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ﻧﺠﺎت اِﻋ)ل ﺷﺪ
دﯾﻮﯾﺪ ﺑﯽ .ﮔﺎرﻧﺮ

ﻋﯿﺴـــﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﭘﴪـــ ﺑﭽﻪای ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ )ﻏﻼﻃﯿﺎن  ،(۴ :۴او رﺷـــﺪ ﮐﺮد ”در ﺣﮑﻤﺖ و ﻗﺎﻣﺖ و رﺿـــﺎﻣﻨﺪی ﻧﺰد ﺧﺪا و ﻣﺮدم ﺗﺮﻗّﯽ
ﻣﯽﮐﺮد“ )ﻟﻮﻗﺎ .(۵۲ :۲ﺑﺎوﺟﻮد ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﻌﺎﴏ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﮐﺸـﯿﺪن ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎن ،او از ﮔﻮﺷـﺖ و
ﺧﻮن ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻮد ” او را ﻧﻪ ﺻـﻮرﺗﯽ و ﻧﻪ ﺟdﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .و ﭼﻮن او را ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ ﻣﻨﻈﺮی ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺸـﺘﺎق او ﺑﺎﺷـﯿﻢ“ )اﺷـﻌﯿﺎ .(۲ :۵۳
ﭘﴪ ﺧﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﮔﺸﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﻋﻘﻠﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ ،روﺣﺎﻧﯽ و اﺟﺘdﻋﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺎﻣﻄﯿﻊ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ اﻃﺎﻋﺖ را آﻣﻮﺧﺖ )ﻋﱪاﻧﯿﺎن  ،(۸ :۵ﺑﺎ ﻗﺪمﻫﺎی اﯾdن ،او از ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ و ﺗﻌﺎﻟﯽ رﺳـﯿﺪ .او ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮدی ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ آزﻣﻮده ﺷ ـﺪه و ﺑﯽﻋﯿﺐ ﯾﺎﻓﺖ ﺷ ـﺪ” :از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴ ـﺖ در ﻫﺮ اﻣﺮی ﻣﺸ ـﺎﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺷ ـﻮد ﺗﺎ در
اﻣﻮر ﺧﺪا رﺋﯿﺲ َﮐَﻬَﻨﻪای ﮐﺮﯾﻢ و اﻣﯿﻦ ﺷﺪه ،ﮐّﻔﺎرهی ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﻮم را ﺑﮑﻨﺪ“ ) (۱۷ :۲و ”ﺑﻪ دردﻫﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ“ )آﯾﻪ .(۱۰
ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ﺑﻪ ﻫdن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﯾﮏ ﺷـﺨﺺ ﻋﺎدی اﺳـﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﻪ ﺷـﮑﻠﯽ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد .ﺧﺪا-اﻧﺴـﺎن ،ﻧﻘﺸـﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه و ﺗﮑﺮارﻧﺎﭘﺬﯾﺮ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ آدِم ﻋﺪن ،آﺧﺮﯾﻦ آدم -ﻋﯿﺴــﯽ ﻣﺴــﯿﺢ ﻣﺮدی ﺑﺮای ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد
ﺑﻮد .ﻋﯿﺴـﯽ در ﻣﻨﺼـﺐ و ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ”رﺋﯿﺲ َﮐَﻬَﻨﻪای ﮐﺮﯾﻢ و اﻣﯿﻦ ﺷـﺪه ،ﮐّﻔﺎرهی ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﻮم را داد“ )آﯾﻪ  .(۱۷ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻣﺮد آن
ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و اﺑﺪی را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺟﻮد اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻤﻮﻣﯽاش ارزش ﺧﻮد را ﻧﺸـﺎن داد .اﻋdل او در •ﺎم ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺧﻮدش و
ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳـﯿﺪ .ﻧﺒﯽ اﻋﻈﻢ ،ﻣﺴـﯿﺢ ،ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺳـﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ،او ،ﺑﺮای ﻗﻮم ﺧﻮد ﺷـﻔﺎﻋﺖ ﮐﺮد ،ﺷـﺎهﺷـﺎﻫﺎن ،او،
ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﯿﺴـﯽ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻗﻮم ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ• ،ﯿﺮد و دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷـﻮد .او ﺷـﺒﺎن ﻣﺎﺳـﺖ؛ و ﻣﺎ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪان او
ﻼ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ.
ﻫﺴﺘﯿﻢ .او ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪهی ﻗّﺪوس ﻣﺎﺳﺖ؛ در او ﻣﺎ ﮐﺎﻣ ً
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ،رﯾﺸـﻪﻫﺎی ﻧﺠﺎت ﮐﺘﺎبﻣﻘّﺪﺳـﯽ از ﻧﻘﺶ ﭘﺮ ﺟﻼل ﻋﯿﺴـﺎی ﻣﺴـﯿﺢ ﺣﯿﺎت را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻣﺴـﯿﺢ ﺳـﻨﮓ
زاوﯾﻪ و ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن ”ﺳﻨﮓﻫﺎی زﻧﺪه“ ﺑﺮای ﺑﻨﺎی ”ﻋdرت روﺣﺎﻧﯽ“ )اول ﭘﻄﺮس (۵ :۲او ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻌdری ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻫﺮ
ﯾﮏ از ﻣﺎ را در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ّﺳـﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ -ﻫﺮ ﺳـﻨﮓ زﻧﺪهای ﮐﻪ ﺗﻮ ّﺳـﻂ ﺳـﻨﮓ اﺻـﻠﯽ ﺑﻨﺎ ﺣdﯾﺖ و
ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷـﻮد .ﻣﺴـﯿﺢ ﺗﺎک اﺳـﺖ؛ ﻣﺎ ﺷـﺎﺧﻪﻫﺎ ﻫﺴـﺘﯿﻢ .زﻧﺪﮔﯽ او در ﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎن دارد زﯾﺮا آن را از او درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ )ﯾﻮﺣﻨﺎ.(۴ :۱۵
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ﻣﺴـﯿﺢ داﻣﺎد اﺳـﺖ؛ ﻣﺎ ﻋﺮوس او ﻫﺴـﺘﯿﻢ )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ۲۱:۲؛ ﺑﻪ اﻓﺴـﺴـﯿﺎن  ۳۳ -۱۸ :۵ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ( .ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺤّﺒﺘﺶ در ﻋﻬﺪ ،ﻣﺎ
را ﺻﻤﯿdﻧﻪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه و ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﮐﺖ ﯾﺎﻓ œدﯾﮕﺮان ﻣﯽﺷـﻮد؟ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺣﮑﻤﺖ ﭘﺪر ،ﭘﴪـ ﺧﺪا از آﺳـdن ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺷـﺪ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت را ﺑﻪ
ح ﺧﺪا ،ﻗﻮم ﺧﺪا را ﺑﺎ ﻣﺴـﯿﺢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺘﺤﺪ
اﻧﺠﺎم رﺳـﺎﻧﺪ .رو ِ
ح ﭘﴪـ اﯾﻦ ﻧﺠﺎت را ﺑﺮ ﻗﻮم او اِﻋdل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪواﺳـﻄﻪی ﻓﯿﺾ ،رو ِ
ﻣﯽﺳــﺎزد .ﭘﴪــ ﺑﻪ ﺷــﮑﻠﯽ ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ در روح ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻗﻮم ﺧﺪا ﺑﻪواﺳــﻄﻪی ﻫdن روح در ﻧﺠﺎت ﭘﴪــ ﺳــﻬﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ
ارادهی ﭘﺪر ،روح ،ﻣﺎ را ﺑﺎ ﭘﴪ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ œﺗﻔﮑﺮات اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ روح دارای ﺳـﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺘdﯾﺰ و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺟﺪاﻧﺸـﺪﻧﯽ اﺳـﺖ .اﯾﻦ ﻓﯿﺾ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ
ﺑﺎ ﺣﻤﮑﺖ ﭘﺮ ﻣﺤّﺒﺖ اﻟﻬﯽ ﭘﯿﺶ از ﺑﻨﯿﺎد ﻋﺎ ﻃﺮحرﯾﺰی ﺷـﺪه اﺳـﺖ )اﻓﺴـﺴـﯿﺎن  .(۶ -۳ :۱روح ﺑﺮ ﺣﺴـﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﺴـﯿﺢ ﻫﻤﻮاره ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﺟﺎﻧﺐ او ،ﻣﺮگ ،دﻓﻦ ﺷـﺪن و ﻗﯿﺎم ﭘﺮ ﺟﻼﻟﺶ از ﻣﺮگ ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ )روﻣﯿﺎن۴ -۶:۱؛ اﻓﺴـﺴـﯿﺎن  .(۶ :۲ﺑﻌﺪ از آن ،وﻗﺘﯽ اﯾdن را ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ ،روح اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺴـﯿﺢ را ﺑﻪﻃﻮر ﺷـﺨﺼـﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽﺳـﺎزد )اﻓﺴـﺴـﯿﺎن .(۱۴ -۱۳ :۱ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻـﻪ،
ﻃﺮح اﺗ ّﺤﺎد ﺑﺎ ﻣﺴــﯿﺢ از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﯽ اﻟﻬﯽ ﴎﭼﺸــﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﻧﺠﺎم ﻧﺠﺎت اﻟﻬﯽ ،روح ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴــﯿﺢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻟﺤﻈﻪی
اﯾdن ،روح ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺑﻪﻃﻮر ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ را در ﻣﺎ اِﻋdل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺪرداﻧﯽ از روح ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ،ﴎﺷـﺎر از ﺣﯿﺎت و زﻧﺪه اﺳـﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺠﺎت را ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮای ﮔﺸـﻮدن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺷـﺨﺼـﯽ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺪﯾﻪی اﺻـﻠﯽ اﻧﺠﯿﻞ ﺷـﺨﺼـﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ.
ﻋﯿﺴـﺎی ﻣﺴـﯿﺢ ”ﺧﻮد را در راه ﻣﺎ ﻓﺪا ﺳـﺎﺧﺖ“ )ﺗﯿﻄﺲ  ،(۱۴ :۲و ﻣﺎ او را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ روحاﻟﻘﺪس درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ” .اّﻣﺎ ﭼﻮنﮐﻪ ﭘﴪـ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺧﺪا روح ﭘﴪ ﺧﻮد را در دلﻫﺎی ﺷ dﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ اﺑّﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ،ای ﭘﺪر) “.ﻏﻼﻃﯿﺎن (۶ :۴و ”ﻟﮑﻦ ﺷ dدر ﺟﺴﻢ
ﻧﯿﺴـﺘﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ در روح ،ﻫﺮﮔﺎه روح ﺧﺪا در ﺷـ dﺳـﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷـﺪ؛ و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴـﯽ روح ﻣﺴـﯿﺢ را ﻧﺪارد وی از آن او ﻧﯿﺴـﺖ) “.روﻣﯿﺎن.(۹ :۸
روحاﻟﻘﺪس ﻣﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺴـﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﻣﺘّﺤﺪ ﻣﯽﺳـﺎزد .ﻣﺎ در ﻣﺴـﯿﺢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و او در ﻣﺎ .ﻣﺎ از آن او ﻫﺴـﺘﯿﻢ و او
از آن ﻣﺎﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﺮﮐﺎت اﺻــﻠﯽ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻋﺎدلﺷــﻤﺮده ﺷــﺪن ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ،ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ و ﺟﻼل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﺑﺮﮐﺎت ﺑﻪ آن دﻟﯿﻞ
ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽ ﯾﮏ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪواﻗﻊ آن را ﺑﺮای
ﻣﺎ ﻣﺤّﻘﻖ ﺳـ ـﺎﺧﺖ )اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس  .(۱۶ :۳ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷـ ـﺪن ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴـ ـﺖ؛ ﻣﺴـ ـﯿﺢ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـ ـﺖ

https://fa.ligonier.org
)روﻣﯿﺎن .(۱۱ -۱۰ :۶ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ورود ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴــﺖ ،در ﭘﴪــ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﺪا ﻣﯽﺷــﻮﯾﻢ )روﻣﯿﺎن ۴ :۱؛ ۱۷ -۱۵ :۸؛ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۳-۱ :۳ﺟﻼل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎ وﻋﺪهای ﺗﻬﯽ ﻧﯿﺴــﺖ؛ رﺳــﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺴــﯿﺢ ،ﻧﻮﺑﺮ ﻗﯿﺎم
ﯾﺎﻓ œﻣﻘّﺪﺳ ـﯿﻦ در اوﺳ ـﺖ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  .(۲۲-۱۲ :۱۵روح ﺣﯿﺎتﺑﺨﺶ ﺑﻪ واﺳ ـﻄﻪی ﻣﺴ ـﯿﺢ ﺑﺨﺸ ـﯿﺪه ﺷ ـﺪ )آﯾﻪ  (۴۵و ﺟﻼل ﻗﯿﺎم
ﻣﺴـﯿﺢ ﺗﻮ ّﺳـﻂ آن روح ﺑﻪ •ﺎﻣﯽ ﻣﺘﻌﻠّﻘﯿﻦ او اﻓﺎﺿـﻪ ﺷـﺪ .زﻧﺪه ﺷـﺪن ﺟﺴـdﻧﯽ ﻣﻘّﺪﺳـﯿﻦ ﻣﺴـﯿﺢ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻫdن اﻧﺪازه ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد
ﮐﻪ زﻧﺪه ﺷﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ.
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ ﺑﻮده و ﻫﺴـﺖ .ﻣﺮگ او ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻮده و ﻫﺴـﺖ .ﻗﯿﺎم او از ﻣﺮگ ﺑﺮای او
ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻮده و ﻫﺴـﺖ .ﺟﺪا از ﻋﻤﻞ ﻣﺴـﯿﺢ ﻧﺠﺎﺗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﺪون ﻋﻤﻞ او ﮐﻪ ﺗﻮ ّﺳـﻂ روح اِﻋdل ﻣﯽﺷـﻮد ،ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .روح ﻣﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷ ـﮑﻠﯽ ﻧﺎﮔﺴ ـﺴ ـﺘﻨﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴ ـﯿﺢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﯿﺪ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳ ـﺖ :ﺑﻪواﺳ ـﻄﻪی
روحاﻟﻘﺪس ،ﻣﺎ ﻣﺴ ـﯿﺢ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،او ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ آﻣﺪ و در ﻣﺎ ﺳ ـﺎﮐﻦ ﺷ ـﺪ .ﺳ ـﮑﻮﻧﺖ ﻣﺴ ـﯿﺢ در ﻣﺎ ”اﻣﯿِﺪ ﺟﻼل“ ﻣﺎﺳ ـﺖ
)ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن.(۲۷ :۱

دﮐﱰ دﯾﻮﯾﺪ ﺑﯽ .ﮔﺎرﻧﺮ ،ﻣﻌﺎون و اﺳــﺘﺎدﯾﺎر اﻟﻬﯿﺎت ﺳــﯿﺘdﺗﯿﮏ در داﻧﺸــﮕﺎه اﻟﻬﯿﺎت وﺳــﺖﻣﯿﻨﺴــﱰ در ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ ﺑﻮده و از رﻫﱪان
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﭘﺮزﺑﯿﱰی در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .او ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب ? Sons in the Son and How Can I Know for Sureاﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﺗﯿﺒﻞﺗﺎک ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه اﺳﺖ.

