ﺧدای اﯾن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﯾﺳت؟

ﭘﯾروی ﺑﺧش  ۲درس

ﺳﮫ ،در ﯾﮏ

اﻓراد زﯾﺎدی ﺳﻌﯽ ﮐرده اﻧد ﺗﺎ ﺗﺻوﯾری از ﺧدا ﺑﺳﺎزﻧد .ﺧدا در ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻣﯾﮕوﯾد ﺑﮭﺗر اﺳت اﯾﻧﮑﺎر را
ﻧﮑﻧﯾد.
ﺧروج ۵ ،۴ :۲۰

۱

دﻟﯾل ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺧدا ﻣﯾﮕوﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد او را در ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﻣﺣدود ﮐﻧﯾد .ھﯾﭻ
ﻣﺧﻠوﻗﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﻧﺷﺎن دھد ﺧدا ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت .ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﯾﮏ ﻣورد ،ھﯾﭻ ﮐس ﺑر روی زﻣﯾن
ﺧدا را ﺑﮫ آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً اﺳت ﻧدﯾده .ﻣﺎ ﺗرﺣﯾﺢ ﻣﯾدھﯾم ﮐﮫ ﺧدا را ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﺷﺧص ،ﯾﮏ ﺣﯾوان
 ،آب  ،آﺗش ﯾﺎ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﺷﺎن دھﯾم ﺗﺎ از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺧدا ھﺳت ﺗﺻوﯾری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .اﻣﺎ ﻣﯾﺧواﻧﯾم
ﮐﮫ ﺧدا اﯾﻧرا ﻧﻣﯾﺧواھد ﭼون ﺗﺻوﯾر ﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﺎﻗص اﺳت .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﮑر اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﯾﭻ وﻗت ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾم او را
درک ﮐﻧﯾم  ،ﺷﮑل ﺑدھﯾم ﯾﺎ ﺗﻔﺗﯾش ﮐﻧﯾم .ﭼطور ﻣﯾﺗواﻧد ﯾﮏ ﻣﺧﻠوق ﮐﺎﻣﻼً درک ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧﺎﻟﻔش ﮐﯾﺳت؟

او ﮐﯾﺳت؟

ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺧدا ﺑﮫ روﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف دﯾﮕری ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯾﮑﻧد .اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮭر ٴه او ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت
ظﺎھرا ً ﻣﮭم ﻧﯾﺳت .ﺑطور ﻧﻣوﻧﮫ ﺧدا در زﻣﺎن ﺧﻠﻘت ﻣﯾﮕوﯾد » :اﻧﺳﺎن را ھﻣﺎﻧﻧد ﺧود ﺑﺳﺎزﯾم .ﺗﺎ ﺷﺑﯾﮫ ﻣﺎ
ﺑﺎﺷد «.ﭘﯾداﯾش ۲۷ ،۲۶ :۱
در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯾﺧواﻧﯾم ﮐﮫ در زن و ﻣرد ﺗﺻوﯾر ﺧدا ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .ﮐﻠﻣ ٴﮫ ﻋﺑراﻧﯽ ﺗﺳﺎﻟم در اﯾن ﺑﺧش ﺑﮑﺎر ﺑرده
ﺷده اﺳت .ﺗﺳﺎﻟم ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺳﺎﯾﮫ دھﻧده ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﯾن ﺗﺻوﯾر ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ اﺳت .ﺳﺎﯾﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺣﻘﯾﻘت
را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اﻧﺳﺎن ﯾﮏ ﺑﺧش از ﺷﺧﺻﯾت ﺧدا را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯾﮑﻧد اﻣﺎ ھرﮔز ﺗﺻوﯾر
ﮐﺎﻣﻠﯽ از او ﻧﯾﺳت.
در اﻧﺳﺎن ﺧﺻوﺻﯾﺗﮭﺎﯾﯽ را ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﯾزی از ذات ﺧدا ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ اﻧﺳﺎن از ﺟﺳم  ،ﺟﺎن و
روح ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت .ﺟﺳم ﺗرﮐﯾﺑﯽ از اﺳﺗﺧواﻧﮭﺎ ،اﻋﺿﺎی دروﻧﯽ ،ﭘوﺳت و ﻏﯾره ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺟﺎن از
أراده ،اﺣﺳﺎس و ﻣﻧطﻖ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت .وﺟدان و ﺣس ﺑرﺗر زﯾر ﻣﺟﻣوﻋﮫٴ روﺣﮫ ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﺳﮫ ﺑﺎ
ﯾﮑدﯾﮕر ﯾﮏ اﻧﺳﺎن را ﺷﮑل ﻣﯾدھﻧد.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺧدا ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد اﻧﺳﺎن از ﺳﮫ ﺑﻌد ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت .در اﯾن درس ﻣﺑﻧﺎ را ﺑﮫ آن ﻣﯾﮕﯾرم ﮐﮫ ﺧدا
را ﻧﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﺻورت ﻣوﺟودی زﻧده ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑدن ﺗﺻور ﮐرد .ﭘس ﭼطور ﻣﯾﺗواﻧد ﺳﮫ ﺑﻌد در ﯾﮏ ﺑﻌد
ﺑﺎﺷد؟ ﺑرای ذھن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ھﻣﯾﺷﮫ ﯾﮏ راز ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد  :ﻣﺎ ھرﮔز ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾم ﮐﺎﻣﻼً آﻧرا
ﮐﺷف ﮐﻧﯾم .ﭘس ﺳﻌﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾم ذره ای از اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را اﺷﮑﺎر ﮐﻧﯾم.

داﺳﺗﺎن

ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻗﺎﯾﻖ اﺳت .در اﯾن ﻗﺎﯾﻖ اﻓرد زﯾﺎدی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺻورت
ﮔﯾﻼﺳﮭﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﻧظر ﻣﯾﮕﯾرم .ﻗﺎﯾﻖ در اﻗﯾﺎﻧوس ﭘﺎک روان اﺳت .آﺑﯽ  ،زﻻل  ،ﭘﺎک و ﺷﻔﺎف .اﻗﯾﺎﻧوس
ﻧﻣﺎدی از ﺧداﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺣﺎﺿر اﺳت .ﻧﺎم او ﺣﺎﺿر ﻣطﻠﻖ اﺳت .ﺧدا ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرﮔﺗر از ﻗﺎﯾﻖ اﺳت.
ﺧدا ﻣﺷﺗﺎق آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی داﺧل ﻗﺎﯾﻖ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧد .او آﻧﮭﺎ را دوﺳت دارد! ﺑرای ھﻣﯾن آﻧﮭﺎ
را آﻓرﯾده اﺳت .ﮔﯾﻼﺳﮭﺎی درون ﻗﺎﯾﻖ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دروﻧﺷﺎن ﮐﺛﯾف اﺳت .آﻧﮭﺎ از ﺧدا ﻣﯾﺗرﺳﻧد و او
را ﻧﻣﯾﺷﻧﺎﺳﻧد .ﺧدا ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ ﺧود را در ﻗﺎﯾﻖ ﻧﺷﺎن دھد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧظور ﯾﮏ ﮔﯾﻼس را ﭘر از
آب ﭘﺎک اﻗﯾﺎﻧوس ﻣﯾﮑﻧد و در ﻗﺎﯾﻖ ﻣﯾﮕذارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﮔﯾﻼس در ﺑﯾن ﮔﯾﻼﺳﮭﺎی دﯾﮕر ﺟﺎی ﻣﯾﮕﯾرد
آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ او ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .اﯾن ﮔﯾﻼس ﻧﻣوﻧﮫ ای ﺑرای دﯾﮕران اﺳت .ﺣﺎﻻ اﻓراد ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯾﺧواھﻧد
ﺷﺑﯾﮫ او ﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ اﺷﺧﺎﺻﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از او دوری ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ روش آﻧﮭﺎ ھم ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺷﺑﯾﮫ اﯾن
ﮔﯾﻼس ﺑﺎ آب ﭘﺎک ﺷوﻧد .ھﻣﺎن آب ﭘﺎک ﺑﺎﯾد در ﮔﯾﻼﺳﮭﺎی ﮐﺛﯾف اﻧداﺧﺗﮫ ﺷود .اﯾن ﺗﻧﮭﺎ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت
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زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﮔﯾﻼس ﮐﮫ آب ﭘﺎک درآن اﺳت ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷود و آب در ﻗﺎﯾﻖ ﭘﺧش ﮔردد .ﺣﺎﻻ آب ﭘﺎک ﺑرای ھﻣﮫ
در دﺳﺗرس اﺳت و در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺣﺿور دارد.
در اﯾن داﺳﺗﺎن ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﺿور ﺧدای ﭘدر در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺣﺎﺿر اﺳت .ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ ذات اﻟﮭﯽ در ﺟﺳم ﯾﮏ
اﻧﺳﺎن آﻣد .ﺟﺳم او از ﺑﯾن رﻓت ﺗﺎ روح او در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد .روح ﺧدا ﺑر زﻣﯾن آﻣد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻋﯾﺳﯽ از ﻣردﮔﺎن ﺻﻌود ﮔرد.

در زﻣﺎن ﺧﻠﻘت و ﭘﻧطﯾﮑﺎﺳت درﺑﺎره ﺧدا ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم؟
ﭘﯾداﯾش ۳ ،۲ :۱

۱

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻧزد
ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯾﮕﺷت ،ﮔﻔت ﮐﮫ روح ﺑﮫ ﺟﺎی او ﺧواھد آﻣد .در روز ﭘﻧطﯾﮑﺎﺳت اﯾن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد .روح
ﺧدا ﺗﺎ اﻣروز ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد.
اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن ۴-۱ :۲

۱

ﺧدا و اﻧﺳﺎن

در ﺷروع آﻓرﯾﻧش داﺳﺗﺎن آدم و ﺣوا را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا ﭼطور ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﻌﺎﺷرت ﻣﯾﮑرد .ﺑرای ﺧدا
اﻣری طﺑﯾﻌﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن دو اﻧﺳﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧد و در ﮐﻧﺎر آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد .در آﻧﺟﺎ ﻣﺣﯾط ﺻﻠﺢ و ﺷﺎدی ﺣﺎﮐم
ﺑود .ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻧﯾﮑو ﺑود.
ﻣﺎ در ﺑﺧش ﯾﮏ دﯾدﯾم ﮐﮫ ﭼطور اﯾن ﺗﺻوﯾر ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد .ﺧدا ازطرﯾﻖ اﻧﺑﯾﺎ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﭼطور اﻧﺳﺎن
ﻣﯾﺗواﻧد دوﺑﺎره ﺑﺎ او در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﺷد و ﭼﮕوﻧﮫ ﻋداﻟت  ،ﺻﻠﺢ و ﺷﺎدی ﻣﯾﺗواﻧد ﺑر زﻣﯾن ﺑﺎز ﮔردد .ﯾﮏ
ﻧﻣوﻧﮫٴ زﯾﺑﺎی آﻧرا در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم.

ﭼﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑر ﻓراز ﮐوه ﻣﯾروﻧد؟ اﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﺧدا ﭼﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد؟
ﺧروج ۱۱-۹ :۲۴

۱

در اﯾن داﺳﺗﺎن ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﭼطور ﻣوﺳﯽ و ﺑزرﮔﺎن دﯾﮕر ﺑﮫ روش ﺧﺎص ﺧدا را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯾﮑﻧﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ
ﺧدا ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺑرای او ﭼﯽ ﭼﯾزی اھﻣﯾت دارد .او ﻣﯾﺧواھد در ﮐﻧﺎر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ھﻣﺳﻔره
ﺷود .ھﻣﺳﻔره ﮔﯽ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﮭﻣﺎن ﻧوازی و راﺑطﮫ ای ﺻﻣﯾﻣﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ھر ﺑﺎر در راﺑطﮫ ﺧدا و اﻧﺳﺎن ﻣﺷﮑل ﭘﯾش ﻣﯾﺎﯾد .اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ داﺋﻣﺎ ً از ﺧدا دور
ﻣﯾﺷوﻧد .در ﻧﮭﺎﯾت ﺧدا ﺗﺻﻣﯾﻣش را ﺑﮫ اﺟرا در آورد و ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت اﻧﺳﺎن ﺑر روی زﻣﯾن  ،در
ﺷﺧص ﻋﯾﺳﯽ  ،ﻧﺷﺎن داد .ﭼون او در ﺟﺳم ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ظﺎھر ﺷد ،ﺳﺎﯾر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ از او ﺗرس ﻧداﺷﺗﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻋﯾﺳﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ای از ﻣﺣﺑت ﺧدا ﺑود .ﻣﮭﻣﺗرﯾن ھدف ﻋﯾﺳﯽ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺑزرگ ﻣﯾﺎن ﺧدا و
اﻧﺳﺎن را از ﺑﯾن ﺑﺑرد .ﻋﯾﺳﯽ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻓﻘط ﻣﯾﺗواﻧﺳت در ﯾﮏ ﺟﺎی ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﺧﺎطر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرش را اﻧﺟﺎم داد ،رﻓت .ﺧدا در ﺻورت روح اﻟﻘدس ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد در ھﻣﮫ ﺟﺎی دﻧﯾﺎ
ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎزﮔﺷت.
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ﻣﺸﻖ
از ﺧدا ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ در طﯽ دروس آﯾﻧده ﺧود را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻗﺑل از ھر درس از ﺧدا
ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ ﻓﮑر ﺷﻣﺎ را در ﺑﺎره ﺧودش ﺗﻐﯾﯾر دھد ،ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب دﯾدی ﺟدﯾد درﺑﺎره او ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
در ﺷروع اﯾن درس ﺧواﻧدﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﻧﻣﯾﺧواھد ﻣﺎ ﺑت ﯾﺎ ﺗﺻوﯾر او را ﺑﺳﺎزﯾم .ﻣردم آن زﻣﺎن اﯾن ﮐﺎر
را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗن و ﭘرﺳﺗﯾدن ﺷﯾﺋﯽ ﮐﮫ در زﻧدﮔﯾﺷﺎن ﻣﮭم ﺑود اﻧﺟﺎم ﻣﯾدادﻧد .اﻣروزه اﯾن ﻋﻣل ﮐﻣﺗر اﺗﻔﺎف
ﻣﯽ اﻓﺗد .اﻣﺎ ھﻧوز ھم ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد در زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ از ﺧدا ﻣﮭﻣﺗر اﺳت .اﮐﺛرا ً اﯾن ﭼﯾزھﺎ
زﻣﺎن زﯾﺎد را در زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﯾﮕﯾرﻧد .ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ در زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ھم ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﺧدا
ﻣﮭﻣﺗر ﺑﺎﺷﻧد؟ اﮔر ﺟواﺑﺗﺎن ﺑﻠﮫ اﺳت ،ﻣﯾﺧواھﯾد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﭼﮫ ﮐﻧﯾد؟
ﺑﺎ ﻣرﺑﯽ ﺗﺎن درﺑﺎره ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ از ﺧدا داﺷﺗﮫ اﯾد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .او ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮐﯽ اﺳت؟
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ً
ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد در طﯽ ﺑﺧش  ۲ﻣرﺗﺑﺎ اﻧﺟﯾل ﯾوﺣﻧﺎ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ﺑﺎره ﭘدر ،ﭘﺳر و روح
اﻟﻘدس ﻣﯾﺧواﻧﯾد ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد .در ﻋﯾن ﺣﺎل آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﺟﺎﻟب اﺳت و آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻧﻣﯾﻔﮭﻣﯾد و
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﺗﺎزه اﺳت را ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد.

اﺻﻮل ۵
ﺧﺪا روح اﺳﺖ  ،ﺟﺴﻢ ﻧﺪارد .او ھﻤﮫ ﺟﺎ اﺳﺖ .او ﯾﮏ اﺳﺖ و در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺪر  ،ﭘﺴﺮ و
روح ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ.
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آﯾﺎت درس ۶
ﺧروج ۵-۴ :۲۰

۴ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺟﺳﻣﮫ ﯾﺎ ﺑﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻻ در آﺳﻣﺎن و
از آﻧﭼﮫ ﭘﺎﺋﯾن ﺑر روی زﻣﯾن و آﻧﭼﮫ در آب زﯾر زﻣﯾن اﺳت،
ﺑرای ﺧود ﻧﺳﺎز ۵.در ﺑراﺑر آن ھﺎ زاﻧو ﻧزن و آن ھﺎ را
ﭘرﺳﺗش ﻧﮑن ،زﯾرا ﻣن ﺧداوﻧد ،ﮐﮫ ﺧدای ﺗو ﻣﯽ ﺑﺎﺷم ،ﺧدای
ﻏﯾور و ﺣﺳود ھﺳﺗم و ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن دﺷﻣﻧﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺗﺎ
ﻧﺳل ﺳوم و ﭼﮭﺎرم ﻣﺟﺎزات ﻣﯽ ﮐﻧم.

ﭘﯾداﯾش ۲۷-۲۶ :۱

۲۶ﭘس از آن ﺧدا ﻓرﻣود» :ﺣﺎﻻ اﻧﺳﺎن را ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم.
آن ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺎ و ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑر ﻣﺎھﯾﺎن
ﺑﺣری و ﭘرﻧدﮔﺎن آﺳﻣﺎن و ھﻣﮫٴ ﺣﯾواﻧﺎت ،اھﻠﯽ و
وﺣﺷﯽ ،ﺑزرگ و ﮐوﭼﮏ و ﺗﻣﺎم زﻣﯾن ﺣﮑوﻣت
ﮐﻧﻧد۲۷ «.ﭘس ﺧدا اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺻورت ﺧود آﻓرﯾد .اﻧﺳﺎن
را ﺑﮫ ﺻورت ﺧدا آﻓرﯾد .آن ھﺎ را زن و ﻣرد آﻓرﯾد.

ﭘﯾداﯾش ۳-۲ :۱

۲زﻣﯾن ﺧﺎﻟﯽ و ﺑدون ﺷﮑل ﺑود .ھﻣﮫ ﺟﺎ آب ﺑود و
ﺗﺎرﯾﮑﯽ آﻧرا ﭘوﺷﺎﻧﯾده ﺑود و روح ﺧدا ﺑر روی آﺑﮭﺎ
ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐرد ۳.ﺧدا ﻓرﻣود» :روﺷﻧﯽ ﺑﺷود« و
روﺷﻧﯽ ﺷد.
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اﻋﻣﺎل رﺳوﻻن ۴-۱ :۲
۱وﻗﺗﯽ

روز ﻋﯾد ﭘﻧﺗﯾﮑﺎﺳت رﺳﯾد ،ھﻣﮫٴ ﺷﺎﮔردان در ﯾﮑﺟﺎ
ﺑﺎ ﯾﮑدل ﺟﻣﻊ ﺑودﻧد ۲.ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺻداﯾﯽ ﺷﺑﯾﮫ وزش ﺑﺎد ﺷدﯾد
از آﺳﻣﺎن آﻣد و ﺗﻣﺎم ﺧﺎﻧﮫ ای را ﮐﮫ در آن ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﻧد
ﭘُر ﺳﺎﺧت ۳.در ﺑراﺑر ﭼﺷم آﻧﮭﺎ زﺑﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد
زﺑﺎﻧﮫ ھﺎی آﺗش ظﺎھر ﺷد ﮐﮫ از ﯾﮑدﯾﮕر ﺟدا ﮔﺷﺗﮫ و ﺑر
ھر ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﻗرار ﮔرﻓت ۴.ھﻣﮫ از روح اﻟﻘدس ﭘُر
ﮔﺷﺗﻧد و ﺑﮫ طوری ﮐﮫ روح ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﻗدرت ﺗﮑﻠم ﺑﺧﺷﯾد
ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی دﯾﮕر ﺷروع ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ﮐردﻧد.

ﺧروج ۱۱-۹ :۲۴

۹ﻣوﺳﯽ ﺑﺎ ھﺎرون ،ﻧﺎداب ،اﺑﯾﮭو و ھﻔﺗﺎد ﻧﻔر از ﺑزرﮔﺎن
ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﺑﺎﻻی ﮐوه رﻓﺗﻧد ۱۰و ﺧدای ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل را
دﯾدﻧد ﮐﮫ زﯾر ﭘﺎھﺎﯾش ﻓرﺷﯽ از ﯾﺎﻗوت ﮐﺑود ﮐﮫ ﺑﺳﺎن
آﺳﻣﺎن آﺑﯽ ﺻﺎف و ﺷﻔﺎف ﻣﯽ ﻧﻣود ،ﮔﺳﺗرده ﺷده
اﺳت ۱۱.ﮔرﭼﮫ ﺑزرﮔﺎن اﺳراﺋﯾل ﺧدا را دﯾدﻧد ،اﻣﺎ آﺳﯾﺑﯽ
ﺑﮫ آن ھﺎ ﻧرﺳﯾد .ﺳﭘس آن ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺧوردﻧد و
ﻧوﺷﯾدﻧد.
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