
 
ایامنـداران اهـل کتاب بـه اخـتصار ۲۸ اعـتقاد بنیادی ایامنی دارنـد. در نـوشـته ذیل، منت رسمی این اعـتقادات که در نشسـت مجـمع عـمومی ایامنـداران 

اهل کتاب به رأی گذاشته شد همراه با منابع ذکر شده است. 
زدیکی هـا بـا شام در حـال سـخن گفنت اسـت بیدار شـوید. یک برب   دنیایی را تـصور کنید که شام بـا صـدای طـوطی که روی درختی در این نـ
خیلی بزرگ کنار شام خوابیده بـاشـد امـا شام از آن منیترسید زیرا که او حیوان خـانگی شامست و حیوانـات دیگر را منیخورد. بلکه او مـانـند یک غزال 
عـلف خوار اسـت. اگـر دمـش را بـه پـاهـای برهـنه شام مبـالـد شام را نـگران منیکند برای اینکه کثیف نیست. وقتی بـه بـاال مینـگرید، مـتوجـه درخـت مـو بـا 
خـوشـه هـای انـگور آبـدار و گـوشـت آلـویی میشـوید که بـاالی رستان را پـوشـانـده اسـت؛ و در ضـمن بـه خرک احتیاجی نیست زیرا که درخـت مـو وزن 
خود را تحـمل میکند. پرتوهـای خورشیدی از برگـهای مواجـش عـبور میکنند و در نتیجه سـایه و روشـن زیبایی در چشامن شام بـه وجود میآورنـد. بـعد 
از طـلوع آفـتاب وقتی بیشرت مردم بـا عجـله راهی کار روزانـه میشـونـد ولی شام کاری نـدارید که بـه خـاطرش عجـله کنید چـه حـس خـوبی دارد. شام بـا 
راغ بـال میوه را از درخـتان بـاغ خـودتـان جـمع میکنید در حـالی که بـه رصف صـبحانـه بـا یکی از هـمسایگانـتان میانـدیشید. در بـاغ مـجاور نیز  فـ
هـمسایگان شام مـشغول همین فـعالیت هـا هسـتند. هیچ کس بـه خـاطـر کار خسـته منیشـود و تـند مزاج نیست زیرا دمـای هـوا عـالی اسـت و همیشه 

نسیمی مالیم می وزد. برای رفنت به جایی عجله وجود ندارد زیرا اینجا زمان نامحدود است و حتی هیچ کس منیمیرد. 
 آیا تـصور شام از بهشـت همین میبـاشـد؟ خـوب وضعیت زمین در ابـتدای آفـرینش آن تـوسـط خـدا اینگونـه بـود. خـدا رشارت و نـابـودی که 
رمـای شـدید و مرگی نـبود. حیوانـات یکدیگر را منیخـوردنـد و انـسانـها نیز  مـخالـف نیکی اسـت را خـلق نکرد. در ابـتدا هیچ رشارت، بیامری، رسما و گـ
حیوانـات را منیخـوردنـد. این جـهانی عـالی بـود. عهـد عتیق میگـوید که خـدا هـر چـه سـاخـته بـود، دید و هامنا "بسیار نیکو" بـود. (سـفر پیدایش بـاب ۱ 

آیه ۳۱ را ببینید). 
  اگـر خـدا رشارت را خـلق نکرد پـس از کجا آمـد؟ آیا او اجـازه خـواهـد داد آن تـا بـه ابـد ادامـه پیدا کند؟ آیا او بـه بیامری، مرگ و رشارت پـایان 
خواهـد داد یا بـدبختی هـای این دنیا بـطور نـامـعلومی ادامـه خواهـند داشـت؟ خرب خـوش این که خـدا در ابـتدا هـمه چیز را عـالی آفـرید و یک روز خـدا 

به رشارت پایان خواهد داد. یک روز، ما در دنیایی که به آن اشاره شد با توجه به طرح نخستین خدا زندگی خواهیم کرد. 
 مـا کجا را بـاید برای یافنت خـاسـتگاه این دنیا، گـناه و ریشه کنی پـایانی رشارت بـه دسـت خـدا بـجوییم؟ اگـر هامنطور که برخی میگـویند خـدا 
بـخشنده، رحیم و بـامـحبت اسـت، آیا برای این پرسـشهای اسـاسی پـاسخی نـدارد؟ او قـطعاً بـامـحبت، بـخشنده و رحیم اسـت و پـاسـخ هـا را تـامین کرده 

است! همه پاسخ ها در کالم خدا یافت میشوند. 
 در ابـتدا، خـدا آسامنها و زمین را آفـرید. کالم خـدا بـه مـا میگـویند که خـدا هـمه را در ۶ روز واقعی آفـرید و نـه در ۶ سیر طـوالنی تکاملی. 
رضیه تکامـل، یک بـازی  رسـند بـود و اینکه "بسیار نیکو" بـود. از سـوی دیگر فـ کالم خـدا همچنین بـه مـا میگـوید که خـدا بـه خـاطـر خـلقتش بسیار خـ
شـانـس اسـت که برای بـقای آن بـه مـبارزه مخـلوقـات مـحتاج اسـت. حیوانـات یکدیگر را میخـورنـد و فـقط قـویرتین زنـده میمـانـد. امـروز که بـه جـهان 
مینـگریم، ممکن اسـت تـئوری تکامـل بـه نـظر حقیقت داشـته بـاشـد، امـا کالم خـدا نـشان میدهـد که در ابـتدا خـدای بـامـحبت هـمه چیز را عـالی سـاخـت 

و مرگ وجود نداشت. 
 تـعجب فرشـتگان را زمـانی که خـدا درسـت جـلوی چشامن آنـها بـه هـمه چیز تـنها بـا گفنت، مـوجـودیت میبخشید را تـصور کنید! در جـایی که 
هـم اکنون زمین وجود دارد فـضایی تهی بود امـا خـدا گـفت، "روشـنایی بـشود." در دم روشـنایی شـد. خـدا گـفت، "آبـها در یکجا جـمع شونـد." و آن اتـفاق 
ردد" و چنین شـد. سـپس خـدا سیاره هـا و پـس از آن خـورشید، مـاه و سـتارگـان را خـلق کرد. فـقط بـه بـزرگی  افـتاد. خـدا گـفت، "خشکی ظـاهـر گـ
خـورشیدمـان بیندیشید. آیا میدانسـتید که خـورشید ۱.۳ میلیون بـار از نـظر حجـم از زمین مـان بـزرگرت اسـت؟ بـا این حـال خـدا بـه سـادگی گـفت و آن از 
نیستی بـوجـود آمـد. سـپس خـدا جـانـوران، هـمه جـانـدارانی که میتـوانـند بـر طـبق خـواسـت خـودشـان فکر و حرکت کنند را خـلق کرد. شـگفت آور اینکه 

همه چیز توسط فرمان خدا اتفاق افتاد. 
 فرشـتگان فرضیه تکامـل را بـاور نکردنـد. آنـها شـاهـدان خـلقت بودنـد و قـدرت عظیم خـدا را دیدنـد. آنـها میدانـند که خـدا برای خـلقت دنیا بـه 
قرون طوالنی و چرخـه تـنازع نژادهـای اصـلح برای بـقا احتیاج نـدارد. فـقط طی چـند روز کار را بـه امتـام رسـانـد. شکی نیست که خـدا بـه تـدریج و طـبق 

شیوه دلخواهش حیات را خلق کرد تا فرشتگان از هر چیز جدید لذت بربند، به مانند جرعه جرعه نوشیدن یک فنجان چای خوب. 
  ولی سـپس خـدا کاری مـتفاوت انـجام داد؛ مـانـند یک سـفالـگر، او خـاک را از زمین برداشـت و جـسم انـسان را برسشت. در شکل، جـسم شـبیه 
بـه خـدا آفـریده شـد. ولی الـبته بسیار سـاده تـر بود؛ بـنابراین خـدا بـه انـسان (آدم) روح حیات دمید و انـسان نـفس زنـده شـد. آن رویدادی بسیار شخصی 
و صمیمی بـود. آیا میتـوانید راهی ویژه تـر و مـحبت آمیز تـر از این راه که خـدا برش را خـلق کرد تـصور کنید؟ شام بـا چنین تـوجهی میتـوانید مطمنئ 

باشید که خدا مراقب شامست و به شام محبت میکند! 
 روز شـشم خـلقت بـود که خـدا آدم را مـوافـق شـبیه خـود آفـرید (برای مـثال، از بسیاری از َجـهات شـبیه بـه خـودش.) آدم تـوانـایی داشـت تـا بـر 

همه حیوانات حکومت کند. او قابلیت اخالقی داشت که هیچ یک از حیوانات نداشتند. آدم میتوانست بین نیک و بد را متیز دهد. 
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  او میتـوانسـت خـدا و دیگران را مـحبت کند، نـه از روی غـریزه بلکه بـا فـهم و ادراک. کالم خـدا میگـوید که خـدا مـحبت اسـت. سیرتـش، 
شخصیتش و هـمه وجـودش مـحبت اسـت. همۀ اعامل، هـمه آرزوهـا و خـواسـتش در مـحبت ریشه دارد. برخی مردم فکر میکنند احکام و معیار خـدا 
محـدود کننده هسـتند. ولی احکام خـدا جـلوه سیرتـش هسـتند. خواسـت او مـحافـظت از مـا در برابـر چیزهـایی اسـت که بـه مـا آسیب میرسـانـند؛ بـنابراین 
رای آنـچه هسـت و  احکام خـدا مـحبت اسـت و بـه انـدازۀ خـود او مـقدس هسـتند. آرزوی خـدا این اسـت که مـا او را از روی مـحبت خـدمـت کنیم و بـ
کاری که برایامن انـجام داده اسـت قـدردانی کنیم. او اطـاعـت بـا زور را منیخـواهـد. پـس برای مـحبت کردن بـدون خـودخـواهی بـاید احکام خـدا را بـجا 

آوریم. 
 خـدا همچنین بـه آدم آزادی انـتخاب داد. او میتوانسـت خـدا را مـحبت کند یا او را نـپذیرد. اگـر خـدا بـه آدم آزادی اخالقی منیداد، برش هیچ 
تـفاوتی بـا حیوانـات یا حتی ربـاتـها منی داشـتند. آنـها میتوانسـتند نـافرمـانی کنند. اینجاسـت که موضـوع خیلی جـالـب میشود و مـا بـاید توجـه ویژه ای بـه 
آن بکنیم. زمـانی که خـدا بـه انـسانـها فرصـت داد که اصـول او را بـپذیرنـد یا رد کنند، بـا خـطر هـمراه بـود. آن واقـع میشـود که اغـلب مـحبت خـطرنـاک 
اسـت! اگـر انـسان شـورش بـر علیه خـدا را انـتخاب کند چـه میشـود؟ او چـگونـه پـاسـخ آن را خـواهـد داد؟ از طرف دیگر اگـر خـدا هرگـز بـه مخـلوقـات 

باهوش توان انتخاب منیداد، محبت بر پایه اطاعت و قدرشناسی از سیرت خدا هرگز وجود نداشت. 
 بـر طـبق کالم خـدا، خـدا بـه آدم حکومـت بـر هـمه زمین و هـمه مخـلوقـات را بخشید. او همچنین برش را کثیر آفـرید. خـدا بـه آدم یک همیار 
داد (همرسی بـنام حوا). خـدا حوا را از یکی از دنـده هـای آدم آفـرید و فرمـود، "از این سـبب مرد پـدر و مـادر خـود را ترک کرده، بـا زن خـویش خواهـد 
پیوسـت و یک تـن خـواهـند شـد." (سـفر پیدایش بـاب ۲ آیه ۲۴). حـال این عـبارتی بسیار جـالـب اسـت! آدم و حـوا هـر دو دارای تـن هسـتند امـا خـدا 
فرمـود آنـها یک تـن بـودنـد! چـطور ممکن اسـت؟ بـه گـفته خـدا، زمـانی که مـا ازدواج میکنیم، بـه همرسمان بـه گـونـه ای میپیونـدیم که مـا دیگر دو تـن 

نیستیم بلکه یک تن. 
 بـرخی ممکن اسـت بـگویند، " اگـر خـدا میگـفت یک روح یا یک نیت، مـن بهـرت میفهمیدم امـا درک اینکه دو شـخص جـدا از هـم میتـوانـند 
یک تـن بـاشـند سـخت اسـت!" این بـدرسـتی امری رسی اسـت که منیتوان بـه آسـانی آن را توضیح داد؛ امـا فـقط بـه خـاطـر اینکه مـا منیتوانیم درکش کنیم 
آن را اشـتباه منیکند. این بـدان مـعناسـت که مـا بـاید بـه گـفته هـای خـدا اعتامد کنیم. مـا کیستیم که بـه خـدا بـگوییم زن و شـوهـر دو تـن جـدا از هـم 
هسـتند بـنابراین منیتوانـند یک تـن بـاشـند؟ خـدا میدانـد که چـه میکند و توسـط موسی نبی فرمود که آنـها یک تـن هسـتند؛ بـنابراین مـا بـاید در حـضور 

اظهارات خدا سکوت کنیم حتی اگر آنها را منیفهمیم. 
 کالم خـدا آشکار میکند که در روز هـفتم خـلقت خـدا از هـمه کارهـایش دسـت کشید. او آرام گرفـت. نـه بـه خـاطـر اینکه او خسـته بـود، بلکه 
رای انـسان تـقدیس منـود. هیچ کس مـانـند خـود خـدا در آن روز کار  بـه خـاطـر اینکه هـمه چیز آفـریده شـد. خـدا روز هـفتم را مـبارک خـوانـد و آن را بـ
نکرد. قـبل از اینکه هیچ مـذهـبی در دنیا بـاشـد، خـدا روز هـفتم هـفته را آفـرید و مـبارک خـوانـد، روزی که مـا اکنون شـنبه میخـوانیم. او آن را روزی 

1مقدس ساخت. ما نیز این روز را سبت میخوانیم. (اعتقاد بنیادی شامره ۶ : خلقت را ببینید.) 

اغ بـود. تـا زمـانی که آدم و حـوا از درخـت حیات    خـدا آدم و حـوا اولین انـسانـها را در بـاغی بـنام عـدن گـذاشـت. درخـت حیات در وسـط بـ
میخوردنـد آنـها هرگـز منیمردنـد. آیا تـا بـه حـال تـصور کرده اید که میوه آن درخـت چـه شکل و چـه مزه ای دارد؟ خوب، آنـانی که حیات ابـدی را از خـدا 
دریافـت میکنند یکبار دیگر از آن در زمین نـو خـواهـند خـورد. کالم خـدا بـه مـا میگـوید که درخـت حیات دوازده نـوع مـختلف میوه میدهـد، در هـر 

ماه یک نوع! 
 در باغ عـدن درخـت مـعرفـت نیک و بـد نیز بـود. خـدا بـه آدم و حـوا امـر فرمـود از درخـت مـعرفـت نیک و بـد زنـهار نـخورید یا خـواهید مرد. 
خیلی سـاده بود؛ اگـر آدم و حوا بـه خـدا اعتامد میکردنـد و او را پیروی میکردنـد، آنـها تـا ابـد میزیستند. در میوه آن درخـت هیچ نـوع مـعجون یا مـادۀ 
ویژه ای نـبود که مـعرفـت رش را افـشا کند. مـعرفـت رش نتیجه طبیعی نـافرمـانی از اوامـر خـداسـت؛ بـنابراین آدم و حوا فـقط میتوانسـتند عصیان و گـناه 
را تجـربـه کنند اگـر خـدا را نـادیده بگیرنـد؛ امـا تـا زمـانی که زوج جـوان اطـاعـت میکردنـد، آنـها مـعرفـت رش را نـخواهـند داشـت زیرا در میان آنـها وجـود 

نخواهد داشت. 
 سـپس یک روز حـوا در حـال قـدم زدن در باغ بـود و مـار را در درخـت مـعرفـت نیک و رش دید. آن بـا او سـخن گـفت! چـه فکری میکنید اگـر 

مار با شام سخن بگوید؟ حوا باید مجذوب شده باشد زیرا جوابش را داد! 
 مـار گـفت، "آیا خـدا حقیقتاً گـفته اسـت که از هـمه درخـتان باغ نـخورید؟" و سـپس زن بـه مـار گـفت: "از میوه درخـتان باغ میخوریم، لکن از 
میوه درختی که در وسـط باغ اسـت، خـدا گـفت از آن مـخورید و آن را ملـس مکنید، مـبادا مبیرید." مـار بـه زن گـفت: "هـر آینه نـخواهید مرد، بلکه خـدا 

میداند در روزی که از آن بخورید، چشامن شام باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود." سفر پیدایش باب ۳ آیات ۱ الی ۵. 
رانـه ای که مـار بـر علیه خـدا سـاخـت شـدید؟ مـار گـفت که خـدا بـه آدم و حـوا دروغ گـفته بـود. او گـفت آنـها   آیا مـتوجـه تـهمت هـای مـاهـ
رد. بلکه بـه سـطحی بـاالتـر از آن که هسـتند خـواهـند رسید! او تلقین کرد که خـدا مسـئله نیکی را از آنـها پـنهان کرده بـود. اینها زیرکانـه  نـخواهـند مـ

هستند، اما تهمت هایی بزرگ. آنها سایه ای بر شخصیت محبوب خدا و مهربانی ذاتی اش میافکنند. حوا چه کرد؟ 
 حوا مـار را بـاور کرد و میوه را خورد! این اشـتباهی سـاده یا ضعفی برای وجودش نـبود. بلکه او بـه خـدا شک کرد و بـه دیگری اعتامد کرد. او 
بـر علیه خـدا طغیان کرد. سـپس میوه مـمنوعـه را بـه همرسش آدم داد و او نیز آن را خـورد. خـدا بـا این وضعیت چـه خـواهـد کرد؟ او گـفته اسـت اگـر 
رفنت حیات دهـنده اسـت. آیا خـدا این زوج را بـدون هیچ بـحث  رفنت خـدا نـادیده گـ میوه را بـخورنـد، خـواهـند مرد. آن حکمی دلـخواه نـبود. نـادیده گـ

بیشرتی از بین خواهد برد؟ 
 خـدا نزد آدم و حـوا آمـد و آنـان را نـدا در داد. بـا وجـود اینکه هرگـز از خـدا نرتسیده بـودنـد، آدم و حـوا رشمسار بـودنـد، احـساس گـناه کردنـد، 
فهمیدنـد که عـریان بـودنـد و خـویشنت را از حـضور خـدا پـنهان کردنـد. این هامن کاری اسـت که گـناهکاران میکنند. آنـها تـالش میکنند اعامل خـود را 
برای اجـتناب از بی آبرویی پـنهان کنند. بـا نـدایی آرام خـدا آدم را گـفت چرا میترسـد و چرا پـنهان شـده بـود. خـدا میدانسـت چـه اتـفاقی افـتاده اسـت، 
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ولی او بـه آدم فرصتی دوبـاره میدهـد تـا بـه گـناهـش اعرتاف منـوده و تـوبـه کند. آدم اعرتاف کرد ولی فوراً حوا را مالمـت منـود. حوا بـه نـوبۀ خـود مـار را 
مالمت منود. گناه با مردم چنین میکند، باعث میشود دیگران را به خاطر اشتباهامتان مالمت کنیم. 

 آدم و حوا از لـحاظ جسامنی و اخالقی موافـق شـبیه خـدا خـلق شـدنـد. آنـها هیچ متـایلی بـه گـناه و خودخواهی نـداشـتند. روح خـدا تـنها چیزی 
اسـت که میتـوانـد فرد را مـتواضـع سـازد، ولی هـم اکنون آنـها خـدا را نـادیده گرفـتند و اربـابی دیگر یعنی مـار را انـتخاب کردنـد. زمـانی که آنـها مـار را 

بعنوان اربابشان انتخاب کردند، طبیعتشان شبیه او شد و رشوع به مالمت یکدیگر کردند. (در ادامه توضیح خواهیم داد که مار که بود.) 
 عـلم مـدرن کدهـای ژنتیکی را بـاز کرده اسـت و بـه روشنی نـقش وراثـت را در خـصوصیات بـه ارث رسیده تـوضیح داد؛ بـنابراین فهمیدن اینکه 
ردنـد آسـان اسـت. حتی امـروز زمـانی که انـسانـها بـه دنیا میآیند، فـقط  فـرزنـدان آدم و حـوا طبیعت رشم آور، خـودخـواه و گـناهکارشـان را بـه ارث بـ
میتـوانـند طبیعت آدم و حـوا بـعد از نـافرمـانی از خـدا را دریافـت کنند. از اولین لحـظات زنـدگیامن در این جـهان افـعال و رفـتارمـان بـا خـودخـواهی در 
آمیخت و خودخواهی در نـهایت منجـر بـه گـناه میشود. پـس مـا در طبیعتامن گرایش بـه گـناهی داریم که مـا را نـاپـاک و نـاالیق ورود بـه حـضور خـدا و 

2داشنت زندگی ابدی میکند. کالم خدا میگوید که همه گناه کرده اند و به جالل خدا منیرسند. (اعتقاد بنیادی شامره ۷ : طبیعت انسان را ببینید.) 

رار   خـدا بـه جـای اینکه بی درنـگ آدم و حـوا را از بین بربد بـا آنـها عهـدی بسـت. او عهـد بسـت در میان ذریّت مـار و ذریّت حـوا عـداوت قـ
دهـد. او عهـد بسـت که از ذریت زن کسی بـه دنیا خواهـد آمـد که بـر مـار غـلبه خواهـد منود. مـار بـه نسـل زن آزار میرسـانـد ولی در نـهایت شکست می 
خـورد. امیدی وجـود داشـت! آدم و حـوا خـواهـند مرد امـا نـه بی درنـگ. آنـها نیز امیدوارنـد بـوسیله نـجات دهـنده که بـر مـار غـلبه خـواهـد کرد از مرگ 
رتانید! در نـهایت، بـعنوان منـادی از نـجات  رای زوج سـاقـط در گـناه گسـ رخیزنـد و دوبـاره زنـدگی کنند. این خربی بـاور نکردنی بـود! خـدا بـخشش را بـ بـ
دهـنده برای آمـدن، خـدا سیستمی از قـربـانی ایجاد منود تـا آدم و حوا بـا ایامن آن را بـه جـا آوردنـد. بـه نـظر میرسـد خـدا خودش اولین قـربـانی را تـدارک 
رگی فـوری شـد که آنـها  دید زیرا آدم و حـوا پـوسـتهایی از حیوان از خـدا دریافـت کردنـد تـا عـریانی خـویش را بـپوشـانـند. در واقـع حیوان متحـمل مـ

سزاوارش بودند. حال اجازه دهید دریابیم که مار که بود و از کجا آمد. 
 کالم خـدا ّرسی را برای مـا بـازگـو میکند که مـار تـفاوتی بـا شیطان نـداشـت. ولی شیطان از کجا آمـد؟ آیا شیطان همیشه وجـود داشـته اسـت؟ 
رای پـاسـخ بـه آنـها نـظریههـای بسیاری را مـطرح میکنند. ولی کالم  اگـر خیر، آیا او همیشه رش بـوده اسـت؟ اینها پرسـشهای مهمی هسـتند و انـسانـها بـ

خدا تنها منبع موثق حقیقت برای این مسئله است. اجازه بدهید ببینیم که انبیاء در کالم خدا چه بر ما آشکار میکنند. 
 خـدا در قرون گـذشـته فرشـته ای بـه نـام لوسیفر را آفـرید که در مرتـبه ای بـاال بود. او از متـام فرشـتگان دیگر بسیار زیباتـر و بـاهوشـرت بود. در 
او رشی نـبود. ولی درسـت هامنطور که خـدا بـه انـسان هـا توانـایی انـتخاب داد، او بـه فرشـتگان نیز توانـایی انـتخاب بین طغیان یا پیروی از خـدا بـر پـایه 
مـحبت را داد. بـه وقـتش و برای دلیلی که مـا درک منیکنیم، لوسیفر خواسـت که بـا خـدا یکسان بـاشـد. او میخواسـت که فرمـانروای آسامن بـاشـد و مورد 
رار گیرد. نـاپـسند بـه نـظر میرسـد ولی این هامن کاری اسـت که خـودپـسندی انـجام میدهـد. انـسانـها را وادار بـه افکار و کارهـای نـاپـسند  رسـتش قـ پـ

میکند. 
 لوسیفر بـه فرشـتگان دیگر گـفت که خـدا حـاکمی ظـامل بود. او گـفت: خـدا ادعـا کرد که خودخواه نـباشـد ولی بـه اطـاعـت و عـبادت هـمگان نیاز 
رشـتگان  رای آزادیهای فـ راین خـودش را نـقص میکند. لـوسیفر پیشنهاد داد که هیچ کس بـه اطـاعـت خـدا نیاز نـدارد. او گـفت: احکام خـدا بـ دارد، بـنابـ
محـدودیت بـود. او گـفت: اگـر هـمه در بـند احکام خـدا نـبودنـد، همیشه کارهـای درسـت را انـجام میدهـند برای اینکه هـمه مخـلوقـات بـدون کمک خـدا 

مقدس هستند. او گفت: خدا نیکی را از بقیه مخلوقات دریغ کرده بود. 
 خـدا و فرشـتگان وفـادار تالش کردنـد تـا لوسیفر و فرشـتگان مـتمرّد را نسـبت بـه خـطاهـایشان مـتقاعـد کنند ولی آنـها منیخواسـتند بـپذیرنـد. خـدا 
چـه میکند؟ فرشـتگان تـا بـه حـال چنین اتـهامـات سختی را نشنیده بـودنـد و هرگـز متردی وجـود نـداشـت. تـا قـبل از این هـمه چیز آرام و هامهنگ بـود. 
رشـتگان بـاقی میمـانـد. بـذر اتـهام بـر علیه خـدا ادامـه مییافـت تـا بـه  اگـر خـدا بـالفـاصـله لـوسیفر را نـابـود میکرد روح رسکشی در اذهـان بـرخی فـ

تردیدهایی درباره سیرت حقیقی خدا تبدیل میشد. اطاعت بر پایه محبت از بین میرفت. خدا در تالش بود! 
 تـنها راه بـه دسـت آوردن اطمینان هـمه مخـلوقـات بـاهـوش این بـود که لـوسیفر اجـازه داشـته بـاشـد اصـول طغیانـش بـر علیه خـدا را کامـل کند 
راین لـوسیفر شیطان شـد (مـتخاصـم). مـتاسـفانـه شیطان بسیاری از  بـطوری که هـمه خـلقت بـتوانـند شـاهـد نـتایج کنار گـذاشـنت احکام خـدا بـاشـند؛ بـنابـ
فرشـتگان را مـتقاعـد کرد که او را در طغیانـش بـر علیه خـدا دنـبال کنند. در نتیجه خـدا خـواسـت تـا شیطان برای دوره ای وجـود داشـته بـاشـد تـا همگی 

بتوانند بین اصول متواضع محبت خدا و اصول خوددوستی شیطان یکی را انتخاب کنند. 
 شیطان و فرشـتگانـش بـر علیه میکائیل فرشـته مـقرب و فرشـتگانـش جـنگ کردنـد و فرشـتگان رسکش جـای خـود را در آسامن از دسـت دادنـد. 
هـنگامی که آنـها بـه زمین انـداخـته شـدنـد، شیطان بـه مـار مـبدل شـد و مترکزش را بـر فـریب آدم و حـوا قرار داد. هـنگامی که آنـها انـتخاب کردنـد بـجای 

3خدا شیطان را باور کنند، آنها این جهان را به نربدی بزرگ بین خدا و شیطان تبدیل کردند. (اعتقاد بنیادی شامره ۸: نربد بزرگ را ببینید.) 

 بـه خـاطـر دارید که حکومـت بـر زمین بـه آدم و حـوا سـپرده شـد. زمـانی که بیعتشان را بـا قـبول تـوصیه شیطان بـه او دادنـد، در واقـع آنـها 
راین شیطان مـدعی شـد که این جـهان از آن اوسـت. عـالوه بـر طبیعت خـودخـواهی که تـوسـط آدم و حـوا  حکومـتشان بـر زمین را بـه او سـپردنـد؛ بـنابـ

منتقل شد، اصول شیطان نیز در فرزندان آدم و حوا مشاهده شدند. 
 آدم و حوا فرزنـدان بسیاری داشـتند ولی دو تـن از مـعروفرتین قـائـن و هـابیل بودنـد. یک روز قـائـن و هـابیل برای خـدا هـدیه ای آوردنـد. قـائـن 
رای خـداونـد آورد. در حـالی که هـابیل از تـعالیمی که خـدا بـه آدم و حـوا داده بـود اطـاعـت کرد و  بـر خـالف فرمـان خـدا هـدیه ای از مـحصول زمین بـ
حیوان قـربـانی منود. الـبته که خـدا از هـدیۀ قـائـن نـاراضی بود. بـا اهـدای مـحصول زمین قـائـن بـه خـدا نـشان داد که ایامنـش در عـمل خودش بود. قـربـانی 
او براسـاس یک عـمل پرسـتش حقیقی و اعتامد بـه آمـدن نـجات دهـنده سـاخـته نشـده بـود بلکه اعتامد بـه خـودش بـود. بـه خـاطـر نـگرانی بیش از انـدازه 
خـدا برای رسـتگاریش، خـدا بـا قـائـن روبرو شـد و دربـاره نـگرش اشـتباهـش بـه او اخـطار داد. در عـوض قـائـن بـجای تـوبـه کردن، خـشمناک شـد و برادرش 

هابیل را کشت. فقط یک نسل طول کشید تا اولین قاتل جهان پدیدار شود! نژاد برش نتایج عدم پذیرش احکام خدا را دید. 
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 گـناه خیلی رسیع در میان متـامی برش شـایع شـد و جـهان آنـقدر گـناهکار شـد که خـدا تصمیم گرفـت آن را بـا طوفـان نـابود کند. ولی خـدا هـمه 
چیز را نـابود نکرد. از میان متـام انـسانـهای روی زمین خـدا یک انـسان بـا ایامن یافـت. اسـمش نوح بود و خـدا بـه او فرمـان داد تـا برای نـجات تـعداد قلیل 

ایامن داران و حیوانات یک کشتی بسازد. 
 داسـتان طـوفـان بسیار مـشهور اسـت و در بسیاری از فرهـنگهای جـهان یافـت میشـود. بسیاری از انیمیشن هـا از نـقش مـایه داسـتان طـوفـان 
اسـتفاده میکنند. حتی برخی مـعتقدنـد که کشتی نوح جـایی نزدیک بـه کوه آرارات در ترکیه پهـلو گرفـت؛ امـا داسـتان کشتی نوح جـدی اسـت. مـا نـباید 
بـه آن فـقط بـعنوان یک رویداد سـاده که طی قرون مـورد مـبالـغه قرار گرفـته اسـت بـنگریم. اگـر خـدا میتـوانـد آب را بیافـریند، او مسـلامً میتـوانـد متـام 

جهان را توسط طوفان غرق کند. ولی چرا خدا چنین کاری را انجام میدهد؟ او گناه را محدود ساخت. 
 داسـتان طوفـان نوح برای شنیدن جـذاب اسـت ولی خیلی فراتـر از یک داسـتان اسـت. هامنطور که خواهیم دید، خـدا از رویدادهـا گـذشـته بـه 
عـنوان عربتی برای آنـچه که او در آینده انـجام خواهـد داد اسـتفاده میکند. خـدا توسـط انبیاء گـفت روزی او جـهان را بوسیله آتـش هامنند طوفـان نـابود 
خواهـد کرد. در نتیجه طـوفـان الـگو و منونـه ای از داوری خـدا میشود. تـفاوت بزرگی وجود دارد؛ هـنگامی که خـدا جـهان را بـا آتـش نـابود میکند، گـناه 

دوباره افزایش نخواهد یافت. داوری نهایی با آتش خواهد بود! 
 طوفـان نوح جـنبه مـهم دیگری نیز دارد. تـعداد کمی (برای منونـه بـاقی مـاندگـان) نـجات یافـتند. اینها کسانی بودنـد که پیام خـدا را بـاور کردنـد. 
بـا این وجـود هـمه بی ایامنـان مردنـد. پـس خـدا جـهان را در پـایان زمـان مـقرر بـا آتـش نـابـود خواهـد کرد. تـنها کسانی که بـه پیام خـدا ایامن دارنـد نـجات 

خواهند یافت. 
 بـعد از طـوفـان، فکر میکنید هامنطور که انـسانـها کثیر میشـدنـد آیا بـه خـدا ایامن و اعتامد داشـتند؟ مـطابـق بـا گـفته انبیاء، اکرثیت مردم 
ایامن نـداشـتند. خـدا بـه انـسان گـفت کثیر شـوید و زمین را پـر سـازید؛ امـا دوبـاره آنـها شورش کردنـد، شهری بـنا نـهادنـد تـا نـامی برای خودشـان پیدا کنند و 
برجی رس بـه آسامن کشیده نیز بـعنوان پـناهـگاهی در برابـر طـوفـانی دیگر سـاخـتند! خـدا از مترد بیش از انـدازه انـسانـها بـاید واقـعاً نـاراحـت شـده بـاشـد. 
رای اجـتناب از  شـاید شیطان داشـت بـه خـدا و فرشـتگانـش طـعنه میزد زیرا او در فـریب دادن انـسانـها و تحـریک آنـها بـه طغیان بسیار مـوفـق بـود. بـ
نـابـودی بیشرت و برای محـدود کردن تـوانـایی برشیت برای عملی کردن رشارت بیشرت، خـدا زبـان مردمـان را مـشوش سـاخـت تـا سـخن یکدیگر را نـفهمند. 
پـس آنـها دسـتور اصلی خـدا را برآوردنـد؛ آنـها در قـبایل تفکیک شـدنـد و بـر روی متـام زمین پراکنده گردیدنـد. خـدا اغـلب زمـانی که گـناه بـه سـطح بحرانی 
را خـوانـد. خـدا منیخـواسـت که انـسانـها را نـابـود کند، بلکه  رسـتاد و آنـها را بـه تـوبـه فـ راکنده میمنـود. سـپس او پیام آوری فـ میرسید انـسانـها را پـ
راهیم که هـمه مـا او را  رسـتاد تـا انـسانـها را در ایامن حقیقی دور هـم جـمع کند، انـسانی بـنام ابـ میخـواسـت نـجاتـشان دهـد! پـس او کسی را فـ

میشناسیم. 
 بـه رغـم زنـدگی در بینالنهـرین در میان مردم بـت پرسـت، ابراهیم خـودش را پـاک نـگاه داشـت و بـت پرسـتی هـمسایگانـش را نـپذیرفـت. یک 
روز خـدا ابراهیم را خـوانـد تـا بـا ایامن قـدم بردارد و بـه زمینی دیگر برود. در آن هـنگام ابراهیم نـام آنـجا را منیدانسـت، ولی مـا آن را بـعنوان کنعان یا 
فلسـطین میشـناسیم. در نـهایت ابراهیم خـانواده اش را برداشـت، بینالنهـرین را ترک کرد و بـه فلسـطین عـزیمت کرد. ابـتدا آنـها بـه شامل را سـفر کردنـد 
و در هـاران (Haran) زنـدگی کردنـد جـایی که پـدر ابراهیم درگـذشـت. بـعد از فـوت پـدرش، ابراهیم بیشرت اقـوامـش را ترک کرد و بـه فلسـطین عـزیمت 
کرد. در خواب، خـدا بـا ابراهیم عهـد بسـت که بوسیله نسـلش هـمه جـهان برکت خواهـد یافـت. خـدا انـسانـها را بـر روی هـمه زمین توسـط مـشوش کردن 
زبـانـها پراکنده کرد امـا خـدا میخواسـت هـمه زمین را از طـریق ابراهیم بـا ایامن برکت ببخشـد؛ امـا چـه کسی فرزنـد ابراهیم خواهـد بود؟ آیا این هامن 

فرزند حواست که رس شیطان را خواهد کوبید؟ 
 ابراهیم داشـت سـالـخورده میشـد و همرسش سـارا فرزنـدی نـداشـت، پـس سـارا ابراهیم را بـه کنیزش بـه زنی در آورد تـا عهـد خـدا دربـاره فرزنـد 
راهیم از احکام خـدا دربـاره ازدواج اطـاعـت کرده بـود. سـارا تـنها همرس  حقیقت یابـد، ولی نتیجه اش بـه یک اشـتباه بـزرگ تـبدیل شـد. تـا آن لحـظه ابـ
ابراهیم بود و چـند همرسی جزء نـقشه خـدا نـبود؛ امـا ابراهیم و سـارا بـه اینکه خـدا بـه عهـدش عـمل خواهـد کرد اعتامد نکردنـد. خـدا دوبـاره بـا ابراهیم 
سـخن گـفت که او پـدر امـتهای بسیار خواهـد شـد و سـارا خواهـد زایید. ولی ابراهیم و سـارا برای داشـنت فرزنـد بسیار سـالـخورده بودنـد. سـارا در دل خود 

درباره زایامن کردنش خندید، ولی خدا گفت آن واقع خواهد شد. 
زه ای منـود، سـارا حـامـله شـد! آیا میتـوانید تـعجب هرکس دربـاره زایامن سـارا را تـصور کنید درسـت زمـانی که او سـالـهای پـایانی   خـدا معجـ
را خـدا اجـازه واقـع شـدن این رویدادهـا هامنطور که اتـفاق میافـتادنـد را  عـمرش را سـپری میکرد؟ مـطمئنا هـمه در مـوردش سـخن میگـفتند. ولی چـ
میدهـد؟ چرا خـدا بـه ابراهیم و سـارا اجـازه داد تـا ابراهیم بـه خـاطـر فـرزنـد دار شـدن از کنیز اشـتباه کند؟ آیا بـه خـاطـر دارید که گفتیم داسـتان طـوفـان 

منونه ای از وقایعی است که بعداً رخ میدهند؟ این داستان نیز بعنوان مثال و الگو بکار میرود. در اینجا به ما درباره نجات می آموزد. 
 خـدا عهـد بسـت که او نـجات دهـنده ای خـواهـد فرسـتاد تـا شیطان را شکست دهـد و بـر مرگ پیروز شـود. خـدا عهـد بسـت که او از نسـل 
ابراهیم ظـهور میکند، ولی ابراهیم و سـارا فکر کردنـد خـدا برای انـجام عهـدش بـه کمک احتیاج دارد. آنـها تصمیم گرفـتند تـا نـجات دهـندۀ مـوعـود را 
خودشـان آمـاده کنند. خـدا داشـت بـه برشیت درسی مـهم میآموخـت. انـسانـها منیتوانـند خودشـان را نـجات دهـند. مـا گـناهکار مـتولـد میشـویم و رشم و 
خودخواهی مـان که مـا را در حـضور خـدا نـاپـاک میسـازنـد را در هـمه کارهـایامن مخـلوط میکنیم. سیرت مـا نـادرسـت اسـت و مـهم نیست چـقدر سـخت 

تالش کنیم، قادر به تغییر و تطهیرش نیستیم. 
 مـجازات شکسنت احکام خـدا مرگ ابـدی اسـت. مـجازات مرگ ابـدی را چـه کسی میتـوانـد بـپردازد و دوبـاره زنـدگی کند؟ احکام خـدا هامنند 
خـود او مـقدس هسـتند. تـنها کسی که بـا احکام، در ارزش بـا سیرت خـدا مـساوی اسـت میتوانـد قـربـانی برای گـناه بـشود. هـدف سیستم قـربـانی حیوان 
آن بـود. بـه نـجات دهـنده اشـاره داشـت. مـا منیتـوانیم حیات ابـدی را بـه دسـت آوریم زیرا که مـا اطـاعـت کامـل را داشـتیم ولی گـناه کرده ایم. برش 
محـدود برای بـه دسـت آوردن حیات ابـدی که ارزشی نـامحـدود دارد هیچ کاری منیتوانـد بکند. پـس مـا بـا انـجام اعامل نیک منیتوانیم خـویشنت را نـجات 
دهیم. اعامل "نیک" مـا هـمه بـا خـودخـواهی آمیخته انـد. آنـها بـه انـدازه کافی نیک نیستند. مـا منیتـوانیم بـا دعـاهـایامن حیات ابـدی را بـه دسـت آوریم 
رگ ابـدی را بـپردازد. بـا زیارت عـتبات مـقدس منیتـوانیم نـجات را بـه دسـت آوریم. این کارهـا سیرت مـا را تغییر  زیرا دعـایامن منیتـوانـد مـجازات مـ
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رای اثـبات اینکه نـجات تـوسـط عهـد بـه جـهان  منیدهـند. مـا بـه نـجات دهـنده احتیاج داریم و آن نـجات دهـنده تـوسـط خـدا وعـده داده شـده بـود. بـ
میآید، خـدا معجزه ای انـجام داد تـا بـه ابراهیم از همرسش سـارا پرسی بـدهـد. بـه آدم و حوا وعـده داده شـد که نـجات دهـنده از نسـل پرسشان اسـحاق 
ظـهور خواهـد کرد. درسـت مـانـند اسـحاق نـجات دهـنده نیز تولـدی معجزه آسـا خواهـد داشـت. این نیز منونـه و الـگوی دیگری برای نـشان دادن بـه مـاسـت 

که نجات از طریق تالش انسانی منیآید بلکه از طریق فیض معجزه آسای خدا. 
 اسـحاق پرسی بـنام یعقوب داشـت و خـدا عهـد آمـدن نـجات دهـنده از طـریق نسـلش را بـا او تـازه کرد. آیا انـتظار چیزی را کشیدن سـخت 
نیست؟ مـا هـمه چیز را رسیع میخـواهیم. مـا رایانـه و تـلفنهای هـوشـمند داریم که بـه مـا اطـالعـات فـوری میدهـند، ولی وقتی مـنتظر راه انـدازی یک 
برنـامـه هسـتیم، چـند بـار شکایت میکنیم؟ چـقدر بـاید برای ایامنـدار روزگـاران گـذشـته انـتظار برای نسـلها تـا عهـد خـدا تـحقق یابـد دشـوار بـوده اسـت! 
ابراهیم و اسـحاق و یعقوب هـمه بـا ایامن قـربـانی عرضـه کردنـد و انـتظار نـجات دهـنده مـوعـود را کشیدنـد. ولی نـجات دهـنده در دوره زنـدگی شـان 
ظـهور نکرد. عـاقـبت فرزنـدان یعقوب بـه خـاطـر خشکسالی بـه مرص عـزیمت کردنـد. حتی شام ممکن اسـت در فیلم داسـتان عـزیمت یعقوب و برادرانـش 
رده هـای مرصیان شـدنـد. بـه مـرور زمـان بسیاری از آنـها اعامل بـت  بـه مرص را دیده بـاشید. بـا این حـال بـه وقـتش فـرزنـدان یعقوب (بنی ارسائیل) بـ

پرستان را اختیار کردند. 
 بـعد از چـندین سـال، خـدا نـجات دهـنده ای بـنام موسی را برانگیخت. از طـریق موسی، خـدا بـه فرعـون گـفت تـا قوم ارسائیل را از بردگی رهـا 
رعـون فرمـان دهـد تـا اجـازه بیرون رفنت بنی ارسائیل را بـدهـد. اگـر او میخـواسـت، میتـوانسـت مرصیان را بـا یک کلمه  کند. خـدا مـحتاج نـبود تـا بـه فـ
رعـون بـت پرسـت  رعـون خـودش این تصمیم را بگیرد. چرا خـدا این کار را کرد؟ خـدا مـحبت اسـت و میخـواسـت فـ نـابـود کند. ولی خـدا میخـواسـت فـ
مـتواضـع شود و در حـضور خـدا تـوبـه کند. او میخواسـت فرعون نـجات یابـد. آیا خـدا بـخشنده نیست؟ امـا فرعون قـلبش را سـخت کرد و اجـازه نـداد بنی 

ارسائیل بیرون بروند. 
رای  زاتی انـجام داد و بـر رس مرصیان بـالیایی رسـانـد. آخـرین و قـویرتین بـال مرگ نخسـت زادگـان مرصیان بـود. بـ  خـدا از طـریق مـوسی معجـ
مـحافـظت از بنی ارسائیل، خـدا بـه آنـها گـفت تـا حیوانی را ذبـح کنند و خون آن را بـر هـر دو قـامئـه و رس در خـانـه هـایشان بـپاشـند. فرشـته هالکت خـدا از 
خـانـه هـایی که خـون قـربـانی را پـاشیده بـودنـد می گـذشـت. بـه این طـریق، کسانی که کالم خـدا را بـاور کردنـد پرسان نخسـت زاد را از بـال نـجات دادنـد. 
شـب وحشـتناک فرا رسید و فرشـته هالکت پرس فرعون را مالقـات کرد. پرس ُمرد و فرعون قـادر نـبود بیشرت در برابـر خـدا ایستادگی کند؛ او بنی ارسائیل 
را رهـا کرد. حتی بـعد از آن خـشم فرعـون چـنان شـدید بـود که برای هـالکت بنی ارسائیل آنـها را تـا دریای رسخ دنـبال کرد؛ امـا خـدا دریای رسخ را برای 
رعـون و متـام ارتـش مرصیان را زمـانی که سعی داشـتند آنـها را دنـبال کنند غرق منـود. خیلی زود هـمه امـتها خربدار شـدنـد که  بنی ارسائیل شکافـت و فـ

چگونه خدای ابراهیم بزرگرتین ارتش جهان را نابود کرد! چه نجات معجزه آسایی؟ 
 چرا خـدا کارهـا را این چنین انـجام میدهـد؟ چرا خـدا بـه رویدادهـا اجـازه میدهـد که اینگونـه آشکار شونـد؟ بـطور خالصـه هامنند طـوفـان که 
متثیلی برای نـشان دادن داوری و نـجات خـدا اسـت، پـس رهـایی بنی ارسائیل از بردگی نیز یک متثیل و منـاد اسـت. برای اینکه مـا خودخواه بـه دنیا آمـده 
رانگیزانـد تـا بـر علیه خـدا مرتکب  ایم، از روی سیرت مـا بـر علیه خـدا گـناه کرده ایم، ولی مـا تـنها نیستیم. شیطان همیشه آمـاده اسـت تـا انـسانـها را بـ
شـورش و گـناه شـونـد. مـا مـحتاجیم تـا از "بردگی" گـناه و شیطان، "اربـاب بردگی" که محرک مـا برای گـناه اسـت نـجات یابیم. نـجات دهـنده بنی ارسائیل 
از بردگی جسامنی در مرص منـادی از نـجات دهـنده مـان از بردگی گـناه اسـت. نـجات بنی ارسائیل از فـرعـون منـادی از رهـایی از شیطان اسـت. نـجات 

نخست زادگان از دست فرشته مرگ منادی از نجات از مرگ ابدی است. 
رعـون را شکست داد. بنی ارسائیل خـودشـان را رهـا نکردنـد، بلکه خـدا. بنی ارسائیل همچنین منیتـوانسـت خـود را   آن بنی ارسائیل نـبود که فـ
از مرگ ابـدی برهـانـد. حیوان قـربـانی که ذبـح کردنـد و خـونی که آنـها بـر هـر دو قـامئـه و رس در خـانـه هـا پـاشیدنـد فـقط الـگو یا منـادی از نـجات بـود. در 
راهیم و اسـحاق و یعقوب تکرار شـده بـود. نـجات  اغ عـدن خـدا بـا آدم و حـوا عهـد بسـت که او نـجات دهـنده را بـر خـواهـد انگیخت. این عهـد بـا ابـ بـ

دهنده قربانی میشود و رهایی از مرگ ابدی را میرس میکند. 
 بـعد از عـبور از دریای رسخ، خـدا بنی ارسائیل را بـه پـای کوه سینا راهنامیی کرد. اینجا جـایی اسـت که او بـه آنـها ده فرمـان را داد. ده فرمـان 
اسـاس احکام اخالقی خـدا برای هـمه بودنـد و نـه فـقط برای یهودیان. ده فرمـان برای هـمه انـسانـها در هـمه اعـصار الزم االجرا هسـتند. کالم خـدا میگـوید 
که ابراهیم مـطابـق بـا فرامین و احکام خـدا زیست، پـس این احکام برای اولین بـار بـا بنی ارسائیل ظـاهـر نشـدنـد. ده فرمـان اسـتانـدارد عـدالـت خـواهـد 

بود زمانی که همۀ انسانها در حضور خدا در روز داوری میایستند. 
رمـان منیتـوانـد خـودخـواهی  رمـان نـشان دهـنده گـناه اسـت، انـجام دادن آنـها منیتـوانـد مـا را از کیفر گـناه نـجات دهـد. ده فـ  بـا اینکه ده فـ
دلـهایامن را شـفا دهـد و تـنفرمـان را بـه مـحبت تـبدیل کند. آن کار خـدا از طـریق نـجات دهـنده اسـت. بـا این حـال وقتی خـدا نـجات را از طـریق نـجات 

4دهنده میرس ساخت او محبت و عالقه و قدرتش برای انجام احکامش را در دلهایامن قرار داد. (اعتقاد بنیادی شامره ۱۹: احکام خدا را ببینید.) 

رفـت خـلق منـود. خـدا آن روز را  رمـان اسـت. خـدا آن را در ابـتدا زمـانی که او در روز هـفتم هـفته آفـرینش آرامی گـ  روز سـبت یکی از ده فـ
تـقدیس کرد و هرگـز قـداسـتی که در آن قرار داد را برنـداشـت. آدم و حـوا در آن روز آرام گرفـتند، مـانـند ابراهیم نگهـدارنـده احکام و فرامین خـدا. این 
آیتی مـابین خـدا و کسانی اسـت که بـه او ایامن دارنـد. روز اسرتاحـت و پرسـتش و مـصاحـبت بـا ایامنـداران دیگر اسـت. بـه مـا واقعیتی را یادآور میشود 
که خـدا خـلقت و نـجات را برای انـسانـها بـدون تـاثیر یا کمک آنـها میرس منود. اینها موهـبتی رایگان از طرف خـدا برای پـذیرفنت و اطـاعـت هسـتند. سـبت 

5از غروب جمعه تا غروب شنبه بر پا میشود. (اعتقاد بنیادی شامره ۲۰: سبت را ببینید.) 

 قـبل از اینکه خـدا ده فرمـان را بـه موسی بـدهـد آنـها را بـر روی دو لوح سنگی نوشـت. خـدا خودش کلامت را نوشـت. این الـهام مسـتقیم خـدا 
بـود. زمـانی که خـدا کلمه بـه کلمه مـلهم را دیکته میکند مـا آن را "مـلهم زبـانی" میخـوانیم. بـه غیر از ده فرمـان مـابقی نـوشـته هـای مـقدس رونـوشـت 
کلمه بـه کلمه ای که خـدا گـفته نیستند. بلکه آنـها نـوشـته هـای انبیایی هسـتند که رؤیاهـا و خـوابـها یا تعلیم شـفاهی تـوسـط خـدا دریافـت کرده بـودنـد. 
انبیاء پیام خـدا را در کلامتی بـه انـتخاب خـودشـان و بـا تـوجـه بـه تـوانـایی نـوشـتاری خـودشـان بـه مردم ابالغ میکردنـد. این "مـلهم اسـتداللی" خـوانـده 
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میشـود که ارزش تکرار شـدن دارد. بـه غیر از ده فرمـان هـمه کالم خـدا نتیجه مـلهم اسـتداللی اسـت. از آنـجایی که کالم خـدا بـه طـریق مـلهم اسـتداللی 
داده شده بود و نه ملهم تحت و لفظی، پس اختالفات ناچیز در امالء و قواعد که توسط کاتبان نوشته شدند پیام را باطل منیکند. 

 برای تـقریباً ۲۵۰۰ سـال اولیه از تـاریخ برشیت، هیچ نـوشـته مـقدسی وجـود نـداشـت. حقیقت بـصورت شـفاهی از فردی بـه فرد دیگر روایت 
میشـد. کالم خـدا بـا نوشـته هـای موسی نبی آغـاز شـد. امروز ۳۹ کتاب وجود دارنـد که مجـموعـه ای از نوشـته هـای انبیاء عربی قـبل از عیسی را تشکیل 
میدهـند. مسیحیان این مجـموعـه از نـوشـته هـای نـبوی عربی را عهـد عتیق میخوانـند. اعـتقاد اسـت که مـوسی ۵ کتاب اول از این ۳۹ کتاب عهـد عتیق 

را نوشته است. این پنج کتاب بعنوان تورات نیز شناخته میشود و شامل: سفر پیدایش، سفر خروج، سفر الویان، سفر اعداد و سفر تثنیه میشود. 
زامیر و نـوشـته هـای بسیاری از انبیاء از جـمله دانیال، ارمیاء و سـلیامن پـادشـاه  ردارنـده مـ  عـالوه بـر تـورات ۳۴ کتاب دیگر عهـد عتیق در بـ
اسـت. در ایران برخی مردم هـمه عهـد عتیق را بـه تورات میخوانـند و هـمه این نوشـته هـای نـبوی را بـه موسی نسـبت میدهـند. ولی موسی هـمه آنـها 
را نـنوشـته اسـت. برخی فـقط پـنج کتاب اول را تـورات می دانـند. پـس زمـانی که دربـاره این مـوضـوعـات در ایران گـفتگو میکنیم فرد بـاید مراقـب نـحوه 

برداشت دیگران از این موضوعات باشد. 
 همچنین در ایران در رابـطه بـا آنـچه نـوشـته هـای عهـد جـدید (انجیل) را تشکیل میدهـند رسدرگمی وجـود دارد. بسیاری از مردم در ایران 
خیال میکنند انجیل شـامـل چـهار داسـتانی اسـت که تـوسـط چـهار تـن از پیروان عیسی دربـاره زنـدگی وی نـوشـته شـده اسـت. این چـهار کتاب بـه نـام 
نـویسندگـانـش: متی، مرقـس، لـوقـا و یوحـنا اسـت. هـر یک از آنـها زنـدگی و بـشارت عیسی را از دید خـودشـان تـوصیف کرده انـد و شـامـل کالم حقیقی 
اسـت که عیسی گـفت. شام بـا خوانـدن انجیل مـتوجـه خواهید شـد که آن شـامـل رسـالـه هـایی از پیروان دیگر عیسی اسـت که از طرف خـدا الـهام گرفـتند. 

اینها شامل پولس، یعقوب، پطرس و یهودا هستند. در کل ۲۷ کتاب در انجیل وجود دارد که آن را عهد جدید نیز میخوانند. 
زامیر و انجیل.  رجـمه مـدرن عهـد قـدیم و جـدید که کالم خـدا نـامیده میشـود، بـرخی اوقـات بـر روی جـلد نـوشـته میشـود: تـورات، مـ  در تـ
خـوانـنده بـاید مـتوجـه شـود که کالم خـدا در بـر گیرنـده ۶۶ کتاب از عهـد قـدیم و جـدید اسـت. هیچ محـدودیتی برای کتابـهای مـوسی (تـورات) و چـهار 
انجیل وجـود نـدارد. خـوانـنده بـاید مـواظـب این تـفاوتـها در واژگـان بـاشـد. در این نـوشـته هـا وقتی میگـوییم، "تـورات، مزامیر و انجیل" مـا بـه مجـموعـه 

کامل نوشته های نبوی عهد قدیم و جدید اشاره داریم. در ایران ترجمه قدیم کالم خدا نیز وجود دارد. 
 برای ایامنـداران اهـل کتاب ۶۶ کتابی که عهـد قـدیم و جـدید را شـامـل میشـونـد کالم خـدا اسـت. این نـوشـته هـای نـبوی اسـاس ایامن و عـقاید 
مـا را تشکیل میدهـند. اگـر مـدرس یا نبی ای ادعـای دریافـت الـهام جـدیدی از طرف خـدا میکند، بـاید سـخنانـش نسـبت بـه اصـول نـوشـته شـده در کالم 
خـدا مـقایسه شود و نـه از طـریق دیگری. اگـر نـاسـازگـاری وجود دارد، "الـهام" جـدید بـاید رد شود و بـاطـل اعالم گردد. مـا مـعتقدیم که خـدا نـشان داد که 
چـگونـه انـسانـها میتوانـند جـایی در آسامن برای خود بـه دسـت آورنـد و از اراده او در این نوشـته هـای مـقدس آگـاه شونـد. (اعـتقاد بنیادی شامره ۱: کالم 

6خدا را ببینید.) 

  زمـانی که کالم خـدا را میخوانیم، روشـن اسـت که خـدا بنی ارسائیل را برگـزید تـا از طـریق آنـها فرامین و احکامـش را بـه جـهان آشکار سـازد. بـا 
رار دادن آنـها در مسیرهـای کسب و کار جـهانی، خـواسـت که آنـها قـوم مـقدسی بـاشـند که راه نـجات را بـه رهـگذران رسزمینشان نـشان دهـند. خـدا  قـ
نـقشه کشید تـا آنـها را کامیاب کند و تـوجـه مردم را نسـبت بـه عهـد ظـهور نـجات دهـنده از تـبار ابراهیم، اسـحاق و یعقوب جـلب منـایند. قـربـانی کردن 
دامئی حیوانـات منـاد حقیقتی بـود که دسـت آورد گـناه مرگ اسـت و اینکه نـجات دهـنده پـاک که تـنها قـربـانی قـابـل قـبول برای گـناه هـمه جـهان اسـت 
ظـاهـر خواهـد شـد. فـقط یک انـسان کامـل، بـه جـای هـمه برشیت میتوانسـت شیطان را شکست دهـد و بـر مـجازات مرگ ابـدی غـلبه کند. ارسائیل قوم 

برگزیده خدا برای این کار بود. 
 مـتاسـفانـه بنی ارسائیل مرتـبه بـاالی خـودشـان را از دسـت دادنـد. آنـها تعلیامت خـدا را بـاور نکردنـد و حتی مرتکب گـناه بـزرگ، بـت پرسـتی 
شـدنـد. پـس خـدا امید داشـت که آنـها از گـناه بـت پرسـتی شـان بـاز گردنـد، اجـازه داد بنی ارسائیل بـعنوان اسیر بـه بـابـل برده شـونـد. چـطور مردمـانی که 
نیاکان شـان بـطور معجزه آسـایی تـوسـط خـدا از بردگی نـجات یافـته بـودنـد و رسزمین جـدیدی بـه آنـها داده شـد در برابـر بـت کرنـش کردنـد؟! آنـها کالم 
خـود خـدا را که بـه آنـها ده فرمـان را میگـفت شنیدنـد! بـاور نکردنی اسـت اینطور نیست؟ خـوب اینجا اصـل بسیار مهمی وجـود دارد که مـا نـباید هرگـز 
رابـر گـناه نـخواهـند  رامـوشـش کنیم. اگـر انـسانـها تـعالیم خـدا را نـپذیرنـد، روح خـدای مـقدس در میان آنـها نـخواهـد زیست و آنـها هیچ تـوانـایی در بـ فـ
داشـت. بـعد از اینکه اسـارت شـان در بـابـل بـه پـایان رسید خـدا بـازگشـت بنی ارسائیل بـه رسزمین ارسائیل را سـازمـان داد و برای بیشرت اوقـات آنـها بـه خـدا 

باوفا باقی ماندند. ولی آنها با مسئله دیگری در تقال بودند یعنی غرور روحانی. 
 انـسانـها تـصور کردنـد که بـه انـدازه ای درسـتکار هسـتند که احکام خـدا را بـدون کمک او نـگه دارنـد. آنـها فراموش کردنـد که چـگونـه ریشه هـای 
غـرور و خـودخـواهی در قـلبهای آنـها جـاسـازی شـده بـود. آنـها نـاتـوانی شـان در برابـر گـناه را منیتـوانسـتند ببینند. آنـها تـصور کردنـد که بـه انـدازه کافی 
مـقدس هسـتند تـا الزامـات خـدا را برآورده کنند. آنـها مـعتقد بـودنـد که قـربـانی هـایشان، دعـاهـا و سـفرهـای زیارتی شـان آنـها را بـه انـدازه کافی مـقدس 

میکند تا به حضور خدا وارد شوند، ولی آنها خودشان را فریب دادند. 
 متـام حیوانـات قـربـانی و دعـاهـایشان بـدون ایامن بـه عهـد خـدا دربـاره نـجات دهـنده بی ارزش بـود. قـربـانی حیوان منیتوانسـت مـجازات مرگ 
ابـدی که رشیعت نیاز داشـت را پرداخـت کند. زیارت مـعابـد منیتـوانسـت غـرور و شـهوت را در قـلبهایشان عـوض کند. آنـها نـجات دهـنده ای را احتیاج 
داشـتند که قـربـانی هـا بـه او اشـاره داشـتند. ولیکن آنـها بـه خـدا وفـادار و شـاکر بـاقی منـانـدنـد. شیوه مـذهـبی که خـدا بـه بنی ارسائیل داد مسیری برای 
انـسانـها شـد تـا تـصور کنند که آنـها تربئه شـده انـد و کفاره گـناهـان شـان را خودشـان فراهـم میکنند. آنـها خودشـان را از دیگران جـدا منودنـد و خود را برتـر 
رای جـهان انـتقال دهـند. خـدا بـا این  رگـزیده بـاشـد و پیام نـجات ظـهور نـجات دهـنده را بـ از دیگران دانسـتند. بنی ارسائیل منیتـوانسـت دیگر قـوم ب

وضعیت چه میکند؟ 
خـدا از طـریق انبیاء بـا بنی ارسائیل عهـد بسـت تـا بـاقی مـاندگـان از بنی ارسائیل نـجات خواهـند یافـت و خواسـت خـدا را نـگه خواهـند داشـت و اعاملی 

که خدا آنها را برایشان فراخواند انجام میدهند. این چگونه به انجام میرسد؟ 
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 سـالـها قـبل خـدا نـجات دهـنده را از طـریق ابراهیم و سـارا وعـده داد. بـا این وجود سـارا نـازا بود و منیتوانسـت بـچه دار شود. پـس خـدا معجزه 
ای انـجام داد و سـارا حـامـله شـد و عـاقـبت اسـحاق را بـه دنیا آورد. این منـادی بـود که نـشان داد وعـده نـجات که تـوسـط خـدا داده شـد از طـریق قـدرت 

اعجاب انگیز خودش به انجام خواهد رسید و نه با تالش نوع برش. نجات دهنده جهان نیز از طریق تولدی معجزه آسا به دنیا خواهد آمد. 
 صـدهـا سـال بـعد، یک شـب جربئیل بـر مـریم ظـاهـر شـد و بـه او گـفت که او نیز پرس دار میشـود. ولی مـریم بـاکره بـود و قـبالً هرگـز مردی را 
نـشناخـته بـود. چـگونـه میتـوانسـت بـشود؟ شنیدن چنین چیزی بـاید برای یک دخرت جـوان، شـاید ۱۶ سـالـه تکان دهـنده بـوده بـاشـد! بـا این حـال او بـه 
کالم فرشـته ایامن داشـت و پیشگویی را قـبول کرد. از طـریق معجزه روح مـقدس خـدا مـریم حـامـله میشـود. کالم خـدا منیگـوید که خـدا بـا مـریم رابـطه 

داشت! بلکه آن اتهام دیگران است؛ اما چه اتفاقی افتاد؟ 
 خـدا برای برش تـوضیح منیدهـد که چـگونـه معجزاتـش را انـجام میدهـد. او توسـط انبیاء میگـوید که او کاری را انـجام داد و مـا میتوانیم آن 
را بـپذیریم یا رد کنیم. آیا کار بسیار مشکل برای خـداونـد هسـت؟ اگـر او بـخواهـد، میتوانـد بـاکره ای را حـامـله کند؟ الـبته که میتوانـد! پـس مـا نـباید بـه 

این شک کنیم. 
 پـس چرا تولـد از بـاکره بـا اهمیت بود؟ بـا این که مـا هـمه طـریق هـای خـدا را منیتوانیم بـشناسیم، مـا میتوانیم از آنـچه خـدا برای مـا در کالم 
خـدا آشکار کرده اسـت چیزهـای زیادی بیاموزیم. یک چیز که کالم خـدا روشـن میکند آن اسـت که پرس در بـطن مـریم وجود داشـت قـبل از اینکه او در 
بـطن مـریم قرار داده شـود. ولی حـاال او مـانـند کودک مـتولـد میشـود و مـانـند انـسان زنـدگی میکند! چـگونـه خـدا این کار را انـجام داد؟ آیا میتـوانید 

قدرت خدا را توضیح دهید؟ ما هم منیتوانیم! 
 جربئیل بـه مـریم گـفت پرس را عیسی مینـامـند که تفسیرش بـه زبـان عربی این اسـت "خـدا نـجات اسـت." کالم خـدا همچنین بـا پیشگویی 
راهـم میکند و همچنین خـدا بـا مـا  اشعیای نبی گـفت که پرس عامنوئیل نـامیده میشـود که تفسیرش این اسـت "خـدا بـا مـا." پـس پرس نـجات را فـ
میبـاشـد! نـجات دهـنده جـهان نزدیک بود ظـاهـر شود! عهـد ذریت حوا که رس شیطان را میکوبـد برآورده شـد! نـجات دهـنده از نسـل ابراهیم، اسـحاق 
و یعقوب خیلی زود بـه دنیا میآمـد! برشیت دیگر نـباید مـنتظر میمـانـد! ولی اجـازه دهید آنسـوی عهـد را فرامـوش نکنیم. خـدا بـه حـوا گـفت شیطان 
پـاشـنه نـجات دهـنده را میکوبـد. میلیونـها قـربـانی که بـصورت منـادین مـجازات گـناه را تحـمل کردنـد، بـه کسی اشـاره داشـتند که بـه خـاطـر مـجازاتی که 
برای گـناهـان مـان سزاوار مـا بود واقـعاً رنـج خواهـد کشید. آری، بی گـناه، کالم خـدا، عیسی مسیح قـربـانی برای گـناهـان جـهان میشود. عیسی بـه دسـت 

شیطان مجروح میشود ولی او هرگز منیتواند او را از بین بربد. تفسیر همه اینها چه میتواند باشد؟ 
 عیسی در مـورد خـودش ادعـاهـای حیرت انگیزی منـود. بـعنوان پرس نـجار بـزرگ شـد و بـا این حـال گـفت که او تـنها راه منتهی بـه آسامن بـود. 
چی؟! اگـر کسی را که شام میشـناسید این را بـگوید، در مـوردش چـه فکری میکنید؟ مـطمئناً آنـها را بی عـقل تـصور خـواهید کرد! عیسی گـفت که او 
متـام پیشگویی هـایی عهـد عتیق دربـاره آمـدن مسیح را متـام کرد. اگـر کسی در خیابـان بـه شام این را بـگوید در موردش چـه فکری میکنید؟ عیسی گـفت 
راهیم بـاشـد. چـه کسی اینگونـه سـخن میگـوید؟ عیسی گـفت که او اسـتطاعـت آمـرزش گـناهـان را دارد. چی؟! فـقط خـدا  مـن بـودم قـبل از اینکه ابـ
میتـوانـد گـناهـان را بیامـرزد! او فکر میکرد کیست؟! عیسی گـفت که از آسامن آمـده اسـت و هیچ انـسانی بـه غیر از او خـدا را نـدیده اسـت. عـالوه بـر 
ردم را زنـده کرد! خـدا  ردم میرس منـود. او حتی مـ زات را یکی پـس از دیگری جـلوی مـ رای نـشان دادن اینکه کلامت عیسی کفر نـبود، خـدا معجـ این، بـ

داشت سخنان موعظه عیسی را تثبیت میکرد. 
 عیسی گـفت او تـنها طـریق نـجات برای انـسانـها بود. او نـجات دهـنده مـوعود اسـت. عیسی بی گـناه بود، بـا این حـال گـناهـان جـهان را بـر خود 
گرفـت. سـپس او آن گـناهـان را بـر صلیب برد و جـان داد، مـجازات مرگی که سزاوار مـا بود. او کفاره همیشگی برای هـر گـناهی بود که رخ دهـد. نتیجه 
گـناه مرگ اسـت و هـر گـناهی بـاید جزایش را بـپردازد و گرنـه احکام خـدا مـعنا نـدارنـد. برای بـه دسـت آوردن عـدالـت احکام از هـمه زوایایش، مـجازات 
گـناه بـاید پرداخـت شـود. هامنطور که پیشگویی آشکار کرد، شیطان پـاشـنه عیسی را کوبید. شیطان بـود که عیسی را بـه گـناه وسـوسـه کرد امـا شیطان 
نـاموفـق بود. شیطان بود که مردم را وادار بـه کشنت عیسی کرد. سیرت شیطان و اصول خودخواهی در نربد بین مسیح و شیطان ظـاهـر شـد. دنیا نـظاره 
گـر نتیجه گـناه و شـورش بـر علیه احکام خـدا را دید. مرگ عیسی نـشان داد که خـدا عـادل اسـت. کفاره گـناه پرداخـت شـد، ولی فیض خـدا را نیز نـشان 

داد زیرا داستان با مرگ عیسی متام نشد. 
رای هـمه برشیت  رگ و قرب بـ ردگـان زنـده کرد. عیسی بـر مـ رای اینکه عیسی بی گـناه بـود، قرب منیتـوانسـت او را نـگه دارد. خـدا او را از مـ  بـ
پیروز شـد! نـجات دهـنده نَربد بـا شیطان را پیروز شـد! شیطان در نربد عظیم بـعنوان دروغـگو و قـاتـل منـایان شـد. هـمه آنـان که بـه عیسی ایامن دارنـد، 
بـعنوان قـربـانی گـناهـان شـان و نـجات دهـنده، حیات ابـدی را بـه ارث خواهـند برد. حیات ابـدی! مـا میتوانیم در باغ زیبا دوبـاره زندگی کنیم جـایی که 

7درد، رنج، کار سخت و مرگ وجود ندارد! (اعتقاد بنیادی شامره ۹: زندگی، مرگ و قیام مسیح را ببینید.) 

 امـا چـگونـه یک نـفر میتوانـد برای گـناهـان دیگران مبیرد؟ آیا ظـاملـانـه نیست؟ شـاید برای انـسان، امـا نـه برای خـدا! مـطابـق بـا کالم خـدا اگـر مـا بـه 
عیسی ایامن داشـته بـاشیم مـا بـا او یکی میشـویم پـس مـا جزئی از او میشـویم و او جزئی از مـا. چی؟ چـطور ممکن اسـت؟ خـدا روح اسـت. آنـانی که 
عیسی را بـعنوان نـجات دهـنده میپـذیرنـد، مـوهـبت روحالـقدس را دریافـت میکنند که روح مسیح نیز هسـت. در نتیجه مـا بـطور روحـانی بـا نـجات 
دهـنده یکی میشـویم. زنـدگی او برای زنـدگی مـا حـساب میشـود، مرگـش برای مرگ مـا و قیامـش برای قیام مـا مـحسوب میگردد. در عیسی مـا حیات 

ابدی داریم. این چطور ممکن است؟ معجزه خداست و به اندازه بارداری سارا و مریم ّرسی است. با خدا همه چیز ممکن است! 
 روحالـقدس زندگی مـان را مـتبدل میکند. مـا قـادر نیستیم قـبل از تغییر مـذهـب کارهـای نیک را بـدون آمیخنت آنـها بـا مـقداری از انگیزه هـای 
خودخواهـانـه انـجام بـدهیم. ولی بـا وجود روح بی گـناه عیسی درون مـا، مـا بـر علیه سیرت و طبیعت گـناهکارمـان قـدرت داریم. حـال بـا روح مسیح، مـا 
میتـوانیم ده فرمـان را بـا مـحبت و احرتام برای کاری که عیسی برای مـا انـجام داد نـگاه داریم، نـه بـعنوان کوششی برای بـه دسـت آوردن حیات ابـدی. 
 پـس میبینیم که مـذهـب حقیقی، لیستی از عـقاید نیست، بلکه تجـربـه ای اسـت که بـه مـوجـبش روح مسیح قیام کرده در مـا زنـدگی میکند 

8و ما را متبدل میمناید. (اعتقاد بنیادی شامره ۱۰: تجربه نجات را ببینید.) 
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 ورود روحالـقدس بـه زندگی مـا تولـد جـدید خوانـده میشود. عیسی گـفت تـا مـا از ِرس نـو مولود نـشویم، ملکوت خـدا را منیتوانیم دید. بـعد از 
اینکه دربـاره نـجات در مسیح آمـوختیم و مـطابـق بـا اصـول ملکوت خـدا زنـدگی کردیم، مـا وفـاداریامن را بـه خـدا و مسیح بـا گرفنت غسـل تعمید نـشان 
میدهیم. غسـل تعمید مـا نـشان میدهـد مـا مرگ، خـاکسپاری و قیام عیسی برای خودمـان را میپـذیریم و اینکه متعهـد میشـویم زندگی تـازه در مسیح 
را برگـزینیم. در غسـل تعمید مـا در آب فـرو می رویم که بـطور منـادین قرب را بیان میکند. مـا اتـحادمـان را بـا مرگ مسیح نـشان میدهیم. سـپس مـا از 
آب بــعنوان منــادی از قیام از مـرگ در مسیح بیرون آورده میشــویم. غســل تعمید منــادی از اتــحاد روحــانی بــا نــجات دهــنده مــان عیسی اســت. 

9(اعتقاد بنیادی شامره ۱۵: غسل تعمید را ببینید.) 

 تجـربـه تـولـد تـازه یک تجـربـه جسمی نیست بلکه تجـربـه ای روحـانی اسـت. کسانی که از ِرس نـو مـولـود میشـونـد در تـوانـاییهای شـان درسـت 
رای هـم  مـانـند یک کودک تـازه مـتولـد شـده رشـد میکنند. مـا کالم خـدا را میخـوانیم، دعـا میکنیم و رسودهـای روحـانی میرساییم. آیا منیخـواهید بـ
صحبتی بـا کسانی که شـبیه بـه شام میانـدیشند زمـان رصف کنید؟ در میان امـت خـدا مـصاحـبت بی پـایان بـا ایامنـداران دیگر وجـود دارد. از طـریق این 
تجـربـه هـا مـا میآمـوزیم که مسیح چـگونـه زیست و در زنـدگی هـایامن از آن پیروی میکنیم. مـا میآمـوزیم که چـگونـه از نـظر روحـانی در مـقابـل 
حـمالت شیطان و مشکالت زنـدگی بـایستیم. ایامن مـان را بـه دیگران شـهادت میدهیم و در امـور قـوم خـدا مـشارکت میکنیم. هامنطور که رشـد 
میکنیم در زنـدگیامن شـادی داریم حتی زمـانی که بـا مشکالت روبـرو میشـویم. بـه خـاطـر اینکه دیگر در بـند طبیعت گـناهکار و عـادات گـذشـته مـان 
رس روح هـای اهـریمنی زنـدگی منیکنیم. مـا بـا  رگ در آینده لـذت میبـریم. مـا در تـ نیستیم. مـا آزاد هسـتیم. مـا از اطمینان نـجات و قیامـان از مـ

10روحالقدس پر شده ایم و از برخورداری حامیت خدا لذت میبریم. (اعتقاد بنیادی شامره ۱۱: رشد در مسیح را ببینید.) 

زئی از ملکوت آسامنی هسـتیم و اصـولـش را پـذیرفـته ایم و اصـول جـهانی که در تـضاد بـا   وقتی که مـا در مسیح متحـدیم در واقـع مـا جـ
ملکوت آسامنی هسـتند را رد میکنیم. مـا انـسانـهای مـقدسی هسـتیم و فـقط در تـفریحات و رسگرمیهایی رشکت میکنیم که میتـوانـد اصـول خـدا را 
جـالل دهـد. مـا خـود را بـه جـواهـر آالت، لـباس هـای زرق و برق دار و گران قیمت که غـرور را میپـرورانـد زینت منیدهیم. مـا مراقـب هسـتیم که در 
ظـاهرمـان مـتواضـع بـاشیم. بـدن مـا مـعبد خـداسـت و بـا نوشیدنی هـای الکلی و مواد مخـدر آن را ضـایع منیکنیم. خـداونـد در کالم خـدا بـر مـا روشـن کرده 
اسـت که برخی غـذاهـا کیفیت پـایینی دارنـد و منیتـوان از آنـها بـه عـنوان غـذا اسـتفاده کرد و انـتظار داشـت بـر سالمتی و در ادامـه تجـربـه مـذهـبی مـان 
بی تـاثیر بـاشـد. گـوشـت خـوک تـنها یکی از بسیاری از گـوشـتهاسـت که بـه مـا گـفته شـده اسـت نـخوریم. (اعـتقاد بنیادی شامره ۲۲: سـلوک مسیحی را 

11ببینید.) 

رکز انـدیشه مـان خـانـواده بـاشـد. مـا   اگـر مـا بـخواهیم یکی از مهمرتین جـلوه ایرانی بـودن را مـشخص کنیم، آن چـه میبـاشـد؟ شـاید در مـ
خـانواده یامن را دوسـت داریم. مـا خـانـه هـایامن را میسـازیم که فـرزنـدان و همرسمان بـتوانـند در آن زندگی کنند. مـا کودکان را دوسـت داریم و وقـت 
گـذرانـدن بـا خـانواده در خـانـه تـابسـتانی درسـت مـشابـه رفنت بـه بهشـت روی زمین اسـت. مـادر و پـدر بـا پیامن زنـاشـویی در مرکز خـانواده هسـتند. از ابـتدا 
خـدا در نـظر گرفـت که زن و شـوهـر در رسارس زنـدگی شـان رابـطه ای بـا مـحبت داشـته بـاشـند و اینکه پیامن زنـاشـویی هرگـز شکسته منیشـود. ازدواج 
چـنان اتـحاد مـقدسی اسـت که خـدا از آن برای توصیف رابـطه خود بـا انـسانـها در کالم خـدا اسـتفاده منود. بـه همین دلیل ازدواج بـاید تـنها بین انـسانـها بـا 
ایامن مشرتک بـاشـد. زمـانی که دو انـسان مـحبت و احرتام مـتقابـل را نـشان میدهـند آن خـانـه ای مـبارک خواهـد بود. عیسی آموخـت که بـه اسـتثنای زنـا، 
پیونـد ازدواج منیتـوانـد شکسته شـود. شخصی که طالق میگیرد و بـا زن دیگری ازدواج میکند مرتکب زنـا میشـود. والـدین بـاید فـرزنـدان شـان را برای 

12شناخت مسیح تربیت کنند و نجاتش را بپذیرند و عضوی از ملکوت خدا گردند. (اعتقاد بنیادی شامره ۲۳: ازدواج و خانواده را ببینید.) 

 مـا میخواهیم از خـانواده یامن مراقـبت کنیم، کار میکنیم تـا پول بـه دسـت آوریم و آنـها چیزهـایی مـطلوبی در این زندگی داشـته بـاشـند. اگـر 
شام پـولی بـه فـرزنـد تـان بـدهید از آنـها میخـواهید که پـول را بـه نـحوی عـاقـالنـه خـرج کنند تـا بـه خـودشـان و بـه دیگران آسیب وارد نکنند. بـه روشی 
مـشابـه، خـدا بـه مـا این زمین و قـدرتی برای ثروت انـدوخنت بخشیده اسـت. او از مـا میخواهـد از آن حکیامنـه اسـتفاده کنیم. عالوه بـر ثروت، خـدا بـه مـا 
اسـتعدادهـا، توانـایی هـا و فرصـت نیز داده اسـت. مـا بـاید آنـها را برای جـالل خـدا بکار بگیریم. مـعارشت خـوب یعنی اعـتقاد بـه اینکه هـمه چیز مـتعلق 
بـه خـداسـت و مـا بـاید آن را حکیامنـه و مـطابـق بـا اصول خـدایی بکار بگیریم. برای پرورش دادن روح بخشیدن و سـخاوت، خـدا برای چیزهـایی که بـه مـا 
داده اسـت احتیاجـات معینی نیز بـوجـود آورده اسـت. مـا یک دهـم درآمـدمـان را بـه خـدا بـاز می گردانیم. این عرش خـوانـده میشـود. این پـول از آن مـا 
نیست بلکه مـال اوسـت و مـطالـبه اش میکند. این عرش برای تـامین حـقوق بـشارت دهـندگـان و خـادمـان متـام وقـت انجیل مـورد اسـتفاده قرار میگیرد. 
عـالوه بـر عرش مـا هـدایایی نیز ارائـه میدهیم. مـقدار هـدیه تعیین نشـده اسـت. مـا بـا تـوجـه بـه مـقداری که خـدا بـه مـا برکت داده اسـت میدهیم. مـا 
هـدایا را برای نگهـداری و تعمیر مکانی که ایامنـداران اهـل کتاب، کمک بـه فـقرا و بـشارت انجیل رصف میکنیم. (اعـتقاد بنیادی شامره ۲۱: مـبارشت را 

13ببینید.) 

 زمـانی که انـسانـهای بیشرتی کالم خـدا را میشـنونـد و مسیح را بـعنوان نـجات دهـنده میپـذیرنـد، آنـها در گـروهی بـا ایامن اجتامع تشکیل 
میدهـند. نـقطه اتکای شـان مسیح اسـت. عیسی عهـد بـاقی مـانـده در عهـد قـدیم بود. او احکام را کامـل نگهـداشـت و همچنین مـجازات تخـلف از احکام 
را دریافـت کرد. زمـانی که بـا مسیح متحـد شـدیم، آنـجاسـت که بـه بـاقی مـانـدگـان روحـانی از امـت بـا ایامن خـدا در عهـد قـدیم تـبدیل میشـویم. اجتامع 
ایامنـداران برای مـعارشت و پرسـتش، برای تعلیم کالم خـدا، برای برگزاری عـشای ربّـانی و برای خـدمـت بـه هـمنوعـان تشکیل میشود. اجتامع ایامنـداران 
خـانـواده خـداسـت. مـا بـر اسـاس عهـد جـدید زنـدگی میکنیم. عهـد جـدید چیست؟ عهـدی اسـت که تـوسـط عیسی، قـربـانی برای گـناهـان مـان شـد و روح 

14مسیح احکام محبت خدا را بر روی قلبهایامن ثبت کرد. (.اعتقاد بنیادی شامره ۱۲: امت خدا را ببینید) 

  
 عـشای ربّـانی که در مـوضـوع گـذشـته ذکر شـد چیست؟ آیینی برای ابراز ایامن بـه مسیح بـعنوان خـداونـد و منجیامن اسـت. بـه خـاطـر دارید 
زمـانی که فرشـته مرگ از فراز خـانـه هـای بنی ارسائیل در مرص بـه خـاطـر خـون قـربـانی که بـر هـر دو قـامئـه و رس در خـانـه هـایشان پـاشیدنـد گـذشـت؟ آن 
منـادی از نـجات بـود. قـربـانی واقعی عیسی بـود؛ زمـانی که مـا در عـشای ربّـانی نـان را میخـوریم و آب انـگور را مینـوشیم، یاد آور میشـویم که عیسی 
(که بـا نـان منـادین میشـود) برای گـناهـامنـان جـان داد و مـا تـوسـط خـون قـربـانی شـده اش (که بـا شیره انـگور منـادین میشـود) از مرگ ابـدی مـحافـظت 
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میشـویم. منـاد نـان و آب انـگور قـدرت خـاصی نـدارنـد؛ بلکه فـقط منـاد هسـتند. ایامنـداران اهـل کتاب خـدمـت شسـتشوی پـاهـا را قـبل از عـشای ربّـانی 
انـجام میدهـد. آن آیین تـواضـع اسـت که مـا پـاهـای یکدیگر را میشـوییم. همچنین حـاکی از متیز شـدن مجـدد اسـت. کسانی که در خـداونـد عیسی از 

15هر شاخه ای غسل تعمید داده شده اند میتوانند در عشای ربّانی رشکت کنند. (اعتقاد بنیادی شامره ۱۶: عشای ربّانی را ببینید.) 

 هـمه انـسانـها در بـدن روحـانی مسیح غسـل تعمید میگیرنـد که جـمعی از ایامنـداران وفـادار اسـت. مـا هـمه از طـریق اتـحاد بـا مسیح بـه 
زا بـرحسـب جنسیت، تحصیالت، نـژاد، دارایی یا زبـان مـان  راین اخـتالف طـبقاتی بین ملیت هـا وجـود نـدارد و طـبقه ای مجـ یکدیگر میپیونـدیم؛ بـنابـ
وجـود نـدارد. مـا هـنوز میتـوانیم برای ایرانی بـودن شـادی کنیم! مشکلی نیست! مـا میتـوانیم خـاسـتگاه هـای قـومی و فرهنگامن را جـشن بگیریم امـا 

16منیتوانیم یک فرهنگ یا زبان برتر نسبت به دیگری بسازیم. ما در مسیح برابریم. (اعتقاد بنیادی شامره ۱۴: اتحاد در بدن مسیح را ببینید.) 

 روحالـقدس بـه ایامنـداران عـطایای روحـانی اعـطا میمنـاید تـا مـحبت دیگران را بـه مسیح جـلب منـایند و در کل برای خیریت عـمومی اجتامع 
ایامنـداران و برشیت. براسـاس کالم خـدا عـطایا شـامـل خـدمـاتی هـمچون ایامن، شـفا، نـبوت، تبشیر، تعلیم، مـدیریت، مـصالـحه، احـسان، خـدمـت از خـود 
گـذشـته و امور خیر برای کمک و تـشویق مردم اسـت. برخی اعـضا توسـط خـدا فرا خوانـده شـده انـد و بـه روح مجهـز شـده انـد برای وظـایفی که توسـط 
قـوم خـدا مـشخص شـده انـد هـمچون کار شـبانی، خـدمـات تعلیمی و تبشیر عـمومی خرب خـوش نـجات در عیسی را شـامـل میشـونـد. این اعامل اجتامع 

17ایامن داران را بنا میکند و آنها را از اصول تعلیمی غلط محافظت میمناید. (اعتقاد بنیادی شامره ۱۷: عطایای روحانی و خدمت را ببینید.) 

 عطیه نـبوت اهمیت ویژه ای دارد زیرا خـدا از طـریق نـبوت تعلیامت روشـن را بـه مردمـش میدهـد. خـدا در کالمـش عهـد بسـت که عطیه 
نبوت تا ایام آخر فعال خواهد بود؛ و منحرص به اعصار گذشته نبوده است. 

 خـدا از طـریق انبیاء پیش بینی کرد که در میان پیروان مسیح روحـانی مرتـد وجـود خواهـد داشـت. در طی قرون وسـطی بسیاری از مردم بـه 
خرافـات، تعلیامت غـلط و راه و رسـم هـای بـت پرسـتی روی آوردنـد. ارتـداد در ارسائیل قـدیم را بـه خـاطـر میآورید؟ آنـها هـمه این کارهـا را انـجام دادنـد 
و خـدا اجـازه داد تـا بنی ارسائیل تـوسـط بـابلی هـا اسیر شـونـد. در میان یهودیان اسیر در بـابـل، برخی بـه خـدا وفـادار بـودنـد و برخی نـبودنـد. بـابلی هـا 

هم عادالن و هم رشیران را اسیر کردند. خدا در ادامه بنی ارسائیل را آزاد کرد و آنها را به رسزمین موعود بازگردانید. 
 اسـارت در بـابـل منـادی شـد از آنـچه قرار بـود در قـرون وسـطی اتـفاق بیافـتد. هـمه، بـخصوص پیروان واقعی خـدا تـوسـط قـومی مرتـد شکنجه 
شـدنـد. کسانی که از بـابـل بـه ارسائیل بـازگشـتند بـعنوان منـاد کسانی بکار برده شـدنـد که از قومی جـفا کننده قرون وسـطی آزاد شـدنـد. اجتامع ایامنـداران 
که از خـطا و جـفا آزاد خـواهـند شـد بـعنوان بـاقی مـانـدگـان قـوم خـدا شـناخـته خـواهـند شـد. این اجتامع بـاقی مـانـدگـان قـوم خـدا نـشانـه ای مشخصی از 
نگهـداشـنت احکام خـدا و داشـنت عطیه نـبوت خواهـند داشـت. این عطیه روحـانی عـالی در جـمع ایامنـداران اهـل کتاب در خـدمـت خـانـم الـن ج. هوایت 
آشکار شـد. عطیه نـبوت جـای کالم خـدا را منیگیرد؛ بلکه توجـه مردم را بـه کالم خـدا بـاز می گردانـد و مـایه تسـلی، هـدایت، تعلیم و اصالحـات در مواقـع 

18احتیاج است. کالم خدا استاندارد و معیاری برای همه تعالیم و تجربیات باقی میماند. (اعتقاد بنیادی شامره ۱۸: عطیه نبوت را ببینید.) 

بـاقی مـاندگـان تـنها ایامنـداران نیستند، بلکه آنـها مـاموریت بـخصوصی دارنـد. ابـتدا، آنـها انـسانـها را برای ظـهور قـریبالـوقـوع ثـانی عیسی آمـاده میکنند. 
آمـاده سـازی روحـانی رضوری اسـت و بخشی از آمـاده سـازی، جـلب توجـه نسـبت بـه سـبت واقعی خـداونـد اسـت که توسـط شیطان در طول دوره ارتـداد 
روحـانی پـنهان و گـمنام شـد. دوم، بـاقی مـانـده رسیدن داوری خـدا را اعالم میدارد و مردم را بـه تـوبـه فرا میخوانـد. این اعالن عـمومی بـا پیام سـه فرشـته 
در مکاشـفه بـاب ۱۴ مـعرفی گردیده اسـت. هـمه برای مـشارکت در این کار عظیم اصالح فرا خوانـده میشـونـد. تـا زمـانی که ایامنـداران اهـل کتاب تـنها 
قـوم در جـهان اسـت که هـمه ده فرمـان خـدا را تعلیم میدهـد و دارای عطیه نـبوت بـوده اسـت، مـا میتـوانیم این اجتامع ایامنـداران را بـعنوان بـاقی 

19مانده تشخیص دهیم. (اعتقاد بنیادی شامره ۱۳: باقی ماندگان و رسالت آنان را ببینید.) 

 در پیام سـه فرشـته در مکاشـفه بـاب ۱۴، اعـالن رسیدن داوری وجـود دارد. داوری بـعد از ظـهور عیسی برگزار منیشـود بلکه قـبل از اینکه او 
ظـهور کند. زمـانی که عیسی ظـهور میکند او پـاداش زنـدگی و مرگ را بـا خـود میآورد. در نتیجه داوری زمـانی که او ظـهور میکند برگزار شـده اسـت. 
چـه زمـانی آغـاز شـد؟ در سـال ۱۸۴۴ بـه هـنگام ورود عیسی بـعنوان کاهـن اعـظم در قـدس االقـداس مـعبد آسامنی آغـاز شـد. او اکنون در حـال داوری 
هـمه میبـاشـد، کسانی که مرده انـد و کسانی که هـم اکنون زندگی میکنند. عیسی بـا لـطف کسانی که قـبولـش کرده انـد را داوری میکند. ولی کسانی 
20که ادعای میکنند پیروی هستند، ولی نیستند بدون التفات داوری میشوند. (اعتقاد بنیادی شامره ۲۴: خدمت مسیح در معبد آسامنی را ببینید.) 

 خـدا بـه آدم و حوا گـفت: اگـر آنـها میوه مـمنوعـه را بـخورنـد هـر آینه خواهـند مرد؛ امـا شیطان بـا گفنت اینکه او نـخواهـد مرد خـدا را انکار کرد. 
شیطان بـعد از این دروغ را ترویج داد. بـا توجـه بـه کالم خـدا، زمـانی که انـسانـها میمیرنـد در واقـع آنـها در حـالـت نـاخودآگـاهی شـبیه بـه خواب هسـتند. 
ولی شیطان سعی میکند مردم را مـتقاعـد کند که مرده هـا واقـعاً منرده انـد، روحـشان زنـدگی میکند، حرکات مـا را میبینند و بـا مـا صـحبت میکنند. 
شیطان و دیگر فرشـتگان سـاقـط خود را بـه جـای مرده هـا جـا میزنـند و انـسانـها را میفـریبند و بـه آنـها دروغ میگـویند. برای همین خـدا مراوده بـا ارواح 

مردگان که در واقع ساقطان و فرشتگان متمرّد هستند را منع میکند. 
 آیا مردگـان دوبـاره زنـدگی خـواهـند کرد؟ قـطعاً. عـادالن و رشیران از مرگ قیام خـواهـند کرد، ولی نـه در یک زمـان و نـه برای دلیلی مـشابـه. 
زار سـال بـعد رخ خـواهـد داد. عـادالن حیات ابـدی را دریافـت  رگ هـ رگ قیام خـواهـند کرد. رسـتاخیز رشیران از مـ عـادالن در ظـهور ثـانی مسیح از مـ
خـواهـند کرد و رشیران مرگ ابـدی را دریافـت خـواهـند کرد. چیزی بـعنوان سـوخنت ابـدی در آتـش جـهنم که در آن رشیران تـا ابـد رنـج می کشند وجـود 
نـدارد. این دروغی دیگر از شیطان اسـت. هوشیار بـاشید زیرا شیطان از حیله فرض مراوده بـا ارواح مردگـان اسـتفاده خواهـد کرد تـا مردم را از نگهـداری 
رای آمـاده سـازی ظـهور ثـانی مسیح دور نـگه دارد. این مـوضـوع بـخصوص در مـورد حکم چـهارم یعنی سـبت صـادق اسـت. (اعـتقاد  هـمه احکام خـدا بـ

21بنیادی شامره ۲۶: مرگ و رستاخیز را ببینید.) 

رشـتگان  عیسی دوبـاره ظـهور میکند! اگـر انـسانـها میتـوانسـتند مشکالتـشان را حـل کنند، ظـهور دوبـاره مسیح رضوری نـبود. ولی عیسی در احـاطـه فـ
ظـهور خواهـد کرد و هـمه او را خواهـند دید. مخفیانـه و پـنهانی نـخواهـد بود. وقتی او ظـهور میکند، عـادالن مرده قیام خواهـند منود و بـه آسامن برده 
خـواهـند شـد و هـمراه بـا مسیح برای هزار سـال زندگی خـواهـند منـود. در ظـهور مسیح، رشیران نـابـود خـواهـند شـد و در طول آن هزار سـال مرده بـاقی 
میمـانـند. بـعد از آن برای مـجازات مرگ ابـدی قیام خواهـند کرد. مـا زمـان دقیق ظـهور مسیح را منیدانیم، ولی از طـریق کالم خـدا میتوانیم بفهمیم که 
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زدیک اسـت و مـا بـاید بـه هـمه هشـدار بـدهیم. آمـاده شـوید! مسیح دوبـاره ظـهور میکند! (اعـتقاد بنیادی شامره ۲۵: ظـهور دوبـاره مسیح را  وقـت نـ
22ببینید.) 

زار سـال در آسامن خـواهـند زیست. ولی این خـانـه همیشگی ایشان نیست. عیسی گـفت که حـلیامن  رای هـ  بـعد از ظـهور مسیح، عـادالن بـ
وارث زمین خـواهـند بـود. برای هزار سـال عـادالن قـادر بـه دیدن کتاب داوری خـواهـند بـود و میبینند چرا انـسانـها بـه آسامن راه نیافـتند. در طـول این 
دوره زمین تهی خواهـد بود زیرا رشیران مرده انـد و عـادالن در آسامن. فـقط شیطان و فرشـتگان سـاقـطش زمین را اشـغال خواهـند کرد. زمـانی که هزار 
رای مـجازات قیام خـواهـند کرد. شیطان و فرشـتگانـش و  سـال بـه پـایان میرسـد، شهـر مـقدس از آسامن بـه زمین نـازل خـواهـد گردید و مردگـان رشیر بـ

23مردگان رشیر نابود خواهند شد. گناه و گناهکار دیگر وجود نخواهند داشت. (اعتقاد بنیادی شامره ۲۷: هزاره و خامته گناه را ببینید.) 

رای اجتامع کردن بـا دیگران و   سـپس خـدا زمین را مـشابـه زمـانی که در ابـتدا بـود خـواهـد سـاخـت. آنـجا حیات ابـدی خـواهـد بـود، زمـانی بـ
آرامـش. در آن روزگـاران نهـری از آب حیات جـاری خـواهـد بـود و مـا از درخـت حیات خـواهیم خـورد. حیوانـات از نزدیک شـدن بـه انـسانـها نـخواهـند 
ترسید و مـا از ملـس آنـها هراسـان نـخواهیم شـد. دیگر گـریه، دوری طوالنی و مرگ وجود نـخواهـد داشـت. دیگر گـناهی برای مـتاسـف سـاخنت مـا نـخواهـد 
بود. هـمه چیز شـبیه بـه آنـچه خـدا در ابـتدا طراحی منود خواهـد بود. یک خـدا وجود خواهـد داشـت: پـدر، پرس و روحالـقدس. این چـطور ممکن اسـت؟ 
یک خـدا منیتوانـد سـه شخصیت بـاشـد! خـدا آدم و حوا را بـعنوان دو شـخص جـدا آفـرید و در عین حـال آنـها را یک تـن اعالم کرد. مـا بـه خـاطـر تالش برای 
درک ارسار خـدا حیات ابـدی را خواهیم داشـت. ولی اکنون بـاید بـسادگی سـخنان خـدا را بـپذیریم. او یکی اسـت، در عین اینکه سـه شخصیت اسـت. گـناه 
بـه دنیا آمـد زیرا حوا بـه سـخنان خـدا اعتامد نـداشـت. خـدا امـر کرده اسـت بـا ایامنی که بواسـطه اعـتقاد بـه کالم خـداسـت وارث حیات ابـدی خواهیم بود. 
اعـتقاد بـه کالم خـدا! بـا ایامن اعتامد کنید حتی اگـر هـمه چیز را درک منیکنید. حیات ابـدی شـناخنت خـدا و فرسـتاده اش عیسی مسیح اسـت. (اعـتقاد 

24بنیادی شامره ۲۸: زمین جدید.) 

  
25(اعتقاد بنیادی شامره ۳: پدر.) 

26(اعتقاد بنیادی شامره ۴: پرس.) 

27(اعتقاد بنیادی شامره ۵: روحالقدس.) 

  28(.اعتقاد بنیادی شامره ۲: توحید)
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1 خـدا خـالـق هـمه چیز اسـت و در کالم خـدا گزارش معتربی از كـار خـلقتش را آشـكار منـوده اسـت. خـداونـد در شـش روز "آسامنها و زمین" و هـمه مـوجـودات زنـده بـر روی زمین را آفـرید و در 

روز هـفتم هـفته آسـود. بـدینسـان او سـبت را بـعنوان یادبـود همیشگی از كـار خـلقت بنیان نـهاد. اولین مرد و زن بـعنوان شـاهـكار خـلقت شـبیه خـدا خـلق گردیدنـد و تسـلط بـر دنیا بـه آنـان 
واگـذار شـد و بـا مسـئولیت عهـده دار مراقـبت از آن شـدنـد. وقتی کار خـلقت دنیا بـه امتـام رسید "بسیار نیكو" بود و جـالل خـدا را اعالن میکرد. (سـفر پیدایش بـاب ۱ آیه ۲؛ سـفر خروج بـاب ۲۰ 

آیات ۸ الی ۱۱؛ مزمور باب ۱۹ آیات ۱ الی ۶؛ باب ۳۳ آیات ۶ و ۹؛ باب ۱۰۴؛ رساله به عربانیان باب ۱۱ آیه ۳.)

2 مرد و زن بـه شـباهـت خـدا، بـا قـدرت و آزادی انـدیشه و عـمل خـلق شـدنـد. گرچـه بـعنوان موجودات آزاد آفـریده شـدنـد ولی هـر كـدام وحـدتی الینفك از جـسم و ذهـن و روح دارنـد، همگی بـه 

خـدا برای زیسنت و نـفس كشیدن و متـام چیزهـای دیگر وابسـته انـد. وقتی كـه اولین والـدین مـا از خـدا نـافرمـانی كردنـد، وابسـتگی خـود بـه خـدا را انـكار كردنـد و از مـوقعیت عـالی خـود سـقوط 
رایش بـه رشارت زاده  ردنـد. آنـان بـا ضـعف و گـ رفـتند. اوالد آنـها از این طبیعت سـاقـط در گـناه و عـواقـب آن سـهم بـ رار گـ رگ قـ ردید و آنـها در مـعرض مـ کردنـد. تـصویر خـدا در آنـها معیوب گـ
میشونـد. ولی خـداونـد در مسیح جـهان را بـا خود آشـتی داد و بـا روح خود در فرد تـوبـه كـار فـانی شـباهـت بـه آفـریننده خودشـان را بـه حـال اول برگردانـد. آنـان برای جـالل خـدا آفـریده شـدنـد و 
فرا خـوانـده شـدهانـد تـا او و یكدیگر را مـحبت کنند و از محیط زیست خـود مراقـبت منـایند. (سـفر پیدایش بـاب ۱ آیات ۲۶ الی ۲۸؛ بـاب ۲ آیه ۷؛ مزمـور بـاب ۸ آیات ۴ الی ۸؛ اعامل رسـوالن 
بـاب ۱۷ آیات ۲۴ الی ۲۸؛ سـفر پیدایش بـاب ۳؛ مزمور بـاب ۵۱ آیه ۵؛ رسـالـه بـه رومیان بـاب ۵ آیات ۱۲ الی ۱۷؛ رسـالـه دوم بـه قرنتیان بـاب ۵ آیات ۱۹ و ۲۰؛ مزمور بـاب ۵۱ آیه ۱۰؛ رسـالـه اول 

یوحنا باب ۴ آیات ۷ و ۸ و ۱۱ و ۲۰؛ سفر پیدایش باب ۲ آیه ۱۵.)

رفـتار اسـت. این نربد از آسامن آغـاز شـد وقتی كـه یك مخـلوق مجهـز بـه  3 متـام برشیت اكـنون در نربدی بـزرگ میان مسیح و شیطان مـعطوف بـه سیرت خـدا، احـكام او و سـلطه او بـر گیتی گـ

آزادی انـتخاب و در خـودسـتایی، شیطان و مـتخاصـم بـا خـدا شـد و بخشی از فرشـتگان را بـه شورش هـدایت منـود. او هـنگامی كـه آدم و حوا را بـه گـناه هـدایت کرد روِح رسكشی را در این جـهان 
مـعمول كرد. این گـناه برشی سـبب دگرگـونی تـصویر خـدا در برشیت گردید و جـهان خـلق شـده را بـه بی نظمی كشید و رسانـجام در آن زمـان بـاعـث ویرانی رسارس جـهان بـا طـوفـان شـد. آنـگونـه 
رای كـمك بـه امـت خـویش در این نربد،  كـه متـام مخـلوقـات مـشاهـده منـودنـد این جـهان عرصـه نربدی عـاملگیر شـد كـه بـواسـطه آن خـدای مـحبت، نـهایتاً بـر حـق شـناخـته خـواهـد شـد. مسیح بـ
روحالـقدس را نـازل منود و فرشـتگان وفـادار را برای راهنامیی، مراقـبت و تـقویت آنـها در راه نـجات گسیل داشـت. (مـكاشـفه یوحـنای رسول بـاب ۱۲ آیات ۴ الی ۹؛ اشعیای نبی بـاب ۱۴ آیات ۱۲ 
الی ۱۴؛ حزقیال بـاب ۲۸ آیات ۱۲ الی ۱۸؛ سـفر پیدایش بـاب ۳؛ رسـالـه بـه رومیان بـاب ۱ آیات ۱۹ الی ۳۲؛ بـاب ۵ آیات ۱۲ الی ۲۱؛ بـاب ۸ آیات ۱۹ الی ۲۲؛ سـفر پیدایش ابواب ۶ الی ۸؛ رسـالـه 

دوم پطرس باب ۳ آیه ۶؛ رساله اول به قرنتیان باب ۴ آیه ۹؛ رساله به عربانیان باب ۱ آیه ۱۴.)

4 اصول عظیم احـكام خـدا که در ده فرمـان گـنجانـده شـده انـد در زندگی مسیح بـه مـنصه ظـهور رسیده انـد. این احـكام مـحبت، اراده و اهـداف خـدا را در رابـطه بـا رفـتار و كردار و ارتـباطـات برش 

ابراز میدارد و رعـایت آن برای هـمه مردم در هـمه اعـصار الزامی اسـت. این احـكام اسـاس میثاق و عهـد خـداونـد بـا امـت خـویش اسـت و معیاری برای داوری خـداسـت. بواسـطه روحالـقدس این 
احـكام گـناه را خـاطـر نـشان سـاخـته و حـس نیاز بـه منجی را بـر میانگیزنـد. رسـتگاری و نـجات بـواسـطه فیض اسـت و نـه بـا اعامل، ولی اطـاعـت از احـكام میوه نـجات اسـت. این اطـاعـت، سیرت 
المتی اسـت.آن نـشانۀ مـحبت مـا نسـبت بـه خـداونـد و نـگرانی و دلـواپسی مـا برای هـمنوعـامنـان میبـاشـد. پیروی براسـاس ایامن نـشانـگر قـدرت  مسیحی را رشـد میدهـد و دسـتاورد آن حـس سـ
زمـور بـاب ۴۰ آیات ۷ و ۸؛ متی بـاب ۲۲ آیات ۳۶ الی ۴۰؛ سـفر  راین شـهادت مسیحی را تحكیم میبخشـد. (سـفر خـروج بـاب ۲۰ آیات ۱ الی ۱۷؛ مـ مسیح در تغییر دادن زنـدگی اسـت و بـنابـ
تثنیه بـاب ۲۸ آیات ۱ الی ۱۴؛ متی بـاب ۵ آیات ۱۷ الی ۲۰؛ رسـالـه بـه عربانیان بـاب ۸ آیات ۸ الی ۱۰؛ یوحـنا بـاب ۱۵ آیات ۷ الی ۱۰؛ رسـالـه بـه افسسیان بـاب ۲ آیات ۸ الی ۱۰؛ رسـالـه اول 

یوحنا باب ۵ آیه ۳؛ رساله به رومیان باب ۸ آیات ۳ و ۴؛ مزمور باب ۱۹ آیات ۷ الی ۱۴.)

5 آفـریننده مهـربـان پـس از شـش روز خـلقت در روز هـفتم آرام گرفـت و َسـبْت را برای هـمه مردم بـعنوان یادگـار آفـرینش قرار داد. چـهارمین فرمـان از احکام تغییر نـاپـذیر خـدا رعـایت روز هـفتم، 

سـبت را بـعنوان روز آرامـش، عـبادت و خـدمـت هامهنگ بـا تـعالیم و اعامل عیسی خـداونـد الزامی منوده اسـت. سـبت روز دلـپذیر مـصاحـبت بـا خـدا و بـا یكدیگر اسـت. سـبت منـادی از رسـتگاری 
مـا در مسیح اسـت، نـشانـه ای از تـقدیس مـا، یادبـودی از بیعت مـا و پیشکشی از آینده ابـدی مـا در مـلكوت خـداسـت. سـبت نـشانـه ابـدی خـدا از عهـد جـاودانی بین او و امـت خـویش اسـت. 
رعـایت شـادمـانـه این زمـان مـقدس از شـامـگاه تـا شـامـگاه، غروب آفـتاب تـا غروب آفـتاب تجـلیلی از اعامل رسـتگاری بـخش و آفـرینش خـداسـت. (سـفر پیدایش بـاب ۲ آیات ۱ الی ۳؛ سـفر خروج 
زقیال بـاب ۲۰  بـاب ۲۰ آیات ۸ الی ۱۱؛ لـوقـا بـاب ۴ آیه ۱۶؛ اشعیای نبی بـاب ۵۶ آیات ۵ و ۶؛ بـاب ۵۸ آیات ۱۳ و ۱۴؛ متی بـاب ۱۲ آیات ۱ الی ۱۲؛ سـفر خـروج بـاب ۳۱ آیات ۱۳ الی ۱۷؛ حـ

آیات ۱۲ و ۲۰؛ سفر تثنیه باب ۵ آیات ۱۲ الی ۱۵؛ رساله به عربانیان باب ۴ آیات ۱ الی ۱۱؛ سفر الویان باب ۲۳ آیه ۳۲؛ مرقس باب ۱ آیه ۳۲.)

6 كتاب مقدس مجموعه ای از كتب عهد قدیم و عهد جدید است كه كالم نوشته شده خدا است که با وحی الهی به مردان مقدس خدا تحت هدایت روحالقدس متكلم گردیده و نگاشته 

اند. در این كالم مقدس خداوند دانش الزم برای رستگاری را به برش سپرده است. كالم مقدس مكاشفه اراده مصون از خطای خداست. آن آیات استاندارد سیرت، محك تجربه، آشكار كنندۀ 
مجاز تعالیم و پیشینه موثق اعامل خدا در تاریخ هستند. (رساله دوم پطرس باب ۱ آیات ۲۰ و ۲۱؛ رساله دوم تیموتائوس باب ۳ آیات ۱۶ و ۱۷؛  مزمور باب ۱۱۹ آیه ۱۰۵؛ امثال سلیامن 

باب ۳۰ آیات ۵ و ۶؛ اشعیای نبی باب ۸ آیه ۲۰؛ یوحنا باب ۱۷ آیه ۱۷؛ رساله اول به تسالونیكیان باب ۲ آیه ۱۳؛ رساله به عربانیان باب ۴ آیه ۱۲.)

7 در زندگی فرمـانربدار كـامـل مسیح از اراده خـدا، رنـج، مرگ و قیام وی، خـدا تـنها راه كـفاره گـناهـان برش را ارائـه داد كـه مبـوجـب آن آنـانی كـه بـا ایامن این فـدیه را بـپذیرنـد میتـوانـند بـه حیات 

ابـدی دسـت یابـند و كلیۀ خـالیق میتوانـند بهـرت مـحبت مـقدس و رسمدی آفـریننده را درك كـنند. این كـفاره متـام عیار عـدالـت احـكام خـدا و سیرت بـخشنده او را توجیه میکند؛ زیرا آن هـم گـناه 
مـا را مـحكوم میکند و بـخشودگی را برای مـا میرس میدارد. مرگ مسیح جـایگزین و شـفاعـت آمیز، آشـتی دهـنده و تـبدیل كـننده اسـت. قیام مسیح، پیروزی خـدا را بـر نیروهـای اهـریمن اعالم 
میدارد و برای كـسانیكه كـفاره را میپـذیرنـد پیروزی نـهایی بـر گـناه و مرگ را وعـده میدهـد. این موضـوع خـداونـدی عیسی مسیح را اعالم میدارد که هـر زانـویی در آسامن و بـر روی زمین در 
مـقابـل او خـم خواهـد شـد. (یوحـنا بـاب ۳ آیه ۱۶؛ اشعیای نبی بـاب ۵۳؛ رسـالـه اول پـطرس بـاب ۲ آیات ۲۱ و ۲۲؛ رسـالـه اول بـه قرنتیان بـاب ۱۵ آیات ۳ و ۴ و ۲۰ الی ۲۲؛ رسـالـه دوم بـه قرنتیان 
بـاب ۵ آیات ۱۴ و ۱۵ و ۱۹ الی ۲۱؛ رسـالـه بـه رومیان بـاب ۱ آیه ۴؛ بـاب ۳ آیه ۲۵؛ بـاب ۴ آیه ۲۵؛ بـاب ۸ آیات ۳ و ۴؛ رسـالـه اول یوحـنا بـاب ۲ آیه ۲؛ بـاب ۴ آیه ۱۰؛ رسـالـه بـه كولسیان بـاب ۲ 

آیه ۱۵؛ رساله به فیلیپیان باب ۲ آیات ۶ الی ۱۱.)

8 خـدا بـا مـحبت و رحـمت رسمدی مسیح كـه هرگـز گـناه را نـشناخـت، در راه مـا گـناه سـاخـت تـا مـا در وی عـدالـت خـدا شـویم. بـه هـدایت روحالـقدس نیاز خـود را حـس كنیم، گـناهـكاری خـود را 

اعرتاف کنیم، از خـطایای خـویش تـوبـه كنیم و ایامن بـه عیسی را بـعنوان خـداونـد و مسیح جـایگزین او الـگو نـشان بـدهیم. این ایامن كـه موجـب نـجات میشود بواسـطه قـدرت الهی كالم حـاصـل 
میگردد و هـدیه فیض خـداسـت. از طـریق مسیح از کنرتل گـناه تربئه میشـویم و بـعنوان پرسان و دخرتان خـدا بـه فـرزنـدی پـذیرفـته میشـویم و از قید گـناه رهـا میگردیم. بـواسـطه روحالـقدس 
تولـدی تـازه یافـته و تـقدیس میشـویم. روحالـقدس ذهـن مـا را نوسـازی میکند و احـكام مـحبتآمیز خـدا را بـر قـلبهایامن مینـویسد و بـه مـا قـدرت زیسنت در یک زندگی مـقدس داده میشود. بـا 
سـاكـن شـدن در او در طـبع الهی سهیم میشـویم و تضمین رسـتگاری را برای حـال حـارض و روز داوری بـه دسـت میآوریم.(رسـالـه دوم بـه قرنتیان بـاب ۵ آیات ۱۷ الی ۲۱؛ یوحـنا بـاب ۳ آیه ۱۶؛ 
رسـالـه بـه غـالطیان بـاب ۱ آیه ۴؛ بـاب ۴ آیات ۴ الی ۷؛ تیطس بـاب ۳ آیات ۳ الی ۷؛ یوحـنا بـاب ۱۶ آیه ۸؛ رسـالـه بـه غـالطیان بـاب ۳ آیات ۱۳ و ۱۴؛ رسـالـه اول پـطرس بـاب ۲ آیات ۲۱ و ۲۲؛ 
رسـالـه بـه رومیان بـاب ۱۰ آیه ۱۷؛ لـوقـا بـاب ۱۷ آیه ۵؛ مرقـس بـاب ۹ آیات ۲۳ و ۲۴؛ رسـالـه بـه افسسیان بـاب ۲ آیات ۵ الی ۱۰؛ رسـالـه بـه رومیان بـاب ۳ آیات ۲۱ و ۲۶؛ رسـالـه بـه كولسیان بـاب 
۱ آیات ۱۳ و ۱۴؛ رسـالـه بـه رومیان بـاب ۸ آیات ۱۴ الی ۱۷؛ رسـالـه بـه غـالطیان بـاب ۳ آیه ۲۶؛ یوحـنا بـاب ۳ آیات ۳ الی ۸؛ رسـالـه اول پـطرس بـاب ۱ آیه ۲۳؛ رسـالـه بـه رومیان بـاب ۱۲ آیه ۲؛ 

رساله به عربانیان باب ۸ آیات ۷ الی ۱۲, حزقیال باب ۳۶ آیات ۲۵ الی ۲۷؛ رساله دوم پطرس باب ۱ آیات ۳ و ۴؛ رساله به رومیان باب ۸ آیات ۱ الی ۴؛ باب ۵ آیات ۶ الی ۱۰.)

9 بـا غسـل تعمید، ایامن خود را بـه قیام عیسی مسیح اقرار میکنیم و بـه انـفصال خود از گـناه شـهادت داده و نیت خود را برای گـام برداشـنت در زندگی تـازه عیان میداریم. بـدینسـان مسیح را 

بـعنوان رسور و منجی خـویش اقرار منـوده جزء امـت وی میگردیم و بـعنوان عـضوی از كلیسای او پـذیرفـته میگردیم. غسـل تعمید منـادی از اتـحاد مـا بـا مسیح، آمـرزش گـناهـان مـا و پـذیرفنت 
روحالـقدس اسـت. غسـل تعمید توسـط فرو رفنت در آب و مرشوط بـر ایامن بـه مسیح و شـهادت بـر تـوبـه از گـناه اسـت. غسـل تعمید پیروی از آموزه هـای كالم مـقدس و پـذیرفنت تـعالیم آن اسـت. 

(رساله به رومیان باب ۶ آیات ۱ الی ۶؛ رساله به كولسیان باب ۲ آیات ۱۲ و ۱۳؛ اعامل رسوالن باب ۱۶ آیات ۳۰ الی ۳۳؛ باب ۲۲ آیه ۱۶؛ باب ۲ آیه ۳۸؛ متی باب ۲۸ آیات ۱۹ و ۲۰.)
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10 عیسی بـا مرگـش بـر صلیب بـر نیروهـای رشیر پیروزی یافـت. او كـه بـر روحـهای اهـریمنی در طی رسـالـت زمینی خـویش غـلبه یافـته بـود قـدرتـشان را در هـم شكسـت و نـابـودی نـهایی آنـان را 

قطعی سـاخـت. پیروزی عیسی بـه مـا نیز برای غـلبه بـر نیروهـای اهـریمنی كـه هـم چـنان در پی كنرتل مـا هسـتند قـدرت میبخشـد، هامنطور که بـا وی در آرامـش، شـادی و اعتامد بـه مـحبتش گـام 
بـر میداریم. حـال روحالـقدس درون مـا سـكونـت مییابـد و بـه مـا قـدرت میبخشـد. پیوسـته رس سـپرده بـه عیسی بـه عـنوان منجی و رسور، از بـار سنگین كردار گـذشـته خـویش آزاد میشـویم. 
دیگر در تـاریكی، ترس از قـدرتـهای اهـریمنی، در جهـل و بی مـفهومی شیوه زندگی قبلی مـان زندگی منیکنیم. در این آزادی تـازه در عیسی مـا فرا خوانـده شـدهایم تـا در شـباهـت سیرت او رشـد 
كنیم، و روزانـه بـا او در دعـا در متـاس بـاشیم، بـا كالم او تـغذیه شـویم و در آن مشیت الهی تـعمق كنیم، او را بـا رسود حـمد گـوییم، برای عـبادت گرد هـم آییم و در امـور كلیسا مـشارکت کنیم. 
وقتی بـه كـسانی كـه اطرافامن هسـتند بـا مـحبت خـدمـت میکنیم و بـه نـجاتی كـه نصیبامن كرده شـهادت میدهیم، حـضور دامئی او بـا مـا از طـریق روح هـر لحـظه و هـر وظیفه را بـه تجـربـه ای 
روحـانی تـبدیل میسـازد. (مزمـور بـاب ۱ آیات ۱ و ۲؛ بـاب ۲۳ آیه ۴؛ بـاب ۷۷ آیات ۱۱ و ۱۲؛ رسـالـه بـه كـولسیان بـاب ۱ آیات ۱۳ و ۱۴؛ بـاب ۲ آیات ۶ و ۱۴ و ۱۵؛ لـوقـا بـاب ۱۰ آیات ۱۷ الی 
۲۰؛ رسـالـه بـه افسسیان بـاب ۵ آیات ۱۹ و ۲۰؛بـاب ۶ آیات ۱۲ الی ۱۸؛ رسـالـه اول بـه تـسالـونیكیان بـاب ۵ آیه ۲۳؛ رسـالـه دوم پـطرس بـاب ۲ آیه ۹؛ بـاب ۳ آیه ۱۸؛رسـالـه دوم بـه قرنتیان بـاب ۳ 
آیات ۱۷ و ۱۸؛ رسـالـه بـه فیلیپیان بـاب ۳ آیات ۷ الی ۱۴؛ رسـالـه اول بـه تـسالـونیكیان بـاب ۵ آیات ۱۶ الی ۱۸؛ متی بـاب ۲۰ آیات ۲۵ الی ۲۸؛ یوحـنا بـاب ۲۰ آیه ۲۱؛ رسـالـه بـه غالطیان بـاب ۵ 

آیات ۲۲ الی ۲۵؛ رساله به رومیان باب ۸ آیات ۳۸ و ۳۹؛ رساله اول یوحنا باب ۴ آیه ۴؛ رساله به عربانیان باب ۱۰ آیه ۲۵.)

11 مـا فرا خوانـده شـده ایم تـا امـت خـداشـناس بـاشیم تـا افکار و احـساس و كردار مـا در هامهنگی بـا اصول آسامنی بـاشـد. برای اینکه روح، سیرت خـداونـد مـا را در مـا از نـو خـلق کند مـا خـود را 

تـنها مـشغول امـوری میکنیم كـه خـلوص مسیحی وار، سـالمـت و خـوشی را در زنـدگی مـا بـه وجـود آورد. این بـدین معنی اسـت كـه تـفریح و رسگرمی مـا بـاید بـا عـالی تـرین مـوازین سـلیقه و 
زیبندگی مسیحی مـطابـقت داشـته بـاشـد. در حـالی که تـفاوتـهای فرهنگی را تشخیص میدهیم، لـباس مـا بـاید سـاده، مـتعادل و متیز بـاشـد و شـایستگی واقعی شـامـل آراسـتگی ظـاهری نیست بـلكه 
رتاحـت  در زینت بی زوال یك روح آرام و نجیب اسـت. همچنین بـدین معنی اسـت كـه چـون بـدنـهای مـا مـعابـد روحالـقدس هسـتند، بـاید بـا بصیرت از آنـها مراقـبت كنیم. مـتفقاً بـا ورزش و اسـ
کافی، مـا بـایستی سـاملرتین رژیم غـذایی مـمكن را انـتخاب كنیم و از غـذاهـای نـاپـاكی كـه در كـتاب مـقدس بـدان اشـاره شـده اسـت اجـتناب ورزیم. از آنـجا كـه نـوشیدنی هـای الكلی، تـنباكـو و 
اسـتفاده غیرمسـئوالنـه از داروهـا و مـواد مخـدر برای بـدنـهای مـا مرض هسـتند، مـا بـاید از آن چیزهـا نیز پرهیز و خـودداری کنیم. در عـوض هـر چـه را كـه انـدیشه هـا و جـسمهای مـا را بـا مسیح 
هامهنگ میمنـاید بـكار میبـریم زیرا او خواهـان سالمتی و خـوشی و خیریت مـاسـت. (رسـالـه بـه رومیان بـاب ۱۲ آیات ۱ و ۲؛ رسـالـه اول یوحـنا بـاب ۲ آیه ۶؛ رسـالـه بـه افسسیان بـاب ۵ آیات ۱ 
الی ۲۱؛ رسـالـه بـه فیلیپیان بـاب ۴ آیه ۸؛ رسـالـه دوم بـه قرنتیان بـاب ۱۰ آیه ۵؛ بـاب ۶ آیه ۱۴؛ بـاب ۷ آیه ۱؛ رسـالـه اول پـطرس بـاب ۳ آیات ۱ الی ۴؛ رسـالـه اول بـه قرنتیان بـاب ۶ آیات ۱۹ و ۲۰؛ 

باب ۱۰ آیه ۳۱؛ سفر الویان باب ۱۱ آیات ۱ الی ۴۷؛ رساله سوم یوحنا آیه ۲.)

اغ عـدن بنیان گـذاری شـد و مسیح پیونـد و همنشینی مـحبتآمیز مـادامالـعمر بین یك مرد و یك زن را ترصیح منـود. برای یک مسیحی ازدواج تعهـدی نسـبت بـه  12 ازدواج بـه دسـت خـدا در بـ

زت، احرتام و مسـئولیت تـار و پـود این خـویشاونـدی هسـتند كـه بـاید  خـدا و همچنین بـه همرس اسـت و این پیونـد بـاید تـنها بین زوجـهایی بـاشـد كـه ایامن مشرتكی دارنـد. مـحبت مـتقابـل، عـ
مـنعكس كـننده مـحبت، قـدوسیت، نزدیكی و رابـطه دائـم بین مسیح و كلیسای وی بـاشـد. عیسی دربـاره طالق تعلیم داد، فردی كـه همرس خـود را بـه اسـتثنای زنـا طالق میدهـد و بـا کس دیگر 
ازدواج میکند مرتـكب زنـا شـده اسـت. گرچـه رابـطه برخی خـانواده هـا مـمكن اسـت از آرمـان و كامل مـطلوب خود کوتـاه بیاید، رشكای ازدواج كـه خودشـان را در مسیح كـامـالً بـه یكدیگر متعهـد 
سـاخـته انـد از طـریق هـدایت روح و پرسـتاری كلیسا میتـوانـند بـه یكدلی عـاشـقانـه نـائـل گردنـد. خـداونـد بـه خـانـواده بركـت میدهـد و در نـظر دارد تـا اعـضای خـانـواده برای رسیدن بـه كامل 
مـطلوب یكدیگر را مـساعـدت كـنند. والـدین بـاید فـرزنـدان خـود را طـوری تـربیت كـنند كـه خـداونـد را مـحبت و اطـاعـت كـنند. والـدین بـا الـگویی كـه از خـود ارائـه میکنند و بـا كالم متین خـود 
بـایستی بـه آنـها آمـوزش دهـند كـه مسیح اهـل انـضباط، پـر مـحبت اسـت، همیشه مراقـب و مهـربـان اسـت که از آنـها میخواهـد تـا عـضوی از بـدن او و خـانواده خـدا شونـد. نزدیكی افراد خـانواده 
بـه یكدیگر یكی از نـشانـه هـای قطعی پیام مـحبتآمیز انجیل اسـت. (سـفر پیدایش بـاب ۲ آیات ۱۸ الی ۲۵؛ متی بـاب ۱۹ آیات ۳ الی ۹؛ یوحـنا بـاب ۲ آیات ۱ الی ۱۱؛ رسـالـه دوم بـه قرنتیان 
بـاب ۶ آیه ۱۴؛ رسـالـه بـه افسسیان بـاب ۵ آیات ۲۱ الی ۳۳؛ متی بـاب ۵ آیات ۳۱ و ۳۲؛ مرقـس بـاب ۱۰ آیات ۱۱ و ۱۲؛ لـوقـا بـاب ۱۶ آیه ۱۸؛ رسـالـه اول بـه قرنتیان بـاب ۷ آیات ۱۰ و ۱۱؛ سـفر 

خروج باب ۲۰ آیه ۱۲؛ رساله به افسسیان باب ۶ آیات ۱ الی ۴؛ سفر تثنیه باب ۶ آیات ۵ الی ۹؛ امثال سلیامن باب ۲۲ آیه ۶؛ مالكی نبی باب ۴ آیات ۵ و ۶.)

13 مـا مـبارشین خـدا هسـتیم و وی وقـت، فرصـتها، اسـتعدادهـا، دارایی هـا و بركـات زمین و مـنابـع رسشار آن را بـه مـا بـه امـانـت سـپرده اسـت. مـا برای اسـتفاده مـناسـب و شـایسته این چیزهـا مسـئول 

رای بـشارت انجیل او و حـامیت از رشـد كلیسای او تـصدیق میکنیم.  هسـتیم. مـا مـالكیت خـدا را بـا خـدمـت صـادقـانـه بـه او و بـه هـمنوعـامنـان و همچنین بـا بـازگردانـدن عرش و ارائـه هـدایا بـ
مـبارشت امتیازی اسـت كـه بـواسـطه خـداونـد بـه مـا ارزانی شـده اسـت، برای رشـد در مـحبت و غـلبه بـر خـودخـواهی و طـمعكاری. مـبارش در بركـاتی كـه در نتیجه وفـاداری و خـوش عهـدی او بـه 
دیگران رسیده شـادمـان میشود. (سـفر پیدایش بـاب ۱ آیات ۲۶ الی ۲۸؛ بـاب ۲ آیه ۱۵؛ اول تواریخ بـاب ۲۹ آیه ۱۴؛ حجی نبی بـاب ۱ آیات ۳ الی ۱۱؛ مالكی نبی بـاب ۳ آیات ۸ الی ۱۲؛ رسـالـه 

اول به قرنتیان باب ۹ آیات ۹ الی ۱۴؛ متی باب ۲۳ آیه ۲۳؛ رساله دوم به قرنتیان باب ۸ آیات ۱ الی ۱۵؛ رساله به رومیان باب ۱۵ آیات ۲۶ و ۲۷.)

14 كلیسا اجتامعی از ایامنـداران اسـت كـه بـه عیسی مسیح بـعنوان رسور و منجی خـویش اعرتاف منـودهانـد. در پیوسـتگی بـا امـت خـدا در زمـان عهـد قـدیم از دنیای مـادی فرا خوانـده شـدهایم و 

برای عـبادت بـه یكدیگر میپیونـدیم، برای مـعارشت، برای تعلیم كالم، برای برگزاری عـشای ربـانی، برای خـدمـت بـه هـمه هـمنوعـان و برای اعالن مژده خوش انجیل بـه جـهان. كلیسا اقـتدار خود 
را از مسیح بـه دسـت میآورد كـه كـلمه مـجسم اسـت و از كالم اسـت كـه مـكتوب گردیده اسـت. كلیسا خـانواده خـداسـت كـه تـوسـط او بـه فـرزنـدی پـذیرفـته شـده اسـت، اعـضای آن بـر اسـاس عهـد 
جـدید زندگی میکنند. كلیسا بـدن مسیح اسـت، انجـمنی از ایامنـداران كـه مسیح خود رأس آن اسـت. كلیسا عروس اسـت كـه مسیح برای او جـان داد تـا بـتوانـد او را تطهیر و تـقدیس منـاید. مسیح 
در بـازگشـت ظـفرمـندانـه، كلیسای بـا شـكوهی را بـه خود عرضـه خواهـد منود كـه در متـام اعـصار نسـبت بـه او وفـادار بوده و بـا خون او خـریداری شـده اسـت و لـكه و یا چین و چروكی نـدارد بـلكه 
مـقدس و بـدون عیب اسـت. (سـفر پیدایش بـاب ۱۲ آیه ۳؛ اعامل رسوالن بـاب ۷ آیه ۳۸؛ رسـالـه بـه افسسیان بـاب ۴ آیات ۱۱ الی ۱۵؛ بـاب ۳ آیات ۸ الی ۱۱؛ متی بـاب ۲۸ آیات ۱۹ و ۲۰؛ بـاب 

۱۶ آیات ۱۳ الی ۲۰؛ باب ۱۸ آیه ۱۸؛ رساله به افسسیان باب ۲ آیات ۱۹ الی ۲۲؛ باب ۱ آیات ۲۲ و ۲۳؛ باب ۵ آیات ۲۳ الی ۲۷؛ رساله به كولسیان باب ۱ آیات ۱۷ و ۱۸.)

15 عـشای ربـانی مـشاركـت در رموز بـدن و خون مسیح اسـت برای ابراز ایامن بـه او بـعنوان خـداونـد و منجیامن. در تجـربـه آیین عـشای ربـانی، مسیح حـضور دارد تـا بـا امـت خـویش مالقـات كرده 

و آنـان را قـوت ببخشـد. هـمچنان كـه در این آئین مـشاركـت میجـوییم بـا خـوشی مرگ او را اعالم میداریم تـا وقتی كـه دگـر بـار بیاید. آمـادگی برای پیوسـنت بـه عـشای ربـانی شـامـل خـودآزمـایی، 
تـوبـه و اعرتاف اسـت. َرسَور مـا خـدمـت شسـتشوی پـاهـا را وضـع منود كـه حـاكی از تجـدید تـقدیس، برای ابراز متـایل بـه خـدمـت بـه یكدیگر بـا تواضـع مسیح وار و اتـحاد قـلبهایامن بـا مـحبت اسـت. 
آیین عـشای ربـانی برای هـمه ایامنـداران بـه مسیح آزاد اسـت. (رسـالـه اول بـه قرنتیان بـاب ۱۰ آیات ۱۶ و ۱۷؛ بـاب ۱۱ آیات ۲۳ الی ۳۰؛ متی بـاب ۲۶ آیات ۱۷ الی ۳۰؛ مـكاشـفه یوحـنای رسـول 

باب ۳ آیه ۲۰؛ یوحنا باب ۶ آیات ۴۸ الی ۶۳؛ باب ۱۳ آیات ۱ الی ۱۷.)

را خـوانـده شـده اسـت. مـا در مسیح مخـلوق تـازه ای هسـتیم؛ متـایز نـژادی، فرهنگی، تحصیالت و ملیت و  16 كلیسا یك بـدن بـا اعـضای بسیار اسـت كـه از هـر ملیت و قـوم و زبـان و مردمی فـ

اخـتالفـات بین قرش بـاال و پـائین، فقیر و غنی، مذکر و مؤنـث، فرقی بین مـا منیگـذارد. هـمه مـا در مسیح برابـریم كـه بـا یك روح مـا را در مـصاحـبت بـا او و بـا یكدیگر بـه هـم پیونـد داده اسـت؛ مـا 
زد هـمگان  بـاید بـدون قید و رشط و جـانـبداری خـدمـت كنیم و خـدمـت بـپذیریم. بـواسـطه مـكاشـفه عیسی مسیح در کالم خـدا، در ایامن و امید یكسانی مـشاركـت داریم و یك شـهادت را نـ
میبـریم. این اتـحاد از وحـدت خـدای پـدر و پرس و روحالـقدس نـشأت میگیرد كـه مـا را بـه فرزنـدی پـذیرفـته اسـت. (رسـالـه بـه رومیان بـاب ۱۲ آیات ۴ و ۵؛ رسـالـه اول بـه قرنتیان بـاب ۱۲ آیات ۱۲ 
رنتیان بـاب ۵ آیات ۱۶ و ۱۷؛ اعامل رسـوالن بـاب ۱۷ آیات ۲۶ و ۲۷؛ رسـالـه بـه غـالطیان بـاب ۳ آیات ۲۷ و ۲۹؛  زمـور بـاب ۱۳۳ آیه ۱؛ رسـالـه دوم بـه قـ الی ۱۴؛ متی بـاب ۲۸ آیات ۱۹ و ۲۰؛ مـ

رساله به كولسیان باب ۳ آیات ۱۰ الی ۱۵؛ رساله به افسسیان باب ۴ آیات ۱۴ الی ۱۶؛ باب ۴ آیات ۱ الی ۶؛ یوحنا باب ۱۷ آیات ۲۰ الی ۲۳.)
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17 خـدا بـه هـمه اعـضای كلیسای خـویش در هـر عرصی عـطایای روحـانی اعـطا منـوده اسـت كـه هـر عـضوی برای خیریت عـمومی كلیسا و برشیت خـدمـات مـحبتآمیز خـود را ارزانی دارد. این 

عـطایا تـوسـط روحالـقدس ارزانی شـده اسـت كـه بـه هـر عـضوی طـبق اراده خـویش سهمی اخـتصاص دهـد، عـطایا هـمه تـوانـائیها و خـدمـات را میرس میسـازد كـه كلیسا بـدان نیاز دارد تـا وظـایف 
مـقدر شـده الهی را ایفا منـاید. بـر اسـاس كالم مـقدس این عـطایا شـامـل خـدمـاتی هـمچون ایامن، شـفا، نـبوت، تبشیر، تعلیم، مـدیریت، مـصالـحه، شـفقت و خـدمـت از خود گـذشـته و امور خیر برای 
رای وظـایفی كـه تـوسـط كلیسا مـشخص شـدهانـد هـمچون كـار شـبانی، امـور تبشیری،  را خـوانـده شـدهانـد و بـه روح مجهـز شـده انـد بـ ردم اسـت. بـرخی اعـضا تـوسـط خـدا فـ كـمك و تـشویق مـ
مـأمـوریتهـای تبلیغی و خـدمـات تعلیمی كـه بـطور ویژه نیاز اسـت تـا اعـضا را برای خـدمـت، برای بـنای كلیسا بـه بـلوغ و كامل روحـانی و برای پـرورش اتـحاد ایامن و دانـش خـدا آمـاده سـازنـد. 
وقتی كـه اعـضا بـعنوان مـبارشین وفـادار فیضهای گـونـاگـون خـدا این عـطایای روحـانی را بـكار میگیرنـد، كلیسا از تـأثیرات مخرب اصـول تعلیمی غـلط مـحافـظت شـده و رشـد میکند، بـه رشـد و 
منوی که از سوی خـداسـت و بـا ایامن و مـحبت بـنا میگردد. (رسـالـه بـه رومیان بـاب ۱۲ آیات ۴ الی ۸؛ رسـالـه اول بـه قرنتیان بـاب ۱۲ آیات ۹ الی ۱۱ و ۲۷ و ۲۸؛ رسـالـه بـه افسسیان بـاب ۴ آیات 

۸ و ۱۱ الی ۱۶؛ اعامل رسوالن باب ۶ آیات ۱ الی ۷؛ رساله اول به تیموتائوس باب ۳ آیات ۱ الی ۱۳؛ رساله اول پطرس باب ۴ آیات ۱۰ و ۱۱.)

18 یكی از عـطایای روحالـقدس نـبّوت اسـت. این عطیه یك نـشانـه مـشخص و بـارز كلیسای بـاقیامندگـان اسـت و در خـدمـت خـانـم الـن ج. هوایت آشـكار گردید. بـعنوان پیام آور از خـدا نوشـته هـای 

او مرجعی معترب و مـداوم از حقیقتی اسـت كـه برای كلیسا مـایه تسـلی، هـدایت، تعلیم، ارشـاد و اصالحـات اسـت. منجـمله بـه وضوح اظـهار میدارد كـه كـتاب مـقدس اسـتانـدارد و معیاری اسـت 
كـه بـه موجـب آن هـمه تـعالیم و تجـربیات بـایستی آزموده و مورد سـنجش قرار گیرد. (یوئیل نبی بـاب ۲ آیات ۲۸ و ۲۹؛ اعامل رسوالن بـاب ۲ آیات ۱۴ الی ۲۱؛ رسـالـه بـه عربانیان بـاب ۱ آیات ۱ 

الی ۳؛ مكاشفه یوحنای رسول باب ۱۲ آیه ۱۷؛ باب ۱۹ آیه ۱۰.)

19 كلیسای جـهانی از هـمه كـسانی كـه صـادقـانـه بـه مسیح ایامن دارنـد مركـب گردیده اسـت، ولی در ایام آخـر، زمـان ارتـداد شـایع و گسرتده، بـاقی مـانـده ای فرا خوانـده شـده اسـت تـا احکام خـدا را 

نـگاه دارد و در ایامن بـه مسیح بـاقی مبـانـد. این بـاقی مـانـده رسیدن سـاعـت داوری را اعالم میدارد و رسـتگاری از طـریق مسیح را بـه اطالع عـموم میرسـانـد و مـنادی نزدیك شـدن قـریب الوقـوع 
ظـهور ثـانی اوسـت. این اعالن عـمومی بـا پیام سـه فرشـته در مـكاشـفه بـاب ١٤ مـعرفی گردیده اسـت؛ كـه تـقارن و هـمزمـانی دارد بـا كـار داوری در آسامن و تـوبـه و تغییر و اصالح بـر روی زمین بـه 
بـار میآورد. هـر ایامنـداری فرا خوانـده شـده اسـت تـا شـخصاً در این بـشارت جـهانی، بخشی را عهـده دار شود. (مـكاشـفه یوحـنای رسول بـاب ۱۲ آیه ۱۷؛ بـاب ۱۴ آیات ۶ الی ۱۲؛ بـاب ۱۸ آیات ۱ 
الی ۴؛ رسـالـه دوم بـه قرنتیان بـاب ۵ آیه ۱۰؛ رسـالـه یهودا آیات ۳ و ۱۴؛ رسـالـه اول پـطرس بـاب ۱ آیات ۱۶ الی ۱۹؛ رسـالـه دوم پـطرس بـاب ۳ آیات ۱۰ الی ۱۴؛ مـكاشـفه یوحـنای رسـول بـاب ۲۱ 

آیات ۱ الی ۱۴.)

20 در آسامن مـعبدی وجود دارد، خیمه حقیقی كـه خـداونـد آن را برافراشـته اسـت و نـه انـسان. در آن مسیح در قـبال مـا خـدمـت میکند و برای ایامنـداران فواید كـفاره قـربـانی اش را که یكبار بـر 

صلیب برای هـمه ارزانی منود ارائـه میدهـد. او بـعنوان كـاهـن اعـظم مـنصوب شـد و خـدمـت شـفاعـت را در زمـان مـعراج خـویش بـه آسامن رشوع منود. در سـال ١٨٤٤ در پـایان مـدت نـبوی ٢٣٠٠ 
رحـله دوم و آخـر از خـدمـت فـدیه ای خـود گردید. آن كـار، داوری تحقیقی اسـت كـه بـخش نـهایی گـناه زدایی کلی اسـت، كـه در متثیل تطهیر مـعبد ارساییل كـهن در روز كـفاره  روزه، او وارد مـ
ردد. داوری تحقیقی بـه مـلكوتیان آشـكار  منـایش داده میشـد. در این خـدمـت منـونـه مـعبد بـا خـون ذبـایح حیوانی تطهیر میشـد ولی امـور آسامنی بـا خـون عیسی قـربـانی بیعیب پـاك میگـ
زاوارگردیده انـد تـا در قیام اول از مردگـان سهیم گردنـد. همچنین فـاش میسـازد چـه كـسانی در میان زنـدگـان در مسیح  میسـازد كـه چـه کسی در میان مردگـان و در مسیح آرمیده انـد که سـ
سـاكـنند، احـكام خـدا و ایامن بـه مسیح را نـگاه میدارنـد، بـدین سـبب آمـاده انـتقال بـه مـلكوت جـاودان او هسـتند. این داوری عـدالـت خـدا را در نـجات كـسانیكه بـه عیسی ایامن دارنـد مـحقق 
میسـازد. اظـهار میدارد كـسانیكه بـه خـدا وفـادار بـاقی مبـانـند شـایسته مـلكوت هسـتند. تكمیل این خـدمـت مسیح نـشانی از خـامتـه مهـلت برشی پیش از ظـهور ثـانی اسـت. (رسـالـه بـه عربانیان بـاب 
۸ آیات ۱ الی ۵؛ بـاب ۴ آیات ۱۴ الی ۱۶؛ بـاب ۹ آیات ۱۱ الی ۲۸؛ بـاب ۱۰ آیات ۱۹ الی ۲۲؛ بـاب ۱ آیه ۳؛ بـاب ۲ آیات ۱۶ و ۱۷؛ دانیال نبی بـاب ۷ آیات ۹ الی ۲۷؛ بـاب ۸ آیات ۱۳ و ۱۴؛ 
زقیال بـاب ۴ آیه ۶؛ سـفر الویان بـاب ۱۶؛ مـكاشـفه یوحـنای رسـول بـاب ۱۴ آیات ۶ و ۷؛ بـاب ۲۰ آیه ۱۲؛ بـاب ۱۴ آیه ۱۲؛ بـاب ۲۲ آیه  بـاب ۹ آیات ۲۴ الی ۲۷؛ سـفر اعـداد بـاب ۱۴ آیه ۳۴؛ حـ

(.۱۲

21 مزد گـناه موت اسـت. ولیكن خـدا كـه یگانۀ ابـدی اسـت بـه رسـتگاران حیات ابـدی ارزانی خواهـد کرد. تـا آن روز، مرگ حـالـت نـاخودآگـاهی برای هـمه مردم خواهـد بود. وقتی مسیح كـه زندگی 

و حیات مـاسـت ظـاهـر شود، عـادالن از مرگ قیام كرده و عـادالن زنـده مـتبدل خواهـند شـد و برای مالقـات بـا خـداونـد خـویش بـه آسامن برده خواهـند شـد. رسـتاخیز دوم، رسـتاخیز رشیران از مرگ 
اسـت كـه هزار سـال پـس از آن رخ خواهـد داد. (رسـالـه بـه رومیان بـاب ۶ آیه ۲۳؛ رسـالـه اول بـه تیموتـائوس بـاب ۶ آیات ۱۵ و ۱۶؛ جـامـعه بـاب ۹ آیات ۵ و ۶؛ مزمور بـاب ۱۴۶ آیات ۳ و ۴؛ یوحـنا 
بـاب ۱۱ آیات ۱۱ الی ۱۴؛ رسـالـه بـه کولسیان بـاب ۳ آیه ۴؛ رسـالـه اول بـه قرنتیان بـاب ۱۵ آیات ۵۱ الی ۵۴؛ رسـالـه اول بـه تـسالـونیكیان بـاب ۴ آیات ۱۳ الی ۱۷؛ یوحـنا بـاب ۵ آیات ۲۸ و ۲۹؛ 

مكاشفه یوحنای رسول باب ۲۰ آیات ۱ الی ۱۰.)

22 ظـهور دوبـاره مسیح امید مـبارک قـوم خـدا و اوج شکوه انجیل اسـت. آمـدن منجی بـصورت واقعی، شخصی، قـابـل روئیت و جـهانی اسـت. وقتی او بـازگشـت منـاید، عـادالن مرده قیام خـواهـند 

منـود و بـه هـمراه عـادالن زنـده مـتبدل خـواهـند شـد و بـه آسامن برده خـواهـند شـد، ولی رشیران خـواهـند مرد. اكرث خـطوط نـبوت تـقریباً كـامـل تـحقق یافـته و بـه وضعیت حـارض جـهان اشـاره 
میکنند كـه آمـدن مسیح قـریبالـوقـوع اسـت. زمـان آن واقـعه آشـكار نـگردیده اسـت و بـنابراین بـه مـا تـوصیه شـده اسـت كـه همیشه آمـاده بـاشیم. (رسـالـه بـه تیطُس بـاب ۲ آیه ۱۳؛ رسـالـه بـه 
عربانیان بـاب ۹ آیه ۲۸؛ یوحـنا بـاب ۱۴ آیات ۱ الی ۳؛ اعامل رسوالن بـاب ۱ آیات ۹ الی ۱۱؛ متی بـاب ۲۴ آیه ۱۴؛ مـكاشـفه یوحـنای رسول بـاب ۱ آیه ۷؛ متی بـاب ۲۴ آیات ۴۳ و ۴۴؛ رسـالـه اول 
بـه تـسالونیكیان بـاب ۴ آیات ۱۳ الی ۱۸؛ رسـالـه اول بـه قرنتیان بـاب ۱۵ آیات ۵۱ الی ۵۴؛ رسـالـه دوم بـه تـسالونیكیان بـاب ۱ آیات ۷ الی ۱۰؛ بـاب ۲ آیه ۸؛ مـكاشـفه یوحـنای رسول بـاب ۱۴ آیات 

۱۴ الی ۲۰؛ باب ۱۹ آیات ۱۱ الی ۲۱؛ متی باب ۲۴؛ مرقس باب ۱۳؛ لوقا باب ۲۱؛ رساله دوم به تیموتائوس باب ۳ آیات ۱ الی ۵؛ رساله اول به تسالونیكیان باب ۵ آیات ۱ الی ۶.)

23 هزاره، یک هزار سـال فرمـانـروایی مسیح بـا مـقدسین خـویش در آسامن، حـد فـاصـل اولین و دومین قیام اسـت. در طی این زمـان مردگـان گـناهکار داوری خـواهـند شـد و زمین مـطلقاً ویران 

خواهـد بـود و هیچ برش زنـده ای در آن سـكونـت نـخواهـد داشـت ولی تـوسـط شیطان و فرشـتگانـش اشـغال خواهـد گردید. در خـامتـه آن دوره مسیح بـا مـقدسین خـویش و شهـر مـقدس از آسامن 
بـه زمین نـازل خواهـند گردید. مردگـان رشیر آنـگاه قیام خواهـند كرد و هـمراه بـا شیطان و فرشـتگانـش شهـر را مـحارصه خواهـند منود؛ ولی شـعله هـای آتـش از سوی خـدا آنـان را خواهـد بلعید و 
زمین را تطهیر خـواهـد منـود؛ و بـدین ترتیب گیتی از گـناه و گـناهـكار برای همیشه زدوده خـواهـد شـد. (مـكاشـفه یوحـنای رسـول بـاب ۲۰؛ رسـالـه اول بـه قرنتیان بـاب ۶ آیات ۲ و ۳؛ ارمیای نبی 

باب ۴ آیات ۲۳ الی ۲۶؛ مكاشفه یوحنای رسول باب ۲۱ آیات ۱ الی ۵؛ مالكی نبی باب ۴ آیه ۱؛ حزقیال باب ۲۸ آیات ۱۸ الی ۱۹.)

24 زمین جـدید که در آن عـدالـت سـاکن خـواهـد بـود، خـدا خـانـه ای ابـدی برای رسـتگاران مهیا سـاخـته و محیطی کامـل برای حیات ابـدی، مـحبت، خـوشی و یادگیری در محرضش تـدارك خـواهـد 

دید. بـدین جهـت خـدا بـا امـت خـویش سـاكـن خـواهـد شـد و رنـج و مرگی دیگر وجـود نـخواهـند داشـت. نربد عظیم خـامتـه خـواهـد یافـت و گـناهی دیگر در بین نـخواهـد بـود. هـمه مـوجـودات 
جـانـدار یا بی جـان اظـهار خـواهـند منـود كـه خـدا مـحبت اسـت و او تـا ابـداآلبـاد سـلطنت خـواهـد منـود. آمین. (رسـالـه دوم پـطرس بـاب ۳ آیه ۱۳؛ اشعیای نبی بـاب ۳۵؛ بـاب ۶۵ آیات ۱۷ الی ۲۵؛ 

متی باب ۵ آیه ۵؛ مكاشفه یوحنای رسول باب ۲۱ آیات ۱ الی ۷؛ باب ۲۲ آیات ۱ الی ۵؛ باب ۱۱ آیه ۱۵.)

25 خـدای ابـدی پـدر، خـالـق، مـبدأ، حـامی و فرمـانروای هـمه مخـلوقـات اسـت. او عـادل و مـقدس، بـخشنده و مهـربـان، دیر غـضب و رسشار از مـحبت پـایدار و وفـاسـت. صـفات و توامنـندیهای ارائـه 

شـده در پرس و روحالـقدس جـملگی آشـكار كـنندگـان خـصوصیات پـدر هسـتند. (سـفر پیدایش بـاب ۱ آیه ۱؛ مـكاشـفه یوحـنای رسـول بـاب ۴ آیه ۱۱؛ رسـالـه اول بـه قرنتیان بـاب ۱۵ آیه ۲۸؛ یوحـنا 
باب ۳ آیه ۱۶؛ رساله اول یوحنا باب ۴ آیه ۸؛ رساله اول تیموتائوس باب ۱ آیه ۱۷؛ سفر خروج باب ۳۴ آیات ۶ و ۷؛ یوحنا باب ۱۴ آیه ۹.)
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ردیده – رسـتگاری برش بـه انـجام رسیده – و جـهان داوری  ردید. از طـریق او هـمه مـوجـودات آفـریده شـده – سیرت و خـصایل پـدر آشـكار گـ 26 خـدای پرس ابـدی، در عیسی مسیح تجسـد گـ

میگردد. بـالـفطره خـدای ازلی، او همچنین انـسان حقیقی شـد - عیسی مسیح. او بـواسـطه روحالـقدس در رحـم قرار گرفـت و از مـریم بـاكره زاده شـد. او زیست و مـانـند برش وسـوسـه را تجـربـه 
منود، ولیكن الـگوی کامـل عـدالـت و مـحبت خـدا گشـت. او بـا معجزات خود قـدرت خـدا را عیان سـاخـت و بـعنوان مسیح مـوعود خـدا، تـائید گردید. او داوطـلبانـه بـجای مـا بـر صلیب رفـت و برای 
گـناهـان مـا رنـج كشید و جـان سـپرد و از میان مردگـان برخـاسـت و بـه آسامن عروج منـود تـا در قـبال مـا در مـعبد آسامنی خـدمـت كـند. او دوبـاره برای رسـتگاری نـهایی امـت خـویش و نـوسـازی و 
ترمیم هـمه چیز بـا شـكوه و جـالل خواهـد آمـد. (یوحـنا بـاب ۱ آیات ۱ الی ۳ و ۱۴؛ رسـالـه بـه كولسیان بـاب ۱ آیات ۱۵ الی ۱۹؛ یوحـنا بـاب ۱۰ آیه ۳۰؛ بـاب ۱۴ آیه ۹؛ رسـالـه بـه رومیان بـاب ۶ آیه 
۲۳؛ رسـالـه دوم بـه قرنتیان بـاب ۵ آیات ۱۷ الی ۱۹؛ یوحـنا بـاب ۵ آیه ۲۲؛ لـوقـا بـاب ۱ آیه ۳۵؛ رسـالـه بـه فیلیپیان بـاب ۲ آیات ۵ الی ۱۱؛ رسـالـه بـه عربانیان بـاب ۲ آیات ۹ الی ۱۸؛ رسـالـه اول بـه 

قرنتیان باب ۱۵ آیات ۳ و ۴؛ رساله به عربانیان باب ۸ آیات ۱ و ۲؛ یوحنا باب ۱۴ آیات ۱ الی ۳.)

27 روح خـدای ابـدی بـا پـدر و پرس در خـلقت، تـجسم و رسـتگاری فـعال بود. او بـه نـویسندگـان كالم مـقدس الـهام داد. او زندگی مسیح را بـا قـدرت پُـر سـاخـت. او ابـنای برش را فرا میخوانـد و بـه 

گـناه مـلزم میسـازد و كـسانی را كـه اجـابـت میمنـایند تجـدید حیات منوده بـه شـبه خـدا تـبدیل میمنـاید. او از طرف پـدر و پرس فرسـتاده شـد تـا همیشه بـا فرزنـدان خـدا بـاشـد، او هـدایای روحـانی را 
بـه كلیسا ارزانی میدارد و بـه آن قـدرت عـطا میمنـاید تـا بـه مسیح شـهادت دهـند و در هامهنگی بـا كالم مـقدس آن را بـه کلیۀ حـقایق هـدایت منـاید. (سـفر پیدایش بـاب ۱ آیات ۱ و ۲؛ لوقـا بـاب 
۱ آیه ۳۵، بـاب ۴ آیه ۱۸؛ اعامل رسوالن بـاب ۱۰ آیه ۳۸؛ رسـالـه دوم پـطرس بـاب ۱ آیه ۲۱؛ رسـالـه دوم بـه قرنتیان بـاب ۳ آیه ۱۸؛ رسـالـه بـه افسسیان بـاب ۴ آیات ۱۱ و ۱۲؛ اعامل رسوالن بـاب ۱ 

آیه ۸؛ یوحنا باب ۱۴ آیات ۱۶ الی ۱۸ و ۲۶؛ باب ۱۵ آیات ۲۶ و ۲۷؛ باب ۱۶ آیات ۷ الی ۱۳.)

28 یک خـدا وجود دارد: پـدر، پرس و روحالـقدس كـه اتـحادی از سـه شخصیت ازلی و ابـدی اسـت. خـدا فـنانـاپـذیر، قـادر مـطلق، واقـف بـه هـمه امور، مـافوق هـر چیز و همیشه حـارض و نـاظـر اسـت. 

او رسمدی و مـاوراء ادراك برشیت اسـت، بـا این وجـود خـود را بـواسـطه مکاشـفهاش عیان و آشـكار منـوده اسـت. او تـا ابـداآلبـاد شـایسته اسـت تـا تـوسـط كـل مخـلوقـات مـورد پرسـتش، سـتایش و 
خـدمـت قرار گیرد. (سـفر تثنیه بـاب ۶ آیه ۴؛ متی بـاب ۲۸ آیه ۱۹؛ رسـالـه دوم بـه قرنتیان بـاب ۱۳ آیه ۱۴؛ رسـالـه بـه افسسیان بـاب ۴ آیات ۴ الی ۶؛ رسـالـه اول پـطرس بـاب ۱ آیه ۲؛ رسـالـه اول 

تیموتائوس باب ۱ آیه ۱۷؛ مكاشفه یوحنای رسول باب ۱۴ آیه ۷.)
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