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قدم بعدی
هغالؼه :اػمال باب 2

پیام خدا
اکًىو به ايتهای دوسه آهىصػ کتاب همذط سعیذه این.اهیذواسین که اعتفاده اص آو دس جهت یادگیشی هشچه بیؾتش کتاب همذط لزت بشده باؽیذ .بذیى خاعش پیام ؽگفت ايگیض کتاب همذط
سا با ؽما دس هیاو گزاؽتین چىو ؽاهل پیام سعتگاسیغت .اگشچه دتی با چهل دسط يمی تىايین پیام خذا به بؾش سا پىؽؼ دهین پظ واجب اعت ؽما به خىايذو کتاب همذط اداهه داده و
به دسگاه خذا بشای فهن بهتش دػا کًیذ وهمیى عىس ههن اعت که ؽما ایى دسط ها سا همايًذ دسط های هذسعه و دايؾگاه يبیًیذ .کتاب همذط کتابی اعت که هی تىايذ صيذگی ؽما سا تغییش
دهذ ،تًها کافیغت که بخىاهیذ .پىلظ سعىل يىؽت  ":چىو که به دل ایماو آوسده هی ؽىد بشای ػذالت و به صباو اػتشاف هی ؽىد به جهت يجات" (سوهیاو باب  01آیه )01
اگش کتاب همذط سا به ػًىاو کالم خذا لبىل کًین بش دلهای ها تأثیش هی گزاسد .اػتماد ػمیمی دس وجىدهاو ایجاد هی ؽىد که بیايگش پیشو هغیخ بىدو اعت .ایى اهش بغیاس ضشوسی
اعت.چىو تًها به واعغه ػیغی هغیخ اص گًاهايماو يجات هی یابین .همايغىس که پغشط سعىل تىضیخ هی دهذ":و دس هیچ کظ غیش اص او يجات يیغت صیشا که اعمی دیگش صیش آعماو به
هشدم ػغا يؾذه که بذاو بایذ ها يجات یابین(".اػمال باب  4آیه )02

اهمیت ایمان به حقیقت خدا
به ها گفته ؽذه که خذا " هی خىاهذ جمیغ هشدم يجات یابًذ و به هؼشفت ساعتی گشایًذ"(اول تیمىتائىط باب  2آیه  ) 4ایى بذیى هؼًاعت که خذا هی خىاهذ ؽما يجات سا دسیافت کًیذ و
همیى عىس يؾاو هی دهذ که ؽما تًها صهايی يجات هی یابیذ که به دمیمت ایماو بیاوسیذ .دمیمت پیاهیغت که خذا اص عشیك کتاب همذط گفته اعت .ایماو بش آهىصه های غلغی که دس
کتاب همذط يمی بیًیذ به ؽما کمکی يمی کًذ و باػث عشدسگمی ؽما و تمام کغايی که با آيها فذبت هی کًیذ هی ؽىد .ایمايذاساو والؼی بایذ فهن دسعتی اص دمیمت کالم داؽته باؽًذ.
اگش هی خىاهین صيذگیماو دس يضد خذا دسعت باؽذ،ایى اهش ضشوسیغت .پظ بایذ اعمیًاو یابین که دسک دسعتی اص کالم داسین و ایى اهش با همایغه باوسهای خىد با آهىصه های کتاب اهکاو
پزیش اعت .پىلظ سعىل دس تیمىتائىط گفت ":عؼی کى خىد سا همبىل خذا عاصی ,ػاهلی که خجل يؾىد و کالم خذا سا به خىبی ايجام دهذ"(دوم تیمىتائىط باب  2آیه )05
"خىیؾتى سا و تؼلین سا ادتیاط کى و دس ایى اهىس لائن باػ که هشگاه چًیى کًی خىیؾتى سا و ؽًىيذگاو خىیؼ سا يیض يجات خىاهی داد(".اول تیمىتائىط باب  4آیه  )06ایى آیات اهمیت
آهىصه های دمیمی کالم سا يؾاو هی دهذ .تیمىتائىط بایذ هغمئى هی ؽذ که پیام فذیخ ايجیل سا دسیافته و آو سا هًتمل هی کًذ .دس اداهه پىلظ هؾذاس داد  ":صیشا ایاهی هی آیذ که تؼلین
فذیخ سا هتذمل يخىاهًذ ؽذ بلکه بش دغب ؽهىات خىد خاسػ گىؽها داؽته  ،هؼلماو سا بش خىد فشاهن خىاهًذ آوسد و گىؽهای خىد سا اص ساعتی بشگشدايیذه به عىی افغايه ها خىاهًذ
گشاییذ(".دوم تیمىتائىط باب  4آیات  3و )4ها يبایذ هیچ کاسی به کاس کغايی که آهىصه های اؽتباهی اص کتاب سا تؼلین هی دهًذ داؽته باؽین.

آمىزه های مسیح
ً
هغیخ تمشیبا  6هفته پظ اص سعتاخیضػ اص هشدگاو به آعماو ػشوج کشد .دس آو چهل سوص او به آهىصػ ؽاگشداو پشداخت  .پظ هی تىايیذ اهمیت دسک فذیخ اص هذف خذا سا دسیافت
کًًذ .هغیخ به آياو آهىخت که فذف دس هىسد باصگؾت و يجات او چه هی گىیذ .به ؽاگشدايؼ گفت  ":همیى اعت عخًايی که ولتی با ؽما بىدم گفتن ضشوسی اعت که آيچه دس تىسات
هىعی و فذف ايبیا و صبىس دسباسه هى هکتىب اعت به ايجام سعذ و دس آو ولت رهى ایؾاو سا سوؽى کشد تا کتب سا بفهمًذ و به ایؾاو گفت بش همیى هًىال هکتىب اعت و بذیى عىس
عضاواس بىد که هغیخ صدمت کؾذ و سوص عىم اص هشدگاو بشخیضد و اص اوسؽلین ؽشوع کشده هىػظه به تىبه و آهشصػ گًاهاو دس همه اهتها به يام او کشده ؽىد و ؽما ؽاهذ بش ایى اهىس
هغتیذ"(لىلا باب  24آیات  44تا " .)44بذیؾاو يیض بؼذ اص صدمت کؾیذو خىد خىیؾتى سا صيذه ظاهش کشد بذلیل های بغیاس که دس هذت چهل سوص بش ایؾاو ظاهش هی ؽذ و دسباسه اهىس
هلکىت خذا عخى هی گفت ....اص اوسؽلین جذا هؾىیذبلکه هًتظش آو وػذه پذس باؽیذ چىو سوح المذط بش ؽما هی آیذلىت خىاهیذ یافت و ؽاهذاو هى خىاهیذ بىد دس اوسؽلین و تماهی
یهىدیه و عاهشه و تا القی جهاو (".اػمال باب  0آیات  3و)4
به يکاتی که اص ایى هی آهىصین تىجه کًیذ:
)0

ؽاگشداو اص لبل آهاده تذسیظ کالم و ؽاهذاو هغیخ بىديذ .آيها بایذ دسک هی کشديذ که کالم دس هىسد ػیغی هغیخ ،بخؾؼ گًاهاو اص عشیك اعن او و پادؽاهی خذا چه هی
آهىصد.

 )2ػیغی هغیخ به آيها بغیاسی اص ػهذ ػتیك و يکات جذیذ دیگشی که بؼذها دس ػهذ جذیذ يىؽته ؽذآهىخت .پظ کل کتاب همذط اهمیت داسد.
 )3ؽاگشداو  3عال بىد که اص هؼلن خىد هی آهىختًذبا ایى دال باص ادتیاج به آهىصػ داؽتًذ .دسک پیام خذا صهاو هی بشد.
آهىصه های هغیخ به افىل ایماو بشای هش ػضى دس کلیغا ،دس لشو اول تبذیل ؽذ.
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آمىزه های کلیسا در قرن اول
اػمال باب  2به ها هی گىیذ که پغشط سعىل دس سوص پًغیکاعت به یهىدیاو چه آهىخت  .او دس هىسد بشياهه خذا بشای سعتگاسی ،هشگ هغیخ ،سعتاخیض و ػشوج و دیگش افىل ههن فذبت
ً
کشد .ؽًىيذگاو صیادی ایماو آوسده و تؼمیذ گشفتًذ ":پظ ایؾاو کالم او سا پزیشفته تؼمیذ گشفتًذ و دس هماو سوص تخمیًا  3111يفش بذیؾاو پیىعتًذ ودس تؼلین سعىالو  ،هؾاسکت ایؾاو و
ؽکغتى ياو و دػاها هىاعبت هی يمىديذ"(اػمال باب  2آیات  40و)42
به اهمیت آهىصه های سعىالو تىجه کًیذ:
آهىصه ها لبل اص تؼمیذ بىديذ ،تًها کغايی که تؼالین پغشط سا دسیافت کشديذ تؼمیذ گشفتًذ.

)0

 )2پظ اص تؼمیذ با هماو اػتماد اداهه داديذ و خىد سا فشف تؼلیمات کشديذ.
 )3ایى افىل ؽشاکت آيها بىد.
ایى ؽشوع کلیغای هغیذی دمیمی بىد تىجه کًیذ که کغايی که آهىصؽهایی که هغیخ به ؽاگشداو خىد داده بىد سا پزیشفتًذ ،خىد سا ولف کلیغا کشديذ .هؾاسکت آيها بش پایه اػتمادی
هؾتشک اص آهىصه ها بىد .آيها همچًاو پشعتؼ و ؽکغتى ياو سا هن يیض با هن ايجام هی داديذ .دس اػمال باب  4دس هىسد فیلیپظ که دس عاهشه آهىصػ هی داد هی خىايین ،او هؼجضات صیادی
ايجام داد که تىجه افشاد صیادی سا به خىد جلب کشده و يؾاو داد که اص عىی خذاعت  .اها تًها صهايی که به ایى دسک و باوس سعیذيذ تؼمیذ گشفتًذ ":لیکى چىو به بؾاست فیلیپظ که به
هلکىت خذا و يام ػیغی هغیخ هی داد ایماو آوسديذ هشداو و صياو تؼمیذ یافتًذ(".اػمال باب  4آیه )02
تىجه کًیذ که فیلیپظ به هشدم خبش خىػ پادؽاهی خذا و يام ػیغی هغیخ سا داد ایى دسعی بىد که هغیخ پظ اص سعتاخیضػ به ؽاگشداو داده بىد به همیى خاعش اعت که ؽخقی که دس
کشیغتادلفیى تؼمیذ هی گیشد لبل اص دس آب سفتى اص او ایى عىال هی ؽىد:
آیا به اهىس هشتبظ با پادؽاهی خذا و يام ػیغی هغیخ ایماو داسیذ؟
بذیى عشیك ؽخـ تؼمیذ گیشيذه تأییذ هی کًذ که به آهىصه فذیخ کتاب همذط که تىعظ هغیخ و ؽاگشدايؼ تؼلین داده ؽذ ایماو داسد .اص آغاص کلیغاهای هغیذی تًها کغايی که آم.صه
های فذیخ کتاب همذط سا پزیشفته و به دسعتی دس هغیخ تؼمیذ یافته بىديذ دس کلیغا پزیشفته هی ؽذيذ به همیى خاعش اعت که کشیغتادلفیى اص دیگش کلیغاها جذاعت  .به دلیل بشتشی و
ً
یا هذکىهیت دیگشاو يیغت  ،ها ایى اهش سا به ایى خاعش ايجام هی دهین چىو ایماو داؽته و پیام ايجیل سا دلیما همايغىس که هغیخ و ؽاگشدايؼ آهىصػ داديذ تذسیظ هی کًین و هی پزیشین
که بایذ اص کغايی ک ه آهىصه های غلظ و ایماو اؽتباه داسيذجذا باؽین .ایى بذیى هؼًا يیغت که يبایذ با اػضای دیگش کلیغاها دس هىسد کتاب همذط فذبت کًین  .ایى والؼیت بضسگی دس
صيذگی کشیغتادلفیًی هاعت که آهاده دشف صدو دس هىسد کتاب همذط هغتًذ و تًها بذیى هؼًی اعت که يبایذ با آيها دس پشعتؼ و ػؾاء سبايی ؽشکت کًین.

قدم بعدی ؟
ولتی ایى دوسه آهىصؽی سا تمام کشدیذ بشای ؽما چهاس ايتخاب وجىد داسد:
هی تىايیذ تقمین بگیشیذ که ایى آهىصؽها آيچه ؽما دس صيذگی هی خىاهیذ يیغت و استباط خىد سا با  cbmلغغ کًیذ.

)0

 )2هی تىايیذ تقمین بگیشیذ که ػالله هًذ به آهىصؽهای کتاب هغتیذ و هی خىاهیذ بیؾتش بذايیذ اها هًىص آهاده تؼمیذ يیغتیذ.
 )3اگش تىعظ غىعه وس ؽذو کاهل دس آب تؼمیذ گشفته ایذ همکى اعت تقمین بگیشیذ که ادتیاج به تؼمیذ دوباسه يذاسیذ.
 )4همکى اعت تقمین بگیشیذ که آهىصه های هغیخ سا اداهه داده و بخىاهیذ که تؼمیذ بگیشیذ .
دال به هشیک اص ایى ايتخاب ها يگاهی هی ايذاصین:
)0

اگش هی خىاهیذ استباط خىد سا با کشیغتادلفیى لغغ کًیذ دس ایى فىست ها به تقمین ؽما ادتشام هی گزاسین اگش چه همیؾه هًتظش بشلشاسی استباط دوباسه با ؽما دس آیًذه
هغتین.اگشچه تقمین ؽما جذی اعت اها باص هن دس هىسد آو اص ؽما عىال هی پشعین .صهايی که هغیخ بشای داوسی باص هیگشدد،تمام کغايی که کالم سا آهىخته ايذ اػتباسی سا
دسیافت هی کًًذ و ؽما يبایذ تقمین اؽتباه بگیشیذ(.ػبشايیاو باب  01آیات  3و  30سا ببیًیذ )همکى اعت تقمین بگیشیذ که دیگش اداهه يذهیذ چىو اص آهىصه های کلیغای خىد
ساضی هغتیذ دس ایى فىست ؽما بهتشیى تقمین سا خىاهیذ گشفت  .بخاعش داؽته باؽیذ که کتاب همذط تًها هًبغ لذست اعت  ،تذت تأثیش دشفهای دیگشاو لشاس يگیشیذ بلکه
ً
اص آيها بخىاهیذ تا يظشیاتؾاو سا با تىجه به کتاب ثابت کشده و خىدتاو لضاوت کًیذ .ؽما بایذ آهىصه های خىد سا دس همابل آيچه اص لبل هی دايغتیذو هخقىفا آيچه کتاب
همذط به ؽما هی آهىصد بیاصهاییذ .دسط  33به ؽما کمک خىاهذ کشد.

 )2اگش بشای پیام کتاب هؾتاق هغتیذ اها دظ هی کًیذ هًىص بشای تؼمیذ آهاده يیغتیذ يگشاو يباؽیذ ها ؽما سا بشای گشفتى تقمیمی ػجىاليه تذت فؾاس يمی گزاس ین .ههن اعت
که لبل اص گشفتى تؼمیذ خىد بغىس کاهل لايغ ؽذه باؽیذ .دس ایًجا چًذ پیؾًهاد سا هی بیًیذ که به ؽما کمک خىاهذ کشد.


2

به دسعهای  0تا  33باصگؾته و دوباسه آيها سا بخىايیذ هشکجا که ؽک و یا هؾکلی داسیذ آو سا گىؽه ای يىؽته و با هشبی خىد تماط بگیشیذ.
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بشای هش بی خىد اص وضؼیتتاو تىضیخ دهیذ .آيها باص با ؽما دس استباط خىاهًذ بىد .همکى اعت اگش هایل باؽیذ بشای ؽما دسعهای آهىصؽی دیگشی بفشعتًذ و یا ؽما سا
دس فهن لغمتهای عخت یاسی کًذ.



کتاب همذط خىد سا هش سوص بخىايیذ(.بشياهه سیض و همشاه کتاب همذط به ؽما کمک خىاهذ کشد)



ا گش هایل باؽیذ استباط ؽما سا با کشیغتادلفیًی های کؾىس خىدتاو بشلشاس هی کًین  .همکى اعت آيها لادس باؽًذ که ؽما سا ببیًیذ و دس هىسد کتاب با ؽما فذبت کًًذ.
ً
اص همه ههمتش لغفا هش سوص بشای ؽشایظ خىد يضد خذا دػاکًیذ.



 )3اگش اص لبل دس کلیغا دیگش تؼمیذ گشفته ایذ همکى اعت ادغاط کًیذ که ادتیاج به تؼمیذ دوباسه يذاسیذ .ههن اعت بذايیذ که ایى دسعها اص ؽما هی خىاهذ دس يام ػیغی هغیخ
تؼمیذ بگیشیذ .دس دسعهای لبل دیذین که ایى به چه هؼًاعت .هشدهاو دس لشو اول تًها صهايی تؼمیذ گشفتًذ که پیام ايجیل سا دسک کشده و ایماو آوسديذ .دس اػمال باب  03هی
خىايین که بشخی افشاد پظ اص ایًکه اص یاساو یذیی تؼمیذ دهًذه آهىصػ دیذيذ تؼمیذ گشفتًذ.فهن آيها اص کالم يالـ بىد پظ پىلظ سعىل آيها سا دوباسه به يام ػیغی هغیخ تؼمیذ
داد و آيها يضد خذا پزیشفته ؽذيذ .به همیى ؽکل افشاد دیگشی اهشوصه يیض دوباسه تؼمیذ هی ؽىيذ چىو تؼمیذ اولیه آيها تأثیشگزاس يبىد .پىلظ دس افغغیاو با  4آیه  5هی گىیذ که
تًها "یک تؼمیذ" وجىد داسد .بشخی اص ایى آیه گماو هی بشيذ که بایذ تًها یک باس تؼمیذ گشفت اها بذیى هؼًی يیغت .پىلظ هی آهىصد که تًها یک تؼمیذ دمیمی وجىد داسد.
ً
الصم اعت که ایمايذاساو دسک کًًذ که تًها یک پیام دمیمی بشای يجات وجىد داسد و بایذ لبل اص فشو سفتى دس آب به آو ایماو بیاوسيذ .لغفا دس ایى خقىؿ خىب فکش کشده و
با هشبی خىد فذبت کًیذ.
 )4اگش هی خىاهیذ تؼمیذ بگیشیذ یک خبش فىق الؼاده اعت  .دس آعمايها و صهیى بشای ایى خبش ،وجذ و عشوس به وجىد هی آیذ اولیى کاس دػا و دس هیاو گزاؽتى تقمین خىدتاو با
ً
خذاعت  .بؼذ با هشبی خىد تماط گشفته تا ؽما سا بیؾتش ساهًمایی کًذ ،اگش والؼا بشای ایى هشدله آهاده هغتیذ .پظ بایذ هغمئى ؽىیذ تا با تمام وجىد اهىس هشتبظ با پادؽاهی
خذا و يام ػیغی هغیخ همايغىس که دس کتاب و دس ایى دسوط اص آو فذبت ؽذ سا باوس داسیذ .لبل اص ایًکه ؽما سا تؼمیذ دهین بذث دوعتايه ای سا ایجاد خىاهین کشد تا ؽما
بتىايیذ دس هىسد دسک و ایماو خىد فذبت کًیذ.
تؼمیذ ههمتشیى تقمیمی اعت که ؽما خىاهیذ گشفت و ها هی خىاهین هغمئى ؽىین که ؽما دس هىسد آو خىب فکش کشده ایذ .پظ اص تؼمیذ ػضىی اص کشیغتادلفیى دس ؽهش خىد
خىاهیذ ؽذ و هی تىايیذ با دیگش بشادساو و خىاهشاو بشای پشعتؼ و ػؾا سبايی دس هشاعن ؽشکت کًیذ  .اگش هیچ کشیغتادلفیًی اعشاف ؽما يیغت ها بشای ؽما دمایت هایی اص  ukدس
يظش خىاهین گشفت .ههن اعت به یاد داؽته باؽیذ که چه ػضى اکلژیای بضسگی باؽیذ و یا تًها باؽیذ ؽما به خايىاده جهايی بشادساو و خىاهشاو دس هغیخ تؼلك داسیذ،کغی که هشالب
ؽما بىده و اص ؽما هی خىاهذ که استباط بشلشاس کًیذ.

در نهایت
بشای هغالؼه ایى دسوط اص ؽما تؾکش هی کًین  .اهیذواسی ن که اص آو لزت بشده و بشای ؽما هفیذ بىده باؽذ .خالقايه اهیذواسین که صهاو باصگؾت ػیغی هغیخ هکايی دس پادؽاهی
خذا پیذا کًیذ به همیى خاعش اعت که دػا هی کًین که آهىصه های دمیمی ايجیل سا بپزیشیذ و دس يام يجات دهذيه هغیخ تؼمیذ بگیشیذ و اص هؾاسکت با خذا  ،پغشػ و خايىاده
ً
جهايی ایمايذاساو لزت ببشیذ.لغفا به خىايذو کتاب همذط خىد اداهه داده و يضد خذای لادس هغلك دػا کًیذ تا ؽما سا دس همه اهىس صيذگی ساهًمایی کًذ.
آیاتی بشای هغالؼه :
اػمال باب  21آیات  24تا 32
اول تیمىتائىط باب  6آیات  2تا 4
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