رﺳﺎﻟﮥ اول ﭘﻮﻟُﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ
ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس
ﻣﻌﺮﻓ رﺳﺎﻟﻪ
ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس از اﻫﺎﻟ آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻣﺮوزی ﺑﻮد .او از ﻣﺎدر
ﯾﻬﻮدی و ﭘﺪر ﯾﻮﻧﺎﻧ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﭘﻮﻟُﺲ
رﺳﻮل ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ اﯾﻤﺎن آورد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از رﻫﺒﺮان ﺟﻮان
ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻓﺴﺲ رﺷﺪ ﮐﺮد.
ﭘﻮﻟُﺲ رﺳﻮل ،ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس را ﻣﺜﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد دوﺳﺖ داﺷﺖ و در
اﮐﺜﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﺸﺎرﺗ او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣ ﺑﺮد .ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻓﺴﺲ را ﺑﻪ او
واﮔﺬار ﮐﺮده ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﻮﻟُﺲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾ رﻫﺒﺮ واﻗﻌ روﺣﺎﻧ را ﺑﻪ
ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس ﯾﺎدآوری ﻣﮐﻨﺪ و از او ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺠﯿﻞ
ﻣﺴﯿ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و آﻧﺮا از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ دور ﻧﻪ دارد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻓﺼﻞ ۲ ‐ ۱ :۱
دﺳﺘﻮرات در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻻن آن :ﻓﺼﻞ ۱۶ :۳ ‐ ۳ :۱
دﺳﺘﻮرات ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺖ او :ﻓﺼﻞ ۶ ‐ ۴

۱

۱از ﻃﺮف ﭘﻮﻟُﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﺎ ﺧﺪا و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر

ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ـ اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ـ رﺳﻮل ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ اﺳﺖ۲ ،ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس،
ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘ ﻣﻦ در اﯾﻤﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮔﺮدد .از ﻃﺮف ﺧﺪای ﭘﺪر و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ،ﻓﯿﺾ و رﺣﻤﺖ و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎد.

درﺑﺎرۀ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺎدرﺳﺖ
۳ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺳﺮ راه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺻﺮار ﮐﺮدم ،ﺑﺎز ﻫﻢ
از ﺗﻮ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ در اﻓﺴﺲ ﺑﻤﺎﻧ .در آﻧﺠﺎ ﺑﻌﻀ اﺷﺨﺎص
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣ دﻫﻨﺪ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻣﺮ ﮐﻨ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎر
دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ۴ .ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ و
ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑ ﭘﺎﯾﺎﻧ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﮐﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﺳﺮﮔﺮم
ﻧﺴﺎزﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻘﺸﮥ ﺧﺪا ﮐﻪ از راه اﯾﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣ ﺷﻮد ،ﮐﻤ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ۵ .ﻫﺪف ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺎ ،ﺗﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﺒﺘ
اﺳﺖ ﮐﻪ از دل ﭘﺎک و وﺟﺪان روﺷﻦ و اﯾﻤﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺪﯾﺪ ﻣ آﯾﺪ.
۶ﺑﻌﻀ اﺷﺨﺎص از اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪه و در ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت
اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ راه ﺧﻮد را ﮔُﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ۷ .آن ﻫﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺪون آﻧﻪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و ﯾﺎ درﺑﺎرۀ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ ﻃﻮر
ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ.
۸ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ وﻗﺘ ﻧﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺻﺤﯿﺤ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد۹ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﯿﺎن وﺿ ﻧﺸﺪه،
ﺑﻠﻪ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻤﺮد و ﺳﺮﮐﺶ ،ﺑﺮای ﺧﺪا ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﺎن،
ﮔﻨﺎﻫﺎران ،ﻧﺎﭘﺎﮐﺎن ،ﺑ دﯾﻨﺎن ،ﻗﺎﺗﻼن ﭘﺪر ،ﻗﺎﺗﻼن ﻣﺎدر،
آدﻣﺸﺎن۱۰ ،زﺷﺘﺎران ،ﻟﻮاطﮔﺮان ،آدم دزدان ،دروﻏﻮﯾﺎن و
اﺷﺨﺎﺻ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت دروغ ﻣ دﻫﻨﺪ و ﻫﺮ ﻋﻤﻞ دﯾﺮی ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻌﻠﯿﻢ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ۱۱ ،آن ﺗﻌﻠﯿﻤ ﮐﻪ در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ

ﻣ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨ ﻣﮋده ای ﭘﺮ ﺟﻼل ﺧﺪای ﻣﺘﺒﺎرک ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آن را اﻋﻼم ﮐﻨﻢ.

ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺑﺮای رﺣﻤﺖ ﺧﺪا
۱۲از ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ،ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﻦ داده
اﺳﺖ ﺷﺮ ﻣﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا او ﻣﺮا ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد داﻧﺴﺖ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ
ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ۱۳ .اﮔﺮﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻔﺮﮔﻮ و ﺟﻔﺎﮐﺎر و ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻮدم ،اﻣﺎ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ رﺣﻢ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑ اﯾﻤﺎن ﺑﻮدم و ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ
ﻣﮐﺮدم۱۴ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﯿﺾ ﺳﺮﺷﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ و
آن اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺒﺘ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ
ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﻣﮔﺮدد۱۵ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮐﻪ
ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎران را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎری
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ! ۱۶اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ رﺣﻤﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺗﺎ
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ در رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻤﺎل
ﺑﺮدﺑﺎری ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورده زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ۱۷ .ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
اﺑﺪی و ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻧﺎدﯾﺪﻧ ،ﺧﺪای ﯾﺘﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻋﺰت و ﺟﻼل
ﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ.
۱۸ای ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ درﺑﺎرۀ ﺗﻮ
ﭘﯿﺸﻮﯾ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ ﺳﭙﺎرم و اﻣﯿﺪوارم آن ﺳﺨﻨﺎن،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼﺣ در اﯾﻦ ﺟﻨ ﻧﯿﻮ ﺗﻮ را ﯾﺎری دﻫﺪ۱۹ ،و اﯾﻤﺎن و
وﺟﺪان ﭘﺎک ﺧﻮد را ﻧﻬﺪار .ﮐﺸﺘ اﯾﻤﺎن ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﻮش
ﻧﺪادن ﺑﻪ ﻧﺪای وﺟﺪان درﻫﻢ ﺷﺴﺘﻪ اﺳﺖ۲۰ .از آن ﺟﻤﻠﻪ
»ﻫﯿﻤﻨﺎﯾﻮس« و »اﺳﻨﺪر« ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺳﭙﺮدم
ﺗﺎ ﯾﺎد ﺑﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ ﮐﻔﺮ ﻧﻮﯾﻨﺪ.

ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ درﺑﺎرۀ دﻋﺎ

۲

۱ﭘﺲ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ،دﻋﺎﻫﺎ،
۲

ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﺎ و ﺳﭙﺎس ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ،ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﻫﻤﮥ

اوﻟﯿﺎء اﻣﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺻﻠ و
ﺳﻼﻣﺘ و در ﮐﻤﺎل ﺧﺪا ﺗﺮﺳ و ﺳﺮاﻓﺮازی ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﻢ ۳زﯾﺮا ،اﻧﺠﺎم
اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ،ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﺎ ،ﻧﯿﻮ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ.
۴او ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﮥ آدﻣﯿﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
۵زﯾﺮا ﯾ ﺧﺪا و ﯾ واﺳﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد ،ﯾﻌﻨ
ﺷﺨﺺ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ۶ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻔﺎره در راه ﻫﻤﻪ
داد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﯿﺪ ۷و
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ واﻋﻆ و رﺳﻮل و ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻠﺘﻬﺎ
در ﺗﻌﻠﯿﻢ اﯾﻤﺎن و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪم ،ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﻢ و
دروغ ﻧﻤﮔﻮﯾﻢ.

درﺑﺎرۀ زﻧﺎن
۸آرزو دارم ﮐﻪ ﻣﺮدان در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺪون ﺧﺸﻢ و ﻧﺰاع دﺳﺖ ﻫﺎی
ﻣﻘﺪس ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۹ .ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ
زﻧﺎن ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر آﺑﺮوﻣﻨﺪ و ﻣﻌﻘﻮل و ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﯿﺎراﯾﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺎ آراﯾﺶ ﻣﻮی و ﯾﺎ زﯾﻮرﻫﺎی ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮات و
ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ۱۰ ،ﺑﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﻮ ﺑﯿﺎراﯾﻨﺪ آن
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ زﯾﺒﻨﺪۀ زﻧﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘ دارﻧﺪ۱۱ .زﻧﺎن
ﺑﺎﯾﺪ در آراﻣ و ﮐﻤﺎل اﻃﺎﻋﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﯿﺮﻧﺪ۱۲ .ﻣﻦ ﺑﻪ زﻧ اﺟﺎزه
ﻧﻤ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ .زن ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ۱۳ ،زﯾﺮا اول »آدم« آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ »ﺣﻮا«.

۱۴

آدم ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرد ﺑﻠﻪ زن ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرد و ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪا را

و

ﺷﺴﺖ۱۵ .اﻣﺎ ،اﮔﺮ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨ در اﯾﻤﺎن ،ﻣﺤﺒﺖ ،ﭘﺎﮐ و
ﻗﺪوﺳﯿﺖ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ آوردن اوﻻد ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت رﻫﺒﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ

۳

۱اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﮐﻠﯿﺴﺎ رﻫﺒﺮ
۲

ﺷﻮد ،در آرزوی ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ اﺳﺖ .رﻫﺒﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدی
ﺑ ﻋﯿﺐ ،ﺻﺎﺣﺐ ﯾ زن ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪار ،ﻫﻮﺷﯿﺎر ،ﻣﻨﻈﻢ ،ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮاز
و ﻣﻌﻠﻤ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ۳ .او ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻼﯾﻢ و ﺻﻠ ﺟﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻣﯿﺴﺎر و
ﺟﻨﺠﻮ و ﭘﻮل ﭘﺮﺳﺖ۴ .ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ اداره
ﮐﻨﺪ و اوﻻد ﺧﻮد را ﻃﻮری ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از او ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﮐﺎﻣﻞ
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ۵ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺮدی ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد را اداره ﮐﻨﺪ،
ﭘﺲ ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ۶او ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻮ
اﯾﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﺎدا ﻣﻐﺮور ﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺜﻞ اﺑﻠﯿﺲ ﻣﻼﻣﺖ ﺷﻮد۷ .ﻋﻼوه
ﺑﺮاﯾﻦ ،او ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺧﺎرج از ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﯿﻨﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻮرد
ﺳﺮزﻧﺶ واﻗ ﻧﺮدد و ﺑﻪ دام ﺷﯿﻄﺎن ﻧﯿﻔﺘﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎدم ﮐﻠﯿﺴﺎ
۸ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﺷﻨﺪ و از دوروﯾ ﻣﺒﺮا و از
اﻓﺮاط در ﺷﺮاب ﺧﻮری و ﯾﺎ ﭘﻮل ﭘﺮﺳﺘ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ۹ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺸﻮف ﺷﺪۀ اﯾﻤﺎن را ﺑﺎ وﺟﺪان ﭘﺎک ﻧﻬﺪارﻧﺪ۱۰ .اول
ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﺑﯿﺮﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ،آن وﻗﺖ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ۱۱ .زﻧﺎن ﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﯿﻦ و ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻮده
ﻏﯿﺒﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و در ﻫﺮ اﻣﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ دار و ﺑﺎوﻓﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ۱۲ .ﺧﺎدﻣﯿﻦ
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻓﻘﻂ دارای ﯾ زن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد را ﺑﻪ

ﺧﻮﺑ اداره ﮐﻨﻨﺪ۱۳ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﺧﺎدم ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻘﺎم ﺧﻮب و در اﯾﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﺑﻨﺎ
ﺷﺪه اﻋﺘﻤﺎد زﯾﺎدی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آورﻧﺪ.

راز اﯾﻤﺎن ﻣﺎ
۱۴اﻣﯿﺪوارم ﺑﺰودی ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ را ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ ۱۵ﺗﺎ در
ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ در آﻣﺪن ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮدم ،ﺑﺪاﻧ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻮادۀ
ﺧﺪا ،ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪای زﻧﺪه و ﺳﺘﻮن و ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ۱۶ .ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ راز آﺋﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﺰرگ
اﺳﺖ:
»او ﺑﺼﻮرت اﻧﺴﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،روح اﻟﻘﺪس ﺣﻘﺎﻧﯿﺘﺶ را ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﻤﻮد ،ﻓﺮﺷﺘﺎن او را دﯾﺪﻧﺪ.
ﻣﮋدۀ او در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺘﻬﺎ اﻋﻼم ﺷﺪ در دﻧﯿﺎ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ،
و ﺑﺎ ﺟﻼل ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ رﺑﻮده ﺷﺪ«

ﭘﯿﺸﻮﯾ درﺑﺎرۀ دور ﺷﺪن از ﺧﺪا

۴

۱روح اﻟﻘﺪس واﺿﻌﺎً ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﻌﻀ ﻫﺎ

از اﯾﻤﺎن دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ارواح ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه و از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد۲ .از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ رﯾﺎﮐﺎراﻧﮥ دروغﮔﻮﯾﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و وﺟﺪان ﺷﺎن ﻃﻮری ﺑ ﺣﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾ
ﺑﺎ آﻫﻨ داغ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ۳ .ازدواج را ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻤﻮده و ﺧﻮردن
ﻏﺬاﻫﺎﯾ را ﻣﻨ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻤﺎﻧﺪاراﻧ ﮐﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣ داﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮔﺰاری از آن ﻏﺬاﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ۴ .در

ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﻮﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮔﺰاری ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ،ﻧﺠﺲ ﺷﻤﺮد۵ .زﯾﺮا ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ ﮐﻼم ﺧﺪا و دﻋﺎ ﭘﺎک ﻣﮔﺮدد.

ﺧﺎدم ﺧﻮب ﻣﺴﯿ
۶اﮔﺮ اﯾﻦ اواﻣﺮ را ﺑﻪ ﺑﺮادران ﯾﺎدآور ﺷﻮی ﺧﺎدم ﻧﯿﻮی ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ
ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﻘﺎﯾﻖ اﯾﻤﺎن و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻧﯿﻮﯾ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ای،
ﭘﺮورش ﺧﻮاﻫ ﯾﺎﻓﺖ۷ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎک دﻧﯿﻮی ﮐﻪ ارزش
ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻦ را ﻧﺪارد ،ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش .ورزش ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺗﻘﻮی و ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺮ اﺳﺖ۸ .زﯾﺮا اﮔﺮﭼﻪ ورزش در ﺑﻌﻀ
ﻣﻮارد ﺑﺮای ﺑﺪن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘ از ﻫﺮ ﺣﯿﺚ ﻓﺎﯾﺪه دارد،
ﭼﻮن ﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﺎل و ﻫﻢ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه وﻋﺪۀ زﻧﺪﮔ دارد۹ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
درﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ۱۰ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ
ﻣﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺪای زﻧﺪه ﮐﻪ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻫﻤﮥ آدﻣﯿﺎن و
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﯾﻤﺎﻧﺪاران اﺳﺖ ﺗﻮﮐﻞ دارﯾﻢ.
۱۱اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻣﺮ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ده۱۲ .ﻫﯿ ﮐﺲ ﺟﻮاﻧ ﺗﻮ را
ﺣﻘﯿﺮ ﻧﺸﻤﺎرد ،ﺑﻠﻪ در ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ،در ﻣﺤﺒﺖ و اﯾﻤﺎن و ﭘﺎﮐ
ﺑﺮای اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎش ۱۳و ﺗﺎ ﻣﻮﻗ آﻣﺪن ﻣﻦ ،وﻗﺖ ﺧﻮد را
ﺻﺮف ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﺑﻨﻤﺎ.
۱۴ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻄﯿﮥ روﺣﺎﻧ ﺧﻮد ﺑ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎش ،ﻋﻄﯿﻪ ای ﮐﻪ در وﻗﺖ
دﺳﺘﺬاری ﺗﻮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻮﯾ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ
داده ﺷﺪ۱۵ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آور و ﺧﻮد را وﻗﻒ آن ﻫﺎ ﺑﺴﺎز ﺗﺎ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد۱۶ .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺧﻮد
ﺑﺎش و در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻦ ﭼﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ
ﻫﻢ ﺧﻮد و ﻫﻢ آﻧﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮش ﻣ دﻫﻨﺪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫ داد.

وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران

۵

۱ﻣﺮدی را ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻣﺴﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻦ ﺑﻠﻪ ﻃﻮری
۲

ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﯾ ﭘﺪر ﺗﻮﺳﺖ .ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺜﻞ ﺑﺮادران و ﺑﺎ
زﻧﺎن ﭘﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدران و ﺑﺎ زﻧﺎن ﺟﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺮان ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨ رﻓﺘﺎر ﮐﻦ.

ﺑﯿﻮه زﻧﺎن
۳ﺑﯿﻮه زﻧﺎﻧ را ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﺑﯿﻮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﺪه۴ .اﻣﺎ اﮔﺮ
آن ﻫﺎ دارای ﻓﺮزﻧﺪان و ﯾﺎ ﻧﻮاﺳﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان و
ﻧﻮاﺳﻪ ﻫﺎ وﻇﯿﻔﮥ دﯾﻨ ﺧﻮد را اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و
دﯾﻨ را ﮐﻪ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد دارﻧﺪ ادا ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﺪا را
ﺧﺸﻨﻮد ﻣ ﺳﺎزد۵ .ﮐﺴ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﺑﯿﻮه و ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ
دارد و ﺷﺐ و روز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺟﺎت و دﻋﺎ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ۶ .وﻟ آن ﺑﯿﻮه
زﻧ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﯿﺎﺷ ﻣ ﺷﻮد ﺣﺘ اﮔﺮ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در واﻗ ﻣﺮده
اﺳﺖ۷ .اﯾﻦ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ از ﻣﻼﻣﺖ ﺑﻪ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ۸ .اﮔﺮ
ﮐﺴ وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻨﺪ ،اﯾﻤﺎن را اﻧﺎر ﮐﺮده و ﺑﺪﺗﺮ از ﺑ اﯾﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
۹ﻧﺎم ﺑﯿﻮه زﻧ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺷﺼﺖ ﺳﺎل داﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺶ از ﯾ ﺷﻮﻫﺮ
ﻧﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد۱۰ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،او ﺑﺎﯾﺪ در اﻣﻮر
ﺧﯿﺮﯾﻪ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺮورش اﻃﻔﺎل ،ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازی ،ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎﻫﺎی
ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ،دﺳﺘﯿﺮی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن و اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﯿﻮﮐﺎری ﺷﻬﺮت
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
۱۱ﻧﺎم ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﺟﻮان ﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺮدد؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﯿﺎل
ﻧﻔﺴﺎﻧ آن ﻫﺎ را از ﻣﺴﯿ دور ﺳﺎزد ،ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ازدواج ﻣ ﺷﻮﻧﺪ

۱۲و از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻗﺒﻠ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺴﯿ ﻣ ﺷﻨﻨﺪ ،ﻣﻼﻣﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ۱۳ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﯾﺎد ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺎر ﺑﻠﻪ ﺳﺨﻦ ﭼﯿﻦ و ﻓﻀﻮل و
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻦ آن ﻫﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ۱۴ .ﭘﺲ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
اﯾﻨﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﺟﻮان ازدواج ﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺐ اوﻻد ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﮔﻮﯾ ﻧﺪﻫﻨﺪ۱۵ .زﯾﺮا
ﺑﻌﻀ از ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﯿﻄﺎن
رﻓﺘﻪ اﻧﺪ۱۶ .اﮔﺮ زن اﯾﻤﺎﻧﺪاری ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺑﯿﻮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﺸﺎن را ﯾﺎری دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎر ﻧﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻮه زﻧﺎن
ﺣﻘﯿﻘ ﮐﻤ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎ
۱۷رﻫﺒﺮاﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ رﻫﺒﺮی ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً آﻧﺎﻧ ﮐﻪ در
وﻋﻆ و ﺗﻌﻠﯿﻢ زﺣﻤﺖ ﻣﮐﺸﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰد دو ﺑﺮاﺑﺮ
داﻧﺴﺖ۱۸ .زﯾﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :دﻫﺎن ﮔﺎوی را ﮐﻪ ﺧﺮﻣﻦ
ﻣﮐﻮﺑﺪ ،ﻧﺒﻨﺪ« و »ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺰد ﺧﻮد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۱۹ «.ﻫﯿ
ادﻋﺎﯾ ﺑﺮﺿﺪ ﯾ از رﻫﺒﺮان ﻧﭙﺬﯾﺮ .ﻣﺮ آﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ دو ﯾﺎ ﺳﻪ
ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮد۲۰ .آﻧﺎﻧ را ﮐﻪ در ﮔﻨﺎه ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﮐﻨﻨﺪ ،در
ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻦ ﺗﺎ دﯾﺮان ﻋﺒﺮت ﮔﯿﺮﻧﺪ.
۲۱در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا و ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ و ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺗﻮ را وﻇﯿﻔﻪ
ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ اواﻣﺮ ﻓﻮق را ﺑﺪون ﻏﺮض اﺟﺮا ﮐﺮده و ﻫﯿ ﮐﺎری را از
روی ﻃﺮﻓﺪاری اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫ۲۲ .در دﺳﺘﺬاری ﮐﺴ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻦ و در ﮔﻨﺎﻫﺎن دﯾﺮان ﺷﺮﯾ ﻧﺒﺎش ،ﺧﻮد را
ﭘﺎک ﻧﻬﺪار۲۳ .و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻓﻘﻂ آب ﻧﻨﻮش ﺑﻠﻪ ﮐﻤ ﻫﻢ ﺷﺮاب
ﺑﺨﻮر ﺗﺎ ﺷﻢ ﺗﻮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﻏﻠﺐ ﻣﺮﯾﺾ ﺣﺎل ﻫﺴﺘ.

۲۴ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻌﻀ ﻫﺎ اﮐﻨﻮن آﺷﺎر اﺳﺖ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺰا
ﻣﮐﺸﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن دﯾﺮان ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۲۵ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﻧﯿﺰ آﺷﺎر ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘ اﮔﺮ اﮐﻨﻮن آﺷﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
ﻧﻤ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺎه داﺷﺖ.

ﻏﻼﻣﺎن

۶

۱ﻫﻤﮥ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ زﯾﺮ ﯾﻮغ ﺑﺮدﮔ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ارﺑﺎﺑﺎن ﺧﻮد را ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ

اﺣﺘﺮام ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﯿ ﮐﺲ از ﻧﺎم ﺧﺪا و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺪﮔﻮﺋ
ﻧﻨﺪ۲ .ﻏﻼﻣﺎﻧ ﮐﻪ ارﺑﺎﺑﺎن اﯾﻤﺎﻧﺪار دارﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ
ﺑﺮادر دﯾﻨ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑ اﺣﺘﺮاﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن آﻧﺎﻧ ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﺆﻣﻦ و
ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻏﻠﻂ و ﺛﺮوت ﺣﻘﯿﻘ
ﺑﺎﯾﺪاﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫ و اﺻﺮار ﮐﻨ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻫﺎ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ۳ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﺗﻌﻠﯿﻤ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﺪﻫﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺶ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت آﺋﯿﻦ ﻣﺎ ﯾ ﻧﺒﺎﺷﺪ۴ ،ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪ
و ﺑ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺎﺳﺎﻟﻤ ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻠﻤﺎت
دارد .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺴﺎدت ،دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ،ﺗﻬﻤﺖ ،ﺑﺪﮔﻤﺎﻧ و
۵ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت داﯾﻤ در ﺑﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﻓﺎر ﺧﻮد ﻓﺎﺳﺪ
و از ﺣﻘﯿﻘﺖ دور ﻫﺴﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘ
وﺳﯿﻠﻪ ای اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻓﺎﯾﺪه۶ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻗﻨﺎﻋﺖ ،ﻓﺎﯾﺪۀ ﺑﺴﯿﺎر دارد۷ .زﯾﺮا ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎورده اﯾﻢ
و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺒﺮﯾﻢ۸ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺎک
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﯿﻢ۹ .اﻣﺎ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ در آرزوی ﺟﻤ

ﮐﺮدن ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ و دام آرزو ﻫﺎی ﺑ ﻓﺎﯾﺪه و
زﯾﺎن ﺑﺨﺸ ﮐﻪ آدﻣ را ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫ و ﻧﯿﺴﺘ ﻣﮐﺸﺎﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺷﻮﻧﺪ،
۱۰زﯾﺮا ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﭘﻮل ،ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺑﺪی ﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﻌﻀ ﻫﺎ از اﯾﻤﺎن ﮔﻤﺮاه ﮔﺸﺘﻪ ،ﻗﻠﺐ ﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻧ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺮﯾﺤﻪ دار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ.

وﻇﺎﯾﻒ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس
۱۱اﻣﺎ ﺗﻮ ،ای ﻣﺮد ﺧﺪا ،از ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮﯾﺰ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘ
و اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﺮدﺑﺎری و ﻣﻼﯾﻤﺖ را ﭘﯿﺸﮥ ﺧﻮد ﺳﺎز۱۲ .در
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺰرگ اﯾﻤﺎن ﺗﻼش ﮐﻦ و زﻧﺪﮔ اﺑﺪی را ﺑﻪ ﭼﻨ آور؛ زﯾﺮا
ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺑﺮای آن ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و در ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻫﺪان ﺑﺴﯿﺎر ،ﺑﻪ
ﺧﻮﺑ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدی۱۳ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ .و در ﺣﻀﻮر ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ »ﭘﻨﻄﯿﻮس
ﭘﯿﻼﻃُﺲ« اﻋﺘﺮاﻓ ﻧﯿﻮ ﮐﺮد ،ﺗﻮ را وﻇﯿﻔﻪ ﻣ دﻫﻢ ۱۴ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن
را ﺑﺪون ﻟﻪ و دور از ﻣﻼﻣﺖ ،ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ
ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎه داری۱۵ .و در زﻣﺎﻧ ﮐﻪ او ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ،آن ﯾﺘﺎ
ﺣﻤﺮان ﻣﺘﺒﺎرک ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪان اﺳﺖ
اﯾﻦ را ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ۱۶ .ﺑﻪ آن ﯾﺘﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ و در ﻧﻮری ﺳﺎﮐﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﺴ ﺑﻪ آن
ﻧﺰدﯾ ﮔﺮدد و ﻫﯿ ﮐﺲ ﻫﺮﮔﺰ او را ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻋﺰت
و ﻗﺪرت اﺑﺪی ﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ.
۱۷ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﻣﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدﺑﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﺑ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ﻣﺘ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎ از آن ﻫﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ.
۱۸ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺪه ﮐﻪ ﺧﯿﺮﺧﻮاه و در اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﻏﻨ

ﺑﻮده ،ﺑﺎ ﺳﺨﺎوت و ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ۱۹ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻨﺠ ﺑﺮای
ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺎس ﻣﺤﻤ ﺑﺮای آﯾﻨﺪۀ آن ﻫﺎ ﺑﻮده و
آن زﻧﺪﮔ را ﮐﻪ زﻧﺪﮔ واﻗﻌ اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
۲۰ای ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻔﻆ ﮐﻦ .از
ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎﭘﺎک دﻧﯿﻮی و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ »داﻧﺶ« ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣ ﺷﻮد ،دوری ﮐﻦ۲۱ .زﯾﺮا ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻫﺎ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣ داﻧﻨﺪ ،از اﯾﻤﺎن ﮔﻤﺮاه ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
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