ﻟطف ﭘروردﮔﺎر ﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧدا و ﯾﺎران روح اﻟﻘدس ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﺷد .آﻣﯾن

ﺧواھران و ﺑرادران ﻋزﯾز ،
ﻣﺗن ﺧطﺑﮫ اﯾن ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ در ﮐﺗﺎب ﭘﻧﺟم آﻓرﯾﻧش ) ﺗﺛﻧﯾﮫ( ،ﻓﺻل  ٧در آﯾﺎت ۶-١٢اﺳت.
 .۶زﯾرا ﮐﮫ ﺗو ﺑرای ﯾﮭوه ،ﺧداﯾت ،ﻗوم ﻣﻘدس ھﺳﺗﯽ .ﯾﮭوﺷﮫ ﺧداﯾت ﺗو را ﺑرﮔزﯾده اﺳت ﺗﺎاز ﺟﻣﯾﻊ
ﻗوﻣﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر روی زﻣﯾﻧﺎﻧد ،ﻗوم ﻣﺧﺻوص ﺑرای ﺧود او ﺑﺎﺷﯽ  .٧ﺧداوﻧد دل ﺧود را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺳت و
ﺷﻣﺎ راﺑرﻧﮕزﯾد از اﯾن ﺳﺑب ﮐﮫ از ﺳﺎﯾر ﻗوﻣﮭﺎ ﮐﺛﯾرﺗرﺑودﯾد ،زﯾرا ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ھﻣﮫ ﻗوﻣﮭﺎ ﻗﻠﯾﻠﺗر ﺑود .٨
ﻟﯾﮑن از اﯾن ﺟﮭت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺷﻣﺎ را دوﺳت ﻣﯾداﺷت ،و ﻣﯾﺧواﺳت ﻗﺳم ﺧود را ﮐﮫ ﺑرای ﭘدران ﺷﻣﺎ
ﺧورده ﺑود ،ﺑﺟﺎ آورد ،ﭘس ﺧداوﻧد ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ دﺳت ﻗوی ﺑﯾرون آورد ،و از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻧدﮔﯽ از دﺳت ﻓرﻋون،
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺻر ،ﻓدﯾﮫ داد  .٩ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﯾﮭوه ،ﺧدای ﺗو ،اوﺳت ﺧدا ،ﺧدای اﻣﯾن ﮐﮫ ﻋﮭد و رﺣﻣت ﺧود را
ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ او را دوﺳت ﻣﯾدارﻧد و اواﻣر او را ﺑﺟﺎ ﻣﯾﺂورﻧد ﺗﺎ ھزار ﭘﺷت ﻧﮕﺎه ﻣﯾدارد  .١٠و آﻧﺎﻧﯽ را
ﮐﮫ او را دﺷﻣن دارﻧد ،ﺑر روی اﯾﺷﺎن ﻣﮑﺎﻓﺎت رﺳﺎﻧﯾده ،اﯾﺷﺎن را ھﻼک ﻣﯾﺳﺎزد .و ﺑﮫ ھرﮐﮫ او را دﺷﻣن
دارد ،ﺗﺎﺧﯾرﻧﻧﻣوده ،او را ﺑر روﯾش ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺧواھد رﺳﺎﻧﯾد  .١١ﭘس اواﻣر و ﻓراﯾض و اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﮐﮫ
ﻣن اﻣروزﺑﮫ ﺟﮭت ﻋﻣل ﻧﻣودن ﺑﮫ ﺗو اﻣر ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾم ﻧﮕﺎه دار  .١٢ﭘس اﮔر اﯾن اﺣﮑﺎم را ﺑﺷﻧوﯾد و آﻧﮭﺎ را
ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ ،ﺑﺟﺎ آورﯾد ،آﻧﮕﺎه ﯾﮭوه ﺧداﯾت ﻋﮭد ورﺣﻣت را ﮐﮫ ﺑرای ﭘدراﻧت ﻗﺳم ﺧورده اﺳت ،ﺑﺎﺗو ﻧﮕﺎه
ﺧواھد داﺷت .
ﻣن ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻻن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗم ﻣوﺿوع اﯾن ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ﻏﺳل ﺗﻌﻣﯾد اﺳت ،و ﺑﻌد آﻧرا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗن ﺧطﺑﮫ
ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواﻧم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺧداوﻧد ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل را از ﻋﮭد ﺧود ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ اﮔر ﺗوﺟﮫ زﯾﺎدی
ﺑﮫ آھﻧﮓ اول ﮐردﯾد ،ﺷﺎﯾد ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻏﺳل ﺗﻌﻣﯾد در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﯾﺛﺎق ﺧدا ﺑﺎ ﺷﺧص ﺗﻌﻣﯾد
دھﻧده ﻧﯾز ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﮐﮫ ﺷﺎﯾد در اﺑﺗدا ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﮔر ﻣﯽ
ﺧواھﯾد ﺑﺎ ﻣﺗﻌﮭد ﺑودن ﺑﮫ ﺗﻌﻣﯾد رﻓﺗﺎر ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﺛﺎق ﺧدا ﺑﺎ اﺳراﺋﯾل ﺑﺎﺷﯾد ٣ .ﻧﮑﺗﮫ ﺑرای ﻣن ﻣﮭم
اﺳت:

 -١ﺧداوﻧد از ﮐوﭼﮏ اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﺳت:
ﺷﻣﺎ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻣﻘدس ﺑرای ﺧداوﻧد ﺧدای ﺧود ھﺳﺗﯾد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺗن ﺧطﺑﮫ ﻣﺎ ﺷروع ﻣﯽ ﺷود .ﻣﻘدس ،
ﯾﻌﻧﯽ :ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺧدا ﺧواﻧده ﺷده اﺳت .ﺧدا اﺳراﺋﯾل را از ﻣﯾﺎن ﺗﻣﺎم ﻣﻠل روی زﻣﯾن اﻧﺗﺧﺎب
ﮐرد .ﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اﻓراد ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی  ،ﻗدرﺗﻣﻧد و ﺑزرگ ﺑوده اﻧد ،ﻧﮫ  ،ﺑرﻋﮑس :ﺷﻣﺎ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن
ﻣردم از ھﻣﮫ ﻣردم ھﺳﺗﯾد  ،ﺧداوﻧد ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل ﻣﯽ ﮔوﯾد  :و اﯾن ﺑرای ﺧدای ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻌﻣول اﺳت  :ﻣﮭم
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ او ﯾﮏ ﻣﻠت ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻔر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد  :ﺧدا ﯾﮏ اوﻟوﯾت ﺑرای اﻓراد ﺿﻌﯾف  ،ﺿﻌﯾف و ﺑرای
ﮐﺳﺎﻧﯽ دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺣوی از ھﻧر ﻏﻠﺑﮫ ﮐردن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﻧد .اﯾن ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻧد رﺷﺗﮫای از داﺳﺗﺎنھﺎی ﺣرﻓﮫای
و ﺣرﻓﮫای ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﺳت  :ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل اﺑراھﯾم و ﺳﺎرا :ﺑرای ﺑﭼﮫ دار ﺷدن ﺧﯾﻠﯽ ﭘﯾر ھﺳﺗﻧد -
ﺑرای ﺗﺑدﯾل ﺷدن ﺑﮫ ﻣﺎدر اول و ﭘدر اول ﻗوم ﺧدا .ﯾﺎ ﻣوﺳﯽ  :ﻗﺗل ﻋﺟﯾﺑﯽ از ﯾﮏ ﻧﺎظر ﻣﺻری ﺑﮫ ﻓرﻋون
ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ او اطﻼع دھد ﮐﮫ او ﺑﺎﯾد ﺑردﮔﺎن ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﺧود را آزاد ﮐﻧد .ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ
داوود  -ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺧواھر و ﺑرادرھﺎﯾش  ،ﭼﯾزی ﺑﯾش از ﯾﮏ ﭘﺳر ﭼوﭘﺎن  -از ھﻣﮫ ﭼﯾز  ،او ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﻣﯽ ﺷود .و ﻣﺛﺎل دﯾﮕری از ﻋﮭد ﺟدﯾد در اﯾﻧﺟﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾم  :از ھﻣﮫ ﻣردم ،
ﺳوﻟس  ،ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺳﯾﺣﯽ را ﺑﮫ ﺷدت از طرف ﺧود ﻣورد آزار و ﺗﺣت ﺗﻌﻘﯾب ﻗرار ﻣﯽ دھد  ،ﻣﺎﻣورﯾت
ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﺳﯾﺣﯾت را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘوﻟس آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﺎ ﺧدا ﮐﺎﻣﻼً طﻧز دارد ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑرﮔزﯾدﮔﺎن
ﺧود واﻧﻣود ﮐﻧد ﮐﮫ او آﻧﮭﺎ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﺳت ﮐﮫ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻗدرت ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ از آن ﺗرﺳﯾم
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  ،ﻟطف ﺧدا اﺳت اﮔر در ﮐﺎری ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد ﻣوﻓﻖ ﺑﺎﺷﻧد .او اﺣﺗﻣﺎﻻً ھردو ﻣورد ﻧظراﺳت:
در ﻣورد ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣﻧﺗﺧﺑﺎن ﺧود در ﺑراﺑر ﺗﮑﺑر.
 .٢ﺧداون ﯾﮏ ﺷﺧص ﯾﺎ ﮐل اﻓراد را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد  ،زﯾرا ﮐﺎری وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺷود:
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎر  ،ﯾﮏ ﻣﺄﻣورﯾت ﻣرﺗﺑط اﺳت .ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻧﮕﺎه اول ﺑﮫ اﻧدازه
ﻣوﺳﯽ ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﻧﺑﺎﺷد  ،ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل را از ﻣﺻر ﺑﯾرون ﺑﺑرد .ﭘس ﮐﺎر ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل
ﭼﯾﺳت ؟ در ﻣﺗن ﻣوﻋظﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد  :ﭘس ﻗواﻧﯾن و ﻗواﻧﯾن و ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻓرﻣﺎن ﻣﯽدھم را
ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد  .و ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ،ﺧدای ﺷﻣﺎ  ،ﺗﻧﮭﺎ ﺧداوﻧد اﺳت  .ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽداﻧم  ،وظﯾﻔﮫ
ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل آن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﭘدران ﺧود در ﺟﮭﺎن و ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﺧدﻣت ﺑﮫ او و
ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﻓراﻣﯾن ﻧﺷﺎن داده اﺳت .

 .٣ﺧداوﻧد ﺧداﯾﯽ اﺳت ﺳرﺷﺎر از ﻋﺷﻖ و وﻓﺎداری  ،او اﯾن ﻣﯾﺛﺎق را ﺑﺎ ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﻧﺟﺎم داد
ﮐﮫ ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل را دوﺳت دارد  ,زﯾرا او ﺑﮫ اﺟداد ﺧود ﻗول داده و ﺑﺎ وﻋدهھﺎی ﺧود وﻓﺎدار اﺳت و در
ﻧﮭﺎﯾت وﻓﺎداری ﺧود را ﺑﮫ ﭘﯾوﻧد ﻧﺎﮔﺳﺳﺗﻧﯽ ﻧوادﮔﺎن آنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ او را دوﺳت دارﻧد و ﻓرﻣﺎن ﺧود را ﺣﻔظ
ﻣﯽﮐﻧد  ,وﻋده ﻣﯽدھد  .ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷت ﮐوﭼﮏ ﺑرای ﺷﻌر ﺑﻌدی  :ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از او ﻣﺗﻧﻔر ھﺳﺗﻧد و
آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﮐﺷد  ،رو در رو ﻣﯽ ﭘردازد .ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽ رﺳد اﯾن اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﯾﯽ ﺑﺎ ﺧدای ﻣوﻣن  ،ﻣﮭرﺑﺎن و
رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده  ،ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن  ،ﭼﻧد ﮐﻠﻣﮫ در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻓﮭم
ﭼﻧﯾن ﺟﻣﻠﮫ ھﺎﯾﯽ از ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس  ،اﮔرﭼﮫ ﻣن ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺗﻔﺎوت درک ﺷوﻧد:
ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣﺎ اﻧﺳﺎنھﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد  -اﯾﻧﺟﺎ در اﯾن ﻣورد ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل اﺳت  -ﻣن آن را ﯾﮏ ﻣﯾدان ﺑﺎزی
ﻣﯽﻧﺎﻣم  .در اﯾن زﻣﯾن ﺑﺎزی  ،ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ  ،در اﺣﮑﺎم ﺧدا  ،در ﻗﻠﻣرو زﻧدﮔﯽ ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،
ﺧﺎرج از اﯾن زﻣﯾن ﺑﺎزی  ،ﻣﺎ در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل ھﺳﺗﯾم :از ﺧدا ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم  ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ او ﺑرای ﻣﺎ  ،از
ﻋﺷﻖ  ،از زﻧدﮔﯽ اﺳت و وارد ﺣوزه ﻧﻔرت و ﻣرگ ﻣﯽ ﺷوﯾم .ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﺗن ﺧطﺑﮫ ﻣﺎ اﮐﻧون ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ
ﺧداوﻧد ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣردم را ﻣﯽﮐﺷد ﮐﮫ از ﻣرز ﻋﺑور ﻣﯽﮐﻧﻧد  .ﻣن آن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ رﺷﺗﮫ از
روﯾدادھﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧم ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻋﺷﻖ و زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل از ﺧداوﻧد دور ﻣﯽﺷود را
ﺗﺣﻣل ﮐﻧد و ﻣﻧطﻘﮫ ﻧﻔرت را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد و در ﻧﮭﺎﯾت ﻣﻧطﻘﮫ ﻣرگ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد  .اﻣﺎ اﯾن ﻣوﺿوع
ﻣطﻣﺋﻧﺎ ً ﻣوﺿوع ﺧطﺑﮫ ﺧودﺗﺎن ﺧواھد ﺑود  ،اﻣﺎ اﮔر ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس آن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد  ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻧظرات
ﺧود را ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
در آﺧرﯾﺎد آوری ﻣﯽ ﻛﻧم ﻛﮫ ﻣزﻣور  ١٠٣ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت :ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺷرارت ﻣﺎ ﭘﺎداش
ﻧﻣﯽ دھد .ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣواﻓﻖ ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ ﻋﻣل ﻧﻧﻣوده و ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﺳب ﺧطﺎﯾﺎی ﻣﺎ ﺟزا ﻧداده اﺳت.
) ﻣزﻣور  ١٠٣آﯾﮫ (١٠

ﺑﺎﻻﺧره  ،ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻗول داده ﺑودم  ،ﻣﯽﺧواھم دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺗﻌﻣﯾد ﺑرﮔردم  ،ﭼون در ﻧﮭﺎﯾت ﻏﺳل ﺗﻌﻣﯾد
ﭼﯾزی ﺑﯾش از ﭘﯾﻣﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎ ھر ﯾﮏ از آنھﺎ ﻏﺳل ﺗﻌﻣﯾد ﻣﯽدھد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﻋﮭدی را ﮐﮫ ﺧدا
ﺑﺎ ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﻋﮭد ﮐرده اﺳت ﺑﺧواﻧم ﺗﺎ در ﻣورد ﻋﮭدی ﮐﮫ ﺑﺎ او در ﻏﺳل ﺗﻌﻣﯾد اﻧﺟﺎم داده اﺳت ﺑداﻧم )و
ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾد زﯾرا اﯾن ھﻣﮫ ﺧداﺳت) .اﮔر اﯾن ﻋﮭد ﯾﮑﺳﺎن ﻧﺑﺎﺷد( ،
ﭘس اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺎ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎع ﺗﻌﻣﯾد ﯾﺎﻓﺗﮫ و ھﻣﮫ  ،ھرﮐدام از ﻣﺎ
زﯾرا او ﻣﺎ را دوﺳت دارد .ھﻣﭼﻧﺎﻧﮑﮫ او را از اﺳﺎرت آزاد ﻣﯽﮐرد  ,ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎدن ﻋﯾﺳﯽﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﻣﺎ  ,ﻣﺎ را

ﻧﺟﺎت داد و آزاد ﮐرد  .ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم اﻣﯾدوار ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻣﯾﺛﺎق از طرف ﺧدا ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ﺣﺗﯽ اﮔر آن را
ﺑﺷﮑﻧﯾم  .زﯾرا ﺧداوﻧد ﺧداﯾﯽ اﺳت ﺳرﺷﺎر از وﻓﺎی و رﺣﻣت  .و ﺑﻠﮫ  ,درﺳت ﻣﺛل ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل  ,ﻣﺎ ﯾﮏ
ﻣﺎﻣورﯾت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دارﯾم  :ﺗﺎ ﻋﺷﻖ ﺧداوﻧد را در اﯾن دﻧﯾﺎ ﻗﺎﺑل روﯾت و ﻣﻠﻣوس ﮐﻧﯾم .
ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ای ﻧدارﯾد؟ ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد اﺳت؟ ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺧت اﺳت ؟ ﻧﻣﯾداﻧﯽ ﭼطوری اﯾﻧﮑﺎر
را اﻧﺟﺎم دھﯾم ؟
ﺑﮫ ﻋرﺷﮫ ﺧوش آﻣدﯾد  ،ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﻧﺎﺳب رﺳﯾده اﯾد! ﭼﮕوﻧﮫ ﭘوﻟس ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﻔت؟ ﻗدرت ﺧداوﻧد
ﻗدرﺗﻣﻧد درﻗدرﺗﮭﺎی ﺿﻌﯾف اﺳت !
و آراﻣش ﺧدا ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗر از ھﻣﮫ ﻋﻘل اﺳت  ،ﻗﻠب و ذھن ﻣﺎ را در ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻧﮕﮫ ﺧواھد داﺷت .آﻣﯾن

