
 

 

 . ٚ اس ػیسی پیزٚی وٙیٓغزق ضٛیٓٔا ٔی خٛاٞیٓ در والْ خذا  !خٛش آٔذیذای دیٍز ٔٛػظٝ تٝ 

 

٘سثت تٝ وسا٘ی وٝ تٝ وّیسا تؼّك ٘ذار٘ذ، طالق ٔی  (یا دیزتز)یه ٔطاِؼٝ ػّٕی ٘طاٖ دادٜ است وٝ تٝ طٛر ٔتٛسط، ٔسیحیاٖ وٕتز 

ٔایٝ ضزٔساری است وٝ ٔسیحیاٖ در اسدٚاج خٛد ر٘ج ٔی تز٘ذ ٚ ٕ٘ی خٛاٞٙذ تٝ آ٘چٝ دضٛار است پایاٖ ": رٞثز تحمیك ٌفت. ٌیز٘ذ

، سیزا ٔسیحیاٖ لذرت ا٘جاْ ایٗ استتٝ ٘ظز ٔی رسذ تفاٚت در ٚفاداری، تؼٟذ ٚ استمأت :  ٔی ٌٛییٓٔسیحی أا تٝ ػٙٛاٖ ".دٞٙذ

 .وار را اس ػیسی ٔی ٌیز٘ذ

 

پایثٙذ تٛ را دٚست خٛاٞٓ داضت، تٝ تٛ احتزاْ ٔی ٌذارْ ٚ تٝ تٛ »: ٍٞٙأی وٝ ٔسیحیاٖ اسدٚاج ٔی وٙٙذ، تٝ یىذیٍز لَٛ ٔی دٞٙذ

 12 :5یؼمٛب « .، در اٚلات خٛب ٚ تذ، در سالٔتی ٚ تیٕاری، در تٕاْ رٚسٞای س٘ذٌی اْ، تا سٔا٘ی وٝ ٔزي ٔا را اس ٞٓ جذا وٙذٞستٓ

 :ٚیذٔیً

، ٔٙظٛرتاٖ ٚالؼاً ٘ٝ تاضذ، تا تٝ ایٗ تزتیة ٌٙاٞی اس ضٕا سز «٘ٝ»، ٚ اٌز ٔیٍٛییذ پذیزش چیشی تاضذ ٚالؼاًحزفتاٖ، «تّٝ»اٌز ٔیٍٛییذ

 .٘ش٘ذ ٚ ٔجاسات ٘طٛیذ

 

 :31-21:28ٔتی : ػیسی در ایٗ ٔٛرد داستا٘ی را تیاٖ ٔی وٙذ

 .پسزْ، أزٚس تٝ ٔشرػٝ تزٚ ٚ وار وٗ: تٝ پسز تشرٌتز ٌفت. ٔزدی دٚ پسز داضت»أا ٘ظزتاٖ در ایٗ ٔٛرد چیست؟ »

اطاػت ٔیىٙٓ ”: اٚ جٛاب داد. پس اس آٖ، تٝ پسز وٛچىتزش ٕٞیٗ را ٌفت. ِٚی تؼذ پطیٕاٖ ضذ ٚ رفت“ !ٕ٘یزْٚ”:  جٛاب داد29

« .اِثتٝ پسز تشرٌتز»: جٛاب داد٘ذ« تٝ ٘ظز ضٕا وذاْ پسز دستٛر پذر را اطاػت وزدٜ است؟. ِٚی ٘زفت“ .آلا

 

تزخی ظاٞزاً ٔطیغ خذا تٛد٘ذ، . یٟٛدیاٖ ٚ غیز یٟٛدیاٖ: ٔٙظٛر ػیسی دٚ ٌزٜٚ اس ٔزدٔی است وٝ اٚ را تٝ پیزٚی اس خٛد فزا ٔی خٛا٘ذ

تمیٝ ٕ٘ی خٛاستٙذ چیشی در ٔٛرد خذا تذا٘ٙذ تا ایٙىٝ ػیسی را ضٙاختٙذ ٚ تزای اٚ . أا پس اس ٔاللات تا ػیسی، اٚ را رد وزد٘ذ

 .تصٕیٓ ٌزفتٙذ

 

ا٘تخاب وٙیٓ تا تٟتز است خٛب را دیزتز : أا ػیسی ٔی ٌٛیذ. ٔتأسفا٘ٝ در ایٗ داستاٖ پذر ٘تٛا٘ست تٝ حزفی اس پسزا٘ص تىیٝ وٙذ

وسی . ٔزدی وٝ تٝ ٕٞسزش خیا٘ت وزدٜ أا تٝ اٚ تاس ٔی ٌزدد. یه ّٔحذ پیز وٝ تاالخزٜ تزای ػیسی تصٕیٓ ٔی ٌیزد!!! ایٙىٝ ٞزٌش

ایٗ ٕٞاٖ چیشی است وٝ ػیسی ٔا . خٛب است وٝ تٝ ػمة تزٌزدیٓ.  تاس ٔی ٌزددوّیسارا تزن وزدٜ ٚ پس اس ٔذت ٞا تٝ وّیسا وٝ 

 .را تٝ ا٘جاْ آٖ فزا ٔی خٛا٘ذ
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« .٘ٝ ضٕا تایذ یه ٘ٝ تاضذ. حمیمی تاضذتّٝ ضٕا تایذ یه تّٝ »: اِثتٝ تٟتز است اس ٕٞاٖ اتتذا پای تصٕیٕات خٛد ٚ ٘ذای خذا تایستیٓ

سیزا تٝ ػٙٛاٖ یه پیزٚ ػیسی ٔی خٛاٞیذ ػطك ٚ ٚفاداری اٚ . پایثٙذ تالی تٕا٘یذخٛب است وٝ تتٛا٘یذ اس ٕٞاٖ اتتذا تٝ حزف خٛد 

 .ٔتأسفا٘ٝ، ٔا اغّة ٔٛفك ٕ٘ی ضٛیٓ. را در ضخصیت خٛد ٘طاٖ دٞیذ

 :2:13دْٚ تیٕٛتائٛس :  أا وتاب ٔمذس ٔی ٌٛیذ

حتی ٚلتی ضؼیف ٔیطٛیٓ ٚ ایٕاٖ ٚ ٚفاداریٕاٖ ٘سثت تٝ ٔسیح سست ٔیٍزدد، اٚ ٘سثت تٝ ٔا ٚفادار ٔیٕا٘ذ ٚ تٝ وٕه ٔا 

 .ٔیطتاتذ، سیزا ٕ٘یتٛا٘ذ ٔا را وٝ جشئی اس ٚجٛد اٚ ٞستیٓ، اس خٛد جذا وٙذ، چٖٛ ایٗ تزخالف طثیؼت اٚست

 

 اٌز خذا ٚفادار است، آیا خٛب ٘یست وٝ ٔا وٕی ضثیٝ اٚ ضٛیٓ؟

آٟ٘ا آرسٚ دار٘ذ وٝ . ٔزدْ تٝ ٚفاداری ٘یاس دار٘ذ آٟ٘ا آرسٚ دار٘ذ وٝ سیاستٕذاراٖ ٚ ٕ٘ایٙذٌاٖ تیٕٝ تٝ لَٛ خٛد ٚفادار تاضٙذ

 .ٔطتاق یافتٗ وسی ٞستٙذ وٝ تتٛا٘ٙذ رٚی ٚفاداری اٚ حساب وٙٙذ،  تٝ آٟ٘ا ٚفادار تاضذضاٖٕٞسز

 

تٙاتزایٗ، ػطك دیٍزی تایذ ٚارد . تٝ سیست ضٙاسی ٔزتٛط ٔی ضٛد. ایٗ احساس تؼذ اس چٙذ ٔاٜ اس تیٗ ٔی رٚد: ػاضك وسی تٛدٖ

چٙذ ٚلت پیص . ػطك تٝ خذا، وٝ ٔی تٛا٘ذ تثخطذ ٚ تحُٕ وٙذ، وٝ ویٙٝ ای در تز ٘ذاضتٝ تاضذ ٚ ٔطاِثٝ ای ٘ذاضتٝ تاضذ: راتطٝ ضٛد

 .خطثٝ ای در ایٗ تارٜ ضٙیذیٓ

 

تا ایٗ حاَ، تصٕیٕات ٔا در ٔٛرد تؼٟذ ٚ . خذاٚ٘ذ تارٞا ٚ تارٞا ػطك خٛد را تٝ ٔا ٚػذٜ ٔی دٞذ ٚ ِطف اٚ ٞز رٚس صثح تاسٜ ٔی ضٛد

 :ٚفاداری ٘یش ٘یاس تٝ تٝ رٚس رسا٘ی ٔٙظٓ دارد

 

 . تٙظز ٘زسذ سا30َتّٝ، ٔٗ تا ٕٞسزْ ٔی ٔا٘ٓ حتی اٌز اٚ تٝ خٛتی 

اٚ ٔٗ را . ٔٗ وأالً ٔی تٛا٘ٓ تٝ ٚفاداری اٚ اػتٕاد وٙٓ. تّٝ، ٔٗ تا ػیسی ٔی ٔا٘ٓ، حتی اٌز س٘ذٌی حٛاس پزتی تٝ ٔٗ تذٞذ

تزای ٔٗ تٝ سٔیٗ آٔذ، تزای ٔٗ ٔزد ٚ دٚتارٜ تزای ٔٗ س٘ذٜ جاٖ خٛد را تزای ٔٗ داد، اٚ . دٚست دارد ٚ در وٙار ٔٗ ٔی ایستذ

 .اٚ تٝ ٔٗ تّٝ ٔطّمص را ٔی ٌٛیذ. ضذ

 .تٟٙا راٞی وٝ ٔی تٛا٘ٓ تٝ ػٙٛاٖ یه ٔسیحی س٘ذٜ تٕا٘ٓ، ٔطاروت تا ٔسیحیاٖ دیٍز است. تّٝ، ٔٗ در جأؼٝ خٛد خٛاٞٓ ٔا٘ذ

 .در وّیسا ٚ در خا٘ٛادٜ، در ٔحُ وار ٚ در ٕٞٝ جا. تّٝ، ٔٗ تٝ وارٞایی وٝ ضزٚع وزدْ پایثٙذ ٞستٓ

 

 20-17: 1پِٛس رسَٛ ٔی ٘ٛیسذ دْٚ لز٘تیاٖ 

آٖ . است؟ ٘ٝ، چٙیٗ ٘یست« ٘ٝ»، ٔٙظٛرضاٖ«تّی»آیا دٚدَ تٛدْ یا ٕٞا٘ٙذ تسیاری اس ٔزدْ ایٗ د٘یا ضذٞاْ وٝ ٚلتی ٔیٍٛیٙذ 

، «تّی»خذایی وٝ سخٙا٘ص راست ٚ لاتُ اػتٕاد ٔیثاضذ، ضاٞذ است وٝ سخٙاٖ ٔا ٘یش لاتُ اػتٕاد ٔیثاضذ ٚ ٚلتی ٔیٍٛییٓ

تاضذ، تّىٝ ٕٞٛارٜ ٞز « ٘ٝ»، ٔٙظٛرش«تّی»سیزا فزس٘ذ خذا، ػیسی ٔسیح، وسی ٘یست وٝ ٚلتی ٔیٍٛیذ  .است« تّی»ٔٙظٛرٔاٖ ٕٞاٖ



اٚست وٝ تٕاْ ٚػذٟٞای خذا را، ٞز چٙذ وٝ تسیار تاضٙذ، ػّٕی ٔیساسد، ٚ ٔا ٘یش ٕٞٝ جا اػالْ . چٝ ٌٛیذ، ٕٞاٖ را ا٘جاْ ٔیذٞذ

 .وزدٞایٓ وٝ اٚ چمذر ٘سثت تٝ ٚػذٟٞایص أیٗ ٚ ٚفادار است، تا اٚ جالَ یاتذ

 

  خٛضحاَ ٔی ضٛد وٝ ٔا ٘یش ایٗ ٚفاداری ٚ ! استٚ ایٗ تزای ٕٞیطٝ. اٚ خٛد را ٔتؼٟذ تٝ ػطك وزد. خذا تٝ ٔا ٚفادار است: یؼٙی

اٌز ایٗ وار را ا٘جاْ دٞیٓ، تفاٚت ایجاد ٔی وٙیٓ، سیزا در جأؼٝ ٔا در إِٓاٖ تؼٟذ ٚ لاتّیت . تؼٟذ را در س٘ذٌی خٛد ٘طاٖ دٞیٓ

. ٘ٝ در آتص ٘طا٘ی داٚطّثا٘ٝ ٚ ٘ٝ در تاضٍاٜ فٛتثاَ خٛد: ٞیچ وس دیٍز ٕ٘ی خٛاٞذ تؼٟذ تذٞذ. اطٕیٙاٖ دیٍز ارسش ٟٕٔی ٘یستٙذ

ٕٞچٙیٗ، . خٛضحاِیٓ وٝ ٘یٓ ساػت لثُ اس طزیك ٚاتساج لزارٞا را ِغٛ ٔی وٙیٓ: حتی اٌز لزاری تا افزاد دیٍز داضتٝ تاضیٓ

ٔا تٝ ػٙٛاٖ ٔسیحی تٝ اسدٚاج ٔاداْ . آٟ٘ا خٛد را تزای س٘ذٌی ٔتؼٟذ ٔی وٙٙذ: تسیاری اس ٔزدْ دیٍز ٕ٘ی خٛاٞٙذ اسدٚاج وٙٙذ

 .ٚ تسیاری اس سٔیٙٝ ٞای دیٍز اس س٘ذٌی ٚجٛد دارد وٝ ٔا ٔی تٛا٘یٓ در آٟ٘ا تفاٚت ایجاد وٙیٓ. اِؼٕز پایثٙذ ٞستیٓ

 

ٓ ٞای وٛچه ٚ : ٔی داریٓ سٔا٘ی وٝ ٔا تٝ افزادی تثذیُ ٔی ضٛیٓ وٝ ٔی تٛاٖ تٝ سخٙا٘طاٖ تىیٝ وزد، ػیسی را ٌزأی  در تصٕی

ٜ ٞا، تؼٟذات ٚ ٚلت ضٙاسی . وّیسادر . در دٚستی ٞا ٚ اسدٚاج ٞا. تشري . سیزا در إِٓاٖ ٚادار وزدٖ وسی غیز ٔٛدتا٘ٝ است)در ٚػذ

ً ٞای دیٍز، لاتّیت اطٕیٙاٖ ٕٔىٗ است ٔتفاٚت ٘طاٖ دادٜ ضٛد  (.در فزٞٙ

 

 .اٚ سز لِٛص است. خذا تا خٛدش صادق است

لزار ٘یست ِشٚٔا ٕٞیطٝ ٕٞیٍٙٛ٘ٝ أا . اٚ در وٙار ضٕا ٔی ایستذ حتی سٔا٘ی وٝ ضٕا خیا٘ت ٔی وٙیذ. خذا ٞٓ تٝ ٔا ٚفادار است

 !تٕا٘ذ

 چمذر ٔی خٛاٞیذ ٚفادار تاضیذ؟

 خذا ٚ سایز ٔزدْ چمذر ٔی تٛا٘ٙذ تٝ ٌفتٝ ٞا ٚ ٚػذٜ ٞای ضٕا تىیٝ وٙٙذ؟

 

 حتی اٌز د٘یا ػذْ تؼٟذ را تزٚیج وٙذ؟- آیا جزات داریذ تیطتز ٔتؼٟذ ضٛیذ 

 .اٌز تخٛاٞیذ. ػیسی تٝ ضٕا در ایٗ أز وٕه خٛاٞذ وزد

 .اٚ ضٕا را دٚست دارد ٚ تٝ ضٕا وٕه خٛاٞذ وزد. تا اٚ در ٔٛرد سٔیٙٝ ٞایی اس س٘ذٌی خٛد وٝ تایذ تٟتز ضٛ٘ذ صحثت وٙیذ
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 آٔیٗ


