ارﺗﺪاد ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ
ﮐﺮد؟
ارﺗﺪاد از رﯾﺸﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧ» اﭘﺎﺳﺘﺎﺳﯿﺎ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺮﭘﯿﭽ از ﯾ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ؛ ﻧﻘﺾ و ﯾﺎ ﺗﺮک

اﯾﻤﺎن ﻣ آﯾﺪ .واژه ارﺗﺪاد در ﻗﺮن اول ﻣﯿﻼدی ﺑﺮای ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺷﻮرش ﺳﯿﺎﺳ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣ رﻓﺖ .درﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮن اول ﻣﯿﻼدی ،ارﺗﺪاد روﺣﺎﻧ ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻣﺮوزی را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس درﺑﺎره اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﯾﻮس ) ۲۳۶‐۲۵۰ﻣﯿﻼدی( ﻫﺸﺪار ﻣ دﻫﺪ .او ﮐﺸﯿﺸ از اﺳﻨﺪرﯾﻪ
ﻣﺼـﺮ ﺑـﻮد ﮐـﻪ در اواﯾـﻞ ﻗـﺮن ﭼﻬـﺎرم در اﻧﻄـﺎﮐﯿﻪ آﻣـﻮزش دﯾـﺪه ﺑـﻮد .ﺣـﺪود ﺳـﺎل  ۳۱۸ﻣﯿﻼدی ،آرﯾـﻮس،

اﻟﺴﺎﻧﺪر اول اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ اﺳﻨﺪرﯾﻪ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎﺑﻠﯿﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ و روح اﻟﻘﺪس ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺎل و ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
ﻫﺴﺘﻨﺪ .آرﯾﻮس ﺑﺮ روی ﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﺧﺪا ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ اﻣﺎ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ذات ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﺎده روی ﻣ

ﮐﺮد .آرﯾﻮس ﺗﺜﻠﯿﺚ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ ،او ﺑﺮای ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻘﺎم اوﻟﻮﻫﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮد و او را در ﺟﺎﯾﺎﻫ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺧﺪا ﻣ داﻧﺴﺖ.

اﺳﺘﺪﻻل آرﯾﻮس اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ دارای ذات و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻟﻬ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﻪ ذات او ﻓﻘﻂ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ
ذات اﻟﻬ ﺑﻮد )ﺑﻪ دوﮐﻠﻤﻪ ﻫﻮﻣﻮﺳﯿﻮس ﺑﻪ ﻣﻌﻨ دارای ﯾ ذات ﻣﺎﻧﻨﺪ او و ﻫﻮﻣﻮﯾﺴﯿﻮس ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﺷﺒﯿﻪ

ذات او ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ آوا ﻣﻌﻨ ﮐﻠﻤﻪ را زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ دﻫﺪ( .او ﺟﺎﯾﺎه ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﮐﻨﺪ» :ﭘﺪر ﻗﺒﻞ از ﭘﺴﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ .در ﯾ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧ او )ﭘﺴﺮ( وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﺴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ﺧﻠﻖ ﺷﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم در ﺑﯿﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را دارد اﻣﺎ ذات اﻟﻬ
ﻧﺪارد.

آرﯾﻮس ﻓﺮدی ﺑﺎﻫﻮﺷ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺑﺸﺎﻧﺪ ،ﺣﺘ ﺳﺮودﻫﺎﯾ ﻧﯿﺰ
ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را آﻣﻮزش ﻣ داد .ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﺬاب ،ﭘﺎرﺳﺎﯾ و ﺟﺎﯾﺎه ﻣﺤﺘﺮم او ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻠﻎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﺪف او ﮐﻤ ﻣ ﮐﺮد.

داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ دو ﻧﺘﻪ درﺑﺎره ارﺗﺪاد ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد (۱) :ارﺗﺪاد و ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﻣﺮﺗﺪ را ﭼﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﮐﻨﻨﺪ و ) (۲ﭼﺮا آﻣﻮزش ﻫﺎی ارﺗﺪادی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﺷﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺪاد

ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ و ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ارﺗﺪاد ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎل و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .دو
ﺷﻞ از ارﺗﺪاد وﺟﻮد دارد (۱) :دور اﻓﺘﺎدن از آﻣﻮزش ﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی واﻗﻌ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس و ﭘﯿﺮوی
ﮐﺮدن از آﻣﻮزش ﻫﺎی ارﺗﺪادآﻣﯿﺰ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ واﻗﻌ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ) (۲اﯾﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤ را ﮐﺎﻣﻼ
اﻧﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺮک ﮐﺎﻣﻞ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

آرﯾﻮس اوﻟﯿﻦ ﺷﻞ ارﺗﺪاد را اراﺋﻪ داد و آن ﻫﻢ اﻧﺎر ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﺎﺳ و ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻮﻫﯿﺖ
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺳﻘﻮط از ﻗﻠﻪ اﯾﻤﺎن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮک اﯾﻤﺎن )ﺷﻞ دوم ارﺗﺪاد( ﺑﻮد .ﺷﻞ
دوم ارﺗﺪاد ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺷﻞ اول آن آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد .ﯾ اﯾﻤﺎن ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺬاراﻧﻪ )ارﺗﺪاد آﻣﯿﺰ( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾ
آﻣﻮزش ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺬاراﻧﻪ ﻣ ﺷﻮد و آﻧﻘﺪر رﺷﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد اﯾﻤﺎن ﯾ ﻓﺮد را آﻟﻮده ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﻬﺎﯾ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﺷﻮد و ﻫﺪف او ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺟﺪاﯾ
ﮐﺎﻣﻞ ﯾ ﻓﺮد از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺗﺤﻘﯿﻘ ﺗﻮﺳﻂ دﻧﯿﻞ دﻧﺖ و ﻟﯿﻨﺪا ﻟﺴﻮﻻ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺒﻠﻐﺎن ﺑ اﯾﻤﺎن« اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﺴﯿﺤ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧ ﺑﺮرﺳ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺬاراﻧﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را
ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎﻣﻼ از اﯾﻤﺎن روﯾﺮدان ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﯿﺶ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﯾ) ﭘﺎن ﺗﺌﯿﺴﺖ( و
ﯾﺎ ﺧﺪا ﻧﺎﺑﺎوران )آﺗﺌﯿﺴﺖ( ﭘﻨﻬﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾ از ﺣﻘﺎﯾﻖ آزار دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ در ﻣﻘﺎم ﮐﺸﯿﺸ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﻪ اﻋﻀﺎی آﻧﻬﺎ از وﺿﻌﯿﺖ روﺣﺎﻧ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺧﺼﻮﺻﺎت ارﺗﺪاد و ﻣﺮﺗﺪ

ﯾﻬﻮدا ﺑﺮادر ﻧﺎﺗﻨ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ و رﻫﺒﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﻮد .در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد )ﮐﺘﺎب ﯾﻬﻮدا( ،روش ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ
ارﺗﺪاد را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ )ﯾﻬﻮدا ﻓﺼﻞ
 ۱آﯾﻪ  .(۳ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻓﺎع ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ ،ﯾﻬﻮدا ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎی دروﻏﯿﻦ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ
آن را ﺟﺪی ﺑﯿﺮﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ،ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن در ﮐﺸﻤﺶ و ﮐﻠﻨﺠﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﯾﻬﻮدا ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻓﻘﻂ ﺑﺮای رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﺮای ﺗ ﺗ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﭘﺲ
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮه ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﯿﻨﺶ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ارﺗﺪاد را در ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﮐﺮده و
ﺟﻠﻮی آن را ﺑﯿﺮﯾﻢ.

ﯾﻬﻮدا ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ از اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ ،دﻟﯿﻞ آن را ﻧﯿﺰ ﻣ
ﮔﻮﯾﺪ »:زﯾﺮا ﻋﺪهای ﺧﺪاﻧﺸﻨﺎس ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧ وارد ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺴﯿﺤ ﺷﺪن،
ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ دﻟﻤﺎن ﻣﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﺪون آﻧﻪ از ﻣﺠﺎزات اﻟﻬ ﺑﺘﺮﺳﯿﻢ .ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻫﻮﻟﻨﺎک اﯾﻦ
ﻣﻌﻠﻤﺎن دروﻏﯿﻦ و ﮔﻤﺮاه از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﺳﺮور و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ،
ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ«)ﯾﻬﻮدا ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  .(۴ﯾﻬﻮدا در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺳﻪ وﯾﮋﮔ ارﺗﺪاد و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺮﺗﺪ را
ﺑﯿﺎن ﻣ ﮐﻨﺪ:

) (۱ﯾﻬﻮدا ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ارﺗﺪاد ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس و زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﺗﺪان ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧ ﺑﻪ درون
ﮐﻠﯿﺴﺎ رﺧﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در دﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﻮﻧﺎﻧ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﻋﺒﺎرﺗ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻨﻮﻧﻪ
اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،وﮐﯿﻞ ﻣﺎر و ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺳﻌ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ
ذﻫﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت دادﮔﺎه رﺧﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮ آﻧﻬﺎ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ ،ﯾﻬﻮدا ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻮارد
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺪاد را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ راﺣﺘ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﮐﺮد .ﺑﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﯿﺪه آرﯾﻮس ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾ
ﺣﺮف ) اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﯾﻮﻧﺎﻧ» ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺪا ﺑﻮدن« ﯾﺎ »ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪا ﺑﻮدن« دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾ ﺣﺮف
در ﯾ ﮐﻠﻤﻪ دو ﻣﻌﻨ ﻣﺘﻔﺎوت از آن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣ ﺷﻮد( ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ آﻣﻮزش واﻗﻌ و دروﻏﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗُﺰر )  (A. W. Tozerدر ﺑﺎره اﯾﻦ ﺷﻞ از ارﺗﺪاد و ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷ از آن ﻣ ﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ روز ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺨﺖ ﻣ ﺗﻮان ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ را از ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ،ﺣﻘﯿﻘﺖ و ادای ﺣﻘﯿﻘﺖ را درآوردن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﺎ ﻫﻢ
اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ« .ﭘﻮﻟﺲ ﻧﯿﺰ درﺑﺎره رﻓﺘﺎر و ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺬاب ﻣﺮﺗﺪان و آﻣﻮز ش ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ اﻓـﺮاد ﻫﺮﮔـﺰ از ﺟـﺎﻧﺐ ﺧـﺪا ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﻧﺸﺪهاﻧـﺪ .اﯾﺸـﺎن ﻓﺮﯾﺒـﺎراﻧ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ از ﺳـﺎدﮔ ﺷﻤـﺎ
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،ﺧﻮد را رﺳﻮﻻن ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن اﮔﺮ ﺷﯿﻄﺎن
ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻧﻮر درآورد« )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۱آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۳ﺗﺎ  .(۱۴ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﺮ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾ ﻣﺮﺗﺪ را از روی ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آوردن ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺪﻋﺖ آﻣﯿﺰ
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ اﻧﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،آن را ﻃﻮری ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻞ
ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد درآﯾﺪ .وﻟ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺶ ﻟﻨﺴ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ» ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻠﯿﺪی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ«.

) (۲ﯾﻬﻮدا ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﺎر ﻣﺮﺗﺪان ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎر ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم

ﮐﺎرﻫـﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐﻔﺮآﻣﯿـﺰ اﺳـﺖ .ﯾﻬـﻮدا ﻫﺸـﺖ وﯾﮋﮔـ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴـﺖ ﻣﺮﺗـﺪان را اﯾﻨـﻮﻧﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣ ﮐﻨﺪ :ﺧﺪاﻧﺸﻨﺎس )ﯾﻬﻮدا ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  ،(۱۴ﮔﻤﺮاه )آﯾﻪ  ، (۴ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد را آﻟﻮده ﻣ

ﮐﻨﻨﺪ)آﯾﻪ  ، (۸ﺳﺮﮐﺶ )آﯾﻪ  ، (۸ﻓﺮﺷﺘﺎن را ﻣﺴﺨﺮه ﻣ ﮐﻨﻨﺪ )آﯾﻪ  ، (۸ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑ ﺗﻮﺟﻬ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ)آﯾﻪ ، (۸
ﺑﻪ دروغ ادﻋﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاب دﯾﺪه اﻧﺪ )آﯾﻪ  ،(۱۰ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ )آﯾﻪ  ، (۱۰ﻏﺮﻏﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ )آﯾﻪ
 ، (۱۶اﯾﺮادﮔﯿﺮ و ﻋﯿﺒﺠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ )آﯾﻪ  ، (۱۶ﺧﻮدﺧﻮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ )آﯾﻪ  ، (۱۶ﺧﻮدﻧﻤﺎ و ﭼﺎﭘﻠﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ )آﯾﻪ (۱۶
 ،ﺧﺪا را ﻣﺴﺨﺮه ﻣ ﮐﻨﻨﺪ )آﯾﻪ  ، (۱۸ﺗﻔﺮﻗﻪ اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ )آﯾﻪ  ، (۱۹دﻧﯿﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ )آﯾﻪ  ، (۱۹و در آﺧﺮ
اﯾﻨﻪ روح اﻟﻘﺪس در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﯿﺴﺖ )آﯾﻪ .(۱۹

) (۳ﯾﻬﻮدا ﻣ ﮔﻮﯾﺪ»،آﻧﻬﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ را اﻧﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ« .ﭼﻮﻧﻪ ﯾ ﻣﺮﺗﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ؟
ﭘﻮﻟﺲ در ﺗﯿﻄﻮس ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۵ﺗﺎ  ۱۶ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣ دﻫﺪ» ،ﮐﺴ ﮐﻪ دﻟﺶ ﭘﺎک اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
ﭘﺎک و ﺧﻮب ﻣﺑﯿﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ دﻟ ﺳﯿﺎه دارد و ﺑاﯾﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻧﺎﭘﺎک و ﺑﺪ ﻣﺑﯿﻨﺪ ،ﭼﻮن
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از درﯾﭽﮥ اﻓﺎر ﻧﺎﭘﺎک و وﺟﺪان آﻟﻮدۀ ﺧﻮد ﻣﺑﯿﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا را
ﻣﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ دروغ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ؛ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺎن ﺳﺮﮐﺶ و ﻣﻨﺤﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺧﻮﺑ ﻧﻤﺑﺎﺷﻨﺪ« .ﻣﺮﺗﺪان ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ درون واﻗﻌ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ
دﻫﻨﺪ .ﯾ اﯾﻤﺎﻧﺪار واﻗﻌ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﯾ ﻣﺮﺗﺪ ،ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎه ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺎک
و ﺑ ﮔﻨﺎه ﺷﺪه و دﯾﺮ ﺗﻤﺎﯾﻠ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﺪارد )روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱ﺗﺎ .(۲

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾ ﻣﺮﺗﺪ ﺟﺪاﯾ ﮐﺎﻣﻞ از ﺧﺪا و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ .ﯾﻮﺣﻨﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را وﯾﮋﮔ ﯾ
اﯾﻤﺎﻧﺪار دروﻏﯿﻦ ﻣ داﻧﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در واﻗﻊ از ﻣﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﭼﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .وﻗﺘ از ﻣﺎ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ از ﻣﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ« )اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ ۲
آﯾﻪ .(۱۹

ﻋﻘﺎﯾﺪ ،ﻋﻮاﻗﺐ و ﻧﺘﺎﯾﺞ دارﻧﺪ

ﺗﻤﺎﻣ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻓﻠﯿﻤﻮن ﻫﺸﺪارﻫﺎﯾ درﺑﺎره آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻏﻠﻂ دارﻧﺪ .ﭼﺮا؟ ﺑﺮای
اﯾﻨﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻗﺐ و ﻧﺘﺎﯾﺞ دارﻧﺪ .ﺛﻤﺮه ﺗﻔﺮ درﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺛﻤﺮه ﺗﻔﺮ اﺷﺘﺒﺎه و ﮐﺎرﻫﺎی
ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﺎﺷ از آن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی ﻣﺮگ ﮐﺎﻣﺒﻮج در ﺳﺎل ۱۹۷۰
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨ ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﺘ) ﻫﯿﭻ اﻧﺎری( ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ و آﻣﻮزش ﻫﺎی اوﺳﺖ .ﭘﻠﭙﻮت رﻫﺒﺮ ﺧﻤﺮﻫﺎی
ﺳﺮخ ،ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﺮز وﺣﺸﺘﻨﺎﮐ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣ
ﮔﻮﯾﺪ» ،ﺳﻮدی در زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و ﺿﺮری در ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن ﺗﻮ وﺟﻮد ﻧﺪارد«.

ﺷﯿﻄﺎن در ﺑﺎغ ﻋﺪن ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ آدم و ﺣﻮا ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪ ،او ﺑﺎ ﯾ اﯾﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪ .و ﻫﻤﺎن اﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ آدم و ﺣﻮا و ﺗﻤﺎﻣ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﻣﺤﻮم ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ درﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻣﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺮگ ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪ
ی ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا اﺳﺖ.

ﺗﺮاژدی ﺑﺰرگ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺮﺗﺪ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻮﻣ دﭼﺎر
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد درﺑﺎره رﻫﺒﺮان دﯾﻨ آن روزﮔﺎر ﻣ ﮔﻮﯾﺪ » ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﺸﺎن ﮐﻮرﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎﮐﺶ ﮐﻮرﻫﺎی دﯾﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ دو در ﭼﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد« )ﻣﺘ
ﻓﺼﻞ  ۱۵آﯾﻪ  .(۱۴ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﻠﻤﺎن دروﻏﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﯿﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻪ ﺷﺎﮔﺮدان
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘ دارﻧﺪ .ﺳﻮرن ﮐ ﯾﺮﮐﻮر ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﺴﯿﺤ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣ دﻫﺪ:

»در اﺑﺘﺪا ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آن ﻧﺎدان ﺷﺴﺖ ﻣ ﺧﻮرد اﻣﺎ وﻗﺘ دﯾﺮ ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده و ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﻣ
رود ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ دﯾﺮ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ«

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

در ﺳﺎل  ۳۲۵ﻣﯿﻼدی ،ﺷﻮرای ﻧﺨﺴﺖ ﻧﯿﻘﯿﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ و آﻣﻮزش ﻫﺎی آرﯾﻮس ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
ﺷﻮرا ﺗﻔﯿﺮ آرﯾﻮس و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اوﻟﻮﻫﯿﺖ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ در اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻘﯿﻪ ﺑﻮد » :ﻣﺎ اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺪای
ﯾﺘﺎ ﭘﺪر ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ،و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺪا و ﻧﺎﭘﯿﺪاﺳﺖ .و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺘﺎ ﻋﯿﺴﺎی
ﻣﺴﯿﺢ ،ﭘﺴﺮ ﯾﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﻮﻟﻮد ازﻟ ﭘﺪر .او ﺧﺪاﺳﺖ از ﺧﺪا ،ﻧﻮر از ﻧﻮر ،ﺧﺪای راﺳﺘﯿﻦ از ﺧﺪای راﺳﺘﯿﻦ
ﮐﻪ زاده ﺷﺪه و آﻓﺮﯾﺪه ﻧﺸﺪهاﺳﺖ ،ﻫﻢذات ﺑﺎ ﭘﺪر .و از ﻃﺮﯾﻖ او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘ ﯾﺎﻓﺖ «.

آرﯾﻮس ﻗﺮﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻌﻨﻮی او ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎﯾ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪان ﯾﻬﻮه ،ذات واﻗﻌ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ را اﻧﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﻋﯿﺴ
ﻣﺴﯿﺢ و ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ دﺷﻤﻦ ﻣﻌﻨﻮی ،اﯾﻦ ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮز ﺑﯿﻦ ﮔﻨﺪم ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺘ ﻓﺼﻞ  ۱۳آﯾﻪ ﻫﺎی ۲۴
ﺗﺎ  .(۳۰در واﻗﻊ ،ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺰدﯾ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ ارﺗﺪاد ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ
ﺷﻮد»،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ و ﯾﺪﯾﺮ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده ،از ﻫﻢ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ« )ﻣﺘ
ﻓﺼﻞ  ۲۴آﯾﻪ  .(۱۰ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﯿﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻮرش ﺑﺰرگ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﻣﺴﯿﺢ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد
)دوم ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ  (۳و از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﺧﺮ زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﺷﯿﺎدان ﻣﺬﻫﺒ دروﻏﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
»اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎی آﺧﺮ ،ﻣﺴﯿﺤ ﺑﻮدن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻣﺮدم ،ﺧﻮدﭘﺮﺳﺖ،
ﭘﻮﻟﺪوﺳﺖ ،ﻣﻐﺮور و ﻣﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؛ و ﺧﺪا را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮده ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﻣﻄﯿﻊ و ﻧﺎﺳﭙﺎس
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ زﺷﺘ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد … ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻓﺮادی ﻣﺆﻣﻦ ،اﻣﺎ در ﺑﺎﻃﻦ ﺑاﯾﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد .ﻓﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﺧﻮشﻇﺎﻫﺮ را ﻧﺨﻮر« )دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ ﻫﺎی ۲،۱و .(۵

اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﺮی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺎ
ارﺗﺪا ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای آن اﯾﻤﺎن و ﺣﻘﯿﻘﺘ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺧﻮد اﻋﻄﺎ ﮐﺮد ﺑﺠﻨﻨﺪ.

