رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن
ﻣﻌﺮﻓ رﺳﺎﻟﻪ
ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ،ﻣﺮدﻣﺎن ﯾﻬﻮدی ﻧﮋاد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺰرگ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در اورﺷﻠﯿﻢ اﻫﻤﯿﺖ
زﯾﺎد ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻫﺮ روز ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی زﯾﺎد ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﻮرت ﻣ ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒ ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﻣ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .وﻗﺘ اﯾﻦ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ اﯾﻤﺎن آورده و
ﻣﺴﯿﺤ ﺷﺪﻧﺪ ،در دو راﻫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀ آﻧﺮا ﮐﺎﻣﻼ رد ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺮوﻫ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎی روزاﻓﺰوﻧ روﺑﺮو ﺷﺪه و در ﺧﻄﺮ ﺗﺮک اﯾﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤ
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﻣﺎﺷﻔﮥ ﺣﻘﯿﻘ و ﻧﻬﺎﯾ ﺧﺪاﺳﺖ.
ﮐﺴﯿﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ را ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻣ آورد ،از
ﻗﯿﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺸ و ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺮﯾﻌﺖ آزاد ﻣﮔﺮدد .زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎ آﻣﺪن
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺻﺮف ﺑﺎ اﯾﻤﺎن آوردن ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ از ﻏﻼﻣ
ﮔﻨﺎه آزاد ﻣﮔﺮدد .ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺣﻘﯿﻘ ﺧﺪا در دل او ﺣ ﻣﮔﺮدد و زﻧﺪﮔ ﻋﻤﻠ او ﺑﻪ
آﺋﯿﻨﮥ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎی ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﻣﺒﺪل ﻣﮔﺮدد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻓﺼﻞ ۳ ‐ ۱ :۱
ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺴﯿ از ﻓﺮﺷﺘﺎن :ﻓﺼﻞ ۱۸ :۲ ‐ ۴ :۱
ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺴﯿ از ﻣﻮﺳ و ﯾﻮﺷ :ﻓﺼﻞ ۱۳ :۴ ‐ ۱ :۳
ﺑﺮﺗﺮی ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻣﺴﯿ :ﻓﺼﻞ ۲۸ :۷ ‐ ۱۴ :۴
ﺑﺮﺗﺮی ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺴﯿ :ﻓﺼﻞ ۹ ‐ ۸

۱ / ۲۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

۱۰  ﻓﺼﻞ: ﻣﺴﯿﺑﺮﺗﺮی ﻗﺮﺑﺎﻧ
۱۲ ‐ ۱۱  ﻓﺼﻞ:اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻤﺎن
۱۹ ‐ ۱ :۱۳  ﻓﺼﻞ:ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺪا
۲۵ ‐ ۲۰ :۱۳  ﻓﺼﻞ:دﻋﺎی ﺧﺎﺗﻤﻪ و ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺎﯾﺎﻧ
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ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺴﯿ ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎء

۱

۱

ﺧﺪا در اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ ،در اوﻗﺎت ﺑﺴﯿﺎر و ﺑﻪ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﻧﺒﯿﺎء ﺑﺎ ﭘﺪران ﻣﺎ
۲

ﺗﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮد ،وﻟ در اﯾﻦ روزﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪا

اﯾﻦ ﭘﺴﺮ را وارث ﮐﻞ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﮔﺮداﻧﯿﺪه و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او ﻫﻤﮥ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘ را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ.
۳آن ﭘﺴﺮ ،ﻓﺮوغ ﺟﻼل ﺧﺪا و ﻣﻈﻬﺮ ﮐﺎﻣﻞ وﺟﻮد اوﺳﺖ و ﮐﺎﺋﻨﺎت را ﺑﺎ ﮐﻼم ﭘﺮ ﻗﺪرت ﺧﻮد
ﻧﻪ ﻣ دارد و ﭘﺲ از آﻧﻪ آدﻣﯿﺎن را از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ در دﺳﺖ
راﺳﺖ ﺣﻀﺮت اﻋﻠ ﻧﺸﺴﺖ.

ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺴﯿ ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﺎن
۴ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻘﺎم او از ﻣﻘﺎم ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺑﻮد ،ﻧﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ او داده ﺷﺪ از ﻧﺎم آن ﻫﺎ
۵

ﺑﺮﺗﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻫﯿ ﯾ از ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻧﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ:
»ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ ،اﻣﺮوز ﭘﺪر ﺗﻮ ﺷﺪه ام«.
و ﯾﺎ:
»ﻣﻦ ﺑﺮای او ﭘﺪر ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و او ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
۶و ﺑﺎز وﻗﺘ ﻧﺨﺴﺖ زاده را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻫﻤﮥ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺧﺪا او را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ«.
۷اﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﺧﺪا ﻓﺮﺷﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎد و ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ را ﻣﺜﻞ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ ﻣﮔﺮداﻧﺪ«.
۸اﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﭘﺴﺮ ﻓﺮﻣﻮد:
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»ای ﺧﺪا ،ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ اﺑﺪی اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﻨ۹ .ﺗﻮ راﺳﺘ را
دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ و از ﻧﺎراﺳﺘ ﻧﻔﺮت داری .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪا ،ﯾﻌﻨ ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﺗﻮ را ﺑﺎ
روﻏﻦ ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﻓﻘﺎﯾﺖ ﻣﺴ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
۱۰

و ﻧﯿﺰ:
»ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،در اﺑﺘﺪا زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪی و آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﮐﺎر دﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﺖ.

۱۱

آن ﻫﺎ

از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﻗ ﺧﻮاﻫ ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻟﺒﺎس ﮐﻬﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
۱۲

ﺗﻮ آن ﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ردای ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫ ﭘﯿﭽﯿﺪ .ﺑﻠ ،ﭼﻮن آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﻟﺒﺎﺳ ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﻫﺴﺘ و ﺳﺎل ﻫﺎی ﺗﻮ ﭘﺎﯾﺎﻧ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.
۱۳ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾ از ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺧﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻦ ،ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﭘﺎی اﻧﺪاز ﺗﻮ ﮔﺮداﻧﻢ؟«
۱۴

ﭘﺲ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ارواﺣ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و

ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ وارﺛﺎن ﻧﺠﺎت را ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻧﺠﺎت ﺑﺰرگ

۲

۱ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺒﺎدا ﮔﻤﺮاه ﺷﻮﯾﻢ.

۲ﺻﺤﺖ ﮐﻼﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺧﻄﺎ و
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﻻزم روﺑﺮو ﻣ ﺷﺪ۳ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﺠﺎﺗ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔ را
ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﯿﺮﯾﻢ ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺟﺰای آن ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ؟ زﯾﺮا در اﺑﺘﺪا ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ
ﻧﺠﺎت را اﻋﻼم ﻧﻤﻮد و آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ او را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﺶ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ و
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ۴ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺧﺪا ﺑﺎ آﯾﺎت و ﻋﺠﺎﯾﺐ و اﻧﻮاع ﻣﻌﺠﺰات و ﻋﻄﺎﯾﺎی
روح اﻟﻘﺪس ﻣﻄﺎﺑﻖ ارادۀ ﺧﻮد ﮔﻮاﻫ آﻧﻬﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮد.
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ﭘﯿﺸﻮای اﯾﻤﺎن ﻣﺎ
۵

ﺧﺪا ﻓﺮﺷﺘﺎن را ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن دﻧﯿﺎی آﯾﻨﺪه ـ دﻧﯿﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻦ ﻣﺎﺳﺖ ـ ﻗﺮار ﻧﺪاد،

۶

ﺑﻠﻪ در ﺟﺎﯾ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
»اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﯾﺎد آوری؟ ﯾﺎ ﺑﻨ آدم ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺋ؟
۷اﻧﺪک زﻣﺎﻧ او را ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ از ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘ ،و ﺗﺎج ﺟﻼل و اﻓﺘﺨﺎر را ﺑﺮ ﺳﺮ او

ﮔﺬاﺷﺘ۸ ،و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن او درآوردی«.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن او درآورده ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗ
ﻧﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر او ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻤ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر
او ﺑﺎﺷﺪ۹ .اﻣﺎ ﻋﯿﺴ را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺪک زﻣﺎﻧ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ از ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،وﻟ
اﮐﻨﻮن ﺗﺎج ﺟﻼل و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ دارد ،زﯾﺮا او ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﺮگ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا،
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎم آدﻣﯿﺎن ﻃﻌﻢ ﻣﺮگ را ﺑﭽﺸﺪ.
۱۰ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ـ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر و ﻧﻬﺪار ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ـ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ
ﺟﻼل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻋﯿﺴ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪۀ ﻧﺠﺎت آﻧﻬﺎ اﺳﺖ از راه درد و رﻧ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل
رﺳﺎﻧﺪ۱۱ .آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺮدم را از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن ﭘﺎک ﻣﮔﺮداﻧﺪ و آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﺎک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﻤ ﯾ ﭘﺪر دارﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﯿﺴ ﻋﺎر ﻧﺪارد ﮐﻪ آدﻣﯿﺎن را ﺑﺮادران ﺧﻮد
ﺑﺨﻮاﻧﺪ۱۲ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﻢ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺧﻮاﻧﺪ«.
۱۳و ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد «.ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻨ ﻣﻦ ،و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ«.
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۱۴ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾ دارای ﺟﺴﻢ و ﺧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،او ﻧﯿﺰ ﺟﺴﻢ و ﺧﻮن
ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﺴﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺮگ ﺧﻮد ﺷﯿﻄﺎن را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻗﺪرت دارد
ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد ۱۵و آن ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮس از ﻣﺮگ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ در ﺑﺮدﮔ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده اﻧﺪ،
آزاد ﺳﺎزد.

۱۶

اﻟﺒﺘﻪ او ﺑﺮای ﯾﺎری ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺴﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.

۱۷

ﭘﺲ ﮐﺎﻣﻼ ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ او از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ

آﻧﻬﺎ در اﻣﻮر ﺧﺪا ،رﺣﯿﻢ و وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮدم را ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۱۸

ﭼﻮن ﺧﻮد او

وﺳﻮﺳﻪ و رﻧ دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺎدر اﺳﺖ آﻧﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎری ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.

ﺑﺮﺗﺮی ﻋﯿﺴ ﺑﺮ ﻣﻮﺳ

۳

۱ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﺑﺮادران ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﮐﻪ در دﻋﻮت آﺳﻤﺎﻧ ﺷﺮﯾ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﮐﻪ

رﺳﻮل و ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ اﯾﻤﺎن ﻣﺎﺳﺖ ﭼﺸﻢ ﺑﺪوزﯾﺪ۲ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ او را ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ وﻓﺎدار ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ﻧﯿﺰ در ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا وﻓﺎدار ﺑﻮد.
۳ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ای ﻣ ﺳﺎزد ،ﺑﯿﺶ از ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺰاوار اﺣﺘﺮام اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻋﯿﺴ
ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﻣﻮﺳ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺣﺘﺮام اﺳﺖ۴ .ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺧﺪا
۵

ﺳﺎزﻧﺪۀ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰ ﻫﺎﺳﺖ .ﻣﻮﺳ در ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﺧﺎدم ﺑﺎوﻓﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﺮد
۶

ﺗﺎ درﺑﺎرۀ ﭘﯿﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼم ﺷﻮد ،ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ .اﻣﺎ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺴﺮ و
ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ای وﻓﺎدار اﺳﺖ و ﻣﺎ آن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃ ﮐﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎﻧ را
ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻣﺤﻢ ﻧﺎه دارﯾﻢ.

آراﻣ ﻗﻮم ﺧﺪا
۷زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﻪ روح اﻟﻘﺪس ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»اﻣﺮوز اﮔﺮ ﺻﺪای ﺧﺪا را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ۸ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎﻣ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮﮐﺸ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻐﺎوت
ﻧﻨﯿﺪ .در آن زﻣﺎن ﭘﺪران ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺮا آزﻣﻮدﻧﺪ.
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۹ﺑﻠ ،ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻪ آﻧﭽﻪ در ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدم دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻣﺮا اﻣﺘﺤﺎن
ﮐﺮدﻧﺪ و آزﻣﻮدﻧﺪ.
۱۰

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ آن ﻗﻮم ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :اﻓﺎر آن ﻫﺎ ﻣﻨﺤﺮف اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ

راه ﻫﺎی ﻣﺮا ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻨﺪ

۱۱

و در ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮدم ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ آراﻣ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ

رﺳﯿﺪ«.
۱۲

ای ﺑﺮادران ﻣﻦ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺴ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺒ آﻧﻘﺪر ﺷﺮﯾﺮ و ﺑ اﯾﻤﺎن

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺧﺪای زﻧﺪه رویﮔﺮدان ﺷﻮد.

۱۳

در ﻋﻮض ،ﺑﺮای آﻧﻪ ﻫﯿ ﯾ از ﺷﻤﺎ

ﻓﺮﯾﺐ ﮔﻨﺎه را ﻧﺨﻮرد و ﺳﺮﮐﺶ ﻧﺸﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﮥ »اﻣﺮوز« را ﺑﻪﮐﺎر ﻣ ﺑﺮﯾﻢ،
ﯾﺪﯾﺮ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۱۴ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد اوﻟﯿﮥ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻧﺎه دارﯾﻢ
ﺷﺮﯾﺎن ﻣﺴﯿ ﻫﺴﺘﯿﻢ،
۱۵

ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد:
»اﻣﺮوز اﮔﺮ ﺻﺪای او را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎﻣ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺸ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻐﺎوت ﻧﻨﯿﺪ«.

۱۶ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺻﺪای ﺧﺪا را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺳﺮﮐﺸ ﮐﺮدﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻮﺳ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ؟ ۱۷و ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺴﺎد ﺷﺎن
در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ اﻓﺘﺎد؟ ۱۸و ﺧﺪا ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ آراﻣ او ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
رﺳﯿﺪ؟ ﻣﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿ وﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ ۱۹ﭘﺲ
ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑ اﯾﻤﺎﻧ ﻣﺎﻧ رﺳﯿﺪن آن ﻫﺎ ﺑﻪ آراﻣ ﻣﻮﻋﻮد ﺷﺪ.

۴

۱ﭘﺲ ﭼﻮن اﯾﻦ وﻋﺪۀ ورود ﺑﻪ آراﻣ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ

ﻣﺒﺎدا ﮐﺴ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ۲ .زﯾﺮا در واﻗ ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﮋده را ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪاﺷﺖ ،زﯾﺮا وﻗﺘ آن را
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ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آن ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ۳ .ﻣﺎ ﭼﻮن اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ،ﺑﻪ آراﻣ او دﺳﺖ ﻣ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎر ﺧﺪا در ﻣﻮﻗ آﻓﺮﯾﻨﺶ دﻧﯿﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،او ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
»در ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮدم ﮐﻪ ،آن ﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آراﻣ ﻣﻦ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
۴

زﯾﺮا در ﺟﺎﯾ در ﺑﺎرۀ روز ﻫﻔﺘﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺧﺪا در روز ﻫﻔﺘﻢ از ﮐﺎر ﺧﻮد
۵

آراﻣ ﮔﺮﻓﺖ «.ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺧﺪا در آﯾﮥ ﻓﻮق ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آراﻣ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
۶

رﺳﯿﺪ «.ﭘﺲ ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﻋﺪه ای ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻮن آﻧﺎﻧ
۷

ﮐﻪ اول ﺑﺸﺎرت را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ از روی ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ و ﺑ اﯾﻤﺎﻧ ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﺧﺪا روز
دﯾﺮی ـ ﯾﻌﻨ» اﻣﺮوز« را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ داود ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»اﻣﺮوز اﮔﺮ ﺻﺪای او را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﺑﻐﺎوت ﻧﻨﯿﺪ«.
۸اﮔﺮ ﯾﻮﺷ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آراﻣ ﻣ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﺪا درﺑﺎرۀ روز دﯾﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻦ
ﻧﻤﮔﻔﺖ۹ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺣﺖ دﯾﺮی ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ روز ﺳﺒﺖ در اﻧﺘﻈﺎر ﻗﻮم ﺧﺪاﺳﺖ.
۱۰زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ آراﻣ ﺧﺪا داﺧﻞ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﺧﺪا از ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ.
۱۱

ﭘﺲ ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ آراﻣ او ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﻣﺒﺎدا ﮐﺴ از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﻤﺎن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ و

ﺑ اﯾﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺸﻮد.
۱۲زﯾﺮا ﮐﻼم ﺧﺪا زﻧﺪه و ﻓﻌﺎل و از ﻫﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ دو دم ﺗﯿﺰﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﺎ اﻋﻤﺎق روح و ﻧﻔﺲ
و ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻧﻔﻮذ ﻣﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎت و اﻏﺮاض دل اﻧﺴﺎن را آﺷﺎر ﻣ ﺳﺎزد.
۱۳در آﻓﺮﯾﻨﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن او ﺑﺮﻫﻨﻪ
و رو ﺑﺎز اﺳﺖ و ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﭘﺲ ﺑﺪﻫﯿﻢ.

ﺑﺮﺗﺮی ﻋﯿﺴ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن اﻋﻈﻢ
۱۴ﭘﺲ ﭼﻮن ﻣﺎ ﮐﺎﻫﻨ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔ و ﻋﻈﻤﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮش ﺑﺮﯾﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ
۸ / ۲۸
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ﻋﯿﺴ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ،اﻋﺘﺮاف اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را ﻣﺤﻢ ﻧﺎﻫﺪارﯾﻢ؛ ۱۵زﯾﺮا ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﮐﺴ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ
در ﻫﺮ ﭼﯿﺰ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪ ،وﻟ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﻧﺮدﯾﺪ۱۶ .ﭘﺲ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﻟﯿﺮی ﺑﻪ ﺗﺨﺖ
ﻓﯿﺾ ﺑﺨﺶ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾ ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ رﺣﻤﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ در وﻗﺖ اﺣﺘﯿﺎج از او ﻓﯿﺾ ﯾﺎﺑﯿﻢ.

۵

۱

ﻫﺮ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻣﺮدم در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.

او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺪاﯾﺎﺋ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪا ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ.
۲

ﭼﻮن ﺧﻮد او دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧ اﺳﺖ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎداﻧﺎن و ﺧﻄﺎﮐﺎران ﻫﻤﺪردی
۳

ﮐﻨﺪ .وﻟ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮدم ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ۴ .ﻫﯿ ﮐﺲ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد
ﺑﺴﺎزد ،ﺑﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دﻋﻮت ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣ رﺳﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﺎرون رﺳﯿﺪ.
۵

ﻣﺴﯿ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ،او اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﺷﺪن را ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺮد ،ﺑﻠﻪ ﺧﺪا

ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻫﺴﺘ ،اﻣﺮوز ﭘﺪر ﺗﻮ ﺷﺪه ام«.
۶و ﻧﯿﺰ در ﺟﺎی دﯾﺮ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﺗﻮ ﺗﺎ اﺑﺪ ﮐﺎﻫﻦ ﻫﺴﺘ ،ﮐﺎﻫﻨ در رﺗﺒﮥ ﻣﻠﯿﺰدق«
۷ﻋﯿﺴ در زﻣﺎن زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ و اﺷ از درﮔﺎه ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻫﺎﯾ او
از ﻣﺮگ ﻗﺎدر ﺑﻮد دﻋﺎ ﮐﺮد و ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺑﻮد ،دﻋﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺷﺪ۸ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﻮد ،اﻃﺎﻋﺖ را از راه ﺗﺤﻤﻞ درد و رﻧ
آﻣﻮﺧﺖ ۹و وﻗﺘ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﻧﺠﺎت اﺑﺪی ﺑﺮای ﻫﻤﮥ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺧﻮد ﮔﺮدﯾﺪ،
۱۰و ﺧﺪا ﻟﻘﺐ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ،ﮐﺎﻫﻨ ﺑﻪ رﺗﺒﮥ ﻣﻠﯿﺰدق را ﺑﻪ او داد.

۹ / ۲۸
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ﺧﻄﺮ دوری از ﺧﺪا
۱۱

درﺑﺎرۀ او ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارﯾﻢ ،وﻟ ﺷﺮح آن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در درک اﯾﻦ

ﭼﯿﺰﻫﺎ دﯾﺮ ﻓﻬﻢ ﺷﺪه اﯾﺪ دﺷﻮار اﺳﺖ.

۱۲

ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻗ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻢ دﯾﺮان ﻣ ﺷﺪﯾﺪ،

ﻫﻨﻮز اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺧﺪا را از اﻟﻔﺒﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻏﺬای ﻗﻮی
ﺑﻪ ﺷﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ۱۳ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﯿﺮ ﻣ ﺧﻮرد ،ﻃﻔﻞ اﺳﺖ و در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻖ از
ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺪارد۱۴ .اﻣﺎ ﻏﺬای ﻗﻮی ﺑﺮای ﺑﺰرگ ﺳﺎﻻن و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻗﻮای
ذﻫﻨ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿ و ﺑﺪ را از ﻫﻢ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

۶

۱ﭘﺲ دروس اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺬارﯾﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻠﻮغ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ .ﻣﺎ
۲

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺑﻪ از اﻋﻤﺎل ﺑ ﻓﺎﯾﺪه ،اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﺗﻌﻠﯿﻢ درﺑﺎره
ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و دﺳﺘﺬاری و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮدﮔﺎن و ﺟﺰای اﺑﺪی را ﺗﺮار ﮐﻨﯿﻢ۳ .ﺑﻠ،
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ.
۴زﯾﺮا آﻧﺎﻧ ﮐﻪ از ﻧﻮر ﺧﺪا روﺷﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻃﻌﻢ ﻋﻄﯿﮥ آﺳﻤﺎﻧ را ﭼﺸﯿﺪه اﻧﺪ و در
۵

روح اﻟﻘﺪس ﻧﺼﯿﺒ دارﻧﺪ و ﻧﯿﻮﯾ ﮐﻼم ﺧﺪا را در وﺟﻮد ﺧﻮد درک ﮐﺮده اﻧﺪ و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻧﯿﺎی آﯾﻨﺪه را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮده اﻧﺪ۶ ،اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﮐﺎت ،ﺑﺎز از اﯾﻤﺎن
دور ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﭘﺴﺮ ﺧﺪا
را ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﯿﺨﻮب ﻣﮐﻨﻨﺪ و او را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ رﺳﻮا ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ.
۷اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ،ﺑﺎراﻧ را ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻣ ﺑﺎرد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای ﮐﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮد
ﺑﺒﺎر آورد ،از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﺮﮐﺖ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ۸ .اﻣﺎ اﮔﺮ آن زﻣﯿﻦ ﺧﺎر و ﺧﺲ و ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮزه
ﺑﻪ ﺑﺎر آورد ،زﻣﯿﻨ ﺑ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻣﻮرد ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و در آﺧﺮ
ﻣﺤﻮم ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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۹اﻣﺎ ای ﻋﺰﯾﺰان ،در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺎل و وﺿ ﺑﻬﺘﺮی دارﯾﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮥ
ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎﺳﺖ۱۰ .ﺧﺪا ﺑﺎ اﻧﺼﺎف اﺳﺖ و ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺮده اﯾﺪ و ﻣﺤﺒﺘ را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم او ﻧﺸﺎن داده اﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ آن ﮐﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮادران ﻣﺴﯿﺤ ﺧﻮد ﮐﺮده اﯾﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﮐﻨﯿﺪ.

۱۱

اﻣﺎ آرزو ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎن

ﺷﻮق زﯾﺎدی را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ اﻣﯿﺪ ﺷﻤﺎ از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻞ در آﯾﺪ.

۱۲

ﻣﺎ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ

ﺷﻤﺎ ﺗﻨﺒﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ از آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن و ﺻﺒﺮ ،وارث وﻋﺪه ﻫﺎ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ.

وﻋﺪۀ ﺧﺪا
۱۳وﻗﺘ ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ وﻋﺪه داد ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﺴ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎم او ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ۱۴ .وﻋﺪۀ ﺧﺪا اﯾﻦ ﺑﻮد» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧ ﺑﺮﮐﺖ
دﻫﻢ و اوﻻدۀ ﺗﻮ را زﯾﺎد ﮔﺮداﻧﻢ۱۵ «.ﭘﺲ از آن ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ زﯾﺎد اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪ،
وﻋﺪۀ ﺧﺪا ﺑﺮای او ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ۱۶ .در ﻣﯿﺎن آدﻣﯿﺎن رواج اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از
ﺧﻮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت را ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ دﻫﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾ ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺳﺖ.
۱۷

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪا وﻗﺘ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺮﯾ ﺗﺮ و واﺿ ﺗﺮ ﺑﻪ وارﺛﺎن وﻋﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ

ﻣﻘﺎﺻﺪ او ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ آن را ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮد۱۸ .ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ دو اﻣﺮ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ )ﯾﻌﻨ وﻋﺪه و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﺪا( وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺧﺪا در آن ﻫﺎ دروغ
ﺑﻮﯾﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﭘﻨﺎه ﺑﺮده اﯾﻢ ،ﺑﺎ دﻟﺮﻣ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ اﻣﯿﺪی ﮐﻪ او در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻗﺮار
داده اﺳﺖ ﭼﻨ ﻣ زﻧﯿﻢ۱۹ .آن اﻣﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﺎ دارﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﻟﻨﺮی ﺑﺮای ﺟﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎﺳﺖ ،آن
اﻣﯿﺪ ﻗﻮی و ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﭘﺮدۀ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﺪس اﻻﻗﺪس وارد ﻣ ﺷﻮد؛
۲۰ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ و ﭘﯿﺶ از ﻣﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه و در رﺗﺒﮥ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻣﻠﯿﺰدق ﺗﺎ ﺑﻪ
اﺑﺪ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﻠﯿﺰدق ـ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻣﺴﯿ

۷

۱

اﯾﻦ ﻣﻠﯿﺰدق ،ﭘﺎدﺷﺎه »ﺳﺎﻟﯿﻢ« و ﮐﺎﻫﻦ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻮد .وﻗﺘ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻌﺪ از
۲

ﺷﺴﺖ دادن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﮐﺮد ﻣﻠﯿﺰدق ﺑﺎ او روﺑﺮو ﺷﺪ و او را ﺑﺮﮐﺖ داد و
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ده ﯾ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ او داد) .ﻧﺎم او در ﻣﻘﺎم اول ﺑﻪ ﻣﻌﻨ» ﭘﺎدﺷﺎه
ﻋﺪاﻟﺖ« و ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﻟﯿﻢ ﯾﻌﻨ» ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ «اﺳﺖ۳ (.از ﭘﺪر و ﻣﺎدر و
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺴﺐ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﺪ و ﻣﺮگ او ﻧﻮﺷﺘﻪ ای در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .او ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﭘﺴﺮ ﺧﺪا و
ﮐﺎﻫﻨ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم زﻣﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
۴

ﻣﻠﯿﺰدق ﭼﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻬﻤ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘ ﭘﺪر ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ده ﯾ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ او

داد۵ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻻوی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﮐﺎﻫﻨ ﻣ رﺳﻨﺪ ،ﺣﻢ ﻣﮐﻨﺪ
ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﯾﻌﻨ از ﺑﺮادران ﺧﻮد ده ﯾ ﺑﯿﺮﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ۶ .اﻣﺎ ﻣﻠﯿﺰدق ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ از ﻧﺴﻞ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ده ﯾ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﺑﺮﮐﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴ داد ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او وﻋﺪه ﻫﺎی زﯾﺎدی داده ﺑﻮد ۷و ﻫﯿ ﺷ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪه از ﺑﺮﮐﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ۸ .از ﯾ ﻃﺮف ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی
ﻓﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ده ﯾ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﺮ ،ﻣﻠﯿﺰدق ،آن ﮐﺴ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺶ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣ ﺷﻮد ،ده ﯾ ﻣﮔﺮﻓﺖ۹ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺘ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ده ﯾ
ﻣ داد ،ﻻوی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪۀ ده ﯾ ﺑﻮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺷﺨﺺ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺰدق ده ﯾ
داده اﺳﺖ۱۰ .وﻗﺘ ﻣﻠﯿﺰدق ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد ،ﻻوی در ﺻﻠﺐ او ﺑﻮد.
۱۱ﺣﺎل اﮔﺮ ﮐﻤﺎل ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﮐﺎﻫﻨﺎن رﺗﺒﮥ ﻻوی ﻣﺴﯿﺮ ﻣ ﺷﺪ) ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد ﮐﻪ در دوران
اﯾﻦ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم داده ﺷﺪ( ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﮐﺎﻫﻦ دﯾﺮی ﺑﻪ رﺗﺒﮥ
ﻣﻠﯿﺰدق و ﻧﻪ ﺑﻪ رﺗﺒﮥ ﻫﺎرون؟ ۱۲ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی در رﺷﺘﮥ ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻻزم
ﻣ ﺳﺎزد۱۳ .ﮐﺴ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ درﺑﺎره اش ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻻوی ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻪ
ﻋﻀﻮ ﻃﺎﯾﻔﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿ ﮐﺲ ﻫﺮﮔﺰ از آن ﻃﺎﯾﻔﻪ ﭘﯿﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺮده ﺑﻮد.
۱۴درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ از ﻃﺎﯾﻔﮥ ﯾﻬﻮدا اﺳﺖ .ﻃﺎﯾﻔﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻮﺳ وﻗﺘ درﺑﺎرۀ
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ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮد ،ﻫﯿ اﺷﺎره ای ﺑﻪ آن ﻧﺮده اﺳﺖ.
۱۵

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﻫﻢ روﺷﻨﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد ،آن ﮐﺎﻫﻦ دﯾﺮی ﮐﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﮐﻨﺪ ،ﮐﺴ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻣﻠﯿﺰدق اﺳﺖ.
ﺗﻮرات،

۱۷

۱۶

او ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻗﺪرت ﯾ زﻧﺪﮔ ﺑ زوال ،ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨ رﺳﯿﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس

زﯾﺮا ﮐﻼم ﺧﺪا درﺑﺎرۀ او ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻬﺎدت ﻣ دﻫﺪ:

»ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﮐﺎﻫﻦ ﻫﺴﺘ ،ﮐﺎﻫﻨ ﺑﻪ رﺗﺒﮥ ﻣﻠﯿﺰدق«.
۱۸ﭘﺲ اﺣﺎم اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﺑ اﺛﺮ و ﺑ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮد ﻣﺤﻮ ﮔﺮدﯾﺪ۱۹ ،زﯾﺮا ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻣﻮﺳ ﻫﯿ ﮐﺴ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻧﻤ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،وﻟ ﯾ اﻣﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮی ﺟﺎی آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﻣﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻣ آورد.

۲۰

ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻠﯿﺰدق ﺑﺎ

ﯾﺎد ﮐﺮدن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﺎﻫﻦ ﮔﺮدﯾﺪ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﺪون ﻫﯿ ﺳﻮﮔﻨﺪی ﮐﺎﻫﻦ ﺷﺪﻧﺪ،
۲۱

وﻟ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻋﯿﺴ ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ ،وﻗﺘ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﮐﺎﻫﻦ ﻫﺴﺘ«.

ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮده و ﻫﺮﮔﺰ ﻗﻮل او ﻋﻮض ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۲۲ .ﭘﺲ ﻋﻬﺪ و
ﭘﯿﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺿﺎﻣﻦ آن اﺳﺖ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ! ۲۳ﺗﻔﺎوت دﯾﺮ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻻوی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮگ ،آﻧﻬﺎ را از اداﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎز ﻣ داﺷﺖ،
۲۴اﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎﻫﻦ اﺳﺖ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه اﺳﺖ ۲۵و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺒﺐ او ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻣ آﯾﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ و ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ ،زﯾﺮا او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
۲۶در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻫﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ او ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ـ ﮐﺎﻫﻨ ﭘﺎک ،ﺑ ﻏﺮض،
ﺑ آﻻﯾﺶ ،دور از ﮔﻨﺎﻫﺎران ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ﺗﻤﺎم آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﺳﺮاﻓﺮاز ﮔﺮدﯾﺪ۲۷ .او
ﻫﯿ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻫﻨﺎن اﻋﻈﻢ دﯾﺮ ،ﻫﻤﻪ روزه اول ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮدم ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا او ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﺑﺎر و آن ﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ
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ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد۲۸ .ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن اﻋﻈﻢ را از ﻣﯿﺎن آدم ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﻗﺺ
ﺑﺮ ﻣ ﮔﺰﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻌﺪ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ ،ﭘﺴﺮی را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

ﻋﯿﺴ ـ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﻣﺎ

۸

۱

ﺧﻼﺻﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﻨ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ
۲

در دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﺨﺖ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ در درﮔﺎه و
در آن ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻘﯿﻘ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﮐﻨﺪ.
۳ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﻣﺄﻣﻮر اﺳﺖ ،ﻫﺪاﯾﺎﯾ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮده ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
۴

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻋﯿﺴ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ روی
زﻣﯿﻦ ﻣ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﮐﺎﻫﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﺎﻫﻨﺎن دﯾﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﺪاﯾﺎﯾ را ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ۵ .اﻣﺎ ﺧﺪﻣﺘ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ،
ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺳﺎﯾﻪ ای از آن ﺧﺪﻣﺖ آﺳﻤﺎﻧ و واﻗﻌ اﺳﺖ .وﻗﺘ ﻣﻮﺳ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﯿﻤﮥ
ﺣﻀﻮر ﺧﺪا را ﺑﺴﺎزد ،ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﻪ او اﻣﺮ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :دﻗﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﺑﺴﺎزی۶ «.اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺪﻣﺘ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻋﻄﺎ ﺷﺪ از ﺧﺪﻣﺖ ﻻوﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧ ﮐﻪ
او ﻣﯿﺎن ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﻬﺪ ﺑﺮ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی اﺳﺘﻮار
اﺳﺖ.
۷اﮔﺮ آن ﻋﻬﺪ اول ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﻣ ﺑﻮد ،ﻫﯿ ﻧﯿﺎزی ﻧﻤ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻬﺪ دﯾﺮی ﺟﺎی آن را
ﺑﯿﺮد۸ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»اﯾﺎﻣ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻬﺪی ﻧﻮی ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﺑﺒﻨﺪم.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ۹ :اﯾﻦ ﻋﻬﺪ ﻧﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻋﻬﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺪاد اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻢ ،در
روزی ﮐﻪ دﺳﺖ آن ﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﻣﺼﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺎن ﻧﻤﻮدم ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ
آن ﻋﻬﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﺮدﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭘﺲ ﻣﻦ ﻫﻢ از آﻧﻬﺎ روی ﮔﺮدان ﺷﺪم.
۱۰

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﭘﺲ از آن اﯾﺎم ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ

ﺑﺴﺖ :ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮد را در اﻓﺎر آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ و آن را ﺑﺮ دل ﻫﺎی ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻮﺷﺖ .ﻣﻦ ﺧﺪای آﻧﻬﺎ و آﻧﻬﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد

۱۱

و دﯾﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ

آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺑﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪا را ﺑﺸﻨﺎس ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪ از
ﺑﺰرگ ﺗﺎ ﮐﻮﭼ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ.

۱۲

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺎﯾﺎی آن ﻫﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و

دﯾﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن آﻧﻬﺎ را ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻢ آورد«.
۱۳

ﺧﺪا وﻗﺘ درﺑﺎرۀ ﻋﻬﺪ ﻧﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،ﻋﻬﺪ اوﻟ را ﻣﻨﺴﻮخ ﻣ ﺷﻤﺎرد و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻬﻨﻪ

و ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻮد ﺑﺰودی از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.

ﻋﺒﺎدت زﻣﯿﻨ و آﺳﻤﺎﻧ

۹

۱ﻋﻬﺪ اول ﺷﺎﻣﻞ آداب و رﺳﻮم ﻣﺬﻫﺒ و ﻋﺒﺎدﺗﺎه زﻣﯿﻨ ﺑﻮد۲ ،ﺧﯿﻤﻪ ای ﮐﻪ از دو

ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد :در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺮوﻧ آن ﯾﻌﻨ در ﻗﺪس ،ﭼﺮاﻏﺪان ،ﻣﯿﺰ و ﻧﺎن
ﺗﻘﺪﯾﻤ ﻗﺮار داﺷﺖ۳ .در ﭘﺸﺖ ﭘﺮدۀ دوم ،اﻃﺎﻗ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس ﻧﺎم داﺷﺖ.
۴آﺗﺸﺪانِ زرﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﺑﺨﻮر ﺑﻪﮐﺎر ﻣ رﻓﺖ و ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﻃﻼ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ .آن ﺻﻨﺪوق دارای ﻇﺮف ﻃﻼﯾ ﺑﺎ ﻧﺎن »ﻣﻨّﺎ« ﺑﻮد و
ﭼﻮﺑﺪﺳﺘ ﺷﻮﻓﻪ ﮐﺮدۀ ﻫﺎرون و دو ﻟﻮح ﺳﻨ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﮐﻠﻤﺎت ﻋﻬﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در
آن ﻗﺮار داﺷﺖ۵ .در ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﮐﺮوﺑﯿﻬﺎی ﭘﺮ ﺟﻼل ﺧﺪا ،ﺑﺮ ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﻓﺮﺻﺖ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺷﺮح دﻫﯿﻢ.
۶ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ آﻣﺎده ﺷﺪ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺮوﻧ آن داﺧﻞ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ وﻇﺎﺋﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ۷ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس
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ﺑﺮود و آن ﻫﻢ ﺳﺎﻟ ﯾﺒﺎر! و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮن ﻣ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ
ﻣﺮدم از روی ﻧﺎداﻧ ﮐﺮده اﻧﺪ آن را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ۸ .روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ آﻣﻮزد
ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﯿﺮوﻧ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ ،راه ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ ﺑﺎز ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
۹

اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ اﺷﺎره ﻣﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﺷﺪ ،ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪه آﺳﻮدﮔ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺒﺨﺸﺪ.
۱۰

اﯾﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ درﺑﺎرۀ ﺧﻮردﻧ ﻫﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﻫﺎ و راه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﻬﺎرت و اﺣﺎم ﻣﺮﺑﻮط

ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ دارای اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۱۱

اﻣﺎ وﻗﺘ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ و آورﻧﺪۀ ﺑﺮﮐﺎت ﺳﻤﺎوی آﯾﻨﺪه ﻇﻬﻮر ﮐﺮد ،ﺑﻪ

ﺧﯿﻤﻪ ای ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﻣﺨﻠﻮق ﺗﻌﻠﻖ
ﻧﺪارد ،وارد ﺷﺪ.

۱۲

وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﯾﺒﺎر و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ وارد ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس ﺷﺪ ،ﺧﻮن ﺑﺰﻫﺎ

و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺒﺮد ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺖ و ﻧﺠﺎت اﺑﺪی را ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ۱۳ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺧﻮن ﺑﺰﻫﺎ و ﮔﺎوان ﻧﺮ و ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﻣﺎده ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
آﻧﺎﻧ را ﮐﻪ ﺟﺴﻤﺎً ﻧﺎﭘﺎک ﯾﺎ ﻧﺠﺲ ﺑﻮده اﻧﺪ ﭘﺎک ﺳﺎزد۱۴ ،ﺧﻮن ﻣﺴﯿ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺴﺎن
را ﭘﺎک ﻣ ﮔﺮداﻧﺪ .او ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ روح اﺑﺪی ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .ﺧﻮن او وﺟﺪان ﻣﺎ را از اﻋﻤﺎل ﺑ ﻓﺎﯾﺪه ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﺧﺪای زﻧﺪه را ﻋﺒﺎدت و ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
۱۵ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ او واﺳﻄﮥ ﯾ ﻋﻬﺪ ﻧﻮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﻣﯿﺮاث اﺑﺪی را ﮐﻪ ﺧﺪا وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻤﻠ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺮگ
او وﺳﯿﻠﮥ آزادی و آﻣﺮزش از ﺧﻄﺎﯾﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در زﻣﺎن ﻋﻬﺪ اول ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ۱۶ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ وﺻﯿﺖ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮده اﺳﺖ۱۷ ،زﯾﺮا وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه
زﻧﺪه اﺳﺖ ،اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد۱۸ .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ اول ﺑﺪون رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ۱۹ ،زﯾﺮا وﻗﺘ ﻣﻮﺳ ﻫﻤﮥ اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﻪ ﻣﺮدم رﺳﺎﻧﯿﺪ،
ﺧﻮن ﺑﺰ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ آب و ﭘﺸﻢ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی زوﻓﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد ﮐﺘﺎب و ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم
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ﭘﺎﺷﯿﺪ ۲۰و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺧﻮن ،ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣ
ﮐﻨﺪ۲۱ «.ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﯾﻖ او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺧﯿﻤﮥ ﻣﻘﺪس و ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻇﺮوﻓ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣ رﻓﺖ ،ﺧﻮن ﭘﺎﺷﯿﺪ ۲۲و در واﻗ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮن
ﭘﺎک ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺪون رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ،آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻋﯿﺴ ـ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه
۲۳

ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾ از ﺣﻘﺎﯾﻖ آﺳﻤﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮز ﭘﺎک

ﺷﻮﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ واﻗﻌﺎت آﺳﻤﺎﻧ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ،

۲۴

زﯾﺮا ﻣﺴﯿ ﺑﻪ آن

ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن و ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از آن ﻋﺒﺎدﺗﺎه واﻗﻌ ﺑﺎﺷﺪ وارد
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ او ﺑﻪ ﺧﻮد آﺳﻤﺎن وارد ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ در ﭘﯿﺸﺎه
ﺧﺪا ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ۲۵ .ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس وارد ﻣ ﺷﻮد و ﺧﻮن
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﺪ ،وﻟ ﻧﻪ ﺧﻮن ﺧﻮدش را ،اﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ،ﻓﻘﻂ
ﯾﺒﺎر ﺑﻪ آﻧﺠﺎ وارد ﺷﺪ۲۶ .اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﻣ ﺷﺪ ،او ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ از زﻣﺎن ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﺮگ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪ؛ زﯾﺮا او ﻓﻘﻂ ﯾﺒﺎر و آن ﻫﻢ ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ در زﻣﺎن آﺧﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ،ﮔﻨﺎه را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
۲۷ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺒﺎر ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای داوری در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ۲۸ ،ﻣﺴﯿ ﻧﯿﺰ ﯾ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر ﮔﻨﺎﻫﺎن آدﻣﯿﺎن را ﺑﻪ دوش
ﮔﯿﺮد و ﺑﺎر دوم ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﺑﺮای ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت آﻧﺎﻧ ﮐﻪ
ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه او ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣ آﯾﺪ.

۱۰

۱ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻠ از ﺣﻘﺎﯾﻖ آﺳﻤﺎﻧ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻪ ﻓﻘﻂ درﺑﺎرۀ ﭼﯿﺰﻫﺎی

ﻧﯿﻮی آﯾﻨﺪه از ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮ ﻣ داد .ﻣﺜﻼ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻫﻤﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ را
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﺮدﻧﺪ وﻟ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻋﺒﺎدتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﻨﺪ۲ .اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻘﻂ ﯾﺒﺎر از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﭘﺎک ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ،دﯾﺮ ﺧﻮد را ﮔﻨﺎﻫﺎر
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ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ ﻣﻮﻗﻮف ﻣ ﺷﺪ۳ .اﻣﺎ در ﻋﻮض اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ
ﮔﻨﺎﻫﺎن آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺷﺎن ﻣ آورد۴ ،زﯾﺮا ﺧﻮن ﮔﺎوﻫﺎ و ﺑﺰﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن را
ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۵

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ وﻗﺘ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ و ﻫﺪﯾﻪ ﻧﺒﻮدی .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺪﻧ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدی.
۶از ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﮔﻨﺎه ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻧﺒﻮدی.
۷

آﻧﺎه ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻨ ﻣ آﯾﻢ! ﺗﺎ ارادۀ ﺗﻮ را ﺑﺠﺎ آورم؛ در ﻃﻮﻣﺎر ﮐﺘﺎب درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﺷﺪه اﺳﺖ«.
۸او اول ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ و ﻫﺪﯾﻪ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﮔﻨﺎه
ﻧﺒﻮدی و از آن ﻫﺎ ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤ ﺷﺪی) «.ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ
۹

ﻣ ﺷﻮﻧﺪ (.آﻧﺎه ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻣ آﯾﻢ ﺗﺎ ارادۀ ﺗﻮ را ﺑﺠﺎ آورم «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺪا
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﻣﻨﺴﻮخ ﻧﻤﻮده و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﺴﯿ را ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
۱۰ﭘﺲ وﻗﺘ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ارادۀ ﺧﺪا را ﺑﺠﺎ آورد و ﺑﺪن ﺧﻮد را ﯾﺒﺎر و آن ﻫﻢ ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ،ﻣﺎ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﭘﺎک ﮔﺸﺘﯿﻢ.
۱۱ﻫﺮ ﮐﺎﻫﻨ ﻫﻤﻪ روزه ﭘﯿﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻣ اﯾﺴﺘﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ و ﯾ
ﻧﻮع ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ای ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺴﺖ.
۱۲اﻣﺎ ﻣﺴﯿ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از آن در دﺳﺖ
راﺳﺖ ﺧﺪا ﻧﺸﺴﺖ۱۳ .و در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﭘﺎی اﻧﺪاز او ﮔﺮدﻧﺪ۱۴ .ﭘﺲ او
ﺑﺎ ﯾ ﻗﺮﺑﺎﻧ ،ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
۱۵در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﮔﻮاﻫ روح اﻟﻘﺪس را ﻧﯿﺰ دارﯾﻢ .او ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
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»۱۶اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن اﯾﺎم ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»اﺣﺎم ﺧﻮﯾﺶ را در دل ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﮔﺬارم و آن ﻫﺎ را ﺑﺮ اﻓﺎر ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ«.
۱۷و ﺑﻌﺪ از آن ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺧﻄﺎﯾﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻢ آورد«.
۱۸

ﭘﺲ وﻗﺘ اﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ،دﯾﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺴﺖ.

آﻣﺎدﮔ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا
۱۹

ﭘﺲ ای ﺑﺮادران ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﻮن ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ،ﻣﺎ اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ

۲۰

از راه

ﺗﺎزه و زﻧﺪه ای ﮐﻪ ﻣﺴﯿ از ﻣﯿﺎن ﭘﺮده ﺑﻪ روی ﻣﺎ ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺑﺪن ﺧﻮد
او ،ﺑﻪ ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس وارد ﺷﻮﯾﻢ۲۱ .ﭼﻮن ﻣﺎ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻤ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﺧﺪا ﻣﻘﺮر
ﺷﺪه اﺳﺖ۲۲ ،ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ و از روی اﯾﻤﺎن ﮐﺎﻣﻞ دل ﻫﺎی ﺧﻮد را از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی
ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﭘﺎک ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺪن ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ آب ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺸﻮﺋﯿﻢ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ.
۲۳اﻣﯿﺪی را ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻗﺮار ﻣﮐﻨﯿﻢ ﻣﺤﻢ ﻧﻬﺪارﯾﻢ ،زﯾﺮا او ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه داده اﺳﺖ ،ﺑﻪ
وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد وﻓﺎ ﻣﮐﻨﺪ۲۴ .ﺑﺮای ﭘﯿﺸ ﺟﺴﺘﻦ در ﻣﺤﺒﺖ و اﻋﻤﺎل ﻧﯿﻮ ﯾﺪﯾﺮ را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ۲۵ .از ﺟﻤ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﺮادران در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾ ﻏﻔﻠﺖ و ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮی
ﻧﻨﯿﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎدت ﮐﺮده اﻧﺪ؛ ﺑﻠﻪ ﯾﺪﯾﺮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ،
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در اﯾﻦ اﯾﺎم ﮐﻪ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾ ﻣ ﺷﻮد۲۶ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺎ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺼﺪاً ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ ،دﯾﺮ ﻫﯿ ﻗﺮﺑﺎﻧ ای ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﻗ
ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ! ۲۷ﺑﻠﻪ ﻓﻘﻂ دورﻧﻤﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک روز داوری و ﺧﺸﻢ ﺗﺒﺎه ﮐﻦ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا
را ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ ،در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎﺳﺖ۲۸ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳ ﺑ اﻋﺘﻨﺎﯾ ﻣﮐﺮد ،ﺑﺪون
دﻟﺴﻮزی ﺑﻪ ﮔﻮاﻫ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﺪ۲۹ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا را ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﻧﻤﻮده و ﺧﻮﻧ را ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﺑﯿﻦ ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن را اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪه و او را از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﭘﺎک
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷﻤﺎرد و ﺑﻪ روح ﭘﺮ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺑ ﺣﺮﻣﺘ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﺟﺰای
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ! ۳۰زﯾﺮا ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﯿﺴﺖ آﻧﻪ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺘﻘﺎم از ﻣﻦ اﺳﺖ،
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ﻣﻦ ﺗﻼﻓ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد« و »ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد را داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد۳۱ «.ﭼﻪ ﻫﻮﻟﻨﺎک و
ﺗﺮس آور اﺳﺖ اﻓﺘﺎدن در دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺪای زﻧﺪه!
۳۲

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ :وﻗﺘ ﺗﺎزه از ﻧﻮر روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﺪ؛ در آن روزﻫﺎ

رﻧ ﻫﺎی زﯾﺎد دﯾﺪﯾﺪ و اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪﯾﺪ.

۳۳

ﺷﻤﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم در ﺑ ﺣﺮﻣﺘ و ﺑﺪ رﻓﺘﺎری

ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻮدﯾﺪ و ﮔﺎﻫ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺪی ﻫﺎ را ﻣ دﯾﺪﻧﺪ ﺷﺮﯾ و ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدﯾﺪ.
۳۴ﺷﻤﺎ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻫﻢ درد ﺑﻮدﯾﺪ و وﻗﺘ ﻣﺎل ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زور ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮوﯾ آن را
ﻗﺒﻮل ﻣﮐﺮدﯾﺪ ﭼﻮن ﻣ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده و ﺗﺎ ﺑﻪ
اﺑﺪ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

۳۵

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا اﺟﺮ ﺑﺰرﮔ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه

۳۶

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ ﺗﺎ ارادۀ ﺧﺪا را اﻧﺠﺎم داده ،ﺑﺮﮐﺎت

وﻋﺪه ﺷﺪه را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.

۳۷

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﮔﻮﯾﺪ:

»دﯾﺮ ﻃﻮﻟ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ و آن ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و دﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
۳۸و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴ از
ﻣﻦ رویﮔﺮدان ﺷﻮد از او ﺧﺸﻨﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد«.
۳۹

وﻟ ﻣﺎ ﺟﺰء آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ رویﮔﺮدان ﺷﺪه و ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ و اﯾﻦ

اﯾﻤﺎن ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎ اﺳﺖ.

ﺷﺎﻫﺎرﻫﺎی اﯾﻤﺎن

۱۱

۱اﯾﻤﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎﻧ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻣﯿﺪوارﯾﻢ و اﻋﺘﻘﺎدی اﺳﺖ ﺑﻪ

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺑﯿﻨﯿﻢ۲ .از راه اﯾﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﯾﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺪا ﻗﺒﻮل ﺷﺪﻧﺪ.
۳از راه اﯾﻤﺎن ،ﻣﺎ ﻣ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺧﻠﻘﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
آﻧﭽﻪ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎدﯾﺪﻧ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.
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۴و اﯾﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎﺑﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻗﺎﺋﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪا ﮔﺮدد و او ﺑﺎ آن
اﯾﻤﺎن در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﻫﺪاﯾﺎی او را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮد و اﮔﺮﭼﻪ او
ﻣﺮده اﺳﺖ ،وﻟ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ.
۵

از راه اﯾﻤﺎن »ﺧﻨﻮخ« ﺑﺪون ﭼﺸﯿﺪن ﻃﻌﻢ ﻣﺮگ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ دﯾﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ .اﺛﺮی از او

ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا او را ﺑﺮده ﺑﻮد ﭼﻮن ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ دﯾﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ ،ﮐﻼم
ﺧﺪا درﺑﺎرۀ او ﺷﻬﺎدت داده ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺧﺪا را ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ۶و ﺑﺪون اﯾﻤﺎن
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﺪا را ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزد ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﻣ آﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻤﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او ﻫﺴﺖ و ﺑﻪ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﺟﺮ ﻣ دﻫﺪ.
۷وﻗﺘ ﻧﻮح اﺧﻄﺎرﻫﺎی ﺧﺪا را درﺑﺎرۀ اﻣﻮر آﯾﻨﺪه ﮐﻪ او ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،از
روی اﯾﻤﺎن از ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺸﺘ ای ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺣﻢ داد و ﻋﺪاﻟﺖ را ﮐﻪ از راه اﯾﻤﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣ ﺷﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
۸اﯾﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﺘ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻣﺮ ﺧﺪا را در ﻣﻮرد رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺎﻟ آن ﺑﺸﻮد ﺷﻨﯿﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد و ﺑﺪون آﻧﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﺠﺎ ﻣ رود ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
۹او از روی اﯾﻤﺎن ﻣﺜﻞ ﯾ ﺑﯿﺎﻧﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او وﻋﺪه داده ﺑﻮد ،ﺳﺮﮔﺮدان
ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ در آن وﻋﺪه ﺑﺎ او ﺷﺮﯾ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺧﯿﻤﻪ زﻧﺪﮔ ﮐﺮد.
۱۰اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد ،ﭼﻮن در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻬﺮی ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺘﻮار ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪس و ﻣﻌﻤﺎرش
ﺧﺪاﺳﺖ.
۱۱از روی اﯾﻤﺎن ،ﺳﺎره ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ از ﺳﻦ ﺑﺎروری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ
ﯾﺎﻓﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد وﻓﺎ ﻣﮐﻨﺪ ۱۲و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ از ﯾ ﻣﺮد ،آن
ﻫﻢ ﻣﺮدی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺮده ،ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑ ﺷﻤﺎری ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن و ﯾﺎ رﯾ ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻞ
ﺑﺤﺮ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ.
۱۳ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص در اﯾﻤﺎن ﻣﺮدﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮﮐﺎت ﻣﻮﻋﻮد ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ
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اﻧﺠﺎم وﻋﺪه ﻫﺎ را از دور دﯾﺪه و ﺑﺎ ﺧﻮﺷ در اﻧﺘﻈﺎر آن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻬﺎدت
دادﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ،ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺑﯿﺎﻧﻪ اﻧﺪ۱۴ .آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑ وﻃﻦ و ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻣ داﻧﻨﺪ
واﺿﻌﺎً ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وﻃﻨ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﮔﺮدﻧﺪ۱۵ .اﮔﺮ آن ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای
زﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ دﻟﺘﻨ ﻣ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.

۱۶

اﻣﺎ در ﻋﻮض ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﻤﻠﺘ ﺑﻬﺘﺮ ـ ﯾﻌﻨ ﻣﻤﻠﺘ آﺳﻤﺎﻧ ـ

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪا ﻋﺎر ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﺪای آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺷﻬﺮی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
۱۷

از روی اﯾﻤﺎن ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ در وﻗﺖ آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺤﺎق را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد

ـ ﺑﻠ ،اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﺪا را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﯾﺎﻧﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ،

۱۸

ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺴﻞ او از اﺳﺤﺎق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۱۹

اﺑﺮاﻫﯿﻢ

ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ اﺳﺤﺎق را ﺣﺘ ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﺮ او را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺖ.
۲۰اﯾﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺤﺎق ﯾﻌﻘﻮب و ﻋﯿﺴﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ و از اﻣﻮر آﯾﻨﺪه ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ.
۲۱اﯾﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب وﻗﺘ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﻮد ،ﻫﺮ دو ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﺮﮐﺖ
دﻫﺪ و در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد ﺗﯿﻪ زده ﺑﻮد ،ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﺪ۲۲ .از راه اﯾﻤﺎن،
ﯾﻮﺳﻒ در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ درﺑﺎرۀ رﻓﺘﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﺮ ﮐﺮد
ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی او ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
۲۳وﻗﺘ ﻣﻮﺳ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و واﻟﺪﯾﻨﺶ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ او ﮐﻮدک زﯾﺒﺎﺋ ﺑﻮد ،آن ﻫﺎ از روی اﯾﻤﺎن
او را ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه در ﻣﻨﺰل ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ از اﻣﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
۲۴اﯾﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳ وﻗﺘ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪ ،از ﻣﻘﺎم و ﻟﻘﺐ »ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن«
ﺑﻮدن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده آن را رد ﮐﻨﺪ ۲۵و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا را ﺑﻪ
ﻟﺬت ﻫﺎی زودﮔﺬر ﮔﻨﺎه ﺗﺮﺟﯿ دﻫﺪ.
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۲۶رﺳﻮاﯾ و ﺧﻮاری ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿ را ﺛﺮوﺗ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﮔﻨ ﻫﺎی ﻣﺼﺮ داﻧﺴﺖ ،زﯾﺮا او ﺑﻪ
اﺟﺮ ﻋﺎﻟﻢ آﯾﻨﺪه ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
۲۷

اﯾﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ﻣﺼﺮ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و از ﺧﺸﻢ ﺷﺎه ﻧﺘﺮﺳﺪ ،زﯾﺮا او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ

ﮐﻪ ﺧﺪای ﻧﺎدﯾﺪه را ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ،ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﻮد.
۲۸

ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ،ﻣﻮﺳ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد و ﺧﻮن را ﭘﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻣﺮگ،

اوﻟﺒﺎری ﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺸﺪ.
۲۹از راه اﯾﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮔﻮﯾ از زﻣﯿﻦ
ﺧﺸ ﻣﮔﺬرد ،اﻣﺎ وﻗﺘ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدﻧﺪ از آن ﺑﺬرﻧﺪ ،ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ.
۳۰اﯾﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮ ارﯾﺤﺎ ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻔﺖ روز دور آن
ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﻓﺮو رﯾﺨﺖ۳۱ .اﯾﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ راﺣﺎبِ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺮدم ﺳﺮﮐﺸ ﮐﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ ،زﯾﺮا او از ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺑﺎ ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮد.
۳۲دﯾﺮ ﭼﻪ ﺑﻮﯾﻢ؟ وﻗﺖ ﮐﺎﻓ ﻧﺪارم ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺟِﺪﻋﻮن ،ﺑﺎراق ،ﺷَﻤﺸﻮن ،ﯾِﻔﺘﺎح ،داود،
و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ۳۳ .آن ﻫﺎ از راه اﯾﻤﺎن ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ آن ﻫﺎ وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .آن ﻫﺎ
دﻫﺎن ﺷﯿﺮان را ﺑﺴﺘﻨﺪ۳۴ .آﺗﺶ ﺳﻮزان را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ .از دم ﺷﻤﺸﯿﺮ رﻫﺎﯾ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در
ﻋﯿﻦ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧ ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در ﺟﻨ ﺷﺠﺎع ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻟﺸﺮﯾﺎن دﺷﻤﻦ را ﺗﺎر و
ﻣﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ۳۵ .زﻧﺎن ،ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮد را زﻧﺪه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .دﯾﺮان ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺮگ ﺷﻨﺠﻪ دﯾﺪﻧﺪ
و آزادی را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ۳۶ .دﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺨﺘ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻬﺰاﻫﺎ ،ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺣﺘ زﻧﺠﯿﺮ و ﺣﺒﺲ آزﻣﻮده ﺷﺪﻧﺪ۳۷ .ﺳﻨﺴﺎر ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎ
اره دو ﻧﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﻠﺒﺲ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ ،آواره و
ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﺪﺳﺘ و ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر ﻣ ﺷﺪﻧﺪ۳۸ .دﻧﯿﺎ ﻟﯿﺎﻗﺖ آن ﻫﺎ را
ﻧﺪاﺷﺖ .آن ﻫﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎ آواره ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻏﺎرﻫﺎ و ﺳﻮراخ ﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﭘﻨﻬﺎن
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ﻣ ﺷﺪﻧﺪ.
۳۹

ﺑﺎ اﯾﻨﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻤﺎن ﺷﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪﻧﺪ وﻟ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﺪا ﺑﺮای ﻫﯿ

ﯾ از آن ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد،

۴۰

زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﺸﮥ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺖ و آن اﯾﻨﻪ

آن ﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻧﺮﺳﻨﺪ.

ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﮐﻨﺪ

۱۲

۱ﭘﺲ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪان اﻣﯿﻦ ﺑ ﺷﻤﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ

از ﻫﺮ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪی و ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫ ﮐﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻣﺎ را ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ آزاد ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﺎر در
ﻣﯿﺪاﻧ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪوﯾﻢ۲ .ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و
آن را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮔﺮداﻧﺪ ،ﭼﺸﻢ ﺑﺪوزﯾﻢ .ﭼﻮن او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺷ ای ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﻮد،
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺻﻠﯿﺐ ﺷﺪ و ﺑﻪ رﺳﻮاﯾ ﻣﺮدن ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪاد و ﺑﺮ دﺳﺖ راﺳﺖ
۳

ﺗﺨﺖ ﺧﺪا ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ آﻧﭽﻪ او ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺿﺪﯾﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺘ ﮐﻪ او از ﻃﺮف
ﮔﻨﺎﻫﺎران دﯾﺪ ،ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺄﯾﻮس و دﻟﺴﺮد ﻧﺸﻮﯾﺪ۴ .ﻫﻨﻮز ﻻزم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در
ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﺮ ﺿﺪ ﮔﻨﺎه ،ﺧﻮن ﺧﻮد را ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ۵ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻼم اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ را از ﯾﺎد ﺑﺮده اﯾﺪ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﭘﺴﺮان ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ای ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ ،ﺗﺄدﯾﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻧﺸﻤﺎر و وﻗﺘ او ﺗﻮ را ﻣﻼﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ
ﻧﺸﻮ۶ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﮐﻪ را دوﺳﺖ دارد ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﮐﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﻣ ﭘﺬﯾﺮد،
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
۷ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﺘ ﻫﺎ را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد
رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺴﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟
۸ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ ﭘﺴﺮان او ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮام زاده ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻧﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﻘﯿﻘ۹ !ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﺣﺘﺮام ﻻزم

۲۴ / ۲۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

را ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ؛ ﭘﺲ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﯿ ﭘﺪر روﺣﺎﻧ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.
۱۰ﭘﺪران ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺑﺮای زﻣﺎﻧ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺎ را ﺗﺄدﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﯿﺮﯾﺖ ﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﯾ ﻗﺪوﺳﯿﺖ او ﺷﻮﯾﻢ۱۱ .زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ
ﻣ ﺷﻮﯾﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻮش آﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ دردﻧﺎک اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﺒﯿﻬ ﺗﺄدﯾﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ،از ﺛﻤﺮات ﺳﻼﻣﺘ ﯾ زﻧﺪﮔ ﭘﺎک ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

اواﻣﺮ و اﺧﻄﺎرﻫﺎ
۱۲

ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﺎﻫﺎی ﺳﺴﺖ و ﻟﺮزان ﺧﻮد ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺸﯿﺪ.

۱۳

در راه راﺳﺖ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻪ

ﺗﻨﻬﺎ اﻋﻀﺎی ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﻌﯿﻮب ﺷﻤﺎ ،از ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺧﻮد ﺟﺪا ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻧﯿﺮوی اوﻟﯿﮥ ﺧﻮد را
ﺑﺎزﯾﺎﺑﻨﺪ.
۱۴

ﺑﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ و زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه ﺑﺎﺷﺪ،

زﯾﺮا ﺑﺪون ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﻫﯿ ﮐﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ۱۵ .ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺒﺎدا
ﮐﺴ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ از ﻓﯿﺾ ﺧﺪا دور ﺷﻮد .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﯿﺎﻫ
ﺗﻠ و زﻫﺮآﮔﯿﻦ رﺷﺪ ﻧﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎراﺣﺘ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺮدد ۱۶و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺴﻮ ،ﺑﺪاﺧﻼق و
ﺑ دﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ .او ﺣﻖ اوﻟﺒﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾ وﻋﺪه ﻏﺬا ﻓﺮوﺧﺖ۱۷ ،و ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮﭼﻪ او ﺑﻌﺪاً ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ آن ﺑﺮﮐﺖ را ﺑﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،وﻟ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ ،زﯾﺮا راﻫ
ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ او ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ اﺷ در ﭘ آن ﺑﻮد.
۱۸ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ آﺗﺶ ﺣﺲﮐﺮدﻧ و ﻣﺸﺘﻌﻞ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﯾﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎرﯾ و ﺗﯿﺮﮔ و
ﮔﺮدﺑﺎد ۱۹و ﺻﺪای ﺷﯿﭙﻮر و ﺻﺪاﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن آرزو داﺷﺘﻨﺪ دﯾﺮ آن ﻫﺎ را ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ،
ﻗﺮار ﻧﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ۲۰ .زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا را ﮐﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺣﺘ اﮔﺮ ﺣﯿﻮاﻧ ﺑﻪ
ﮐﻮه ﻧﺰدﯾ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺴﺎر ﮔﺮدد «.ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ۲۱ .آن ﻣﻨﻈﺮه ﭼﻨﺎن ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺖ» :ﻣ ﺗﺮﺳﻢ و ﻣ ﻟﺮزم«.
۲۲اﻣﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن و ﺷﻬﺮ ﺧﺪای زﻧﺪه ﯾﻌﻨ اورﺷﻠﯿﻢ آﺳﻤﺎﻧ اﯾﺴﺘﺎده اﯾﺪ و در
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ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺑ ﺷﻤﺎر ۲۳و ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺸﻦ و اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺨﺴﺘﺰادﮔﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی آﻧﻬﺎ در ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﺎﻻ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ـ داور ﻫﻤﻪ ـ و ارواح ﻋﺎدﻻن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ۲۴و ﻧﺰد
ﻋﯿﺴ ،واﺳﻄﮥ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن رﯾﺨﺘﮥ او ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ﭘﯿﺎﻣ ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮن
ﻫﺎﺑﯿﻞ اﺳﺖ ،آﻣﺪه اﯾﺪ.
۲۵ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای او ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ روﻧﺮداﻧﯿﺪ .آن ﻫﺎ ﮐﻪ از ﺷﻨﯿﺪن
ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻔﺖ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰای ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻣﺎ اﮔﺮ از ﮔﻮش دادن ﺑﻪ آن ﮐﺴ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ روی ﮔﺮداﻧﯿﻢ ،دﭼﺎر ﭼﻪ
ﺟﺰای ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ!

۲۶

در آن زﻣﺎن ﺻﺪای او زﻣﯿﻦ را ﻟﺮزاﻧﯿﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻗﻮل

داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﺑﺎر دﯾﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﯿﻦ ،ﺑﻠﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻟﺮزاﻧﯿﺪ.

۲۷

اﯾﻦ

ﮐﻠﻤﺎت ،ﯾﻌﻨ» ﯾﺒﺎر دﯾﺮ« ،ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗ ﮐﻪ ﻟﺮزان و ﻓﻨﺎ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،از ﺑﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و آﻧﭽﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻗ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

۲۸

ﺧﺪا را ﺑﺮای آن ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺛﺎﺑﺖ و

ﻓﻨﺎ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ دﻫﺪ ،ﺳﭙﺎس ﮔﻮﺋﯿﻢ و او را آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر اوﺳﺖ ،ﻋﺒﺎدت
ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ؛ ﯾﻌﻨ ﺑﺎ ﺧﻮف و اﺣﺘﺮام۲۹ .زﯾﺮا ﺧﺪای ﻣﺎ در واﻗ آﺗﺸ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ.

ﻃﺮز ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺪا

۱۳

۱ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺑﺮادران در ﻣﺴﯿ اﺳﺖ ،ﯾﺪﯾﺮ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ۲ .ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮاز ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺪون آﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،از ﻓﺮﺷﺘﺎن
ﭘﺬﯾﺮاﺋ ﮐﺮدﻧﺪ۳ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮔﻮﺋ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ زﻧﺪان ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻫﺎ ﺳﺘﻢ دﯾﺪه اﯾﺪ.
۴ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ازدواج را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﺋ را از آﻟﻮدﮔ دور ﻧﻪ دارﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﺧﺪا زﻧﺎﮐﺎران را ،ﺧﻮاه ﻣﺠﺮد ،ﺧﻮاه ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﻪ ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
۵ﻧﺬارﯾﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﭘﻮل ،ﺣﺎﮐﻢ زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دارﯾﺪ ﻗﺎﻧ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ زﯾﺮا
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ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻤﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد۶ «.ﭘﺲ
ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻮﺋﯿﻢ:
»ﺧﺪا ﻣﺪدﮐﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪ .اﻧﺴﺎن ﭼﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺪ؟«
۷

رﻫﺒﺮان ﺧﻮد را ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ .درﺑﺎرۀ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎر و
۸

زﻧﺪﮔ آن ﻫﺎ ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ و از اﯾﻤﺎن آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ،اﻣﺮوز ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
۹

دﯾﺮوز ﺑﻮده و ﺗﺎ اﺑﺪ ﻫﻢ اﺳﺖ .ﻧﺬارﯾﺪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﺠﯿﺐ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﻤﺎ را از راه راﺳﺖ
ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزد .روح اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎ ،زﯾﺮا
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺳﻮدی ﻧﺒﺮده اﻧﺪ.
۱۰ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﯿﻤﮥ ﻣﻘﺪس ﺣﻖ ﺧﻮردن از ﻗﺮﺑﺎﻧ آن را
ﻧﺪارﻧﺪ.

۱۱

ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﺧﻮن ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس ﻣ ﺑﺮد،

وﻟ اﺟﺴﺎد اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت دور از ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﺪ.

۱۲

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﯿﺴ ﻧﯿﺰ در

ﺧﺎرج از دروازۀ ﺷﻬﺮ رﻧ دﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﻮد از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن ﭘﺎک ﺳﺎزد۱۳ .ﭘﺲ
ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ دور از ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ او ﺑﺮوﯾﻢ و در ﻧﻨ و ﺧﻮاری او ﺷﺮﯾ ﺷﻮﯾﻢ۱۴ ،زﯾﺮا
ﺑﺮای ﻣﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻫﯿ ﺷﻬﺮی اﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ ﺟﻮﯾﺎی ﺷﻬﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ زودی ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﺷﻮد۱۵ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﯿﺴ ﺣﻤﺪ ﮔﻮﺋﯿﻢ و ﺑﺎ ﺻﺪاﻫﺎی ﺧﻮد
ﻧﺎم او را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﺎ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا۱۶ .ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ و
ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را
ﺧﺸﻨﻮد ﻣ ﺳﺎزد.
۱۷از رﻫﺒﺮان ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺟﺎن ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﻣﺴﺌﻮﻟﻨﺪ .ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد راﺿ و ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻧﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ،ﭼﻮن در آن ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﺪه ای ﻋﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۱۸ﺑﺮای ﻣﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف وﺟﺪان ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﺮده اﯾﻢ ،ﺑﻠﻪ
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ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻧﭽﻪ را درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺠﺎ ﻣ آورﯾﻢ۱۹ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً از ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ دﻋﺎ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا ﻣﺮا ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.

دﻋﺎ
۲۰

ﺧﺪا ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﺳﻼﻣﺘ اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ را ﮐﻪ ﭼﻮﭘﺎن ﺑﺰرگ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان

اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﮐﺮد و ﺧﻮن او ﭘﯿﻤﺎن و ﻋﻬﺪ اﺑﺪی را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد.

۲۱

ﻫﻤﺎن ﺧﺪا

ﺷﻤﺎ را در ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ ﮐﺎﻣﻼ آﻣﺎده ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ارادۀ او را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
او را ﺧﺸﻨﻮد ﻣ ﺳﺎزد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ در ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺷﻮه و ﺟﻼل ﺗﺎ ﺑﻪ
اﺑﺪ از ﻣﺴﯿ اﺳﺖ .آﻣﯿﻦ.

ﺧﺎﺗﻤﻪ
۲۲ای ﺑﺮادران ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم دﻟﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا
اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ام۲۳ .ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻣﺎ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس از
زﻧﺪان آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ.
۲۴ﺳﻼم ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم رﻫﺒﺮان و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻤﺎﻧﺪاران از اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺳﻼم ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ۲۵ .ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
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