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رﺳﺎﻟﮥ ﭘﻮﻟُﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن
ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﺎﻟﻪ
ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮد.
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﻓﺴﺲ از اﻗﻮام و ﻧﮋاد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﻮﻟﺲ در
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ از آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﻓﺮق ﻫﺎی ﻧﮋادی و ﻟﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﺗﺤﺎد
آﻧﻬﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﮔﺮدد.
ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺑﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﺰار اﺳﺖ.
او ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و اﺗﺤﺎد در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ اﺳﺖ . .ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن و اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻓﺼﻞ ٢ - ١ :١
ﻧﺠﺎت در ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﻠﯿﺴﺎ :ﻓﺼﻞ ٢١ :٣ - ٣ :١
زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺢ :ﻓﺼﻞ ٢٠ :۶ - ١ :۴
ﺧﺎﺗﻤﻪ :ﻓﺼﻞ ٢۴ - ٢١ :۶
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١از ﻃﺮف ﭘﻮﻟﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ارادۀ ﺧﺪا رﺳﻮل ﻣﺴﯿﺢﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ در
ﺷﻬﺮ اﻓﺴﺲ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢﻋﯿﺴﯽ وﻓﺎدار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
٢از ﻃﺮف ﺧﺪا ﭘﺪر ﻣﺎ ،و ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
ﺑﺮﮐﺎت روﺣﺎﻧﯽ
٣ﺧﺪا و ﭘﺪر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ را ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ،زﯾﺮا او ﻣﺎ را در ﻣﺴﯿﺢ
از ﻫﻤﮥ ﺑﺮﮐﺎت روﺣﺎﻧﯽ در ﻗﻠﻤﺮو آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ۴ .ﺧﺪا ﻣﺎ را ﭘﯿﺶ
از آﻓﺮﯾﻨﺶ دﻧﯿﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ در ﭘﯿﺸﮕﺎه او ﻣﻘﺪس و ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد ۵و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ارادۀ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﻓﺮزﻧﺪان او ﺷﻮﯾﻢ۶ .ﺗﺎ ﺧﺪا را ﺑﺮای ﻓﯿﺾ ﭘﺮ ﺷﮑﻮه او
ﮐﻪ راﯾﮕﺎن در ﭘﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺳﭙﺎس ﮔﻮﺋﯿﻢ٧ .در ﻣﺴﯿﺢ و
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﻮن او ﻣﺎ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﭼﻘﺪر ﺑﯽﺣﺪ و
ﺑﯽاﻧﺪازه اﺳﺖ ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ٨ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ٩ .ﺧﺪا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮش ﺑﻮد ﺑﺠﺎ آورد و ﻧﻘﺸﮥ ﻧﻬﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﺷﺨﺺ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻌﯿﻦ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ داﻧﺶ و ﺑﯿﻨﺶ ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ١٠ﮐﻪ در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻘﺸﮥ
او ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد و ﮐﻠﯿﮥ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
١١ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﻄﺎﺑﻖ اراده و ﻧﻘﺸﮥ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺎ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﺗﺎ از آنِ او ﺑﺸﻮﯾﻢ .زﯾﺮا ﻣﺎ را از ازل ﻣﻄﺎﺑﻖ ارادۀ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺑﻮد١٢ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﻣﯿﺪوار ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﯽ
ﺧﺪا را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ١٣ .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎم ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮋدۀ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد را
ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ و ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آوردﯾﺪ ،ﺑﺎ او ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﯾﺪ و ﺧﺪا ﺑﺎ اﻋﻄﺎی روحاﻟﻘﺪس،
ﮐﻪ ﻗﺒﻼ وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ١۴ .روح ﺧﺪا
ﺿﺎﻣﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را او ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد وﻋﺪه داده اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺧﻮد آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ،
ﭘﺲ ﺟﻼل و ﺷﮑﻮه ﺧﺪا را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ.
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دﻋﺎی ﭘﻮﻟُﺲ
١۵ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،ا ﮐﻨﻮن ﮐﻪ از اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪهام١۶ ،از ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻼص
ﻧﻤﯽﺷﻮم و ﺷﻤﺎ را در دﻋﺎﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم١٧ .ﻣﻦ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،آن ﺧﺪاﯾﯽ
ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،او را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪ ـ آن ﭘﺪر ﭘﺮ ﺟﻼل ـ روح ﺣﮑﻤﺖ
و اﻟﻬﺎم را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ او را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ١٨ .و از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ
ﭼﺸﻤﺎن دل ﺷﻤﺎ را روﺷﻦ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻣﯿﺪی ﮐﻪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن
دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی و ﺷﮑﻮه ﺑﻬﺮهای ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﻮد وﻋﺪه
داده اﺳﺖ ١٩و ﻋﻈﻤﺖ ﺑﯽاﻧﺪازۀ ﻗﺪرت او را ﮐﻪ در ﻣﺎ اﯾﻤﺎﻧﺪاران در ﮐﺎر اﺳﺖ،
ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ٢٠ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد ،وﻗﺘﯽ ﻣﺴﯿﺢ را
ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ و در دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ،در ﺟﺎﯾﻬﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار
داد ٢١و او را ﻣﺎﻓﻮق ﻫﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ،اﻗﺘﺪار ،ﻗﺪرت ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﻫﺮ ﻣﻘﺎم دﯾﮕﺮ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮان ذ ﮐﺮ ﮐﺮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻠﮑﻪ در دﻧﯿﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ،ﻗﺮار داد٢٢ .ﺧﺪا
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﯾﺮ ﭘﺎی ﻣﺴﯿﺢ ﻧﻬﺎد و او را رأس ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ٢٣ ،ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪن اوﺳﺖ و ﺗﻤﺎم وﺟﻮد او را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻤﺎم ﮐﺎﺋﻨﺎت را ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﭘﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
از ﻣﻮت ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ

٢

١در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎﯾﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﻣﺮده ﺑﻮدﯾﺪ٢ .و در
.
راهﻫﺎی ﮐﺞ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ و از ﺳﺮدار ﻗﺪرتﻫﺎی ﻫﻮا ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻤﺎن روﺣﯽ ﮐﻪ ا ﮐﻨﻮن در اﺷﺨﺎص ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن و ﺳﺮﮐﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺮوی
ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ٣ .در آن زﻣﺎن ،ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺷﻬﻮات ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و اﺳﯿﺮ
ﺗﻤﺎﯾﻼت و اﻓﮑﺎر ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻮدﯾﻢ .درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ آدﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً
ﺳﺰاوار ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺑﻮدﯾﻢ۴ .اﻣﺎ ﺧﺪا آﻧﻘﺪر در رﺣﻤﺖ و ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و در ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ۵ا ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎی
ﺧﻮد ﻣﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ )از راه ﻓﯿﺾ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ۶ (.و در ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺎ را ﺳﺮاﻓﺮاز ﻓﺮﻣﻮد و در ﻗﻠﻤﺮو آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ
ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ٧ .ﺗﺎ ﺛﺮوت ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﯽﻗﯿﺎس ﻓﯿﺾ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ،در
ﻣﺴﯿﺢﻋﯿﺴﯽ در زﻣﺎنﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد٨ .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﯿﺾ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ
٣
.

.

ﺷﻤﺎ از راه اﯾﻤﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪاﺳﺖ.
٩اﯾﻦ ﻧﺠﺎت ﻧﺘﯿﺠﮥ اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﮐﻨﺪ١٠ ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﻣﺼﻨﻮع دﺳﺖ او ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺧﺪا ﻣﺎ را در ﻣﺴﯿﺢﻋﯿﺴﯽ
از ﻧﻮ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﮐﻪ او ﻗﺒﻼ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﺑﺠﺎ آورﯾﻢ.

اﺗﺤﺎد در ﻣﺴﯿﺢ
١١ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺴﻤﺎً ﺟﺰو اﺷﺨﺎص دور از
ﺧﺪا ﺑﻮدﯾﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﻫﻞ ﺧﺘﻨﻪ )ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد( »ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ١٢ .در آن زﻣﺎن از ﻣﺴﯿﺢ دور
ﺑﻮدﯾﺪ و از ﺑﺮﺗﺮی ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﺮوم و از ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪا
اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ،ﺑﯽﺑﻬﺮه ﺑﻮدﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺪون اﻣﯿﺪ و ﺑﺪون ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮدﯾﺪ١٣ ،اﻣﺎ ا ﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﮐﻪ دور ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺴﯿﺢﻋﯿﺴﯽ و رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن
او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﯾﺪ١۴ .زﯾﺮا ﻣﺴﯿﺢ ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ و اﯾﻦ دو ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻬﻮد
و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد را ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﺑﺪن ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد دﯾﻮاری ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﺮد و دﺷﻤﻨﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ١۵ .زﯾﺮا
ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات و اﺣﮑﺎﻣﺶ ،در ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮد ،ﺗﺎ از اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ
در ﺧﻮد ﯾﮏ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﻮ را ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺴﺎزد.
١۶ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ،اﯾﻦ دو را در ﯾﮏ ﺑﺪن واﺣﺪ دوﺳﺘﺎن
ﺧﺪا ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ دﺷﻤﻨﯽ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﻬﻮد و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد را ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد١٧ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ آﻣﺪ و ﻣﮋدۀ ﺻﻠﺢ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ دور ﺑﻮدﯾﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد١٨ .ا ﮐﻨﻮن ﻫﺮ دو ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺴﯿﺢ اﺟﺎزه دارﯾﻢ ﮐﻪ در
ﯾﮏ روح ﯾﻌﻨﯽ روحاﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪای ﭘﺪر ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ.
١٩ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و اﺟﻨﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﺪا
ﻫﻤﻮﻃﻦ و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﺪ٢٠ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺗﻬﺪاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﻮﻻن
و اﻧﺒﯿﺎء ﻧﻬﺎده ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺷﺪهاﯾﺪ و ﻣﺴﯿﺢﻋﯿﺴﯽ ﺳﻨﮓ اﺻﻠﯽ آن اﺳﺖ٢١ .در
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺎ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺎرت ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻘﺪس در ﻣﯽآﯾﺪ٢٢ .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺎ او و ﻫﻤﺮاه
دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ روح ﺧﻮد در آن
۴
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زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﺳﺎﻟﺖ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن

٣

١ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﻮﻟﺲ ـ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺴﯿﺢﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ

.
ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ـ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ﺑﺮای ﺗﺎن دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ٢ .ﺣﺘﻤﺎً ﺧﺒﺮ دارﯾﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪا ﻓﯿﺾ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮده و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮم٣ .از راه اﻟﻬﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﮥ اﺳﺮارآﻣﯿﺰ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ.
)ﻣﻦ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ درﺑﺎرۀ آن ﻧﻮﺷﺘﻪام ۴و ا ﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪام ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ،
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه راز ﻣﺴﯿﺢ را ﻓﻬﻤﯿﺪهام۵ (.اﯾﻦ راز ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ ا ﮐﻨﻮن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ روحاﻟﻘﺪس ﺑﺮای رﺳﻮﻻن و اﻧﺒﯿﺎی ﻣﻘﺪس ﺧﺪا آﺷﮑﺎر ﺷﺪه
اﺳﺖ ،در ﻗﺮنﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ روﺷﻦ ﻧﺒﻮد ۶و آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ،
ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن از راه اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻫﻢ ارث و ﺑﺎ ﻫﻢ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺑﺪن و
در وﻋﺪهای ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻣﺴﯿﺢﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ ،ﺷﺮﯾﮏ و ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
٧ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻄﯿﮥ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا و در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺪرت او ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار اﻧﺠﯿﻞ
ﺷﺪم٨ .ﺑﻠﯽ ،ﻣﻦ ا ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ از ﻫﻤﻪ ﮐﻤﺘﺮم ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﯿﺾ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺸﺎرت ﺛﺮوت ﺑﯽﻗﯿﺎس ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ٩و
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ،ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﺸﮥ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮاء ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺪا
ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ اﯾﻦ راز ﺧﻮد را در زﻣﺎنﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﮕﺎه
داﺷﺖ١٠ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺧﺪا ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﻋﺎﻟﻢ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ١١ .اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
آن ﻫﺪف ازﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا آن را در ﺷﺨﺺ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ،ﻣﺴﯿﺢﻋﯿﺴﯽ ﻋﻤﻠﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ١٢ .ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او و از راه اﯾﻤﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ١٣ .ﭘﺲ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ از رﻧﺞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮐﺸﻢ ﻣﺄﯾﻮس ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﯾﮥ اﻓﺘﺨﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿﺢ
١۴ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﭘﺪری زاﻧﻮ ﻣﯽزﻧﻢ ﮐﻪ ١۵ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻧﺎم
ﺧﻮد را از او ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ١۶و دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از ﮔﻨﺞﻫﺎی ﺟﻼل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
۵
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ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ روح او در درون ﺧﻮد ﻗﻮی و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ١٧ ،و ﺧﺪا ﻋﻄﺎ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ از راه اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ در ﻗﻠﺐﻫﺎی ﺗﺎن ﺳﺎ ﮐﻦ ﺷﻮد و دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ،
ﮐﻪ در ﻣﺤﺒﺖ رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ١٨ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﻗﺪرت
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭘﻬﻨﺎ و درازا و ﺑﻠﻨﺪی و ﻋﻤﻖ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ١٩و آن ﻣﺤﺒﺖ
را درﯾﺎﺑﯿﺪ )ا ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﻓﻬﻢ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ( ﺗﺎ از ﭘﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺮ ﺷﻮﯾﺪ.
٢٠ﺟﻼل ﺑﺮ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺎد ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و ﺣﺘﯽ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﯿﻢ ،ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ٢١ .ﺑﺮ او ﻧﺴﻼ
ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ در ﮐﻠﯿﺴﺎ و در ﻣﺴﯿﺢﻋﯿﺴﯽ ﺟﻼل ﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺢ

۴

١ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ از ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ،
.
٢
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن دﻋﻮت ﺷﺪهاﯾﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻓﺮوﺗﻦ ،ﻣﻼﯾﻢ و ﺑﺮدﺑﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ٣ .ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
آن وﺣﺪﺗﯽ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد و ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﮑﻨﯿﺪ۴ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺪن و ﯾﮏ
روحاﻟﻘﺪس اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﻧﯿﺰ در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده
اﺳﺖ۵ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﯾﮏ اﯾﻤﺎن و ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﺪ؛ ۶و ﯾﮏ ﺧﺪا وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﭘﺪر ﻫﻤﻪ و ﻣﺎﻓﻮق ﻫﻤﻪ ﺑﻮده و در ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺳﺎ ﮐﻦ اﺳﺖ.
٧اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﻓﺮداً ﻓﺮد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺨﺎوت و ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻄﯿﮥ ﺧﺎﺻﯽ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ٨ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
»وﻗﺘﯽ او ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺖ اﺳﯿﺮان را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮد و ﻋﻄﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ آدﻣﯿﺎن
ﺑﺨﺸﯿﺪ«.
٩آﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺟﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اول ﺑﻪ ﺟﻬﺎن زﯾﺮﯾﻦ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد؟
١٠ﭘﺲ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ .او ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻤﺎم آﺳﻤﺎنﻫﺎ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﮥ ﮐﺎﺋﻨﺎت را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﭘﺮ ﺳﺎزد١١ .او ﻋﻄﺎﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﺸﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻟﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﺮدن
و اﻋﻼم ﮐﻼم ﺧﺪا ،ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﺮای ﺑﺸﺎرت و ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﺮای ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ١٢ .ﺗﺎ ﭘﯿﺮوان ﻣﺴﯿﺢ را در ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای او اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزد
ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ١٣ .ﺗﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ آن وﺣﺪﺗﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻤﺎن و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ
۶
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در ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﯿﻢ١۴ .در آن ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ
اﻃﻔﺎل ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻮاج راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﺑﺎدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
ﺑﺸﺮی ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺐ ﺣﯿﻠﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺮﻧﮓﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ آنﻫﺎ را از ﺣﻘﯿﻘﺖ دور ﺳﺎزﻧﺪ١۵ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
را ﺑﺎ روح ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ،در ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺳﺮ اﺳﺖ رﺷﺪ
ﮐﻨﯿﻢ١۶ .ﺑﻪ ارادۀ او ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻔﺎﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﻫﺮﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺑﺪن رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را در ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺢ
١٧ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﺑﻪ آن ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺨﺎص دور از ﺧﺪا ﮐﻪ در ﭘﯿﺮوی از ﺧﯿﺎﻻت ﺑﯽﻓﺎﯾﺪۀ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ١٨ .اﻓﮑﺎر آنﻫﺎ ﺗﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻬﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎﺳﺖ
و ﺳﺨﺖدﻟﯽ آﻧﻬﺎ ،اﯾﺸﺎن را از زﻧﺪﮔﯽای ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ دور ﮐﺮده اﺳﺖ.
١٩ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻫﻮی و ﻫﻮس ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮای
ﺑﺮ آوردن ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎی ﭘﺴﺖ ﺧﻮد از ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
٢٠اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ٢١ .اﻟﺒﺘﻪ ا ﮔﺮ واﻗﻌﺎً از
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪهاﯾﺪ و در ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺎ او ،ﺣﻘﯿﻘﺖ را آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻋﯿﺴﯽ
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﺪ٢٢ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آن زﻧﺪﮔﯽای ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﯿﺪ،
دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ و آن ﺳﺮﺷﺘﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ داﺷﺘﯿﺪ از ﺧﻮد دور ﺳﺎزﯾﺪ ،زﯾﺮا آن ﺳﺮﺷﺖ
ﻓﺮﯾﺐ ﺷﻬﻮات ﺧﻮد را ﺧﻮرده و در راه ﻫﻼ ﮐﺖ اﺳﺖ٢٣ .دل و ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻮ ﺷﻮد ٢۴و ﺳﺮﺷﺖ ﻧﻮی را ﮐﻪ در ﻧﯿﮑﯽ و ﭘﺎ ﮐﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺪا
آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ٢۵ .ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ دروغ ﻧﮕﻮﺋﯿﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان راﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﮥ ﻣﺎ اﻋﻀﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
٢۶ا ﮔﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﺧﺸﻢ ﺗﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎ ﻏﺮوب
آﻓﺘﺎب ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ٢٧ .ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ٢٨ .دزد از دزدی دﺳﺖ ﺑﺮدارد
و ﺑﻪ ﻋﻮض آن ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺎ آﺑﺮوﻣﻨﺪی ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﺪﻫﺪ٢٩ .ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮥ زﺷﺖ از دﻫﺎن ﺗﺎن ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻔﺘﺎر
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،ﺧﻮب و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﺑﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻓﯿﻀﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
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٣٠روحاﻟﻘﺪس ﺧﺪا را ﻧﺮﻧﺠﺎﻧﯿﺪ .زﯾﺮا او ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺿﺎﻣﻦ

آﻣﺪن روزی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺎﻣﻼ آزاد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ٣١ .از اﯾﻦ ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع
ﺑﻐﺾ ،ﻏﯿﻆ ،ﺧﺸﻢ ،ﻓﺮﯾﺎد و ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ ،ﺗﻬﻤﺖ و ﻧﻔﺮت را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد راه
ﻧﺪﻫﯿﺪ٣٢ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎن و دﻟﺴﻮز ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪا در ﺷﺨﺺ
ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﻮر

۵

١ﭘﺲ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮزﻧﺪانِ ﻋﺰﯾﺰ ،از ﺧﺪا ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ٢ .از روی ﻣﺤﺒﺖ
.
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ در راه ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
داد ،ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ .او ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺪﯾﻪای ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪا ﻧﻤﻮد.
٣و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ،در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی درﺑﺎرۀ زﻧﺎ و
ﺑﯽﻋﻔﺘﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﻃﻤﻊ ﮐﺎری ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ۴ .ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن
رﮐﯿﮏ و ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﯾﺎ زﺷﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﻮض ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪا را
ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ۵ .ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎص زﻧﺎ ﮐﺎر و ﺑﯽﻋﻔﺖ ﯾﺎ ﻃﻤﻊﮐﺎر
)زﯾﺮا ﻃﻤﻊﮐﺎری ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ( ،ﻫﺮﮔﺰ در ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﺧﺪا
ﺣﺼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
۶اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ او ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد.
٧ﭘﺲ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ٨ .ﺷﻤﺎ زﻣﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻮدﯾﺪ اﻣﺎ
ا ﮐﻨﻮن در ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﻧﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ٩ .زﯾﺮا ﻫﺮ
ﮐﺠﺎ ﻧﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺧﻮﺑﯽ و ﻧﯿﮑﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ١٠ .ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮥ ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ١١ .در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯽﻓﺎﯾﺪۀ ﻇﻠﻤﺖ
ﺷﺮﯾﮏ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آنﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﯾﺪ١٢ .ﺣﺘﯽ ذ ﮐﺮ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ در ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺎﯾﮥ رﺳﻮاﯾﯽ اﺳﺖ١٣ .اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه
ﭼﯿﺰی در ﭘﯿﺶ ﻧﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ١۴و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﺷﻮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ آن ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ای ﮐﻪ در ﺧﻮاﺑﯽ ،ﺑﯿﺪار ﺷﻮ ،از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ
درﺧﺸﯿﺪ«.
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١۵ﭘﺲ ﺷﻤﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺜﻞ اﺷﺨﺎص داﻧﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎداﻧﺎن١۶ .از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ روی ﻣﯽآورد ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ اﯾﺎم ،اﯾﺎم ﺑﺪی اﺳﺖ١٧ .ﭘﺲ ﻧﺎدان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ارادۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ.
١٨ﻣﺴﺖ ﺷﺮاب ﻧﺸﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺷﺮاب ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﺑﻠﮑﻪ از روحاﻟﻘﺪس ﭘﺮ ﺷﻮﯾﺪ١٩ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﻣﯿﺮ ،ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺳﺮودﻫﺎی
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دل ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺮاﺋﯿﺪ و آﻫﻨﮓ
ﺑﺴﺎزﯾﺪ٢٠ .ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار
ﺧﺪای ﭘﺪر ﺑﺎﺷﯿﺪ.
رواﺑﻂ زﻧﺎن و ﺷﻮﻫﺮان
٢١ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ دارﯾﺪ ،ﻣﻄﯿﻊ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ٢٢ .ای زﻧﻬﺎ،
ﻃﻮری از ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ٢٣ ،زﯾﺮا
ﻫﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺳﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺨﺼﺎً ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪۀ
آن اﺳﺖ ،ﺷﻮﻫﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ٢۴ .و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻄﯿﻊ ﻣﺴﯿﺢ
اﺳﺖ ،زﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
٢۵ای ﺷﻮﻫﺮان ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻠﯿﺴﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای
آن داد ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ زﻧﺎن ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ٢۶ .ﻣﺴﯿﺢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﺎ
آب و ﮐﻼم ﺷﺴﺘﻪ و آن را ﭘﺎ ک و ﻣﻘﺪس ﮔﺮداﻧﺪ ٢٧و ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم زﯾﺒﺎﯾﯽاش
ﭘﺎ ک و ﺑﺪون ﻋﯿﺐ و ﻟﮑﻪ و ﭼﯿﻦﺧﻮردﮔﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻘﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ٢٨ .ﻣﺮدان ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارﻧﺪ زﻧﺎن ﺧﻮد را
دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮدی ﮐﻪ زن ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،ﺧﻮد را دوﺳﺖ
دارد٢٩ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﺮﮔﺰ از ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﻔﺮت ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آن ﻏﺬا ﻣﯽدﻫﺪ
و از آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ـ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ـ ٣٠زﯾﺮا
ﻣﺎ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن او ﻫﺴﺘﯿﻢ٣١ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮد ،ﭘﺪر و
ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ زن ﺧﻮد ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد و آن دو ،ﯾﮏ ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ٣٢ «.ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺰرگ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ
و ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی او اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ٣٣ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮ ﺷﻮﻫﺮی ﺑﺎﯾﺪ زن ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻮد دوﺳﺖ ﺑﺪارد و ﻫﺮ زﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرد.
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رواﺑﻂ ﻓﺮزﻧﺪان و واﻟﺪﯾﻦ

۶

١ای ﻓﺮزﻧﺪان ،وﻇﯿﻔﮥ ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ
.
ﮐﻨﺪ٢ .اوﻟﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﻋﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد
را اﺣﺘﺮام و ﻋﺰت ﮐﻦ« و وﻋﺪۀ آن اﯾﻦ ﺑﻮد»٣ :ﺗﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺮدی و ﻋﻤﺮت در
زﻣﯿﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﻮد«.
۴و ﺷﻤﺎ ای ﭘﺪران ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﺴﺎزﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
رواﺑﻂ ﻏﻼﻣﺎن و ارﺑﺎﺑﺎن
۵ای ﻏﻼﻣﺎن ،ﻃﻮری ﺑﺎ اﺣﺘﺮام و ﻋﻼﻗﻪ و ﯾﮑﺪﻟﯽ ﻣﻄﯿﻊ ارﺑﺎﺑﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ از ﻣﺴﯿﺢ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ۶ .اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﮕﺮان را ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻏﻼﻣﺎن ﻣﺴﯿﺢ ،ارادۀ ﺧﺪا را از ﺟﺎن و دل ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ٧و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻋﻼﻗﻪ و رﻏﺒﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ اﻧﺴﺎن
را٨ ،زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮاه ﻏﻼم ،ﺧﻮاه آزاد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺎرﻫﺎی
ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ اﺟﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
٩ای ارﺑﺎﺑﺎن ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ و از ﺗﻬﺪﯾﺪ
آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﻏﻼﻣﺎن ﺷﻤﺎ و ﺧﻮد ﺷﻤﺎ
ﯾﮏ ارﺑﺎب دارﯾﺪ و او ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن
١٠دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻗﺪرت ﺑﯽاﻧﺪازۀ او ﻧﯿﺮو ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ١١ .زِرِه ﮐﺎﻣﻠﯽ
را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﯿﻠﻪ ﻫﺎ و
ﻧﯿﺮﻧﮓﻫﺎی اﺑﻠﯿﺲ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ١٢ ،زﯾﺮا ﺟﻨﮓ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺎ ﺑﺮﺿﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن و اوﻟﯿﺎء اﻣﻮر و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎ ﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺗﺎرﯾﮏ و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ در آﺳﻤﺎن در ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﯿﻢ١٣ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ زِرِه ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﮐﻪ
ﺧﺪا ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ در آن روز ﺷﺮﯾﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﺗﺎب
ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
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١۴ﭘﺲ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺟﻮﺷﻦ ﻋﺪاﻟﺖ
را ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ١۵و ﻧﻌﻠﯿﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺠﯿﻞ ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
١۶ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﭙﺮ اﯾﻤﺎن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﯿﺮﻫﺎی
آﺗﺸﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﯽاﺛﺮ ﺑﺴﺎزﯾﺪ١٧ .و ﮐﻼﻫﺨﻮد ﻧﺠﺎت را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺬارﯾﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ
روحاﻟﻘﺪس ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﯾﺪ١٨ .ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺎ دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ روحاﻟﻘﺪس دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺪﺳﺎن دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ١٩ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﻗﺪرت ﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﮔﺮدد و ﺑﺘﻮاﻧﻢ راز اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﺎ
ﺷﺠﺎﻋﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﻢ٢٠ .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎن اﻧﺠﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﻔﯿﺮی در زﻧﺠﯿﺮ! دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﻢ.
ﺧﺎﺗﻤﻪ
»٢١ﺗﺨﯿﮑﺎس« ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ و ﺧﺎدم وﻓﺎدار در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﺣﻮال ﻣﻦ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ و ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
٢٢او را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ از اﺣﻮال ﻣﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﺪ و دلﻫﺎی
ﺷﻤﺎ را ﺷﺎد ﮔﺮداﻧﺪ.
٢٣ﺧﺪای ﭘﺪر و ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﺑﺮادران ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖِ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ٢۴ .ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻫﻤﮥ آﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ
را ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،آﻣﯿﻦ.
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