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ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ
 -۱ﻋﯿﺴﯽ ،راه ،راﺳﺘﯽ و ﺣﯿﺎت اﺳﺖ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۶ : ۱۴
 -۲ﻋﯿﺴﯽ از آﻏﺎز ﺑﻮد .ﯾﻮﺣﻨﺎ ۳ - ۱ : ۱ ، ۱
 -۳ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۵ : ۴ ، ۱
 -۴ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه اﺳﺖ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۴ : ۴ ، ۱
 -۵ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﺑﺮداﺷﺖ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ۵ : ۳ ، ۱
 -۶ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﺪا آﺷﺘﯽ داد .ﻗﺮﻧﻄﯿﺎن ۱۸ : ۵ ، ۲
 -۷ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻣﺮد .ﭘﻄﺮس ۲۴ : ۲ ، ۱
 -۸ﻋﯿﺴﯽ از ﻣﺮگ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد .ﻟﻮﻗﺎ ۸ -۱ : ۲۴
 -۹ﻋﯿﺴﯽ ﺣﯿﺎت ﺟﺎودان ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ۳۰-۲۸ :۱۰
 -۱۰ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻫﺪ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۰ :۱۰
 -۱۱ﻋﯿﺴﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۲ -۱۵
ﻋﯿﺴﯽ و ﺷﻤﺎ
 -۱ﻋﯿﺴﯽ در ﻗﻠﺐ ات را ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ .ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ۲۰ : ۳
 -۲ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎر ﻫﺎﯾﺖ را ﺑﺮدارد .ﻣﺘﯽ ۲۸ :۱۱
 -۳ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ دﻫﺪ .ﻣﺘﯽ ۱۷-۱۶ : ۸
 -۴ﻋﯿﺴﯽ واﺳﻂ ﺑﯿﻦ ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس ۵ :۲ ، ۱
 -۵ﻋﯿﺴﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮﺳﺖ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۷ -۹ : ۱۵
 -۶ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮر ﺑﺪرﺧﺸﯽ .ﻣﺘﯽ ۱۶ : ۵
 -۷ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ راﻫﺶ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ .ﻣﺘﯽ ۲۹ : ۱۱
ﺧﺪا
 -۱ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ۸ - ۴ : ۱
 -۲ﺧﺪا ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺮاد ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ۳۵ - ۳۴ : ۱۳
 -۳ﺧﺪا دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ .اﺷﻌﯿﺎ  ۱۵ : ۵۷و ﯾﻮﺣﻨﺎ ۲۳ : ۱۴
 -۴ﺧﺪا ﺗﻮ را ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪت ﻣﯿﺸﻨﺎﺧﺖ .ارﻣﯿﺎ ۵ : ۱
 -۵ﺧﺪا ﺗﻮ را زﯾﺒﺎ و ﺑﯿﻨﻈﯿﺮ آﻓﺮﯾﺪ .ﻣﺰاﻣﯿﺮ ۱۴ : ۱۳۹
 -۶ﺧﺪا ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﻧﻘﺸﻪ ای دارد .ارﻣﯿﺎ ۱۱ : ۲۹
 -۷ﺧﺪا از ﺗﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﺷﻌﯿﺎ ۱۰ : ۴۱
 -۸ﺧﺪا ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮ ﺗﺮﺳﺎن ﺑﺎﺷﯽ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ۲۷ : ۱۴
 -۹ﺧﺪا آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ۹ : ۱ ، ۱
 -۱۰ﺧﺪا ﺷﮑﺴﺘﻪ دﻻن را ﺷﻔﺎ ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ .ﻣﺰاﻣﯿﺮ ۳ :۱۴۷
 -۱۱ﺧﺪا ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻫﺎ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﺴﺎزد .ﻟﻮﻗﺎ ۲۷ : ۱۸
 ۷آﯾﻪ اﻧﺠﯿﻞ درﺑﺎره ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا
 -۱ای ﺣﺒﯿﺒﺎن ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ از ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ از ﺧﺪا ﻣﻮﻟﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪا را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ زﯾﺮا ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ).ﯾﻮﺣﻨﺎ (۸-۷ : ۴ ، ۱
 -۲زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﮑﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دارم ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﺪی ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را در
آﺧﺮت اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺸﻢ ).ارﻣﯿﺎ (۱۱ : ۲۹
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 -۳ﺑﻠﮑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﺣﺴﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪون اﻣﯿﺪ ﻋﻮض ،ﻗﺮض دﻫﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﺟﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و ﭘﺴﺮان ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﭼﻮﻧﮑﻪ او ﺑﺎ ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﺎن و ﺑﺪﮐﺎران ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ ) .ﻟﻮﻗﺎ ( ۳۵ : ۶
 -۴ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯽ رﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺑﺪی ﻧﻔﺮت ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ) .روﻣﯿﺎن ( ۹ : ۱۲
 -۵و دوم ﻣﺜﻞ اول اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﭼﻮن ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎ .ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﻦ دو ،ﺣﮑﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ) .ﻣﺮﻗﺲ : ۱۲
(۳۱
 -۶ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺗﻮاﺿﻊ و ﺣﻠﻢ ،و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ) .اﻓﺴﺴﯿﺎن ( ۲ : ۴
 -۷ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻠﯿﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ؛ ﻣﺤﺒﺖ ﺣﺴﺪ ﻧﻤﯽﺑﺮد؛ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺒﺮ و ﻏﺮور ﻧﺪارد؛  ۵اﻃﻮار ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﺪارد و ﻧﻔﻊ ﺧﻮد را
ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺧﺸﻢ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺳﻮﻇﻦ ﻧﺪارد؛  ۶از ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،وﻟﯽ ﺑﺎ راﺳﺘﯽ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ۷
در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ را ﺑﺎور ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل اﻣﯿﺪوار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن
( ۷-۴ : ۱۳ ، ۱

 ۶آﯾﻪ اﻧﺠﯿﻞ درﺑﺎره ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﺪا
 -۱ﭼﻮن از آﺑﻬﺎ ﺑﮕﺬری ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﭼﻮن از ﻧﻬﺮﻫﺎ (ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﯽ) ﺗﻮ را ﻓﺮو ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .و ﭼﻮن از ﻣﯿﺎن
آﺗﺶ رَوی ،ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺷﻌﻠﻪاش ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ) .اﺷﻌﯿﺎ ( ۲ : ۳۴
 -۲ﻫﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﻓﺮو ﻧﮕﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺧﺪا اﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺷﻤﺎ ﻓﻮق ﻃﺎﻗﺖ ﺧﻮد
آزﻣﻮده ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻔﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﯾﺎرای ﺗﺤﻤﻞ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ) .ﻗﺮﻧﺘﺒﺎن ( ۱۳ : ۱۰ ، ۱
 -۳اﻣﺎ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ آن ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﻮار و از ﺷﺮﯾﺮ ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ).ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﺎن( ۳ : ۳ ، ۲
 -۴ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﯾﻬُﻮَه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽرود و ﺗﻮ را وا ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ) .ﺗﺜﻨﯿﻪ ( ۶ : ۳۱
 -۵ﺧﺪا ﻣﻠﺠﺎ و ﻗﻮّت ﻣﺎﺳﺖ ،و ﻣﺪدﮐﺎری ﮐﻪ در ﺗﻨﮕﯿﻬﺎ ﻓﻮرﴽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ) .ﻣﺰاﻣﯿﺮ ( ۱ :۴۶
 -۶ﺧﺪای ﺻﺨﺮة ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺮ ﻣﻦ و ﺷﺎخ ﻧﺠﺎﺗﻢ ،ﺑﺮج ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻠﺠﺎی ﻣﻦ ،ای ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪة ﻣﻦ،
ﻣﺮا از ﻇﻠﻢ ﺧﻮاﻫﯽ رﻫﺎﻧﯿﺪ . ۴ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺳﺰاوار ﮐﻞ ﺣﻤﺪ اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ .ﭘﺲ از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺧﻼﺻﯽ
ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ ) .ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ( ۴ - ۳ : ۲۲ ، ۲
 ۷آﯾﻪ اﻧﺠﯿﻞ درﺑﺎره آزادی
 -۱و اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻮال ﺑﮑﻨﺪ از ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ را ﺑﻪ ﺳﺨﺎوت ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻼﻣﺖ
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ او داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ) .ﯾﻌﻘﻮب ( ۵ : ۱
 -۲ﻟﮑﻦ آن ﺣﮑﻤﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،اول ﻃﺎﻫﺮ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ و ﻣﻼﯾﻢ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ﭘﺮ از رﺣﻤﺖ و ﻣﯿﻮهﻫﺎی
ﻧﯿﮑﻮ و ﺑﯽ ﺗﺮدد و ﺑﯽ رﯾﺎ ) .ﯾﻌﻘﻮب ( ۱۷ : ۳
 -۳راه اﺣﻤﻖ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش راﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ را ﺑﺸﻨﻮد ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ . ۱۶ﻏﻀﺐ اﺣﻤﻖ ﻓﻮرﴽ آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ) .اﻣﺜﺎل ( ۱۵ : ۱۲
 -۴ﺗﺮس ﯾﻬﻮه آﻏﺎز ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺎﻫﻼن ﺣﮑﻤﺖ و ادب را ﺧﻮار ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ).اﻣﺜﺎل ( ۷ : ۱
 -۵ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و از ﺑﺪی اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ اﺣﻤﻖ از ﻏﺮور ﺧﻮد اﯾﻤﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .اﻣﺜﺎل ( ۱۶ : ۱۴
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 -۶و ﺣﻖ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺣﻖ ﺷﻤﺎ را آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ) .ﯾﻮﺣﻨﺎ ( ۳۲ : ۸
 -۷و ﻫﻤﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اراده
ﻧﯿﮑﻮی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ ) .روﻣﯿﺎن ( ۲ : ۱۲
 ۸آﯾﻪ اﻧﺠﯿﻞ درﺑﺎره ﻋﺸﻖ و ازدواج
 -۱ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎﺷﺪ ،و از زن ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺴﺮور ﺑﺎش ۱۹ ،ﻣﺜﻞ ﻏﺰال ﻣﺤﺒﻮب و آﻫﻮی ﺟﻤﯿﻞ .ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯾﺶ ﺗﻮ
را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺮّم ﺳﺎزد ،و از ﻣﺤﺒﺖ او داﺋﻤﴼ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎش ) .اﻣﺜﺎل ( ۱۹ - ۱۸ : ۵
 -۲ﺧﺎﻧﻪ و دوﻟﺖ ارث اﺟﺪادی اﺳﺖ ،اﻣﺎ زوﺟﻪ ﻋﺎﻗﻠﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ) .اﻣﺜﺎل ( ۱۴ : ۱۹
 -۳ﻟﯿﮑﻦ از اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺖ ،ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را ﻣﺮد و زن آﻓﺮﯾﺪ . ۷از آن ﺟﻬﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮد ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﺎ زن
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ۸ ،و اﯾﻦ دو ﯾﮏ ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از آن ﭘﺲ دو ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺟﺴﺪ . ۹ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﭘﯿﻮﺳﺖ،
اﻧﺴﺎن آن را ﺟﺪا ﻧﮑﻨﺪ » ۱۰.و در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ از وی ﺳﻮال ﻧﻤﻮدﻧﺪ ) .ﻣﺮﻗﺲ ( ۹ - ۶ : ۱۰
 -۴اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻫﺮ ﻣﺮد ،ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ و ﺳﺮ زن ،ﻣﺮد و ﺳﺮ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺧﺪا ) .ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ( ۳ : ۱۱ ، ۱
 -۵ای زﻧﺎن ،ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺷﺎﯾﺪ . ۱۹ای ﺷﻮﻫﺮان ،زوﺟﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﻠﺨﯽ ﻣﮑﻨﯿﺪ ) .ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ( ۱۹ - ۱۸ : ۳
 -۶و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ای ﺷﻮﻫﺮان ،ﺑﺎ ﻓﻄﺎﻧﺖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﻇﺮوف ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ زﻧﺎﻧﻪ ،و اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﺘﺮم دارﯾﺪ
ﭼﻮن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ وارث ﻓﯿﺾ ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ دﻋﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد ) .ﭘﻄﺮس ( ۷ : ۳ ، ۱
 -۷ای ﺷﻮﻫﺮان زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮای آن داد . ۲۶ﺗﺎ
آن را ﺑﻪ ﻏﺴﻞ آب ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻼم ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ۲۷ ،ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺠﯿﺪ را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻟﮑﻪ و
ﭼﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺜﻞ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪس و ﺑﯽ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ . ۲۸ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدان زﻧﺎن ﺧﻮﯾﺶ را
ﻣﺜﻞ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ زوﺟﻪ ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ . ۲۹زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﺮﮔﺰ
ﺟﺴﻢ ﺧﻮد را دﺷﻤﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻧﻮازش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ) .اﻓﺴﺴﯿﺎن - ۲۵ : ۵
( ۲۹
 -۸ﻟﮑﻦ ﺑﺴﺒﺐ زﻧﺎ ،ﻫﺮ ﻣﺮد زوﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺪارد و ﻫﺮ زن ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﺑﺪارد . ۳و ﺷﻮﻫﺮ ﺣﻖ زن را ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زن ﺣﻖ ﺷﻮﻫﺮ را . ۴زن ﺑﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻮﻫﺮش ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮد ﻧﯿﺰ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﺪارد
ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺶ ۵ ،از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﮕﺰﯾﻨﯿﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ رﺿﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﺮای روزه و ﻋﺒﺎدت ﻓﺎرغ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ و ﺑﺎز ﺑﺎ ﻫﻢ
ﭘﯿﻮﻧﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎدا ﺷﯿﻄﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﭘﺮﻫﯿﺰی ﺷﻤﺎ در ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪازد ) .ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ( ۵ - ۲ : ۷ ، ۱
 ۸آﯾﻪ اﻧﺠﯿﻞ درﺑﺎره دوﺳﺘﯽ
 -۱ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر دارد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻫﻼک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ دوﺳﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮادر ﭼﺴﺒﻨﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ).اﻣﺜﺎل ۱۸
( ۲۴ :
 -۲ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺠﻬﺖ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ ) .ﯾﻮﺣﻨﺎ ( ۱۳ : ۱۵
 -۳آﻫﻦ ،آﻫﻦ را ﺗﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮد روی دوﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﯿﺰ ﻣﯽﺳﺎزد ) .اﻣﺜﺎل ( ۱۷ : ۲۷
 -۴ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﻣﺸﻮﯾﺪ! ﻣﻌﺎﺷﺮات ﺑﺪ ،اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺳﺎزد ) .ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ( ۳۳ : ۱۵ ، ۱
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 -۵و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ و اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ . ۲۵و از ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﺪن در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﻢ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ را ﻋﺎدت اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﯿﻢ و زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن روز ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
) ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ( ۲۵ - ۲۴ : ۱۰
 -۶و اول ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺸﺪت ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺜﺮت ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ . ۹و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺪون ﻫﻤﻬﻤﻪ
ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ . ۱۰و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در آن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺜﻞ وﮐﻼء اﻣﯿﻦ ﻓﯿﺾ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺧﺪا ) .ﭘﻄﺮس ( ۱۰ - ۸ : ۴ ، ۱
 -۷ﺑﺎ ﻣﺮد ﺗﻨﺪﺧﻮ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﮑﻦ ،و ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﮐﺞ ﺧﻠﻖ ﻫﻤﺮاه ﻣﺒﺎش ) ،اﻣﺜﺎل ( ۲۴ : ۲۲
 -۸دو از ﯾﮏ ﺑﻬﺘﺮﻧﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن را از ﻣﺸﻘّﺘﺸﺎن اﺟﺮت ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛  ۱۰زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ رﻓﯿﻖ ﺧﻮد را
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ .ﻟﮑﻦ وای ﺑﺮ آن ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﯿﻔﺘﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﺪ ) .ﺟﺎﻣﻌﻪ ( ۱۰ - ۹ : ۴
 ۴آﯾﻪ اﻧﺠﯿﻞ درﺑﺎره ﺟﻨﮓ روﺣﺎﻧﯽ

 -۱و ﺧﺪاوﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﻨﻬﺰم ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ؛ از ﯾﮏ راه ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ،و از
ﻫﻔﺖ راه ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ ) .ﺗﺜﻨﯿﻪ ( ۷ : ۲۸
 -۲اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ را ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ ﮐﻪ ﻣﺎران و ﻋﻘﺮﺑﻬﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮت دﺷﻤﻦ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺿﺮر ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ ) .ﻟﻮﻗﺎ ( ۱۹ : ۱۰
 -۳ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﺪﯾﺪ ،در آﺳﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺸﺎﯾﯿﺪ ،در آﺳﻤﺎن ﮔﺸﻮده
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ۱۹ﺑﺎز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﺮ ﮔﺎه دو ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻦ درﺑﺎره ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺘﻔﻖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﻣﻦ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ۲۰زﯾﺮا ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ
ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﺠﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮم ) .ﻣﺘﯽ ( ۲۰ - ۱۸ : ۱۸
اﺳﻠﺤﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺪا را ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﮑﺮﻫﺎی اﺑﻠﯿﺲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ . ۱۲زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ را ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﺧﻮن و ﺟﺴﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻗﺪرﺗﻬﺎ و ﺟﻬﺎن داران اﯾﻦ ﻇﻠﻤﺖ و ﺑﺎ ﻓﻮﺟﻬﺎی روﺣﺎﻧﯽ 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 ) .اﻓﺴﺴﯿﺎن - ۱۱ : ۶
( ۱۶

 ۸آﯾﻪ اﻧﺠﯿﻞ درﺑﺎره اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻏﻢ
 -۱در ﻫﺮ ﭼﯿﺰ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه ،وﻟﯽ در ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؛ ﻣﺘﺤﯿﺮ وﻟﯽ ﻣﺄﯾﻮس ﻧﯽ؛  ۹ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﺮده ﺷﺪه ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ ﻣﺘﺮوک؛
اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﻫﻼک ﺷﺪه ﻧﯽ ) .ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ( ۹ - ۸ : ۴ ، ۲
 -۲ﺧﻼﺻﻪ ای ﺑﺮادران ،ﻫﺮ ﭼﻪ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺠﯿﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﺎدل و ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺎک و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻤﯿﻞ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﯿﮏ
ﻧﺎم اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﻫﺮ ﻣﺪﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،در آﻧﻬﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ) .ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ( ۸ : ۴
 -۳و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻣﯽرود .او ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻮ را وا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ ﺗﺮﺳﺎن
و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎش ) .ﺗﺜﻨﯿﻪ ( ۸ : ۳۱
 -۴ﭼﻮن (ﺻﺎﻟﺤﺎن) ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را از ﻫﻤﻪ ﺗﻨﮕﯿﻬﺎی اﯾﺸﺎن رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ) .ﻣﺰاﻣﯿﺮ ۳۴
( ۱۷ :
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 -۵اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺸﯿﺪهام ،و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﺷﺪه ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪ . ۲و ﻣﺮا از ﭼﺎه ﻫﻼﮐﺖ ﺑﺮآورد و از ﮔِ ِ
ﻞ
ﻟﺠﻦ و ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ را ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﻢ را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ . ۳و ﺳﺮودی ﺗﺎزه در دﻫﺎﻧﻢ ﮔﺬارد ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺪ ﺧﺪای
ﻣﺎ را .ﺑﺴﯿﺎری ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ) .ﻣﺰاﻣﯿﺮ ( ۳ - ۱ : ۴۰
 -۶ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﭼﺮا ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﺪه و ﭼﺮا در ﻣﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮔﺸﺘﻪای؟ ﺑﺮ ﺧﺪا اﻣﯿﺪ دار زﯾﺮا ﮐﻪ او را ﺑﺎز ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ
ﻧﺠﺎت روی ﻣﻦ و ﺧﺪای ﻣﻦ اﺳﺖ ) .ﻣﺰاﻣﯿﺮ ( ۱۱ : ۴۲
 -۷زﯾﺮا ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻮت و ﻧﻪ ﺣﯿﺎت و ﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﻧﻪ روﺳﺎ و ﻧﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺣﺎل و ﻧﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی
آﯾﻨﺪه  ۳۹و ﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪی و ﻧﻪ ﭘﺴﺘﯽ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺨﻠﻮق دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﮐﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ
ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﺟﺪا ﺳﺎزد ) .روﻣﯿﺎن ( ۳۹ - ۳۸ : ۸
 -۸ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪا و ﭘﺪر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﭘﺪر رﺣﻤﺘﻬﺎ و ﺧﺪای ﺟﻤﯿﻊ ﺗﺴﻠﯿﺎت اﺳﺖ ۴ ،ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﻫﺮ ﺗﻨﮕﯽ
ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮان را در ﻫﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺴﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺑﻪ آن ﺗﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺧﺪا ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ.
) ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ( ۴ - ۳ : ۱ ، ۲
 ۹آﯾﻪ اﻧﺠﯿﻞ درﺑﺎره ﺷﻔﺎ
 -۱ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻧﺰد ﺗﻮ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮدم و ﻣﺮا ﺷﻔﺎ دادی .ﻣﺰاﻣﯿﺮ ۲ : ۳۰
 -۲ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺷﻔﺎ ﺑﺪه ،ﭘﺲ ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺪه ،ﭘﺲ ﻧﺎﺟﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﻦ
ﻫﺴﺘﯽ .ارﻣﯿﺎ ۱۴ : ۱۷
 -۳آﻧﮕﺎه در ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را از ﺗﻨﮕﯿﻬﺎی اﯾﺸﺎن رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ . ۲۰ﮐﻼم ﺧﻮد را
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را از ﻫﻼﮐﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن رﻫﺎﻧﯿﺪ . ۲۱ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺣﻤﺘﺶ ﺗﺸﮑﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ او ﺑﺎ ﺑﻨﯽ آدم .ﻣﺰاﻣﯿﺮ ۲۱ - ۱۹ : ۱۰۷
 -۴و ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺎن و آب ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ و ﺑﯿﻤﺎری را از ﻣﯿﺎن ﺗﻮ دور ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﺧﺮوج : ۲۳
۲۵
 -۵ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺨﻮان و ﺟﻤﯿﻊ اﺣﺴﺎنﻫﺎی او را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮑﻦ ! ۳ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ را ﻣﯽآﻣﺮزد و
ﻫﻤﻪ ﻣﺮضﻫﺎی ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ؛  ۴ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﺗﻮ را از ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺪﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﺎج رﺣﻤﺖ و رأﻓﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ
ﻣﯽﻧﻬﺪ .ﻣﺰاﻣﯿﺮ ۴ - ۲ : ۱۰۳
 -۶ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .او در زﻣﯿﻦ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و او را ﺑﻪ آرزوی دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد . ۳ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮاﺑﮕﺎه او را در ﺑﯿﻤﺎریاش ﺧﻮاﻫﯽ
ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ .ﻣﺰاﻣﯿﺮ ۳-۲ : ۴۱
 -۷ﺷﮑﺴﺘﻪ دﻻن را ﺷﻔﺎ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺟﺮاﺣﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺑﻨﺪد .ﻣﺰاﻣﯿﺮ ۳ : ۱۴۷
 -۸ﻟﮑﻦ او ﻏﻢﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و دردﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮد .و ﻣﺎ او را از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه و
ﻣﻀﺮوب و ﻣﺒﺘﻼ ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﯾﻢ . ۵و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﺠﺮوح و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﮐﻮﻓﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .و ﺗﺄدﯾﺐ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ وی آﻣﺪ و از زﺧﻤﻬﺎی او ﻣﺎ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ .اﺷﻌﯿﺎ ۵ - ۴ : ۵۳
 -۹و ﻋﯿﺴﯽ در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺎت ﮔﺸﺘﻪ ،در ﮐﻨﺎﯾﺲ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ،ﺑﻪ ﺑﺸﺎرت ﻣﻠﮑﻮت ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻫﺮ
ﻣﺮض و رﻧﺞ ﻣﺮدم را ﺷﻔﺎ ﻣﯽداد .ﻣﺘﯽ ۳۵ : ۹

 ۵ﻣَﺜَﻞ
 -۱ﻣَﺜَﻞ ﺑﺮزﮔﺮ ،ﻣﺘﯽ ۱۳
اﯾﻦ ﻣَﺜَﻞ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﻫﻢ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد درﺑﺎره اﻧﺠﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ آﻧﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻏﻔﻠﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﻌﻀﯽ از آن ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و
دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
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 -۲ﻣَﺜَﻞ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪادادی ،ﻣﺘﯽ ۳۰ - ۱۴ : ۲۵
اﯾﻦ ﻣَﺜَﻞ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد؟ اﯾﻦ ﻣَﺜَﻞ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﻫﻢ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﻫﺪاﯾﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺪﻫﺪ .و او از ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارد از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .در اﻧﺘﻬﺎی زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ،او از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺪاﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﺎری ﮐﺮدﯾﺪ.
 -۳ﻣَﺜَﻞ ده ﺑﺎﮐﺮه ،ﻣﺘﯽ ۱۳ - ۱ : ۲۵
اﯾﻦ ﻣَﺜَﻞ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد؟ اﯾﻦ ﻣَﺜَﻞ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﻫﻢ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ،ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﻌﻞ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﻼم
زﻧﺪه ﺧﺪا ﯾﺎ اﻧﺠﯿﻞ اﺳﺖ .ﻣﺰﻣﻮر  ۱۰۵ : ۱۱۹ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻼم ﺗﻮ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﻦ ﭼﺮاغ ،و ﺑﺮای راﻫﻬﺎی ﻣﻦ ﻧﻮر اﺳﺖ.
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎن اﻧﺠﯿﻞ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ آﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ؟ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﯿﻞ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ان ﻧﻮر
را ﺑﻪ ﺑﺪن ،روح و ﺟﺎﻧﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ از اوﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ اش را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ داد.
 -۴ﻣَﺜَﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮔﻤﺸﺪه ،ﻟﻮﻗﺎ ۷ - ۱ : ۱۵
اﯾﻦ ﻣَﺜَﻞ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد؟ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﺮا ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ آﻣﺪ .او آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻣﯿﺰان ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪا را زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻤﺸﺪه ﯾﺎ
در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد از ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ.
 -۵ﺑﻨﺎﯾﺎن داﻧﺎ و ﻧﺎدان ،ﻣﺘﯽ ۲۷ - ۲۴ : ۷
اﯾﻦ ﻣَﺜَﻞ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد؟ اﯾﻦ ﻣَﺜَﻞ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﻫﻢ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻣﺜﺎل  ۳ : ۱۶اﯾﻦ را
ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ :اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﻦ ،ﺗﺎ ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺗﻮ اﺳﺘﻮار ﺷﻮد .ﭼﺮا اﯾﻨﻄﻮر ﻫﺴﺖ؟ زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮﯾﺪ ،او ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ،ﯾﺎ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ او،
ﻫﺮ روز در ﻗﻠﺒﺘﺎن ،او ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺘﺎن را ﺑﺴﺎزﯾﺪ،

