
ناقض در تمام زندگیت
۲۱ تا ۱ از آیه ۳ پیدایش فصل ۲۰۲۱ سپتامبر ۱۹موعظه 

مقدمه
این سومین هفته ما دریک سری پیغامها درباره ازدواج است.

هفته گذشته به دوستان مجردمان گفتم که می دانم پیغامهای دنباله دار درباره ازدواج گاهی اوقات سخت است.
اما درک ازدواج مهم است زیرا این اساس جوامع انسانی و استعاره اصلی در کتاب مقدس است.

با این حال، برای عضویت در بخش مهمی از پادشاهی خدا نیازی به ازدواج ندارید.
خدا می خواهد از همه ما، متاهل و مجرد، برای ساختن این کلیسا استفاده کند.;

اما شیطان می داند که تعارض در ازدواج یکی از بهترین راه ها برای ناراضی کردن همه اعضای خانواده است.
به همین دلیل است که من برای ازدواج در کلیسای ما بسیار دعا می کنم وبه این علت ما این پیغامها را ادامه میدهیم.

بیایید اکنون با هم دعا کنیم تا به کالم خدا نگاه کنیم و ببینیم که امروز می خواهد به ما چه چیزی بیاموزد.

روح القدس، لطفاً قلب و ذهن ما را به روی عیسی کالم زنده باز کن.
پدر، ما می خواهیم فرزندان و دختران مطیع، شاد و مولد باشیم.

لطفاً از کلمه خود، با قوت روح القدس، برای شبیه ساختن ما به عیسی استفاده کن.
ما در نام او دعا می کنیم.

آمین

نکته اول . گناه روابط را قطع می کند
نکته دوم . چه کسی مسئول است؟

نکته سوم . تناقض و تضاد در تمام زندگی

نکته اول . گناه روابط را قطع می کند
 ۱ آیه ۳پیدایش  فصل 

 مار که از تمام حیواناتی که خداوند ساخته بود حیله گرتر بود، از زن پرسید:   ۱
»آیا واقعاً خدا به شما گفته است که از هیچ یک از میوه های درختهای باغ نخورید؟«

این مار یک مار معمولی نیست.
شیطان است.

شیطان فرشته ای بود که نمی خواست از خدا پیروی کند،; بنابراین بهشت را ترک کرد و یک سوم فرشتگان را با خود
برد.

شیطان می خواهد این انسان های جدید نیزبه اوملحق شوند.
شیطان حمله خود را با یک دروغ زیرکانه آغاز می کند.

او سوالی را می پرسد که حوا به نیکی خدا شک کند.
خدا به آدم گفت که آنها می توانند از هر درختی در باغ، به جز یک درخت، تغذیه بکنند.

اما شیطان پیشنهاد می کند که خدا به آنها اجازه نمی دهد که هردرختی را بخورند.
شیطان می خواهد آدم و حوا باور کنند; که خدا بیش از حد محدود کننده و خودخواه است.

1



دوستان من مراقب باشید به یاد خوبی های خدا باشید.
وقتی باور کنیم که خدا چیزهای خوب را از ما دور می کند گناه می تواند در قلب ما رشد کند.;

به همین دلیل است که مردم سرقت می کنند و مرتکب زنا می شوند.;
این گناهان زمانی شروع می شوند که از داشته های خود راضی نباشیم، یا حاضر نباشیم منتظر باشیم تا خداوند نیازهای

ما را برآورده کند.
.۳ و ۲بیایید ببینیم که چگونه حوا به حمله شیطان پاسخ می دهد،; در آیات 

۵ تا ۲ از آیه ۳پیدایش فصل 
 زن جواب داد:; »ما اجازه داریم از میوه تمام درختهای باغ بخوریم. ۲
 به غیر از میوه درختی که در وسط باغ است. خدا به ما گفته است که از میوه آن درخت نخورید و حتّی آن را لمس۳

نکنید مبادا بمیرید.«; 
 مار جواب داد: »این درست نیست. شما نخواهید مرد. ۴
 خدا این را گفت زیرا می داند وقتی از آن بخورید شما هم مثل او خواهید شد و خواهید دانست چه چیز خوب و چه چیز۵

بد است.«

دوستان من شیطان دروغگو است.
عیسی گفت که او از ابتدا دروغگو بوده است.

شیطان معموالً در مورد دروغ های خود زیرکی می کند.
او سعی می کند ما را در حقیقت دچار شک کند.

 شیطان مستقیماً وگستاخانه دروغ می گوید.۴اما در آیه 
می گوید خدا اشتباه می کند.;

او به آدم و حوا می گوید که اگر میوه را بخورند ”شما مانند خدا خواهید شد.”

من فکر می کنم این جمله ای است که واقعاً مورد توجه آدم و حوا قرار گرفت و نظر آنها را جلب کرد. 
این وسوسه کننده است که فکر کنیم با کسب قدرت و آزادی بیشتر مشکالت ما برطرف می شود.

ما کنترل می خواهیم، بنابراین می توانیم تصمیم بگیریم که چه چیزی بهتر است.

مشکل این است که ما نمی دانیم چه چیزی بهتر است.
به یاد داشته باشید که خدا همه چیزهایی را که ساخته است ”بسیار خوب” گفته است.

اما ما باور نمی کنیم.
ما معتقد نیستیم که طرح او برای ازدواج خوب است، بنابراین می خواهیم آن را دوباره تعریف کنیم.

ما باور نداریم که برنامه های شخصی خدا برای ما خوب است، بنابراین ما برنامه های خودمان را می سازیم.

اینها دروغ هایی است که شیطان برای همه ما زمزمه می کند.;
و در زیر همه آنها این ایده وجود دارد که ما باید کنترل را از خدا بگیریم، زیرا او قابل اعتماد نیست.

اولین گناه در ذهن و قلب آدم و حوا آغاز شد.
آنجاست که همیشه گناه آغاز می شود.

گناه در ابتدا عملی نیست.

2



این با یک ایده بد در ذهن ما شروع می شود که ما مدام به آن فکر می کنیم.
این ایده بد به قلب ما منتقل می شود.

در قلب ما این ایده به یک خواسته ناسالم تبدیل می شود.
این ایده های بد و خواسته های ناسالم دالیلی است که ما اقدامات گناهکارانه انجام می دهیم.

 می بینیم.;۱۵ تا ۱۳ما این را در یعقوب فصل یک از آیه 

 کسی که گرفتار وسوسه می شود نباید بگوید: »خداوند مرا به وسوسه انداخته است« چون خداوند از بدی مبرا است و۱۳
کسی را به وسوسه نمی اندازد .;

 انسان وقتی دچار وسوسه می شود که مجذوب و فریفته شهوات خود باشد .  ۱۴
 در نتیجه، شهوت آبستن می شود و گناه را تولید می کند; و وقتی گناه کامال رشد کرد باعث مرگ می شود . ۱۵

گناه با تمایل به گرفتن آنچه خدا برای ما فراهم نکرده است آغاز می شود.
 تصمیم می گیرند.۶بیایید ببینیم چه اتفاقی می افتد وقتی آدم و حوا برای خود در آیه 

۶ آیه ۳پیدایش فصل 
 زن نگاه کرد و دید آن درخت بسیار زیبا و میوه آن برای خوردن خوب است. همچنین فکر کرد چقدر خوب است که۶

دانا بشود. بنابراین از میوه آن درخت کند و خورد. همچنین به شوهر خود نیز داد و او هم خورد.  

چه کسی اول گناه کرد؟
متأسفانه، این آیه در تاریخ توسط برخی افراد استفاده شده است تا بگویند حوا اولین کسی بود که مرتکب گناه شد.

آنها می خواهند حوا را به خاطر معرفی گناه به جهان سرزنش کنند.
من فکر می کنم آنها اشتباه می کنند.;

درست است که حوا اولین لقمه میوه را خورد.
او دروغ های مار را باور کرد و به توانایی خود در تصمیم گیری در مورد چگونگی انجام کار اطمینان داشت.

 توجه کنید: ”شوهرش که با او بود و او غذا خورد.”۶اما به آخرین جمله در آیه 
آدم تمام مدت آنجا بود.

خداوند ابتدا آدم را آفرید، و مسئولیت مراقبت از باغ را به او سپرد.
خداوند به آدم وظیفه داد که رهبر و محافظ همسرش باشد.

و آدم در کار خود شکست خورد.
آدم به دروغ های شیطان گوش داد و هیچ کاری نکرد.

آدم حوا را دید; که با میل به میوه نگاه می کرد و آدم ساکت بود.

آدم نتوانست همسرش را رهبری و محافظت کند.;
مهمتر از همه، آدم در اطاعت خدا کوتاهی کرد.

قبل از خلقت حوا، خدا به آدم دستور داد که میوه این درخت را نخورد.
آدم می دانست وقتی غذا می خورد نافرمانی می کند و عصیان می کند.

اگر می خواهید اثبات بیشتری داشته باشید که خداوند ادم را مسئول معرفی گناه در جهان می داند نه حوا، به این آیات از
کالم خدا توجه کنید:
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  ۲۲ تا ۲۱ از آیه ۱۵ اول قرنتیان  فصل 
 زیرا چنانکه مرگ به وسیلۀ یک انسان آمد همان طور قیامت از مردگان نیز به وسیلۀ یک انسان دیگر فرا رسید . ۲۱
 و همان طور که همۀ آدمیان به خاطر همبستگی با آدم می میرند، تمام کسانی که با مسیح متحدند زنده خواهند شد .۲۲

 ۱۹ تا ۱۸ از آیه ۵ روم;ی;ان  فصل 
 پس همان طور که یک گناه موجب محکومیت همۀ آدمیان شد یک عمل کامال نیک نیز باعث تبرئه و حیات همه۱۸

می باشد.  
 و چنانکه بسیاری در نتیجۀ بی اطاعتی یک نفر، گناهکار گشتند به همان طریق بسیاری هم در نتیجۀ اطاعت یک نفر،۱۹

کامال نیک محسوب خواهند شد . 

در این آیات، می بینیم که آدم برای نسل بشر مرگ آورد، اما عیسی مسیح زندگی را به ارمغان می آورد.
عیسی مسیح راه حلی را برای مشکالتی که ایجاد می کنیم ارائه می دهد.

ما باید به عیسی مسیح روی آوریم، زیرا راه حلی برای مشکل گناه خود نداریم.
 می بینیم.۷این را در آیه 

  ۷ آیه ۳پیدایش فصل 
 همین که آن را خوردند به آنها دانشی داده شد و فهمیدند; که برهنه هستند. پس برگهای درخت انجیر را به هم دوخته خود۷

را با آن پوشاندند. 

برای آدم و حوا چه چیزی تغییر کرده است؟
آنها قبالً برهنه بودند و راحت بودند.

اما اکنون آنها به دلیل گناه خود احساس "شرم" می کنند.
شرمندگی آنها را از یکدیگر ناراحت می کند ، بنابراین سعی می کنند خود را بپوشانند.;

اما پوشاندن بدن برای مقابله با گناهان ما هرگز نمی تواند کار کند، زیرا شرم یک مشکل پوستی نیست.
شرم یک مشکل روحی است.

گناه باعث می شود احساس گناه و شرم کنیم بنابراین می خواهیم از چشم دیگران پنهان شویم.
به همین دلیل آنها برای اولین بار خود را پشت لباس پنهان می کنند.;

در ادامه می بینیم که چگونه آنها سعی می کنند; خود را از خدا پنهان کنند.;

 ۹ تا ۸ از آیه ۳پیدایش فصل 
 عصر آن روز شنیدند خداوند در باغ راه می رود. پس خود را پشت درختان پنهان کردند. ۸
 اّما خداوند آدم را صدا کرد و فرمود: »کجا هستی؟« ۹

رابطه مستقیم و نزدیک بین آدم و حوا تحت تأثیر گناه آنها قرار گرفت، بنابراین آنها از همدیگر پنهان شدند.
 می بینیم که رابطه عمودی آنها با خدا نیز آسیب دیده است.۸در آیه 

به همین دلیل آنها از خدا پنهان شدند.;
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اما قبل از اینکه آدم و حوا سعی کنند; بدن خود را از خدا پنهان کنند، قلب آنها از خدا جدا شد.
گناه در قلب ما به خدا چنین می گوید:

”من قوانین شما را دوست ندارم، زیرا به شما اعتماد ندارم.
من می خواهم از تو دور بمانم.

من می خواهم درآزادی زندگی کنم که تو در زندگی من نباشی. ”

 هستیم.۱۵همه ما مانند پسر ولخرج انجیل لوقا در فصل 
مانند آن جوان، ما فکر می کنیم اگر خانه پدر و تمام قوانین او را ترک کنیم خوشحال تر خواهیم بود.

اما وقتی خود را از خانه پدر جدا می کنیم، رابطه خود را نیز با پدر از دست می دهیم.

، خدا از آدم نمی پرسد ”کجایی” که او نتواند پیدا نکند.۹در آیه 
خدا به آدم فرصت می دهد که توبه کند.;

این دعوت خدا از سوی آدم است.
خدا آدم را دعوت می کند تا بفهمد چه کرده است.

خداوند همان دعوت را برای هر انسانی انجام می دهد.

 ۲۷ تا ۲۶ فصل از آیه ۱۷ اعمال رسوالن 
 او جمیع ملل را از نسل یک انسان آفرید تا در تمام سطح زمین ساکن شوند و برای آنان اوقاتی مقرر فرمود و برای۲۶

مرز و بومشان حدودی معین کرد. 
 تا خدا را بجویند و کورکورانه پی او نگردند تا شاید او را بیابند و حال آنکه او از هیچ یک از ما دور نیست،۲۷

دوستان من، قلب شما را نمی بینم.
نمی دانم آیا شما فرزند خدا هستید یا از خدا دور هستید.

شاید امروز از او پنهان شده اید؟
خداوند خالق ما امروز به هر یک از ما همان چیزی را می گوید که به آدم گفت: ”کجایی؟”

و ”با این وجود او در واقع از هریک از ما دور نیست.”

وقتی صدای خدا را می شنوی ”کجایی؟” می توانی به او بگویی: ”اینجا هستم ، خداوندا.
من می خواهم شما را بشناسم و از شما پیروی کنم و شما را پرستش کنم. ”

عیسی مسیح راهی به سوی خدا باز کرده است.
آیا در آن مسیر قدم خواهید زد؟

فقط عیسی مسیح می تواند آن مسیر را برای ما تعیین کند،; زیرا گناه ما را از خدا و یکدیگر جدا می کند.;
بگذارید در چند آیه بعدی به آن جدایی بپردازیم.

 ۱۱ تا ۱۰ از آیه ۳پیدایش فصل
 آدم جواب داد: »چون صدای تو را در باغ شنیدم ترسیدم و پنهان شدم زیرا برهنه هستم.«۱۰

 خدا پرسید: »چه کسی به تو گفت برهنه هستی؟ آیا از میوه درختی که به تو گفتم نباید از آن بخوری خوردی؟«۱۱ا

 یکی از غم انگیزترین آیات این فصل است.۱۰آیه 
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خدا آدم و حوا را شبیه خود ساخته است.
آنها از رابطه ای نزدیک ، باز و قابل اعتماد با خالق خود برخوردار بودند.;

آن رابطه قطع شده است.
آدم می ترسد و از خدا پنهان می شود.

آیا به این دلیل است که خدا تغییر کرده است؟
آیا خدا کار متفاوتی انجام داده است؟

نه ، آدم و حوا اکنون از خدا می ترسند زیرا می دانند که او مقدس و خوب است ، وآنها نه.
آنها فکر می کردند می توانند شرم خود را در پشت برگ انجیر پنهان کنند.

اکنون آنها سعی می کنند تمام بدن خود را در باغ پنهان کنند.
به نظر شما این کار می کند؟

آیا فکر می کنید خدا آنها را پیدا نمی کند؟
البته او می تواند ، دوستان من.
او همه کارهای من را می بیند.;

او همه چیزهایی را که فکر می کنم می داند ، حتی همه چیزهای بد را.
اما خدا خود را از افراد گناهکار مانند من و شما پنهان نمی کند.

نه ، خدا می آید دنبال ما.
خدا دنبال رابطه با ماست

به همین دلیل خداوند دو سوال دیگر از آدم می پرسد.
خدا جواب ها را می داند.;

او به آدم کمک می کند تا ببیند گناه او چقدر جدی بوده است.
 پاسخ می دهند.;13-12اکنون بیایید; ببینیم که چگونه آدم و حوا به سواالت خدا در آیات 

؟است . چه کسی مسئول2نکته 
13-12: 3پیدایش 

 مرد گفت: ”زنی را که به من بخشیدی ، او میوه درخت را به من داد و من خوردم.”12
 آنگاه خداوند خداوند به زن گفت: ”این چه کاری است که کردی؟” زن گفت: مار مرا فریب داد و من غذا خوردم.13

وقتی خدا مردم را به صورت خود خلق کرد ، آنها را برای رابطه ایجاد کرد.
ما روابط عمودی با خدا داریم و روابط افقی با یکدیگر.

گناه به همه این روابط آسیب می رساند.

شیطان می خواست حوا از خدا جدا شود و به جای آن به شیطان بچسبد.
گناه در جایی که باید ارتباط وجود داشته باشد جدایی ایجاد می کند.

 نگاه کنید; و ببینید که چگونه گناه باعث بی اعتمادی و جدایی بین آدم و حوا شد.12با من در آیه 
آیا آدم مسئولیت گناه خود را بر عهده نمی گیرد ، مگر نه؟

آدم را چه کسی به خاطر گناه خود سرزنش می کند؟
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او حوا را مقصر می داند.
آدم می گوید مقصر او بود که میوه را خورد.

اما ابتدا آدم خدا را مقصر می داند.
او می گوید: ”زنی که شما به من بخشیدید ، او به من میوه داد.”

آدم می گوید این همه تقصیر خدا بوده است.
”شاید اگر شما به من زن نمی دادید; من گناه نمی کردم.

یا شاید اگر زن دیگری به من می دادید; ، من گناه نمی کردم. ”
آدم مسئولیت نمی پذیرد.

او سعی می کند گناه خود را با کلمات بپوشاند ، مانند بدن خود را با برگ انجیر پوشانده است.

حوا هم همین کار را می کند.
 نگاه کنید; ، جایی که خدا از حوا می خواهد تا اقدامات او را توضیح دهد.13به آیه 

حوا همان کاری را که آدم انجام داد انجام می دهد.;
او شخص دیگری را سرزنش می کند و مسئولیت نمی پذیرد.

تمام آسیب هایی که گناه به مثلث روابط وارد کرده است را ببینید.
بالفاصله پس از اولین گناهان ، درگیری وارد جهان می شود و به هر رابطه آسیب می رساند.

اکنون خواهیم دید که چگونه خداوند همه را به خاطر گناه و عصیان مجازات می کند.;

تمام زندگی : تضاد در3نکته 
15-14: 3پیدایش 

 خداوند خداوند به مار گفت: ”چون شما این کار را کرده اید ، بر روی شکمت باید بروی ،14
 بین شما و آن زن دشمنی خواهم گذاشت ، او سر شما را کبود خواهد کرد ،15

خداوند می گوید بین مار و زن ، و همچنین بین فرزندان مار و فرزندان زن ، دشمنی یا نفرت وجود خواهد داشت.
یکی از نوادگان حوا با شیطان وارد نبرد می شود.

 چه می گوید ، شگفت انگیز است.15وقتی تشخیص دهید که آیه 
در وسط آیات مربوط به مجازات خداوند برای گناه ، وعده ای باورنکردنی پیدا می کنیم.

این اولین اعالم امید انجیل در کتاب مقدس است.

 به معنی نیمه دوم آیه است(.b نگاه کنید )حرف 15b: 3به پیدایش 
”او سر شما را کبود خواهد کرد و شما پاشنه او را کبود خواهید کرد.”

”او” عیسی است.
و ”سر تو” سر شیطان است.

وعده خداوند این است که عیسی فرزندان حوا روزی شیطان را با حمله به سرش شکست می دهد.
شیطان نیز حمله خواهد کرد ، اما حمله او چندان جدی نخواهد بود.
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شیطان پاشنه عیسی را کبود خواهد کرد.
عیسی روی صلیب مرد و این برای پیروزی شیطان به نظر می رسید.
اما وقتی عیسی زنده شد ، شیطان فهمید; که او فقط عیسی را کبود کرد.

شیطان شکست خورد و پیروزی عیسی نوید درمان گناه و زندگی جدید را به ما داد.

من عاشق این تابلو هستم.
شما می توانید گناه و شرم را در چهره حوا مشاهده کنید.

اما مریم از عیسی نجات دهنده باردار است.
و مریم به حوا می گوید: ”خوب می شود!

عیسی دشمن ما را شکست خواهد داد.
او همه چیز شکسته را برطرف می کند.; ”

19-16: 3پیدایش 
 به زن گفت:16

”من مطمئناً درد شما را در باروری افزایش می دهم.
in pain you shall bring forth children.

خواسته شما برخالف شوهر شما خواهد بود ،
but he shall rule over you”.

 و به آدم گفت:17
”زیرا شما به صدای همسرتان گوش داده اید

and have eaten of the tree
که من به شما فرمان دادم ،

‘You shall not eat of it’,
زمین نفرین شده به خاطر توست.

in pain you shall eat of it all the days of your life;
 خار و خار برای شما خواهد آورد.18

and you shall eat the plants of the field.
 به عرق صورتت19

you shall eat bread,
تا زمانی که به زمین بازگردی ،

for out of it you were taken;
چون تو خاکی ،

and to dust you shall return”.

آثار گناه در هر قسمت از زندگی نفوذ می کند.;
هنوز چیزهای زیادی برای لذت بردن در جهان وجود دارد.

خداوند به ما غذا می دهد ، دنیایی زیبا برای لذت بردن ، با دوستی و ازدواج و فرزندان.
اما هر چیزی که روی زمین تجربه می کنیم تحت تأثیر گناه قرار می گیرد ، مانند جوهر که تمام این آب را رنگ می کند.
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 ، می بینیم که گناه چه تاثیری بر همه زندگی دارد.19 تا 16در آیات 
 می گوید که خدا به زنان دارای فرزند برکت می دهد ، اما این دردناک خواهد بود.16.  آیه 1

 می بینیم که بین زن و شوهر درگیری وجود خواهد داشت.16.  ما همچنین در آیه 2
آنها برای کنترل با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

به یاد داشته باشید که اولین گناه تالش برای کنترل زندگی آنها از خدا بود.
گناه به ما می گوید اگر قدرت و کنترل دیگران را داشته باشیم ، خوشحال و ایمن خواهیم بود.

این رقابت بر سر قدرت ، ازدواج را دشوارتر می کند.

 توصیف می کند که چگونه کاری که ما روی زمین انجام می دهیم دردناک خواهد بود.19 تا 17.  آیات 3
خدا به آدم کار داد تا قبل از سقوط انجام دهد.

بنابراین کار مجازات خدا نیست ، نعمت است.
اما کار به دلیل گناه دشوارتر می شود.

 مرگ جسمی است.19.  آخرین مجازات در آیه 4
همه خواهیم مرد.

گناه ما را از نظر روحی از خدا جدا می کند و بیماری و جنگ و مرگ را به جهان وارد می کند.
اما امیدی هست دوست من

خدا آنقدر ما را دوست دارد که برای مشکالتی که ایجاد می کنیم راه حلی ایجاد می کند.;
بیایید اکنون به دو بیت آخر نگاه کنیم.

21-20: 3پیدایش 
 آن مرد نام همسر خود را حوا گذاشت ، زیرا او مادر همه زنده ها بود.20
 و خداوند خداوند برای آدم و همسرش لباسهایی از پوست ساخته و آنها را پوشید.21

وقتی خدا از آدم و حوا در مورد اعمال آنها پرسید ، آیا هر یک از آنها مسئولیت را بر عهده گرفتند؟
خیر

آنها چه کردند؟
آنها به جای قبول مسئولیت گناه خود ، شخص دیگری را سرزنش کردند.

 این است که خدایی که هرگز گناه نکرده است مسئولیت گناهان فرزندان خود را21نکته شگفت انگیز در مورد آیه 
پذیرفته است.

آنها به دلیل گناه خود برهنه و شرمنده بودند.
بنابراین آنها از برگ انجیر برای خود لباس تهیه کردند.;

فکر می کنید آن لباس ها چقدر ماندگار بودند؟
یکی دو روز؟

این تصویری است از اینکه انسانها چقدر قادر به پوشاندن گناه و شرم ما نیستند.
گناه ما مشکلی نیست که بتوانیم آن را حل کنیم.
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خدا برخی از حیوانات را کشت و پوست آنها را گرفت و پوشش بهتری برای آدم و حوا ایجاد کرد.
خون برای پوشاندن آنها ریخته شد.
این تصویر دیگری از انجیل است.

برای کفاره گناه ، باید خون ریخته شود.
خدا حیوانات را کشت تا آدم و حوا را بپوشاند.

و سالها بعد ، عیسی پسر خدا و نسل حوا برای پوشاندن گناه شما کشته شد.

ما مانند پدر و مادر اولمان هستیم.
ما دیگران را به خاطر گناه خود سرزنش می کنیم.

ما نمی خواهیم مسئولیت گناه خود را بر عهده بگیریم.
اما عیسی آمد و گفت: ”من مسئولیت گناه تو را بر عهده می گیرم.

من بدون گناه زندگی خواهم کرد تا مرگ قربانی من به اندازه کافی برای تمام گناهان شما باشد. ”

آیا باور دارید که؟
آیا دل خود را برای این خبر خوب باز می کنید؟

گناه مرگ و درد را به این دنیا آورد.
اما عیسی مایل است مسئولیت گناه شما را بر عهده بگیرد تا بتوانید از او شفا و امید و زندگی ابدی دریافت کنید.;

تا دقایقی دیگر قرار است مراسم شادی را جشن بگیریم.
اگر هنوز پیرو عیسی نیستید ، امروز نمی توانید نان را بخورید و جام را بنوشید.;

اما این زمان خوبی برای شما خواهد بود تا در مورد قلب خود با خدا صحبت کنید.
زمان خوبی برای تصمیم گیری در مورد این که آیا می خواهید عیسی نجات دهنده و پروردگار شما باشد ، می تواند شما

را از گناهان شما شسته و شما را به بهشت ببرد تا برای همیشه در آنجا با او زندگی کنید.

لطفا االن با من دعا کنید;
عیسی ، ما یک مشکل گناهی داریم که نمی توانیم آن را حل کنیم.

گناه با آدم و حوا شروع شد ، اما ما نمی توانیم آنها را سرزنش کنیم.
آنها مسئول گناه من نیستند; ، گناهان دوستان من اینجاست.

عیسی از شما سپاسگزارم که مایل بودید; مسئولیت گناهانی را که مرتکب نشده اید به عهده بگیرید ، بنابراین ما می توانیم
بخشش و زندگی را که شایسته آن نیستیم دریافت کنیم.

ما را از زندگی و آرامش و امید خود پر کنید امروز ، ما به نام مقدس شما می پرسیم.
آمین
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