دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ
-------------ﺑﻨﮕﺮ  ،عس اﺳﺘﺎده در درب د ل ﺷﻤﺎ و ﺿﺮﺑﻪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺻﺪا ﺧﻮد را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﻗﻠﺐ  ،روح او و روح ﺧﺪا در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ
و ﺑﺎ روح ﺧﻮد را ﻏﺮ ق ﺷﺪه و م ﺗﻮاند از آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﺒﺪ ل ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ م ﺧﻮاﻫﺪ رد ه ان زﻧﺪ گ دنو ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ،
ﺑﻪ ﻃﻮر ه ﺷﻤﺎ م ﺗﻮاند ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را در آﺳﻤﺎن م ﺷﻮد ﺑﺮا زﻧﺪ گ اﺑﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ زمن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎان م رﺳﺪ.
رﺳﻮ ل ادوارد
ﺗﺎب ﻣﻘﺪس آات  :ماﺷﻔﻪ  21-3:20؛  14:23ﺟﺎن ؛  1وﺣﻨﺎ 4:09
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وزارت رﺳﻮ ل  ،ﺷﺮت  ،رودﺧﺎﻧﻪ ا ل  ،مﻧﻪ ﺳﻮﺗﺎ  ،ااﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮا
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ﺑﺎز ﻗﻠﺒﺖ
-----------------د قﻗﺎ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮم داره؟ ﺑﻪ ﺑﺎز ردن ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا و او ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻟﻮد عس ﭘ ﺴﺮ اﻧ ﺴﺎن؟ ﺧﻮب  ،واﻗﻌﺎ ﺳﺎده اﺳﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﻣ ﻼ در
ﻣﻮرد آن فر م ﱎ .آا ﻫﺮ س ه دوﺳﺖ دارد را اﺷﻐﺎ ل ﺟﺎﮔﺎه وژه "در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را" ﺟﺎ ه ﺷﺎد  ،ﺷﺎد  ،ﻏﻢ و ﺣﺖ ﻏﻢ د ل
شﺳﺘﮓ و ا م ﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ؟

شﺳﺘﮓ و ا م ﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ؟
ﻫﻨﮕﺎم ه ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب م ند ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﻪ س ﺷﺪ  ،ﺗﻮ ﺑﺎز ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﲤﺎم اﺣ ﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻋ ﺸﻖ اﺳﺖ .ﻫﻢن اﺗﻔﺎ ق م ا ﻓﺘﺪ
ﺑﺎ ﺧﺪا .او م ﺧﻮاﻫﺪ در آن ﺟﺎﮔﺎه وژه ا م ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻠﺐ .عس ﻣ ﺲح ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻧ ﺲ  2ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﺮ رو درب
ﻗﻠﺐ ﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ "ﺑﺎز".
ﺳ ﻼم! آا م داند ه زﻧﺪ گ آﻏﺎز م ﺷﻮد ﭘ ﺲ از ﺳﻔﺮ زمن ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎان م رﺳﺪ؟ آا م داند در ﻣﻮرد "دﻋﻮت" را از ﺧﺪا؟
ﻫﻤﻪ ﻗﻠﺒﺖ
----------------ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪا عس را ﺑﻪ ﻣﺎ اد آور دوﺑﺎره اﺳﺖ ه ﭘﺎدﺷﺎه "از آﺳﻤﺎن" واﻗﻊ اﺳﺖ .ه زﻧﺪ گ ﭘ ﺲ از ﻣﺮ گ ﺑﺮا ﺳﺎن ه ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺎزﮔ ﺸﺖ ﺑﻪ
ﺧﺪا وﺟﻮد دارد .عس در  1ﺑﻪ ﻣﺎ ان دﻋﻮت را ﺑﻪ زﻧﺪ گ اﺑﺪ نﺳﺖ.
ﺧﺪا ﮔﻔﺖ " :ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهد دد ﻣﻦ زﻣﺎن ه ﺑﺮا ﻣﻦ ﺑﺎ ﲤﺎم ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﺟ ﺴﺘﺠﻮ!" ﺟﺮما 29:13
ﺑﺮا انه ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﲤﺎم ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﺟ ﺴﺘﺠﻮ  ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎد اذﻋﺎن رد ه ﺧﺪا وﺟﻮد دارد و ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو اﻣﺎن اﺳﺖ.
"اﻣﺎ ﺑﺪون اﻣﺎن غر ﱈن اﺳﺖ ﻟ ﻄﻔﺎ از او  ،ﺑﺮا او ه م آد ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎد ﺑﺎور رد ه ]وﺟﻮد دارد[  ،و ﻫﻢ اوﺳﺖ ه ﭘﺎداش دﻫﻨﺪه اﺳﺖ
از ﺳﺎن ه ﻣﺠﺪاﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎ ل او ".ﻋﺒﺮانان 11:06

ورزش اﻣﺎن ﺷﻤﺎ
------------------ﺷﻤﺎ روش ﺧﺪا ﺑﺎ ﲤﺎم ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را در اﻣﺎن اﺳﺖ .ورزش اﻣﺎن ﺑﺪن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ه ﺷﻤﺎ اﳒﺎم ﲤﺎم ﭘﺎﺳﺦ را ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎ ل
ﭘﺎﺳﺦ  ،ﺷﻤﺎ ناز ﺑﻪ ورزش اﻣﺎن  /امد.
"ﺣﺎﻻ اﻣﺎن ﺟﻮﻫﺮ چز ﺑﺮا امدوار  ،ﻧ ﺸﺎﻧﻪ ا از چزﻫﺎ را ﻧﺪده اﺳﺖ" .ﻋﺒﺮانان 11:01
"اﻣﺎن م آد ﺑﺎ ﺷﻦدن و ﺷﻦدن ﺗﻮﺳﻂ ﻻم ﺧﺪا" .رومان 10:17
بﺷﺘﺮ ﺷﻤﺎ م داند ﻻم ﺧﺪا  ،آﺳﺎن ﺗﺮ آن اﺳﺖ ه ورزش اﻣﺎن اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ورزش دن م ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺒﺪ ل ﺑﻪ دنا آﻣﺪ ،
دوﺑﺎره .ﺷﻤﺎ او لن زن[ ﮔﻮﺷﺖ ]ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪن ﺑﺪان ﻣﻌﻦ اﺳﺖ ه ﺷﻤﺎ از روح ﺑﺎزﮔ ﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺗ ﺼﺪ ق
ﺧﻮد  ،ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺎ ﺑﻪ دنا آﻣﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻣﺎن ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ورزش از ﺑﺎزﮔ ﺸﺖ ﻓﺮزﻧﺪ  ،ﺑﺎ ﻗﺒﻮ ل ﻻم ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖﻗﺖ اﺳﺖ.

دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪن
----------------ﺑ ﺲار از ﻣﻮﻋ ﻈﻪ ه ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﺬرش عس ﻣ ﺲح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﳒﺎت دﻫﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ دنا آﻣﺪ .ﺑﺎ ان ﺣﺎ ل  ،ان ﺣﻖﻗﺖ رﺳﺘﮕﺎر اﻣﻞ
ﱎ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺬر ﻓﱳ ﻣ ﺲح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﳒﺎت دﻫﻨﺪه ﺑﺎد ﻓﺮاﺗﺮ از ﻓﻘﻂ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوردﮔﺎر  mouthingﺑﺮود.
عس ﮔﻔﺖ " :ﻫﺮ س ه م ﮔﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ  '،ﺧﺪاوﻧﺪ  ،ﭘﺮوردﮔﺎر 'ﺑﺎد ﭘﺎدﺷﺎه از ﺑﻬ ﺸﺖ  ،وارد ند اﻣﺎ او ه ﱎ ﺧﻮاﻫﺪ از ﭘﺪر ﻣﻦ
]ﺧﺪا[ در ﺑﻬ ﺸﺖ اﺳﺖ ".ﻣﺖ 07:21
عس ﻣ ﺲح را رد ﺑ ﺲار از ﻣ ﺲحان اﺳﺖ ه ادﻋﺎ م ﻧﻨﺪ ه او ﳒﺎت دﻫﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺣﺪس ﺑﺰند ه ﭼﺮا  ،ﭼﻮن عس ﻣ ﺲح ﺑﻪ

عس ﻣ ﺲح را رد ﺑ ﺲار از ﻣ ﺲحان اﺳﺖ ه ادﻋﺎ م ﻧﻨﺪ ه او ﳒﺎت دﻫﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺣﺪس ﺑﺰند ه ﭼﺮا  ،ﭼﻮن عس ﻣ ﺲح ﺑﻪ
ﻣﺎ م ﮔﻮد ه ﭼﺮا در آه .23
عس ﮔﻔﺖ " :ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋ ﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ]ﺳﺎن ه ﻣ ﺲح را رد[  ،ﻣﻦ م داﻧ ﺴﺘﻢ ه ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻤﺎ را  ،از ﻣﻦ ﺗﺮ  ،ﺷﻤﺎ ه ب
ﻗﺎﻧﻮن را ﲤﺮن ن".
ﻣﺖ 07:23
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ عس ﺑﻪ ﭘﻞ
--------------------------ﺑﻨﺎﺑﺮان  ،در ﳌﺎت ﺧﻮد عس ﻣ ﺲح  ،ﻣﺎ م بنم ه ﺗﻨﻬﺎ او ادﻋﺎ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﳒﺎت دﻫﻨﺪه را ﺑﺎ دﻫﺎن ﺧﻮد  ،اف نﺳﺖ ﻋﻞ رﻏﻢ آﻧﭽﻪ
ﺑ ﺲار از ﻣﺮدم ﻣﻮﻋ ﻈﻪ .ﭘﻞ ﺗﻮضح م دﻫﺪ ه ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﮔﺮﭘﺎ در اﻋﻤﺎ ل رﺳﻮﻻن  ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ او را از عس درا ﻓﺖ رد.
عس ﮔﻔﺖ " :ﻣﻦ اﻧﻮن ﺷﻤﺎ ارﺳﺎ ل[ اﻣﺘﻬﺎ ]ﺑﺮا ﺑﺎز ردن ﭼ ﺸﻤﺎن ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را از ﺗﺎر ﺑﻪ ﻧﻮر و از ﻗﺪرت شﻃﺎن ﺑﻪ
ﺧﺪا  ،ه ﱈن اﺳﺖ آﻧﻬﺎ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن و درا ﻓﺖ ارث در مان ﺳﺎن ه ﺗﻘﺪس ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎن در ﻣﻦ " .اﻋﻤﺎ ل رﺳﻮﻻن 18-26:17
ﺑﻨﺎﺑﺮان  ،در ذﻫﻦ ﻣ ﺲح  ،ﺷﻤﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر چز را ﺑﺮا اﳒﺎم ﮔﺮ ﻓﱳ ارث ﺧﻮد  ،اﺳﺖ ه زﻧﺪ گ اﺑﺪ در ﺑﻬ ﺸﺖ اﺳﺖ .ان دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭼﻬﺎر اﻧﺘ ﻈﺎرات ﻣ ﺲح
-------------------------- .1ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﭼ ﺸﻤﺎن ﺗﻮ .ان ﺑﺪن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ه ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻗﻠﺐ و ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘ ﺴﺮش عس ﻣ ﺲح .ه ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ پام
اﻧﻮن ه داده را.
 .2ﺷﻤﺎ از ﺗﺎر ﺑﻪ ﻧﻮر ﺗﺒﺪ ل ﻧﻨﺪ .ان ﺑﺪان ﻣﻌﻦ اﺳﺖ ه ﺷﻤﺎ را در راه ﺧﺪا  ،و ﻧﻪ در راه اﻧ ﺴﺎن ﲤﺮز م ﻧﻨﺪ.
 .3ﺷﻤﺎ از ﻗﺪرت شﻃﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا روﺷﻦ ند .ان ﺑﺪان ﻣﻌﻦ اﺳﺖ ه ﺷﻤﺎ را از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ رده و شر را ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺖ .ان ﺑﺪان ﻣﻌﻦ اﺳﺖ ه ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب م ند ﺑﺮا ﺗﺒﺪ ل ﺷﺪن ﺑﻪ  1ﺑﺎ ﺧﺪا و ﭘ ﺴﺮش عس ﻣ ﺲح.
 .4ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎن ﺑﻪ عس ﻣ ﺲح ﺗﻘﺪس .ان ﺑﺪن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ه ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ م ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻘﺪس ﻗﺒﻞ از ﭼ ﺸﻢ ﺧﺪا ﭼﻮن ﺗﻮ را اﻧﺘﺨﺎب رده
اﻧﺪ ﺑﻪ ان ﺑﺎور ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻟﻮد ﭘ ﺴﺮ اﻧ ﺴﺎن د عس ﻣ ﺲح ﻧﺎﺻﺮ .اﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎ ل ﺳﭙ ﺲ ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ.

اﻧﺘ ﻈﺎر اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا
---------------------------"ﺑﺮا ﺧﺪا ﺗﺎ دوﺳﺖ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ه او ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ او ]ﻣﻮﻟﻮد ﺑ ﺸﺮ[ ﭘ ﺴﺮ  ،ﻫﺮ ه ﺑﻪ او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ه ]عس[ ﺑﺎد ﻧﺎﺑﻮد ﱎ نم  ،اﻣﺎ
آﺧﺮت ".ﺟﺎن 03:16
ﭼﻪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮓز ان آه اﺳﺖ  ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اﳒﺎ ﺟﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ  ،ﺷﻤﺎ م ﺗﻮاند پام در آه  36ﺗﻨﮓ ﺷﺪه.
"او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ه در ﭘ ﺴﺮ ]عس[ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮت  ،و او ﭘ ﺴﺮ س ه ﺑﺎور ﱎ ﺧﻮاﻫﺪ زﻧﺪ گ را ﺑﺐند  ،ﺑﻞه ﺧ ﺸﻢ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺗﺎﺑﻊ".
ﺟﺎن 03:36
ﺑﺮخ از  biblesدوﻟﺖ ﺷﻔﺎف ﺗﺮ در ﻗ ﺴﻤﺖ آﺧﺮ ه ﺧ ﺸﻢ ﺧﺪا ﺗﺎﺑﻊ در ﺳﺎن ه از ﭘ ﺴﺮ اﻃﺎﻋﺖ نن .ﺑﻨﺎﺑﺮان  ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ﻓﻘﻂ در عس

ﺑﺮخ از  biblesدوﻟﺖ ﺷﻔﺎف ﺗﺮ در ﻗ ﺴﻤﺖ آﺧﺮ ه ﺧ ﺸﻢ ﺧﺪا ﺗﺎﺑﻊ در ﺳﺎن ه از ﭘ ﺴﺮ اﻃﺎﻋﺖ نن .ﺑﻨﺎﺑﺮان  ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ﻓﻘﻂ در عس
ﻣ ﺲح اﻣﺎن ناورده  ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ﺑﺎور آﻧﭽﻪ ه او آﻣﻮزش داده و اﻃﺎﻋﺖ از دﺳﺘﻮرات او.

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣ ﺲح ﺧﺪا ﺧﺪﻣﺖ
----------------------------ﺑ ﺲار از ﻣ ﺲحان ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزه ﻧﺎدرﺳﺖ ﮔﻤﺮاه و دﮔﺮ ﱎ دانم ﺧﺪا ه عس ﻣ ﺲح ﺧﺪﻣﺖ رده اﺳﺖ .از ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺗﺮ  ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ
ﻣ ﺲح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد را ﺟﺎﮔﺰن .ﻣﺎ م دانم ه ان ﺑﻪ د ل ل ﺳﻨﺖ  manmadeﺑﻪ ﻧﺎم "ﻧ ﻈﺮه ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﺳﻪ اﻗﻨﻮم در ﺧﺪا
واﺣﺪ" اﺳﺖ آﻣﻮزه ﻫﺎ واﻗﻊ از عس ﻣ ﺲح و ﭘﻞ در ﺑ ﺲار از لﺳﺎﻫﺎ را ﻧﻒ .ﮔﻮش دادن ﺑﺎ دﻗﺖ  ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
عس ﮔﻔﺖ " :س ه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در ﻣﻦ  ،ﺑﺮ ان ﺑﺎور در ﻣﻦ نﺳﺖ  ،اﻣﺎ در او ه از ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ".ﺟﺎن 00:44
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺆﻣﻦ واﻗﻊ در عس  ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﳌﺎت او را ﮔﻮش و ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎزﮔ ﺸﺖ و ﺑﻪ ﭘﺪر او  ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ اﺳﺖ .ان ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ه ﺷﻤﺎ م داند ﭘﺪر  ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎ ل  ،ه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻮه  ،ﻫﻮه  ،ﺧﺪاوﻧﺪ  ،و ﻫﻤﭽﻦن در ﻣﺘﻮن ﻋﺒﺮ ﺗﻮﺳﻂ  4اراﺗﺮ
 YWHWﺗﻊن ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎﮔﺰن  YWHWدر  biblesﺑﻪ ﺗﻊن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
عس ﮔﻔﺖ " :ﻣﻦ ﻫ ﺴﺘﻢ ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﭘﺪر ﻣﻦ و ﭘﺪر ﺧﻮد  ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻦ و ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ".ﺟﺎن 20:17
اﻧﻬﺎ ﺣﺮ ﻓﻬﺎ خ ل ﺳﺎده از عس اﺳﺖ .او از ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ م ﻧﻨﺪ  ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد او ﺻﺤﺒﺖ م ﻧﺪ .ﺑﺎ ان ﺣﺎ ل  ،ﺑ ﺲار از ﺳﺎن
ه در ﻧ ﻈﺮه ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﺳﻪ اﻗﻨﻮم در ﺧﺪا واﺣﺪ ﺑﺎور دارﻧﺪ  ،م ﺗﻮاند ان ﳌﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺒﻮ ل ﱎ ﻧﺪ .اﻧﻮن ﺳﺎﻋﺖ ﲢﺮف
ﻋﻘﺎد ﻣﻨﺤﺮف و ﺗﺎب ﺳﺨﻨﺎن ﻣ ﺲح ﺑﺮا ﻫﺪف از ﻣﺮدم ه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ .آا ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ه ﺑﺪاند ه ﻣ ﺲح ﺧﺪا ﺧﺪﻣﺖ رده؟ ﺑﻠﻪ  ،آن
ﻫ ﺴﺖ  ،و ﭘﻮﻟ ﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ م ﮔﻮد ﭼﺮا در .Thess. 01:08 2
"وﻗﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ عس را از آﺳﻤﺎن ﻧﺎز ل ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺰر گ ﺧﺪا  ،در ﺷﻌﻠﻪ ور آﺗ ﺶ ]ﻣ ﺲح[ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺘﻘﺎم( ﺳﺎن ه ﺧﺪا را ﱎ ﺷﻨﺎسد
و ب( ﺳﺎن ه ا ﱋ ل ﻣﺎ عس ﻣ ﺲح ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ نن" .
 2ﺗ ﺴﺎﻟﻮنان 1:08
ﺣﻖ ﻫﻮت ﺷﻮ ﺧﺪا
-----------------------ﻫﻔﺖ ﺗﻌﺎ لم ﺗﺎب ﻣﻘﺪس :
 .1ﻣ ﺲح اﻫﻦ اﻋ ﻈﻢ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﻋﺒﺮانان 17-7:16
 .2در ﻫﻤﻪ چز  ،ﻣ ﺲح ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎ ل ﺑﻪ اﻧ ﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ه او م ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﻻ شش اﳒﺎم م گرد .ﻋﺒﺮانان
02:17
 .3آﻧﻬﺎ ه در ﻣ ﺲح عس ﻣ ﺲح اﻣﺎن آورده و اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻪ واﻗﻌﺎ ﱎ ذخره ﺷﻮد .ﺟﺎن 03:36
 .4ﻣ ﺲح ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺗﻨﻬﺎ " ،ﺧﺪا او را و ﺧﺪا ﻣﺎ را ".ﻣﺖ 04:10
 .5ﻣ ﺲح ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺪر " ،ﺧﺪا او را و ﺧﺪا ﻣﺎ را ".ﺟﺎن  24-4:23؛ ﻣﺖ 06:06
 .6ﻣ ﺲح ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺖ ه او او ل از ﺧﻠﻖ ﺧﺪا.
ماﺷﻔﻪ 03:14
ﻫﺎ  .7ﻫﻔﺖ روح ﺧﺪا وﺟﻮد دارد .ماﺷﻔﻪ 01:04

ﻫﺎ  .7ﻫﻔﺖ روح ﺧﺪا وﺟﻮد دارد .ماﺷﻔﻪ 01:04
"ﺗﺮس از ﺧﺪا ]اﺳﺖ ه عس ﻣ ﺲح و ﭘﻞ ﻋﻨﻮان[ ﭘﺪر را ﺷﻨﺎﺳﺎ و ﺟ ﻼ ل ﺑﻪ او  ،ﺑﺮا ﺳﺎﻋﺖ از ﺻﺪور حم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد آﻣﺪه
اﺳﺖ  ،و ﭘﺮﺳﺘ ﺶ او ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ه آﺳﻤﺎن و زمن  ،درا و ﭼ ﺸﻤﻪ ﻫﺎ آب اﺳﺖ ".ماﺷﻔﻪ 14:07

ﭘﻞ ﻣ ﺸﺨ ﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪر ﺧﺪا
--------------------------------عس ﻣ ﺲح ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺖ ه ﭘﺪر ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ او ﻫﻤﭽﻦن ﺧﺪا ﻣﺎ .ﭘﻮﻟ ﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﻢن در ﻣﻮرد ﺧﺪا در  1ﻗﺮﻧﺖان ﻓ ﺼﻞ !8
ﻓﻘﻂ

ﺑﻪ ﺧﺪا  ،ﭘﺪر

"هچ ﺟﺰ ﺧﺪا  1وﺟﻮد دارد .ﺑﺮا ﺣﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ اﺻ ﻄ ﻼح ﺧﺪاان وﺟﻮد دارد  ،ﭼﻪ در آﺳﻤﺎن ا در رو زمن )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاان ﻫ ﺴﺘﻨﺪ و
ﺑ ﺲار از ارﺑﺎﺑﺎن ﺑ ﺲار وﺟﻮد دارد(  ،اﻣﺎ ﺑﺮا ﻣﺎ ا لﺗﺮون
ﺗﻨﻬﺎ

ﺧﺪا  ،ﭘﺪر ﻫﻤﻪ چزﻫﺎ آﻧﻬﺎ ﻫ ﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺮا او وﺟﻮد دارد  ،و

ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ  ،عس ﻣ ﺲح
از عس ﻣ ﺲح ﺧﺪاوﻧﺪ  ،از ﻃﺮ ق آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ چز  ،و از ﻃﺮ ق آﻧﻬﺎ زﻧﺪ گ م نم 1" .ﻗﺮﻧﺖان 6-8:4
ان ﺑﻪ ان ﻣﻌﻦ ه ﻣﺎ از ﺧﺪا ﻫ ﺴﺘﻨﺪ و اﺟﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ او  ،اﻣﺎ ﻣﺎ را از ﻃﺮ ق عس ﻣ ﺲح زﻧﺪ گ م ﻧﻨﺪ و ﺑﺎ اﻣﺎن ﺑﻪ ﻣ ﺲح ﻣﺎ
ﻣﻂع ﺧﺪا.
ان اﻣﺎن اﺳﺖ ه ﻣﺎ در ﻣ ﺲح اﺳﺘﻘﺒﺎ ل روح ﺧﻮد و روح ﺧﺪا او را ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎم ه ﻣﺎ در اﻣﺎن ﻋﻤﻞ م ﻧﻨﺪ  ،ﺑﺪون انه
ﲤﺎم ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ ﺑ ﺸﺮ  ،درب را ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﺎز م ﺷﻮد ﮔ ﺴﺘﺮده ا ﺑﻪ عس ﻣ ﺲح ﳒﺎت دﻫﻨﺪه و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد را .ان ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا
و ﺳﭙ ﺲ اﺟﺎزه م دﻫﺪ ه ﻣﺎ ﺑﺮا ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ان ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.

ﺗﺒﺪ ل ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺷﺪن روح
---------------------ارواح ﻫﻤ ﺴﺮم ج و ﻣﻦ  - 1ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ  ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ واﻗﻊ ﳌﻪ  1ﮔﻮﺷﺖ نﺳﺖ  ،اﻣﺎ از ﳊﺎظ ﻣﻌﻨﻮ ﻣﺎ  1ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺪ .ﻣﺎ
از ذﻫﻦ ﻫﻤﺎن ﺑﻮد  ،ﻫﻤﺎن روح و ﻣﻌﻨﺎ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ان ه ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎن در ﺗﺎرخ ﺗﻘﺮﺑﺎ ﻫﻤﻪ چز را در ﻧ ﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺎ از روﺑﺎت
نﺳﺖ .ﻫﺮ دو از ﻣﺎ ﻧ ﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوت و در زﻣﺎن ﺣﺎ ل اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ  ،ﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ  1از ذﻫﻦ اﻧ ﺴﺎن اﺳﺖ.
از آﳒﺎ ه ﻣﺎ ﺑﻪ  1ﺑﺎ دﮔﺮ  ،ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﲤﺎم ﺟﻤ ﻼت دﮔﺮ و ﺣﺖ م داﻧ ﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ چز دﮔﺮ فر ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ از ﻋﺒﺎرات ﺑﻮد
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ اﻏﻠﺐ م ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪا ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﮔﻮش ا ذﻫﻦ او را ﺑﻪ فر ﻣﻦ را ﺑ ﺸﻨﻮد .ﻫﻤﺎن چز ه رخ داده اﺳﺖ
ﺑﺎ او.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻣﻞ ﱎ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮضح ان ﺷﺮاط را در اﻧ ﺴﺎن  ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ه رﻣﺰ و راز ﻣﻌﻨﻮ را ﺑﻪ ﺑﺎز م آد وﻗﺖ ه ﺑﺎﻧﺪ ﻋ ﺸﻖ
ﺑ ﺲار ﻗﻮ اﺳﺖ مان دو ﻧﻔﺮ .ﺑﺎ ان ﺣﺎ ل  ،ﺑ ﺲار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ه ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻋ ﺸﻖ ﺑﺮا ﲤﺎم ﻋﻤﺮ م ﺗﻮاﱎ ﺷﻬﺎدت را ﺑﻪ حرت ه از ﺟ ﺴﻢ
ﺑﺎ ﻫﻤ ﺴﺮ ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘ ﺲ از ﻣﻦ ﻫﻤ ﺴﺮ ج ﺟﺎن در ﺳﺎ ل  ، 2003ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ م ﺗﻮاﻧﺪ افار ﺧﻮد را ﺑ ﺸﻨﻮد .ﻣﻦ م داﻧ ﺴﺘﻢ ه او ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،در
ﻫﺮ وﺿﻊت فر م ﱎ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎ ل  :زﻣﺎن ه ﻣﻦ ﺑﺮا پراﻫﻦ اﺷﺘﺒﺎه رسدﻧﺪ  ،ﻣﻦ ﺣﺖ م ﺗﻮاﻧﺪ او را در ذﻫﻦ ﻣﻦ ﮔﻮش رد و
ﮔﻔﺖ " :ﺷﻤﺎ م ﺗﻮاند ﺑﺎ ﺳﺎن ه پراﻫﻦ ﺷﻠﻮار ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ نﺳﺖ".

ﻫﺮ وﺿﻊت فر م ﱎ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎ ل  :زﻣﺎن ه ﻣﻦ ﺑﺮا پراﻫﻦ اﺷﺘﺒﺎه رسدﻧﺪ  ،ﻣﻦ ﺣﺖ م ﺗﻮاﻧﺪ او را در ذﻫﻦ ﻣﻦ ﮔﻮش رد و
ﮔﻔﺖ " :ﺷﻤﺎ م ﺗﻮاند ﺑﺎ ﺳﺎن ه پراﻫﻦ ﺷﻠﻮار ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ نﺳﺖ".

ﺧﺪا را ﻗﻠﺐ و ﻓﺎدار
---------------------ج و ﻣﻦ ﺑﻪ ان ﻣﺤﻞ از چز ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮓز ﺑﻮدن ﺟ ﺴﻢ ﺑﺎ دادن ﻫﻤﻪ د ل ﻣﺎ را ﺑﻪ دﮔﺮ ﺷﺪم .ﻗﻠﺐ ﻣﺎ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﺑﺪون ش و ﻓﺎدار
ﺑﻪ دﮔﺮ .ﺧﺪا م ﺧﻮاد ه هچ چز ﻣﺘﺮ از ﻗﻠﺐ ﻣﺘﻌﻬﺪ و و ﻓﺎدار را از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ و ﻓﺎدار و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ او  ،ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ ﺷﮕﻔﺖ زده او را ﺑﻪ زﻧﺪ گ ﺷﻤﺎ م آورد.

ﭼ ﺸﻢ ﻫﺎ از ﺟ ﺴﺘﺠﻮﻫﺎ ﺧﺪا و[ ﺑﺎ د ل و ﻓﺎدار
----------------------------------------"ﺑﺮا ﭼ ﺸﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ]ﺧﺪا[ در ﻃﻮ ل زمن ل وپش اﺟﺮا ﺷﻮد  ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧ ﺸﺎن ﻗﻮ از ﻃﺮف ﺳﺎن ه ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ]و ﻓﺎدار[ ﺑﻪ او ﻣﺘﻌﻬﺪ
اﺳﺖ 2 ".ﺗﻮارخ 16:09
در ان ﺑﺎره فر ان اﺳﺖ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎ ل ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮدش را ﻗﻮ ﻧ ﺸﺎن م دﻫﺪ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ او را ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و ﻓﺎدار .ان ﻫﻤﻪ
ﺷﺮوع م ﺷﻮد وﻗﺖ ه ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎز ردن ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را در اﻣﺎن ﺑﻪ ﭘ ﺴﺮش عس ﻣ ﺲح.

ﻫ ﺴﺖم دوﺑﺎره درون ﻻم ﺧﺪا زاده
----------------------------------------ﺷﻤﺎ دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻋﺒﺎرت در ﺗﺎب ﻣﻘﺪس در ﺳﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ار مرود  :ﺟﺎن پدا  ، 03:07 ، 03:03و در  01:23 1پﺗﺮ.
عس ﺻﺤﺒﺖ  Nicodemusﺗﺎد در  03:03ﺟﺎن ه ﺷﻤﺎ ﺑﺎد دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﻟﺪ ورود ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺪا .در وﺣﻨﺎ  ، 8-3:7عس ﻣﻮد
آن اﺳﺖ ه دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪن ﺑﺪان ﻣﻌﻦ اﺳﺖ ه ﺷﻤﺎ از روح ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ.
پﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ م آﻣﻮزد ه ﺗﺒﺪ ل ﺷﺪن ﺑﻪ "دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﻟﺪ" م آد را از ﻃﺮ ق ﳌﻪ " ﻓ ﺴﺎد ﻧﺎ ﭘﺬر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ".
"از آﳒﺎ ه ﺷﻤﺎ روح ﺧﻮد را در پرو از ﺣﻖﻗﺖ را از ﻃﺮ ق روح در ﻋ ﺸﻖ ﺻﻢم از ﺑﺮادران ﺧﺎﻟ ﺺ  ،ﻋ ﺸﻖ  fervently 1دﮔﺮ
ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﭘﺎ  ،داﺷﱳ دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﺑﺬر ﻓ ﺴﺎد ﻓ ﺴﺎد ﻧﺎ ﭘﺬر نﺳﺖ  ،از ﻃﺮ ق ﻻم ﺧﺪا  ،ه زﻧﺪ گ م ﻧﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮا
ﻫﻢﺷﻪ" .
 1ﭘ ﻄﺮس 23-1:22
____________
ﭘﻞ دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻓﺮﻣﻮ ل
------------------------"اﻣﺎ ﭼﻪ م ﮔﻮﻧﺪ؟' ﳌﻪ در ﻧﺰد ﺷﻤﺎ  ،ﺣﺖ در دﻫﺎن ﺷﻤﺎ و در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد) ' .ﻋﻦ ﳌﻪ ا ه از اﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﻮﻋ ﻈﻪ(  :ه اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را
ﺑﺎ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﻣ ﺲح ﭘﺮوردﮔﺎر و اﻋﺘﺮاف و در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﺑﺎور اﺳﺖ ه ﺧﺪاوﻧﺪ او را از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺰر گ  ،ﺷﻤﺎ ذخره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮا
ﺑﺎ  1ﻗﻠﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺎ اﻗﺮار و دﻫﺎن ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ " .رومان 10-10:8

* دو ﺑﺨ ﺶ ﺑﻪ ﭘﻞ دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻓﺮﻣﻮ ل
---------------------------------------

ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺎ دﻫﺎن ﺧﻮد و اﻋﺘﺮاف اﺟﺒﺎر ه ﺧﺪا عس را از ]ﻣﺮده ﺑﺰر گ ﺷﻤﺎ را در[ رﺳﺘﺎخز اﻣﺎن آورده  ،و ،
دوم( ﺗﻮ در ﻗﻠﺐ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺧﺪا اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ .ﺷﻤﺎ م ﺧﻮاهد ﺑﺮا اﳒﺎم آﻧﭽﻪ درﺳﺖ در ﭼ ﺸﻢ ﺧﺪا.
آا ﺧﺎﱎ ﻗ ﺴﻤﺖ دوم ﱎ
ﺑ ﺲار از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺮوج ﺧ ﺼﻮص اﺳﺖ ه ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد اﳒﺎم دهم "دﻫﺎن" ه عس  ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﳒﺎت دﻫﻨﺪه ﺷﻤﺎ و ﺷﻤﺎ ﭘ ﺲ از
آن  ،زﻧﺪ گ ﺟﺎودان اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﻧﻮن م ﺗﻮاند ه عس ﻣﻮﻋ ﻈﻪ پام ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻓﺮﻣﻮ ل رﺳﺘﮕﺎر ه ﭘﻞ اﺳﺖ دو ﺑﺨ ﺶ ﻓﻘﻂ و ﱎ
ﺑﺨ ﺶ ه در آن ﺷﻤﺎ "عس دﻫﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺑﺐند".
ﺑ ﺲار از ﻣﺮدم ﻧﺎدده ﺑﮓرد  ،ﺑﺨ ﺶ دوم از آﻣﻮزش ﭘﻞ!
ﻫﺮ س ه ﺑﻪ ﻃﻮر اﻣﻞ م ﭘﺬرد مﻻد ﺑﺮم ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺧﺪا  ،ﭘﺪر ﻣﺎ  ،و واﻗﻌﺎ م داﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا و واﻗﻊت اﺳﺖ ه عس ﺧﺪا نﺳﺖ .آﻧﻬﺎ
عس را ﭘﺮﺳﺘ ﺶ نﺳﺖ و ا ﺣﺖ دﻋﺎ ﺑﻪ عس ﻣ ﺲح .آﻧﻬﺎ آﻧﭽﻪ را عس اﻃﺎﻋﺖ آﻧﻬﺎ را آﻣﻮﺧﺖ  :ﻋﺒﺎدت ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺪر  ،ﺧﺪا ﻣﺎ و ،
دﻋﺎ ند ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﺪر در ﻧﺎم عس ﻣ ﺲح .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا در ﻧﺎم عس دﻋﺎ ﺑﻪ ا ﻓﺘﺨﺎر ﻗﺮﺑﺎن ﺧﻮد را در ﻋﺒﻮر و ﭼﻮن او ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺎ اﺳﺖ.
ﻗ ﺴﻤﺖ دوم اﺳﺖ ه اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺟﺰء ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﮔﺮ  ،ﻣﺎ ﺗﺒﺪ ل ﺑﻪ ﻣﻂع اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.

ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺪاﻟﺖ
-----------------------------آا عس را م آﻣﻮزد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎ ﺑﺎد ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺑﻬ ﺸﺖ ﲡﺎوز وﺟﻮد دارد.
عس ﮔﻔﺖ " :ﺑﺮا ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ م ﮔﻮم  ،ه ﻣﮕﺮ آنه ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد را بش از ﻋﺪاﻟﺖ اﺗﺒﺎن و  ، Phariseesﺷﻤﺎ ﺑﻪ هچ وﺟﻪ
وارد ﭘﺎدﺷﺎه از ﺑﻬ ﺸﺖ اﺳﺖ ".ﻣﺖ 05:20
در آه ﻓﻮ ق  ،عس ﺑﻪ روﺷﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ م آﻣﻮزد وﺟﻮد دارد ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮا درا ﻓﺖ ﺑﻪ ﺑﻬ ﺸﺖ اﺳﺖ .ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ ه ﻣﺎ ﺑﺎد
بش از اﺗﺒﺎن و  .Phariseesآﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ واﳕﻮد م ﺷﻮد ﺷﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا  ،اﻣﺎ در ﻋﻮض ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺘﻢاران  ،آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎ ﻓﻘﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﻦ اﺳﺖ ه ﺷﻤﺎ ار را درﺳﺖ در ﭼ ﺸﻢ ﺧﺪا .اﻏﻠﺐ ان را م ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎﻟﻒ از آﻧﭽﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ در ﭼ ﺸﻤﺎن ﻣﺮد
ﺗ ﻀﺎد .ﻣﺎ م دانم ه ﺧﺪا از ﻣﺎ اﻧﺘ ﻈﺎر دارد ه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﺎ م ﮔﻮد ﻫﻤﻪ چز در ﻣﻮرد ﺷﺨ ﺺت ﺧﺪا و اﻣﺜﺎ ل او و ﺑﺪش
ﱎ آد.

ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺪا
-----------------------ﺑ ﺲار ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﺎب ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ه ﻫﻤﻪ چز در ﻣﻮرد ﺣ ﻀﺮت عس  ،اﻣﺎ ان درﺳﺖ نﺳﺖ .ان ا ﻓﺮاد ﻣﻮ ﻓﻖ ﺑﻪ اذﻋﺎن ﺣ ﻀﺮت عس ،
دﮔﺮ از رﺳﻮ ل ﺧﺪا .داﺳﺘﺎن واﻗﻊ در ﺗﺎب ﻣﻘﺪس داﺳﺘﺎن ﻋ ﺸﻖ ﺑﺰر گ در ﻣﻮرد ﺧﺪا ﻣﺎ ه ﻣﺎ را آ ﻓﺮده و دوﺳﺖ داﺷﱳ ﻣﺎ آﻧﻘﺪر ه او
ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻓﺪاار اﻧ ﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﭘ ﺴﺮش در ﺗ ﻼش ﻧﻬﺎ ﻣﺎ را "دﻋﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ".
عس ﮔﻔﺖ " :ﻣﻦ ﺑﺎد ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺪا ﻣﻮﻋ ﻈﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ دﮔﺮ نز  ،زرا ﺑﺮا ان ﻣﻨ ﻈﻮر ﻣﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده م ﺷﻮد ".ﻟﻮﻗﺎ
04:43
ﮔﻔﺖ " :ﺑﺮا ﺑ ﺲار از  deceiversﺑﻪ ﺟﻬﺎن ه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ار آﻧﺪه در ﮔﻮﺷﺖ اﻋﺘﺮاف عس ﻣ ﺲح ﱎ ر ﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ان ﻓﺮﺑﺎ ) ﻓﺮب

ﮔﻔﺖ " :ﺑﺮا ﺑ ﺲار از  deceiversﺑﻪ ﺟﻬﺎن ه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ار آﻧﺪه در ﮔﻮﺷﺖ اﻋﺘﺮاف عس ﻣ ﺲح ﱎ ر ﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ان ﻓﺮﺑﺎ ) ﻓﺮب
دﻫﻨﺪه و دﺟﺎ ل".
 2ﺟﺎ ن 7
ﺑﺮا ﺗﺒﺪ ل ﺷﺪن ﺑﻪ ﳒﺎت داد  ،دﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ﺑ ﺸﺮت ]در آﻧﺪه[ ﮔﻮﺷﺖ و اﻋﺘﺮاف اﺟﺒﺎر  ،ﻣﺮ گ ﺑﺮ ﺻﻞب و رﺳﺘﺎخز ﻣ ﺲح.
"و ﻣﺎ م دانم ه ﭘ ﺴﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ ]عس ﻣ ﺲح[ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ ه در ﻣﺎ ﱈن اﺳﺖ او ]ﺧﺪا م داند  [،ﭘﺪر ه درﺳﺖ
اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻪ او ]ﺧﺪا ﻫ ﺴﺘﻨﺪ  [،ﭘﺪر ه درﺳﺖ اﺳﺖ ] ،اﮔﺮ ﻣﺎ[ در ﭘ ﺴﺮش عس ﻣ ﺲح اﺳﺖ .ان ]ﺧﺪا[ ﭘﺪر واﻗﻊ ﺧﺪا و زﻧﺪ گ
اﺑﺪ اﺳﺖ" .
 1ﺟﺎن 05:20
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺬر ﻓﱳ عس ﻣ ﺲح را در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎج  ،او ﺷﻤﺎ را آورده و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد .ﺷﻤﺎ  ،ﻣﺜﻞ ﻣﻦ د در ﻋ ﺸﻖ ﻣﺎ
ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎ ا ﻓﺘﺎده ا ه ﺑﻪ دﻧﺒﺎ ل ﻣ ﺸﺎرت ﺑﺎ ﻣﺎ .در ان ﻣﺮﺣﻠﻪ  ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد اﺑﺪت آﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﺑ ﺲار هﺟﺎن زده و ﺷﻤﺎ م
ﺧﻮاهد بﺷﺘﺮ ﺑﺪاند .ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺮا ﻻم ﺧﺪا و ﺗﺎب ﻣﻘﺪس اﻣﻞ ﺑﺨﻮاند.
ان ﺑﻮد بش از  31ﺳﺎ ل پش ه ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎ ﺧﺪا .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ زﻧﺪ گ ﺑﻪ ﻧ ﻈﺮ م رسد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎان دادن ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻫﺮﮔﺰ از وﺟﻮد ﻣﻦ
ﺗﺎ زﻣﺎن ه روز ﺧﺪا زﻧﺪ گ ﻣﻦ در راه اﺳﺖ ه ﻣﻦ اﻣ ﻼ م داﻧ ﺴﺘﻨﺪ او واﻗﻊ ﳌ ﺲ م ﺑﺎﺷﺪ.
دﻋﻮت م ﭘﺮﺳﺪ ﺷﻤﺎ اذﻋﺎن رد ه بﺷﺘﺮ در ﺟﺮان اﺳﺖ در ان زﻧﺪ گ دنو بش از آﻧﭽﻪ ﺣﻮاس اﻧ ﺴﺎن ﺧﻮد را م ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎ وﺟﻮد
دارد .دﮔﺮ از ﺳﻮ ﺑﻪ ان زﻧﺪ گ  ،ﺳﻤﺖ روﺣﺎن وﺟﻮد دارد .ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ه ﺷﻤﺎ را ﺗﺒﺪ ل ﺑﻪ دوﺑﺎره روح ﺑﻪ دنا آﻣﺪ  ،ﺷﻤﺎ م
ﺗﻮاند ﺷﺮوع ﺑﻪ در و ا ﺣﺖ ﺑﺮا ﭘﺎان ﺑﺨ ﺶدن ﺑﻪ در ﺣﻖﻗﺖ اﻣﻞ از ان ه وﺟﻮد دارد در ان زﻧﺪ گ دنو.
رودادﻫﺎ در زﻧﺪ گ اﺗﻔﺎ ق م ا ﻓﺘﺪ ﺑﻪ دﻻ ل ﺑ ﺲار  ،اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺳﺎن ه ﺑﻪ دﻻ ل ه اﺳﺎس ﻣﻌﻨﻮ .ﺧﺪا ﭘ ﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎن ﻧﻬﺎ ﺑﺮا
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑ ﺸﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ان روﻧﺪ  ،ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻗﺪم در اﻣﺎن ﺑﺎ ق ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺎم در اﻣﺎن ﻣ ﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ه ﻣﺎ ﺑﺎز و ﻗﻠﺐ ﻣﺎ اﺟﺎزه م دﻫﺪ روح ﺧﺪا و ﭘ ﺴﺮش را وارد ند و ﻣﺎ را در راه ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ زﻧﺪ گ اﺑﺪ
ﻣﺎ آﻣﻮزش دﻫﺪ .ان دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﺪ اﺳﺖ و ﱈن اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ س ه ﻫﺮﮔﺰ در ان زﻧﺪ گ درا ﻓﺖ ﺧﻮاهد رد .ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺖ.
ﺧﺪا ﺻﺤﺒﺖ م ﻧﺪ
---------"ﺳﭙ ﺲ ﺳﺎن ه ﺗﺮس از ﺧﺪاوﻧﺪ ]ﺧﺪا[ ﺻﺤﺒﺖ رد ﺑﻪ دﮔﺮ  ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ]ﺧﺪا[ و ﮔﻮش آﻧﻬﺎ را ﺷﻦد  ،ﭘ ﺲ  ،از ﺗﺎب اد ﺑﻮد ﻗﺒﻞ
از او ﺑﺮا ا ﻓﺮاد ه ﺗﺮس از ﺧﺪاوﻧﺪ و س ه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺗﺎرخ ﻧﺎم او اﻧﺪﺷﻨﺪ '.آﻧﻬﺎ ﺑﺎد ﻣﺎ ل ﻣﻦ  ،م ﮔﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ از مزﺑﺎن  ،در
روز ه ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻮاﻫﺮات  ،ﻣﻦ را  ،و ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮد د  sparesﭘ ﺴﺮ ﺧﻮد ه او را ﺧﺪﻣﺖ م ﻧﺪ ' .ﺳﭙ ﺲ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎد دوﺑﺎره بن ﻋﺎد ل و ﺳﺘﻢار را ﺗ ﺸﺦص بن س اﺳﺖ ه در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪا و س ه او ﺧﺪﻣﺖ م ﻧﺪ نﺳﺖ" .
ﻧﺎم از ﺗﺐ ﻋﻬﺪ ﻋﺖ ق 18-3:16
"رﺳﺘﮕﺎر ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارد ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ ه ﻧ ﺸ ﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ و ﺑﺮه ]عس در دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪا[" .ماﺷﻔﻪ 07:11
عس ﮔﻔﺖ " :اﺛﺮ ﻣ ﻄﻤﺌﻨﺎ  ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ م ﮔﻮم  ،او ه م ﺷﻨﻮد ﺣﺮف ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در او ]ﺧﺪا[ ﭘﺪر ه ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮت  ،و ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺑﻪ ﻗ ﻀﺎوت اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ]در ﺣﺎ ل ﺣﺎﺿﺮ[ از ﻣﺮ گ ﺑﻪ ﺗ ﺼﻮب رسد ]زﻧﺪ گ[ اﺑﺪ اﺳﺖ " .ﺟﺎن
05:24
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ م داند ه ﺧﺪا ﻓﺮﺳﺘﺎده عس  ،ﺷﻤﺎ در ﺣﺎ ل ﺣﺎﺿﺮ زﻧﺪ گ اﺑﺪ ﺷﺪه و م ﺗﻮاند در زﻣﺎن ﻣﺮ گ ﺧﻮد ﻗ ﻀﺎوت ﺷﻮﻧﺪ.
عس ﮔﻔﺖ " :و ان اﺳﺖ زﻧﺪ گ اﺑﺪ  ،ه آﻧﻬﺎ از ﺗﻮ ]ﱈن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا م داند  [،و ﭘﺪر واﻗﻊ ﻓﻘﻂ ﺧﺪا و عس ﻣ ﺲح ه ﺷﻤﺎ

عس ﮔﻔﺖ " :و ان اﺳﺖ زﻧﺪ گ اﺑﺪ  ،ه آﻧﻬﺎ از ﺗﻮ ]ﱈن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا م داند  [،و ﭘﺪر واﻗﻊ ﻓﻘﻂ ﺧﺪا و عس ﻣ ﺲح ه ﺷﻤﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ".
ﺟﺎن 17:03
عس ﮔﻔﺖ " :دﺗﺮن ﻣﻦ ﻣﺎ ل ﻣﻦ اﺳﺖ  ،اﻣﺎ او ]ﺑﺎ ﺧﺪا  [،ﭘﺪر ه ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ".ﺟﺎن 07:16
ﺧﺪا ﻫﻢﺷﻪ ﺑﻬﺘﺮن راه ﺣﻞ ﺑﺮا زﻧﺪ گ ﺧﻮد م ﺧﻮاﺳﺖ .دﻋﻮت او را ﺑﺮا زﻧﺪ گ اﺑﺪ اﳒﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ عس ﻣ ﺲح ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺮوع م ﺷﻮد.
بان ﻋ ﺸﻖ ﺑﺰر گ ﺧﺪا را ﺑﺮا ﺷﻤﺎ م ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓ ﺼﻞ ﺣﺰ قا ل  18در ﺑﺮ داﺷﺖ .از آﻏﺎز ﺗﺎرخ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ از ﺧﺪا امد ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮن را پدا
رده و امد ﻣﺎ را ﺗﺒﺪ ل ﺑﻪ دور از ﺷﺮارت و ﺑﻪ زﻧﺪ گ از ﻋﺪاﻟﺖ.
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣ ﺸﺎرت ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ان زﻣﺎن اﺳﺖ ه ﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﺗﺒﺪ ل ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﺑﺮا اﺑﺪ.
ان اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮا ﺧﺪا  ،در اﻣﺎن  ،داﻧ ﺴﱳ اﺳﺖ ه ﻣﺎ ﻓﻘﻂ در اﳒﺎ ﻣ ﺴﺎ ﻓﺮان در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ دنو نﺳﺖ .ﺗ ﺼﻢم ﺑﺰر گ ﻣﺎ در
زمن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ واﻗﻊت اﺳﺖ ه ﺧﺪا وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ راﺳﺖ ه زﻧﺪ گ ﻓﺮاﺗﺮ ان وﺟﻮد را ﺑﭙﺬرد .داﻧ ﺴﱳ را در د ل ﻣﺎ اﺳﺖ ه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
قام عس ﻣ ﺲح ﺑﻮد  ،ﭘ ﺲ ﺧﺪا ﻣﺎ را احا ﺧﻮاﻫﺪ رد.
" آا ﻋ ﺸﻖ ﺟﻬﺎن ا چز در ﺟﻬﺎن ﻧﺪارد .اﮔﺮ س را دوﺳﺖ دارد دنا  ،ﻋ ﺸﻖ ﺑﻪ ﭘﺪر در او نﺳﺖ 1 ".ﺟﺎن 02:15
عس ﮔﻔﺖ " :ان اﺳﺖ ه روح زﻧﺪه ؛ ﮔﻮﺷﺖ هچ ﺳﻮد .ﳌﺎت را ه ﻣﻦ ﺑﺮا ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ م ﻧﻨﺪ روح ﻫ ﺴﺘﻨﺪ  ،و آﻧﻬﺎ از زﻧﺪ گ
اﺳﺖ ".ﺟﺎن 6:63
ﻣﻦ رﺳﻮ ل ادوارد .ﻣﻦ م ﻧﻮﺳﻢ ﺑﺮا رسدن ﺑﻪ روح ﺑﺎ دﻋﻮت ﺧﺪا از زﻧﺪ گ اﺑﺪ اﺳﺖ .ان اﺳﺖ ه "دﻋﻮت" ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ند .ﺑﺎ ان
ﺣﺎ ل  ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧ ﺼﻮص ﺑﻪ ﺳﺎن ه ادﻋﺎ م ﻧﻨﺪ ه روح رﺳﺘﮕﺎر از ﻃﺮ ق ﻣ ﺲح ﺑﻨﻮﺳﻢ  ،اﻣﺎ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ فر م ﱎ ه ﻣ ﺲح
ﺧﺪاﺳﺖ.
ﺑ ﺲار از ﻣ ﺲحان را ﺧﺪا ﱎ داﱎ ه ﻣ ﺲح را ﺧﺪﻣﺖ رده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ان اﺳﺖ  ،زﻧﺪ گ اﺑﺪ ﺧﻮد را در ﺳﻮا ل .ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ﺑﺮا درا ﻓﺖ
ﺣﻖ ﺑﺎ ﺧﺪا و رد ارﺗﺪاد لﺳﺎ اﺳﺖ ه ﻣﺮدم در ﺣﺎ ل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮﺳﺘ ﺶ عس ﺑﺠﺎ ﺧﺪا ه عس ﺧﻮد را ﺧﺪﻣﺖ رد و ﺑﻪ ﻣﺎ
آﻣﻮﺧﺘﻪ در ﻣﻮرد.
ﻫﺮ س ه ﭘﺮﺳﺘ ﺶ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﭘ ﺴﺮ ﺧﺪا" ﻣﺮتب ﺷﺮ در ﭼ ﺸﻢ ﺧﺪا .ﻣﺮدم ﭼﻦن ﻫ ﺴﺘﻨﺪ واﻗﻌﺎ ﱎ ذخره م ﺷﻮد  ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ
در " آب ﮔﺮم ﻣﻌﻨﻮ ﻫ ﺴﺘﻨﺪ ".ﭘﺮﺳﺘ ﺶ عس ﻫﻤﺎن ﭘﺮﺳﺘ ﺶ ﻫﺮ شش ا ﭘﺎﺳﺘﻮر اﺳﺖ .ﺧﺪا ﮔﻔﺖ  :دﮔﺮ ﺑﻪ هچ ﺧﺪا ﺟﺰ او نﺳﺖ .ه
ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮزﻧﺪ او.
ﻣ ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎب ﻣﻘﺪس ذر ﺷﺪه در ان ﻓ ﺼﻞ ]دﻋﻮت[ ﺑﻪ دﻗﺖ .در ﺣﺎ ل ه در روح  ،ﺧﺪا ﺑﻪ ان ﺗﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮا ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ .ان
اﻣﺮ ﺗﻘﺮﺑﺎ در ﲤﺎم ﻓ ﺼﻞ دﮔﺮ در ان ﺗﺎب نز ﻫ ﺴﺖ] .ﻣﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﭘﺎان  ،ﺑﺎر پﻏﺎم از ﺗﺎب ﺧﺪا  ،ه م ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﻧ ﻼن در  http://www.sevenmessages.comدر ﺑﺮ داﺷﺖ .ﻟ ﻄﻔﺎ ﺑﺎز ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻻم ﺧﺪا و اﺟﺎزه دهد عس
ﻣ ﺲح  ،ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮا ﻣﺎ ﺗﺒﺪ ل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎ ل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎ ل ﲤﺎم راه ﺑﺎزﮔ ﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﺑﻬ ﺸﺖ.
آا ان ﺷﻤﺎ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋ ﺸﻖ عس و ﻗﺮﺑﺎن ردن او ﺑﺮا ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﺮ ﺻﻞب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻦن م ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎ ﺧﺪا .ﺷﻤﺎ
م ﺗﻮاند او ﭘﺪر آﺳﻤﺎن در ﲤﺎم ﳕﺎز ﺧﻮد ﲤﺎس ﺑﮓرد.
ﳕﺎز رﺳﻮ ل 'S
---------------ﭘﺪر آﺳﻤﺎن و ﺧﺪا ﻣﻦ و ﺑﺮادرم عس ﻣ ﺲح  ،ﻣﺎ ه ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ  ،ﺑ ﺸﻨﻮ ه ﳕﺎز ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮت ﻫﺮ س ه ﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ان ﻓ ﺼﻞ ﻫﺎ
و ﺑﺎز ردن ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪ عس و ﻫﻤﭽﻦن ﺑﻪ روح ﺷﻤﺎ .و  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎن ه دﻋﺎ و ﳕﺎز در زر ﺑﻪ ﭘﺬر ﻓﱳ دﻋﻮت ﺷﻤﺎ ،
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﻋ ﻄﺎ ﻧﺪ.
رﺳﻮ ل ادوارد

ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﻋ ﻄﺎ ﻧﺪ.
رﺳﻮ ل ادوارد
دﻋﻮت ﳕﺎز را ﻗﺒﻮ ل ﺧﺪا
--------------------------------ﭘﺪر ﺧﺪا  ،ﻣﻦ ﻗﺒﻮ ل ان دﻋﻮت وژه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﻧﺪ گ اﺑﺪ در ﺑﻬ ﺸﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﺎ دﻫﺎن ﻣﻦ اﻋﺘﺮاف ه ﺗﻮ عس ﻣ ﺲح از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮاﻧﮓﺧﺘﻪ و او اﺳﺖ او ل از ﺑ ﺲار از اﻧ ﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮاﻧﮓﺧﺘﻪ م ﺷﻮد  ،ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺑﻮدن  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘ ﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﳕﺎش دهد.
ﻣﻦ در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﺰء ﺑﺎور و ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮن ﻣﻦ زﻧﺪ گ ﺷﺎﺳﺘﻪ در ﭼ ﺸﻤﺎن ﺗﺮا ﺑﻪ زﻧﺪ گ اﳒﺎم دهد .ﻣﻦ ﳕﻮﻧﻪ ا از عس و دﻧﺒﺎ ل
ﺷﻮد )ﺟﺰء ﻣﺮ گ و ﻓﺎدار ﺧﻮد ﻣﻦ.
ﭘﺪر  ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗ ﺶر م ﱎ ه ﺷﻤﺎ و ﺷﻤﺎ ﭘ ﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  1ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﺪ ل ﺷﺪه ﺑﺮا م ﺑﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ان زﻧﺪ گ دنو ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻣﻦ م
داﱎ ه ان ﻣﻨ ﻈﻮر ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ را از  1را ه ﺷﻤﺎ در روح و درون ﻣﻦ سن ﺧﻮاﻫﺪ راه ﺧﺎﻧﻪ ام را ﺑﻪ ﻫﺪات ﻧﺪ .آﻣﻮزش راه ﻣﻦ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را] .ﺗﻮﺟﻪ  :ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺗﺎرخ ﳕﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺣﻔﻆ و راﺑ ﻄﻪ بن ﺧﺪا و
زﻧﺪ گ اﺑﺪ ﺑﺮا واﻗﻊ ﺑﻮدن .ان ارﺗﺒﺎط
ﺑﻮﺟﻮد ﺳﻪ اﻗﻨﻮم در ﺧﺪا واﺣﺪ نﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻦن ﺑﺎﻋﺚ م

اﻧ ﺴﺎن ﻣﻮﻟﻮد او ﭘ ﺴﺮ عس
لد ﻣﻮ ﻓﻖت در ﻻم ﺧﺪا م
؛ ﺑﺎﻋﺚ عس دروﻏﮕﻮ در
ﺷﻮد ﭘﻞ دروﻏﮕﻮ در آات

لد ﺑﺮا ﺑﺎز ﺷﺪن ان ﺗﺎب
--------------------------ﻣ ﺲح راﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﺗﺎب ﻣﻘﺪس و دﻋﻮت ﺧﺪا را ﺑﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻊ نند ﺑﻪ ﺗﻔ ﺲر ﺗﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧ ﻈﺮه ﻣﻌﺘﻘﺪ
آات ﭼﻦن ﺳﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎن و ﺟﺎن  .20:17 08:40ان
ﭼﻦن ﺳﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  1تﻣﻮت  1ﻗﺮﻧﺖان  2:05و .8:06

