رن ج م ش کل
مشکل رنج پاسخی آسان است .اجازه دهید که از اغاز بگویم
بگویم .و پاسخی دهم که در کتاب مقدس نیست  ،در نگاه اول،
چه مرد سکوالر می خواهم برای شنیدن .اما در ابتدا ،اجازه
دهید مشاهده می کنیم که برخی از مشکالت در ارتباط با
درخواست از الهیات و تفاسیر غلط بوجود می آیند .نه کم
ایده این است که خدا فقط خوبی را میدهد  ،به ما می خواهد
به یک زندگی فوق العاده رایگان از درد و رنج ،وهمه منفی
ها در نتیجه باید بر یک موجود مافوق طبیعی شناخته شده به
عنوان شیطان یا شیطان مقصر شناخته شود .این چیزی است که
کتاب مقدس تعلیم داده است .این الهیات ساده است که ریشه
آن در بت پرستی و نه در خدا یکی درست است .آن را ایجاد می
کند در مشکالت بیشتر  ،و درد و رنج روانی بیشتر ،از آن تا
به حال حل میکند .من در مورد این گسترده تر موضوع در
واقعی شیطان ،که شما آزادانه می توانید در دسترسی نوشته
 www.realdevil.infoشده است.
در حال حاضر ،اجازه دهید اجازه دهید که از سخنان اشعیا :54
 7-4وزن خود را" :من یهوه هستم و دیگری نیست و غیر از من
خدایی نی  .من کمر تو را بستم هنگامی که مرا نشناختی  .تا
از مشرق آفتاب و مغرب آن بدانند که سوای من احذی نیست .
من یهوه هستم و دیگری نیست پدید آورنده نور و آفریننده
ظلمت  .صانع سالمتی و آفریننده بدی .من یهوه صانع همه این
چیزها هستم " این در زمینه یهودا در اسارت شروع به با
ایده های بت پرست بود که خدا خوب و بد وجود دارد تحت
تاثیر قرار نوشته شده است .اما وجود ندارد .مبارزه با آن
را به عنوان ممکن است  ،خدا ما یکی درست همه قدرتمند است،
و همه چیز ،مثبت و منفی ،باید منبع خود را در او.
مردان با پرسش های ما
کتاب مقدس دارای یک راه فوق العاده به درستی پیش بینی
سواالت خود و  -و پرداختن به آنهاست  .سوال ها سمت راست از
ذهن ما گرفته شده ،و در دهان و یا بر روی قلم از شخصیت

های کتاب مقدس قرار داده است .پیامبر حبقوق افکار ،شک و
تردید و مبارزات را بیرون می کشد از ذهن ما وقتی که او
نبوت کوتاه خود را با یک لیست از سواالت در مورد عدالت و
اخالق خدا آغاز می شود .خواندن سواالت اغازین خود ،ما
بالفاصله به او جلب کرد .برای سواالت این مرد اسرائیلی
باستانی در حبقوق فصل  1پرسش های ما در این سن :چرا
ستمکاری ادامه دار؟ چرا خدا آنها را تحمل کنند؟
چرا بی عدالتی وجود دارد؟ چرا بی گناه تا نهایت وحشت رنج
می برد ؟ او سرسختانه بر برج خود می ایستد و در انتظار
پاسخ از خدا (حبقوق  .)1 :2با نفس کم شده  ،ما در انتظار
هستیم همچنان  ،پاسخهای درستی و پر از معنا از خدا در فصل
 ،2کوتاه ،مختصر و مفید پاسخ که ترک ما در حال رفتن !
خوب ،حاال می بینم  ...بله ،من هرگز فکر نمی کردم ،هرگز آن
رادر این راه دیده باشم  .اما یک چیز وجود دارد .سکوت
است .در حبقوق  2ما ارجاع به مسیح ،خداوند عیسی ،و
استقرار نهایی از پادشاهی خود را بر روی زمین مالحظه کرده
ایم  .اما هیچ پاسخ مشخص به سواالت که توجه ما برانگیزد به
عنوان ما برای اولین بار شروع به خواندن کتاب در فصل .1
حبقوق نتیجه امید اسرائیل نبوت خود را با یک آواز ستایش،
مشتاقانه در انتظار آمدن پادشاهی خدا بر روی زمین و تحقق
ان دارد .کتاب مقدس تعلیم خبر خوبی است از پادشاهی خدا که
ان را به عنوان پاسخ نهایی به تمام مبارزات ما است از
طریق درک و تجربه آمدن پادشاهی خدا بر روی زمین پس از
قیامت از بدن در زمان بازگشت مسیح .سپس" ،بگذار آنهایی که
با اشک می کارند با شادی درو کنند » (مزمور  .)4 :121پس از
آن درست کوه آمده " :5 :4خوشا به عزاداران هستند ،زیرا
ایشان تسلی می شود".
میثاق قدیمی ،خدا وعده داده بود که گله ،درختان انجیر و
انگور از مردم مومن او خواهد بود برکت (لوقا 21؛ ..تثنیه
 .)22اما حبقوق آمده است" :آیا می دانید چه کسانی برای مدت
چهل سال خدار را به حشم می آورند همان اشخاصی که گناه
کردند و در نتیجه در بیابان از بین رفتند  .و خدا درباره
چه کسانی قسم خورد و گفت که هرگز نخواهند توانست وارد

سرزمین موعود شونددرباره همان اشخاصی که از او سرپیچی
کرده بودند  .و چرا نتوانستند داخل سرزمین موعود گرذنذ.
زیرا نسبت به خدا بی ایمان بودند و به او وفا
ننمودند"(عبرانیان  )11-7117او می داند که باید ذخیره شود،
در نهایت ،حتی اگر او هیچ پاسخی به سواالت خود دریافت نکرد
وبه این عنوان با وجود عدم برکت حال حاضر او آن باید
باشد .که نقطه ما باید ایده ها و انتظارات از زندگی ما
باید باشد ،از چه نعمتایی باید در زندگی من نگاه کرد .و
ما آن را دریافت کنیم .همانطور که هر انتظار ما نقش بر آب
شد  ،ما همچنان عصبانی و ازرده خاطر درباره همه چیزی که
درست کار نمی کرد .اما این جایی است که ایمان و امید در
آمده است ،و چشم انداز ملکوت خداوند است .و در این مرحله،
اجازه دهید فقط تعریف ایمان و امید را داشته باشیم  .کتاب
مقدس عمدتا در زبان عبری و یونانی نوشته شده است .کلمات
اصلی ترجمه "ایمان" به معنای به طور موثر "اعتماد".
اعتماد بدان معناست که ما همه پاسخ را نداشته باشیم ،و نه
ما تصویر روشنی از مسیر روشنی از راهی که داریم می رویم .
"امید" داریم یک امید برای بهترین ،یک احساس مثبت بی اساس
که همه چیز به خوبی کار خواهد کرد نیست .زبان یونانی
اشاره به یک جامد ،انتظار شرکت است" .امید برکت" که کتاب
مقدس صحبت می کند از چیزی است که ممکن است ،امیدوارم،
برای من ،و یا حداقل برای کسی( اگر چنین زندگی کنیم می
توانیم با امید و اشتیاق منتظر روز مبارکی باشیم که در آن
خدای بزرگ و نجات دهنده مان عیسی مسیح با شکوه و جالل ظاهر
خواهد شد (تیطوس .)2117 .آن را به یک دانش و انتظار از یک
رویداد آینده اشاره دارد.
کار دیگرکتاب مقدس که به سواالت شخصی ما در مورد درد و
رنج ،انصاف ،و غیره ،که در آن خدا در این همه این ها است
؟ ( 1شغل پر از این پرسش ها است) بود .و مانند حبقوق ،هیچ
پاسخی مشخص نشده است .خدا به سادگی تأیید عظمت او ،و شغلی
است که از گناه و توبه خود محکوم کرد .و ذخیره شده است ،و
پرده پایین می رود در زندگی خود را با کار یک مرد با خدا
بود.

پاسخی که ما نمی خواهیم برای شنیدن
همه این پاسخها به سواالت که درباره درد و رنج است چیزی
است که ما واقعا نمی خواهم برای شنیدن نیست .ما می خواهیم
پاسخ سؤاالت خود را درباره رنج نادیده گرفته بدون پاسخ خاص
را نمی خواهم (.پس می بینید که خدا بر بعضی رحم می کند و
بعضی دیگر را نا مطیع و سر سخت می سازد فقط بر این دلیل
که چنین اراده فرموده است بپرسد :اگر چنین است اراده
فرموده است ؟ اینک بهتر است بپرسید  :اگر چنین است چرا
خداوند انسانها را برای اعمالشان سرزنش می کند ؟ مگر
ایشان می توانند کاری خارج از اراده و خواست او انجام
دهند اما سوال اصلی این است که تو ای انسان کیستی که از
خدا ایراد می گیری ؟ آیا صحیح است که مخلوق به خالق خود
بگوید :چرا مرا چنین ساختی ؟(رمیان  )22-12 :1افزایش
مسائل مربوط به عدالت خدا ،با الهام نویسنده درستی دوم
حدس زدن سواالت ما .و پاسخ این است که ما کامال می خواهید
به شنیدن نیست" :پس اوکه رحم او را به آرزوها و سخت که او
بخواهد .سپس شما به من می گویند :چرا او هنوز گسل را پیدا
نمی کند ؟ برای کسی که در برار ارده اوست؟ نه ،ای مرد؛
شما که برای پاسخ به تماس به خدا می شوید ؟ باید چیزی را
که به این شکل می گویند  :چرا من را در نتیجه " .پاسخ این
است آن چیزی است که خداونذ به هر دلیلی برای ما در نظر
دارد ،و به شرایط کار او؛ برای ما گل و او پاتر است .کار
همان دست ،در نهایت .او تا به حال یک توده از سواالت را
برای خدا ،و خدا با درخواست او سوال پاسخ داد .و شغلی
مورد نظر خود را احساس می کند در برابر خدا کامال فرو
ریخت ،و التماس برای بخشش .اما حرف من این است که هیچ
پاسخ توسط خدا به جرم ایوب از سواالت در مورد درد و رنج،
عدل الهی ،عدالت و غیره داده شده" :پس از آن ایوب جواب
خداوند من می دانم که شما می توانید همه چیز را انجام
دهید ،و هیچ یک از هدف های شما مهار نمی شود  .از شما
خواسته" ،چه کسی است که از این که پنهان وکیل بدون دانش؟
بنابراین من به زبان آورده ام کهمن را درک نمی کند ،همه
چیز خیلی فوق العاده برای من ،که من نمی دانم .شما گفتید:
"گوش دادن ،در حال حاضر ،و من صحبت خواهم کرد .من به شما
سوال می دهیم و شما به من جواب می دهید من از شما خبر خوش

شنیدم  ،اما در حال حاضر چشم من شما را می بیند .بنابراین
من از خودم بیزارم ،و توبه در خاک و خاکستر "(ایوب -1 :52
.)1
قانون اساسی آمریکا از حق "از شادی" همه شهروندان را
تضمین می کند .و این نشان دهنده فرهنگ هر انسان در هر
زمان است .اما کتاب مقدس تنها یک راست صحبت می کند و این
است که به مرگ است .هر تجربه از نعمت و نجات از مرگ است
درست نیست ،اما خواهد شد توسط تنها -فضل برای کسانی که می
توانید خود را فروتن به این باور است که فضل را تجربه
کرد .و نه باید فکر کنیم که با این نسخه ها کار خوب می
توانید ما انتظار یک زندگی از برکت و رحمت و غیبت از رنج
می برند" .چگونه می تواند این اتفاق بیوفتد برای یک فرد
خوب؟" یک سوال ما اغلب میشنویم و از خود می پرسیم همیشه .
اما کتاب مقدس دوباره به ما پاسخی مس دهد که باعث لرزاندن
و تکان دادن ،و زدن پای خود را با ناراحتی می شود « :کسی
خوب وجود دارد ،نه یک" (رومیان  .)7127همه گناهکاران جدی
است .و بیشتر از آن به این دلیل دنیای گناه آلود که ما
به تنهایی مسئول هستیم معنای آن را بدانیم که کودکان نیز
باید در زمان در این جهت از چیزهایی میرند .دیگر رنج می
برند عواقب گناهان ما و یا کسانی که ما آنها را مرتکب شده
ایم به حال ما شانس و در زمان و یا فضا بود .و این شامل
گناه آدم.
دوباره و دوباره  -ما این پاسخ را دوست ندارم" .این را
برای شما به این پرسش ها در مورد عدالت و درد و رنج
بپرسید نه  ...شما نمی توانند درک کنید  ...شما یک
گناهکار هستند و خود نیز به نجات نیاز دارید ،تمرکز بر
 ...درد و رنج که در نهایت برای بلوغ معنوی و کمال از
کسانی که به او اعتماد داریم .اما این در واقع پاسخ خدا
به سوال در مورد کسانی که رنج می برند  .اما از آنجا که
ما پاسخ را دوست نداریم ،ما فکر می کنیم خدا کامال در مورد
آن ساکت است .کار به این  -او پشت این سواالت خدا در این
مورد درد و رنج و عدل الهی بود سقوط کرد .اما الیهو ،صحبت
کردن از طرف خدا ،عاقالنه نظرات" :چرا خداوند شما را متهم
کرده و هیچ پاسخی در این بارع نداده؟ اگر چه خدا دوباره و

دوباره صحبت می کند ،هیچ کس توجه به آنچه که او می گوید:
"(ایوب  .)15،17 :77این واقعیت جواب این است که ما می
خواهیم به شنیدن این معنا نیست که او ساخته شده است هیچ
پاسخ ندارد .الیهو نیز پیشاپیش ،اشاره می کند که خشم کاری
است با خدا بر پرسش از درد و رنج ناشی از یک حس کاذب که
او کامال بی گناه است" :کار ادعا می کند که او بی گناه
است ،که خدا به او عدالت را امتناع» (ایوب  .)4 :75کار در
مورد بی گناهی خود را نگه داشته است .و پاسخ این بود که
او بی گناه است .و او این موضوع را درک ودر پایین اعتراف
به گناه را شکست .بنابراین یک دیدگاه مهم در این پرسش ها
این است که ما گناهکاران هستیم ،و مزد گناه مرگ است.
خداوند عیسی این را به وضوح در هنگام اظهار نظر در سقوط
برج سیلوام که تعداد زیادی از مردم در زیر آن به قتل
رسانده بود به ارمغان آورد .چرا که این افراد :ما می
توانیم به سواالت این و تصورات فکر کنیم؟ که در آن خدا
بود .مردم بی گناه کشته شدند! ' .و ما اغلب از شنیدن این
کامل -که مردم بی گناه رنج می برند .نظر خداوند بود" :آن
هجده ،بر آنها برج در سیلمون سقوط کرد و آنها را کشت .آیا
شما فکر می کنید که آنها مجرم بودند و باالتر از همه
مردان که در اورشلیم ساکن بودند؟ من به شما بگویم نه ،اما
مگر اینکه شما توبه کنید ،شما همه باید به همین ترتیب
نابود شود "(لوقا  .)4،5 .:17کسانی که از  12سال داشتند بی
گناه نیست .و نه هیچ یک از ما می باشد .بنابراین سوال
"چرا آنها را؟" نامناسب اعالم شد .درد و رنج ،درد و رنج
مرگ ،در حال آمدن است به در -ما تا به هر یک از ما .به
صورت مرگ ،چه در فروریختن ساختمان ها یا از سن ساده قدیمی
است به این معنا مربوط نیست .چه می توانم انجام دهم خارج
شدن از آن :تراژدی از موقعیت انسان سوال موجب؟ و یا برای
کمک به دیگران آن جلوگیری کنیم؟ .و پاسخ این است که به
وضوح داده :توبه ،به طوری که شما هالک نگردد .این رانش از
درخواست تجدید نظر پیتر در اعمال رسوالن فصل  2بود .و
هزاران نفر از مردم را دیدم نقطه ،و بالفاصله تعمید گرفتند
گناه و رنج
مشکل وسیع تری از درد و رنج و عدل الهی است که به خوبی در

کتاب ایوب خطاب .او یک مرد ثروتمند ،که صادقانه خدمت
خداوند است .اما او دچارحادثه وحشتناکی شد ،همه چیز،
ثروت ،خانواده و سالمت از دست داد .دوستان خود را از این
دیدگاه که اطاعت منجر به برکت ،و شبکه های نافرمانی درد و
رنج -می کنند ،در این زندگی برگزار شد .آنها شروع به حدس
و گمان به آنچه به عنوان گناهان نتوانسته شغلی سزاوار این
درد و رنج .آن یک زن بود؟ سوء استفاده از کارگران؟ بت
پرستی؟ کار خود را جستجو و می بیند که بی گناه از جمله
گناهان ،و به طور فزاینده کار می کرد و مضطرب .او واقعا
بی گناه است ،به طوری که او احساس می کند .و خدا ناعادالنه
است .و به عنوان کتاب پیشرفت می کند ،دوستان معتقد بود که
آنها حق دارند و کار اشتباه است تبدیل شده استاو فقط نیاز
به اعتراف داشت از گناهی که کرده بود ،و نعمت خود را باز
خواهد گشت .این کتاب با همه آنها به عنوان به طور جدی
اشتباه نشان به پایان می رسد .با این حال ،تا زمانی که آن
نقطه ،همدردی ما در واقع با تمام شخصیت ها و تمام استدالل؛
همه آنها به اندازه کافی به نظر می رسد عادالنه ،از نقطه
نظر انسان است .پاسخ الهی چیزی است که ما در نگاه اول می
خواهم برای شنیدن نیست .ما همه گناهکاران ،کار گنجانده
شده است .و خدا به سادگی پرداخت نمی کند بالفاصله .او در
حال کار بر اساس یک برنامه به مراتب بزرگتر ،که بخواهد
تنها خوب ابدی ما در پایان است .و کاری یک نمونه اولیه از
رنج آینده خداوند عیسی ،به عنوان مثال رژه از درد و رنج
صالح ناعادالنه است .این موضوع گناه انسان است که یکی از
کلید ها در این است .ما گناهکاران ،و به ما باید نگاهی
کند که به طور جدی تر است .ما حق زندگی نداشته باشیم،
زیرا که مزد گناه مرگ است .این خوب سرزنش آدم است؛ هر
چیزی به آن اندازه ای که انجام داده ایم  .این است که
چگونه من درک می کنم رام" 24112 .برای عنوان توسط یک مرد
[آدم] گناه وارد جهان و مرگ بر گناه؛ و به همین ترتیب مرگ
بر همه مردان به تصویب رسید ،که همه گناه کرده اند ".
اگر ما هیچ حق زندگی نداشتیم  ،چه برسد که حق زندگی آزاد
از درد و رنج و کامل تنها از آنچه که ما به عنوان نعمت
درک داشته باشیم .در اینجا دوباره به کتاب مقدس نگاهی یک
مطالعه موردی به ما کمک می کند .سلیمان که مردان را به

عنوان نعمت در نظر داشته است .سالمت ،ثروت ،زنان ،شهرت،
توانایی و آزادی به دنبال هر مسیر مورد عالقه طول می کشد
تصور ما است .و کتاب جامعه ما نشان می دهد که بدون خدا به
عنوان عامل اصلی در زندگی انسان است ،تمام ان چیزی که
نعمت شادی به ارمغان آورده است .شادی ،به معنای آزادی از
درد و رنج ،به همین دلیل در مرحله ها -نهایی بدون خدا
وجود ندارد .وظیفه ما به عنوان مؤمنان است به فرمانی ما
خدا (112میک) .شادی است که اغلب تنها در – در نگاه ما در
دوره از مرحله زندگی درک می شود  ،اما این فقط به این
دلیل حافظه انتخابی است .ما به سادگی به خندق این ایده که
زندگی در حال حاضر باید و می تواند فقط بزرگ است .زندگی
بدون درد و رنج است در حال حاضر است .مؤمنان تا ابد باید
در آن زندگی کنند ،در ملکوت خدا .اما در حال حاضر ،ما
باید در جهان رنج زندگی کنیم ،و رنج می بریم خودمان ،و
خودمان را باید آماده کنیم برای ابدیت  .تاریخ بشر است و
حتی یک میلی متر در امتداد خط ابدی زندگی بی نهایت خدا که
بخواهد برای به اشتراک گذاشتن با ما نیست .و با این حال
برخی به طرز ناراحت اعتراض به نیاز به رنج می برند خالصه
در حال حاضر .در طول زمان بی نهایت آینده ،خدا نعمتش را
بر ما را در سنین ابدیت اسراف است .بنابراین می گوید
افسسیان.7 :2 .
درد و رنج برای مؤمنان
به عنوان مؤمنان ،ما نمی توانیم فورا ضمیمه به معنی
رویداد در نظر گیریم  .ما را از طریق زندگی با این تصور
از خود راضی که همه چیز را حس می کند کامل عبور نمی کند.
اما این تصورباید قوی باشد که ما در یک سفر برده است ،و
تجربه زندگی است دنباله ای از حوادث تصادفی نیست2،1 :.( .
 1قرنتیان  )12غسل تعمید عیسی ما را به مانند اسرائیل عبور
از آب های دریای سرخ بود .زندگی ما پس از آن مانند سفر در
صحرا خود را به سمت سرزمین موعود پادشاهی خدا بر روی زمین
است .برای ما یک مقصد است .در هر مرحله از مسیر قطعی،
نقطه روشنی تعریف شده از مقصد است .عهد جدید چگونه خداوند
در حال همکاری با ما را به سمت کمال ما ،یک نقطه ای از
بلوغ نهایی صحبت می کند .طول عمر انسان است و حتی یک

میلیمتر طوالنی نیست ،در مقایسه با زندگی که ما در انتظار
ان هستیم .خدا ،به عنوان آن ،به بسته زیادی به یک فضای
کوتاه برای ما آماده کرده است .پنبه ابر پشم تنبلی تصویب
در سراسر آسمان ،ما به راحتی می توانید این حس فوریت و
شدت کار او در زندگی ما از دست بدهند .اما همه چیز در
واقع در حال حرکت در سرعت فوق العاده خطرناک به سمت
دستیابی نهایی ،هدف صرفه جویی در خدا با این زمین هستند.
یک اوج به تاریخ بشر ،که باید در بازگشت از خداوند عیسی
وجود دارد .نکته مهم این است که به سادگی که زندگی برای
مؤمن است رویداد تصادفی نیست .هیچ چیز شانسی نیست .همه را
قصدی دارد ،حتی اگر ما در این نقطه اینجا و یا هدر بالقوه
است .اما به طور اجتنابناپذیری ،از طریق آن همه ،خدا به
دنبال ما حرکت رو به جلو در این مسیر به سوی نجات نهایی
ما .نگاهی یوسف به عنوان مثال .به عنوان یک نوجوان ،او
رویاهای حال از خدا ،که یک روز برادران خود را به او
تعظیم .آنها نامعقول از او متنفر بودم ،و در  17سال جعلی
مرگ او و او را به بردگی در مصر به فروش می رسد .وجود
دارد ،دوباره ،او به دروغ متهم و زندانی شد .در حالی که
وجود دارد ،او ارائه شده به تفسیر رویاهای دو مرد ،اعتماد
به نفس که رویاهای خدا به حقیقت پیوست .و آنها انجام
دادند .به عنوان یک نتیجه از آن ،فرعون به نام برای او به
تعبیر خواب خود را ،و دوباره ،یوسف معتقد بود که رویاهای
داده شده توسط خدا به حقیقت می پیوندند .به عنوان یک
نتیجه ،او از زندان ارتقا یافت به شاهزاده مصر.
و حدود  12سال بعد ،برادران خود آمدند پی او ،به گدایی
برای غذا در طول قحطی .آرزوهایم برآورده شد .اما برای
چندین دهه تجربه سخت تا آن زمان ،یوسف در یک وضعیت که در
آن به نظر می رسید آن رویاها هرگز نمی تواند برای او به
حقیقت می پیوندند زندگی می کردند .که این رویا حقیقت
ندارد که بتوانم آن را در زندگی واقعی ببینم .اما او هنوز
ایمان خود را داشت .وبا ایمان پاداش داده شد .او خالصه تا
وضعیت در ژنرال " :42122شما آن را برای شر به معنای ،اما
خدا آن را خوب به معنای  ...برای صرفه جویی در بسیاری از
مردم زنده است ".از طریق فرایند طوالنی بیرون کشیده شده از

درد و رنج ناعادالنه ،خدا کار می کرد .در نهایت ،برای نجات
مردمبود .با نگاهی به زندگی خود در هر نقطه در طول آن سال
قبل از آن ،تمام سواالت که چرا بی گناه رنج می برند ،رونق
ستمکاران  ...اند ظاهرا بی جواب ماند .اما درس این است که
هدف صرفه جویی در خدا در نهایت درست خواهد آمد برای
آمریکا و اگر ما در این هدف در ایمان  /اعتماد باقی می
ماند .و آن را از طریق دهه از سواالت پاسخ داده نشده که
همه کار می کند در راه فوق العاده آن را است .در مورد
یوسف ،او باید در مورد یکی از جزئیات خیره در اولین رویای
خود را که نمی ،ظاهرا ،به حقیقت می پیوندند تعجب .این بود
که مادر خود را همراه با پدر و برادران خود را به او
تعظیم .او از طریق درد و رنج خود را در زندان و در ضربه
از قحطی که رویاهای خدا نمی آیند درست آموزش داده شد .و
برادران خود را تعظیم به او به عنوان پیش بینی کرد .اما
 ...مادر خود را؟ او مرده بود که خدا او را که برای اولین
بار رویای نبوی به عنوان یک نوجوان است .و بنابراین او
هرگز به او تعظیم کرد هنگامی که برادران خود را انجام
داد .و با این حال او معتقد بود که رویاها به حقیقت می
پیوندند خدا؛ او آموزش داده شده است به این باور این
تجربه است .چنین است که او به امید همان و وضوح که ما
عبارتند از که در آخرین روز ،مردم خدا را زنده خواهد شد
رانده شده است و تمام است که به ما وعده داده شده است
باید جالل حقیقت می پیوندند .در زمان و راهی که ممکن است
ما را درک نمی کنند خود خداوند است.
از طریق تمام درد و رنج خود و پرسش های بی پاسخ و مبارزات
در مورد درد و رنج و درستی خدا در اجازه می دهد آن را همه
 ...شغلی به امید شرکت در رستاخیز مردگان و نهایی ،عدالت
نهایی در حال انجام است که او را دید خدا را روبرو رانده
شد .این امر می تواند زمانی که "در روز آخر او را بر زمین
ایستاده" ،در مسیح (ایوب  .)27-24 :11این کلید نهایی است
که باید قفل سفت ایجاد شده توسط تمام مبارزات ما در مورد
درد و رنج تبدیل شده است .پس ما باید درک و همه چیز کامال
ببینید؛ "در حال حاضر ما در یک لیوان ،تیره را ببینید.
اما پس از آن ،چهره به چهره "( 1قرنتیان  .)17112پس از همه،

ما تنها انسان است .نه بیشتر ،اما نه کمتر .اصرار ما است
که ما باید در حال حاضر ،این لحظه ،کامال درک کرد  ...پس
از آن باید برای کج خلقی یک کودک ،کسی که دستگاه را در
درک پاسخ حتی اگر آنها داده می شود ندارد دیده می شود.
حاال که البته فروتنی است .برای ما مایل به دیدن خود به
عنوان بالغ و قادر به درک" .نه! به من بگو ،من می دانم که
من می توانم آن را به کار » ،من به اندازه کافی قدیمی به
حال ،و من را درک خواهد کرد اگر شما به من بگوییداین به
طور موثر مبالغاتی است برای مبارزات ما است .اما مبارزات
و سرخوردگی در این است که قادر به درک یک کودک به اندازه
کافی واقعی هستند ،و ما هرگز به دنبال آنها را مسخره و نه
می گویند که آنها مشروع نیست .آنها مشروع و به اندازه
کافی واقعی  ...و به اندازه کافی دردناک هستند .بنابراین
در و گفت که رمز و راز کامل شده است هنوز آشکار نشده است
(مانند شیشه تاریکی است برای اینکه بخواهی ببینید) ،من به
هیچ وجه وقت مشروعیت درد و مبارزات بر سر این مسائل ما.
اما "از طریق شیشه ،تیره" ما یک شکل رئوس مطالب از درک را
ببینید .حتی اگر از لعاب سال از اشک و سر تکان دادن خود
ما پدیدار می شود.
باید یک صلیب قبل از آن تاج ابدی وجود داشته باشد؛ پسر
خدا به عنوان مثال رژه است .پل منعکس شده است که "رنج
لحظه کمی ما انجام برای ما یک بار جاودانی جالل فراتر از
مقایسه .در حالی که میان ما در چیزهایی که دیده می شود
نیست ،اما در چیزهایی که دیده نمی شود .برای چیزهایی که
دیده می شود زمانی هستند ،اما از چیزهایی که دیده نمی
ابدی "( 2قرنتیان  .)12،17 .:5عبرانیان  12-7 :12و بسیاری
دیگر از قطعات کتاب مقدس از درد و رنج به عنوان برای خوب
ابدی مبتال صحبت می کنند" :تحمل درد و رنج خود را به عنوان
تأدیب پدر؛ این نشان می دهد که چگونه خدا با شما می
پردازد که با پسر .برای آنچه که پسر است که پدرش را تنبیه
نمی کند؟ اما اگر شما بدون تأدیب ،که همه شریک اند ساخته
شده است ،پس از آن فرزندان نامشروع و فرزندان واقعی نیست
این طور نیست؟ عالوه بر این ،ما تا به حال پدران از گوشت
ما به ما تصفیه و تزکیه ،و ما آنها احترام می گذاریم.
باید ما نیست و نه در انقیاد به پدر روحانی و زندگی می

کنند؟ برای آنها در واقع برای چند روز به ما تنبیه به
عنوان خوب به آنها به نظر می رسید .اما او برای سود ما،
به طوری که ممکن است ما شریک قدوسیت باشیم .همه تأدیب به
نظر می رسد برای حال حاضر به شادی نیست ،بلکه سخت؛ هنوز
پس از آن نتیجه آن میوه صلح به کسانی که  -اعمال شده است
ثمره عدالت .بنابراین تقویت دست که آویزان و زانو ضعیف ".
بخشی از این درد و رنج است که ما باید در جهان ناقص زندگی
می کنند ،پر از درد و رنج و نقص .درد و رنج است برای
مؤمنان است که در آن ما می آموزد برای ابدیت به معنی.
کوتاه ایجاد ما به عنوان روبات ها ،این محیط ضروری است.
ما با تجربه متضاد یاد بگیرند .کودک می آموزد «باال» و
«پایین» در همان زمان' .تا' یک هفته و سپس 'پایین' یک ماه
بعد .بنابراین هر دو نور و تاریکی ،خوب و بد [به معنای
فاجعه] در نهایت از طرف خدا آمده (.)7-4 :54
درد و رنج برای کافران
اما این همه التماس مشاهده ،واضح است که همه به خوبی برای
مؤمن ،که دارای منظر ملکوت خدا را پیش رو برای کمک به او
و یا بافت او همه درد و رنج است .اما آنچه از کسانی که
باور نمی کنید؟ چرا آنها رنج می برند؟ و این پرسشی است در
واقع که همه ما را عذاب میدهد .در حکمت خدا ،می تواند این
باشد که این امور مجاز است ،و حتی به منظور آوردن جهان
ایمان به امید از پادشاهی خود را فعال کنید ،پراکنده شده
است .به امید آینده پادشاهی خدا بر روی زمین است که در
واقع تنها توضیح کتاب مقدس و زمینه را برای درد و رنج.
اما آنچه از کسانی که این خبر خوب که پادشاهی نشنیدهاند؟
چرا باید رنج می برند؟ و کتاب مقدس است که تقریبا سکوت در
مورد که -جدا از به مشاهده کند که همه گناهکاران هستند،
همه کاری را که آدمها باعث انجام آن شدند در باغ عدن با
انتخاب خود (رومیان  )4112مواجه شده است .جهان کاهش یافته
است که در آن زندگی است که آن را به دلیل نتیجه گناه آدم
است .ماهیت گناه گونه ای است که مردم دیگر را تحت تاثیر
قرارمی دهد .مردم به خاطر گناه دیگر رنج می برند .این یکی
از دالیلی است که چرا نوزادان و کودکان میمیرند است .است
نقطه کوچک در اشارات سکسی و اعتراض در مورد این -آن است

که کامال بدیهی است که چگونه از آن وجود دارد .و این
واقعیت در کوچکترین را به دور از وجود واقعی خدا .شما
ممکن است آن را دوست نداشته باشید ،و یا به اندازه کافی
ضخیم حتی می گویند شما با آن موافق نیستید .اما این که
چگونه همه چیز هستند ،و دوست نداشتن خود را از طرح بزرگتر
خدا و روش کار را نمی کند در کوچکترین راه وجود دارد .ما
باید با آن آمده باشیم؛ و در عمل ،این بدان معناست که
فروتن خودمان قبل از او ،شناخت ما تنها نگاه کنید به "از
طریق شیشه ،تیره" ،پذیرش امید از پادشاهی برای برایمان -و
سپس انجام همه ما می توانیم به گسترش است که امید را به
عنوان بسیاری دیگر به عنوان است که در داخل ما قدرت .برای
پاسخ به تبلیغ خبر خوب از پادشاهی به طور جدایی ناپذیری و
به طور طبیعی با شخصا داشتن که برکت امید خودمان متصل می
شود.
بیخدایی و مشکل رنج
"چرا رنج" که مایل پاسخ به تمام سواالت ما به نظر من نه
مانند خواستار دالیل بتن به این باور؛ جستجو برای علم
شواهد قابل مشاهده سخت است که خدا وجود دارد .اما این
ماهیت ایمان نیست .من می دانم که بسیاری از ملحدان که خود
می گویند" :اگر یک خدا وجود دارد ،پس از آن که در آن او
است که  ...تراژدی مختلف اتفاق می افتد است .اما من قانع
نشذم که واقعا جسمی وجود دارد ،سخت به ملحدان هسته خارج
وجود دارد .در قلب خود از دل و از انجا که ما نمی توانیم
خداوند را رد کنیم  .هیچ آزمایش باید انجام شود که تعریف
او وجود ندارد "وجود دارد .و به این ترتیب هر ملحد است که
شک اندک زندگی می کنند .بسیاری از کسانی که ایمان آورده
اند خرده گرفتن از شک و آنها احساس را بپذیرد .و با صدای
بلند و تعصب و عمومی آنها اعالم عدم وجود خداست  ...از جان
گذشته بیشتر آنها به غرق کردن که صدای اندک کوچک در درون.
سوال از درد و رنج برای همه ما دشوار است ،از هر مذهب،
عقاید [یا نه] .بیخدایی نیز هیچ پاسخ واقعی به آن است .در
واقع ،به خدا از معادله ما را در رحمت باد از ثروت به حدی
که زندگی یک در حال اجرا شدن دستکش ،هجوم آمار ،از ترس
سکته مغزی از شانس بد و ناگوار است .پایان دادن به همه
همان در مرگ ،و از دست دادن همه ما یک بار برگزار عزیز در

این جهان است .و مرگ نهایی دردو رنج -خودی خود با هیچ
معنی عمیق تر در سمت چپ ،و نه آن برداشته شود ،توسط
بیخدایی است .بنابراین من نمی تواند بپذیرد که مشکل رنج
بهانه بسیار معتبر برای الحاد .هیچ دلیلی معقول چرا درد و
رنج به معنی این است قدرت باالتر وجود دارد .که به سادگی
پیروی نمی کنند .در بهترین حالت آن می تواند دلیلی برای
مخالفت با تفسیر خاصی از که قدرت باالتر است ،اما به شک
وجود آن نیست .بیخدایی آن نمیگیرد .ملحد [اگر چنین واقعا
وجود دارد] با مشکل رنج است .هر تالش برای فلسفه دور آن را
در واقعیت نمیگیرد.
طبیعت بشریت
یکی دیگر از پنجره بر روی همه این است که به قبول تصویر
کتاب مقدس از ماهیت بشریت است .ما گناهکاران ،و طبیعت
بیشتر از حیوانات است .ما زندگی می کنند ،تنفس نموده و
آخرین نفس ما ،بازگشت به گرد و غبار به عنوان آنها
7122عیسی 12-؛ 4 :1؛ ص 5 :151؛ " .)11،12 :72در حال مرگ شما
خواهد مرد  ...شما باید به گرد و غبار که از آن شما ساخته
شد بازگشت" داوری خدا بر آدم و فرزندان او بود .همه چیز
در درون ما گریه می کند که طبیعت ما بسیار بیشتر از
حیوانات ،و رنج و مرگ انسانی ما است از نظم بسیار باالتر
از آنها است .اما این تصویر کتاب مقدس است .تئوری های
مختلفی بشر و توهمات در مورد طبیعت انسان ،دست کم ایده بت
پرست که ما روح فنا ناپذیر "وجود دارد .اما کتاب مقدس
بارها و بارها که "جان" فانی است می آموزد .ما می میرند،
کامال .تنها امید به جاودانگی در مسیح ( 2تیم  )1112است ،در
رستاخیز از مردگان را در بازگشت او اعطا ( 1قرنتیان .:14
 ،)45،47از طریق آنها به تنهایی جاودانگی شده است به کسانی
که در او نشان داد ،توسط غسل تعمید و مطیع او .او تنها
راه ،حقیقت و زندگی است .این است که همه خیلی سخت برای
مردن را بپذیرد .اما بدون این زمینه به انجیل ،انجیل از
پادشاهی ،معاد جسمانی به زندگی ابدی از طریق مسیح ،تمام
شده است واقعا چنین خبر خوب حیاتی است .اما زمانی که ما
خودمان را فروتن به قبول انسانیت ما ،که ما نه بیشتر و نه
کمتر از پس انسان در واقع ،به این امید رستاخیز و زندگی

ابدی است دقیقا خبر خوب که ما نیاز داریم .این یک تناسب
کامل برای که سوراخ در قلب ما ،که به شدت نیازمند ،با این
حال ناگفته و یا مبهم بیان شده است.
برای کسانی که در نظر است که انسان به نحوی بیش از انسان
و باالتر از جانوران که  -مشکل رنج انسان می شود عمیق تر
دردناک است .و بیشتر از آن ،چرا که هیچ راه انسان از آن
وجود دارد .هیچ دارویی را که باعث می شود برای همیشه بر
ما ،هیچ درمان هوشمندانه برای پاهای شکسته و یا طالق یا
آتش سوزی که به پایین رایت خانه ها و یا جنگ در کنار درب
زندگی می کنند .کسانی که با هیچ جایی برای خدا در تفکر
خود تبدیل عمیقا با درد و رنج -انسان نا امید چون هیچ
راهی انسان از آن وجود دارد .تنها بهبود لوازم آرایشی و
بهداشتی از آن ،با یک لمس در اینجا و کمی وجود دارد ،اما
همه همان پایان به مرگ و مرگ ابدی است .تنها اجازه می دهد
خدا را در معادله نا امید کننده شانس حل آن را می دهد .و
زمانی که ما  -پس از آن همه تغییرات خدا را بپذیرید .ما
اطمینان داریم  /این باورند که خدا عشق است .که او تا به
یک هدف است .و ما تا به دنبال مشاجره یا مقاومت اراده او
است .برای ما فقط مردان ،گرد و غبار و خاکستر ،آب و مواد
شیمیایی پیچیده هستند .و در آن تواضع صلح و آزادی است، .
با تواضع راه قبل از خدا خود را درخواست تجدید نظر از
کتاب میکاه است .ما خدا را قبول او خود را در تعریف -او
نشان می دهد و تعظیم می کردند« :خداوند! خداوند! مهربان و
بخشنده خدا ،آهسته به خشم و فراوان در لطف و عنایت و
حقیقت ،نگه داشتن محبت با محبت برای هزاران نفر ،بخشش
گناه و نافرمانی و گناه؛ و به هیچ وجه روشن گناه ،که
انتقام گناه پدران بر کودکان ،و در کودکان کودکان ،در سوم
و در نسل چهارم .موسی به شتاب و متمایل شدن سر خود را به
سمت زمین ،و پرستش "(سابق  .)2-4 :75آن را برای ما به خدا
بگویید که چگونه ما فکر می کنم او باید باشد ،و نه برای
ما برای ایجاد خدا پس از تصویر و تصورات خود ما که چگونه
او باید باشد نیست .آن را برای ما به خودمان فروتن به او
را به عنوان او است.

بدون خدا و چشم انداز از پادشاهی خود را از آمدن بر روی
زمین ،امید است که مانند یک موضوع طالیی در سراسر کتاب
مقدس اجرا می شود ،معادله است قابل حل نیست .و بنابراین،
آنچه می تواند ما را اما نتیجه گرفت که خدا وضع موجود بر
روی زمین به منظور آوردن هر شخص فروتن به سمت ایمان به او
و پادشاهی خود اجازه داده است .آن است که تنها کسانی که
او را رد خواهد شد که این وضعیت یک معمای غیر قابل تحمل
است که نمی توان حل پیدا کنید .قبول او و طرح خود را در
مسیح و در حالی که از درد و رنج کند ناپدید می شوند ،و نه
تمام سواالت سخت تبخیر ،ما باید حداقل یک چارچوب شخصی برای
درک جایگاه ما در این جهان است .و اعتماد است که در
نهایت ،همه باید کامل ترین مفهوم را ،و ما باید یک روز
نشان می دهد که آن را نمی توانست به هیچ وجه بهتر است.
مشکل از کسانی که شنیده نمی یک تک همچنان دشوار است ،اما
که از خود را می کند نه در کوچکترین را به دور از وجود
خدا .شاید یکی از دالیل برای این سوال دشوار است که آن را
باید تحریک هر مؤمن به انجام همه آنها می توانند به انجام
برسانند کمیسیون فراق خداوند به ما تماما به انجیل به هر
فرد بر روی زمین .مشکل از کسانی که شنیده ام ممکن است تا
حدودی توضیح با پذیرش که مشکل تا حد زیادی وجود دارد،
زیرا مؤمنان اند این پیام را به همه گرفته شود .همه شنیده
نمی کند چرا که به آنها گفته نشده بود .خدا همیشه از طریق
مکانیسم های کار می کند ،نه آن که به او احتیاج دارد ،اما
او به وضوح به انتخاب می کند .او این کار را به ما واگذار
شده است ،کلیسا؛ یا "سپرده" ما با انجیل ،به عنوان عهد
جدید آن قرار می دهد .ما آزادنه .و کلیسا است کار خود را
انجام نه به عنوان آن در نظر گرفته شده بود .و به این
ترتیب دیگر جهل به دلیل اختالل در عملکرد ما رنج برده اند.
همان گونه که هر شکست و یا اختالل در نتایج بشر در درد و
رنج دیگران .هر راه دیگری بدان معنی است که خدا به ما
اختیار داده نشده و عواقب که آمده است همراه با هدیه ای
از اختیار واقعی.
درد و رنج و عشق به خدا
چه شده است تا بی وقفه در مورد خدا جذاب است که با وجود
همه درد و رنج بر روی زمین است ،لطافت و عشق است که هم از

طریق تمام راه او اجرا می شود وجود دارد .پس از همه ،با
توجه به کتاب مقدس ،او خدا که او تنها پسر مولود برای
خدمتگزاری -انسان داد که او مطمئنا می تواند فکر کردن همه
شیوه ای از راه برای رسیدن به همان نتیجه نهایی است .هدیه
ای از پسر او بود برای نشان دادن عشق خود را برای ما،
عمومی برای همه زمان نمایش داده شود .و زیبایی در خلقت او
که می شود بیشتر نفیس نزدیک ما نگاه وجود دارد .او خدایی
شریعت موسی ،که نشان دهنده آگاهی شدید و حساسیت او نسبت
به قومش دادیم اسرائیل است .گاو اجازه داده شد به خوردن
برخی از دانه آنها تاسیسات خارج شد .بود حساسیت عمیق به
هر وضعیت انسان وجود دارد .و عالی ،مظهر خدا در پسرش نشان
می دهد که چقدر او در مراقبت های واقع است.
جواب صلیب
صلیب قرار می دهد یک چشم انداز در چرا خدا اجازه می دهد
تا درد و رنج انسان .قطعا نه به خاطر او متوسط یا تند و
زننده است .خدا مانند است که نمی خواهد پسرش داده اند ،چه
رسد به در راه است که او انجام داد .است در انسان سکوالر
جستجو برای عشق وجود دارد« .نمی تونم عشق من در این
جهان؟» این پرسش فراموش نشدنی ،تکرار در موسیقی و هر شکلی
از هنر ،و پیدا کردن بیان هر دو شفاهی و ناخودآگاه در
زندگی هر انسانی است .و صلیب مسیح پاسخ است .این واقعیت
این عبارت عالی عشق الهی در چنین درد و رنج شدید ساخته
شده بود ،هر دو جسمی و روانی ،قطعا راه خدا از و گفت که
او هیچ غریبه ای به درد و رنج است و به طور کامل در درد
ما شرکت کردند .ما به نام به سادگی قبول نمی کند که 2222
سال پیش ،بر روی تپه خارج از بیت المقدس ،در یک روز در
ماه آوریل ،در یک بعد از ظهر جمعه  ...این در واقع اتفاق
افتاده .اما به او شرکت بیشتر وجود دارد .ما دعوت به می
دانیم و فکر مسیح وجود دارد (فیلیپیان  .)4 :2به به او
تعمید ،به رعایت به او ،از طریق مراحل همان تحقیر مترقی
خود بروید ،که ما ممکن است در تجلیل ابدی او به اشتراک
گذاری (فیلیپیان  .)2-4 .:2او وجود دارد خدا اشاره به ما،
ما در این دنیا از درد و رنج ،ما که به تنهایی می دانم که
درد قلب خود ما  ...برای پیدا کردن عشق ،عشق را به تجربه

و از درون جهان درد و رنج ما زندگی می کردند ،در درد و
رنج از ذهن خود ما و بدن .او وجود دارد  ...به این سوال
که "چرا من؟" دوباره عبارات به "چرا او؟" .چرا تنها گناه،
انسان بی گناه ،که تنها تا کنون کرده اید خوب  ...به مرگ
و مردن که مرگ؟ او بود و در آنجا نماینده ما است؛ یک
جایگزین برای درد و رنج ما [برای پس چرا باید ما در حال
حاضر رنج می برند؟] ،اما نماینده ما.
او طبیعت ما بود ،می دانستند درد ما ،گرسنگی ما ،به پایان
است .این عشق برای ما ،عشق است که به دنبال شناسایی و
همدردی با معشوق بود ،که او را به آن سهم عمده ای از چوب
و ناخن برگزار می شود .کسی ،جایی ،می داند همه چیز در
مورد درد و رنج خود را ،و درد و رنج این جهان است .شاید
حق با شما در احساس این است که هیچ کس در این کره زمین که
می تواند درک آنچه شما را از طریق تصویب وجود دارد؛ حتی
اگر آنها نشسته و به شما گفتن داستان خود را به مدت یک
ماه گوش ،توجه و توافق کردند و همدردی  ...شما هنوز هم
احساس آنها نمی تواند کامال آن را تمام احساس برای شما .و
 ...بودند بیت شما را فراموش کرده ،جنبه های شما به خوبی
بیان نمی کند ،قطعات شما وجود دارد .اما کسی ،در حال
حاضر ،که به طور کامل درک خداوند عیسی ،مردی که رنج می
برد و مرد ،چون برای شما وجود نداشته است .هر چه سؤاالت
خود را درباره درد و رنج و چرا خدا اجازه می دهد ،هدیه ای
از پسر خدا این مبارزات با این واقعیت است که خدا عشق
است .و او نشان داده است که .این است که در یک طرف او ما
را دوست دارد ،اما در سوی دیگر او نمی کند ،و ما را به
آمدن به برخی سنتز از مواضع نیست .شماره خدا محبت است .به
نوعی ،همه درد و رنج کار می کند همراه برای کاالی نهایی از
هدف خود را ،که در اطراف عشق متمرکز شده است .ما در حال
حاضر نمی دانند که چگونه؛ اما این محدودیت ما است .به
انتظار آن را درک کنند همه است ،رک و پوست کنده ،نابالغ؛
و حامل عمیق که در زمان با بلوغ می رود .چنین تقاضا فرض
ما بیش از انسان که ما نه .در صلیب مسیح ،خدا با ما بود.
امانوئل .مرد تنها نیست؛ شما به تنهایی نیست ،من به
تنهایی نیست .خدا با ماست.

از آنجا که پسر او دقیقا می دانستند شرایط انسانی ما ،و
از طریق اینکه به یک صلیب میخ شناسایی با تمام درد خود،
برهنه ،نفرت ،رد کرد ،ترک همه؛ او که وجود دارد اطاعت از
طریق آنچه او رنج می برد دست (عبرانیان  .)2 :4این است که
برای همه زمان بیانیه ای از انسانیت خود را ،چگونه او خدا
نیست ،بخشی از یک ترینیتی یا دیگر فلسفه انسان اشتباه
بود .او یکی از ما بود .و دوباره ،او وجود دارد برای همه
زمان نشان داد که درد و رنج تا به هدف .هنگامی که ما به
نمایش را خود خدا ،گناه انسان و مرگ و میر ،فضل الهی،
نجات و چیزهایی که از ملکوت خدا را.
باید چه کار کنم حاال؟
"او که ایمان آورد و تعمید یابد نجات یابد" (مرقس .)11111
ایمان است که اعتماد .فروتن خود را برای تحقق بخشیدن به
ناامیدی خود را ،عشق به خدا را قبول و شناسایی خود را با
مسیح است .شاد باش به امید مطمئن شوید که از ملکوت خدا
را؛ زندگی خود را به اشتراک گذاری است که با دیگران امید.
و فرمانی خدا خود را.
ما خیلی خوشحال برای کمک به شما
بیشتر و به مسیح غسل تعمید شود.
مورد غسل تعمید در وجود دارد .و
سخت یا نرم رایگان کتاب های زیر

در مطالعه کتاب مقدس
است اطالعات بیشتری در
ما می توانیم شما نسخه
ارائه می دهیم:

www.baptizo.info
http://www.n-e-v.infoنسخه کتاب مقدس جدید اروپا با تفسیر
کتاب مقدس مبانی ،کتابچه راهنمای مطالعه رفتن را از طریق
http://www.biblebasicsonline.comتمام آموزه های انجیل
رئال شیطان ،مطالعه شیطان ،شیطان و شیاطین در کتاب مقدس
http://www.realdevil.info
رئال مسیح ،یک مطالعه از ماهیت عیسی مسیح خداوند ،شالوده
شکنی آموزه نادرست از ترینیتی و ارائه کتاب مقدس عیسی
http://www.realchrist.infoمسیح به عنوان پسر خدا ،از طبیعت ما
دانکن هیستر

