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ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا
ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را آﻧﻘﺪر دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭼﻪ زﻧﺪﮔﯽ ای ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ ) .ﯾﻮﺣﻨﺎ ۳
( ۱۶ :
ﻋﯿﺴﯽ راه اﺳﺖ ،ﮐﻼم او ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺗﻨﻬﺎ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎودان را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺒﺨﺸﺪ ) .ﯾﻮﺣﻨﺎ (۶:۱۴
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎور ﻧﺪاری؟ ﺧﻮدت از او ﺑﭙﺮس .او ﺗﻮرا ﻣﯽ ﺷﻨﻮد .او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽ ﺷﻨﻮد.
اﻧﺠﯿﻞ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺒﺨﺸﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭼﻮن دﺷﻤﻨﯽ
ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ دارﯾﻢ ) .ﯾﻮﺣﻨﺎ ( ۱۰:۱۰
اﻧﺠﯿﻞ او را ﺷﯿﻄﺎن ﺧﻄﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ او ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪزدد ،ﺑﮑﺸﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد ) .ﯾﻮﺣﻨﺎ ( ۱۰ :۱۰
دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﺑﻬﺘﺮ ،دﺳﺘﮑﺎری و ﮐﻨﺘﺮل ذﻫﻦ اﻓﺮاد در ﺧﻔﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
دﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺎدی ،آراﻣﺶ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪزدد.
دﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻼش ﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،رواﺑﻂ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ.
و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺎ را ﺳﺮﯾﻌﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﮑﺸﺪ.
ﭼﺮا؟
زﯾﺮا او از ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺧﺪا ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﯾﺪ) آﻓﺮﯾﻨﺶ  (۲۷ : ۱و او از ﺧﺪا ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ ) .ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ۲
( ۴: ۴ ،
ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺷﻤﻦ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ .ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ اوﻟﯿﻦ ﺟﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ
اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﯾﺮی ارزﻧﺪه از ﻫﺰاران ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺴﺖ ،ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﻠﺤﻪ ای از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺸﻖ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﻨﯿﻢ ) .اﻓﺴﺴﯿﺎن ( ۱۱ : ۶
 زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ را ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﺧﻮن و ﺟﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻗﺪرﺗﻬﺎ و ﺟﻬﺎن داران اﯾﻦ ﻇﻠﻤﺖ و ﺑﺎ ﻓﻮﺟﻬﺎیروﺣﺎﻧﯽ ﺷﺮارت در ﺟﺎﯾﻬﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ . ۱۳ﻟﻬﺬا اﺳﻠﺤﻪ ﺗﺎم ﺧﺪا را ﺑﺮدارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در روز ﺷﺮﯾﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﻪ
ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎ آورده ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ . ۱۴ﭘﺲ ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﺴﺘﻪ و ﺟﻮﺷﻦ ﻋﺪاﻟﺖ را در ﺑﺮ ﮐﺮده ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ . ۱۵و
ﻧﻌﻠﯿﻦ اﺳﺘﻌﺪاد اﻧﺠﯿﻞ ﺳﻼﻣﺘﯽ را در ﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ . ۱۶و ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﭙﺮ اﯾﻤﺎن را ﺑﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺗﯿﺮﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺷﺮﯾﺮ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ . ۱۷و ﺧﻮد ﻧﺠﺎت و ﺷﻤﺸﯿﺮ روح را ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ ) .اﻓﺴﺴﯿﺎن : ۶
( ۱۷ - ۱۲
ﭘﺲ ،ﻫﻤﻪ اﺟﺰای ﻋﺸﻖ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد در زﻣﺎن ﺷﺮﯾﺮ ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﯾﺴﺘﺎد.
ﺑﺮ اﺻﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺖ ،ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و زره ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﻦ و ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﯿﻞ ﺻﻠﺢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺳﭙﺮ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺰه آﺗﺸﯿﻦ ﺷﺮﯾﺮ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
ﻧﺠﺎت را ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻼه ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺷﻤﺸﯿﺮ روح را ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﺮدارﯾﺪ.
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ﮐﻼه ﺧﻮد ﻧﺠﺎت
ﻓﮑﺮﻫﺎی ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﭙﺮ اﯾﻤﺎن
اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ در ﺧﺪا ،ﺳﭙﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل و آراﻣﺶ ﺗﺎن در ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺟﻮﺷﻦ ﻋﺪاﻟﺖ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه .از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاه ﺗﺎ ﻓﮑﺮﻫﺎ ،ﮐﻼم و ﻋﻤﻞ ات را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎﻣﻞ اش
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ،راﺳﺖ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻋﯿﺴﯽ راه ،راﺳﺘﯽ و ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ) .ﯾﻮﺣﻨﺎ  ( ۶ : ۱۴ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺎ را آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ) .ﯾﻮﺣﻨﺎ ( ۳۲ : ۸
ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ:
 ﻏﺬای روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﺪ دوﺳﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪﺷﻤﺸﯿﺮ روح
ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﻣﺤﺾ ﻧﺎن زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪای ﮐﻪ از دﻫﺎن ﺧﺪا ﺻﺎدر ﮔﺮدد ) .ﻣﺘﯽ ( ۴ : ۴
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺷﯿﻄﺎن را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺷﮑﺴﺖ داد؟ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس.
اﻧﺠﯿﻞ ﮐﻼم زﻧﺪه ﺧﺪاﺳﺖ .ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﺮ آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪ ای ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺮﯾﺮ و داﻧﺴﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی
اوﺳﺖ.
ﻋﺸﻖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐﻼه ﺧﻮد ﻧﺠﺎت
ﮐﻼه ﺧﻮد ﺑﺮوی ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﺮا ﺳﺮ ﺧﺎص اﺳﺖ؟ زﯾﺮا ﺑﺎ آن ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺟﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ
ﻫﺎ ،ﮔﻮش ﻫﺎ و دﻫﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮ آن اﺳﺖ.
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ آﻧﭽﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ و ﻣﯿﺸﻨﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزد.
ﻓﮑﺮﻫﺎی ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﮑﺮ ﺑﺪ ﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
ﺳﭙﺮ اﯾﻤﺎن
ﮐﻠﻤﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﯾﻤﺎن ،اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ.
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺧﺪا دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ را ﻗﻮی و ﺟﺴﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻦ ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
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ﺟﻮﺷﻦ ﻋﺪاﻟﺖ
ﺟﻮﺷﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻨﯿﺴﺖ ﮐﻪ از آﻫﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ :ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ.
ﺑﭽﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎش .ﮐﺎرﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه و ﻓﺮدی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮب ﺷﻮ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺖ.
ای ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺷﻤﺎ از ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ زﯾﺮا او ﮐﻪ در ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ از آﻧﮑﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
) ﯾﻮﺣﻨﺎ( ۴ : ۴ ، ۱
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻋﯿﺴﯽ راه ،راﺳﺘﯽ و ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ) .ﯾﻮﺣﻨﺎ ( ۶ : ۱۴
اﻧﺠﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺟﺬاب واﻗﻌﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎه ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
ﭼﺮا ﯾﮏ ﯾﺎ دو آﯾﻪ اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﺗﺎن ﯾﺎد ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﯾﺪ؟ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪ .اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد؟ ) ﻣﺰاﻣﯿﺮ ( ۶ : ۱۱۸
ﻗﻮت ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را دارم در ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ) .ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ( ۱۳ : ۴
ﺷﻤﺸﯿﺮ روح
دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮب ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ،
اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﮐﻪ ،ﮐﻼم ﺧﺪا ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ اﺳﻠﺤﻪ ﻗﻮﯾﺴﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ :ﯾﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ.
؟؟؟؟
اﻧﺠﯿﻞ ﺗﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺷﺎداب ﺗﺮ ،ﻗﻮی ﺗﺮ وﺑﺴﯿﺎر دﻟﮕﺮم ﺗﺮ ﺑﺴﺎزد.
ﭘﺎﭘﻮش ﺻﻠﺢ
ﻋﯿﺴﯽ در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
آراﻣﺶ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارم ،آراﻣﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻢ ) .ﯾﻮﺣﻨﺎ ( ۲۷ : ۱۴
زﻧﺪﮔﯽ ای ﭘﺮ از آراﻣﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .زﻧﺪﮔﯽ ای ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺘﺎن را ﺷﺎد ﻣﯽ ﺳﺎزد.

