ﺗﻌﻤﻖ در ﮐﻼم
آﯾﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﯾﺪ؟ آﯾﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﺪ ﮐﻪ او ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ

واﺳﻄﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ آراﻣﺶ از ﺟﻨﺲ ﺧﺪا )ﮐﻪ از درک اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون اﺳﺖ( دارﯾﺪ؟
آﯾﺎ روح اﻟﻘﺪس در زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ؟ﺧﺪا را ﺷﺮ! ﺣﺎل ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﮐﺎت روﺣﺎﻧ را دارﯾﺪ ﭘﺲ رﻓﺘﺎر
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ! ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﺧﺪاﺳﺖ و
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ و روح اﻟﻘﺪس راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﻌﻠﻢ ﺷﻤﺎﺳﺖ… ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪ روﺷﻨﺎﯾ و ﻧﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ.

)اﯾـﻦ را در ذﻫـﻦ داﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﯿـﺪ‐(.اﯾﻦ آﯾـﺎت را ﻣﻄـﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿـﺪ و ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻓـﺮ ﮐﻨﯿـﺪ .اﮔـﺮ ﻻزم ﺷـﺪ دوﺑـﺎره
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در روﺷﻨﺎﯾ روز ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺑﺮﻧﺪ و از ﻋﯿﺎﺷ و ﻣﺴﺘ
و ﻓﺴﻖ و ﻫﺮزﮔ ﯾﺎ ﻧﺰاع و ﺣﺴﺪ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﻢ .ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﻠّﺢ ﺳﺎزﯾﺪ و دﯾﺮ در ﻓﺮ
ارﺿﺎی ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.روﻣﯿﺎن ۱۴‐۱۳ :۱۳آﯾﺎ در زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎه وﺟﻮد دارد؟ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ

ﺣﺎل ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن در زﻧﺪﮔ ﺧﻮدﺗﺎن دﻋﺎ ﮐﺮده اﯾﺪ؟ آﯾﺎ از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه را از زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ
دور ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ از ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨ ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻋﺰﯾﺰان ،ﻣﺮاﻗﺐ اﻓﺎر ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧ در ﻓﺮ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺲ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﻪ روی ﺧﻮد
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻓﺮ ﺧﻮد را از ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻞ ﮐﻼم
ﺧﺪا در آﯾﺪ .ﻣﺎ از اﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﻧﻤ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺧﺪای ﺧﻄﺎ ﭘﻮش اﺳﺖ و
ﺟﻨ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﺑﺎ ارزش ﻣ داﻧﺪ .ﺑﺮای ﯾ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرگ در زﻧﺪﮔ ﺧﻮد دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ .از ﻧﻮر ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ﺑﻠﻪ
ﺑﺬارﯾﺪ ﺗﺎرﯾ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ

