رﺳﺎﻟﮥ دوم ﭘﻮﻟُﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن
ﻣﻌﺮﻓ رﺳﺎﻟﻪ
اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﭘﻮﻟُﺲ در زﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻗﺮﻧﺘﺲ
ﻣﺸﻼت زﯾﺎد داﺷﺖ.
ﮐﺴﯿﻪ ﻟﺬت ﺑﺮﮐﺖ آزادی واﻗﻌ در ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ را ﭼﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،او ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ
ﮐﻪ دﯾﺮان ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ آزادی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ ﺷﻮق در ﻣﻮرد آن ﺑﺸﺎرت
ﻣ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﺻﻮرت ﻧﻤﮔﯿﺮد ،ﭼﻮن ﯾ ﺗﻌﺪاد از ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ
اﯾﻦ ﺑﺸﺎرت را ﻣ ﺷﻨﻮﻧﺪ ،از آن ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﻠﻂ ﻧﻤﻮده و اﮐﺜﺮاً ﺑﺮای ﺑﺸﺎرت دﻫﻨﺪه
ﻣﺸﻼت ﺑﻮﺟﻮد ﻣ آورﻧﺪ .ﭘﻮﻟُﺲ ﮐﻪ ﯾ ﻣﺒﺸﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن
از اﯾﻦ ﻣﺸﻼت ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ.
در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻗﺮﻧﺘﺲ ﺑﻌﻀ از اﻋﻀﺎ ﺷﺪﯾﺪاً ﺑﺮ ﺿﺪ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﺎ
دﻗﺖ و ﺗﺤﻤﻞ زﯾﺎد ﺑﺮای اﺻﻼح رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺤﻤﻞ و
دﻗﺖ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻣ رﺳﺪ ،اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد ﭘ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮای
ﺷﺎن روﺷﻦ ﻣﮔﺮدد .در اﺧﯿﺮ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﭘﻮﻟُﺲ از اﯾﻨﻪ زﺣﻤﺖ او ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺑﻪ و اﺻﻼح
در ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺷﺪه ،اﻇﻬﺎر ﺧﻮﺷ ﻣﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻗﺮﻧﺘﺲ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻠ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﺮاوان ﺣﺎﺻﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻓﺼﻞ ۱۱ ‐ ۱ :۱
ﭘﻮﻟُﺲ و ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻗﺮﻧﺘﺲ :ﻓﺼﻞ ۱۶ :۷ ‐ ۱۲ :۱
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۹ ‐ ۸  ﻓﺼﻞ:ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﯾﻬﻮدﯾﻪ
۱۰ :۱۳ ‐ ۱ :۱۰  ﻓﺼﻞ:دﻓﺎع ﭘﻮﻟُﺲ از رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ
۱۴ ‐ ۱۱ :۱۳  ﻓﺼﻞ:ﺧﺎﺗﻤﻪ
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۱

۱از ﻃﺮف ﭘﻮﻟُﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ارادۀ ﺧﺪا ،رﺳﻮل ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ اﺳﺖ و از ﻃﺮف ﺑﺮادر ﻣﺎ

ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا در ﺷﻬﺮ ﻗﺮﻧﺘﺲ و ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﻣﻘﯿﻢ ﯾﻮﻧﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﺷﻮد.
۲ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ،ﭘﺪر ﻣﺎ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد!

ﭘﻮﻟُﺲ در ﻣﺸﻼت ﺧﻮد
۳

ﺳﭙﺎس ﺑﺮ ﺧﺪا ،ﭘﺪر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﮐﻪ ﭘﺪری ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ آﺳﺎﯾﺶ و ﺗﺴﻠ
۴

اﺳﺖ .او ﻣﺎ را در ﺗﻤﺎم ﺳﺨﺘ ﻫﺎ و زﺣﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ آﺳﻮدﮔ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺎن آﺳﺎﯾﺸ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد ،ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﺨﺘ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر
۵

ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﺳﻮدﮔ ﺑﺨﺸﯿﻢ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ در رﻧ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﯿ ﺷﺮﯾ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺴﯿ در آﺳﺎﯾﺶ ﻓﺮاوان او ﻧﯿﺰ ﺷﺮﯾ ﻫﺴﺘﯿﻢ۶ .اﮔﺮ زﺣﻤﺎت و ﺳﺨﺘ ﻫﺎ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ
ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺨﺎﻃﺮ آﺳﻮدﮔ و ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎﺳﺖ و اﮔﺮ آﺳﺎﯾﺶ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻮدﮔ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨ وﻗﺘ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ رﻧ و زﺣﻤﺖ ﻣﮐﺸﯿﺪ ،ﭘﺮ
ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ۷ .اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣ داﻧﯿﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ در
رﻧ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺷﺮﯾ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،در آﺳﺎﯾﺶ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
۸ﻣﺎ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﻢ از زﺣﻤﺎﺗ ﮐﻪ در اﯾﺎﻟﺖ آﺳﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺑ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ
ﺑﻪ دوش ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،آﻧﻘﺪر ﮔﺮان و ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻧﺪﮔ از دﺳﺖ
دادﯾﻢ۹ .اﺣﺴﺎس ﻣﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻢ ﻣﺮگ ﻣﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ واﻗ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاﺋ
ﮐﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﻣﮐﻨﺪ ﻣﺘ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ۱۰ .ﺧﺪا ﻣﺎ را از ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﺑﺴﯿﺎر
وﺣﺸﺘﻨﺎﮐ رﻫﺎﻧﯿﺪ و اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﺮ ﻣﺎ را رﻫﺎﺋ ﺑﺨﺸﺪ۱۱ .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ دﻋﺎﻫﺎی ﺗﺎن ﻣﺎ را ﯾﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وﻗﺘ ﻋﺪۀ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﮐﺎﺗ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،آﻧﺎه ﻋﺪۀ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺧﺪا را ﺳﭙﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻘﺸﮥ ﭘﻮﻟُﺲ
۱۲اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺖ و وﺟﺪان ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و
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ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﻧﯿﺖ و ﺑ رﯾﺎﯾ ﺧﺪاﯾ رﻓﺘﺎر ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﻣﺘ
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ دﻧﯿﻮی۱۳ .در آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ،ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺧﻮاﻧﯿﺪ و
ﻣ ﻓﻬﻤﯿﺪ۱۴ .و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻧﯿﺰ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ در روز ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻣﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
۱۵ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ از ﺷﻤﺎ دﯾﺪن ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﮐﺎﺗ دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ۱۶ .ﯾﻌﻨ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻫﻢ در وﻗﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ و ﻫﻢ در ﻣﺮاﺟﻌﺖ
از آﻧﺠﺎ از ﺷﻤﺎ دﯾﺪن ﮐﻨﻢ و در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﮐﻤ ﺷﻤﺎ ،راه ﯾﻬﻮدﯾﻪ را در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺮم.
۱۷

آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺪه ام؟ آﯾﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد

ﻣﺜﻞ ﻣﺮدم اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی زﻣﺎن ،ﺑﻠ ﯾﺎ ﻧﺨﯿﺮ ﻣﮔﻮﯾﻢ؟
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دو ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۸

۱۹

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪا

زﯾﺮا ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ،ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ،

ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺳﯿﻠﻮاﻧُﺲ و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس او را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻫﺮﮔﺰ دو دل ﻧﺒﻮد ﺑﻠﻪ ﺑﻠ او
ﻫﻤﯿﺸﻪ »ﺑﻠ «ﺑﻮده اﺳﺖ۲۰ ،زﯾﺮا ﻫﺮﻗﺪر ﮐﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﺪا زﯾﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﺑﻄﻮر
ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﺴﯿ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ وﻗﺘ ﺧﺪا را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
ﻣﺴﯿ آﻣﯿﻦ ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ۲۱ .ﺧﺪا ،ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را در ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮده و وﻇﯿﻔﮥ
ﻣﻘﺪﺳ ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ۲۲ .و ﺧﺪا ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و روح اﻟﻘﺪس را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺿﺎﻣﻦ ﻫﻤﮥ ﺑﺮﮐﺎت آﯾﻨﺪه در دل ﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﻬﺎد.
۲۳ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣ ﺧﻮرم و ﺧﺪا را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﻣﻦ از آﻣﺪن ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﺲ
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻮدداری ﮐﺮدم ،ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﻤﺎ ﺷﻮم۲۴ .ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ! ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﺎران واﻗﻌ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺷ
ﺣﻘﯿﻘ ﻣﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ در اﯾﻤﺎن ﭘﺎﯾﺪار ﻫﺴﺘﯿﺪ.

۲

۱ﭘﺲ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻣﺪن ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺚ رﻧﺠﺶ و اﻧﺪوه ﺷﻤﺎ ﺷﻮد،

دﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎﯾﻢ؛ ۲زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﻢ ،دﯾﺮ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
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ﻣﻦ دﻟﺨﻮﺷ دﻫﺪ؟ ﺟﺰ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻦ رﻧﺠﺎﻧﯿﺪم! ۳ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ آن رﺳﺎﻟﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻢ
ﺗﺎ در وﻗﺖ آﻣﺪن ﻣﻦ آن ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮا ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﯾﮥ رﻧﺠﺶ و اﻧﺪوه ﻣﻦ
ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم ﮐﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﻣﻦ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ۴ .ﻣﻦ آن
رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺎ ﻗﻠﺒ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪوﻫﯿﻦ و ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﺑﺎ اﺷ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻢ .ﻣﻨﻈﻮرم
رﻧﺠﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﺻ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دارم،
ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤ ﺳﺎزم.

ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﺑﺮای ﯾ ﮔﻨﺎﻫﺎر
۵

اﮔﺮ ﮐﺴ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﻧﺠﺶ و اﻧﺪوه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮا رﻧﺠﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ،

ﺑﻠﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ! )در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﺨﺘﯿﺮی ﮐﻨﻢ(.
۶ﺟﺰای ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺼﺮ روا داﺷﺘﯿﺪ ،ﺑﺮای او ﮐﺎﻓ اﺳﺖ۷ .ﭘﺲ
اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ و دﻟﺪاری دﻫﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﻏﻢ و اﻧﺪوه زﯾﺎد ،او را از ﭘﺎی
درآورد۸ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﺑﻪ او ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
۹زﯾﺮا ﻣﻦ آن رﺳﺎﻟﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﻫﺮ
ﻣﻮردی از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.

۱۰

ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﮐﺴ را ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ او را

ﻣ ﺑﺨﺸﻢ و اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ او را ﺑﺒﺨﺸﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ او را در ﺣﻀﻮر
ﻣﺴﯿ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ام۱۱ .ﻣﺎ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﯿﻄﺎن از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؛
زﯾﺮا ﻣﺎ از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی او ﺑ ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.

ﻧﺮاﻧ ﭘﻮﻟُﺲ و آﺳﻮدﮔ ﺧﺎﻃﺮ او
۱۲وﻗﺘ ﺑﻪ ﺗﺮواس رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺸﺎرت ﻣﺴﯿ را ﺑﺪﻫﻢ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
داﺷﺘﻢ۱۳ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﺮادرم ﺗﯿﻄُﺲ را در آن ﺟﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،ﻓﺮم ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر
اﯾﺸﺎن رﺧﺼﺖ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ رﻓﺘﻢ.
۱۴ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﻣﺴﯿ ،در ﺻﻒ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪان ﻗﺮار داده و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
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ﻣﺜﻞ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮی در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺨﺶ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻮی ﺧﻮش ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ۱۵ .زﯾﺮا ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨُﻮر ﺧﻮﺷﺒﻮﯾ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻮی
ﺧﻮش آن ﻫﻢ ﺑﯿﻦ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﻼک ﻣﮔﺮدﻧﺪ،
ﭘﺨﺶ ﻣﮔﺮدد.

۱۶

اﯾﻦ ﺑﻮ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در راه ﻫﻼﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻮی ﮐﺸﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﺮگ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و ﺑﺮای آﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ در ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺠﺎت رواﻧﻨﺪ ،ﺑﻮی زﻧﺪﮔ ﺑﺨﺶ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر و ﺧﺪﻣﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

۱۷

ﻣﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا را

ﻧﻤ ﻓﺮوﺷﯿﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺎ آن را ﺑﺎ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﺧﺪا وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ و در ﺣﻀﻮر او ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺴﯿ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن
ﻣﮐﻨﯿﻢ.

ﺧﺪﻣﺘﺎران ﭘﯿﺎم ﺟﺪﯾﺪ

۳

۱ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﺘﺎﺋ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ! آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ دﯾﺮان از ﻃﺮف ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ

ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻧﺎﻣﻪ ﺿﺮورت دارﯾﻢ؟ ۲ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻔﺎرش ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﻪ در

دل ﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم آن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ۳ .ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺑ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﯿ آن را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﺑﻪ دﯾﺮان رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ رﻧ و ﺑﺮ روی ﺗﺨﺘﻪ
ﺳﻨ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ ﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ روح ﺧﺪای زﻧﺪه ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
۴ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا دارﯾﻢ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺴﯿ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎی ﻣﮐﻨﯿﻢ۵ .در
ﺧﻮد ﻟﯿﺎﻗﺘ ﻧﻤ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺋﯿﻢ ﻣﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را داﺷﺘﻪ اﯾﻢ .ﻧﺨﯿﺮ! ﺑﻠﻪ
ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻣﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ۶ .او ﻣﺎ را ﻻﯾﻖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﺬار ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﯾﻦ ﻋﻬﺪ ﯾ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ از روح ﺧﺪاﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﮐﺸﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ روح ﺧﺪا زﻧﺪﮔ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ.
۷اﮔﺮ دوران ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻨ ﺣ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺷﻮﻫ
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ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻮری ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻮﺳ ﻣ درﺧﺸﯿﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﭼﻬﺮه او ﻧﺎه ﮐﻨﻨﺪ )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻧﻮر رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣ ﺷﺪ(۸ ،ﭘﺲ دورۀ ﻇﻬﻮر
روح اﻟﻘﺪس ﭼﻘﺪر ﺑﺎ ﺷﻮه ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۹ .و اﮔﺮ دوراﻧ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺮدم را ﻣﺤﻮم
ﻣ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺷﻮﻫ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﭘﺲ دوره ای ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻘﺪر
ﺷﻮه و ﺟﻼل ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!

۱۰

در واﻗ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دوران ﭘﺮ ﺷﻮه اول،

ﺗﻤﺎم ﺟﻠﻮه و ﺟﻼل ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮه و ﺟﻼلِ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوران دوم ،از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
۱۱

و اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﮔﺸﺖ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮه و ﺟﻼﻟ ﺑﻮد ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ

داﺋﻤ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ دارای ﭼﻪ ﺷُﻮه ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ؟
۱۲

ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪی دارﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ.

۱۳

ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺳ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ

ﻧﻘﺎﺑ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎﯾﺎن آن ﺷﻮه زودﮔﺬر را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ.
۱۴

ذﻫﻦ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﮐﻨﺪ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﻣﻮﻗ ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ اﯾﻦ ﻧﻘﺎب ﺑﺎﻗ

ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺴﯿ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۱۵ .ﺑﻠ ،ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﺮ وﻗﺖ آن ﻫﺎ ﺗﻮرات ﻣﻮﺳ را ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،آن ﻧﻘﺎب ذﻫﻦ ﺷﺎن را ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
۱۶اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻨﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ روی آورد ،آن ﻧﻘﺎب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ۱۷و در اﯾﻦ ﺟﺎ
ﻣﻘﺼﻮد از ﮐﻠﻤﮥ »ﺧﺪاوﻧﺪ« ،روح اﻟﻘﺪس اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺟﺎ روح ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،در آﻧﺠﺎ آزادی
ﻫﺴﺖ۱۸ .و ﻫﻤﮥ ﻣﺎ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﺑ ﻧﻘﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺋﯿﻨﻪ ای ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻣﻨﻌﺲ ﻣ ﺳﺎزﯾﻢ ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ در ﺟﻼﻟ روز اﻓﺰون ﺑﻪ ﺷﻞ او ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎر،
ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻌﻨ روح اﻟﻘﺪس اﺳﺖ.

ﮔﻨﺠ در ﮐﻮزه ﻫﺎی ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ

۴

۱ﭼﻮن ﺧﺪا از ﻟﻄﻒ ﺧﻮد اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ ،ﻣﺄﯾﻮس ﻧﻤﮔﺮدﯾﻢ۲ .ﻣﺎ از

ﻫﻤﻪ روش ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧ و ﻧﻨﯿﻦ دور ﺷﺪه اﯾﻢ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺒﺎری رﻓﺘﺎر ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ و ﭘﯿﺎم
ﺧﺪا را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﻤ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن روﺷﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﮐﻮﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا
ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ وﺟﺪان ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﯿﻢ۳ .زﯾﺮا اﮔﺮ اﻧﺠﯿﻠ ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﮐﻨﯿﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
۷ / ۲۴
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ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در راه ﻫﻼﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ۴ .ﺳﺮدار اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﻓﺎر آن ﻫﺎ را
ﮐﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻮر اﻧﺠﯿﻞ ﭘﺮ ﺷﻮه ﻣﺴﯿ را ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺧﺪای ﻧﺎدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ.
۵ﻣﺎ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﻠﻪ اﻋﻼم ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ،
۶

ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .زﯾﺮا ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
»روﺷﻨﺎﺋ از ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﯾ ﺑﺪرﺧﺸﺪ« ،در ﻗﻠﺐ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ درﺧﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﻧﻮر
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺟﻼل ﺧﺪا ﮐﻪ در ﭼﻬﺮۀ ﻣﺴﯿ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺪرﺧﺸﺪ.
۷ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻨﺠ در ﮐﻮزه ﻫﺎی ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﮐﻪ آن ﻗﺪرت
۸

ﺑﺰرگ از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ از ﺧﺪاﺳﺖ .از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ ،وﻟ ﻧﻤ ﺷﻨﯿﻢ؛
۹

ﮔﺎﻫ دﭼﺎر ﺷ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺎ اﻣﯿﺪی ﻧﻤﮔﺮدﯾﻢ .آزار ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ
ﻫﯿ وﻗﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻣ اﻓﺘﯿﻢ وﻟ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤ ﺷﻮﯾﻢ.

۱۰

ﺑﺪن ﻫﺎی ﻓﺎﻧ ﻣﺎ داﺋﻤﺎً داغ ﻣﺮگ

ﻋﯿﺴ را ﺑﺎ ﺧﻮد دارﻧﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔ ﻋﯿﺴ در ﺑﺪن ﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.

۱۱

ﺑﻠ ،در ﺗﻤﺎم

دورۀ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ زﻧﺪﮔ ﻋﯿﺴ در
ﺟﺴﻢ ﻓﺎﻧ ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد۱۲ .ﭘﺲ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﺛﺮات ﻣﺮگ در ﺑﯿﻦ ﻣﺎ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد ،اﺛﺮات
زﻧﺪﮔ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
۱۳

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﭼﻮن اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻢ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ «.ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ ،ﭼﻮن

اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ۱۴ .زﯾﺮا ﻣ داﻧﯿﻢ ﺧﺪا ،ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﻣﺎ را
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﯿﺴ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد۱۵ .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮد ،ﺷﺮ و ﺳﭙﺎس
ﺑﺮای ﺟﻼل او ﻧﯿﺰ زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﻮد.

اﯾﻤﺎن ،راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺎ در زﻧﺪﮔ
۱۶ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﻤ دﻫﯿﻢ .اﮔﺮﭼﻪ وﺟﻮد ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ از ﺑﯿﻦ
ﻣ رود ،وﺟﻮد ﺑﺎﻃﻨ ﻣﺎ روز ﺑﺮوز ﻧﻮ ﻣ ﺷﻮد۱۷ .و اﯾﻦ رﻧ و زﺣﻤﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ و زودﮔﺬر،
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ﺟﻼل ﻋﻈﯿﻢ و ﺑ ﭘﺎﯾﺎﻧ را ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﮐﻨﺪ ۱۸و در ﺿﻤﻦ،
ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎدﯾﺪﻧ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ اﯾﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺪﻧ ،زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣ آﯾﺪ
ﻣﻮﻗﺘ اﺳﺖ ،وﻟ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎدﯾﺪﻧ ﺗﺎ اﺑﺪ دوام دارﻧﺪ.

۵

۱

زﯾﺮا ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﺧﯿﻤﻪ ای ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮﯾﻢ ،ﯾﻌﻨ اﯾﻦ ﺑﺪن زﻣﯿﻨ ﻣﺎ

ﻓﺮو رﯾﺰد ،ﺧﺪا ﻋﻤﺎرﺗ اﺑﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،در آﺳﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
۳

۲

ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ آﺳﻤﺎﻧ ﺧﻮد داﺋﻤﺎً در آه و ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ در
۴

ﭘﻨﺎه آن ﭘﻮﺷﺸ آﺳﻤﺎﻧ ،دﯾﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮﯾﻢ در
زﯾﺮ ﺑﺎرﻫﺎی ﺳﻨﯿﻦ ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﻐﺎن ﻣﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﯿﻤﮥ ﻓﻌﻠ ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﺑﻠﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﻮﺷﺸ آﺳﻤﺎﻧ ﺑﺮ آن ﺑﯿﻔﺰاﺋﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺎﻧ در زﻧﺪﮔ
ﻏﺮق ﺷﻮد۵ .ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و روح اﻟﻘﺪس ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮا و ﻧﻤﻮﻧﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
۶ﭘﺲ ﻣﺎ ﻫﯿ وﻗﺖ ﻣﺄﯾﻮس ﻧﻤ ﺷﻮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﻦ ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨ دوری
از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ)۷ .راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺎ در زﻧﺪﮔ اﯾﻤﺎن ﻣﺎﺳﺖ ،ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ۸ (.ﭘﺲ
ﻣﺄﯾﻮس ﻧﻤ ﺷﻮﯾﻢ ،ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿ ﻣ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﮥ زﻣﯿﻨ را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﺧﺎﻧﮥ آﺳﻤﺎﻧ زﻧﺪﮔ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ۹ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﭼﻪ در آﻧﺠﺎ ،ﻓﻘﻂ ﯾ ﻫﺪف
دارﯾﻢ و آن ﻫﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺳﺎزﯾﻢ۱۰ .زﯾﺮا ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻫﺴﺘﯿﻢ،
ﺑﺎﯾﺪ روزی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﺖ داوری ﻣﺴﯿ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪن ﺧﻮد ﮐﺮده اﯾﻢ
ـ ﭼﻪ ﻧﯿ و ﭼﻪ ﺑﺪ ـ ﺟﺰا ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.

دوﺳﺘ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺴﯿ
۱۱ﭘﺲ ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻨ ﺗﺮس از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ ،ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم را
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزﯾﻢ .ﺧﺪا ﻣﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در دل ﻫﺎی ﺗﺎن ﻣﺎ را
ﺧﻮب ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ۱۲ .ﻣﺎ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎز از ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﻟﯿﻠ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
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ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﯾ ﺷﺨﺺ ﻓﺨﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ او ،ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﯿﺪ۱۳ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاﺳﺖ! و
اﮔﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ! ۱۴زﯾﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﻓﺎر و اﻋﻤﺎل
ﻣﺎﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣ داﻧﯿﻢ ،اﮔﺮ ﯾ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﺮد ،ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در
ﻣﺮگ او ﻣﺮدﻧﺪ.

۱۵

ﺑﻠ ،او ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮد ﺗﺎ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ زﻧﺪه اﻧﺪ دﯾﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد زﻧﺪﮔ

ﻧﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺮای او زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻫﺎ ﻣﺮد و دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﺪ.
۱۶دﯾﺮ ﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﻫﯿﮐﺲ از روی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧ ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﺮﭼﻪ زﻣﺎﻧ ﻣﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻀﺎوﺗ درﺑﺎرۀ ﻣﺴﯿ داﺷﺘﯿﻢ ،وﻟ دﯾﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻀﺎوﺗ ﻧﺪارﯾﻢ.

۱۷

ﮐﺴ ﮐﻪ در

ﻣﺴﯿ اﺳﺖ ،ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻮ اﺳﺖ ،ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻮد درﮔﺬﺷﺖ و اﯾﻨ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﻮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

۱۸

اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪاﺋ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺴﯿ ،ﻣﺎ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ دﺷﻤﻨﺎن او

ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎ را وﻇﯿﻔﻪ داد ﮐﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن دﯾﺮ او ﻫﻢ
اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دوﺳﺘﺎن او ﺑﺸﻮﻧﺪ۱۹ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ
ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺴﯿ ﺑﺎ دﻧﯿﺎ آﺷﺘ ﻧﻤﻮد و ﭘﯿﺎم اﯾﻦ آﺷﺘ را
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ.
۲۰

ﭘﺲ ﻣﺎ ﺳﻔﯿﺮاﻧ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﯿ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﮔﻮﯾ ﺧﺪا ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎ وﻋﻆ ﻣﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﺮان ﻣﺴﯿ از ﺷﻤﺎ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﮐﻨﯿﻢ :ﺑﺎ ﺧﺪا ﺻﻠ و آﺷﺘ ﮐﻨﯿﺪ۲۱ .ﻣﺴﯿ ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﮔﻨﺎه ﺑﻮد ،وﻟ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ او را ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ در ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ او ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا
ﺷﻮﯾﻢ.

۶

۱ﭘﺲ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺎران ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ ،از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ در ﺧﻮاﺳﺖ

ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺬارﯾﺪ آن ﻓﯿﺾ در زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ ﺑ اﺛﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ۲ ،زﯾﺮا او ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»در زﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮش دادم ،و در روز ﻧﺠﺎت ﺗﻮ را ﮐﻤ ﮐﺮدم«.
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ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ! اﯾﻦ زﻣﺎن ،زﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و اﻣﺮوز ،روز ﻧﺠﺎت!
۳

ﻣﺎ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﯿ ﺻﻮرت ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰش ﮐﺴ ﺑﺸﻮﯾﻢ ،ﻣﺒﺎدا ﻧﻘﺼ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎ
۴

ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ،ﺑﻠﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺣﻘﯿﻘ ﺧﺪا
۵

ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﯾﻌﻨ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ زﺣﻤﺎت و ﺳﺨﺘ ﻫﺎ و دﺷﻮاری ﻫﺎ .ﻣﺎ در ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺣﺒﺲ ﻫﺎ،
ﺷﻮرش ﻫﺎ ،ﺑ ﺧﻮاﺑ ﻫﺎ ،ﮔﺮﺳﻨ ﻫﺎ و ﺗﻼش ﻫﺎ و ۶ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﻧﯿﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺻﺒﺮ
و ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﻤ
روح اﻟﻘﺪس و ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑ رﯾﺎ ۷در اﻋﻼم ﭘﯿﺎم ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﯿﻢ.
۸

ﺗﻨﻬﺎ اﺳﻠﺤﮥ ﻣﺎ ،ﻫﻢ در دﻓﺎع و ﻫﻢ در ﺣﻤﻠﻪ ،داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔ ﭘﺎک و ﺑ آﻻﯾﺶ اﺳﺖ .ﮔﺎه
اﺣﺘﺮام و ﮔﺎﻫ ﺑ اﺣﺘﺮاﻣ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ .ﮔﺎه ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ و ﮔﺎﻫ ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ را
۹

اﺷﺨﺎص دروﻏﻮ ﻣ ﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﺣﺎل آﻧﻪ راﺳﺘﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﮔﻤﻨﺎم وﻟ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻣﺸﻬﻮرﯾﻢ؛ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺮگ اﻓﺘﺎدﯾﻢ ،وﻟ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﯾﻢ .ﻣﺎ ﺷﻨﺠﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،وﻟ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﻧﻤ رﺳﯿﻢ۱۰ .ﻏﻤﯿﻦ ،وﻟ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯿﻢ؛ ﻣﺎ ﭼﻮن ﮔﺪا ،ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،وﻟ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺑﺴﯿﺎری را دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﻣ ﺳﺎزﯾﻢ؛ ﺑ ﭼﯿﺰﯾﻢ اﻣﺎ دارای ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
۱۱

ای ﻣﺮدﻣﺎن ﻗﺮﻧﺘﺲ ،ﻣﺎ ﭼﯿﺰی از ﺷﻤﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺮده اﯾﻢ؛ ﺑﻠﻪ دل ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ

ﺑﺎز ﮐﺮده اﯾﻢ.

۱۲

اﮔﺮ رواﺑﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ

رﯾﺸﮥ آن را در دل ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺠﻮﺋﯿﺪ۱۳ .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﺮﻣ را
ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ و دل ﻫﺎی ﺗﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ؟ )ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﭘﺪر ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد
ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ(.

ﻫﻮﺷﺪار ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن
۱۴از واﺑﺴﺘ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺑ اﯾﻤﺎن دوری ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﭼﻪ ﺷﺮاﮐﺘ ﺑﯿﻦ ﻧﯿ
و ﺑﺪی اﺳﺖ و ﭼﻪ رﻓﺎﻗﺘ ﺑﯿﻦ روﺷﻨﺎﺋ و ﺗﺎرﯾ؟ ۱۵ﭼﻪ ﺗﻮاﻓﻘ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿ و ﺷﯿﻄﺎن
وﺟﻮد دارد و ﭼﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺑﯿﻦ اﯾﻤﺎﻧﺪار و ﺑ اﯾﻤﺎن؟ ۱۶و ﯾﺎ ﭼﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا و
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ﺑﺘﻬﺎ ﻫﺴﺖ؟ زﯾﺮا ﻣﺎ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
»ﻣﻦ در اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و در ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد.
ﻣﻦ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و آﻧﻬﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ«.
۱۷

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»از ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ و ﺧﻮد را از آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﺳﺎزﯾﺪ و ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎک دﺳﺖ

ﻧﺰﻧﯿﺪ و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
۱۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﺷﻤﺎ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﻣﻦ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد«.

۷

۱ای ﻋﺰﯾﺰان ،اﯾﻦ وﻋﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را از ﻫﺮ

ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن ﻣﺎ را آﻟﻮده ﻣ ﺳﺎزد ﭘﺎک ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺧﺪا ﺗﺮﺳ ﺗﻘﺪس ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.

ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﭘﻮﻟُﺲ
۲ﻗﻠﺒﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﯿ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ رﻓﺘﺎر ﻧﺮدﯾﻢ،
اﺧﻼق ﮐﺴ را ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺴﺎﺧﺘﯿﻢ و ﻓﺮﯾﺒﺎری ﻧﺮدﯾﻢ۳ .ﻣﻦ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺷﻤﺎ
را ﻣﻼﻣﺖ ﺳﺎزم ،زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﺷﻤﺎ آﻧﻘﺪر در ﻧﺰد ﻣﺎ ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﻣﺮگ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺎ ﺟﺪا ﺳﺎزد ،ﻧﻪ زﻧﺪﮔ۴ .ﻣﻦ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم و
ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﮐﻨﻢ! و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺎت و ﻣﺸﻼﺗ ﮐﻪ دارﯾﻢ ،ﻣﻦ دﻟﺮﻣ
و ﺧﻮﺷ زﯾﺎدی دارم.
۵ﻣﺜﻼ وﻗﺘ ﺑﻪ ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮای رﻓ ﺧﺴﺘ ﺧﻮد ﮐﻤ اﺳﺘﺮاﺣﺖ
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ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﻪ از ﻫﺮ ﻃﺮف دﭼﺎر زﺣﻤﺖ ﺷﺪﯾﻢ .از ﯾ ﻃﺮف ﺑﺎ دﯾﺮان در ﻧﺰاع ﺑﻮدﯾﻢ و از
ﻃﺮف دﯾﺮ ﺑﺎﻃﻨﺎً ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ۶ .اﻣﺎ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ دل ﺷﺴﺘﺎن دﻟﺪاری ﻣ دﻫﺪ ،ﺑﺎ آﻣﺪن
ﺗﯿﻄُﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ دﻟﺮﻣ ﺑﺨﺸﯿﺪ۷ .ﺗﻨﻬﺎ آﻣﺪن او ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺷﻤﺎ از او ﻧﯿﺰ در ﺧﻮﺷ ﻣﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
و ﭼﻮﻧﻪ از ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه اﯾﺪ و ﭼﻘﺪر اﮐﻨﻮن از ﻣﻦ دﻓﺎع ﻣﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺧﻮﺷ ﻣﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
۸ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘ ﺷﻤﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻦ از ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ.
وﻗﺘ دﯾﺪم ﮐﻪ آن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﻧﺠﺶ ﺷﻤﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد )اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﻗﺘ ﺑﻮد( ،ﺗﺎ ﻣﺪﺗ از
۹

ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدم ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻧﺠ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻏﻢ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ راه ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ارادۀ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ
دﭼﺎر درد و رﻧ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ.

۱۰

وﻗﺘ ﻣﺘﺤﻤﻞ

ﭼﻨﯿﻦ رﻧﺠ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و آن را ارادۀ ﺧﺪا ﻣ داﻧﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺑﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ
ﻣﮔﺮدد و ﻫﯿ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪارد ،اﻣﺎ درد و رﻧ دﻧﯿﻮی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣ ﺷﻮد.
۱۱ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،درد و رﻧﺠ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ارادۀ ﺧﺪا ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده اﯾﺪ ﭼﻪ ﺻﻔﺎت ﻧﯿﻮﯾ در ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
وﺟﻮد آورده اﺳﺖ :ﺟﺪﯾﺖ ،دﻓﺎع از ﺑﮔﻨﺎﻫ ﺧﻮﯾﺶ و ﻧﺎراﺣﺘ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ ﻫﺎ،
ﺗﺮس از ﺷﺮارت ،ﻋﻼﻗﻪ و ﻏﯿﺮت و ﺗﻌﺼﺐ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺟﺰا رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺧﻄﺎﮐﺎران! ﺷﻤﺎ ﺧﻮب
ﻧﺸﺎن دادﯾﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺟﺮﯾﺎن ﺑ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
۱۲ﻣﻦ آن ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺷﺨﺺ ﻇﺎﻟﻢ و ﯾﺎ آن ﻣﻈﻠﻮم ﻧﻨﻮﺷﺘﻢ ،ﺑﻠﻪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ و اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﭼﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ.
۱۳ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً وﻗﺘ دﯾﺪم ﺗﯿﻄُﺲ ،از اﯾﻨﻪ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﺐ آراﻣﺶ و آﺳﻮدﮔ
ﺧﯿﺎل او ﺷﺪﯾﺪ ،ﺷﺎد و ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﻟﺮم ﺷﺪﯾﻢ۱۴ .ﻣﻦ ﭘﯿﺶ او از ﺷﻤﺎ زﯾﺎد
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم و ﺷﻤﺎ آﺑﺮوی ﻣﺮا ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﯾﺪ! ﺑﻠ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﺷﻤﺎ
ﺗﻤﺎﻣﺎً راﺳﺖ ﺑﻮد ،ﻓﺨﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺗﯿﻄُﺲ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ۱۵ .و ﻫﺮ وﻗﺖ او اﻃﺎﻋﺖ
ﺷﻤﺎ را و آن ﺗﺮس و ﻟﺮزی ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ او ﻧﺸﺎن دادﯾﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣ آورد ﻣﺤﺒﺘﺶ
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد۱۶ .ﻣﻦ ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ از ﻫﺮ ﺣﯿﺚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ و ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺴﯿﺤﺎﯾ

۸

۱ای ﺑﺮادران ،ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ از آﻧﭽﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا در ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،آﮔﺎه
۲

ﺷﻮﯾﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ زﺣﻤﺎﺗ ﮐﻪ دﯾﺪه اﻧﺪ ﺳﺨﺖ آزﻣﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻘﯿﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺧﻮﺷ ﻓﺮاوان ﭘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﺧﻮﺷ ﺑﺨﺸﺶ و ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی ﺑ اﻧﺪازۀ
۳

آن ﻫﺎ ﺑﻮد .ﻣﻦ ،ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺗﻮاﻧﺎﺋ ﺧﻮد و ﺣﺘ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﺎ
۴

ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ دﯾﺮان ﮐﻤ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺑﺎ اﺻﺮار زﯾﺎد از ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﻓﺘﺨﺎر رﻓ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺷﺮﯾ ﺷﻮﻧﺪ۵ .اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺶ از ﺗﻮﻗ ﻣﺎ ﺑﻮد ،زﯾﺮا اول ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ارادۀ ﺧﺪا ،ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ۶ .ﭘﺲ
ﻣﺎ از ﺗﯿﻄُﺲ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ۷ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ اﻣﺮ دﯾﺮی از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻤﺎن ،ﺳﺨﻨﺪاﻧ ،درک
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺟﺪﯾﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻏﻨ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﯿﺮ ﻫﻢ
ﻏﻨ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
۸اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﮔﻮﯾﻢ ﺑﻠﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺖ دﯾﺮان
ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻢ۹ .ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺑﻮد.
ﮔﺮﭼﻪ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را ﻓﻘﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ از راه ﻓﻘﺮ او دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
۱۰در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻣﮐﻨﻢ :ﭼﻮن ﺷﻤﺎ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﯾ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و راﻏﺐ ﺑﻪ ﮐﻤ دﯾﺮان ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﻠﻪ ﻋﻤﻼ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﯾﺪ،
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻼح ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ و ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ۱۱ .آن زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و اﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻼﻗﮥ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﻣﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ۱۲ .اﮔﺮ ﮐﺴ واﻗﻌﺎً ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪا ﻫﺪﯾﮥ او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
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دارد ﻣ ﭘﺬﯾﺮد ،ﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﻧﺪارد.
۱۳

ﻣﻘﺼﻮدم اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﺮان از زﯾﺮ ﺑﺎر ،ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎر اﯾﺸﺎن را ﺑﺪوش

ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﻧﺨﯿﺮ! ﺑﻠﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﯾ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻌﻼ ﺑﻪ
آن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﺮای رﻓ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ

۱۴

ﺗﺎ روزی ﻣﺎزاد اﯾﺸﺎن ﻫﻢ

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را رﻓ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﺎوات ﺑﺮﻗﺮار ﻣ ﺷﻮد۱۵ .ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ» :او ﮐﻪ زﯾﺎد ﺟﻤ ﮐﺮد زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺖ ،و آﻧﻪ اﻧﺪک اﻧﺪوﺧﺖ ﮐﻢ ﻧﺪاﺷﺖ«.
۱۶

ﺧﺪا را ﺷﺮ ﮐﻪ او ﺷﻮﻗ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دارم در دل ﺗﯿﻄُﺲ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده

اﺳﺖ.

۱۷

او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد؛ ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﻮق و ذوق و از روی ﻋﻼﻗﮥ ﺧﻮد

ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ۱۸ .ﻫﻤﺮاه او آن ﺑﺮادری را ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺸﺎرت دادن اﻧﺠﯿﻞ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ۱۹ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،او از ﻃﺮف ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﺮﯾﻪ را ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا و ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺣﺴﻦ
ﻧﯿﺖ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
۲۰ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﺮ ﺟﻤ آوری و ﺗﻮزﯾ ﺑﺨﺸﺶ ﻫﺎی ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮاﻗﺐ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺒﺎدا ﮐﺴ ﺑﺮ ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﺪ۲۱ .ﺑﻠ ،ﻣﮐﻮﺷﯿﻢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
درﺳﺖ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﺑﻠﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻣ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﻢ.
۲۲ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ او را آزﻣﻮده و ﻫﻤﯿﺸﻪ او را ﺟﺪی ﯾﺎﻓﺘﻪ ام ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ .او
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دارد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺷﻮق دﯾﺪن ﺷﻤﺎ را دارد۲۳ .و
اﻣﺎ ﺗﯿﻄُﺲ ،او در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ،ﯾﺎر و ﻫﻤﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮادران دﯾﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣ آﯾﻨﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ و ﻣﺎﯾﮥ ﺟﻼل ﻣﺴﯿ ﻫﺴﺘﻨﺪ۲۴ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن و در
ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻔ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﮐﺮده ام ،ﺑ اﺳﺎس
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
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ﺟﻤ آوری ﭘﻮل ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﺤﺘﺎج

۹

۱

در واﻗ ﻫﯿ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﭘﻮﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻤﺎﻧﺪاران
۲

ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،زﯾﺮا ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻦ ﻧﺰد

ﻣﺮدم ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ از ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ام و ﮔﻔﺘﻪ ام ﮐﻪ ﺑﺮادران ﻣﺎ در ﯾﻮﻧﺎن از ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﺎل آﻣﺎدۀ ﮐﻤ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺷﻮق ﺷﻤﺎ ،ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻪ
اﺳﺖ۳ .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺑﺮادران را ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ
ﮐﺮده اﯾﻢ ﺳﺨﻨﺎن ﺑ ﻣﻌﻨ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﻮل داده ﺑﻮدم ،آﻣﺎدۀ ﮐﻤ ﺑﻪ
۴

آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ .وﮔﺮﻧﻪ ،اﮔﺮ اﻫﺎﻟ ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﻫﻤﻪ
اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻢ ،ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﮐﻤ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ
۵

ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ! ﭘﺲ ﻻزم داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮادران را وادار ﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ
ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺪاﯾﺎی ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ وﻋﺪه ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ،ﻗﺒﻼ آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘ ﻣﻦ ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﻢ آن اﻋﺎﻧﻪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﺷﻤﺎ از روی ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﻧﻪ ﺑﻪ زور.
۶

ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ :ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺬر ﮐﻢ ﺑﺎرد ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻢ درو ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آﻧﻪ داﻧﮥ

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرد ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاوان درو ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد۷ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﭼﻪ در دل
ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺪﻫﺪ و ﻧﻪ از روی ﺑ ﻣﯿﻠ و اﺟﺒﺎر ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﮐﺴ را دوﺳﺖ
دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺷ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ۸ .و او ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺮﮐﺘ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﺣﺘ ﺑﯿﺶ از آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی در اﻣﻮر
ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﻮ ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻨﯿﺪ۹ .ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
»ﺧﺪا ﺑﺎ ﺳﺨﺎوت ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺎﻗ اﺳﺖ«.
۱۰ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﺬر را ﺑﺮای ﺑﺮزﮔﺮ و ﻧﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﺳﺎزد ،ﺑﺬر ﺑﺨﺸﻨﺪﮔ را
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﯿﺎ و آن را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﻮی ﺷﻤﺎ
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ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﺪ۱۱ .ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨ ﻣ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ
اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﺪۀ زﯾﺎدی ﺧﺪا را ﺑﺮای ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﺳﭙﺎﺳﺰاری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
۱۲ﭘﺲ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺳﭙﺎﺳﺰاری ﻋﺪه ای زﯾﺎد از ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﻣﮔﺮدد.

۱۳

اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ

و ﻣﺮدم ﺧﺪا را ﺑﺮای آن ﺷﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿ
اﻋﺘﺮاف ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ آن ﻫﺎ و دﯾﺮان را در آﻧﭽﻪ دارﯾﺪ ﺷﺮﯾ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ.

۱۴

و آﻧﻬﺎ اﯾﻦ

ﻟﻄﻒ ﺑﺰرﮔ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻼﻗﮥ زﯾﺎد ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ دﻋﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

۱۵

ﺧﺪا را ﺑﺮای ﺑﺨﺸﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ او ﺳﭙﺎس ﺑﻮﺋﯿﻢ!

دﻓﺎع ﭘﻮﻟُﺲ از رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد

۱۰

۱اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮاﺿ و ﻣﻼﯾﻤﺖ ﻣﺴﯿ ،ﺷﺨﺼﺎً از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ

ﻣﮐﻨﻢ ـ ﺑﻠ ،ﻫﻤﺎن ﭘﻮﻟُﺲ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺑﻌﻀ از ﺷﻤﺎ ،ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻓﺮوﺗﻦ و ﻣﻼﯾﻢ
وﻟ دور از ﺷﻤﺎ ﮔﺴﺘﺎخ ﻫﺴﺘﻢ ـ ۲از ﺷﻤﺎ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺴﺎزﯾﺪ ،وﻗﺘ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺎﺧ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن
۳

ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﯿﺰه ﻫﺎی دﻧﯿﻮی ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﺴﺘﺎخ ﺑﺎﺷﻢ! اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ
۴

ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺟﻨ ﮐﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ دﻧﯿﻮی و ﺟﺴﻤﺎﻧ ﻧﯿﺴﺖ .اﺳﻠﺤﮥ ﺟﻨ ﻣﺎ ﺳﻼح ﻫﺎی
دﻧﯿﺎﯾ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﻗﺪرت دارد ﺗﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎ را وﯾﺮان ﮐﻨﺪ۵ .ﻣﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع
اﺳﺘﺪﻻل و ﻫﺮ ادﻋﺎی ﺗﺒﺮ آﻣﯿﺰ را ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا ﻗﺮار ﺑﯿﺮد از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮﯾﻢ و
ﺗﻤﺎم اﻓﺎر و ﺧﯿﺎﻻت را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺴﯿ در ﻣ آورﯾﻢ۶ .وﻗﺘ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد ،آن وﻗﺖ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
۷ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ! آﯾﺎ ﮐﺴ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿ ﺗﻌﻠﻖ دارد؟ آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ او ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﯿ
ﻫﺴﺘﯿﻢ۸ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ درﺑﺎرۀ اﺧﺘﯿﺎراﺗ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺨﺮ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،وﻟ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ .زﯾﺮا ﺧﺪا اﯾﻦ ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎر را ﺑﺮای ﺑﻨﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ
۱۷ / ۲۴
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داده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺮاﺑ ﺷﻤﺎ! ۹ﻓﺮ ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را
ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻢ۱۰ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴ ﺑﻮﯾﺪ» :رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی او ﺳﺨﺖ و ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ وﻟ ﺣﻀﻮر او ﺑ اﺛﺮ و
ﺑﯿﺎﻧﺶ ﺗﻌﺮﯾﻔ ﻧﺪارد۱۱ «.اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را از دور ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﻫﻤﺎن را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺗﻔﺎوﺗ در ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۱۲اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺟﺮأت آن را ﻧﺪارﯾﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﻮد را اﯾﻨﻘﺪر ﺑﺰرگ ﻣ داﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ در ﯾ ﺳﻄ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻣ ﺳﻨﺠﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻫﻤﺪﯾﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر اﺣﻤﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ! ۱۳و اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از
آن ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺨﺮ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺪﻣﺘ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺳﭙﺮده اﺳﺖ و آن ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣ ﺷﻮد.

۱۴

وﻗﺘ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺷﻤﺎ

ﻫﻢ در ﻣﺤﺪودۀ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد از ﺣﺪ ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺎ اوﻟﯿﻦ اﺷﺨﺎص
ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﻢ.

۱۵

ﻣﺎ از آﻧﭽﻪ دﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪودۀ

وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﻠﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ و
ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ داﻣﻨﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را وﺳﯿ ﺗﺮ ﺳﺎزﯾﻢ۱۶ ،ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﯿﻞ را در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ در آن ﺳﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،اﻋﻼم ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و آن وﻗﺖ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﺣﻮزۀ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺨﺼ دﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻓﺨﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
۱۷ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻓﺨﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ۱۸ «.زﯾﺮا
ﻧﻪ آﻧﻪ ﺧﻮدﺳﺘﺎﯾ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ آن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺧﺪا واﻗ
ﻣﮔﺮدد.

ﭘﻮﻟُﺲ و رﺳﻮﻻن دروﻏﯿﻦ

۱۱

۱اﻣﯿﺪوارم از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ،ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازۀ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﺧﻮاﻫﺶ

ﻣﮐﻨﻢ آن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ! ۲ﻋﻼﻗﮥ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ،ﻋﻼﻗﻪ ای اﺳﺖ ﺧﺪاﯾ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺷﻤﺎ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ دﺧﺘﺮ ﭘﺎک داﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺴﯿ در آورده ،ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮدم۳ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن
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ﻣ ﺗﺮﺳﻢ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺣﻮا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ زﯾﺮﮐ ﻣﺎر ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرد ،اﻓﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ از ارادت و
اﺧﻼﺻ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿ دارﯾﺪ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد۴ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﮐﺴ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻋﯿﺴ
دﯾﺮی ﺟﺰ آن ﻋﯿﺴ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ او را
ﻗﺒﻮل ﻧﻤﮐﻨﯿﺪ؟ و آﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ،روﺣ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ،
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﮋده ای ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ؟
۵ﮔﻤﺎن ﻧﻤﮐﻨﻢ ﻣﻦ از آن رﺳﻮﻻن ﻋﺎﻟ ﻣﻘﺎم ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﻢ! ۶ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎﻃﻖ ﺧﻮﺑ ﻧﺒﺎﺷﻢ،
وﻟ ﻣ داﻧﻢ درﺑﺎرۀ ﭼﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ! ﻣﺎ اﯾﻦ را در ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ و ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ!
۷

ﻣﻦ اﻧﺠﯿﻞ را ﻣﻔﺖ و ﻣﺠﺎﻧ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪم ،ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺣﻘﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺮاﻓﺮاز

ﺷﻮﯾﺪ .آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﺪم؟ ۸ﻣﻦ ﻣﻌﺎش ﺧﻮد را از ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی دﯾﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح آن ﻫﺎ را ﻏﺎرت ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﻔﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻢ! ۹و وﻗﺘ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﻮل اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻫﯿ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎر ﻧﺸﺪم؛ ﺑﻠﻪ
وﻗﺘ ﺑﺮادران از ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺮا رﻓ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎر ﻧﺸﺪم و
در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ! ۱۰ﭼﻨﺎﻧﻪ راﺳﺘ ﻣﺴﯿ در زﻧﺪﮔ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿ
ﭼﯿﺰ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧ ﻓﺨﺮ ﻣﻦ در ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ!

۱۱

ﭼﺮا ﮐﻤ ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻮل

ﻧﺮدم؟ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ ﻧﺪارم؟ ﻧﻪ ،ﺧﺪا ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ دارم.
۱۲ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ ادﻋﺎی ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺮور ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ رﺳﺎﻟﺖ آن ﻫﺎ و
رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﯾ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﺧﻨﺜ ﺳﺎزم۱۳ .زﯾﺮا اﯾﻦ اﺷﺨﺎص رﺳﻮﻻن دروﻏﯿﻦ و ﺧﺎدﻣﯿﻦ
ﻓﺮﯾﺒﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻞ رﺳﻮﻻن ﻣﺴﯿ در ﻣ آورﻧﺪ۱۴ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻧﻮر در ﻣ آورد۱۵ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﺎدﻣﯿﻦ او ﺧﻮد
را ﺧﺪﻣﺘﺰاران ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﯿﻮﯾ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ،ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ! در ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ
اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
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زﺣﻤﺎت ﯾ رﺳﻮل ﻣﺴﯿ
۱۶

ﺗﺮار ﻣﮐﻨﻢ :ﻫﯿ ﮐﺲ ﻣﺮا اﺣﻤﻖ ﻧﺪاﻧﺪ ،وﻟ اﮔﺮ درﺑﺎرۀ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ،
۱۷

ﭘﺲ اﻗﻼ ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﯾ اﺣﻤﻖ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻤ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﻢ.

ﺣﺎل از روی

ﻏﺮور و ﻣﺜﻞ ﯾ آدم اﺣﻤﻖ از ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﮐﻨﻢ و ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﯾ ﻣﺴﯿﺤ.

۱۸

ﭼﻮن

ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزات دﻧﯿﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺨﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﻮد
ﻓﺨﺮ ﮐﻨﻢ۱۹ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﺎ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎ اﻓﺮاد اﺣﻤﻖ ﻣﺪارا ﮐﻨﯿﺪ!
۲۰اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔ درآورد ،ﯾﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ از ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﻨﺪ،
ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺣﻘﺎرت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺎه ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎن ﺳﯿﻠ زﻧﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً ﻧﺎراﺣﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ!

۲۱

ﺑﺎ ﺷﺮﻣﺴﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ

ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ!
اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺟﺮأت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻓﺨﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻦ ﮐﻤﺘﺮ از او ﻧﯿﺴﺘﻢ) .ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﯾ
ﻧﺎدان ﺣﺮف ﻣ زﻧﻢ۲۲ (.آﯾﺎ آن ﻫﺎ ﻋﺒﺮاﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻢ! آﯾﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﻦ
ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻢ! آﯾﺎ از ﻧﺴﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻢ! ۲۳آﯾﺎ آن ﻫﺎ ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﻣﺴﯿ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از آن ﻫﺎ او را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده ام! )ﺑﺎز ﻣﺜﻞ ﯾ دﯾﻮاﻧﻪ ﺣﺮف ﻣ زﻧﻢ (.ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از
آن ﻫﺎ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه ام و ﺑﯿﺶ از آن ﻫﺎ در زﻧﺪان ﺑﻮده ام .دﻓﻌﺎت ﺑ ﺷﻤﺎر ﭼﻮب ﺧﻮرده و
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺮگ روﺑﺮو ﺷﺪه ام۲۴ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺮا ﭘﻨ ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺳ و ﻧﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق
زدﻧﺪ۲۵ ،و ﺳﻪ ﺑﺎر از روﻣﯿﺎن ﭼﻮب ﺧﻮردم و ﯾ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺳﻨﺴﺎر ﺷﺪم .ﺳﻪ ﺑﺎر ﺷﺴﺘﻪ
ﮐﺸﺘ ﺷﺪم و ﯾ ﺷﺐ و ﯾ روز دﺳﺘﺨﻮش اﻣﻮاج ﺑﺤﺮ ﺑﻮدم۲۶ .در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎی ﺧﻮد،
ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺳﯿﻞ و راﻫﺰﻧﺎن روﺑﺮو ﺑﻮدم و از دﺳﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﺑﺮادران دروﻏﯿﻦ
در ﺷﻬﺮ و ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺑﺤﺮ ﺑﺎ ﻣﺮگ روﺑﺮو ﺷﺪم۲۷ .ﻣﻦ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘ ﻫﺎ ،زﺣﻤﺎت ،و
ﺑ ﺧﻮاﺑ ،ﮔﺮﺳﻨ و ﺗﺸﻨ ﻓﺮاوان ﺷﺪه ام و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺪون ﺧﻮراک و ﻟﺒﺎس ﮐﺎﻓ ﺳﺮﻣﺎی
ﺳﺨﺖ زﻣﺴﺘﺎن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ام۲۸ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺮاﻧ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ،ﺑﺎری اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﺐ و روز ﺑﺮ دوش ﻣﻦ اﺳﺖ۲۹ .وﻗﺘ ﯾ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ آﯾﺎ ﻣﻦ در ﺿﻌﻒ او ﺷﺮﯾ
ﻧﯿﺴﺘﻢ؟ و اﮔﺮ ﮐﺴ ﻟﻐﺰش ﺑﺨﻮرد ،آﯾﺎ ﻣﻦ آﺗﺶ ﻧﻤﮔﯿﺮم؟
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۳۰اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮرم ﻓﺨﺮ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﺮا ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ.
۳۱ﺧﺪا ،ﭘﺪر ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ ـ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺑﺎد ـ ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ دروغ ﻧﻤﮔﻮﯾﻢ.
۳۲وﻗﺘ در دﻣﺸﻖ ﺑﻮدم ،واﻟ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﻃﺮف »ﺣﺎرث« ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﺮا دﺳﺘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ،

۳۳

اﻣﺎ ﺑﺮادران ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺳﺒﺪی از

ﭘﻨﺠﺮه ای ﮐﻪ در دﯾﻮار ﺷﻬﺮ ﺑﻮد ،ﻣﺮا ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و از دﺳﺖ او ﻓﺮار ﮐﺮدم.

رؤﯾﺎﻫﺎ و ﻣﺎﺷﻔﺎت ﭘﻮﻟُﺲ

۱۲

۱

ﺣﺘ اﮔﺮ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻓﺨﺮ ﮐﺮدن ﻫﯿ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اداﻣﻪ دﻫﻢ .ﻣﺜﻼ
۲

ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ درﺑﺎرۀ رؤﯾﺎﻫﺎ و ﻣﺎﺷﻔﺎﺗ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ
ﺷﺨﺼ را در ﻣﺴﯿ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺳﻮم رﺑﻮده ﺷﺪ) .ﺟﺴﻤﺎً
ﯾﺎ روﺣﺎً ،ﻧﻤ داﻧﻢ ،ﺧﺪا ﻣ داﻧﺪ۳ (.ﻓﻘﻂ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮده ﺷﺪ) .ﻧﻤ
داﻧﻢ ﺟﺴﻤﺎً ﯾﺎ روﺣﺎً ،ﺧﺪا ﻣ داﻧﺪ۴ (.و ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻘﺪر ﻣﻘﺪس و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﯿﺎن آن ﻫﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ۵ .ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﺮد ﻓﺨﺮ ﮐﻨﻢ وﻟ در ﺧﻮدم ﻫﯿ
دﻟﯿﻠ ﺑﺮای ﻓﺨﺮ ﮐﺮدن ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻢ ،ﻣﺮ در ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﺧﻮد۶ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺨﺮ
ﮐﻨﻢ ،ﻣﺜﻞ ﯾ اﺣﻤﻖ ﺳﺨﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ،زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﯾﻢ ﻋﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ،
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﻣﺒﺎدا ﮐﺴ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ در ﻣﻦ ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ﯾﺎ از ﻣﻦ ﻣ ﺷﻨﻮد ﺑﺮای
ﻣﻦ ارزش ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮد.
۷و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎﺷﻔﺎت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﮐﻪ دﯾﺪه ام ﻣﻐﺮور ﻧﺸﻮم ،ﻧﺎﺧﻮﺷ
ﺟﺴﻤﺎﻧ دردﻧﺎﮐ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺻﺪی از ﻃﺮف ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺮا ﺑﻮﺑﺪ ﺗﺎ زﯾﺎد
ﻣﻐﺮور ﻧﺸﻮم۸ .ﺳﻪ ﺑﺎر از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ آن را از ﻣﻦ دور ﺳﺎزد۹ ،اﻣﺎ او در
ﺟﻮاب ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻓﯿﺾ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻗﺪرت ﻣﻦ در ﺿﻌﻒ ﺗﻮ ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﮔﺮدد «.ﭘﺲ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺮت ﺑﻪ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧ ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻗﺪرت
ﻣﺴﯿ ﻣﺮا ﻓﺮا ﮔﯿﺮد۱۰ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿ ،ﺿﻌﻒ ﻫﺎ ،ﺑ ﺣﺮﻣﺘ ﻫﺎ ،ﺳﺨﺘ ﻫﺎ،
آزار ﻫﺎ و دﺷﻮاری ﻫﺎ را ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﻣ ﭘﺬﯾﺮم زﯾﺮا در ﻫﻨﺎم ﺿﻌﻒ ،ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻢ.
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ﻧﺮاﻧ ﭘﻮﻟُﺲ
۱۱

ﻣﻦ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﯾ اﺣﻤﻖ ﺣﺮف ﻣ زﻧﻢ ،وﻟ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻦ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﮐﺮدﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺣﺘ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻫﯿ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﯾﻢ ،ﺑﺎز ﻫﻢ از آن رﺳﻮﻻن ﻋﺎﻟ
ﻣﻘﺎم ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ.

۱۲

ﻋﻼﯾﻤ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺮا ﺛﺎﺑﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ﺗﻤﺎم در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ

ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ :از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺎت و ﻋﺠﺎﯾﺐ و ﻣﻌﺠﺰات ﺑﻮد۱۳ .از ﭼﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﺮز رﻓﺘﺎر ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﺑﺪﺗﺮ از ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی دﯾﺮ ﺑﻮد ،ﺟﺰ اﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺧﺮچ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد از ﺷﻤﺎ ﮐﻤ ﻧﻤﮔﺮﻓﺘﻢ؟
ﻣﺮا ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ!
۱۴

اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮم ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﻗﻮل ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎر

ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻪ ﭘﻮل ﺗﺎن را! ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ
ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺮ ﻋﺲ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ۱۵ .ﭘﺲ ﻣﻦ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣ ﺷﻮم ﮐﻪ اﻣﻮال و ﺣﺘ ﺟﺎن ﺧﻮد را در راه ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻢ .اﮔﺮ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را اﯾﻨﻘﺪر
دوﺳﺖ دارم ،آﯾﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﮐﻤﺘﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟
۱۶ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪم! اﻣﺎ در ﻋﻮض ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﻠ
ﭼﺎﻻک ﺑﻮدم و ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ دادم! ۱۷ﭼﻄﻮر؟ آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،از ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺮه ای ﮔﺮﻓﺘﻢ؟ ۱۸ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﯿﻄُﺲ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و
آن ﺑﺮادر ﻣﺸﻬﻮر را ﺑﺎ او ﻓﺮﺳﺘﺎدم .آﯾﺎ ﺗﯿﺘﻮس از ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺮه ای ﮔﺮﻓﺖ؟ ﻣﺮ ﻣﻦ و او ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ ﯾ روح ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﺸﺪﯾﻢ؟ ﻣﺮ ﻫﺮ دوی ﻣﺎ در ﯾ راه ﻗﺪم ﻧﺬاﺷﺘﯿﻢ؟
۱۹ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﮐﻮﺷﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ!
ﻧﺨﯿﺮ ،ﻣﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا و در ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ .ﺑﻠ ای دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ،
ﻫﺮﭼﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﺑﻨﺎی ﺷﻤﺎﺳﺖ۲۰ .ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣ ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ وﻗﺘ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ! ﺷﻤﺎ
را ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﯿﺎﺑﻢ و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮا ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ! ﺑﻠ ،ﻣ ﺗﺮﺳﻢ
ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻧﺰاع ،ﺣﺴﺪ ،ﺗﻨﺪﺧﻮﺋ ،ﺧﻮدﺧﻮاﻫ ،ﺑﺪﮔﻮﺋ ،ﺳﺨﻦ ﭼﯿﻨ و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی و
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ﻫﺮج و ﻣﺮج روﺑﺮو ﺷﻮم۲۱ .و ﻣ ﺗﺮﺳﻢ اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﺧﺪای ﻣﻦ ﺑﺎر دﯾﺮ آﺑﺮوی ﻣﺮا در
ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﺮﯾﺰد ،ﯾﻌﻨ ﻣﻦ ﺑﺮای اﺷﺨﺎﺻ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﻧﺪ و از ﻧﺎﭘﺎﮐ و ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗ
و اﻋﻤﺎل ﺷﻬﻮاﻧ ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺮده اﻧﺪ ،اﺷ ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ.

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﻄﺎر و اواﻣﺮ

۱۳

۱

اﯾﻦ ﺑﺎرِ ﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺷﻤﺎ ﻣ آﯾﻢ» .ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫ دو ﯾﺎ
۲

ﺳﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﺪه اﯾﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﮥ اﺷﺨﺎص دﯾﺮ اﺧﻄﺎر ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺒ را ﮐﻪ در ﺧﻼل دوﻣﯿﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ،اﮐﻨﻮن ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ دور ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺗﺮار ﮐﻨﻢ :اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ
ﺑﯿﺎﯾﻢ ﻫﯿ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﻦ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ۳ .در آن ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ دﻟﯿﻠ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ .او در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﻪ ﻗﺪرت او در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد۴ .اﮔﺮﭼﻪ در ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﺪا زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ او ﺟﺴﻤﺎً ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ
در رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﺪا در ﻣﺴﯿ زﯾﺴﺖ ﻣﮐﻨﯿﻢ.
۵ﺧﻮد را ﺑﯿﺎزﻣﺎﺋﯿﺪ و ﺧﻮد را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ آﯾﺎ اﯾﻤﺎﻧ ﮐﻪ دارﯾﺪ ،اﯾﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻗ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ در ﺷﻤﺎﺳﺖ) .ﻣﺮ اﯾﻨﻪ
در اﻣﺘﺤﺎن رد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ!( ۶اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن
ﻧﺎﮐﺎم ﻧﺸﺪه اﯾﻢ! ۷دﻋﺎی ﻣﺎ در ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﮔﻨﺎه دور ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮای
اﯾﻨﻪ ﺧﻮد را ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ راﺳﺖ و درﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﻣﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﺮدود ﻣﻌﺮﻓ ﺷﻮﯾﻢ۸ .ﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻗﺪاﻣ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن ﻣﮐﻮﺷﯿﻢ۹ .ﻣﺎ از اﯾﻨﻪ ﺧﻮد ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺷﻤﺎ
ﻗﻮی ،ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ؛ زﯾﺮا دﻋﺎ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺸﻮﯾﺪ۱۰ .ﻋﻠﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ در
وﻗﺘ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﺷﻤﺎ دور ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﻢ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻢ؛ زﯾﺮا ﻫﺮ ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺑﻨﺎ
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ﮐﺮدن ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺮاب ﮐﺮدن.
۱۱

در ﺧﺎﺗﻤﻪ ،ای ﺑﺮادران ،ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ .ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﻮﺷﯿﺪ .ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﮔﻮﯾﻢ

ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ :ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﺪارا ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻠ و ﺻﻔﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪ و ﺧﺪا ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ
ﻣﺤﺒﺖ و ﺳﻼﻣﺘ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۱۲

ﺑﺎ ﺑﻮﺳﮥ ﻣﻘﺪﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﺳﻼم ﮔﻮﺋﯿﺪ.

ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ۱۳ .ﻓﯿﺾ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ روح اﻟﻘﺪس ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد .آﻣﯿﻦ.
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