ﺗﺮس ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺟﮭﺖ دوری از ﻓﯿﺾ
ھﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﮫ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﺮﻣﯿﺨﻮرﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮاﯾﻢ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد اﻣﺎ
ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭼﺮا ھﺮﭼﮫ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯿﺮوم ﺳﺮدرﮔﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮس را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و راھﮭﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن را ﺷﻨﺎﺧﺖ .رﯾﺸﮫ ﺗﺮس از
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ اﺻﻼ ﭼﺮا اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ؟
ﺗﺮس از ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺸﺎت ﻣﯿﮕﯿﺮد .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ از ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻃﻼع ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺣﺴﯽ
دروﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ھﺸﺪار ﻣﯽ دھﺪ  .اﯾﻦ ھﺸﺪار ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ؟
ﺗﺮﺳﮭﺎی ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ اش ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد  .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﮐﻮدﮐﯽ ﺳﮕﯽ ﺳﯿﺎه ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺳﺮخ
ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ دوﺳﺘﺎن از دﺳﺘﺶ رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ  .ﺗﺮس از ﺳﮓ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ھﻤﺮاه ﻣﻦ
ﺑﻮد  .وﻗﺘﯽ از دور ﺻﺪای ﭘﺎرس را ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺴﯿﺮم را ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﺮدم ﭼﻮن ﺣﺴﯽ دروﻧﯽ ای ﮐﮫ از
ﮐﻮدﮐﯽ ام ﻧﺸﺎ ت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ در ﻣﻮرد ﺳﮓ ﺑﮫ ﻣﻦ ھﺸﺪار ﻣﯽ داد .در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺳﯽ ﻣﻮاﺟﮫ
ﺷﺪم و اﯾﻦ ﻧﯿﺎز را درﺧﻮد ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮم ﺗﺎ راھﮭﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ او را ﺑﯿﺎﺑﻢ.
ﺑﺎاﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل آرام و آرام ﺧﻮدم را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدم .
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ھﻤﺮاھﯽ دوﺳﺘﺎن و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﺗﺮﺳﻢ ﻏﻠﺒﮫ ﮐﻨﻢ .
ﺷﺎﯾﺪ آوردن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺜﺎﻟﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺗﻮھﯿﻦ آﻣﯿﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺗﺮﺳﮭﺎ را اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺣﺎل ﭼﺮا اﻓﺮاد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺗﺮدﯾﺪ دارﻧﺪ؟ ﭼﻮن ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .
ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از زﻣﯿﻨﮫ ی اﺳﻼم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را در ﮔﻮﺷﮭﺎﯾﺸﺎن
زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﮫ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﻗﻮم ﺧﺎﺻﯽ آﻣﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و. ...
وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﮫ ی ذھﻨﯽ ای ﺑﺎ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯿﺸﻮد دودل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﮫ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﮫ ﺧﻮردش داده اﻧﺪ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﯾﺎ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﺪاﻧﮭﺎ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .
در واﻗﻊ ﺗﺮس از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺒﺎدا ﺗﺠﺎرب ﺧﻮدش ﻏﻠﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺷﺨﺺ را از ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس دور ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺣﺎل ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺗﺮﺳﮭﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس راﺑﻄﮫ ی دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ
و اون را ﺷﻨﺎﺧﺖ  .در واﻗﻊ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﮐﺎر ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدی از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در زﯾﺮ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد ﺷﻤﺎ ھﻢ وﻃﻨﺎن ﮔﺮاﻣﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻋﺠﯿﺐ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ را در ﺧﺎﻃﺮ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺧﺪاوﻧﺪم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ دارم و ﺗﺠﺮﺑﮫ ی
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻓﺮق داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ!!!

آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در ﻣﻮرد ﻧﺠﺎت
زﯾﺮا ﮐﮫ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﻣﺪه ﺗﺎ ﮔﻤﺸﺪه را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ}ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  8آﯾﮫ ی {11
زﯾﺮا ﺧﺪا ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را در ﺟﮭﺎن ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺮ ﺟﮭﺎن داوری ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی او ﺟﮭﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ}
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  3آﯾﮫ ی {17
ﻣﻦ در ھﺴﺘﻢ ھﺮ ﮐﮫ از ﻣﻦ داﺧﻞ ﺷﻮد ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ } ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب 10آﯾﮫ ی { 9
در ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻏﯿﺮ او ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﮫ اﺳﻤﯽ دﯾﮕﺮ در زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻋﻄﺎ ﻧﺸﺪه ﮐﮫ ﺑﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﻧﺠﺎت
ﯾﺎﺑﯿﻢ} اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  4آﯾﮫ ی { 12

زﯾﺮا ﮐﮫ ﻣﺤﺾ ﻓﯿﺾ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮫ اﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ی اﯾﻤﺎن و اﯾﻦ از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪاﺳﺖ } اﻓﺴﺴﯿﺎن
ﺑﺎب  2آﯾﮫ ی { 8
ﮐﻠﻤﮫ ی  soteriaدر زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ رھﺎﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن از ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ راھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺠﺎت ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ  .اﯾﻦ راه ﭼﯿﺴﺖ؟
در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  14آﯾﮫ ی  6ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ راه و راﺳﺘﯽ و ﺣﯿﺎت ھﺴﺘﻢ و ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺰد
ﭘﺪر ﺟﺰ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ﻣﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ .
و ﺑﮫ ﻓﯿﺾ او ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ وﺳﺎﻃﺖ آن ﻓﺪﯾﮫ ای ﮐﮫ در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ} روﻣﯿﺎن ﺑﺎب 3
آﯾﮫ ی { 24

ﻋﺎدل ﺷﻤﺮدﮔﯽ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ﻣﺮگ ﻣﺴﯿﺢ
ﮐﮫ ﺧﺪا او را از ﻗﺒﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻔﺎره ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی اﯾﻤﺎن ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ﺧﻮن او ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد را
ﻇﺎھﺮ ﺳﺎزد ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻓﺮوﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺳﺎﺑﻖ درﺣﯿﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺪا} روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  3آﯾﮫ ی {25

رھﺎﯾﯽ
در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻠﻤﮫ ی  apolutosisﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪن ﮐﺴﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮭﺎ اﺳﺖ  .آﻣﻮزه ی رھﺎﯾﯽ در
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﮫ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯿﺸﻮد :
 _1وﺿﯿﺖ ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﺑﺸﺮ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از آن رھﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ :ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﻋﺎدل ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮑﯽ ھﻢ ﻧﯽ}
روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  3آﯾﮫ ی { 10
 _2رھﺎﯾﯽ از ﺳﻠﻄﮫ ی ﺷﯿﻄﺎن  :ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﺎز ﮐﻨﯽ ﺗﺎ از ﻇﻠﻤﺖ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻧﻮر و از ﻗﺪرت ﺷﯿﻄﺎن ﺑﮫ
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎھﺎن و ﻣﯿﺮاﺛﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ی اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ}
اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  26آﯾﮫ ی {18

ﺑﮭﺎی رھﺎﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
 _1ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺪوم ﺷﻮدﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد ا در راه ﺑﺴﯿﺎری ﻓﺪا ﺳﺎزد} ﻣﺘﯽ
ﺑﺎب  20آﯾﮫ ی { 28
 _2ﮐﮫ در وی } ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ{ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺧﻮن او ﻓﺪﯾﮫ ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎھﺎن را ﺑﮫ اﻧﺪازه دوﻟﺖ ﻓﯿﺾ او ﯾﺎﻓﺘﮫ
اﯾﻦ } اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  1آﯾﮫ ی { 7
 _3و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﻮن ﺑﺰھﺎ و ﮔﻮﺳﺎﻟﮫ ھﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﻮن ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻣﮑﺎن اﻗﺪس داﺧﻞ و ﻓﺪﯾﮫ اﺑﺪی را
ﯾﺎﻓﺖ } ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  9آﯾﮫ ی { 12

وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻌﺪ از رھﺎﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
زﯾﺮا ﮔﻨﺎه ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺨﻮاھﺪداﺷﺖ زﯾﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﮫ زﯾﺮ ﻓﯿﺾ روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  6آﯾﮫ { 14
و ﻣﺎ را از ﻗﺪت ﻇﻠﻤﺖ رھﺎﻧﯿﺪه ﺑﮫ ﻣﻠﮑﻮت ﭘﺴﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺖ } ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﺑﺎب  1آﯾﮫ ی { 13

ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ و ﻓﺪﯾﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺴﯿﺢ اﻧﺠﺎم داد آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺎل ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﮫ
وار ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮی از ﻣﺮگ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﮫ در ﻣﺮگ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ
او ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﺎ ﻣﺮد  :زﯾﺮا او را ﮐﮫ ﮔﻨﺎه ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ درراه ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ در وی ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﺷﻮﯾﻢ }
دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  5آﯾﮫ ی { 21

ﻣﺮگ او رھﺎﯾﯽ از ﮔﻨﺎه را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد
ﻣﺮگ او رھﺎﯾﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد :ﮐﮫ ﺧﻮد را در راه ھﻤﮫ ﻓﺪا داد ﺷﮭﺎدﺗﯽ در زﻣﺎن ﻣﯿﻦ } اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﯾﻮس ﺑﺎب 2
آﯾﮫ ی { 6

ﻣﺮگ او ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ و آﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺧﺪا در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮد و ﺟﮭﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﺤﮫ ﻣﯽ داد و ﺧﻄﺎﯾﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺪاﺷﺖ و ﮐﻼم
ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺳﭙﺮد} دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  5آﯾﮫ ی { 19

ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪن ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ
زﯾﺮا ﻏﻀﺐ ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮ ھﺮ ﺑﯽ دﯾﻨﯽ و ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ راﺳﺘﯽ را در ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﺑﺎ
ﻣﯽ دارﻧﺪ } روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  1آﯾﮫ ی {18
ﺣﺎل ﮐﮫ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ از اﯾﻦ آﯾﺎت و وﻋﺪھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮ آﻧﭽﮫ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .
دﯾﮕﺮ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از اﯾﻤﺎن ﺑﮫ ﻣﺮگ وﻗﯿﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ از ﭼﮫ ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﻣﻮﻗﻊ آن اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد آﻣﺪھﻮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :ﻣﯽ داﻧﻢ در ﭘﺸﺖ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﭼﮫ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ  ,آﻧﭽﮫ ﭘﻨﮭﺎن
وﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮددﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﻢ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﻠﺒﻢ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد .

دﻋﺎی ﻧﺠﺎت
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮم ﮐﮫ ﺗﻮ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﻦ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ رﻓﺘﯽ و ﺟﺎن ﺧﻮد را
دادی  .اﯾﻤﺎن دارم ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﺳﮫ روز زﻧﺪه ﺷﺪی و اﮐﻨﻮن زﻧﺪه ای و اﻧﺘﻈﺎر آﻣﺪن
ﺗﻮ را ﻣﯽ ﮐﺸﻢ  .ای ﺧﺪای ﻣﺤﺒﺖ ﻗﻠﺒﻢ را ﺑﮫ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ روح اﻟﻘﺪوس ﺧﻮد را
ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﺪه و ﻣﺮا از ﺳﺮﻧﻮ ﻣﻮﻟﻮد ﮐﻦ  .ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺴﯿﺢ آﻣﯿﻦ .

