پاسخ ّای ایواى هسیحی " شماره ششم "

دوستان ایماندار سالم
خَضحال هیطَم پیطٌْادی تِ ضوا تذّن وِ تا ّن هتيّای ولیسا را وِ ّز یه ضٌثِ اس وتاب همذس اعالم
هیوٌذ تا ّن تعوك وٌین ،تا " ولیسای ایٌتزًتی ها" در صویویت تا هسیح ،گزهتز ٍ سًذُ تز تاضذ.

پس اوٌَى لثل اس تعوك رٍح المذس را تطلثین:

تیا ،تَ را وِ هسیح تِ ها دادُ است ،تا تیطتز اٍ را تطٌاسین،
تیا چَى تطٌِ ّستین،
ها گٌاّىارین ٍ تذٍى تَ ًویتَاًین اس ًَر هسیح هٌَّر ضَین،
تیا.

ٍ پس اس ووی سىَت ،هتَى رٍس یىطٌثِ را تا ّن تخَاًین:
دٍهیي وتاب پادضاّاى تاب  ۵آیِ  ۴۱تا ۴۱
ٍ اًجیل لَلا تاب  ۴۱آیِ  ۴۴تا .۴۱
ایي دٍ هتي را در تخیالت خَدهاى هجسن وٌین... ،
دٍ ضخص را هیثیٌین وِ سخت هزیض ّستٌذ ،یعٌی جذام گزفتِ اًذ ٍ ،هي هیداًن وِ ایي تیواری چمذر
سخت ٍ رًج آٍر هیتاضذ چَى در جذام خاًِ وار وزدُام ،هخصَصا در گذضتِ وِ پیطزفت پشضىی اهزٍسُ را ًذاضتٌذ،
ٍ گَضت ٍ پَست ٍ استخَاى اس تیي هیزٍد ٍ تذى تَی تسیار تذی هیذّذ ٍ طثعا هزدم اس چٌیي ضخصی دٍری
هیىٌٌذ ٍ در لَم تزگشیذُ ایي تیچارگاى ٍ تیواراى را گٌاّىار ٍ هلعَى اس طزف خذا هیطوزدًذ ٍ هیثایست وِ اس ّوِ
دٍری وٌٌذ.
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پس دٍ ضخص سخت هزیض ٍ عالٍُ تز ایي ،تیگاًِ هی تاضٌذ وِ ایي دٍ اس لَم تزگشیذُ ًیستٌذ ،وِ یىی
رئیس ارتص دضوي اسزائیل یعٌی صًزال سَریِ هی تَد وِ تا ٍجَد همام خَد چَى ایلیطأ تِ اٍ تَصیِ هیوٌذ وِ
ّفت تار در آب رٍد اردى غَطِ ٍر ضَد تا فزٍتٌی اطاعت هیوٌذ ٍ در ایي رٍدخاًِ وِ اس سزسهیي همذس تیزٍى
آهذُ ،واهال پان ضذُ ٍ ضفا یافت ٍ ایطاى تِ سَی پیاهثز تزگطتِ ٍ هیخَاّذ تِ اٍ وادٍیی تذّذ ٍلی ًثی ایي وادٍ
را لثَل ًوی وٌذ چَى ایي وار خذا هیتاضذ ٍ ضخص ضفا یافتِ تِ خذای یىتا ،خذای لَم تزگشیذُ ایواى آٍردُ ٍ
هیخَاّذ در وطَر تت پزست آى سهاى فمط در تزاتز اٍ سجذُ وٌذ ٍ خَاست وِ خان ایي سزسهیي را تثزد چزا وِ
تصَّر هیىزد خذا ،فمط خذای ایي وطَر هیتاضذ چزا وِ هیخَاست در خارج اس ایي وطَر تِ ایي خذا ایواى داضتِ
تاضذ.

سوال  :اها در اًجیل تاس یه ضخص جذاهی در هیاى  ۱تا جشاهی دیگز هیثیٌین وِ چَى اس دٍر اس عیسی طلة ضفا
وزدُ تَدًذ ،عیسی فمط تِ ایطاى جَاب داد وِ تِ واٌّاى یَْد خَدضاى را ًطاى دٌّذ اها چزا ؟

جواب  :سیزا تایذ واٌّاى ،تطخیص تذٌّذ وِ ایطاى ٍالعا ضفا یافتِ اًذ ٍ اجاسُ دٌّذ وِ ایطاى تاس تِ لَم تزگشیذُ
تپیًَذًذ ٍ یاد آٍری هیوٌین چَى هزیض تَدًذ تایذ اس لَم دٍر هیهاًذًذ ،اها یىی اس ایي افزاد تاس ّن خارجی تَد
یعٌی ساهزی ٍ تِ جای ایٌىِ حزف عیسی را اطاعت وزدُ تِ سَی واٌّاى یَْد تزٍد تِ سَی هسیح تزگطت ٍ تا
سپاسگشاری ٍ گزیِ ٍ ساری تسیار تلٌذ ،جلَی عیسی سجذُ هیوٌذ ٍ تطىز هیوٌذ ٍ ،عیسی اعالم هیوٌذ ،ایواًت تَ
را ًجات داد.

ٍ هیثیٌین وِ تزای ایي دٍ ًفز ضفا یافتِ ،هحذٍدیت هاتیي خارجیّا ٍ لَم تزگشیذُ اس تیي رفتِ است چَى
ایواى آٍردُ اًذ ٍ ًجات یافتِ اًذ ٍ ّواًطَر وِ پَلس خَاّذ گفت ،دیگز در هسیح ًِ یَْد ًِ غیز یَْد ًِ ،هزد ٍ ًِ
سى  .... ،توام هزسّا ٍ فزقّا ٍ تثعیضّا تز داضتِ ضذُ است ٍ اس تیي هیزٍد ٍ ّوِ در هسیح تزادراى ٍ خَاّزاى ضذُ
اًذ.
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سوال  :خَب اها تِ ها ٍ سًذگی ها چِ ارتثاطی دارد؟؟؟

جواب  :طثعا ،راس تعویذ در آى دٍ هتي اضارُ ضذُ است ،ها گٌاّىاراىً ،اپان تَدین ،دٍر اس لَم تزگشیذُ ،تذٍى خذا ٍ
تذٍى اهیذ ،اس راُ اتفالات هختلف تِ سَی عیسی آهذین ٍ تَسط آب تعویذ پان ضذین ،چَى ایواى آٍردینً ،جات
یافتین ٍ دیگز هیتَاًین ّوزاُ تا توام هسیحیاى خذا را اس تِ دل سپاس گَیین.

ّواًطَر وِ گفتین هزسّا اس تیي رفتِ ٍ تَسط تعویذ ٍارد ولسیا ضذُ این ،تا تا لَم جذیذ خذاًٍذ تِ سَی
هلىَت خذا ٍ سًذگی واهل سِ گاًِ الذس ،تا لذرت رٍح المذس گام تزدارین.

هتاسفاًِ تعضی ٍلت ّا در ولیسا جای خَدهاى را خَب پیذا ًىزدین ،تذاًین وِ در ایي ایام در
اگز تگَیین ٔ
ولیسای ضزلی ها ّ ۱فتِ ،دعا هیوٌین جْت تمذیس ضذى ولیسا ٍ ّز رٍس دعَت ضذُ این وِ تِ ایي هٌظَر تزای
خَدهاى ٍ تزای ولیسا رٍح المذس تطلثین تا فیضی وِ در راس تعویذ تِ ها دادُ ضذُ است ،در توام ٍجَد ها ٍ در توام
ولیسا ،گستزش یاتذ ٍ واهل ضَد.
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