ﮔـﺬﺷـﺘﻪ اﻧـﺘﻈﺎر ﺑ ﺮای ﻧﺴـﻠﻬﺎ ﺗـﺎ ﻋﻬـﺪ ﺧـﺪا ﺗـﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑـﺪ دﺷـﻮار ﺑـﻮده اﺳـﺖ!
اﺑ ﺮاﻫﯿﻢ و اﺳـﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﻫـﻤﻪ ﺑـﺎ اﯾامن ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿـﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ و اﻧـﺘﻈﺎر ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه ﻣـﻮﻋـﻮد را ﮐﺸﯿﺪﻧـﺪ .وﻟﯽ ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه در دوره زﻧـﺪﮔﯽ ﺷـﺎن
ﻇـﻬﻮر ﻧﮑﺮد .ﻋـﺎﻗـﺒﺖ ﻓﺮزﻧـﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑـﻪ ﻣﴫ ﻋـﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ .ﺣﺘﯽ ﺷام ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ در ﻓﯿﻠﻢ داﺳـﺘﺎن ﻋـﺰﯾﻤﺖ ﯾﻌﻘﻮب و ﺑﺮادراﻧـﺶ
ﺑـﻪ ﻣﴫ را دﯾﺪه ﺑـﺎﺷﯿﺪ .ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل ﺑـﻪ وﻗـﺘﺶ ﻓـﺮزﻧـﺪان ﯾﻌﻘﻮب )ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ( ﺑـﺮده ﻫـﺎی ﻣﴫﯾﺎن ﺷـﺪﻧـﺪ .ﺑـﻪ ﻣـﺮور زﻣـﺎن ﺑﺴﯿﺎری از آﻧـﻬﺎ اﻋامل ﺑـﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺎن را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑـﻌﺪ از ﭼـﻨﺪﯾﻦ ﺳـﺎل ،ﺧـﺪا ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه ای ﺑـﻨﺎم ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .از ﻃـﺮﯾﻖ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻓﺮﻋـﻮن ﮔـﻔﺖ ﺗـﺎ ﻗﻮم اﴎاﺋﯿﻞ را از ﺑﺮدﮔﯽ رﻫـﺎ
ﮐﻨﺪ .ﺧـﺪا ﻣـﺤﺘﺎج ﻧـﺒﻮد ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻓـﺮﻋـﻮن ﻓﺮﻣـﺎن دﻫـﺪ ﺗـﺎ اﺟـﺎزه ﺑﯿﺮون رﻓنت ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ را ﺑـﺪﻫـﺪ .اﮔـﺮ او ﻣﯽﺧـﻮاﺳـﺖ ،ﻣﯽﺗـﻮاﻧﺴـﺖ ﻣﴫﯾﺎن را ﺑـﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ
ﻧـﺎﺑـﻮد ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﺧـﺪا ﻣﯽﺧـﻮاﺳـﺖ ﻓـﺮﻋـﻮن ﺧـﻮدش اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﮕﯿﺮد .ﭼ ﺮا ﺧـﺪا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد؟ ﺧـﺪا ﻣـﺤﺒﺖ اﺳـﺖ و ﻣﯽﺧـﻮاﺳـﺖ ﻓـﺮﻋـﻮن ﺑـﺖ ﭘﺮﺳـﺖ
ﻣـﺘﻮاﺿـﻊ ﺷﻮد و در ﺣـﻀﻮر ﺧـﺪا ﺗـﻮﺑـﻪ ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﻧـﺠﺎت ﯾﺎﺑـﺪ .آﯾﺎ ﺧـﺪا ﺑـﺨﺸﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ؟ اﻣـﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﻗـﻠﺒﺶ را ﺳـﺨﺖ ﮐﺮد و اﺟـﺎزه ﻧـﺪاد ﺑﻨﯽ
اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺧـﺪا از ﻃـﺮﯾﻖ ﻣـﻮﺳﯽ ﻣﻌﺠـ ﺰاﺗﯽ اﻧـﺠﺎم داد و ﺑـﺮ ﴎ ﻣﴫﯾﺎن ﺑـﻼﯾﺎﯾﯽ رﺳـﺎﻧـﺪ .آﺧـﺮﯾﻦ و ﻗـﻮﯾﱰﯾﻦ ﺑـﻼ ﻣﺮگ ﻧﺨﺴـﺖ زادﮔـﺎن ﻣﴫﯾﺎن ﺑـﻮد .ﺑـ ﺮای
ﻣـﺤﺎﻓـﻈﺖ از ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ،ﺧـﺪا ﺑـﻪ آﻧـﻬﺎ ﮔـﻔﺖ ﺗـﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ذﺑـﺢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮن آن را ﺑـﺮ ﻫـﺮ دو ﻗـﺎمئـﻪ و ﴎ در ﺧـﺎﻧـﻪ ﻫـﺎﯾﺸﺎن ﺑـﭙﺎﺷـﻨﺪ .ﻓﺮﺷـﺘﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﺧـﺪا از
ﺧـﺎﻧـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧـﻮن ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ را ﭘـﺎﺷﯿﺪه ﺑـﻮدﻧـﺪ ﻣﯽ ﮔـﺬﺷـﺖ .ﺑـﻪ اﯾﻦ ﻃـﺮﯾﻖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧـﺪا را ﺑـﺎور ﮐﺮدﻧـﺪ ﭘﴪان ﻧﺨﺴـﺖ زاد را از ﺑـﻼ ﻧـﺠﺎت دادﻧـﺪ.
ﺷـﺐ وﺣﺸـﺘﻨﺎک ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و ﻓﺮﺷـﺘﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﭘﴪ ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﻼﻗـﺎت ﮐﺮد .ﭘﴪ ُﻣﺮد و ﻓﺮﻋﻮن ﻗـﺎدر ﻧـﺒﻮد ﺑﯿﺸﱰ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧـﺪا اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﺪ؛ او ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ
را رﻫـﺎ ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ ﺑـﻌﺪ از آن ﺧـﺸﻢ ﻓﺮﻋـﻮن ﭼـﻨﺎن ﺷـﺪﯾﺪ ﺑـﻮد ﮐﻪ ﺑ ﺮای ﻫـﻼﮐﺖ ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ آﻧـﻬﺎ را ﺗـﺎ درﯾﺎی ﴎخ دﻧـﺒﺎل ﮐﺮد؛ اﻣـﺎ ﺧـﺪا درﯾﺎی ﴎخ را ﺑ ﺮای
ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﺷﮑﺎﻓـﺖ و ﻓـﺮﻋـﻮن و متـﺎم ارﺗـﺶ ﻣﴫﯾﺎن را زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ داﺷـﺘﻨﺪ آﻧـﻬﺎ را دﻧـﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﻏﺮق منـﻮد .ﺧﯿﻠﯽ زود ﻫـﻤﻪ اﻣـﺘﻬﺎ ﺧﱪدار ﺷـﺪﻧـﺪ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ارﺗﺶ ﺟﻬﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد! ﭼﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾﯽ؟
ﭼﺮا ﺧـﺪا ﮐﺎرﻫـﺎ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻧـﺠﺎم ﻣﯽدﻫـﺪ؟ ﭼﺮا ﺧـﺪا ﺑـﻪ روﯾﺪادﻫـﺎ اﺟـﺎزه ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ آﺷﮑﺎر ﺷﻮﻧـﺪ؟ ﺑـﻄﻮر ﺧﻼﺻـﻪ ﻫامﻧﻨﺪ ﻃـﻮﻓـﺎن ﮐﻪ
متﺜﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻧـﺸﺎن دادن داوری و ﻧـﺠﺎت ﺧـﺪا اﺳـﺖ ،ﭘـﺲ رﻫـﺎﯾﯽ ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ از ﺑﺮدﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ متﺜﯿﻞ و منـﺎد اﺳـﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣـﺎ ﺧﻮدﺧﻮاه ﺑـﻪ دﻧﯿﺎ آﻣـﺪه
اﯾﻢ ،از روی ﺳﯿﺮت ﻣـﺎ ﺑـﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧـﺪا ﮔـﻨﺎه ﮐﺮده اﯾﻢ ،وﻟﯽ ﻣـﺎ ﺗـﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣـﺎده اﺳـﺖ ﺗـﺎ اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ را ﺑـ ﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧـﺪا ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺷـﻮرش و ﮔـﻨﺎه ﺷـﻮﻧـﺪ .ﻣـﺎ ﻣـﺤﺘﺎﺟﯿﻢ ﺗـﺎ از "ﺑﺮدﮔﯽ" ﮔـﻨﺎه و ﺷﯿﻄﺎن" ،ارﺑـﺎب ﺑﺮدﮔﯽ" ﮐﻪ ﻣﺤﺮک ﻣـﺎ ﺑ ﺮای ﮔـﻨﺎه اﺳـﺖ ﻧـﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ .ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ
از ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﺴامﻧﯽ در ﻣﴫ منـﺎدی از ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه ﻣـﺎن از ﺑﺮدﮔﯽ ﮔـﻨﺎه اﺳـﺖ .ﻧـﺠﺎت ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ از ﻓـﺮﻋـﻮن منـﺎدی از رﻫـﺎﯾﯽ از ﺷﯿﻄﺎن اﺳـﺖ .ﻧـﺠﺎت
ﻧﺨﺴﺖ زادﮔﺎن از دﺳﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺮگ منﺎدی از ﻧﺠﺎت از ﻣﺮگ اﺑﺪی اﺳﺖ.
آن ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﻧـﺒﻮد ﮐﻪ ﻓـﺮﻋـﻮن را ﺷﮑﺴﺖ داد .ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﺧـﻮدﺷـﺎن را رﻫـﺎ ﻧﮑﺮدﻧـﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧـﺪا .ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ منﯽﺗـﻮاﻧﺴـﺖ ﺧـﻮد را
از ﻣﺮگ اﺑـﺪی ﺑﺮﻫـﺎﻧـﺪ .ﺣﯿﻮان ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ذﺑـﺢ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﺧـﻮﻧﯽ ﮐﻪ آﻧـﻬﺎ ﺑـﺮ ﻫـﺮ دو ﻗـﺎمئـﻪ و ﴎ در ﺧـﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ ﭘـﺎﺷﯿﺪﻧـﺪ ﻓـﻘﻂ اﻟـﮕﻮ ﯾﺎ منـﺎدی از ﻧـﺠﺎت ﺑـﻮد .در
ﺑـﺎغ ﻋـﺪن ﺧـﺪا ﺑـﺎ آدم و ﺣـﻮا ﻋﻬـﺪ ﺑﺴـﺖ ﮐﻪ او ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه را ﺑـﺮ ﺧـﻮاﻫـﺪ اﻧﮕﯿﺨﺖ .اﯾﻦ ﻋﻬـﺪ ﺑـﺎ اﺑـ ﺮاﻫﯿﻢ و اﺳـﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﺗﮑﺮار ﺷـﺪه ﺑـﻮد .ﻧـﺠﺎت
دﻫﻨﺪه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و رﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺮگ اﺑﺪی را ﻣﯿﴪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑـﻌﺪ از ﻋـﺒﻮر از درﯾﺎی ﴎخ ،ﺧـﺪا ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ را ﺑـﻪ ﭘـﺎی ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ راﻫﻨامﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻨﺠﺎ ﺟـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ او ﺑـﻪ آﻧـﻬﺎ ده ﻓﺮﻣـﺎن را داد .ده ﻓﺮﻣـﺎن
اﺳـﺎس اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ ﺧـﺪا ﺑﺮای ﻫـﻤﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﻧـﻪ ﻓـﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن .ده ﻓﺮﻣـﺎن ﺑﺮای ﻫـﻤﻪ اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ در ﻫـﻤﻪ اﻋـﺼﺎر ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﮐﻼم ﺧـﺪا ﻣﯽﮔـﻮﯾﺪ
ﮐﻪ اﺑ ﺮاﻫﯿﻢ ﻣـﻄﺎﺑـﻖ ﺑـﺎ ﻓ ﺮاﻣﯿﻦ و اﺣﮑﺎم ﺧـﺪا زﯾﺴﺖ ،ﭘـﺲ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺑ ﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑـﺎر ﺑـﺎ ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﻇـﺎﻫـﺮ ﻧﺸـﺪﻧـﺪ .ده ﻓﺮﻣـﺎن اﺳـﺘﺎﻧـﺪارد ﻋـﺪاﻟـﺖ ﺧـﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا در روز داوری ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ.
ﺑـﺎ اﯾﻨﮑﻪ ده ﻓـﺮﻣـﺎن ﻧـﺸﺎن دﻫـﻨﺪه ﮔـﻨﺎه اﺳـﺖ ،اﻧـﺠﺎم دادن آﻧـﻬﺎ منﯽﺗـﻮاﻧـﺪ ﻣـﺎ را از ﮐﯿﻔﺮ ﮔـﻨﺎه ﻧـﺠﺎت دﻫـﺪ .ده ﻓـﺮﻣـﺎن منﯽﺗـﻮاﻧـﺪ ﺧـﻮدﺧـﻮاﻫﯽ
دﻟـﻬﺎﯾامن را ﺷـﻔﺎ دﻫـﺪ و ﺗـﻨﻔﺮﻣـﺎن را ﺑـﻪ ﻣـﺤﺒﺖ ﺗـﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .آن ﮐﺎر ﺧـﺪا از ﻃـﺮﯾﻖ ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل وﻗﺘﯽ ﺧـﺪا ﻧـﺠﺎت را از ﻃـﺮﯾﻖ ﻧـﺠﺎت
دﻫﻨﺪه ﻣﯿﴪ ﺳﺎﺧﺖ او ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ و ﻗﺪرﺗﺶ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﺣﮑﺎﻣﺶ را در دﻟﻬﺎﯾامن ﻗﺮار داد) .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۱۹اﺣﮑﺎم ﺧﺪا را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ4(.
روز ﺳـﺒﺖ ﯾﮑﯽ از ده ﻓـﺮﻣـﺎن اﺳـﺖ .ﺧـﺪا آن را در اﺑـﺘﺪا زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ او در روز ﻫـﻔﺘﻢ ﻫـﻔﺘﻪ آﻓـﺮﯾﻨﺶ آراﻣﯽ ﮔـﺮﻓـﺖ ﺧـﻠﻖ منـﻮد .ﺧـﺪا آن روز را
ﺗـﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮد و ﻫﺮﮔـﺰ ﻗـﺪاﺳـﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻗ ﺮار داد را ﺑﺮﻧـﺪاﺷـﺖ .آدم و ﺣـﻮا در آن روز آرام ﮔﺮﻓـﺘﻨﺪ ،ﻣـﺎﻧـﻨﺪ اﺑ ﺮاﻫﯿﻢ ﻧﮕﻬـﺪارﻧـﺪه اﺣﮑﺎم و ﻓ ﺮاﻣﯿﻦ ﺧـﺪا .اﯾﻦ
آﯾﺘﯽ ﻣـﺎﺑﯿﻦ ﺧـﺪا و ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ او اﯾامن دارﻧـﺪ .روز اﺳﱰاﺣـﺖ و ﭘﺮﺳـﺘﺶ و ﻣـﺼﺎﺣـﺒﺖ ﺑـﺎ اﯾامﻧـﺪاران دﯾﮕﺮ اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻣـﺎ واﻗﻌﯿﺘﯽ را ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺧـﻠﻘﺖ و ﻧـﺠﺎت را ﺑﺮای اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ ﺑـﺪون ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﮏ آﻧـﻬﺎ ﻣﯿﴪ منﻮد .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮﻫـﺒﺘﯽ راﯾﮕﺎن از ﻃﺮف ﺧـﺪا ﺑﺮای ﭘـﺬﯾﺮﻓنت و اﻃـﺎﻋـﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺳـﺒﺖ
از ﻏﺮوب ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد) .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۲۰ﺳﺒﺖ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ5(.
ﻗـﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧـﺪا ده ﻓﺮﻣـﺎن را ﺑـﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑـﺪﻫـﺪ آﻧـﻬﺎ را ﺑـﺮ روی دو ﻟﻮح ﺳﻨﮕﯽ ﻧﻮﺷـﺖ .ﺧـﺪا ﺧﻮدش ﮐﻠامت را ﻧﻮﺷـﺖ .اﯾﻦ اﻟـﻬﺎم ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺧـﺪا
ﺑـﻮد .زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﮐﻠﻤﻪ ﺑـﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻣـﻠﻬﻢ را دﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣـﺎ آن را "ﻣـﻠﻬﻢ زﺑـﺎﻧﯽ" ﻣﯽﺧـﻮاﻧﯿﻢ .ﺑـﻪ ﻏﯿﺮ از ده ﻓﺮﻣـﺎن ﻣـﺎﺑﻘﯽ ﻧـﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی ﻣـﻘﺪس روﻧـﻮﺷـﺖ
ﮐﻠﻤﻪ ﺑـﻪ ﮐﻠﻤﻪ ای ﮐﻪ ﺧـﺪا ﮔـﻔﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ آﻧـﻬﺎ ﻧـﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ رؤﯾﺎﻫـﺎ و ﺧـﻮاﺑـﻬﺎ ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺷـﻔﺎﻫﯽ ﺗـﻮﺳـﻂ ﺧـﺪا درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﺮده ﺑـﻮدﻧـﺪ.
اﻧﺒﯿﺎء ﭘﯿﺎم ﺧـﺪا را در ﮐﻠامﺗﯽ ﺑـﻪ اﻧـﺘﺨﺎب ﺧـﻮدﺷـﺎن و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻧـﻮﺷـﺘﺎری ﺧـﻮدﺷـﺎن ﺑـﻪ ﻣﺮدم اﺑﻼغ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ .اﯾﻦ "ﻣـﻠﻬﻢ اﺳـﺘﺪﻻﻟﯽ" ﺧـﻮاﻧـﺪه
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ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ+90 531 294 9230 :
ﺗﻠﻔﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ+1 818 341 5547 :

ﻣﯽﺷـﻮد ﮐﻪ ارزش ﺗﮑﺮار ﺷـﺪن دارد .ﺑـﻪ ﻏﯿﺮ از ده ﻓﺮﻣـﺎن ﻫـﻤﻪ ﮐﻼم ﺧـﺪا ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣـﻠﻬﻢ اﺳـﺘﺪﻻﻟﯽ اﺳـﺖ .از آﻧـﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻃـﺮﯾﻖ ﻣـﻠﻬﻢ اﺳـﺘﺪﻻﻟﯽ
داده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻣﻠﻬﻢ ﺗﺤﺖ و ﻟﻔﻈﯽ ،ﭘﺲ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﭼﯿﺰ در اﻣﻼء و ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺗﺒﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﯿﺎم را ﺑﺎﻃﻞ منﯽﮐﻨﺪ.
ﺑ ﺮای ﺗـﻘﺮﯾﺒﺎً  ۲۵۰۰ﺳـﺎل اوﻟﯿﻪ از ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑﴩﯾﺖ ،ﻫﯿﭻ ﻧـﻮﺷـﺘﻪ ﻣـﻘﺪﺳﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪاﺷـﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑـﺼﻮرت ﺷـﻔﺎﻫﯽ از ﻓﺮدی ﺑـﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ رواﯾﺖ
ﻣﯽﺷـﺪ .ﮐﻼم ﺧـﺪا ﺑـﺎ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺒﯽ آﻏـﺎز ﺷـﺪ .اﻣﺮوز  ۳۹ﮐﺘﺎب وﺟﻮد دارﻧـﺪ ﮐﻪ ﻣﺠـﻤﻮﻋـﻪ ای از ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی اﻧﺒﯿﺎء ﻋﱪی ﻗـﺒﻞ از ﻋﯿﺴﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫـﻨﺪ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺠـﻤﻮﻋـﻪ از ﻧـﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی ﻧـﺒﻮی ﻋﱪی را ﻋﻬـﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﻣﯽﺧﻮاﻧـﻨﺪ .اﻋـﺘﻘﺎد اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣـﻮﺳﯽ  ۵ﮐﺘﺎب اول از اﯾﻦ  ۳۹ﮐﺘﺎب ﻋﻬـﺪ ﻋﺘﯿﻖ
را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﮐﺘﺎب ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻮرات ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ :ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ،ﺳﻔﺮ ﺧﺮوج ،ﺳﻔﺮ ﻻوﯾﺎن ،ﺳﻔﺮ اﻋﺪاد و ﺳﻔﺮ ﺗﺜﻨﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺗـﻮرات  ۳۴ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﻋﻬـﺪ ﻋﺘﯿﻖ در ﺑـﺮدارﻧـﺪه ﻣـ ﺰاﻣﯿﺮ و ﻧـﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺒﯿﺎء از ﺟـﻤﻠﻪ داﻧﯿﺎل ،ارﻣﯿﺎء و ﺳـﻠﯿامن ﭘـﺎدﺷـﺎه
اﺳـﺖ .در اﯾﺮان ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم ﻫـﻤﻪ ﻋﻬـﺪ ﻋﺘﯿﻖ را ﺑـﻪ ﺗﻮرات ﻣﯽﺧﻮاﻧـﻨﺪ و ﻫـﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی ﻧـﺒﻮی را ﺑـﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﯽدﻫـﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﻫـﻤﻪ آﻧـﻬﺎ
را ﻧـﻨﻮﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻓـﻘﻂ ﭘـﻨﺞ ﮐﺘﺎب اول را ﺗـﻮرات ﻣﯽ داﻧـﻨﺪ .ﭘـﺲ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑـﺎره اﯾﻦ ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﺎت در اﯾﺮان ﮔـﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻓﺮد ﺑـﺎﯾﺪ ﻣ ﺮاﻗـﺐ ﻧـﺤﻮه
ﺑﺮداﺷﺖ دﯾﮕﺮان از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﺮان در راﺑـﻄﻪ ﺑـﺎ آﻧـﭽﻪ ﻧـﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی ﻋﻬـﺪ ﺟـﺪﯾﺪ )اﻧﺠﯿﻞ( را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫـﻨﺪ ﴎدرﮔﻤﯽ وﺟـﻮد دارد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در اﯾﺮان
ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻧﺠﯿﻞ ﺷـﺎﻣـﻞ ﭼـﻬﺎر داﺳـﺘﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺗـﻮﺳـﻂ ﭼـﻬﺎر ﺗـﻦ از ﭘﯿﺮوان ﻋﯿﺴﯽ درﺑـﺎره زﻧـﺪﮔﯽ وی ﻧـﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﯾﻦ ﭼـﻬﺎر ﮐﺘﺎب ﺑـﻪ ﻧـﺎم
ﻧـﻮﯾﺴﻨﺪﮔـﺎﻧـﺶ :ﻣﺘﯽ ،ﻣﺮﻗـﺲ ،ﻟـﻮﻗـﺎ و ﯾﻮﺣـﻨﺎ اﺳـﺖ .ﻫـﺮ ﯾﮏ از آﻧـﻬﺎ زﻧـﺪﮔﯽ و ﺑـﺸﺎرت ﻋﯿﺴﯽ را از دﯾﺪ ﺧـﻮدﺷـﺎن ﺗـﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﻧـﺪ و ﺷـﺎﻣـﻞ ﮐﻼم ﺣﻘﯿﻘﯽ
اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮔـﻔﺖ .ﺷام ﺑـﺎ ﺧﻮاﻧـﺪن اﻧﺠﯿﻞ ﻣـﺘﻮﺟـﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷـﺪ ﮐﻪ آن ﺷـﺎﻣـﻞ رﺳـﺎﻟـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺮوان دﯾﮕﺮ ﻋﯿﺴﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧـﺪا اﻟـﻬﺎم ﮔﺮﻓـﺘﻨﺪ.
اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﻟﺲ ،ﯾﻌﻘﻮب ،ﭘﻄﺮس و ﯾﻬﻮدا ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﮐﻞ  ۲۷ﮐﺘﺎب در اﻧﺠﯿﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن را ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
در ﺗـﺮﺟـﻤﻪ ﻣـﺪرن ﻋﻬـﺪ ﻗـﺪﯾﻢ و ﺟـﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧـﺪا ﻧـﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺑـﺮﺧﯽ اوﻗـﺎت ﺑـﺮ روی ﺟـﻠﺪ ﻧـﻮﺷـﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد :ﺗـﻮرات ،ﻣـ ﺰاﻣﯿﺮ و اﻧﺠﯿﻞ.
ﺧـﻮاﻧـﻨﺪه ﺑـﺎﯾﺪ ﻣـﺘﻮﺟـﻪ ﺷـﻮد ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧـﺪا در ﺑـﺮ ﮔﯿﺮﻧـﺪه  ۶۶ﮐﺘﺎب از ﻋﻬـﺪ ﻗـﺪﯾﻢ و ﺟـﺪﯾﺪ اﺳـﺖ .ﻫﯿﭻ ﻣﺤـﺪودﯾﺘﯽ ﺑ ﺮای ﮐﺘﺎﺑـﻬﺎی ﻣـﻮﺳﯽ )ﺗـﻮرات( و ﭼـﻬﺎر
اﻧﺠﯿﻞ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد .ﺧـﻮاﻧـﻨﺪه ﺑـﺎﯾﺪ ﻣـﻮاﻇـﺐ اﯾﻦ ﺗـﻔﺎوﺗـﻬﺎ در واژﮔـﺎن ﺑـﺎﺷـﺪ .در اﯾﻦ ﻧـﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔـﻮﯾﯿﻢ" ،ﺗـﻮرات ،ﻣ ﺰاﻣﯿﺮ و اﻧﺠﯿﻞ" ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺠـﻤﻮﻋـﻪ
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﻮی ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ اﺷﺎره دارﯾﻢ .در اﯾﺮان ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
ﺑ ﺮای اﯾامﻧـﺪاران اﻫـﻞ ﮐﺘﺎب  ۶۶ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻋﻬـﺪ ﻗـﺪﯾﻢ و ﺟـﺪﯾﺪ را ﺷـﺎﻣـﻞ ﻣﯽﺷـﻮﻧـﺪ ﮐﻼم ﺧـﺪا اﺳـﺖ .اﯾﻦ ﻧـﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی ﻧـﺒﻮی اﺳـﺎس اﯾامن و ﻋـﻘﺎﯾﺪ
ﻣـﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫـﻨﺪ .اﮔـﺮ ﻣـﺪرس ﯾﺎ ﻧﺒﯽ ای ادﻋـﺎی درﯾﺎﻓـﺖ اﻟـﻬﺎم ﺟـﺪﯾﺪی از ﻃﺮف ﺧـﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑـﺎﯾﺪ ﺳـﺨﻨﺎﻧـﺶ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺻـﻮل ﻧـﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه در ﮐﻼم
ﺧـﺪا ﻣـﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد و ﻧـﻪ از ﻃـﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی .اﮔـﺮ ﻧـﺎﺳـﺎزﮔـﺎری وﺟﻮد دارد" ،اﻟـﻬﺎم" ﺟـﺪﯾﺪ ﺑـﺎﯾﺪ رد ﺷﻮد و ﺑـﺎﻃـﻞ اﻋﻼم ﮔﺮدد .ﻣـﺎ ﻣـﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﻧـﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﭼـﮕﻮﻧـﻪ اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﻨﺪ ﺟـﺎﯾﯽ در آﺳامن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورﻧـﺪ و از اراده او در اﯾﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی ﻣـﻘﺪس آﮔـﺎه ﺷﻮﻧـﺪ) .اﻋـﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۱ﮐﻼم
ﺧﺪا را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ6(.
زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧـﺪا را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،روﺷـﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﮔـﺰﯾﺪ ﺗـﺎ از ﻃـﺮﯾﻖ آﻧـﻬﺎ ﻓﺮاﻣﯿﻦ و اﺣﮑﺎﻣـﺶ را ﺑـﻪ ﺟـﻬﺎن آﺷﮑﺎر ﺳـﺎزد .ﺑـﺎ
ﻗـ ﺮار دادن آﻧـﻬﺎ در ﻣﺴﯿﺮﻫـﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺟـﻬﺎﻧﯽ ،ﺧـﻮاﺳـﺖ ﮐﻪ آﻧـﻬﺎ ﻗـﻮم ﻣـﻘﺪﺳﯽ ﺑـﺎﺷـﻨﺪ ﮐﻪ راه ﻧـﺠﺎت را ﺑـﻪ رﻫـﮕﺬران ﴎزﻣﯿﻨﺸﺎن ﻧـﺸﺎن دﻫـﻨﺪ .ﺧـﺪا
ﻧـﻘﺸﻪ ﮐﺸﯿﺪ ﺗـﺎ آﻧـﻬﺎ را ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮐﻨﺪ و ﺗـﻮﺟـﻪ ﻣﺮدم را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪ ﻇـﻬﻮر ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه از ﺗـﺒﺎر اﺑ ﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳـﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﺟـﻠﺐ منـﺎﯾﻨﺪ .ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ ﮐﺮدن
دامئﯽ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت منـﺎد ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺑـﻮد ﮐﻪ دﺳـﺖ آورد ﮔـﻨﺎه ﻣﺮگ اﺳـﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه ﭘـﺎک ﮐﻪ ﺗـﻨﻬﺎ ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ ﻗـﺎﺑـﻞ ﻗـﺒﻮل ﺑ ﺮای ﮔـﻨﺎه ﻫـﻤﻪ ﺟـﻬﺎن اﺳـﺖ
ﻇـﺎﻫـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .ﻓـﻘﻂ ﯾﮏ اﻧـﺴﺎن ﮐﺎﻣـﻞ ،ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﻫـﻤﻪ ﺑﴩﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺷﯿﻄﺎن را ﺷﮑﺴﺖ دﻫـﺪ و ﺑـﺮ ﻣـﺠﺎزات ﻣﺮگ اﺑـﺪی ﻏـﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ .اﴎاﺋﯿﻞ ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﺪا ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد.
ﻣـﺘﺎﺳـﻔﺎﻧـﻪ ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗـﺒﻪ ﺑـﺎﻻی ﺧـﻮدﺷـﺎن را از دﺳـﺖ دادﻧـﺪ .آﻧـﻬﺎ ﺗﻌﻠﯿامت ﺧـﺪا را ﺑـﺎور ﻧﮑﺮدﻧـﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔـﻨﺎه ﺑـﺰرگ ،ﺑـﺖ ﭘﺮﺳـﺘﯽ
ﺷـﺪﻧـﺪ .ﭘـﺲ ﺧـﺪا اﻣﯿﺪ داﺷـﺖ ﮐﻪ آﻧـﻬﺎ از ﮔـﻨﺎه ﺑـﺖ ﭘﺮﺳـﺘﯽ ﺷـﺎن ﺑـﺎز ﮔﺮدﻧـﺪ ،اﺟـﺎزه داد ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑـﻌﻨﻮان اﺳﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑـﺎﺑـﻞ ﺑﺮده ﺷـﻮﻧـﺪ .ﭼـﻄﻮر ﻣﺮدﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎﮐﺎن ﺷـﺎن ﺑـﻄﻮر ﻣﻌﺠﺰه آﺳـﺎﯾﯽ ﺗـﻮﺳـﻂ ﺧـﺪا از ﺑﺮدﮔﯽ ﻧـﺠﺎت ﯾﺎﻓـﺘﻪ ﺑـﻮدﻧـﺪ و ﴎزﻣﯿﻦ ﺟـﺪﯾﺪی ﺑـﻪ آﻧـﻬﺎ داده ﺷـﺪ در ﺑ ﺮاﺑـﺮ ﺑـﺖ ﮐﺮﻧـﺶ ﮐﺮدﻧـﺪ؟! آﻧـﻬﺎ ﮐﻼم
ﺧـﻮد ﺧـﺪا را ﮐﻪ ﺑـﻪ آﻧـﻬﺎ ده ﻓﺮﻣـﺎن را ﻣﯽﮔـﻔﺖ ﺷﻨﯿﺪﻧـﺪ! ﺑـﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ اﺳـﺖ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺧـﻮب اﯾﻨﺠﺎ اﺻـﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐﻪ ﻣـﺎ ﻧـﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔـﺰ
ﻓـ ﺮاﻣـﻮﺷـﺶ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔـﺮ اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ ﺗـﻌﺎﻟﯿﻢ ﺧـﺪا را ﻧـﭙﺬﯾﺮﻧـﺪ ،روح ﺧـﺪای ﻣـﻘﺪس در ﻣﯿﺎن آﻧـﻬﺎ ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ زﯾﺴﺖ و آﻧـﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺗـﻮاﻧـﺎﯾﯽ در ﺑـ ﺮاﺑـﺮ ﮔـﻨﺎه ﻧـﺨﻮاﻫـﻨﺪ
داﺷـﺖ .ﺑـﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﺳـﺎرت ﺷـﺎن در ﺑـﺎﺑـﻞ ﺑـﻪ ﭘـﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ﺧـﺪا ﺑـﺎزﮔﺸـﺖ ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑـﻪ ﴎزﻣﯿﻦ اﴎاﺋﯿﻞ را ﺳـﺎزﻣـﺎن داد و ﺑﺮای ﺑﯿﺸﱰ اوﻗـﺎت آﻧـﻬﺎ ﺑـﻪ ﺧـﺪا
ﺑﺎوﻓﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮی در ﺗﻘﻼ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺮور روﺣﺎﻧﯽ.
اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ ﺗـﺼﻮر ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ای درﺳـﺘﮑﺎر ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺧـﺪا را ﺑـﺪون ﮐﻤﮏ او ﻧـﮕﻪ دارﻧـﺪ .آﻧـﻬﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ ﭼـﮕﻮﻧـﻪ رﯾﺸﻪ ﻫـﺎی
ﻏـﺮور و ﺧـﻮدﺧـﻮاﻫﯽ در ﻗـﻠﺒﻬﺎی آﻧـﻬﺎ ﺟـﺎﺳـﺎزی ﺷـﺪه ﺑـﻮد .آﻧـﻬﺎ ﻧـﺎﺗـﻮاﻧﯽ ﺷـﺎن در ﺑ ﺮاﺑـﺮ ﮔـﻨﺎه را منﯽﺗـﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .آﻧـﻬﺎ ﺗـﺼﻮر ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﮐﺎﻓﯽ
ﻣـﻘﺪس ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺗـﺎ اﻟ ﺰاﻣـﺎت ﺧـﺪا را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ .آﻧـﻬﺎ ﻣـﻌﺘﻘﺪ ﺑـﻮدﻧـﺪ ﮐﻪ ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ ﻫـﺎﯾﺸﺎن ،دﻋـﺎﻫـﺎ و ﺳـﻔﺮﻫـﺎی زﯾﺎرﺗﯽ ﺷـﺎن آﻧـﻬﺎ را ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣـﻘﺪس
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا وارد ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻓﺮﯾﺐ دادﻧﺪ.
متـﺎم ﺣﯿﻮاﻧـﺎت ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ و دﻋـﺎﻫـﺎﯾﺸﺎن ﺑـﺪون اﯾامن ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪ ﺧـﺪا درﺑـﺎره ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه ﺑﯽ ارزش ﺑـﻮد .ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ ﺣﯿﻮان منﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻣـﺠﺎزات ﻣﺮگ
اﺑـﺪی ﮐﻪ ﴍﯾﻌﺖ ﻧﯿﺎز داﺷـﺖ را ﭘﺮداﺧـﺖ ﮐﻨﺪ .زﯾﺎرت ﻣـﻌﺎﺑـﺪ منﯽﺗـﻮاﻧﺴـﺖ ﻏـﺮور و ﺷـﻬﻮت را در ﻗـﻠﺒﻬﺎﯾﺸﺎن ﻋـﻮض ﮐﻨﺪ .آﻧـﻬﺎ ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه ای را اﺣﺘﯿﺎج
داﺷـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ ﻫـﺎ ﺑـﻪ او اﺷـﺎره داﺷـﺘﻨﺪ .وﻟﯿﮑﻦ آﻧـﻬﺎ ﺑـﻪ ﺧـﺪا وﻓـﺎدار و ﺷـﺎﮐﺮ ﺑـﺎﻗﯽ منـﺎﻧـﺪﻧـﺪ .ﺷﯿﻮه ﻣـﺬﻫـﺒﯽ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ داد ﻣﺴﯿﺮی ﺑ ﺮای
اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺗـﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧـﻬﺎ ﺗﱪﺋﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ و ﮐﻔﺎره ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﺷـﺎن را ﺧﻮدﺷـﺎن ﻓﺮاﻫـﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧـﻬﺎ ﺧﻮدﺷـﺎن را از دﯾﮕﺮان ﺟـﺪا منﻮدﻧـﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮﺗـﺮ
از دﯾﮕﺮان داﻧﺴـﺘﻨﺪ .ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ منﯽﺗـﻮاﻧﺴـﺖ دﯾﮕﺮ ﻗـﻮم ﺑ ﺮﮔـﺰﯾﺪه ﺑـﺎﺷـﺪ و ﭘﯿﺎم ﻧـﺠﺎت ﻇـﻬﻮر ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه را ﺑـ ﺮای ﺟـﻬﺎن اﻧـﺘﻘﺎل دﻫـﻨﺪ .ﺧـﺪا ﺑـﺎ اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺧـﺪا از ﻃـﺮﯾﻖ اﻧﺒﯿﺎء ﺑـﺎ ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﻋﻬـﺪ ﺑﺴـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣـﺎﻧﺪﮔـﺎن از ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﻧـﺠﺎت ﺧﻮاﻫـﻨﺪ ﯾﺎﻓـﺖ و ﺧﻮاﺳـﺖ ﺧـﺪا را ﻧـﮕﻪ ﺧﻮاﻫـﻨﺪ داﺷـﺖ و اﻋامﻟﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺪ؟
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ﺳـﺎﻟـﻬﺎ ﻗـﺒﻞ ﺧـﺪا ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه را از ﻃـﺮﯾﻖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺳـﺎرا وﻋـﺪه داد .ﺑـﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺳـﺎرا ﻧـﺎزا ﺑﻮد و منﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﭽﻪ دار ﺷﻮد .ﭘـﺲ ﺧـﺪا ﻣﻌﺠﺰه
ای اﻧـﺠﺎم داد و ﺳـﺎرا ﺣـﺎﻣـﻠﻪ ﺷـﺪ و ﻋـﺎﻗـﺒﺖ اﺳـﺤﺎق را ﺑـﻪ دﻧﯿﺎ آورد .اﯾﻦ منـﺎدی ﺑـﻮد ﮐﻪ ﻧـﺸﺎن داد وﻋـﺪه ﻧـﺠﺎت ﮐﻪ ﺗـﻮﺳـﻂ ﺧـﺪا داده ﺷـﺪ از ﻃـﺮﯾﻖ ﻗـﺪرت
اﻋﺠﺎب اﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮدش ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻧﻮع ﺑﴩ .ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﺪی ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺻـﺪﻫـﺎ ﺳـﺎل ﺑـﻌﺪ ،ﯾﮏ ﺷـﺐ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﺑـﺮ ﻣـﺮﯾﻢ ﻇـﺎﻫـﺮ ﺷـﺪ و ﺑـﻪ او ﮔـﻔﺖ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﭘﴪ دار ﻣﯽﺷـﻮد .وﻟﯽ ﻣـﺮﯾﻢ ﺑـﺎﮐﺮه ﺑـﻮد و ﻗـﺒﻼً ﻫﺮﮔـﺰ ﻣﺮدی را
ﻧـﺸﻨﺎﺧـﺘﻪ ﺑـﻮد .ﭼـﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗـﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺸﻮد؟ ﺷﻨﯿﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑـﺎﯾﺪ ﺑ ﺮای ﯾﮏ دﺧﱰ ﺟـﻮان ،ﺷـﺎﯾﺪ  ۱۶ﺳـﺎﻟـﻪ ﺗﮑﺎن دﻫـﻨﺪه ﺑـﻮده ﺑـﺎﺷـﺪ! ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل او ﺑـﻪ
ﮐﻼم ﻓﺮﺷـﺘﻪ اﯾامن داﺷـﺖ و ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ را ﻗـﺒﻮل ﮐﺮد .از ﻃـﺮﯾﻖ ﻣﻌﺠﺰه روح ﻣـﻘﺪس ﺧـﺪا ﻣـﺮﯾﻢ ﺣـﺎﻣـﻠﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .ﮐﻼم ﺧـﺪا منﯽﮔـﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑـﺎ ﻣـﺮﯾﻢ راﺑـﻄﻪ
داﺷﺖ! ﺑﻠﮑﻪ آن اﺗﻬﺎم دﯾﮕﺮان اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد؟
ﺧـﺪا ﺑﺮای ﺑﴩ ﺗـﻮﺿﯿﺢ منﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ ﭼـﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻌﺠﺰاﺗـﺶ را اﻧـﺠﺎم ﻣﯽدﻫـﺪ .او ﺗﻮﺳـﻂ اﻧﺒﯿﺎء ﻣﯽﮔـﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﮐﺎری را اﻧـﺠﺎم داد و ﻣـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن
را ﺑـﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﯾﺎ رد ﮐﻨﯿﻢ .آﯾﺎ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻫﺴـﺖ؟ اﮔـﺮ او ﺑـﺨﻮاﻫـﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎﮐﺮه ای را ﺣـﺎﻣـﻠﻪ ﮐﻨﺪ؟ اﻟـﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ! ﭘـﺲ ﻣـﺎ ﻧـﺒﺎﯾﺪ ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺷﮏ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘـﺲ ﭼﺮا ﺗﻮﻟـﺪ از ﺑـﺎﮐﺮه ﺑـﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد؟ ﺑـﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﻫـﻤﻪ ﻃـﺮﯾﻖ ﻫـﺎی ﺧـﺪا را منﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﻣـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از آﻧـﭽﻪ ﺧـﺪا ﺑﺮای ﻣـﺎ در ﮐﻼم
ﺧـﺪا آﺷﮑﺎر ﮐﺮده اﺳـﺖ ﭼﯿﺰﻫـﺎی زﯾﺎدی ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ .ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧـﺪا روﺷـﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ آن اﺳـﺖ ﮐﻪ ﭘﴪ در ﺑـﻄﻦ ﻣـﺮﯾﻢ وﺟﻮد داﺷـﺖ ﻗـﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ او در
ﺑـﻄﻦ ﻣـﺮﯾﻢ ﻗ ﺮار داده ﺷـﻮد .وﻟﯽ ﺣـﺎﻻ او ﻣـﺎﻧـﻨﺪ ﮐﻮدک ﻣـﺘﻮﻟـﺪ ﻣﯽﺷـﻮد و ﻣـﺎﻧـﻨﺪ اﻧـﺴﺎن زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ! ﭼـﮕﻮﻧـﻪ ﺧـﺪا اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧـﺠﺎم داد؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﺪ
ﻗﺪرت ﺧﺪا را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟ ﻣﺎ ﻫﻢ منﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ!
ﺟﱪﺋﯿﻞ ﺑـﻪ ﻣـﺮﯾﻢ ﮔـﻔﺖ ﭘﴪ را ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﻧـﺎﻣـﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮش ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻋﱪی اﯾﻦ اﺳـﺖ "ﺧـﺪا ﻧـﺠﺎت اﺳـﺖ ".ﮐﻼم ﺧـﺪا ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺎ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ
اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﮔـﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﴪ ﻋامﻧﻮﺋﯿﻞ ﻧـﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷـﻮد ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮش اﯾﻦ اﺳـﺖ "ﺧـﺪا ﺑـﺎ ﻣـﺎ ".ﭘـﺲ ﭘﴪ ﻧـﺠﺎت را ﻓـ ﺮاﻫـﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧـﺪا ﺑـﺎ ﻣـﺎ
ﻣﯽﺑـﺎﺷـﺪ! ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه ﺟـﻬﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﻇـﺎﻫـﺮ ﺷﻮد! ﻋﻬـﺪ ذرﯾﺖ ﺣﻮا ﮐﻪ ﴎ ﺷﯿﻄﺎن را ﻣﯽﮐﻮﺑـﺪ ﺑﺮآورده ﺷـﺪ! ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه از ﻧﺴـﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳـﺤﺎق
و ﯾﻌﻘﻮب ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑـﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﻣـﺪ! ﺑﴩﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﻧـﺒﺎﯾﺪ ﻣـﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣـﺎﻧـﺪ! وﻟﯽ اﺟـﺎزه دﻫﯿﺪ آنﺳـﻮی ﻋﻬـﺪ را ﻓ ﺮاﻣـﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﺣـﻮا ﮔـﻔﺖ ﺷﯿﻄﺎن
ﭘـﺎﺷـﻨﻪ ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه را ﻣﯽﮐﻮﺑـﺪ .ﻣﯿﻠﯿﻮﻧـﻬﺎ ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﺼﻮرت منـﺎدﯾﻦ ﻣـﺠﺎزات ﮔـﻨﺎه را ﺗﺤـﻤﻞ ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﺑـﻪ ﮐﺴﯽ اﺷـﺎره داﺷـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ ﻣـﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﻣـﺎن ﺳﺰاوار ﻣـﺎ ﺑﻮد واﻗـﻌﺎً رﻧـﺞ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺸﯿﺪ .آری ،ﺑﯽ ﮔـﻨﺎه ،ﮐﻼم ﺧـﺪا ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﺟـﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﻪ دﺳـﺖ
ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ او ﻫﺮﮔﺰ منﯽﺗﻮاﻧﺪ او را از ﺑﯿﻦ ﺑﱪد .ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻋﯿﺴﯽ در ﻣـﻮرد ﺧـﻮدش ادﻋـﺎﻫـﺎی ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰی منـﻮد .ﺑـﻌﻨﻮان ﭘﴪ ﻧـﺠﺎر ﺑـﺰرگ ﺷـﺪ و ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل ﮔـﻔﺖ ﮐﻪ او ﺗـﻨﻬﺎ راه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑـﻪ آﺳامن ﺑـﻮد.
ﭼﯽ؟! اﮔـﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺷام ﻣﯽﺷـﻨﺎﺳﯿﺪ اﯾﻦ را ﺑـﮕﻮﯾﺪ ،در ﻣـﻮردش ﭼـﻪ ﻓﮑﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣـﻄﻤﺌﻨﺎً آﻧـﻬﺎ را ﺑﯽ ﻋـﻘﻞ ﺗـﺼﻮر ﺧـﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد! ﻋﯿﺴﯽ ﮔـﻔﺖ ﮐﻪ او
متـﺎم ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻫـﺎﯾﯽ ﻋﻬـﺪ ﻋﺘﯿﻖ درﺑـﺎره آﻣـﺪن ﻣﺴﯿﺢ را متـﺎم ﮐﺮد .اﮔـﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺑـﻪ ﺷام اﯾﻦ را ﺑـﮕﻮﯾﺪ در ﻣﻮردش ﭼـﻪ ﻓﮑﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﻋﯿﺴﯽ ﮔـﻔﺖ
ﻣـﻦ ﺑـﻮدم ﻗـﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﺑـ ﺮاﻫﯿﻢ ﺑـﺎﺷـﺪ .ﭼـﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺳـﺨﻦ ﻣﯽﮔـﻮﯾﺪ؟ ﻋﯿﺴﯽ ﮔـﻔﺖ ﮐﻪ او اﺳـﺘﻄﺎﻋـﺖ آﻣـﺮزش ﮔـﻨﺎﻫـﺎن را دارد .ﭼﯽ؟! ﻓـﻘﻂ ﺧـﺪا
ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﺪ ﮔـﻨﺎﻫـﺎن را ﺑﯿﺎﻣـﺮزد! او ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﯿﺴﺖ؟! ﻋﯿﺴﯽ ﮔـﻔﺖ ﮐﻪ از آﺳامن آﻣـﺪه اﺳـﺖ و ﻫﯿﭻ اﻧـﺴﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻏﯿﺮ از او ﺧـﺪا را ﻧـﺪﯾﺪه اﺳـﺖ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ
اﯾﻦ ،ﺑـ ﺮای ﻧـﺸﺎن دادن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠامت ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻔﺮ ﻧـﺒﻮد ،ﺧـﺪا ﻣﻌﺠـ ﺰات را ﯾﮑﯽ ﭘـﺲ از دﯾﮕﺮی ﺟـﻠﻮی ﻣـﺮدم ﻣﯿﴪ منـﻮد .او ﺣﺘﯽ ﻣـﺮدم را زﻧـﺪه ﮐﺮد! ﺧـﺪا
داﺷﺖ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻋﯿﺴﯽ ﮔـﻔﺖ او ﺗـﻨﻬﺎ ﻃـﺮﯾﻖ ﻧـﺠﺎت ﺑﺮای اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ ﺑﻮد .او ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه ﻣـﻮﻋﻮد اﺳـﺖ .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﯽ ﮔـﻨﺎه ﺑﻮد ،ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﺟـﻬﺎن را ﺑـﺮ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓـﺖ .ﺳـﭙﺲ او آن ﮔـﻨﺎﻫـﺎن را ﺑـﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮد و ﺟـﺎن داد ،ﻣـﺠﺎزات ﻣﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﺳﺰاوار ﻣـﺎ ﺑﻮد .او ﮐﻔﺎره ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺮای ﻫـﺮ ﮔـﻨﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رخ دﻫـﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔـﻨﺎه ﻣﺮگ اﺳـﺖ و ﻫـﺮ ﮔـﻨﺎﻫﯽ ﺑـﺎﯾﺪ ﺟ ﺰاﯾﺶ را ﺑـﭙﺮدازد و ﮔﺮﻧـﻪ اﺣﮑﺎم ﺧـﺪا ﻣـﻌﻨﺎ ﻧـﺪارﻧـﺪ .ﺑ ﺮای ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردن ﻋـﺪاﻟـﺖ اﺣﮑﺎم از ﻫـﻤﻪ زواﯾﺎﯾﺶ ،ﻣـﺠﺎزات
ﮔـﻨﺎه ﺑـﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﻮد .ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ آﺷﮑﺎر ﮐﺮد ،ﺷﯿﻄﺎن ﭘـﺎﺷـﻨﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﮐﻮﺑﯿﺪ .ﺷﯿﻄﺎن ﺑـﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑـﻪ ﮔـﻨﺎه وﺳـﻮﺳـﻪ ﮐﺮد اﻣـﺎ ﺷﯿﻄﺎن
ﻧـﺎﻣﻮﻓـﻖ ﺑﻮد .ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را وادار ﺑـﻪ ﮐﺸنت ﻋﯿﺴﯽ ﮐﺮد .ﺳﯿﺮت ﺷﯿﻄﺎن و اﺻﻮل ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ در ﻧﱪد ﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿﺢ و ﺷﯿﻄﺎن ﻇـﺎﻫـﺮ ﺷـﺪ .دﻧﯿﺎ ﻧـﻈﺎره
ﮔـﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔـﻨﺎه و ﺷـﻮرش ﺑـﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺣﮑﺎم ﺧـﺪا را دﯾﺪ .ﻣﺮگ ﻋﯿﺴﯽ ﻧـﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧـﺪا ﻋـﺎدل اﺳـﺖ .ﮐﻔﺎره ﮔـﻨﺎه ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪ ،وﻟﯽ ﻓﯿﺾ ﺧـﺪا را ﻧﯿﺰ ﻧـﺸﺎن
داد زﯾﺮا داﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻋﯿﺴﯽ متﺎم ﻧﺸﺪ.
ﺑـ ﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﯽ ﮔـﻨﺎه ﺑـﻮد ،ﻗﱪ منﯽﺗـﻮاﻧﺴـﺖ او را ﻧـﮕﻪ دارد .ﺧـﺪا او را از ﻣـﺮدﮔـﺎن زﻧـﺪه ﮐﺮد .ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﺮ ﻣـﺮگ و ﻗﱪ ﺑـ ﺮای ﻫـﻤﻪ ﺑﴩﯾﺖ
ﭘﯿﺮوز ﺷـﺪ! ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه ﻧَﱪد ﺑـﺎ ﺷﯿﻄﺎن را ﭘﯿﺮوز ﺷـﺪ! ﺷﯿﻄﺎن در ﻧﱪد ﻋﻈﯿﻢ ﺑـﻌﻨﻮان دروﻏـﮕﻮ و ﻗـﺎﺗـﻞ منـﺎﯾﺎن ﺷـﺪ .ﻫـﻤﻪ آﻧـﺎن ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﯾامن دارﻧـﺪ،
ﺑـﻌﻨﻮان ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﺷـﺎن و ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه ،ﺣﯿﺎت اﺑـﺪی را ﺑـﻪ ارث ﺧﻮاﻫـﻨﺪ ﺑﺮد .ﺣﯿﺎت اﺑـﺪی! ﻣـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺑﺎغ زﯾﺒﺎ دوﺑـﺎره زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺟـﺎﯾﯽ ﮐﻪ
درد ،رﻧﺞ ،ﮐﺎر ﺳﺨﺖ و ﻣﺮگ وﺟﻮد ﻧﺪارد! )اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۹زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺮگ و ﻗﯿﺎم ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ7(.
اﻣـﺎ ﭼـﮕﻮﻧـﻪ ﯾﮏ ﻧـﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺮای ﮔـﻨﺎﻫـﺎن دﯾﮕﺮان مبﯿﺮد؟ آﯾﺎ ﻇـﺎﳌـﺎﻧـﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻧـﺴﺎن ،اﻣـﺎ ﻧـﻪ ﺑﺮای ﺧـﺪا! ﻣـﻄﺎﺑـﻖ ﺑـﺎ ﮐﻼم ﺧـﺪا اﮔـﺮ ﻣـﺎ ﺑـﻪ
ﻋﯿﺴﯽ اﯾامن داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷﯿﻢ ﻣـﺎ ﺑـﺎ او ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ ﭘـﺲ ﻣـﺎ ﺟﺰﺋﯽ از او ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ و او ﺟﺰﺋﯽ از ﻣـﺎ .ﭼﯽ؟ ﭼـﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ؟ ﺧـﺪا روح اﺳـﺖ .آﻧـﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻋﯿﺴﯽ را ﺑـﻌﻨﻮان ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه ﻣﯽﭘـﺬﯾﺮﻧـﺪ ،ﻣـﻮﻫـﺒﺖ روحاﻟـﻘﺪس را درﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روح ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﻫﺴـﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣـﺎ ﺑـﻄﻮر روﺣـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﻧـﺠﺎت
دﻫـﻨﺪه ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ .زﻧـﺪﮔﯽ او ﺑ ﺮای زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺎ ﺣـﺴﺎب ﻣﯽﺷـﻮد ،ﻣﺮﮔـﺶ ﺑ ﺮای ﻣﺮگ ﻣـﺎ و ﻗﯿﺎﻣـﺶ ﺑ ﺮای ﻗﯿﺎم ﻣـﺎ ﻣـﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .در ﻋﯿﺴﯽ ﻣـﺎ ﺣﯿﺎت
ﴎی اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ!
اﺑﺪی دارﯾﻢ .اﯾﻦ ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ ﻣﻌﺠﺰه ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎرداری ﺳﺎرا و ﻣﺮﯾﻢ ّ
روحاﻟـﻘﺪس زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﺎن را ﻣـﺘﺒﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣـﺎ ﻗـﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻗـﺒﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣـﺬﻫـﺐ ﮐﺎرﻫـﺎی ﻧﯿﮏ را ﺑـﺪون آﻣﯿﺨنت آﻧـﻬﺎ ﺑـﺎ ﻣـﻘﺪاری از اﻧﮕﯿﺰه ﻫـﺎی
ﺧﻮدﺧﻮاﻫـﺎﻧـﻪ اﻧـﺠﺎم ﺑـﺪﻫﯿﻢ .وﻟﯽ ﺑـﺎ وﺟﻮد روح ﺑﯽ ﮔـﻨﺎه ﻋﯿﺴﯽ درون ﻣـﺎ ،ﻣـﺎ ﺑـﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺮت و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔـﻨﺎﻫﮑﺎرﻣـﺎن ﻗـﺪرت دارﯾﻢ .ﺣـﺎل ﺑـﺎ روح ﻣﺴﯿﺢ ،ﻣـﺎ
ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ده ﻓﺮﻣـﺎن را ﺑـﺎ ﻣـﺤﺒﺖ و اﺣﱰام ﺑ ﺮای ﮐﺎری ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑ ﺮای ﻣـﺎ اﻧـﺠﺎم داد ﻧـﮕﺎه دارﯾﻢ ،ﻧـﻪ ﺑـﻌﻨﻮان ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑ ﺮای ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردن ﺣﯿﺎت اﺑـﺪی.
ﭘـﺲ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣـﺬﻫـﺐ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻋـﻘﺎﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺠـﺮﺑـﻪ ای اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮﺟـﺒﺶ روح ﻣﺴﯿﺢ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده در ﻣـﺎ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻣﺎ را ﻣﺘﺒﺪل ﻣﯽمنﺎﯾﺪ) .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۱۰ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺠﺎت را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ8(.
info@ahdejadeed.com
www.ahdejadeed.com

Email:
website:

P.O. BOX 837 MURRIETA, CA 92564

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ+90 531 294 9230 :
ﺗﻠﻔﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ+1 818 341 5547 :

ﴎ ﻧـﻮ ﻣﻮﻟﻮد ﻧـﺸﻮﯾﻢ ،ﻣﻠﮑﻮت ﺧـﺪا را منﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﯾﺪ .ﺑـﻌﺪ از
ورود روحاﻟـﻘﺪس ﺑـﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﺎ ﺗﻮﻟـﺪ ﺟـﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻧـﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﯿﺴﯽ ﮔـﻔﺖ ﺗـﺎ ﻣـﺎ از ِ
اﯾﻨﮑﻪ درﺑـﺎره ﻧـﺠﺎت در ﻣﺴﯿﺢ آﻣـﻮﺧﺘﯿﻢ و ﻣـﻄﺎﺑـﻖ ﺑـﺎ اﺻـﻮل ﻣﻠﮑﻮت ﺧـﺪا زﻧـﺪﮔﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣـﺎ وﻓـﺎدارﯾامن را ﺑـﻪ ﺧـﺪا و ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﺎ ﮔﺮﻓنت ﻏﺴـﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻧـﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﻏﺴـﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣـﺎ ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﻣـﺎ ﻣﺮگ ،ﺧـﺎﮐﺴﭙﺎری و ﻗﯿﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣـﺎن را ﻣﯽﭘـﺬﯾﺮﯾﻢ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺗـﺎزه در ﻣﺴﯿﺢ
را ﺑﺮﮔـﺰﯾﻨﯿﻢ .در ﻏﺴـﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣـﺎ در آب ﻓـﺮو ﻣﯽ روﯾﻢ ﮐﻪ ﺑـﻄﻮر منـﺎدﯾﻦ ﻗﱪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣـﺎ اﺗـﺤﺎدﻣـﺎن را ﺑـﺎ ﻣﺮگ ﻣﺴﯿﺢ ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺳـﭙﺲ ﻣـﺎ از
آب ﺑــﻌﻨﻮان منــﺎدی از ﻗﯿﺎم از ﻣـﺮگ در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﯿﺮون آورده ﻣﯽﺷــﻮﯾﻢ .ﻏﺴــﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ منــﺎدی از اﺗــﺤﺎد روﺣــﺎﻧﯽ ﺑــﺎ ﻧــﺠﺎت دﻫــﻨﺪه ﻣــﺎن ﻋﯿﺴﯽ اﺳــﺖ.
)اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۱۵ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ9(.
ﴎ ﻧـﻮ ﻣـﻮﻟـﻮد ﻣﯽﺷـﻮﻧـﺪ در ﺗـﻮاﻧـﺎﯾﯿﻬﺎی ﺷـﺎن درﺳـﺖ
ﺗﺠـﺮﺑـﻪ ﺗـﻮﻟـﺪ ﺗـﺎزه ﯾﮏ ﺗﺠـﺮﺑـﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺠـﺮﺑـﻪ ای روﺣـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ِ
ﻣـﺎﻧـﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺗـﺎزه ﻣـﺘﻮﻟـﺪ ﺷـﺪه رﺷـﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣـﺎ ﮐﻼم ﺧـﺪا را ﻣﯽﺧـﻮاﻧﯿﻢ ،دﻋـﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﴎودﻫـﺎی روﺣـﺎﻧﯽ ﻣﯽﴎاﯾﯿﻢ .آﯾﺎ منﯽﺧـﻮاﻫﯿﺪ ﺑـ ﺮای ﻫـﻢ
ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑـﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ ﺷام ﻣﯽاﻧـﺪﯾﺸﻨﺪ زﻣـﺎن ﴏف ﮐﻨﯿﺪ؟ در ﻣﯿﺎن اﻣـﺖ ﺧـﺪا ﻣـﺼﺎﺣـﺒﺖ ﺑﯽ ﭘـﺎﯾﺎن ﺑـﺎ اﯾامﻧـﺪاران دﯾﮕﺮ وﺟـﻮد دارد .از ﻃـﺮﯾﻖ اﯾﻦ
ﺗﺠـﺮﺑـﻪ ﻫـﺎ ﻣـﺎ ﻣﯽآﻣـﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﭼـﮕﻮﻧـﻪ زﯾﺴﺖ و در زﻧـﺪﮔﯽ ﻫـﺎﯾامن از آن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣـﺎ ﻣﯽآﻣـﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﭼـﮕﻮﻧـﻪ از ﻧـﻈﺮ روﺣـﺎﻧﯽ در ﻣـﻘﺎﺑـﻞ
ﺣـﻤﻼت ﺷﯿﻄﺎن و ﻣﺸﮑﻼت زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯿﻢ .اﯾامن ﻣـﺎن را ﺑـﻪ دﯾﮕﺮان ﺷـﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﯿﻢ و در اﻣـﻮر ﻗـﻮم ﺧـﺪا ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﺷـﺪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در زﻧـﺪﮔﯿامن ﺷـﺎدی دارﯾﻢ ﺣﺘﯽ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻣﺸﮑﻼت روﺑـﺮو ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ .ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ در ﺑـﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔـﻨﺎﻫﮑﺎر و ﻋـﺎدات ﮔـﺬﺷـﺘﻪ ﻣـﺎن
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻣـﺎ آزاد ﻫﺴـﺘﯿﻢ .ﻣـﺎ از اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧـﺠﺎت و ﻗﯿﺎﻣـﺎن از ﻣـﺮگ در آﯾﻨﺪه ﻟـﺬت ﻣﯽﺑـﺮﯾﻢ .ﻣـﺎ در ﺗـﺮس روح ﻫـﺎی اﻫـﺮﯾﻤﻨﯽ زﻧـﺪﮔﯽ منﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣـﺎ ﺑـﺎ
روحاﻟﻘﺪس ﭘﺮ ﺷﺪه اﯾﻢ و از ﺑﺮﺧﻮرداری ﺣامﯾﺖ ﺧﺪا ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ) .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۱۱رﺷﺪ در ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ10(.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣـﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺘﺤـﺪﯾﻢ در واﻗـﻊ ﻣـﺎ ﺟـﺰﺋﯽ از ﻣﻠﮑﻮت آﺳامﻧﯽ ﻫﺴـﺘﯿﻢ و اﺻـﻮﻟـﺶ را ﭘـﺬﯾﺮﻓـﺘﻪ اﯾﻢ و اﺻـﻮل ﺟـﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗـﻀﺎد ﺑـﺎ
ﻣﻠﮑﻮت آﺳامﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ را رد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣـﺎ اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎی ﻣـﻘﺪﺳﯽ ﻫﺴـﺘﯿﻢ و ﻓـﻘﻂ در ﺗـﻔﺮﯾﺤﺎت و ﴎﮔﺮﻣﯿﻬﺎﯾﯽ ﴍﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﺪ اﺻـﻮل ﺧـﺪا را
ﺟـﻼل دﻫـﺪ .ﻣـﺎ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺟـﻮاﻫـﺮ آﻻت ،ﻟـﺒﺎس ﻫـﺎی زرق و ﺑﺮق دار و ﮔ ﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ ﻏـﺮور را ﻣﯽﭘـﺮوراﻧـﺪ زﯾﻨﺖ منﯽدﻫﯿﻢ .ﻣـﺎ ﻣ ﺮاﻗـﺐ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﮐﻪ در
ﻇـﺎﻫﺮﻣـﺎن ﻣـﺘﻮاﺿـﻊ ﺑـﺎﺷﯿﻢ .ﺑـﺪن ﻣـﺎ ﻣـﻌﺒﺪ ﺧـﺪاﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫـﺎی اﻟﮑﻠﯽ و ﻣﻮاد ﻣﺨـﺪر آن را ﺿـﺎﯾﻊ منﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺧـﺪاوﻧـﺪ در ﮐﻼم ﺧـﺪا ﺑـﺮ ﻣـﺎ روﺷـﻦ ﮐﺮده
اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻏـﺬاﻫـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘـﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧـﺪ و منﯽﺗـﻮان از آﻧـﻬﺎ ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮان ﻏـﺬا اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮد و اﻧـﺘﻈﺎر داﺷـﺖ ﺑـﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ و در اداﻣـﻪ ﺗﺠـﺮﺑـﻪ ﻣـﺬﻫـﺒﯽ ﻣـﺎن
ﺑﯽ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺑـﺎﺷـﺪ .ﮔـﻮﺷـﺖ ﺧـﻮک ﺗـﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﯿﺎری از ﮔـﻮﺷـﺘﻬﺎﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﮔـﻔﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻧـﺨﻮرﯾﻢ) .اﻋـﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۲۲ﺳـﻠﻮک ﻣﺴﯿﺤﯽ را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ11(.
اﮔـﺮ ﻣـﺎ ﺑـﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﺟـﻠﻮه اﯾﺮاﻧﯽ ﺑـﻮدن را ﻣـﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ،آن ﭼـﻪ ﻣﯽﺑـﺎﺷـﺪ؟ ﺷـﺎﯾﺪ در ﻣـ ﺮﮐﺰ اﻧـﺪﯾﺸﻪ ﻣـﺎن ﺧـﺎﻧـﻮاده ﺑـﺎﺷـﺪ .ﻣـﺎ
ﺧـﺎﻧﻮاده ﯾامن را دوﺳـﺖ دارﯾﻢ .ﻣـﺎ ﺧـﺎﻧـﻪ ﻫـﺎﯾامن را ﻣﯽﺳـﺎزﯾﻢ ﮐﻪ ﻓـﺮزﻧـﺪان و ﻫﻤﴪﻣﺎن ﺑـﺘﻮاﻧـﻨﺪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣـﺎ ﮐﻮدﮐﺎن را دوﺳـﺖ دارﯾﻢ و وﻗـﺖ
ﮔـﺬراﻧـﺪن ﺑـﺎ ﺧـﺎﻧﻮاده در ﺧـﺎﻧـﻪ ﺗـﺎﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ درﺳـﺖ ﻣـﺸﺎﺑـﻪ رﻓنت ﺑـﻪ ﺑﻬﺸـﺖ روی زﻣﯿﻦ اﺳـﺖ .ﻣـﺎدر و ﭘـﺪر ﺑـﺎ ﭘﯿامن زﻧـﺎﺷـﻮﯾﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫﺴـﺘﻨﺪ .از اﺑـﺘﺪا
ﺧـﺪا در ﻧـﻈﺮ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐﻪ زن و ﺷـﻮﻫـﺮ در ﴎاﴎ زﻧـﺪﮔﯽ ﺷـﺎن راﺑـﻄﻪ ای ﺑـﺎ ﻣـﺤﺒﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷـﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿامن زﻧـﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻫﺮﮔـﺰ ﺷﮑﺴﺘﻪ منﯽﺷـﻮد .ازدواج
ﭼـﻨﺎن اﺗـﺤﺎد ﻣـﻘﺪﺳﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺧـﺪا از آن ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ راﺑـﻄﻪ ﺧﻮد ﺑـﺎ اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ در ﮐﻼم ﺧـﺪا اﺳـﺘﻔﺎده منﻮد .ﺑـﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ازدواج ﺑـﺎﯾﺪ ﺗـﻨﻬﺎ ﺑﯿﻦ اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ ﺑـﺎ
اﯾامن ﻣﺸﱰک ﺑـﺎﺷـﺪ .زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ دو اﻧـﺴﺎن ﻣـﺤﺒﺖ و اﺣﱰام ﻣـﺘﻘﺎﺑـﻞ را ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﻨﺪ آن ﺧـﺎﻧـﻪ ای ﻣـﺒﺎرک ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد .ﻋﯿﺴﯽ آﻣﻮﺧـﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎی زﻧـﺎ،
ﭘﯿﻮﻧـﺪ ازدواج منﯽﺗـﻮاﻧـﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷـﻮد .ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑـﺎ زن دﯾﮕﺮی ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧـﺎ ﻣﯽﺷـﻮد .واﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﺎﯾﺪ ﻓـﺮزﻧـﺪان ﺷـﺎن را ﺑ ﺮای
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺠﺎﺗﺶ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻋﻀﻮی از ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﮔﺮدﻧﺪ) .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۲۳ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ12(.
ﻣـﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﺧـﺎﻧﻮاده ﯾامن ﻣﺮاﻗـﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗـﺎ ﭘﻮل ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورﯾﻢ و آﻧـﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫـﺎﯾﯽ ﻣـﻄﻠﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷـﻨﺪ .اﮔـﺮ
ﺷام ﭘـﻮﻟﯽ ﺑـﻪ ﻓـﺮزﻧـﺪ ﺗـﺎن ﺑـﺪﻫﯿﺪ از آﻧـﻬﺎ ﻣﯽﺧـﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭘـﻮل را ﺑـﻪ ﻧـﺤﻮی ﻋـﺎﻗـﻼﻧـﻪ ﺧـﺮج ﮐﻨﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺧـﻮدﺷـﺎن و ﺑـﻪ دﯾﮕﺮان آﺳﯿﺐ وارد ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺑـﻪ روﺷﯽ
ﻣـﺸﺎﺑـﻪ ،ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻣـﺎ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ و ﻗـﺪرﺗﯽ ﺑﺮای ﺛﺮوت اﻧـﺪوﺧنت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳـﺖ .او از ﻣـﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ از آن ﺣﮑﯿامﻧـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺛﺮوت ،ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻣـﺎ
اﺳـﺘﻌﺪادﻫـﺎ ،ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻫـﺎ و ﻓﺮﺻـﺖ ﻧﯿﺰ داده اﺳـﺖ .ﻣـﺎ ﺑـﺎﯾﺪ آﻧـﻬﺎ را ﺑ ﺮای ﺟـﻼل ﺧـﺪا ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣـﻌﺎﴍت ﺧـﻮب ﯾﻌﻨﯽ اﻋـﺘﻘﺎد ﺑـﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣـﺘﻌﻠﻖ
ﺑـﻪ ﺧـﺪاﺳـﺖ و ﻣـﺎ ﺑـﺎﯾﺪ آن را ﺣﮑﯿامﻧـﻪ و ﻣـﻄﺎﺑـﻖ ﺑـﺎ اﺻﻮل ﺧـﺪاﯾﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺮای ﭘﺮورش دادن روح ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﺳـﺨﺎوت ،ﺧـﺪا ﺑﺮای ﭼﯿﺰﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎ
داده اﺳـﺖ اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑـﻮﺟـﻮد آورده اﺳـﺖ .ﻣـﺎ ﯾﮏ دﻫـﻢ درآﻣـﺪﻣـﺎن را ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﺑـﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﯿﻢ .اﯾﻦ ﻋﴩ ﺧـﻮاﻧـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾﻦ ﭘـﻮل از آن ﻣـﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣـﺎل اوﺳـﺖ و ﻣـﻄﺎﻟـﺒﻪ اش ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﴩ ﺑ ﺮای ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺣـﻘﻮق ﺑـﺸﺎرت دﻫـﻨﺪﮔـﺎن و ﺧـﺎدﻣـﺎن متـﺎم وﻗـﺖ اﻧﺠﯿﻞ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗ ﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻋﴩ ﻣـﺎ ﻫـﺪاﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﻣـﻘﺪار ﻫـﺪﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ .ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻘﺪاری ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳـﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﻣـﺎ
ﻫـﺪاﯾﺎ را ﺑﺮای ﻧﮕﻬـﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾامﻧـﺪاران اﻫـﻞ ﮐﺘﺎب ،ﮐﻤﮏ ﺑـﻪ ﻓـﻘﺮا و ﺑـﺸﺎرت اﻧﺠﯿﻞ ﴏف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ) .اﻋـﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۲۱ﻣـﺒﺎﴍت را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ13(.
زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎی ﺑﯿﺸﱰی ﮐﻼم ﺧـﺪا را ﻣﯽﺷـﻨﻮﻧـﺪ و ﻣﺴﯿﺢ را ﺑـﻌﻨﻮان ﻧـﺠﺎت دﻫـﻨﺪه ﻣﯽﭘـﺬﯾﺮﻧـﺪ ،آﻧـﻬﺎ در ﮔـﺮوﻫﯽ ﺑـﺎ اﯾامن اﺟﺘامع ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫـﻨﺪ .ﻧـﻘﻄﻪ اﺗﮑﺎی ﺷـﺎن ﻣﺴﯿﺢ اﺳـﺖ .ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻬـﺪ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣـﺎﻧـﺪه در ﻋﻬـﺪ ﻗـﺪﯾﻢ ﺑﻮد .او اﺣﮑﺎم را ﮐﺎﻣـﻞ ﻧﮕﻬـﺪاﺷـﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣـﺠﺎزات ﺗﺨـﻠﻒ از اﺣﮑﺎم
را درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﺮد .زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺘﺤـﺪ ﺷـﺪﯾﻢ ،آﻧـﺠﺎﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣـﺎﻧـﺪﮔـﺎن روﺣـﺎﻧﯽ از اﻣـﺖ ﺑـﺎ اﯾامن ﺧـﺪا در ﻋﻬـﺪ ﻗـﺪﯾﻢ ﺗـﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ .اﺟﺘامع
اﯾامﻧـﺪاران ﺑﺮای ﻣـﻌﺎﴍت و ﭘﺮﺳـﺘﺶ ،ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﻼم ﺧـﺪا ،ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻋـﺸﺎی رﺑّـﺎﻧﯽ و ﺑﺮای ﺧـﺪﻣـﺖ ﺑـﻪ ﻫـﻤﻨﻮﻋـﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﺟﺘامع اﯾامﻧـﺪاران
ﺧـﺎﻧـﻮاده ﺧـﺪاﺳـﺖ .ﻣـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻋﻬـﺪ ﺟـﺪﯾﺪ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻋﻬـﺪ ﺟـﺪﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﻬـﺪی اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺗـﻮﺳـﻂ ﻋﯿﺴﯽ ،ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ ﺑ ﺮای ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﻣـﺎن ﺷـﺪ و روح
ﻣﺴﯿﺢ اﺣﮑﺎم ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا را ﺑﺮ روی ﻗﻠﺒﻬﺎﯾامن ﺛﺒﺖ ﮐﺮد.) .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۱۲اﻣﺖ ﺧﺪا را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(14
ﻋـﺸﺎی رﺑّـﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣـﻮﺿـﻮع ﮔـﺬﺷـﺘﻪ ذﮐﺮ ﺷـﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﯿﻨﯽ ﺑ ﺮای اﺑ ﺮاز اﯾامن ﺑـﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﻌﻨﻮان ﺧـﺪاوﻧـﺪ و ﻣﻨﺠﯿامن اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ دارﯾﺪ
زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺷـﺘﻪ ﻣﺮگ از ﻓﺮاز ﺧـﺎﻧـﻪ ﻫـﺎی ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ در ﻣﴫ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ ﺧـﻮن ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮ ﻫـﺮ دو ﻗـﺎمئـﻪ و ﴎ در ﺧـﺎﻧـﻪ ﻫـﺎﯾﺸﺎن ﭘـﺎﺷﯿﺪﻧـﺪ ﮔـﺬﺷـﺖ؟ آن
منـﺎدی از ﻧـﺠﺎت ﺑـﻮد .ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﻮد؛ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣـﺎ در ﻋـﺸﺎی رﺑّـﺎﻧﯽ ﻧـﺎن را ﻣﯽﺧـﻮرﯾﻢ و آب اﻧـﮕﻮر را ﻣﯽﻧـﻮﺷﯿﻢ ،ﯾﺎد آور ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ
)ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻧـﺎن منـﺎدﯾﻦ ﻣﯽﺷـﻮد( ﺑ ﺮای ﮔـﻨﺎﻫـﺎمنـﺎن ﺟـﺎن داد و ﻣـﺎ ﺗـﻮﺳـﻂ ﺧـﻮن ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ ﺷـﺪه اش )ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺷﯿﺮه اﻧـﮕﻮر منـﺎدﯾﻦ ﻣﯽﺷـﻮد( از ﻣﺮگ اﺑـﺪی ﻣـﺤﺎﻓـﻈﺖ
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ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ .منـﺎد ﻧـﺎن و آب اﻧـﮕﻮر ﻗـﺪرت ﺧـﺎﺻﯽ ﻧـﺪارﻧـﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻓـﻘﻂ منـﺎد ﻫﺴـﺘﻨﺪ .اﯾامﻧـﺪاران اﻫـﻞ ﮐﺘﺎب ﺧـﺪﻣـﺖ ﺷﺴـﺘﺸﻮی ﭘـﺎﻫـﺎ را ﻗـﺒﻞ از ﻋـﺸﺎی رﺑّـﺎﻧﯽ
اﻧـﺠﺎم ﻣﯽدﻫـﺪ .آن آﯾﯿﻦ ﺗـﻮاﺿـﻊ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﭘـﺎﻫـﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺷـﻮﯾﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣـﺎﮐﯽ از متﯿﺰ ﺷـﺪن ﻣﺠـﺪد اﺳـﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻋﯿﺴﯽ از
ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ای ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ داده ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻋﺸﺎی رﺑﺎﻧﯽ ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ) .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۱۶ﻋﺸﺎی رﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ15(.
ّ
ّ
ﻫـﻤﻪ اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ در ﺑـﺪن روﺣـﺎﻧﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻏﺴـﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ ﮐﻪ ﺟـﻤﻌﯽ از اﯾامﻧـﺪاران وﻓـﺎدار اﺳـﺖ .ﻣـﺎ ﻫـﻤﻪ از ﻃـﺮﯾﻖ اﺗـﺤﺎد ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧـﺪﯾﻢ؛ ﺑـﻨﺎﺑـ ﺮاﯾﻦ اﺧـﺘﻼف ﻃـﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﯿﺖ ﻫـﺎ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و ﻃـﺒﻘﻪ ای ﻣﺠـ ﺰا ﺑـﺮﺣﺴـﺐ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﻧـﮋاد ،داراﯾﯽ ﯾﺎ زﺑـﺎن ﻣـﺎن
وﺟـﻮد ﻧـﺪارد .ﻣـﺎ ﻫـﻨﻮز ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺑ ﺮای اﯾﺮاﻧﯽ ﺑـﻮدن ﺷـﺎدی ﮐﻨﯿﻢ! ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ! ﻣـﺎ ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺧـﺎﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی ﻗـﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕامن را ﺟـﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ اﻣـﺎ
منﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎ زﺑﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺴﺎزﯾﻢ .ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮاﺑﺮﯾﻢ) .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۱۴اﺗﺤﺎد در ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ16(.
روحاﻟـﻘﺪس ﺑـﻪ اﯾامﻧـﺪاران ﻋـﻄﺎﯾﺎی روﺣـﺎﻧﯽ اﻋـﻄﺎ ﻣﯽمنـﺎﯾﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺤﺒﺖ دﯾﮕﺮان را ﺑـﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺟـﻠﺐ منـﺎﯾﻨﺪ و در ﮐﻞ ﺑ ﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ ﻋـﻤﻮﻣﯽ اﺟﺘامع
اﯾامﻧـﺪاران و ﺑﴩﯾﺖ .ﺑ ﺮاﺳـﺎس ﮐﻼم ﺧـﺪا ﻋـﻄﺎﯾﺎ ﺷـﺎﻣـﻞ ﺧـﺪﻣـﺎﺗﯽ ﻫـﻤﭽﻮن اﯾامن ،ﺷـﻔﺎ ،ﻧـﺒﻮت ،ﺗﺒﺸﯿﺮ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ،ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻣـﺼﺎﻟـﺤﻪ ،اﺣـﺴﺎن ،ﺧـﺪﻣـﺖ از ﺧـﻮد
ﮔـﺬﺷـﺘﻪ و اﻣﻮر ﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ و ﺗـﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم اﺳـﺖ .ﺑﺮﺧﯽ اﻋـﻀﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺧـﺪا ﻓﺮا ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه اﻧـﺪ و ﺑـﻪ روح ﻣﺠﻬـﺰ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﺑﺮای وﻇـﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻗـﻮم ﺧـﺪا ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﻫـﻤﭽﻮن ﮐﺎر ﺷـﺒﺎﻧﯽ ،ﺧـﺪﻣـﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ و ﺗﺒﺸﯿﺮ ﻋـﻤﻮﻣﯽ ﺧﱪ ﺧـﻮش ﻧـﺠﺎت در ﻋﯿﺴﯽ را ﺷـﺎﻣـﻞ ﻣﯽﺷـﻮﻧـﺪ .اﯾﻦ اﻋامل اﺟﺘامع
اﯾامن داران را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را از اﺻﻮل ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻏﻠﻂ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽمنﺎﯾﺪ) .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۱۷ﻋﻄﺎﯾﺎی روﺣﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ17(.
ﻋﻄﯿﻪ ﻧـﺒﻮت اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای دارد زﯾﺮا ﺧـﺪا از ﻃـﺮﯾﻖ ﻧـﺒﻮت ﺗﻌﻠﯿامت روﺷـﻦ را ﺑـﻪ ﻣﺮدﻣـﺶ ﻣﯽدﻫـﺪ .ﺧـﺪا در ﮐﻼﻣـﺶ ﻋﻬـﺪ ﺑﺴـﺖ ﮐﻪ ﻋﻄﯿﻪ
ﻧﺒﻮت ﺗﺎ اﯾﺎم آﺧﺮ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ و ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ اﻋﺼﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺧـﺪا از ﻃـﺮﯾﻖ اﻧﺒﯿﺎء ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮوان ﻣﺴﯿﺢ روﺣـﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗـﺪ وﺟـﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ .در ﻃﯽ ﻗﺮون وﺳـﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑـﻪ
ﺧﺮاﻓـﺎت ،ﺗﻌﻠﯿامت ﻏـﻠﻂ و راه و رﺳـﻢ ﻫـﺎی ﺑـﺖ ﭘﺮﺳـﺘﯽ روی آوردﻧـﺪ .ارﺗـﺪاد در اﴎاﺋﯿﻞ ﻗـﺪﯾﻢ را ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ ﻣﯽآورﯾﺪ؟ آﻧـﻬﺎ ﻫـﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫـﺎ را اﻧـﺠﺎم دادﻧـﺪ
و ﺧـﺪا اﺟـﺎزه داد ﺗـﺎ ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﺗـﻮﺳـﻂ ﺑـﺎﺑﻠﯽ ﻫـﺎ اﺳﯿﺮ ﺷـﻮﻧـﺪ .در ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺳﯿﺮ در ﺑـﺎﺑـﻞ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑـﻪ ﺧـﺪا وﻓـﺎدار ﺑـﻮدﻧـﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧـﺒﻮدﻧـﺪ .ﺑـﺎﺑﻠﯽ ﻫـﺎ
ﻫﻢ ﻋﺎدﻻن و ﻫﻢ ﴍﯾﺮان را اﺳﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺪا در اداﻣﻪ ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ را آزاد ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ.
اﺳـﺎرت در ﺑـﺎﺑـﻞ منـﺎدی ﺷـﺪ از آﻧـﭽﻪ ﻗ ﺮار ﺑـﻮد در ﻗـﺮون وﺳـﻄﯽ اﺗـﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓـﺘﺪ .ﻫـﻤﻪ ،ﺑـﺨﺼﻮص ﭘﯿﺮوان واﻗﻌﯽ ﺧـﺪا ﺗـﻮﺳـﻂ ﻗـﻮﻣﯽ ﻣﺮﺗـﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﺷـﺪﻧـﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑـﺎﺑـﻞ ﺑـﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑـﺎزﮔﺸـﺘﻨﺪ ﺑـﻌﻨﻮان منـﺎد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷـﺪﻧـﺪ ﮐﻪ از ﻗﻮﻣﯽ ﺟـﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮون وﺳـﻄﯽ آزاد ﺷـﺪﻧـﺪ .اﺟﺘامع اﯾامﻧـﺪاران
ﮐﻪ از ﺧـﻄﺎ و ﺟـﻔﺎ آزاد ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﺷـﺪ ﺑـﻌﻨﻮان ﺑـﺎﻗﯽ ﻣـﺎﻧـﺪﮔـﺎن ﻗـﻮم ﺧـﺪا ﺷـﻨﺎﺧـﺘﻪ ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﺷـﺪ .اﯾﻦ اﺟﺘامع ﺑـﺎﻗﯽ ﻣـﺎﻧـﺪﮔـﺎن ﻗـﻮم ﺧـﺪا ﻧـﺸﺎﻧـﻪ ای ﻣﺸﺨﺼﯽ از
ﻧﮕﻬـﺪاﺷـنت اﺣﮑﺎم ﺧـﺪا و داﺷـنت ﻋﻄﯿﻪ ﻧـﺒﻮت ﺧﻮاﻫـﻨﺪ داﺷـﺖ .اﯾﻦ ﻋﻄﯿﻪ روﺣـﺎﻧﯽ ﻋـﺎﻟﯽ در ﺟـﻤﻊ اﯾامﻧـﺪاران اﻫـﻞ ﮐﺘﺎب در ﺧـﺪﻣـﺖ ﺧـﺎﻧـﻢ اﻟـﻦ ج .ﻫﻮاﯾﺖ
آﺷﮑﺎر ﺷـﺪ .ﻋﻄﯿﻪ ﻧـﺒﻮت ﺟـﺎی ﮐﻼم ﺧـﺪا را منﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺮدم را ﺑـﻪ ﮐﻼم ﺧـﺪا ﺑـﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧـﺪ و ﻣـﺎﯾﻪ ﺗﺴـﻠﯽ ،ﻫـﺪاﯾﺖ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ و اﺻﻼﺣـﺎت در ﻣﻮاﻗـﻊ
اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ .ﮐﻼم ﺧﺪا اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ) .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۱۸ﻋﻄﯿﻪ ﻧﺒﻮت را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ18(.
ﺑـﺎﻗﯽ ﻣـﺎﻧﺪﮔـﺎن ﺗـﻨﻬﺎ اﯾامﻧـﺪاران ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧـﻬﺎ ﻣـﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑـﺨﺼﻮﺻﯽ دارﻧـﺪ .اﺑـﺘﺪا ،آﻧـﻬﺎ اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ را ﺑﺮای ﻇـﻬﻮر ﻗـﺮﯾﺐاﻟـﻮﻗـﻮع ﺛـﺎﻧﯽ ﻋﯿﺴﯽ آﻣـﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﻣـﺎده ﺳـﺎزی روﺣـﺎﻧﯽ ﴐوری اﺳـﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از آﻣـﺎده ﺳـﺎزی ،ﺟـﻠﺐ ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺖ واﻗﻌﯽ ﺧـﺪاوﻧـﺪ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷﯿﻄﺎن در ﻃﻮل دوره ارﺗـﺪاد
روﺣـﺎﻧﯽ ﭘـﻨﻬﺎن و ﮔـﻤﻨﺎم ﺷـﺪ .دوم ،ﺑـﺎﻗﯽ ﻣـﺎﻧـﺪه رﺳﯿﺪن داوری ﺧـﺪا را اﻋﻼم ﻣﯽدارد و ﻣﺮدم را ﺑـﻪ ﺗـﻮﺑـﻪ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧـﺪ .اﯾﻦ اﻋﻼن ﻋـﻤﻮﻣﯽ ﺑـﺎ ﭘﯿﺎم ﺳـﻪ ﻓﺮﺷـﺘﻪ
در ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﺑـﺎب  ۱۴ﻣـﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ .ﻫـﻤﻪ ﺑ ﺮای ﻣـﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻢ اﺻﻼح ﻓ ﺮا ﺧﻮاﻧـﺪه ﻣﯽﺷـﻮﻧـﺪ .ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾامﻧـﺪاران اﻫـﻞ ﮐﺘﺎب ﺗـﻨﻬﺎ
ﻗـﻮم در ﺟـﻬﺎن اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻫـﻤﻪ ده ﻓﺮﻣـﺎن ﺧـﺪا را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫـﺪ و دارای ﻋﻄﯿﻪ ﻧـﺒﻮت ﺑـﻮده اﺳـﺖ ،ﻣـﺎ ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﺟﺘامع اﯾامﻧـﺪاران را ﺑـﻌﻨﻮان ﺑـﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ) .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۱۳ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و رﺳﺎﻟﺖ آﻧﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ19(.
در ﭘﯿﺎم ﺳـﻪ ﻓﺮﺷـﺘﻪ در ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﺑـﺎب  ،۱۴اﻋـﻼن رﺳﯿﺪن داوری وﺟـﻮد دارد .داوری ﺑـﻌﺪ از ﻇـﻬﻮر ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮﮔ ﺰار منﯽﺷـﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻗـﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ او
ﻇـﻬﻮر ﮐﻨﺪ .زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻇـﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ او ﭘـﺎداش زﻧـﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ را ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﻣﯽآورد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ داوری زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﻇـﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮﮔ ﺰار ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﭼـﻪ زﻣـﺎﻧﯽ آﻏـﺎز ﺷـﺪ؟ در ﺳـﺎل  ۱۸۴۴ﺑـﻪ ﻫـﻨﮕﺎم ورود ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﻌﻨﻮان ﮐﺎﻫـﻦ اﻋـﻈﻢ در ﻗـﺪس اﻻﻗـﺪاس ﻣـﻌﺒﺪ آﺳامﻧﯽ آﻏـﺎز ﺷـﺪ .او اﮐﻨﻮن در ﺣـﺎل داوری
ﻫـﻤﻪ ﻣﯽﺑـﺎﺷـﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮده اﻧـﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫـﻢ اﮐﻨﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﺎ ﻟـﻄﻒ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗـﺒﻮﻟـﺶ ﮐﺮده اﻧـﺪ را داوری ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﺮوی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون اﻟﺘﻔﺎت داوری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ) .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۲۴ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﻌﺒﺪ آﺳامﻧﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ20(.
ﺧـﺪا ﺑـﻪ آدم و ﺣﻮا ﮔـﻔﺖ :اﮔـﺮ آﻧـﻬﺎ ﻣﯿﻮه ﻣـﻤﻨﻮﻋـﻪ را ﺑـﺨﻮرﻧـﺪ ﻫـﺮ آﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫـﻨﺪ ﻣﺮد؛ اﻣـﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﺑـﺎ ﮔﻔنت اﯾﻨﮑﻪ او ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ ﻣﺮد ﺧـﺪا را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد.
ﺷﯿﻄﺎن ﺑـﻌﺪ از اﯾﻦ دروغ را ﺗﺮوﯾﺞ داد .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻼم ﺧـﺪا ،زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧـﺪ در واﻗـﻊ آﻧـﻬﺎ در ﺣـﺎﻟـﺖ ﻧـﺎﺧﻮدآﮔـﺎﻫﯽ ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ ﺧﻮاب ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺷﯿﻄﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺮدم را ﻣـﺘﻘﺎﻋـﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮده ﻫـﺎ واﻗـﻌﺎً منﺮده اﻧـﺪ ،روﺣـﺸﺎن زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺮﮐﺎت ﻣـﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑـﺎ ﻣـﺎ ﺻـﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﯿﻄﺎن و دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﺳـﺎﻗـﻂ ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﻣﺮده ﻫـﺎ ﺟـﺎ ﻣﯽزﻧـﻨﺪ و اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ را ﻣﯽﻓـﺮﯾﺒﻨﺪ و ﺑـﻪ آﻧـﻬﺎ دروغ ﻣﯽﮔـﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺧـﺪا ﻣﺮاوده ﺑـﺎ ارواح
ﻣﺮدﮔﺎن ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺳﺎﻗﻄﺎن و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﺘﻤ ّﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﯾﺎ ﻣﺮدﮔـﺎن دوﺑـﺎره زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﮐﺮد؟ ﻗـﻄﻌﺎً .ﻋـﺎدﻻن و ﴍﯾﺮان از ﻣﺮگ ﻗﯿﺎم ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻧـﻪ در ﯾﮏ زﻣـﺎن و ﻧـﻪ ﺑ ﺮای دﻟﯿﻠﯽ ﻣـﺸﺎﺑـﻪ.
ﻋـﺎدﻻن در ﻇـﻬﻮر ﺛـﺎﻧﯽ ﻣﺴﯿﺢ از ﻣـﺮگ ﻗﯿﺎم ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﮐﺮد .رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﴍﯾﺮان از ﻣـﺮگ ﻫـ ﺰار ﺳـﺎل ﺑـﻌﺪ رخ ﺧـﻮاﻫـﺪ داد .ﻋـﺎدﻻن ﺣﯿﺎت اﺑـﺪی را درﯾﺎﻓـﺖ
ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﮐﺮد و ﴍﯾﺮان ﻣﺮگ اﺑـﺪی را درﯾﺎﻓـﺖ ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﮐﺮد .ﭼﯿﺰی ﺑـﻌﻨﻮان ﺳـﻮﺧنت اﺑـﺪی در آﺗـﺶ ﺟـﻬﻨﻢ ﮐﻪ در آن ﴍﯾﺮان ﺗـﺎ اﺑـﺪ رﻧـﺞ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ وﺟـﻮد
ﻧـﺪارد .اﯾﻦ دروﻏﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﯿﻄﺎن اﺳـﺖ .ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑـﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﺷﯿﻄﺎن از ﺣﯿﻠﻪ ﻓﺮض ﻣﺮاوده ﺑـﺎ ارواح ﻣﺮدﮔـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد ﺗـﺎ ﻣﺮدم را از ﻧﮕﻬـﺪاری
ﻫـﻤﻪ اﺣﮑﺎم ﺧـﺪا ﺑـ ﺮای آﻣـﺎده ﺳـﺎزی ﻇـﻬﻮر ﺛـﺎﻧﯽ ﻣﺴﯿﺢ دور ﻧـﮕﻪ دارد .اﯾﻦ ﻣـﻮﺿـﻮع ﺑـﺨﺼﻮص در ﻣـﻮرد ﺣﮑﻢ ﭼـﻬﺎرم ﯾﻌﻨﯽ ﺳـﺒﺖ ﺻـﺎدق اﺳـﺖ) .اﻋـﺘﻘﺎد
ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۲۶ﻣﺮگ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ21(.
ﻋﯿﺴﯽ دوﺑـﺎره ﻇـﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ! اﮔـﺮ اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ ﻣﯽﺗـﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗـﺸﺎن را ﺣـﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻇـﻬﻮر دوﺑـﺎره ﻣﺴﯿﺢ ﴐوری ﻧـﺒﻮد .وﻟﯽ ﻋﯿﺴﯽ در اﺣـﺎﻃـﻪ ﻓـﺮﺷـﺘﮕﺎن
ﻇـﻬﻮر ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد و ﻫـﻤﻪ او را ﺧﻮاﻫـﻨﺪ دﯾﺪ .ﻣﺨﻔﯿﺎﻧـﻪ و ﭘـﻨﻬﺎﻧﯽ ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ او ﻇـﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋـﺎدﻻن ﻣﺮده ﻗﯿﺎم ﺧﻮاﻫـﻨﺪ منﻮد و ﺑـﻪ آﺳامن ﺑﺮده
ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﺷـﺪ و ﻫـﻤﺮاه ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺑ ﺮای ﻫ ﺰار ﺳـﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ منـﻮد .در ﻇـﻬﻮر ﻣﺴﯿﺢ ،ﴍﯾﺮان ﻧـﺎﺑـﻮد ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﺷـﺪ و در ﻃﻮل آن ﻫ ﺰار ﺳـﺎل ﻣﺮده ﺑـﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣـﺎﻧـﻨﺪ .ﺑـﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﻣـﺠﺎزات ﻣﺮگ اﺑـﺪی ﻗﯿﺎم ﺧﻮاﻫـﻨﺪ ﮐﺮد .ﻣـﺎ زﻣـﺎن دﻗﯿﻖ ﻇـﻬﻮر ﻣﺴﯿﺢ را منﯽداﻧﯿﻢ ،وﻟﯽ از ﻃـﺮﯾﻖ ﮐﻼم ﺧـﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ
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وﻗـﺖ ﻧـﺰدﯾﮏ اﺳـﺖ و ﻣـﺎ ﺑـﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ﻫـﻤﻪ ﻫﺸـﺪار ﺑـﺪﻫﯿﻢ .آﻣـﺎده ﺷـﻮﯾﺪ! ﻣﺴﯿﺢ دوﺑـﺎره ﻇـﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ! )اﻋـﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۲۵ﻇـﻬﻮر دوﺑـﺎره ﻣﺴﯿﺢ را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ22(.
ﺑـﻌﺪ از ﻇـﻬﻮر ﻣﺴﯿﺢ ،ﻋـﺎدﻻن ﺑـ ﺮای ﻫـ ﺰار ﺳـﺎل در آﺳامن ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ زﯾﺴﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺧـﺎﻧـﻪ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﯿﺴﯽ ﮔـﻔﺖ ﮐﻪ ﺣـﻠﯿامن
وارث زﻣﯿﻦ ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﺑـﻮد .ﺑ ﺮای ﻫ ﺰار ﺳـﺎل ﻋـﺎدﻻن ﻗـﺎدر ﺑـﻪ دﯾﺪن ﮐﺘﺎب داوری ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﺑـﻮد و ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﭼ ﺮا اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ ﺑـﻪ آﺳامن راه ﻧﯿﺎﻓـﺘﻨﺪ .در ﻃـﻮل اﯾﻦ
دوره زﻣﯿﻦ ﺗﻬﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﴍﯾﺮان ﻣﺮده اﻧـﺪ و ﻋـﺎدﻻن در آﺳامن .ﻓـﻘﻂ ﺷﯿﻄﺎن و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﺳـﺎﻗـﻄﺶ زﻣﯿﻦ را اﺷـﻐﺎل ﺧﻮاﻫـﻨﺪ ﮐﺮد .زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺰار
ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﭘـﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳـﺪ ،ﺷﻬـﺮ ﻣـﻘﺪس از آﺳامن ﺑـﻪ زﻣﯿﻦ ﻧـﺎزل ﺧـﻮاﻫـﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺮدﮔـﺎن ﴍﯾﺮ ﺑـ ﺮای ﻣـﺠﺎزات ﻗﯿﺎم ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﮐﺮد .ﺷﯿﻄﺎن و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎﻧـﺶ و
ﻣﺮدﮔﺎن ﴍﯾﺮ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﮔﻨﺎه و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ) .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۲۷ﻫﺰاره و ﺧﺎمتﻪ ﮔﻨﺎه را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ23(.
ﺳـﭙﺲ ﺧـﺪا زﻣﯿﻦ را ﻣـﺸﺎﺑـﻪ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺑـﺘﺪا ﺑـﻮد ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺳـﺎﺧـﺖ .آﻧـﺠﺎ ﺣﯿﺎت اﺑـﺪی ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ،زﻣـﺎﻧﯽ ﺑـ ﺮای اﺟﺘامع ﮐﺮدن ﺑـﺎ دﯾﮕﺮان و
آراﻣـﺶ .در آن روزﮔـﺎران ﻧﻬـﺮی از آب ﺣﯿﺎت ﺟـﺎری ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و ﻣـﺎ از درﺧـﺖ ﺣﯿﺎت ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﺧـﻮرد .ﺣﯿﻮاﻧـﺎت از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷـﺪن ﺑـﻪ اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎ ﻧـﺨﻮاﻫـﻨﺪ
ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﻣـﺎ از ﳌـﺲ آﻧـﻬﺎ ﻫﺮاﺳـﺎن ﻧـﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷـﺪ .دﯾﮕﺮ ﮔـﺮﯾﻪ ،دوری ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﺮگ وﺟﻮد ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ .دﯾﮕﺮ ﮔـﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻣـﺘﺎﺳـﻒ ﺳـﺎﺧنت ﻣـﺎ ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد .ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ آﻧـﭽﻪ ﺧـﺪا در اﺑـﺘﺪا ﻃﺮاﺣﯽ منﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺧـﺪا وﺟﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ :ﭘـﺪر ،ﭘﴪ و روحاﻟـﻘﺪس .اﯾﻦ ﭼـﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ؟
ﯾﮏ ﺧـﺪا منﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑـﺎﺷـﺪ! ﺧـﺪا آدم و ﺣﻮا را ﺑـﻌﻨﻮان دو ﺷـﺨﺺ ﺟـﺪا آﻓـﺮﯾﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣـﺎل آﻧـﻬﺎ را ﯾﮏ ﺗـﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد .ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ ﺗﻼش ﺑﺮای
درک اﴎار ﺧـﺪا ﺣﯿﺎت اﺑـﺪی را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷـﺖ .وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺑـﺎﯾﺪ ﺑـﺴﺎدﮔﯽ ﺳـﺨﻨﺎن ﺧـﺪا را ﺑـﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .او ﯾﮑﯽ اﺳـﺖ ،در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳـﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳـﺖ .ﮔـﻨﺎه
ﺑـﻪ دﻧﯿﺎ آﻣـﺪ زﯾﺮا ﺣﻮا ﺑـﻪ ﺳـﺨﻨﺎن ﺧـﺪا اﻋﺘامد ﻧـﺪاﺷـﺖ .ﺧـﺪا اﻣـﺮ ﮐﺮده اﺳـﺖ ﺑـﺎ اﯾامﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ اﻋـﺘﻘﺎد ﺑـﻪ ﮐﻼم ﺧـﺪاﺳـﺖ وارث ﺣﯿﺎت اﺑـﺪی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
اﻋـﺘﻘﺎد ﺑـﻪ ﮐﻼم ﺧـﺪا! ﺑـﺎ اﯾامن اﻋﺘامد ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ اﮔـﺮ ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ را درک منﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺣﯿﺎت اﺑـﺪی ﺷـﻨﺎﺧنت ﺧـﺪا و ﻓﺮﺳـﺘﺎده اش ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳـﺖ) .اﻋـﺘﻘﺎد
ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۲۸زﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ24(.
)اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۳ﭘﺪر25(.

)اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۴ﭘﴪ26(.

)اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۵روحاﻟﻘﺪس27(.
).اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﯿﺎدی ﺷامره  :۲ﺗﻮﺣﯿﺪ(28
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 1ﺧـﺪا ﺧـﺎﻟـﻖ ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳـﺖ و در ﮐﻼم ﺧـﺪا ﮔ ﺰارش ﻣﻌﺘﱪی از ﻛـﺎر ﺧـﻠﻘﺘﺶ را آﺷـﻜﺎر منـﻮده اﺳـﺖ .ﺧـﺪاوﻧـﺪ در ﺷـﺶ روز "آﺳامﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ" و ﻫـﻤﻪ ﻣـﻮﺟـﻮدات زﻧـﺪه ﺑـﺮ روی زﻣﯿﻦ را آﻓـﺮﯾﺪ و در
روز ﻫـﻔﺘﻢ ﻫـﻔﺘﻪ آﺳـﻮد .ﺑـﺪﯾﻦﺳـﺎن او ﺳـﺒﺖ را ﺑـﻌﻨﻮان ﯾﺎدﺑـﻮد ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ از ﻛـﺎر ﺧـﻠﻘﺖ ﺑﻨﯿﺎن ﻧـﻬﺎد .اوﻟﯿﻦ ﻣﺮد و زن ﺑـﻌﻨﻮان ﺷـﺎﻫـﻜﺎر ﺧـﻠﻘﺖ ﺷـﺒﯿﻪ ﺧـﺪا ﺧـﻠﻖ ﮔﺮدﯾﺪﻧـﺪ و ﺗﺴـﻠﻂ ﺑـﺮ دﻧﯿﺎ ﺑـﻪ آﻧـﺎن
واﮔـﺬار ﺷـﺪ و ﺑـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻬـﺪه دار ﻣﺮاﻗـﺒﺖ از آن ﺷـﺪﻧـﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﺎر ﺧـﻠﻘﺖ دﻧﯿﺎ ﺑـﻪ امتـﺎم رﺳﯿﺪ "ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﻜﻮ" ﺑﻮد و ﺟـﻼل ﺧـﺪا را اﻋﻼن ﻣﯽﮐﺮد) .ﺳـﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ ۲؛ ﺳـﻔﺮ ﺧﺮوج ﺑـﺎب ۲۰
آﯾﺎت  ۸اﻟﯽ ۱۱؛ ﻣﺰﻣﻮر ﺑﺎب  ۱۹آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ ۶؛ ﺑﺎب  ۳۳آﯾﺎت  ۶و ۹؛ ﺑﺎب ۱۰۴؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۱آﯾﻪ (.۳
 2ﻣﺮد و زن ﺑـﻪ ﺷـﺒﺎﻫـﺖ ﺧـﺪا ،ﺑـﺎ ﻗـﺪرت و آزادی اﻧـﺪﯾﺸﻪ و ﻋـﻤﻞ ﺧـﻠﻖ ﺷـﺪﻧـﺪ .ﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﻌﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدات آزاد آﻓـﺮﯾﺪه ﺷـﺪﻧـﺪ وﻟﯽ ﻫـﺮ ﻛـﺪام وﺣـﺪﺗﯽ ﻻﯾﻨﻔﻚ از ﺟـﺴﻢ و ذﻫـﻦ و روح دارﻧـﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑـﻪ
ﺧـﺪا ﺑ ﺮای زﯾﺴنت و ﻧـﻔﺲ ﻛﺸﯿﺪن و متـﺎم ﭼﯿﺰﻫـﺎی دﯾﮕﺮ واﺑﺴـﺘﻪ اﻧـﺪ .وﻗﺘﯽ ﻛـﻪ اوﻟﯿﻦ واﻟـﺪﯾﻦ ﻣـﺎ از ﺧـﺪا ﻧـﺎﻓﺮﻣـﺎﻧﯽ ﻛﺮدﻧـﺪ ،واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺧـﺪا را اﻧـﻜﺎر ﻛﺮدﻧـﺪ و از ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋـﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺳـﻘﻮط
ﮐﺮدﻧـﺪ .ﺗـﺼﻮﯾﺮ ﺧـﺪا در آﻧـﻬﺎ ﻣﻌﯿﻮب ﮔـﺮدﯾﺪ و آﻧـﻬﺎ در ﻣـﻌﺮض ﻣـﺮگ ﻗـ ﺮار ﮔـﺮﻓـﺘﻨﺪ .اوﻻد آﻧـﻬﺎ از اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳـﺎﻗـﻂ در ﮔـﻨﺎه و ﻋـﻮاﻗـﺐ آن ﺳـﻬﻢ ﺑـﺮدﻧـﺪ .آﻧـﺎن ﺑـﺎ ﺿـﻌﻒ و ﮔـ ﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ ﴍارت زاده
ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ .وﻟﯽ ﺧـﺪاوﻧـﺪ در ﻣﺴﯿﺢ ﺟـﻬﺎن را ﺑـﺎ ﺧﻮد آﺷـﺘﯽ داد و ﺑـﺎ روح ﺧﻮد در ﻓﺮد ﺗـﻮﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻓـﺎﻧﯽ ﺷـﺒﺎﻫـﺖ ﺑـﻪ آﻓـﺮﯾﻨﻨﺪه ﺧﻮدﺷـﺎن را ﺑـﻪ ﺣـﺎل اول ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪ .آﻧـﺎن ﺑﺮای ﺟـﻼل ﺧـﺪا آﻓـﺮﯾﺪه ﺷـﺪﻧـﺪ و
ﻓ ﺮا ﺧـﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪهاﻧـﺪ ﺗـﺎ او و ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ را ﻣـﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺧـﻮد ﻣ ﺮاﻗـﺒﺖ منـﺎﯾﻨﺪ) .ﺳـﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑـﺎب  ۱آﯾﺎت  ۲۶اﻟﯽ ۲۸؛ ﺑـﺎب  ۲آﯾﻪ ۷؛ ﻣﺰﻣـﻮر ﺑـﺎب  ۸آﯾﺎت  ۴اﻟﯽ ۸؛ اﻋامل رﺳـﻮﻻن
ﺑـﺎب  ۱۷آﯾﺎت  ۲۴اﻟﯽ ۲۸؛ ﺳـﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑـﺎب ۳؛ ﻣﺰﻣﻮر ﺑـﺎب  ۵۱آﯾﻪ ۵؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱۲اﻟﯽ ۱۷؛ رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱۹و ۲۰؛ ﻣﺰﻣﻮر ﺑـﺎب  ۵۱آﯾﻪ ۱۰؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۷و  ۸و  ۱۱و ۲۰؛ ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ (.۱۵
 3متـﺎم ﺑﴩﯾﺖ اﻛـﻨﻮن در ﻧﱪدی ﺑـﺰرگ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﯿﺢ و ﺷﯿﻄﺎن ﻣـﻌﻄﻮف ﺑـﻪ ﺳﯿﺮت ﺧـﺪا ،اﺣـﻜﺎم او و ﺳـﻠﻄﻪ او ﺑـﺮ ﮔﯿﺘﯽ ﮔـﺮﻓـﺘﺎر اﺳـﺖ .اﯾﻦ ﻧﱪد از آﺳامن آﻏـﺎز ﺷـﺪ وﻗﺘﯽ ﻛـﻪ ﯾﻚ ﻣﺨـﻠﻮق ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ
آزادی اﻧـﺘﺨﺎب و در ﺧـﻮدﺳـﺘﺎﯾﯽ ،ﺷﯿﻄﺎن و ﻣـﺘﺨﺎﺻـﻢ ﺑـﺎ ﺧـﺪا ﺷـﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن را ﺑـﻪ ﺷﻮرش ﻫـﺪاﯾﺖ منـﻮد .او ﻫـﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛـﻪ آدم و ﺣﻮا را ﺑـﻪ ﮔـﻨﺎه ﻫـﺪاﯾﺖ ﮐﺮد رو ِح ﴎﻛﺸﯽ را در اﯾﻦ ﺟـﻬﺎن
ﻣـﻌﻤﻮل ﻛﺮد .اﯾﻦ ﮔـﻨﺎه ﺑﴩی ﺳـﺒﺐ دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ ﺗـﺼﻮﯾﺮ ﺧـﺪا در ﺑﴩﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺟـﻬﺎن ﺧـﻠﻖ ﺷـﺪه را ﺑـﻪ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻛﺸﯿﺪ و ﴎاﻧـﺠﺎم در آن زﻣـﺎن ﺑـﺎﻋـﺚ وﯾﺮاﻧﯽ ﴎاﴎ ﺟـﻬﺎن ﺑـﺎ ﻃـﻮﻓـﺎن ﺷـﺪ .آﻧـﮕﻮﻧـﻪ
ﻛـﻪ متـﺎم ﻣﺨـﻠﻮﻗـﺎت ﻣـﺸﺎﻫـﺪه منـﻮدﻧـﺪ اﯾﻦ ﺟـﻬﺎن ﻋﺮﺻـﻪ ﻧﱪدی ﻋـﺎﳌﮕﯿﺮ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻮاﺳـﻄﻪ آن ﺧـﺪای ﻣـﺤﺒﺖ ،ﻧـﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑـﺮ ﺣـﻖ ﺷـﻨﺎﺧـﺘﻪ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .ﻣﺴﯿﺢ ﺑـ ﺮای ﻛـﻤﻚ ﺑـﻪ اﻣـﺖ ﺧـﻮﯾﺶ در اﯾﻦ ﻧﱪد،
روحاﻟـﻘﺪس را ﻧـﺎزل منﻮد و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن وﻓـﺎدار را ﺑﺮای راﻫﻨامﯾﯽ ،ﻣﺮاﻗـﺒﺖ و ﺗـﻘﻮﯾﺖ آﻧـﻬﺎ در راه ﻧـﺠﺎت ﮔﺴﯿﻞ داﺷـﺖ) .ﻣـﻜﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣـﻨﺎی رﺳﻮل ﺑـﺎب  ۱۲آﯾﺎت  ۴اﻟﯽ ۹؛ اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﺑـﺎب  ۱۴آﯾﺎت ۱۲
اﻟﯽ ۱۴؛ ﺣﺰﻗﯿﺎل ﺑـﺎب  ۲۸آﯾﺎت  ۱۲اﻟﯽ ۱۸؛ ﺳـﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑـﺎب ۳؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱۹اﻟﯽ ۳۲؛ ﺑـﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱۲اﻟﯽ ۲۱؛ ﺑـﺎب  ۸آﯾﺎت  ۱۹اﻟﯽ ۲۲؛ ﺳـﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺑﻮاب  ۶اﻟﯽ ۸؛ رﺳـﺎﻟـﻪ
دوم ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ ۶؛ رﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ ۹؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ (.۱۴
 4اﺻﻮل ﻋﻈﯿﻢ اﺣـﻜﺎم ﺧـﺪا ﮐﻪ در ده ﻓﺮﻣـﺎن ﮔـﻨﺠﺎﻧـﺪه ﺷـﺪه اﻧـﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﻪ ﻣـﻨﺼﻪ ﻇـﻬﻮر رﺳﯿﺪه اﻧـﺪ .اﯾﻦ اﺣـﻜﺎم ﻣـﺤﺒﺖ ،اراده و اﻫـﺪاف ﺧـﺪا را در راﺑـﻄﻪ ﺑـﺎ رﻓـﺘﺎر و ﻛﺮدار و ارﺗـﺒﺎﻃـﺎت ﺑﴩ
اﺑﺮاز ﻣﯽدارد و رﻋـﺎﯾﺖ آن ﺑﺮای ﻫـﻤﻪ ﻣﺮدم در ﻫـﻤﻪ اﻋـﺼﺎر اﻟﺰاﻣﯽ اﺳـﺖ .اﯾﻦ اﺣـﻜﺎم اﺳـﺎس ﻣﯿﺜﺎق و ﻋﻬـﺪ ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺎ اﻣـﺖ ﺧـﻮﯾﺶ اﺳـﺖ و ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای داوری ﺧـﺪاﺳـﺖ .ﺑﻮاﺳـﻄﻪ روحاﻟـﻘﺪس اﯾﻦ
اﺣـﻜﺎم ﮔـﻨﺎه را ﺧـﺎﻃـﺮ ﻧـﺸﺎن ﺳـﺎﺧـﺘﻪ و ﺣـﺲ ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﻣﻨﺠﯽ را ﺑـﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰﻧـﺪ .رﺳـﺘﮕﺎری و ﻧـﺠﺎت ﺑـﻮاﺳـﻄﻪ ﻓﯿﺾ اﺳـﺖ و ﻧـﻪ ﺑـﺎ اﻋامل ،وﻟﯽ اﻃـﺎﻋـﺖ از اﺣـﻜﺎم ﻣﯿﻮه ﻧـﺠﺎت اﺳـﺖ .اﯾﻦ اﻃـﺎﻋـﺖ ،ﺳﯿﺮت
ﻣﺴﯿﺤﯽ را رﺷـﺪ ﻣﯽدﻫـﺪ و دﺳـﺘﺎورد آن ﺣـﺲ ﺳـﻼﻣﺘﯽ اﺳـﺖ.آن ﻧـﺸﺎﻧﮥ ﻣـﺤﺒﺖ ﻣـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺪاوﻧـﺪ و ﻧـﮕﺮاﻧﯽ و دﻟـﻮاﭘﺴﯽ ﻣـﺎ ﺑ ﺮای ﻫـﻤﻨﻮﻋـﺎمنـﺎن ﻣﯽﺑـﺎﺷـﺪ .ﭘﯿﺮوی ﺑ ﺮاﺳـﺎس اﯾامن ﻧـﺸﺎﻧـﮕﺮ ﻗـﺪرت
ﻣﺴﯿﺢ در ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن زﻧـﺪﮔﯽ اﺳـﺖ و ﺑـﻨﺎﺑـ ﺮاﯾﻦ ﺷـﻬﺎدت ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺗﺤﻜﯿﻢ ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ) .ﺳـﻔﺮ ﺧـﺮوج ﺑـﺎب  ۲۰آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ ۱۷؛ ﻣـﺰﻣـﻮر ﺑـﺎب  ۴۰آﯾﺎت  ۷و ۸؛ ﻣﺘﯽ ﺑـﺎب  ۲۲آﯾﺎت  ۳۶اﻟﯽ ۴۰؛ ﺳـﻔﺮ
ﺗﺜﻨﯿﻪ ﺑـﺎب  ۲۸آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ ۱۴؛ ﻣﺘﯽ ﺑـﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱۷اﻟﯽ ۲۰؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑـﺎب  ۸آﯾﺎت  ۸اﻟﯽ ۱۰؛ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﺑـﺎب  ۱۵آﯾﺎت  ۷اﻟﯽ ۱۰؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾﺎت  ۸اﻟﯽ ۱۰؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ ۳؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۸آﯾﺎت  ۳و ۴؛ ﻣﺰﻣﻮر ﺑﺎب  ۱۹آﯾﺎت  ۷اﻟﯽ (.۱۴
 5آﻓـﺮﯾﻨﻨﺪه ﻣﻬـﺮﺑـﺎن ﭘـﺲ از ﺷـﺶ روز ﺧـﻠﻘﺖ در روز ﻫـﻔﺘﻢ آرام ﮔﺮﻓـﺖ و َﺳـ ْﺒﺖ را ﺑﺮای ﻫـﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑـﻌﻨﻮان ﯾﺎدﮔـﺎر آﻓـﺮﯾﻨﺶ ﻗﺮار داد .ﭼـﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻓﺮﻣـﺎن از اﺣﮑﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧـﺎﭘـﺬﯾﺮ ﺧـﺪا رﻋـﺎﯾﺖ روز ﻫـﻔﺘﻢ،
ﺳـﺒﺖ را ﺑـﻌﻨﻮان روز آراﻣـﺶ ،ﻋـﺒﺎدت و ﺧـﺪﻣـﺖ ﻫامﻫﻨﮓ ﺑـﺎ ﺗـﻌﺎﻟﯿﻢ و اﻋامل ﻋﯿﺴﯽ ﺧـﺪاوﻧـﺪ اﻟﺰاﻣﯽ منﻮده اﺳـﺖ .ﺳـﺒﺖ روز دﻟـﭙﺬﯾﺮ ﻣـﺼﺎﺣـﺒﺖ ﺑـﺎ ﺧـﺪا و ﺑـﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ اﺳـﺖ .ﺳـﺒﺖ منـﺎدی از رﺳـﺘﮕﺎری
ﻣـﺎ در ﻣﺴﯿﺢ اﺳـﺖ ،ﻧـﺸﺎﻧـﻪ ای از ﺗـﻘﺪﯾﺲ ﻣـﺎ ،ﯾﺎدﺑـﻮدی از ﺑﯿﻌﺖ ﻣـﺎ و ﭘﯿﺸﮑﺸﯽ از آﯾﻨﺪه اﺑـﺪی ﻣـﺎ در ﻣـﻠﻜﻮت ﺧـﺪاﺳـﺖ .ﺳـﺒﺖ ﻧـﺸﺎﻧـﻪ اﺑـﺪی ﺧـﺪا از ﻋﻬـﺪ ﺟـﺎوداﻧﯽ ﺑﯿﻦ او و اﻣـﺖ ﺧـﻮﯾﺶ اﺳـﺖ.
رﻋـﺎﯾﺖ ﺷـﺎدﻣـﺎﻧـﻪ اﯾﻦ زﻣـﺎن ﻣـﻘﺪس از ﺷـﺎﻣـﮕﺎه ﺗـﺎ ﺷـﺎﻣـﮕﺎه ،ﻏﺮوب آﻓـﺘﺎب ﺗـﺎ ﻏﺮوب آﻓـﺘﺎب ﺗﺠـﻠﯿﻠﯽ از اﻋامل رﺳـﺘﮕﺎری ﺑـﺨﺶ و آﻓـﺮﯾﻨﺶ ﺧـﺪاﺳـﺖ) .ﺳـﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑـﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ ۳؛ ﺳـﻔﺮ ﺧﺮوج
ﺑـﺎب  ۲۰آﯾﺎت  ۸اﻟﯽ ۱۱؛ ﻟـﻮﻗـﺎ ﺑـﺎب  ۴آﯾﻪ ۱۶؛ اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﺑـﺎب  ۵۶آﯾﺎت  ۵و ۶؛ ﺑـﺎب  ۵۸آﯾﺎت  ۱۳و ۱۴؛ ﻣﺘﯽ ﺑـﺎب  ۱۲آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ ۱۲؛ ﺳـﻔﺮ ﺧـﺮوج ﺑـﺎب  ۳۱آﯾﺎت  ۱۳اﻟﯽ ۱۷؛ ﺣـﺰﻗﯿﺎل ﺑـﺎب ۲۰
آﯾﺎت  ۱۲و ۲۰؛ ﺳﻔﺮ ﺗﺜﻨﯿﻪ ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱۲اﻟﯽ ۱۵؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ ۱۱؛ ﺳﻔﺮ ﻻوﯾﺎن ﺑﺎب  ۲۳آﯾﻪ ۳۲؛ ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ (.۳۲
 6ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻛﺘﺐ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ و ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻼم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺣﯽ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻣﻘﺪس ﺧﺪا ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ روحاﻟﻘﺪس ﻣﺘﻜﻠﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ
اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻛﻼم ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺶ ﻻزم ﺑﺮای رﺳﺘﮕﺎری را ﺑﻪ ﺑﴩ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ .ﻛﻼم ﻣﻘﺪس ﻣﻜﺎﺷﻔﻪ اراده ﻣﺼﻮن از ﺧﻄﺎی ﺧﺪاﺳﺖ .آن آﯾﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﯿﺮت ،ﻣﺤﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،آﺷﻜﺎر ﻛﻨﻨﺪۀ
ﻣﺠﺎز ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻮﺛﻖ اﻋامل ﺧﺪا در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺴﺘﻨﺪ) .رﺳﺎﻟﻪ دوم ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۲۰و ۲۱؛ رﺳﺎﻟﻪ دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۱۶و ۱۷؛ ﻣﺰﻣﻮر ﺑﺎب  ۱۱۹آﯾﻪ ۱۰۵؛ اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿامن
ﺑﺎب  ۳۰آﯾﺎت  ۵و ۶؛ اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﺑﺎب  ۸آﯾﻪ ۲۰؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۷آﯾﻪ ۱۷؛ رﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﻜﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ ۱۳؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ (.۱۲
 7در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻣـﺎﻧﱪدار ﻛـﺎﻣـﻞ ﻣﺴﯿﺢ از اراده ﺧـﺪا ،رﻧـﺞ ،ﻣﺮگ و ﻗﯿﺎم وی ،ﺧـﺪا ﺗـﻨﻬﺎ راه ﻛـﻔﺎره ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﺑﴩ را اراﺋـﻪ داد ﻛـﻪ مبـﻮﺟـﺐ آن آﻧـﺎﻧﯽ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﯾامن اﯾﻦ ﻓـﺪﯾﻪ را ﺑـﭙﺬﯾﺮﻧـﺪ ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﻨﺪ ﺑـﻪ ﺣﯿﺎت
اﺑـﺪی دﺳـﺖ ﯾﺎﺑـﻨﺪ و ﻛﻠﯿﮥ ﺧـﻼﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﻨﺪ ﺑﻬـﱰ ﻣـﺤﺒﺖ ﻣـﻘﺪس و ﴎﻣﺪی آﻓـﺮﯾﻨﻨﺪه را درك ﻛـﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻛـﻔﺎره متـﺎم ﻋﯿﺎر ﻋـﺪاﻟـﺖ اﺣـﻜﺎم ﺧـﺪا و ﺳﯿﺮت ﺑـﺨﺸﻨﺪه او را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا آن ﻫـﻢ ﮔـﻨﺎه
ﻣـﺎ را ﻣـﺤﻜﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑـﺨﺸﻮدﮔﯽ را ﺑ ﺮای ﻣـﺎ ﻣﯿﴪ ﻣﯽدارد .ﻣﺮگ ﻣﺴﯿﺢ ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﺷـﻔﺎﻋـﺖ آﻣﯿﺰ ،آﺷـﺘﯽ دﻫـﻨﺪه و ﺗـﺒﺪﯾﻞ ﻛـﻨﻨﺪه اﺳـﺖ .ﻗﯿﺎم ﻣﺴﯿﺢ ،ﭘﯿﺮوزی ﺧـﺪا را ﺑـﺮ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی اﻫـﺮﯾﻤﻦ اﻋﻼم
ﻣﯽدارد و ﺑﺮای ﻛـﺴﺎﻧﯿﻜﻪ ﻛـﻔﺎره را ﻣﯽﭘـﺬﯾﺮﻧـﺪ ﭘﯿﺮوزی ﻧـﻬﺎﯾﯽ ﺑـﺮ ﮔـﻨﺎه و ﻣﺮگ را وﻋـﺪه ﻣﯽدﻫـﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺧـﺪاوﻧـﺪی ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻫـﺮ زاﻧـﻮﯾﯽ در آﺳامن و ﺑـﺮ روی زﻣﯿﻦ در
ﻣـﻘﺎﺑـﻞ او ﺧـﻢ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ) .ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ ۱۶؛ اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﺑـﺎب ۵۳؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﭘـﻄﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾﺎت  ۲۱و ۲۲؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱۵آﯾﺎت  ۳و  ۴و  ۲۰اﻟﯽ ۲۲؛ رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن
ﺑـﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱۴و  ۱۵و  ۱۹اﻟﯽ ۲۱؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ ۴؛ ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ ۲۵؛ ﺑـﺎب  ۴آﯾﻪ ۲۵؛ ﺑـﺎب  ۸آﯾﺎت  ۳و ۴؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﺑـﺎب  ۲آﯾﻪ ۲؛ ﺑـﺎب  ۴آﯾﻪ ۱۰؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻛﻮﻟﺴﯿﺎن ﺑـﺎب ۲
آﯾﻪ ۱۵؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۶اﻟﯽ (.۱۱
 8ﺧـﺪا ﺑـﺎ ﻣـﺤﺒﺖ و رﺣـﻤﺖ ﴎﻣﺪی ﻣﺴﯿﺢ ﻛـﻪ ﻫﺮﮔـﺰ ﮔـﻨﺎه را ﻧـﺸﻨﺎﺧـﺖ ،در راه ﻣـﺎ ﮔـﻨﺎه ﺳـﺎﺧـﺖ ﺗـﺎ ﻣـﺎ در وی ﻋـﺪاﻟـﺖ ﺧـﺪا ﺷـﻮﯾﻢ .ﺑـﻪ ﻫـﺪاﯾﺖ روحاﻟـﻘﺪس ﻧﯿﺎز ﺧـﻮد را ﺣـﺲ ﻛﻨﯿﻢ ،ﮔـﻨﺎﻫـﻜﺎری ﺧـﻮد را
اﻋﱰاف ﮐﻨﯿﻢ ،از ﺧـﻄﺎﯾﺎی ﺧـﻮﯾﺶ ﺗـﻮﺑـﻪ ﻛﻨﯿﻢ و اﯾامن ﺑـﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑـﻌﻨﻮان ﺧـﺪاوﻧـﺪ و ﻣﺴﯿﺢ ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ او اﻟـﮕﻮ ﻧـﺸﺎن ﺑـﺪﻫﯿﻢ .اﯾﻦ اﯾامن ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻧـﺠﺎت ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﻗـﺪرت اﻟﻬﯽ ﻛﻼم ﺣـﺎﺻـﻞ
ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫـﺪﯾﻪ ﻓﯿﺾ ﺧـﺪاﺳـﺖ .از ﻃـﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺢ از ﮐﻨﱰل ﮔـﻨﺎه ﺗﱪﺋﻪ ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ و ﺑـﻌﻨﻮان ﭘﴪان و دﺧﱰان ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻓـﺮزﻧـﺪی ﭘـﺬﯾﺮﻓـﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ و از ﻗﯿﺪ ﮔـﻨﺎه رﻫـﺎ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .ﺑـﻮاﺳـﻄﻪ روحاﻟـﻘﺪس
ﺗﻮﻟـﺪی ﺗـﺎزه ﯾﺎﻓـﺘﻪ و ﺗـﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ .روحاﻟـﻘﺪس ذﻫـﻦ ﻣـﺎ را ﻧﻮﺳـﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺣـﻜﺎم ﻣـﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ ﺧـﺪا را ﺑـﺮ ﻗـﻠﺒﻬﺎﯾامن ﻣﯽﻧـﻮﯾﺴﺪ و ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻗـﺪرت زﯾﺴنت در ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﻘﺪس داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑـﺎ
ﺳـﺎﻛـﻦ ﺷـﺪن در او در ﻃـﺒﻊ اﻟﻬﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ و ﺗﻀﻤﯿﻦ رﺳـﺘﮕﺎری را ﺑﺮای ﺣـﺎل ﺣـﺎﴐ و روز داوری ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ).رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱۷اﻟﯽ ۲۱؛ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ ۱۶؛
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻏـﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ ۴؛ ﺑـﺎب  ۴آﯾﺎت  ۴اﻟﯽ ۷؛ ﺗﯿﻄﺲ ﺑـﺎب  ۳آﯾﺎت  ۳اﻟﯽ ۷؛ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﺑـﺎب  ۱۶آﯾﻪ ۸؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻏـﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾﺎت  ۱۳و ۱۴؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﭘـﻄﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾﺎت  ۲۱و ۲۲؛
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱۰آﯾﻪ ۱۷؛ ﻟـﻮﻗـﺎ ﺑـﺎب  ۱۷آﯾﻪ ۵؛ ﻣﺮﻗـﺲ ﺑـﺎب  ۹آﯾﺎت  ۲۳و ۲۴؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾﺎت  ۵اﻟﯽ ۱۰؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾﺎت  ۲۱و ۲۶؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻛﻮﻟﺴﯿﺎن ﺑـﺎب
 ۱آﯾﺎت  ۱۳و ۱۴؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﺑـﺎب  ۸آﯾﺎت  ۱۴اﻟﯽ ۱۷؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻏـﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ ۲۶؛ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﺑـﺎب  ۳آﯾﺎت  ۳اﻟﯽ ۸؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﭘـﻄﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ ۲۳؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱۲آﯾﻪ ۲؛
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۸آﯾﺎت  ۷اﻟﯽ  ,۱۲ﺣﺰﻗﯿﺎل ﺑﺎب  ۳۶آﯾﺎت  ۲۵اﻟﯽ ۲۷؛ رﺳﺎﻟﻪ دوم ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۳و ۴؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۸آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ ۴؛ ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۶اﻟﯽ (.۱۰
 9ﺑـﺎ ﻏﺴـﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ،اﯾامن ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﻗﯿﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑـﻪ اﻧـﻔﺼﺎل ﺧﻮد از ﮔـﻨﺎه ﺷـﻬﺎدت داده و ﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔـﺎم ﺑﺮداﺷـنت در زﻧﺪﮔﯽ ﺗـﺎزه ﻋﯿﺎن ﻣﯽدارﯾﻢ .ﺑـﺪﯾﻦﺳـﺎن ﻣﺴﯿﺢ را
ﺑـﻌﻨﻮان ﴎور و ﻣﻨﺠﯽ ﺧـﻮﯾﺶ اﻗ ﺮار منـﻮده ﺟﺰء اﻣـﺖ وی ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ و ﺑـﻌﻨﻮان ﻋـﻀﻮی از ﻛﻠﯿﺴﺎی او ﭘـﺬﯾﺮﻓـﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .ﻏﺴـﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ منـﺎدی از اﺗـﺤﺎد ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ ،آﻣـﺮزش ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﻣـﺎ و ﭘـﺬﯾﺮﻓنت
روحاﻟـﻘﺪس اﺳـﺖ .ﻏﺴـﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺮو رﻓنت در آب و ﻣﴩوط ﺑـﺮ اﯾامن ﺑـﻪ ﻣﺴﯿﺢ و ﺷـﻬﺎدت ﺑـﺮ ﺗـﻮﺑـﻪ از ﮔـﻨﺎه اﺳـﺖ .ﻏﺴـﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﭘﯿﺮوی از آﻣﻮزه ﻫـﺎی ﻛﻼم ﻣـﻘﺪس و ﭘـﺬﯾﺮﻓنت ﺗـﻌﺎﻟﯿﻢ آن اﺳـﺖ.
)رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ ۶؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﻟﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۲و ۱۳؛ اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۶آﯾﺎت  ۳۰اﻟﯽ ۳۳؛ ﺑﺎب  ۲۲آﯾﻪ ۱۶؛ ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ ۳۸؛ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۸آﯾﺎت  ۱۹و (.۲۰
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ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ+90 531 294 9230 :
ﺗﻠﻔﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ+1 818 341 5547 :

 10ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﺎ ﻣﺮﮔـﺶ ﺑـﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﺑـﺮ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﴍﯾﺮ ﭘﯿﺮوزی ﯾﺎﻓـﺖ .او ﻛـﻪ ﺑـﺮ روﺣـﻬﺎی اﻫـﺮﯾﻤﻨﯽ در ﻃﯽ رﺳـﺎﻟـﺖ زﻣﯿﻨﯽ ﺧـﻮﯾﺶ ﻏـﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓـﺘﻪ ﺑـﻮد ﻗـﺪرﺗـﺸﺎن را در ﻫـﻢ ﺷﻜﺴـﺖ و ﻧـﺎﺑـﻮدی ﻧـﻬﺎﯾﯽ آﻧـﺎن را
ﻗﻄﻌﯽ ﺳـﺎﺧـﺖ .ﭘﯿﺮوزی ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻏـﻠﺒﻪ ﺑـﺮ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی اﻫـﺮﯾﻤﻨﯽ ﻛـﻪ ﻫـﻢ ﭼـﻨﺎن در ﭘﯽ ﻛﻨﱰل ﻣـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻗـﺪرت ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ ،ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑـﺎ وی در آراﻣـﺶ ،ﺷـﺎدی و اﻋﺘامد ﺑـﻪ ﻣـﺤﺒﺘﺶ ﮔـﺎم
ﺑـﺮ ﻣﯽدارﯾﻢ .ﺣـﺎل روحاﻟـﻘﺪس درون ﻣـﺎ ﺳـﻜﻮﻧـﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ و ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻗـﺪرت ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ .ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﴎ ﺳـﭙﺮده ﺑـﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮان ﻣﻨﺠﯽ و ﴎور ،از ﺑـﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻛﺮدار ﮔـﺬﺷـﺘﻪ ﺧـﻮﯾﺶ آزاد ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ.
دﯾﮕﺮ در ﺗـﺎرﯾﻜﯽ ،ﺗﺮس از ﻗـﺪرﺗـﻬﺎی اﻫـﺮﯾﻤﻨﯽ ،در ﺟﻬـﻞ و ﺑﯽ ﻣـﻔﻬﻮﻣﯽ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﻣـﺎن زﻧﺪﮔﯽ منﯽﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ آزادی ﺗـﺎزه در ﻋﯿﺴﯽ ﻣـﺎ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪهاﯾﻢ ﺗـﺎ در ﺷـﺒﺎﻫـﺖ ﺳﯿﺮت او رﺷـﺪ
ﻛﻨﯿﻢ ،و روزاﻧـﻪ ﺑـﺎ او در دﻋـﺎ در متـﺎس ﺑـﺎﺷﯿﻢ ،ﺑـﺎ ﻛﻼم او ﺗـﻐﺬﯾﻪ ﺷـﻮﯾﻢ و در آن ﻣﺸﯿﺖ اﻟﻬﯽ ﺗـﻌﻤﻖ ﻛﻨﯿﻢ ،او را ﺑـﺎ ﴎود ﺣـﻤﺪ ﮔـﻮﯾﯿﻢ ،ﺑ ﺮای ﻋـﺒﺎدت ﮔﺮد ﻫـﻢ آﯾﯿﻢ و در اﻣـﻮر ﻛﻠﯿﺴﺎ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
وﻗﺘﯽ ﺑـﻪ ﻛـﺴﺎﻧﯽ ﻛـﻪ اﻃﺮاﻓامن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﺎ ﻣـﺤﺒﺖ ﺧـﺪﻣـﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑـﻪ ﻧـﺠﺎﺗﯽ ﻛـﻪ ﻧﺼﯿﺒامن ﻛﺮده ﺷـﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﺣـﻀﻮر دامئﯽ او ﺑـﺎ ﻣـﺎ از ﻃـﺮﯾﻖ روح ﻫـﺮ ﻟﺤـﻈﻪ و ﻫـﺮ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑـﻪ ﺗﺠـﺮﺑـﻪ ای
روﺣـﺎﻧﯽ ﺗـﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺳـﺎزد) .ﻣﺰﻣـﻮر ﺑـﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱و ۲؛ ﺑـﺎب  ۲۳آﯾﻪ ۴؛ ﺑـﺎب  ۷۷آﯾﺎت  ۱۱و ۱۲؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻛـﻮﻟﺴﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱۳و ۱۴؛ ﺑـﺎب  ۲آﯾﺎت  ۶و  ۱۴و ۱۵؛ ﻟـﻮﻗـﺎ ﺑـﺎب  ۱۰آﯾﺎت  ۱۷اﻟﯽ
۲۰؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱۹و ۲۰؛ﺑـﺎب  ۶آﯾﺎت  ۱۲اﻟﯽ ۱۸؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﺗـﺴﺎﻟـﻮﻧﯿﻜﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾﻪ ۲۳؛ رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﭘـﻄﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾﻪ ۹؛ ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ ۱۸؛رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑـﺎب ۳
آﯾﺎت  ۱۷و ۱۸؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾﺎت  ۷اﻟﯽ ۱۴؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﺗـﺴﺎﻟـﻮﻧﯿﻜﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱۶اﻟﯽ ۱۸؛ ﻣﺘﯽ ﺑـﺎب  ۲۰آﯾﺎت  ۲۵اﻟﯽ ۲۸؛ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﺑـﺎب  ۲۰آﯾﻪ ۲۱؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب ۵
آﯾﺎت  ۲۲اﻟﯽ ۲۵؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۸آﯾﺎت  ۳۸و ۳۹؛ رﺳﺎﻟﻪ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ ۴؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۰آﯾﻪ (.۲۵
 11ﻣـﺎ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه اﯾﻢ ﺗـﺎ اﻣـﺖ ﺧـﺪاﺷـﻨﺎس ﺑـﺎﺷﯿﻢ ﺗـﺎ اﻓﮑﺎر و اﺣـﺴﺎس و ﻛﺮدار ﻣـﺎ در ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﺑـﺎ اﺻﻮل آﺳامﻧﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ روح ،ﺳﯿﺮت ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻣـﺎ را در ﻣـﺎ از ﻧـﻮ ﺧـﻠﻖ ﮐﻨﺪ ﻣـﺎ ﺧـﻮد را
ﺗـﻨﻬﺎ ﻣـﺸﻐﻮل اﻣـﻮری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻛـﻪ ﺧـﻠﻮص ﻣﺴﯿﺤﯽ وار ،ﺳـﻼﻣـﺖ و ﺧـﻮﺷﯽ را در زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺎ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورد .اﯾﻦ ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﻔﺮﯾﺢ و ﴎﮔﺮﻣﯽ ﻣـﺎ ﺑـﺎﯾﺪ ﺑـﺎ ﻋـﺎﻟﯽ ﺗـﺮﯾﻦ ﻣـﻮازﯾﻦ ﺳـﻠﯿﻘﻪ و
زﯾﺒﻨﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣـﻄﺎﺑـﻘﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ .در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗـﻔﺎوﺗـﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﻟـﺒﺎس ﻣـﺎ ﺑـﺎﯾﺪ ﺳـﺎده ،ﻣـﺘﻌﺎدل و متﯿﺰ ﺑـﺎﺷـﺪ و ﺷـﺎﯾﺴﺘﮕﯽ واﻗﻌﯽ ﺷـﺎﻣـﻞ آراﺳـﺘﮕﯽ ﻇـﺎﻫﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﺑـﻠﻜﻪ
در زﯾﻨﺖ ﺑﯽ زوال ﯾﻚ روح آرام و ﻧﺠﯿﺐ اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭼـﻮن ﺑـﺪﻧـﻬﺎی ﻣـﺎ ﻣـﻌﺎﺑـﺪ روحاﻟـﻘﺪس ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺑـﺎﯾﺪ ﺑـﺎ ﺑﺼﯿﺮت از آﻧـﻬﺎ ﻣ ﺮاﻗـﺒﺖ ﻛﻨﯿﻢ .ﻣـﺘﻔﻘﺎً ﺑـﺎ ورزش و اﺳـ ﱰاﺣـﺖ
ﮐﺎﻓﯽ ،ﻣـﺎ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳـﺎﳌﱰﯾﻦ رژﯾﻢ ﻏـﺬاﯾﯽ ﻣـﻤﻜﻦ را اﻧـﺘﺨﺎب ﻛﻨﯿﻢ و از ﻏـﺬاﻫـﺎی ﻧـﺎﭘـﺎﻛﯽ ﻛـﻪ در ﻛـﺘﺎب ﻣـﻘﺪس ﺑـﺪان اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﺟـﺘﻨﺎب ورزﯾﻢ .از آﻧـﺠﺎ ﻛـﻪ ﻧـﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫـﺎی اﻟﻜﻠﯽ ،ﺗـﻨﺒﺎﻛـﻮ و
اﺳـﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻣﺴـﺌﻮﻻﻧـﻪ از داروﻫـﺎ و ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر ﺑ ﺮای ﺑـﺪﻧـﻬﺎی ﻣـﺎ ﻣﴬ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻣـﺎ ﺑـﺎﯾﺪ از آن ﭼﯿﺰﻫـﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺮﻫﯿﺰ و ﺧـﻮدداری ﮐﻨﯿﻢ .در ﻋـﻮض ﻫـﺮ ﭼـﻪ را ﻛـﻪ اﻧـﺪﯾﺸﻪ ﻫـﺎ و ﺟـﺴﻤﻬﺎی ﻣـﺎ را ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ
ﻫامﻫﻨﮓ ﻣﯽمنـﺎﯾﺪ ﺑـﻜﺎر ﻣﯽﺑـﺮﯾﻢ زﯾﺮا او ﺧﻮاﻫـﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺧـﻮﺷﯽ و ﺧﯿﺮﯾﺖ ﻣـﺎﺳـﺖ) .رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱۲آﯾﺎت  ۱و ۲؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﺑـﺎب  ۲آﯾﻪ ۶؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾﺎت ۱
اﻟﯽ ۲۱؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾﻪ ۸؛ رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱۰آﯾﻪ ۵؛ ﺑـﺎب  ۶آﯾﻪ ۱۴؛ ﺑـﺎب  ۷آﯾﻪ ۱؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﭘـﻄﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ ۴؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾﺎت  ۱۹و ۲۰؛
ﺑﺎب  ۱۰آﯾﻪ ۳۱؛ ﺳﻔﺮ ﻻوﯾﺎن ﺑﺎب  ۱۱آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ ۴۷؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺳﻮم ﯾﻮﺣﻨﺎ آﯾﻪ (.۲
 12ازدواج ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﺧـﺪا در ﺑـﺎغ ﻋـﺪن ﺑﻨﯿﺎن ﮔـﺬاری ﺷـﺪ و ﻣﺴﯿﺢ ﭘﯿﻮﻧـﺪ و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﻣـﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ ﻣـﺎداماﻟـﻌﻤﺮ ﺑﯿﻦ ﯾﻚ ﻣﺮد و ﯾﻚ زن را ﺗﴫﯾﺢ منـﻮد .ﺑ ﺮای ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ازدواج ﺗﻌﻬـﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺧـﺪا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﻪ ﻫﻤﴪ اﺳـﺖ و اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺑـﺎﯾﺪ ﺗـﻨﻬﺎ ﺑﯿﻦ زوﺟـﻬﺎﯾﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ اﯾامن ﻣﺸﱰﻛﯽ دارﻧـﺪ .ﻣـﺤﺒﺖ ﻣـﺘﻘﺎﺑـﻞ ،ﻋـﺰت ،اﺣﱰام و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗـﺎر و ﭘـﻮد اﯾﻦ ﺧـﻮﯾﺸﺎوﻧـﺪی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎﯾﺪ
ﻣـﻨﻌﻜﺲ ﻛـﻨﻨﺪه ﻣـﺤﺒﺖ ،ﻗـﺪوﺳﯿﺖ ،ﻧﺰدﯾﻜﯽ و راﺑـﻄﻪ داﺋـﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿﺢ و ﻛﻠﯿﺴﺎی وی ﺑـﺎﺷـﺪ .ﻋﯿﺴﯽ درﺑـﺎره ﻃﻼق ﺗﻌﻠﯿﻢ داد ،ﻓﺮدی ﻛـﻪ ﻫﻤﴪ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎی زﻧـﺎ ﻃﻼق ﻣﯽدﻫـﺪ و ﺑـﺎ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ
ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺮﺗـﻜﺐ زﻧـﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﮔﺮﭼـﻪ راﺑـﻄﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ ﻣـﻤﻜﻦ اﺳـﺖ از آرﻣـﺎن و ﻛامل ﻣـﻄﻠﻮب ﺧﻮد ﮐﻮﺗـﺎه ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﴍﻛﺎی ازدواج ﻛـﻪ ﺧﻮدﺷـﺎن را در ﻣﺴﯿﺢ ﻛـﺎﻣـﻼً ﺑـﻪ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻌﻬـﺪ
ﺳـﺎﺧـﺘﻪ اﻧـﺪ از ﻃـﺮﯾﻖ ﻫـﺪاﯾﺖ روح و ﭘﺮﺳـﺘﺎری ﻛﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﻨﺪ ﺑـﻪ ﯾﻜﺪﻟﯽ ﻋـﺎﺷـﻘﺎﻧـﻪ ﻧـﺎﺋـﻞ ﮔﺮدﻧـﺪ .ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧـﻮاده ﺑﺮﻛـﺖ ﻣﯽدﻫـﺪ و در ﻧـﻈﺮ دارد ﺗـﺎ اﻋـﻀﺎی ﺧـﺎﻧـﻮاده ﺑ ﺮای رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ ﻛامل
ﻣـﻄﻠﻮب ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ را ﻣـﺴﺎﻋـﺪت ﻛـﻨﻨﺪ .واﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﺎﯾﺪ ﻓـﺮزﻧـﺪان ﺧـﻮد را ﻃـﻮری ﺗـﺮﺑﯿﺖ ﻛـﻨﻨﺪ ﻛـﻪ ﺧـﺪاوﻧـﺪ را ﻣـﺤﺒﺖ و اﻃـﺎﻋـﺖ ﻛـﻨﻨﺪ .واﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﺎ اﻟـﮕﻮﯾﯽ ﻛـﻪ از ﺧـﻮد اراﺋـﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑـﺎ ﻛﻼم ﻣﺘﯿﻦ ﺧـﻮد
ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑـﻪ آﻧـﻬﺎ آﻣـﻮزش دﻫـﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﻫـﻞ اﻧـﻀﺒﺎط ،ﭘـﺮ ﻣـﺤﺒﺖ اﺳـﺖ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮاﻗـﺐ و ﻣﻬـﺮﺑـﺎن اﺳـﺖ ﮐﻪ از آﻧـﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ ﺗـﺎ ﻋـﻀﻮی از ﺑـﺪن او و ﺧـﺎﻧﻮاده ﺧـﺪا ﺷﻮﻧـﺪ .ﻧﺰدﯾﻜﯽ اﻓﺮاد ﺧـﺎﻧﻮاده
ﺑـﻪ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﯾﻜﯽ از ﻧـﺸﺎﻧـﻪ ﻫـﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﭘﯿﺎم ﻣـﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ اﻧﺠﯿﻞ اﺳـﺖ) .ﺳـﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑـﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۸اﻟﯽ ۲۵؛ ﻣﺘﯽ ﺑـﺎب  ۱۹آﯾﺎت  ۳اﻟﯽ ۹؛ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﺑـﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ ۱۱؛ رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن
ﺑـﺎب  ۶آﯾﻪ ۱۴؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾﺎت  ۲۱اﻟﯽ ۳۳؛ ﻣﺘﯽ ﺑـﺎب  ۵آﯾﺎت  ۳۱و ۳۲؛ ﻣﺮﻗـﺲ ﺑـﺎب  ۱۰آﯾﺎت  ۱۱و ۱۲؛ ﻟـﻮﻗـﺎ ﺑـﺎب  ۱۶آﯾﻪ ۱۸؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑـﺎب  ۷آﯾﺎت  ۱۰و ۱۱؛ ﺳـﻔﺮ
ﺧﺮوج ﺑﺎب  ۲۰آﯾﻪ ۱۲؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ ۴؛ ﺳﻔﺮ ﺗﺜﻨﯿﻪ ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت  ۵اﻟﯽ ۹؛ اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿامن ﺑﺎب  ۲۲آﯾﻪ ۶؛ ﻣﻼﻛﯽ ﻧﺒﯽ ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۵و (.۶
 13ﻣـﺎ ﻣـﺒﺎﴍﯾﻦ ﺧـﺪا ﻫﺴـﺘﯿﻢ و وی وﻗـﺖ ،ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎ ،اﺳـﺘﻌﺪادﻫـﺎ ،داراﯾﯽ ﻫـﺎ و ﺑﺮﻛـﺎت زﻣﯿﻦ و ﻣـﻨﺎﺑـﻊ ﴎﺷﺎر آن را ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺑـﻪ اﻣـﺎﻧـﺖ ﺳـﭙﺮده اﺳـﺖ .ﻣـﺎ ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻨﺎﺳـﺐ و ﺷـﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫـﺎ ﻣﺴـﺌﻮل
ﻫﺴـﺘﯿﻢ .ﻣـﺎ ﻣـﺎﻟﻜﯿﺖ ﺧـﺪا را ﺑـﺎ ﺧـﺪﻣـﺖ ﺻـﺎدﻗـﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ او و ﺑـﻪ ﻫـﻤﻨﻮﻋـﺎمنـﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺎ ﺑـﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ﻋﴩ و اراﺋـﻪ ﻫـﺪاﯾﺎ ﺑـ ﺮای ﺑـﺸﺎرت اﻧﺠﯿﻞ او و ﺣـامﯾﺖ از رﺷـﺪ ﻛﻠﯿﺴﺎی او ﺗـﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣـﺒﺎﴍت اﻣﺘﯿﺎزی اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻮاﺳـﻄﻪ ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ارزاﻧﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺑ ﺮای رﺷـﺪ در ﻣـﺤﺒﺖ و ﻏـﻠﺒﻪ ﺑـﺮ ﺧـﻮدﺧـﻮاﻫﯽ و ﻃـﻤﻌﻜﺎری .ﻣـﺒﺎﴍ در ﺑﺮﻛـﺎﺗﯽ ﻛـﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﻓـﺎداری و ﺧـﻮش ﻋﻬـﺪی او ﺑـﻪ
دﯾﮕﺮان رﺳﯿﺪه ﺷـﺎدﻣـﺎن ﻣﯽﺷﻮد) .ﺳـﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑـﺎب  ۱آﯾﺎت  ۲۶اﻟﯽ ۲۸؛ ﺑـﺎب  ۲آﯾﻪ ۱۵؛ اول ﺗﻮارﯾﺦ ﺑـﺎب  ۲۹آﯾﻪ ۱۴؛ ﺣﺠﯽ ﻧﺒﯽ ﺑـﺎب  ۱آﯾﺎت  ۳اﻟﯽ ۱۱؛ ﻣﻼﻛﯽ ﻧﺒﯽ ﺑـﺎب  ۳آﯾﺎت  ۸اﻟﯽ ۱۲؛ رﺳـﺎﻟـﻪ
اول ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۹آﯾﺎت  ۹اﻟﯽ ۱۴؛ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۳آﯾﻪ ۲۳؛ رﺳﺎﻟﻪ دوم ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۸آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ ۱۵؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۵آﯾﺎت  ۲۶و (.۲۷
 14ﻛﻠﯿﺴﺎ اﺟﺘامﻋﯽ از اﯾامﻧـﺪاران اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﻌﻨﻮان ﴎور و ﻣﻨﺠﯽ ﺧـﻮﯾﺶ اﻋﱰاف منـﻮدهاﻧـﺪ .در ﭘﯿﻮﺳـﺘﮕﯽ ﺑـﺎ اﻣـﺖ ﺧـﺪا در زﻣـﺎن ﻋﻬـﺪ ﻗـﺪﯾﻢ از دﻧﯿﺎی ﻣـﺎدی ﻓﺮا ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪهاﯾﻢ و
ﺑﺮای ﻋـﺒﺎدت ﺑـﻪ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧـﺪﯾﻢ ،ﺑﺮای ﻣـﻌﺎﴍت ،ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻛﻼم ،ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻋـﺸﺎی رﺑـﺎﻧﯽ ،ﺑﺮای ﺧـﺪﻣـﺖ ﺑـﻪ ﻫـﻤﻪ ﻫـﻤﻨﻮﻋـﺎن و ﺑﺮای اﻋﻼن ﻣﮋده ﺧﻮش اﻧﺠﯿﻞ ﺑـﻪ ﺟـﻬﺎن .ﻛﻠﯿﺴﺎ اﻗـﺘﺪار ﺧﻮد
را از ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣﯽآورد ﻛـﻪ ﻛـﻠﻤﻪ ﻣـﺠﺴﻢ اﺳـﺖ و از ﻛﻼم اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻜﺘﻮب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ .ﻛﻠﯿﺴﺎ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺧـﺪاﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﻮﺳـﻂ او ﺑـﻪ ﻓـﺮزﻧـﺪی ﭘـﺬﯾﺮﻓـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،اﻋـﻀﺎی آن ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻋﻬـﺪ
ﺟـﺪﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻛﻠﯿﺴﺎ ﺑـﺪن ﻣﺴﯿﺢ اﺳـﺖ ،اﻧﺠـﻤﻨﯽ از اﯾامﻧـﺪاران ﻛـﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮد رأس آن اﺳـﺖ .ﻛﻠﯿﺴﺎ ﻋﺮوس اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای او ﺟـﺎن داد ﺗـﺎ ﺑـﺘﻮاﻧـﺪ او را ﺗﻄﻬﯿﺮ و ﺗـﻘﺪﯾﺲ منـﺎﯾﺪ .ﻣﺴﯿﺢ
در ﺑـﺎزﮔﺸـﺖ ﻇـﻔﺮﻣـﻨﺪاﻧـﻪ ،ﻛﻠﯿﺴﺎی ﺑـﺎ ﺷـﻜﻮﻫﯽ را ﺑـﻪ ﺧﻮد ﻋﺮﺿـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ منﻮد ﻛـﻪ در متـﺎم اﻋـﺼﺎر ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ او وﻓـﺎدار ﺑﻮده و ﺑـﺎ ﺧﻮن او ﺧـﺮﯾﺪاری ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻟـﻜﻪ و ﯾﺎ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوﻛﯽ ﻧـﺪارد ﺑـﻠﻜﻪ
ﻣـﻘﺪس و ﺑـﺪون ﻋﯿﺐ اﺳـﺖ) .ﺳـﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑـﺎب  ۱۲آﯾﻪ ۳؛ اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑـﺎب  ۷آﯾﻪ ۳۸؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾﺎت  ۱۱اﻟﯽ ۱۵؛ ﺑـﺎب  ۳آﯾﺎت  ۸اﻟﯽ ۱۱؛ ﻣﺘﯽ ﺑـﺎب  ۲۸آﯾﺎت  ۱۹و ۲۰؛ ﺑـﺎب
 ۱۶آﯾﺎت  ۱۳اﻟﯽ ۲۰؛ ﺑﺎب  ۱۸آﯾﻪ ۱۸؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۹اﻟﯽ ۲۲؛ ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۲۲و ۲۳؛ ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۲۳اﻟﯽ ۲۷؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﻟﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱۷و (.۱۸
 15ﻋـﺸﺎی رﺑـﺎﻧﯽ ﻣـﺸﺎرﻛـﺖ در رﻣﻮز ﺑـﺪن و ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ اﺳـﺖ ﺑﺮای اﺑﺮاز اﯾامن ﺑـﻪ او ﺑـﻌﻨﻮان ﺧـﺪاوﻧـﺪ و ﻣﻨﺠﯿامن .در ﺗﺠـﺮﺑـﻪ آﯾﯿﻦ ﻋـﺸﺎی رﺑـﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﯿﺢ ﺣـﻀﻮر دارد ﺗـﺎ ﺑـﺎ اﻣـﺖ ﺧـﻮﯾﺶ ﻣﻼﻗـﺎت ﻛﺮده
و آﻧـﺎن را ﻗـﻮت ﺑﺒﺨﺸـﺪ .ﻫـﻤﭽﻨﺎن ﻛـﻪ در اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻣـﺸﺎرﻛـﺖ ﻣﯽﺟـﻮﯾﯿﻢ ﺑـﺎ ﺧـﻮﺷﯽ ﻣﺮگ او را اﻋﻼم ﻣﯽدارﯾﻢ ﺗـﺎ وﻗﺘﯽ ﻛـﻪ دﮔـﺮ ﺑـﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ .آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑ ﺮای ﭘﯿﻮﺳـنت ﺑـﻪ ﻋـﺸﺎی رﺑـﺎﻧﯽ ﺷـﺎﻣـﻞ ﺧـﻮدآزﻣـﺎﯾﯽ،
ﺗـﻮﺑـﻪ و اﻋﱰاف اﺳـﺖَ .ﴎ َور ﻣـﺎ ﺧـﺪﻣـﺖ ﺷﺴـﺘﺸﻮی ﭘـﺎﻫـﺎ را وﺿـﻊ منﻮد ﻛـﻪ ﺣـﺎﻛﯽ از ﺗﺠـﺪﯾﺪ ﺗـﻘﺪﯾﺲ ،ﺑﺮای اﺑﺮاز متـﺎﯾﻞ ﺑـﻪ ﺧـﺪﻣـﺖ ﺑـﻪ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮاﺿـﻊ ﻣﺴﯿﺢ وار و اﺗـﺤﺎد ﻗـﻠﺒﻬﺎﯾامن ﺑـﺎ ﻣـﺤﺒﺖ اﺳـﺖ.
آﯾﯿﻦ ﻋـﺸﺎی رﺑـﺎﻧﯽ ﺑ ﺮای ﻫـﻤﻪ اﯾامﻧـﺪاران ﺑـﻪ ﻣﺴﯿﺢ آزاد اﺳـﺖ) .رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱۰آﯾﺎت  ۱۶و ۱۷؛ ﺑـﺎب  ۱۱آﯾﺎت  ۲۳اﻟﯽ ۳۰؛ ﻣﺘﯽ ﺑـﺎب  ۲۶آﯾﺎت  ۱۷اﻟﯽ ۳۰؛ ﻣـﻜﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣـﻨﺎی رﺳـﻮل
ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ ۲۰؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت  ۴۸اﻟﯽ ۶۳؛ ﺑﺎب  ۱۳آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ (.۱۷
 16ﻛﻠﯿﺴﺎ ﯾﻚ ﺑـﺪن ﺑـﺎ اﻋـﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻫـﺮ ﻣﻠﯿﺖ و ﻗـﻮم و زﺑـﺎن و ﻣﺮدﻣﯽ ﻓـ ﺮا ﺧـﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻣـﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺨـﻠﻮق ﺗـﺎزه ای ﻫﺴـﺘﯿﻢ؛ متـﺎﯾﺰ ﻧـﮋادی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻣﻠﯿﺖ و
اﺧـﺘﻼﻓـﺎت ﺑﯿﻦ ﻗﴩ ﺑـﺎﻻ و ﭘـﺎﺋﯿﻦ ،ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ ،ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﺆﻧـﺚ ،ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣـﺎ منﯽﮔـﺬارد .ﻫـﻤﻪ ﻣـﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮاﺑـﺮﯾﻢ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﯾﻚ روح ﻣـﺎ را در ﻣـﺼﺎﺣـﺒﺖ ﺑـﺎ او و ﺑـﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﭘﯿﻮﻧـﺪ داده اﺳـﺖ؛ ﻣـﺎ
ﺑـﺎﯾﺪ ﺑـﺪون ﻗﯿﺪ و ﴍط و ﺟـﺎﻧـﺒﺪاری ﺧـﺪﻣـﺖ ﻛﻨﯿﻢ و ﺧـﺪﻣـﺖ ﺑـﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .ﺑـﻮاﺳـﻄﻪ ﻣـﻜﺎﺷـﻔﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ در ﮐﻼم ﺧـﺪا ،در اﯾامن و اﻣﯿﺪ ﯾﻜﺴﺎﻧﯽ ﻣـﺸﺎرﻛـﺖ دارﯾﻢ و ﯾﻚ ﺷـﻬﺎدت را ﻧـﺰد ﻫـﻤﮕﺎن
ﻣﯽﺑـﺮﯾﻢ .اﯾﻦ اﺗـﺤﺎد از وﺣـﺪت ﺧـﺪای ﭘـﺪر و ﭘﴪ و روحاﻟـﻘﺪس ﻧـﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻛـﻪ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪی ﭘـﺬﯾﺮﻓـﺘﻪ اﺳـﺖ) .رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱۲آﯾﺎت  ۴و ۵؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱۲آﯾﺎت ۱۲
اﻟﯽ ۱۴؛ ﻣﺘﯽ ﺑـﺎب  ۲۸آﯾﺎت  ۱۹و ۲۰؛ ﻣـﺰﻣـﻮر ﺑـﺎب  ۱۳۳آﯾﻪ ۱؛ رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﻗـﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱۶و ۱۷؛ اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۷آﯾﺎت  ۲۶و ۲۷؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻏـﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾﺎت  ۲۷و ۲۹؛
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﻟﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۱۰اﻟﯽ ۱۵؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۱۴اﻟﯽ ۱۶؛ ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ ۶؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۷آﯾﺎت  ۲۰اﻟﯽ (.۲۳
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 17ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻫـﻤﻪ اﻋـﻀﺎی ﻛﻠﯿﺴﺎی ﺧـﻮﯾﺶ در ﻫـﺮ ﻋﴫی ﻋـﻄﺎﯾﺎی روﺣـﺎﻧﯽ اﻋـﻄﺎ منـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻋـﻀﻮی ﺑ ﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ ﻋـﻤﻮﻣﯽ ﻛﻠﯿﺴﺎ و ﺑﴩﯾﺖ ﺧـﺪﻣـﺎت ﻣـﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ ﺧـﻮد را ارزاﻧﯽ دارد .اﯾﻦ
ﻋـﻄﺎﯾﺎ ﺗـﻮﺳـﻂ روحاﻟـﻘﺪس ارزاﻧﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻋـﻀﻮی ﻃـﺒﻖ اراده ﺧـﻮﯾﺶ ﺳﻬﻤﯽ اﺧـﺘﺼﺎص دﻫـﺪ ،ﻋـﻄﺎﯾﺎ ﻫـﻤﻪ ﺗـﻮاﻧـﺎﺋﯿﻬﺎ و ﺧـﺪﻣـﺎت را ﻣﯿﴪ ﻣﯽﺳـﺎزد ﻛـﻪ ﻛﻠﯿﺴﺎ ﺑـﺪان ﻧﯿﺎز دارد ﺗـﺎ وﻇـﺎﯾﻒ
ﻣـﻘﺪر ﺷـﺪه اﻟﻬﯽ را اﯾﻔﺎ منـﺎﯾﺪ .ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻛﻼم ﻣـﻘﺪس اﯾﻦ ﻋـﻄﺎﯾﺎ ﺷـﺎﻣـﻞ ﺧـﺪﻣـﺎﺗﯽ ﻫـﻤﭽﻮن اﯾامن ،ﺷـﻔﺎ ،ﻧـﺒﻮت ،ﺗﺒﺸﯿﺮ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ،ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻣـﺼﺎﻟـﺤﻪ ،ﺷـﻔﻘﺖ و ﺧـﺪﻣـﺖ از ﺧﻮد ﮔـﺬﺷـﺘﻪ و اﻣﻮر ﺧﯿﺮ ﺑﺮای
ﻛـﻤﻚ و ﺗـﺸﻮﯾﻖ ﻣـﺮدم اﺳـﺖ .ﺑـﺮﺧﯽ اﻋـﻀﺎ ﺗـﻮﺳـﻂ ﺧـﺪا ﻓـ ﺮا ﺧـﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪهاﻧـﺪ و ﺑـﻪ روح ﻣﺠﻬـﺰ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﺑـ ﺮای وﻇـﺎﯾﻔﯽ ﻛـﻪ ﺗـﻮﺳـﻂ ﻛﻠﯿﺴﺎ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪهاﻧـﺪ ﻫـﻤﭽﻮن ﻛـﺎر ﺷـﺒﺎﻧﯽ ،اﻣـﻮر ﺗﺒﺸﯿﺮی،
ﻣـﺄﻣـﻮرﯾﺖﻫـﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﺧـﺪﻣـﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻛـﻪ ﺑـﻄﻮر وﯾﮋه ﻧﯿﺎز اﺳـﺖ ﺗـﺎ اﻋـﻀﺎ را ﺑ ﺮای ﺧـﺪﻣـﺖ ،ﺑ ﺮای ﺑـﻨﺎی ﻛﻠﯿﺴﺎ ﺑـﻪ ﺑـﻠﻮغ و ﻛامل روﺣـﺎﻧﯽ و ﺑ ﺮای ﭘـﺮورش اﺗـﺤﺎد اﯾامن و داﻧـﺶ ﺧـﺪا آﻣـﺎده ﺳـﺎزﻧـﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻛـﻪ اﻋـﻀﺎ ﺑـﻌﻨﻮان ﻣـﺒﺎﴍﯾﻦ وﻓـﺎدار ﻓﯿﻀﻬﺎی ﮔـﻮﻧـﺎﮔـﻮن ﺧـﺪا اﯾﻦ ﻋـﻄﺎﯾﺎی روﺣـﺎﻧﯽ را ﺑـﻜﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ ،ﻛﻠﯿﺴﺎ از ﺗـﺄﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮب اﺻـﻮل ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻏـﻠﻂ ﻣـﺤﺎﻓـﻈﺖ ﺷـﺪه و رﺷـﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑـﻪ رﺷـﺪ و
منﻮی ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧـﺪاﺳـﺖ و ﺑـﺎ اﯾامن و ﻣـﺤﺒﺖ ﺑـﻨﺎ ﻣﯽﮔﺮدد) .رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱۲آﯾﺎت  ۴اﻟﯽ ۸؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱۲آﯾﺎت  ۹اﻟﯽ  ۱۱و  ۲۷و ۲۸؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾﺎت
 ۸و  ۱۱اﻟﯽ ۱۶؛ اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ ۷؛ رﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ ۱۳؛ رﺳﺎﻟﻪ اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۱۰و (.۱۱
 18ﯾﻜﯽ از ﻋـﻄﺎﯾﺎی روحاﻟـﻘﺪس ﻧـﺒ ّﻮت اﺳـﺖ .اﯾﻦ ﻋﻄﯿﻪ ﯾﻚ ﻧـﺸﺎﻧـﻪ ﻣـﺸﺨﺺ و ﺑـﺎرز ﻛﻠﯿﺴﺎی ﺑـﺎﻗﯿامﻧﺪﮔـﺎن اﺳـﺖ و در ﺧـﺪﻣـﺖ ﺧـﺎﻧـﻢ اﻟـﻦ ج .ﻫﻮاﯾﺖ آﺷـﻜﺎر ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑـﻌﻨﻮان ﭘﯿﺎم آور از ﺧـﺪا ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی
او ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻣﻌﺘﱪ و ﻣـﺪاوم از ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑ ﺮای ﻛﻠﯿﺴﺎ ﻣـﺎﯾﻪ ﺗﺴـﻠﯽ ،ﻫـﺪاﯾﺖ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ،ارﺷـﺎد و اﺻﻼﺣـﺎت اﺳـﺖ .ﻣﻨﺠـﻤﻠﻪ ﺑـﻪ وﺿﻮح اﻇـﻬﺎر ﻣﯽدارد ﻛـﻪ ﻛـﺘﺎب ﻣـﻘﺪس اﺳـﺘﺎﻧـﺪارد و ﻣﻌﯿﺎری اﺳـﺖ
ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ آن ﻫـﻤﻪ ﺗـﻌﺎﻟﯿﻢ و ﺗﺠـﺮﺑﯿﺎت ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ آزﻣﻮده و ﻣﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد) .ﯾﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒﯽ ﺑـﺎب  ۲آﯾﺎت  ۲۸و ۲۹؛ اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑـﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۴اﻟﯽ ۲۱؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾﺎت ۱
اﻟﯽ ۳؛ ﻣﻜﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎی رﺳﻮل ﺑﺎب  ۱۲آﯾﻪ ۱۷؛ ﺑﺎب  ۱۹آﯾﻪ (.۱۰
 19ﻛﻠﯿﺴﺎی ﺟـﻬﺎﻧﯽ از ﻫـﻤﻪ ﻛـﺴﺎﻧﯽ ﻛـﻪ ﺻـﺎدﻗـﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾامن دارﻧـﺪ ﻣﺮﻛـﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ ،وﻟﯽ در اﯾﺎم آﺧـﺮ ،زﻣـﺎن ارﺗـﺪاد ﺷـﺎﯾﻊ و ﮔﺴﱰده ،ﺑـﺎﻗﯽ ﻣـﺎﻧـﺪه ای ﻓﺮا ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ اﺣﮑﺎم ﺧـﺪا را
ﻧـﮕﺎه دارد و در اﯾامن ﺑـﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﺎﻗﯽ مبـﺎﻧـﺪ .اﯾﻦ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣـﺎﻧـﺪه رﺳﯿﺪن ﺳـﺎﻋـﺖ داوری را اﻋﻼم ﻣﯽدارد و رﺳـﺘﮕﺎری از ﻃـﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑـﻪ اﻃﻼع ﻋـﻤﻮم ﻣﯽرﺳـﺎﻧـﺪ و ﻣـﻨﺎدی ﻧﺰدﯾﻚ ﺷـﺪن ﻗـﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗـﻮع
ﻇـﻬﻮر ﺛـﺎﻧﯽ اوﺳـﺖ .اﯾﻦ اﻋﻼن ﻋـﻤﻮﻣﯽ ﺑـﺎ ﭘﯿﺎم ﺳـﻪ ﻓﺮﺷـﺘﻪ در ﻣـﻜﺎﺷـﻔﻪ ﺑـﺎب  ١٤ﻣـﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ؛ ﻛـﻪ ﺗـﻘﺎرن و ﻫـﻤﺰﻣـﺎﻧﯽ دارد ﺑـﺎ ﻛـﺎر داوری در آﺳامن و ﺗـﻮﺑـﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح ﺑـﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑـﻪ
ﺑـﺎر ﻣﯽآورد .ﻫـﺮ اﯾامﻧـﺪاری ﻓﺮا ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺷـﺨﺼﺎً در اﯾﻦ ﺑـﺸﺎرت ﺟـﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ را ﻋﻬـﺪه دار ﺷﻮد) .ﻣـﻜﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣـﻨﺎی رﺳﻮل ﺑـﺎب  ۱۲آﯾﻪ ۱۷؛ ﺑـﺎب  ۱۴آﯾﺎت  ۶اﻟﯽ ۱۲؛ ﺑـﺎب  ۱۸آﯾﺎت ۱
اﻟﯽ ۴؛ رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾﻪ ۱۰؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﯾﻬﻮدا آﯾﺎت  ۳و ۱۴؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﭘـﻄﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱۶اﻟﯽ ۱۹؛ رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﭘـﻄﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾﺎت  ۱۰اﻟﯽ ۱۴؛ ﻣـﻜﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣـﻨﺎی رﺳـﻮل ﺑـﺎب ۲۱
آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ (.۱۴
 20در آﺳامن ﻣـﻌﺒﺪی وﺟﻮد دارد ،ﺧﯿﻤﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻛـﻪ ﺧـﺪاوﻧـﺪ آن را ﺑﺮاﻓﺮاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و ﻧـﻪ اﻧـﺴﺎن .در آن ﻣﺴﯿﺢ در ﻗـﺒﺎل ﻣـﺎ ﺧـﺪﻣـﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾامﻧـﺪاران ﻓﻮاﯾﺪ ﻛـﻔﺎره ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ اش را ﮐﻪ ﯾﻜﺒﺎر ﺑـﺮ
ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮای ﻫـﻤﻪ ارزاﻧﯽ منﻮد اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ .او ﺑـﻌﻨﻮان ﻛـﺎﻫـﻦ اﻋـﻈﻢ ﻣـﻨﺼﻮب ﺷـﺪ و ﺧـﺪﻣـﺖ ﺷـﻔﺎﻋـﺖ را در زﻣـﺎن ﻣـﻌﺮاج ﺧـﻮﯾﺶ ﺑـﻪ آﺳامن ﴍوع منﻮد .در ﺳـﺎل  ١٨٤٤در ﭘـﺎﯾﺎن ﻣـﺪت ﻧـﺒﻮی ٢٣٠٠
روزه ،او وارد ﻣـﺮﺣـﻠﻪ دوم و آﺧـﺮ از ﺧـﺪﻣـﺖ ﻓـﺪﯾﻪ ای ﺧـﻮد ﮔﺮدﯾﺪ .آن ﻛـﺎر ،داوری ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺨﺶ ﻧـﻬﺎﯾﯽ ﮔـﻨﺎه زداﯾﯽ ﮐﻠﯽ اﺳـﺖ ،ﻛـﻪ در متﺜﯿﻞ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻣـﻌﺒﺪ اﴎاﯾﯿﻞ ﻛـﻬﻦ در روز ﻛـﻔﺎره
منـﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷـﺪ .در اﯾﻦ ﺧـﺪﻣـﺖ منـﻮﻧـﻪ ﻣـﻌﺒﺪ ﺑـﺎ ﺧـﻮن ذﺑـﺎﯾﺢ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻣﯽﺷـﺪ وﻟﯽ اﻣـﻮر آﺳامﻧﯽ ﺑـﺎ ﺧـﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﻗـﺮﺑـﺎﻧﯽ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﭘـﺎك ﻣﯽﮔـﺮدد .داوری ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑـﻪ ﻣـﻠﻜﻮﺗﯿﺎن آﺷـﻜﺎر
ﻣﯽﺳـﺎزد ﻛـﻪ ﭼـﻪ ﮐﺴﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﮔـﺎن و در ﻣﺴﯿﺢ آرﻣﯿﺪه اﻧـﺪ ﮐﻪ ﺳـ ﺰاوارﮔﺮدﯾﺪه اﻧـﺪ ﺗـﺎ در ﻗﯿﺎم اول از ﻣﺮدﮔـﺎن ﺳﻬﯿﻢ ﮔﺮدﻧـﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓـﺎش ﻣﯽﺳـﺎزد ﭼـﻪ ﻛـﺴﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧـﺪﮔـﺎن در ﻣﺴﯿﺢ
ﺳـﺎﻛـﻨﻨﺪ ،اﺣـﻜﺎم ﺧـﺪا و اﯾامن ﺑـﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﻧـﮕﺎه ﻣﯽدارﻧـﺪ ،ﺑـﺪﯾﻦ ﺳـﺒﺐ آﻣـﺎده اﻧـﺘﻘﺎل ﺑـﻪ ﻣـﻠﻜﻮت ﺟـﺎودان او ﻫﺴـﺘﻨﺪ .اﯾﻦ داوری ﻋـﺪاﻟـﺖ ﺧـﺪا را در ﻧـﺠﺎت ﻛـﺴﺎﻧﯿﻜﻪ ﺑـﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﯾامن دارﻧـﺪ ﻣـﺤﻘﻖ
ﻣﯽﺳـﺎزد .اﻇـﻬﺎر ﻣﯽدارد ﻛـﺴﺎﻧﯿﻜﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺪا وﻓـﺎدار ﺑـﺎﻗﯽ مبـﺎﻧـﻨﺪ ﺷـﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣـﻠﻜﻮت ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺗﻜﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﺧـﺪﻣـﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﻧـﺸﺎﻧﯽ از ﺧـﺎمتـﻪ ﻣﻬـﻠﺖ ﺑﴩی ﭘﯿﺶ از ﻇـﻬﻮر ﺛـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ) .رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑـﺎب
 ۸آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ ۵؛ ﺑـﺎب  ۴آﯾﺎت  ۱۴اﻟﯽ ۱۶؛ ﺑـﺎب  ۹آﯾﺎت  ۱۱اﻟﯽ ۲۸؛ ﺑـﺎب  ۱۰آﯾﺎت  ۱۹اﻟﯽ ۲۲؛ ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ ۳؛ ﺑـﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۶و ۱۷؛ داﻧﯿﺎل ﻧﺒﯽ ﺑـﺎب  ۷آﯾﺎت  ۹اﻟﯽ ۲۷؛ ﺑـﺎب  ۸آﯾﺎت  ۱۳و ۱۴؛
ﺑـﺎب  ۹آﯾﺎت  ۲۴اﻟﯽ ۲۷؛ ﺳـﻔﺮ اﻋـﺪاد ﺑـﺎب  ۱۴آﯾﻪ ۳۴؛ ﺣـﺰﻗﯿﺎل ﺑـﺎب  ۴آﯾﻪ ۶؛ ﺳـﻔﺮ ﻻوﯾﺎن ﺑـﺎب ۱۶؛ ﻣـﻜﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣـﻨﺎی رﺳـﻮل ﺑـﺎب  ۱۴آﯾﺎت  ۶و ۷؛ ﺑـﺎب  ۲۰آﯾﻪ ۱۲؛ ﺑـﺎب  ۱۴آﯾﻪ ۱۲؛ ﺑـﺎب  ۲۲آﯾﻪ
(.۱۲
 21ﻣﺰد ﮔـﻨﺎه ﻣﻮت اﺳـﺖ .وﻟﯿﻜﻦ ﺧـﺪا ﻛـﻪ ﯾﮕﺎﻧﮥ اﺑـﺪی اﺳـﺖ ﺑـﻪ رﺳـﺘﮕﺎران ﺣﯿﺎت اﺑـﺪی ارزاﻧﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد .ﺗـﺎ آن روز ،ﻣﺮگ ﺣـﺎﻟـﺖ ﻧـﺎﺧﻮدآﮔـﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻫـﻤﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻛـﻪ زﻧﺪﮔﯽ
و ﺣﯿﺎت ﻣـﺎﺳـﺖ ﻇـﺎﻫـﺮ ﺷﻮد ،ﻋـﺎدﻻن از ﻣﺮگ ﻗﯿﺎم ﻛﺮده و ﻋـﺎدﻻن زﻧـﺪه ﻣـﺘﺒﺪل ﺧﻮاﻫـﻨﺪ ﺷـﺪ و ﺑﺮای ﻣﻼﻗـﺎت ﺑـﺎ ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺧـﻮﯾﺶ ﺑـﻪ آﺳامن ﺑﺮده ﺧﻮاﻫـﻨﺪ ﺷـﺪ .رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ دوم ،رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﴍﯾﺮان از ﻣﺮگ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﺰار ﺳـﺎل ﭘـﺲ از آن رخ ﺧﻮاﻫـﺪ داد) .رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾﻪ ۲۳؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗـﺎﺋﻮس ﺑـﺎب  ۶آﯾﺎت  ۱۵و ۱۶؛ ﺟـﺎﻣـﻌﻪ ﺑـﺎب  ۹آﯾﺎت  ۵و ۶؛ ﻣﺰﻣﻮر ﺑـﺎب  ۱۴۶آﯾﺎت  ۳و ۴؛ ﯾﻮﺣـﻨﺎ
ﺑـﺎب  ۱۱آﯾﺎت  ۱۱اﻟﯽ ۱۴؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ ۴؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱۵آﯾﺎت  ۵۱اﻟﯽ ۵۴؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﺗـﺴﺎﻟـﻮﻧﯿﻜﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾﺎت  ۱۳اﻟﯽ ۱۷؛ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﺑـﺎب  ۵آﯾﺎت  ۲۸و ۲۹؛
ﻣﻜﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎی رﺳﻮل ﺑﺎب  ۲۰آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ (.۱۰
 22ﻇـﻬﻮر دوﺑـﺎره ﻣﺴﯿﺢ اﻣﯿﺪ ﻣـﺒﺎرک ﻗـﻮم ﺧـﺪا و اوج ﺷﮑﻮه اﻧﺠﯿﻞ اﺳـﺖ .آﻣـﺪن ﻣﻨﺠﯽ ﺑـﺼﻮرت واﻗﻌﯽ ،ﺷﺨﺼﯽ ،ﻗـﺎﺑـﻞ روﺋﯿﺖ و ﺟـﻬﺎﻧﯽ اﺳـﺖ .وﻗﺘﯽ او ﺑـﺎزﮔﺸـﺖ منـﺎﯾﺪ ،ﻋـﺎدﻻن ﻣﺮده ﻗﯿﺎم ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ
منـﻮد و ﺑـﻪ ﻫـﻤﺮاه ﻋـﺎدﻻن زﻧـﺪه ﻣـﺘﺒﺪل ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﺷـﺪ و ﺑـﻪ آﺳامن ﺑﺮده ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﺷـﺪ ،وﻟﯽ ﴍﯾﺮان ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﻣﺮد .اﻛرث ﺧـﻄﻮط ﻧـﺒﻮت ﺗـﻘﺮﯾﺒﺎً ﻛـﺎﻣـﻞ ﺗـﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓـﺘﻪ و ﺑـﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣـﺎﴐ ﺟـﻬﺎن اﺷـﺎره
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻛـﻪ آﻣـﺪن ﻣﺴﯿﺢ ﻗـﺮﯾﺐاﻟـﻮﻗـﻮع اﺳـﺖ .زﻣـﺎن آن واﻗـﻌﻪ آﺷـﻜﺎر ﻧـﮕﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﻨﺎﺑ ﺮاﯾﻦ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺗـﻮﺻﯿﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣـﺎده ﺑـﺎﺷﯿﻢ) .رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﯿﻄُﺲ ﺑـﺎب  ۲آﯾﻪ ۱۳؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ
ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑـﺎب  ۹آﯾﻪ ۲۸؛ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﺑـﺎب  ۱۴آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ ۳؛ اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱آﯾﺎت  ۹اﻟﯽ ۱۱؛ ﻣﺘﯽ ﺑـﺎب  ۲۴آﯾﻪ ۱۴؛ ﻣـﻜﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣـﻨﺎی رﺳﻮل ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ ۷؛ ﻣﺘﯽ ﺑـﺎب  ۲۴آﯾﺎت  ۴۳و ۴۴؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول
ﺑـﻪ ﺗـﺴﺎﻟﻮﻧﯿﻜﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾﺎت  ۱۳اﻟﯽ ۱۸؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱۵آﯾﺎت  ۵۱اﻟﯽ ۵۴؛ رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﺗـﺴﺎﻟﻮﻧﯿﻜﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾﺎت  ۷اﻟﯽ ۱۰؛ ﺑـﺎب  ۲آﯾﻪ ۸؛ ﻣـﻜﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣـﻨﺎی رﺳﻮل ﺑـﺎب  ۱۴آﯾﺎت
 ۱۴اﻟﯽ ۲۰؛ ﺑﺎب  ۱۹آﯾﺎت  ۱۱اﻟﯽ ۲۱؛ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب ۲۴؛ ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب ۱۳؛ ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب ۲۱؛ رﺳﺎﻟﻪ دوم ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ ۵؛ رﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﻜﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ (.۶
 23ﻫ ﺰاره ،ﯾﮏ ﻫ ﺰار ﺳـﺎل ﻓﺮﻣـﺎﻧـﺮواﯾﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﺎ ﻣـﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧـﻮﯾﺶ در آﺳامن ،ﺣـﺪ ﻓـﺎﺻـﻞ اوﻟﯿﻦ و دوﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎم اﺳـﺖ .در ﻃﯽ اﯾﻦ زﻣـﺎن ﻣﺮدﮔـﺎن ﮔـﻨﺎﻫﮑﺎر داوری ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﺷـﺪ و زﻣﯿﻦ ﻣـﻄﻠﻘﺎً وﯾﺮان
ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و ﻫﯿﭻ ﺑﴩ زﻧـﺪه ای در آن ﺳـﻜﻮﻧـﺖ ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ وﻟﯽ ﺗـﻮﺳـﻂ ﺷﯿﻄﺎن و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎﻧـﺶ اﺷـﻐﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺧـﺎمتـﻪ آن دوره ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﺎ ﻣـﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧـﻮﯾﺶ و ﺷﻬـﺮ ﻣـﻘﺪس از آﺳامن
ﺑـﻪ زﻣﯿﻦ ﻧـﺎزل ﺧﻮاﻫـﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺮدﮔـﺎن ﴍﯾﺮ آﻧـﮕﺎه ﻗﯿﺎم ﺧﻮاﻫـﻨﺪ ﻛﺮد و ﻫـﻤﺮاه ﺑـﺎ ﺷﯿﻄﺎن و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎﻧـﺶ ﺷﻬـﺮ را ﻣـﺤﺎﴏه ﺧﻮاﻫـﻨﺪ منﻮد؛ وﻟﯽ ﺷـﻌﻠﻪ ﻫـﺎی آﺗـﺶ از ﺳﻮی ﺧـﺪا آﻧـﺎن را ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ و
زﻣﯿﻦ را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺧـﻮاﻫـﺪ منـﻮد؛ و ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﯿﺘﯽ از ﮔـﻨﺎه و ﮔـﻨﺎﻫـﻜﺎر ﺑ ﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ زدوده ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ) .ﻣـﻜﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣـﻨﺎی رﺳـﻮل ﺑـﺎب ۲۰؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾﺎت  ۲و ۳؛ ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ
ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۲۳اﻟﯽ ۲۶؛ ﻣﻜﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎی رﺳﻮل ﺑﺎب  ۲۱آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ ۵؛ ﻣﻼﻛﯽ ﻧﺒﯽ ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ ۱؛ ﺣﺰﻗﯿﺎل ﺑﺎب  ۲۸آﯾﺎت  ۱۸اﻟﯽ (.۱۹
 24زﻣﯿﻦ ﺟـﺪﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﻋـﺪاﻟـﺖ ﺳـﺎﮐﻦ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ،ﺧـﺪا ﺧـﺎﻧـﻪ ای اﺑـﺪی ﺑ ﺮای رﺳـﺘﮕﺎران ﻣﻬﯿﺎ ﺳـﺎﺧـﺘﻪ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺎﻣـﻞ ﺑ ﺮای ﺣﯿﺎت اﺑـﺪی ،ﻣـﺤﺒﺖ ،ﺧـﻮﺷﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻣﺤﴬش ﺗـﺪارك ﺧـﻮاﻫـﺪ
دﯾﺪ .ﺑـﺪﯾﻦ ﺟﻬـﺖ ﺧـﺪا ﺑـﺎ اﻣـﺖ ﺧـﻮﯾﺶ ﺳـﺎﻛـﻦ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و رﻧـﺞ و ﻣﺮﮔﯽ دﯾﮕﺮ وﺟـﻮد ﻧـﺨﻮاﻫـﻨﺪ داﺷـﺖ .ﻧﱪد ﻋﻈﯿﻢ ﺧـﺎمتـﻪ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ و ﮔـﻨﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ در ﺑﯿﻦ ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .ﻫـﻤﻪ ﻣـﻮﺟـﻮدات
ﺟـﺎﻧـﺪار ﯾﺎ ﺑﯽ ﺟـﺎن اﻇـﻬﺎر ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ منـﻮد ﻛـﻪ ﺧـﺪا ﻣـﺤﺒﺖ اﺳـﺖ و او ﺗـﺎ اﺑـﺪاﻵﺑـﺎد ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﺧـﻮاﻫـﺪ منـﻮد .آﻣﯿﻦ) .رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﭘـﻄﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ ۱۳؛ اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﺑـﺎب ۳۵؛ ﺑـﺎب  ۶۵آﯾﺎت  ۱۷اﻟﯽ ۲۵؛
ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ ۵؛ ﻣﻜﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎی رﺳﻮل ﺑﺎب  ۲۱آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ ۷؛ ﺑﺎب  ۲۲آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ ۵؛ ﺑﺎب  ۱۱آﯾﻪ (.۱۵
 25ﺧـﺪای اﺑـﺪی ﭘـﺪر ،ﺧـﺎﻟـﻖ ،ﻣـﺒﺪأ ،ﺣـﺎﻣﯽ و ﻓﺮﻣـﺎﻧﺮوای ﻫـﻤﻪ ﻣﺨـﻠﻮﻗـﺎت اﺳـﺖ .او ﻋـﺎدل و ﻣـﻘﺪس ،ﺑـﺨﺸﻨﺪه و ﻣﻬـﺮﺑـﺎن ،دﯾﺮ ﻏـﻀﺐ و ﴎﺷﺎر از ﻣـﺤﺒﺖ ﭘـﺎﯾﺪار و وﻓـﺎﺳـﺖ .ﺻـﻔﺎت و ﺗﻮامنـﻨﺪﯾﻬﺎی اراﺋـﻪ
ﺷـﺪه در ﭘﴪ و روحاﻟـﻘﺪس ﺟـﻤﻠﮕﯽ آﺷـﻜﺎر ﻛـﻨﻨﺪﮔـﺎن ﺧـﺼﻮﺻﯿﺎت ﭘـﺪر ﻫﺴـﺘﻨﺪ) .ﺳـﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ ۱؛ ﻣـﻜﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣـﻨﺎی رﺳـﻮل ﺑـﺎب  ۴آﯾﻪ ۱۱؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱۵آﯾﻪ ۲۸؛ ﯾﻮﺣـﻨﺎ
ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ ۱۶؛ رﺳﺎﻟﻪ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ ۸؛ رﺳﺎﻟﻪ اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ ۱۷؛ ﺳﻔﺮ ﺧﺮوج ﺑﺎب  ۳۴آﯾﺎت  ۶و ۷؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﻪ (.۹
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 26ﺧـﺪای ﭘﴪ اﺑـﺪی ،در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺠﺴـﺪ ﮔـﺮدﯾﺪ .از ﻃـﺮﯾﻖ او ﻫـﻤﻪ ﻣـﻮﺟـﻮدات آﻓـﺮﯾﺪه ﺷـﺪه – ﺳﯿﺮت و ﺧـﺼﺎﯾﻞ ﭘـﺪر آﺷـﻜﺎر ﮔـﺮدﯾﺪه – رﺳـﺘﮕﺎری ﺑﴩ ﺑـﻪ اﻧـﺠﺎم رﺳﯿﺪه – و ﺟـﻬﺎن داوری
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑـﺎﻟـﻔﻄﺮه ﺧـﺪای ازﻟﯽ ،او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧـﺴﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷـﺪ  -ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ .او ﺑـﻮاﺳـﻄﻪ روحاﻟـﻘﺪس در رﺣـﻢ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و از ﻣـﺮﯾﻢ ﺑـﺎﻛﺮه زاده ﺷـﺪ .او زﯾﺴﺖ و ﻣـﺎﻧـﻨﺪ ﺑﴩ وﺳـﻮﺳـﻪ را ﺗﺠـﺮﺑـﻪ
منﻮد ،وﻟﯿﻜﻦ اﻟـﮕﻮی ﮐﺎﻣـﻞ ﻋـﺪاﻟـﺖ و ﻣـﺤﺒﺖ ﺧـﺪا ﮔﺸـﺖ .او ﺑـﺎ ﻣﻌﺠﺰات ﺧﻮد ﻗـﺪرت ﺧـﺪا را ﻋﯿﺎن ﺳـﺎﺧـﺖ و ﺑـﻌﻨﻮان ﻣﺴﯿﺢ ﻣـﻮﻋﻮد ﺧـﺪا ،ﺗـﺎﺋﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .او داوﻃـﻠﺒﺎﻧـﻪ ﺑـﺠﺎی ﻣـﺎ ﺑـﺮ ﺻﻠﯿﺐ رﻓـﺖ و ﺑﺮای
ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﻣـﺎ رﻧـﺞ ﻛﺸﯿﺪ و ﺟـﺎن ﺳـﭙﺮد و از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﮔـﺎن ﺑﺮﺧـﺎﺳـﺖ و ﺑـﻪ آﺳامن ﻋﺮوج منـﻮد ﺗـﺎ در ﻗـﺒﺎل ﻣـﺎ در ﻣـﻌﺒﺪ آﺳامﻧﯽ ﺧـﺪﻣـﺖ ﻛـﻨﺪ .او دوﺑـﺎره ﺑ ﺮای رﺳـﺘﮕﺎری ﻧـﻬﺎﯾﯽ اﻣـﺖ ﺧـﻮﯾﺶ و ﻧـﻮﺳـﺎزی و
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑـﺎ ﺷـﻜﻮه و ﺟـﻼل ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ) .ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﺑـﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ  ۳و ۱۴؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻛﻮﻟﺴﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱۵اﻟﯽ ۱۹؛ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﺑـﺎب  ۱۰آﯾﻪ ۳۰؛ ﺑـﺎب  ۱۴آﯾﻪ ۹؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾﻪ
۲۳؛ رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱۷اﻟﯽ ۱۹؛ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﺑـﺎب  ۵آﯾﻪ ۲۲؛ ﻟـﻮﻗـﺎ ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ ۳۵؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾﺎت  ۵اﻟﯽ ۱۱؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾﺎت  ۹اﻟﯽ ۱۸؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ
ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۵آﯾﺎت  ۳و ۴؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۸آﯾﺎت  ۱و ۲؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﺎت  ۱اﻟﯽ (.۳
 27روح ﺧـﺪای اﺑـﺪی ﺑـﺎ ﭘـﺪر و ﭘﴪ در ﺧـﻠﻘﺖ ،ﺗـﺠﺴﻢ و رﺳـﺘﮕﺎری ﻓـﻌﺎل ﺑﻮد .او ﺑـﻪ ﻧـﻮﯾﺴﻨﺪﮔـﺎن ﻛﻼم ﻣـﻘﺪس اﻟـﻬﺎم داد .او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑـﺎ ﻗـﺪرت ﭘُـﺮ ﺳـﺎﺧـﺖ .او اﺑـﻨﺎی ﺑﴩ را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧـﺪ و ﺑـﻪ
ﮔـﻨﺎه ﻣـﻠﺰم ﻣﯽﺳـﺎزد و ﻛـﺴﺎﻧﯽ را ﻛـﻪ اﺟـﺎﺑـﺖ ﻣﯽمنـﺎﯾﻨﺪ ﺗﺠـﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت منﻮده ﺑـﻪ ﺷـﺒﻪ ﺧـﺪا ﺗـﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽمنـﺎﯾﺪ .او از ﻃﺮف ﭘـﺪر و ﭘﴪ ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑـﺎ ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧـﺪا ﺑـﺎﺷـﺪ ،او ﻫـﺪاﯾﺎی روﺣـﺎﻧﯽ را
ﺑـﻪ ﻛﻠﯿﺴﺎ ارزاﻧﯽ ﻣﯽدارد و ﺑـﻪ آن ﻗـﺪرت ﻋـﻄﺎ ﻣﯽمنـﺎﯾﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺷـﻬﺎدت دﻫـﻨﺪ و در ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﺑـﺎ ﻛﻼم ﻣـﻘﺪس آن را ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﮥ ﺣـﻘﺎﯾﻖ ﻫـﺪاﯾﺖ منـﺎﯾﺪ) .ﺳـﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑـﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱و ۲؛ ﻟﻮﻗـﺎ ﺑـﺎب
 ۱آﯾﻪ  ،۳۵ﺑـﺎب  ۴آﯾﻪ ۱۸؛ اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۰آﯾﻪ ۳۸؛ رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﭘـﻄﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ ۲۱؛ رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ ۱۸؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾﺎت  ۱۱و ۱۲؛ اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑـﺎب ۱
آﯾﻪ ۸؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﺎت  ۱۶اﻟﯽ  ۱۸و ۲۶؛ ﺑﺎب  ۱۵آﯾﺎت  ۲۶و ۲۷؛ ﺑﺎب  ۱۶آﯾﺎت  ۷اﻟﯽ (.۱۳
 28ﯾﮏ ﺧـﺪا وﺟﻮد دارد :ﭘـﺪر ،ﭘﴪ و روحاﻟـﻘﺪس ﻛـﻪ اﺗـﺤﺎدی از ﺳـﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ازﻟﯽ و اﺑـﺪی اﺳـﺖ .ﺧـﺪا ﻓـﻨﺎﻧـﺎﭘـﺬﯾﺮ ،ﻗـﺎدر ﻣـﻄﻠﻖ ،واﻗـﻒ ﺑـﻪ ﻫـﻤﻪ اﻣﻮر ،ﻣـﺎﻓﻮق ﻫـﺮ ﭼﯿﺰ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣـﺎﴐ و ﻧـﺎﻇـﺮ اﺳـﺖ.
او ﴎﻣﺪی و ﻣـﺎوراء ادراك ﺑﴩﯾﺖ اﺳـﺖ ،ﺑـﺎ اﯾﻦ وﺟـﻮد ﺧـﻮد را ﺑـﻮاﺳـﻄﻪ ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪاش ﻋﯿﺎن و آﺷـﻜﺎر منـﻮده اﺳـﺖ .او ﺗـﺎ اﺑـﺪاﻵﺑـﺎد ﺷـﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺗـﻮﺳـﻂ ﻛـﻞ ﻣﺨـﻠﻮﻗـﺎت ﻣـﻮرد ﭘﺮﺳـﺘﺶ ،ﺳـﺘﺎﯾﺶ و
ﺧـﺪﻣـﺖ ﻗ ﺮار ﮔﯿﺮد) .ﺳـﻔﺮ ﺗﺜﻨﯿﻪ ﺑـﺎب  ۶آﯾﻪ ۴؛ ﻣﺘﯽ ﺑـﺎب  ۲۸آﯾﻪ ۱۹؛ رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱۳آﯾﻪ ۱۴؛ رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾﺎت  ۴اﻟﯽ ۶؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﭘـﻄﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ ۲؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول
ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ ۱۷؛ ﻣﻜﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎی رﺳﻮل ﺑﺎب  ۱۴آﯾﻪ (.۷
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