رﺳﺎﻟﮥ ﭘﻮﻟُﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﻏﻼﺗﯿﺎن
ﻣﻌﺮﻓ رﺳﺎﻟﻪ
ﻏﻼﺗﯿﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺖ واﻗ در آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﺮﮐﯿﻪ
اﻣﺮوزی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻮﻟُﺲ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ در
آن زﻣﺎن ﯾ وﻻﯾﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ﺑﻮد ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻏﻼﺗﯿﻪ ﻓﺮ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﺬﻫﺒ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺰای ﮔﻨﺎه ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و رﺳﺘﺎر
ﺷﻮد .ﭘﻮﻟُﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣ ﺳﺎزد و ﻧﺸﺎن
ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت از ﮔﻨﺎه ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ اﻧﺴﺎﻧ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
ﺑﻠﻪ ﻧﺠﺎت ﺗﺤﻔﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﻄﻮر راﯾﺎن در
ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻓﺼﻞ ۱۰ ‐ ۱ :۱
اﺧﺘﯿﺎرات ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ رﺳﻮل :ﻓﺼﻞ ۲۱ :۲ ‐ ۱۱ :۱
اﻧﺠﯿﻞ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا :ﻓﺼﻞ ۴ ‐ ۳
آزادی و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﯿﺤ :ﻓﺼﻞ ۱۰ :۶ ‐ ۱ :۵
ﺧﺎﺗﻤﻪ :ﻓﺼﻞ ۱۸ ‐ ۱۱ :۶

۱

۱از ﻃﺮف ﭘﻮﻟُﺲ رﺳﻮل ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﻧﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺴﺎن و

ﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﮐﺴ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﺑﻠﻪ از ﻃﺮف ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ و
ﺧﺪای ﭘﺪر ﮐﻪ ﻣﺴﯿ را ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،رﺳﻮل ﺷﺪه

اﺳﺖ۲ .ﺗﻤﺎم ﺑﺮادراﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻏﻼﺗﯿﻪ ﺳﻼم
ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ۳ .از ﻃﺮف ﺧﺪا ،ﭘﺪر ﻣﺎ ،و ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻓﯿﺾ
و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد۴ .ﻫﻤﺎن ﻋﯿﺴ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﻣﺎ داد ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ارادۀ ﭘﺪر ﻣﺎ ﺧﺪا ،ﻣﺎ را از اﯾﻦ زﻣﺎﻧﮥ ﺷﺮﯾﺮ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ.
۵ﺧﺪا را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺟﻼل ﺑﺎد .آﻣﯿﻦ.

ﯾﺎﻧ اﻧﺠﯿﻞ
۶ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی از آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
را ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﻣﺴﯿ دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ رویﮔﺮدان ﺷﺪه اﯾﺪ و اﮐﻨﻮن از
اﻧﺠﯿﻞ دﯾﺮی ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﯿﺪ! ۷در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ دﯾﺮی
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻋﺪه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﭘﺮﯾﺸﺎن
ﺳﺎزﻧﺪ و اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿ را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۸ .ﺣﺘ اﮔﺮ ﻣﺎ ﯾﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ای
از آﺳﻤﺎن ،اﻧﺠﯿﻠ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﯿﺎورد ،ﺑﺮ او ﻟﻌﻨﺖ
ﺑﺎد! ۹ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺮار ﻣﮐﻨﻢ» :ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ
اﻧﺠﯿﻠ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ ﺑﯿﺎورد ،ﺑﺮ او ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺎد«.
۱۰آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ رﺿﺎﯾﺖ آدﻣﯿﺎن را ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ؟
ﻧﺨﯿﺮ! ﻣﻦ ﻓﻘﻂ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪا را ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ و آﯾﺎ ﻗﺼﺪم ﺧﻮﺷﻨﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻗﺼﺪم اﯾﻦ ﻣ ﺑﻮد ،ﺧﺎدم ﻣﺴﯿ
ﻧﻤ ﺑﻮدم!

ﭘﻮﻟُﺲ ﭼﻮﻧﻪ رﺳﻮل ﻣﺴﯿ ﺷﺪ؟
۱۱ای ﺑﺮادران ،ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﻧﺠﯿﻠ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم ،ﺳﺎﺧﺘﻪ
و ﭘﺮداﺧﺘﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ۱۲ .ﻣﻦ آن را از ﮐﺴ ﻧﺮﻓﺘﻢ و ﮐﺴ
ﻫﻢ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺖ ﺑﻠﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﻟﻬﺎم آن را ﺑﻪ
ﻣﻦ آﺷﺎر ﺳﺎﺧﺖ.

۱۳ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ و اﻋﻤﺎل ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮا در دﯾﻦ ﯾﻬﻮد ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎ
ﺑ رﺣﻤ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا آزار ﻣ رﺳﺎﻧﯿﺪم و در ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ آن
ﻣﮐﻮﺷﯿﺪم۱۴ .و در رﻋﺎﯾﺖ دﯾﺎﻧﺖ ﯾﻬﻮد از ﺗﻤﺎم ﯾﻬﻮدﯾﺎنِ ﻫﻢ ﺳﻦ
ﺧﻮد ﭘﯿﺸ ﻣﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺧﯿﻠ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻫﺎ در اﺟﺮای ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
ﻧﯿﺎﮐﺎن ﺧﻮد ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﻮدم۱۵ .اﻣﺎ وﻗﺘ ﺧﺪا ﮐﻪ ﻣﺮا ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻓﯿﺾ ﺧﻮد ﻣﺮا دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺻﻼح داﻧﺴﺖ
۱۶ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺸﺎرت او را ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ،ﺑﻪ ﻋﻮض اﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﮐﺴ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻢ ۱۷ﯾﺎ ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺰد آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ رﺳﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮوم ،ﻓﻮراً ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
رﻓﺘﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻢ.
۱۸ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘِﺘﺮس آﺷﻨﺎ ﺷﻮم و ﻣﺪت
ﭘﺎﻧﺰده روز ﻧﺰد او ﻣﺎﻧﺪم۱۹ .ﻫﯿ رﺳﻮل دﯾﺮی را ﺟﺰ ﯾﻌﻘﻮب،
ﺑﺮادر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺪﯾﺪم۲۰ .آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﻋﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ و
ﺧﺪا ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دروغ ﻧﻤﮔﻮﯾﻢ۲۱ .ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﻧﻮاﺣ ﺳﻮرﯾﻪ و
ﻗﻠﯿﻘﯿﻪ رﻓﺘﻢ ۲۲و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻣﺴﯿ در ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﻣﺮا ﺷﺨﺼﺎً
ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ۲۳ﻓﻘﻂ ﻣ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ» :آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ آزار
ﻣ رﺳﺎﻧﯿﺪ اﮐﻨﻮن ﻫﻤﺎن اﯾﻤﺎﻧ را ﺑﺸﺎرت ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧ
ﻣﮐﻮﺷﯿﺪ آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد۲۴ «.و ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺳﭙﺎس
ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ.

ﭘﻮﻟُﺲ و رﺳﻮﻻن دﯾﺮ ﻣﺴﯿ

۲

۱ﺑﺎز ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﺗﯿﻄُﺲ را
۲

ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدم .ﻣﻦ رﻓﺘﻢ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﻟﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن

داد ﮐﻪ رﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ و آن ﻣﮋده ای را ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻣﯿﺎن

ﻣﻠﻞ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد اﻋﻼم ﻣﮐﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم .اﻟﺒﺘﻪ اول آن را
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﻣﺒﺎدا آﻧﭽﻪ
اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدم و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻢ ﺑﯿﻬﻮده ﺑﺎﺷﺪ۳ .و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ
ﺗﯿﻄُﺲ ،ﻫﻤﺴﻔﺮ ﻣﻦ ،ﯾﻮﻧﺎﻧ ﺑﻮد ،او را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ
ﮔﺮدد۴ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺪه ای ﮐﻪ واﻧﻤﻮد ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮادران دﯾﻨ ﻣﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را ﺳﻨﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ راه
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﺳﻮس ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗ درﺑﺎرۀ آزادی ﻣﺎ در
۵

ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻣﺎ را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔ ﺷﺮﯾﻌﺖ درآورﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ
ﯾ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ارادۀ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺠﯿﻞ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
۶و آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً اﺷﺨﺎص ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻣﺎ
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺮدﻧﺪ) .ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ اﻫﻤﯿﺘ ﻧﺪارد .ﺧﺪا
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻘﺎم ﮐﺴ ﻗﺮار ﻧﻤﮔﯿﺮد!( ۷ﺑﻠﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﭘ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺮا وﻇﯿﻔﮥ اﻋﻼم اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را داده
اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ وﻇﯿﻔﮥ اﻋﻼم اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﺑﻪ ﭘِﺘﺮس
ﺳﭙﺮده ﺑﻮد۸ .ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺪرت داد ﺗﺎ رﺳﻮل
ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﻪ ﭘِﺘﺮس ﻧﯿﺰ ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ رﺳﻮل ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﺑﺎﺷﺪ۹ .وﻗﺘ ﯾﻌﻘﻮب و ﭘِﺘﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ارﮐﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ،
آن ﻓﯿﻀ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ ،آن ﻫﺎ
دﺳﺖ ﻣﻦ و ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ را ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﺸﺮدﻧﺪ و ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ و آﻧﻬﺎ در ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن۱۰ .ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﺮ ﻓﻘﺮا ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن
ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ.

ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮدن ﭘﺘﺮس
۱۱اﻣﺎ وﻗﺘ ﭘِﺘﺮس ﺑﻪ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ آﻣﺪ ،روﺑﺮو ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدم ،زﯾﺮا
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮد۱۲ .از آن رو ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﻋﺪه ای از ﻃﺮف
ﯾﻌﻘﻮب ،او ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻏﺬا ﻣ ﺧﻮرد ،اﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن آن ﻫﺎ ﺧﻮد
را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ و دﯾﺮ ﻧﻤ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد ﻣﺒﺎدا
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﺪ ۱۳و دﯾﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﯾﻬﻮدی ﻧﮋاد از رﯾﺎﮐﺎری
او ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺘ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دوروﯾ
آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ۱۴ .اﻣﺎ وﻗﺘ دﯾﺪم رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺠﯿﻞ
ﯾ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﭘِﺘﺮس ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻢ» :اﮔﺮ ﺗﻮ
ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﯾﻬﻮدی ﻫﺴﺘ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨ و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزی ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ؟«

ﻧﺠﺎت ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
۱۵ﻣﺎ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدی ﻣﺎدرزاد ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ﮔﻨﺎﻫﺎر۱۶ ،ﺧﻮب
ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿ ﮐﺲ ﺑﺎ اﺟﺮای اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا
ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻧﻤ ﺷﻮد ﺑﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﻋﺎدل
ﺷﻤﺮده ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ اﯾﻤﺎن آوردﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن و ﻧﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮﯾﻢ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ
ﺑﻠﻪ ﻫﯿ ﺑﺸﺮی از راه اﻧﺠﺎم اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎدل
ﺷﻤﺮده ﺷﻮد.
۱۷ﭘﺲ اﮔﺮ در ﺑﯿﻦ ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿ
ﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮد ،درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ دﯾﺮان ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ ،آﯾﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿ را ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﯿﻢ؟ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻪ! ۱۸اﻣﺎ اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را

ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﺮاب ﮐﺮده ام ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ
ﺷﺨﺼ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻫﺴﺘﻢ۱۹ .زﯾﺮا ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ،
ﻣﻦ ﻣﺮده ام .زﯾﺮا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪم ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪا زﯾﺴﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻢ۲۰ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪه ام ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دﯾﺮ آﻧﻪ
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺴﯿ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻦ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ
و در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ زﻧﺪﮔ ﺟﺴﻤﺎﻧ ای ﮐﻪ ﻣﻦ اﮐﻨﻮن دارم ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺖ داﺷﺖ و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ داد زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻢ۲۱ .ﻓﯿﺾ ﺧﺪا را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا
اﮔﺮ ﻋﺪاﻟﺖ از راه ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣ ﺷﺪ ،ﻣﺮگ ﻣﺴﯿ ﺑ ﻓﺎﯾﺪه
ﻣ ﺑﻮد.

ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﺎ اﯾﻤﺎن؟

۳

۱ای ﻏﻼﺗﯿﺎن ﻧﺎدان ،ﻣﺮگ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن روﺷﻨ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ

ﮐﻪ ﮔﻮﯾ او در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴ
ﺷﻤﺎ را اﻓﺴﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ۲ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﯾ ﺳﺆال دارم :آﯾﺎ
ﺷﻤﺎ روح اﻟﻘﺪس را از راه اﻧﺠﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﺪ ﯾﺎ از
ﮔﻮش دادن ﺑﻪ اﻧﺠﯿﻞ و اﯾﻤﺎن آوردن ﺑﻪ آن؟ ۳ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻧﺪازه اﺣﻤﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت روح اﻟﻘﺪس ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﺪ
آﯾﺎ اﮐﻨﻮن ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﯿﺪ؟ ۴آﯾﺎ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﻤﺎ ﺑ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﮐﻨﻢ۵ .آﯾﺎ
ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ روح اﻟﻘﺪس را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﻫﺎ
ﻣﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﺠﺎ
ﻣ آورﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ؟ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﻪ اﻧﺠﯿﻞ را ﺷﻨﯿﺪه و ﺑﻪ آن
اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ؟

۶ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ درﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺷﺪ» .او ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آورد و ﺧﺪا
آن اﯾﻤﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺶ ﮔﺬاﺷﺖ« ۷ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﻘﯿﻘ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ۸ .ﭼﻮن ﮐﻼم
ﺧﺪا از ﭘﯿﺶ ،زﻣﺎﻧ را ﻣ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را از راه اﯾﻤﺎن
ﻋﺎدل ﻣ ﺷﻤﺎرد ،ﻗﺒﻼ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺸﺎرت داده ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺗﻮ
ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ۹ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻤﺎﻧﺪاران در ﺑﺮﮐﺎت
اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﯾﻤﺎﻧﺪار ،ﺷﺮﯾ و ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۱۰از ﻃﺮف دﯾﺮ ﻫﻤﮥ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﯿﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ
ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻫﺮﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورد ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ۱۱ «.اﮐﻨﻮن
ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿ ﮐﺲ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻧﻤ ﺷﻮد ،زﯾﺮا »ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﻨﺪ۱۲ «.اﻣﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺴﺘ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارد ،زﯾﺮا »ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪۀ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺷﺮﯾﻌﺖ زﻧﺪﮔ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
۱۳وﻗﺘ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﻣﻠﻌﻮن ﺷﺪ ،ﻣﺎ را از ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ آزاد
ﮐﺮد .زﯾﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﻠﻌﻮن
اﺳﺖ۱۴ «.اﯾﻦ ﻫﻤﻪ واﻗ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﮐﺘ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ وﻋﺪه داده
ﺑﻮد ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ روح اﻟﻘﺪس
وﻋﺪه ﺷﺪه را از راه اﯾﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ.

ﺷﺮﯾﻌﺖ و وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﺪا
۱۵

ای ﺑﺮادران ،ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ از ﯾ ﻣﺜَﻞ روزﻣﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ:

ﻫﯿﭽﺲ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ﯾﺎ
آن را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد۱۶ .ﺣﺎل ،وﻋﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻧﺴﻞ او داده ﺷﺪ و

ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﺴﻠﻬﺎ« ﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﮔﺮدد ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﯾ ﻓﺮزﻧﺪ
ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ﻣﺴﯿ اﺷﺎره ﻣﮐﻨﺪ۱۷ .ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺷﺮﯾﻌﺘ ﮐﻪ
ﭼﻬﺎر ﺻﺪ و ﺳ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧ را ﮐﻪ ﺧﺪا
ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺴﺖ ﻓﺴ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ وﻋﺪۀ ﺧﺪا را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد،
۱۸زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﯿﺮاث ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﺮ آن ﺑﻪ وﻋﺪۀ ﺧﺪا
ﺑﺴﺘ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻨﺎﺑﺮ وﻋﺪۀ ﺧﻮد آن را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﻓﺮﻣﻮد.
۱۹ﭘﺲ ﻣﻘﺼﻮد از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻨﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﻓﻘﻂ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﻓﺮزﻧﺪ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ وﻋﺪه ﺑﻪ او داده ﺷﺪه ﺑﻮد دوام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻓﺮﺷﺘﺎن و ﺑﺎ دﺳﺖ ﯾ واﺳﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ.

۲۰

ﻫﺮ

ﺟﺎ واﺳﻄﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﺘﻤ اﺳﺖ .اﻣﺎ وﻋﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﯾ
ﻃﺮف دارد ،ﯾﻌﻨ ﺧﺪا.

ﻣﻘﺼﻮد از ﺷﺮﯾﻌﺖ
۲۱ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﯾﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﺪا ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارد؟ ﻫﺮﮔﺰ! زﯾﺮا
اﮔﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪن زﻧﺪﮔ ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﻣ ﺷﺪ۲۲ .اﻣﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻫﻤﻪ را
اﺳﯿﺮ ﮔﻨﺎه داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﮐﺖ وﻋﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ از راه اﯾﻤﺎن ﺑﻪ
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﻋﻄﺎ ﺷﻮد.
۲۳اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن دورۀ اﯾﻤﺎن ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮس و ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮدﯾﻢ و در اﻧﺘﻈﺎر آن اﯾﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣ ﺑﺮدﯾﻢ۲۴ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ رﻫﻨﻤﺎی ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﯿ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮﯾﻢ۲۵ ،اﻣﺎ ﭼﻮن اﮐﻨﻮن

دورۀ اﯾﻤﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ دﯾﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ رﻫﻨﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
۲۶زﯾﺮا اﯾﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ در ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯿﺪ۲۷ .ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ ﺗﻌﻤﯿﺪ
ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺴﯿ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﯾﺪ۲۸ .ﭘﺲ دﯾﺮ ﻫﯿ ﺗﻔﺎوﺗ ﻣﯿﺎن
ﯾﻬﻮدی و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ،ﺑﺮده و آزاد ،ﻣﺮد و زن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﻫﻤﮥ
ﺷﻤﺎ در ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﯾ ﻫﺴﺘﯿﺪ ۲۹و اﮔﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻣﺴﯿ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻧﺴﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ وﻋﺪۀ ﺧﺪا وارث او ﻫﺴﺘﯿﺪ.

۴

۱ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﯾﻨﺴﺖ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ وارث ﺻﻐﯿﺮ اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ
۲

ﻣﺎﻟ ﻫﻤﮥ داراﯾ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﯾ ﻏﻼم ﻓﺮﻗ ﻧﺪارد .او ﺗﺎ

روزی ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻗﯿﻢ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد۳ .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر در دوران ﮐﻮدﮐ ،ﻏﻼﻣﺎن
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻃﻔﻼﻧﮥ دﻧﯿﻮی ﺑﻮدﯾﻢ۴ ،اﻣﺎ وﻗﺘ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﺧﺪا
ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﮐﻪ از ﯾ زن و در ﻗﯿﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﻓﺮﺳﺘﺎد ۵ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ ،آزادی ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ در ﻗﯿﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد و ﺗﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﺎم ﻓﺮزﻧﺪی را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ.
۶ﺧﺪا ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪان او ﻫﺴﺘﯿﺪ ،روح ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ و اﯾﻦ روح ﻓﺮﯾﺎد زده ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اَﺑﺎ،
ای ﭘﺪر۷ «.ﭘﺲ ﺗﻮ دﯾﺮ ﺑﺮده ﻧﯿﺴﺘ ،ﺑﻠﻪ ﭘﺴﺮی و ﭼﻮن ﭘﺴﺮ
ﻫﺴﺘ ،ﺧﺪا ﺗﻮ را وارث ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﺮاﻧ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﺮای ﻏﻼﺗﯿﺎن
۸در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﻪ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ،
ﺧﺪاﯾﺎﻧ را ﮐﻪ وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺪﮔ ﻣﮐﺮدﯾﺪ۹ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن

ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ـ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮﯾﻢ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﺪ ـ ﭼﻮﻧﻪ
ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻃﻔﻼﻧﻪ و ﭘﺴﺖ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ؟ ﭼﺮا ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دوﺑﺎره
ﺑﺮدﮔﺎن آن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﻮﯾﺪ؟ ۱۰روزﻫﺎ ،ﻣﺎه ﻫﺎ ،ﻓﺼﻞ ﻫﺎ و ﺳﺎل ﻫﺎی
ﻣﺨﺼﻮﺻ را ﻧﺎه ﻣ دارﯾﺪ۱۱ .ﻣ ﺗﺮﺳﻢ ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺎﺗ را ﮐﻪ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺸﯿﺪه ام ﺑﻪ ﻫﺪَر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!
۱۲ای ﺑﺮادران ،از ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ ،ﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ
ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺪه ام؟ ﻣﻦ ﻧﻤﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪی ﮐﺮده اﯾﺪ۱۳ .ﺷﻤﺎ
ﻣ داﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﻣﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﺎرت دادم ۱۴و اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷ ﻣﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺨﺘ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ،ﻣﺮا ﺧﻮار ﻧﺸﻤﺮدﯾﺪ و از ﻣﻦ روﯾﺮدان ﻧﺸﺪﯾﺪ.
ﺑﺮﻋﺲ ،ﻃﻮری از ﻣﻦ ﭘﺬﯾﺮاﯾ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪا ﯾﺎ ﺣﺘ
ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﺑﻮدم۱۵ .ﭘﺲ آن رﺿﺎﻣﻨﺪی ای ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ داﺷﺘﯿﺪ
ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ﻣﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺪون ﺷ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻤﻦ ﻣ ﺑﻮد
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣ دادﯾﺪ۱۶ .آﯾﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﻇﻬﺎر
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎ ﺷﺪه ام؟
۱۷ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،آن اﺷﺨﺎﺻ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ ،ﻧﯿﺖ
ﺷﺎن ﺧﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ! آن ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
را از ﻣﻦ ﺟﺪا ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن
دﻫﯿﺪ۱۸ .ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدن در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾ ﻫﺪف ﻋﺎﻟ و
ﻫﻤﯿﺸ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻢ۱۹ .ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،ﺑﺎر دﯾﺮ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدری در وﻗﺖ
زاﯾﻤﺎن ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس درد ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺷﻞ ﻣﺴﯿ در ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺪا
ﺷﻮد۲۰ .ای ﮐﺎش اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ دﯾﺮی ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻔﺘﻢ .ﻓﻌﻼ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺮان ﻫﺴﺘﻢ!

ﺳﺎرا و ﻫﺎﺟﺮ
۲۱ﺑﻮﺋﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ،ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﻣﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺗﻮرات ﻣﮔﻮﯾﺪ ،ﻧﻤ ﺷﻨﻮﯾﺪ؟ ۲۲زﯾﺮا در ﺗﻮرات
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ دو ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ،ﯾ از ﮐﻨﯿﺰ و دﯾﺮی
از زن آزاد۲۳ .ﭘﺴﺮ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺴﺮ زن آزاد
در ﻧﺘﯿﺠﮥ وﻋﺪۀ ﺧﺪا ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ۲۴ .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﺑﺮای ﺗﺸﺒﯿﻪ
ﻣ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .اﯾﻦ دو زن ـ دو ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ـ ﯾ از
ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﺷﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧ ﺑﺮای ﺑﺮدﮔ ﻣ آورد و اﺳﻤﺶ
ﻫﺎﺟﺮ اﺳﺖ۲۵ .ﻫﺎﺟﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻨﻮﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ در ﺑﻨﺪﮔ ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ.
۲۶اﻣﺎ ،اورﺷﻠﯿﻢ آﺳﻤﺎﻧ آزاد و ﻣﺎدر ﻫﻤﮥ ﻣﺎﺳﺖ۲۷ ،زﯾﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ:
»ﺷﺎدﺑﺎش ای زﻧ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺰاﯾﯿﺪه ای و ای ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ درد زاﯾﻤﺎن
را ﻧﭽﺸﯿﺪه ای.
ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻦ و از ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﺻﺪا درآی ،زﯾﺮا ﻓﺮزﻧﺪان زن ﺑﮐﺲ از
ﻓﺮزﻧﺪان زن ﺷﻮﻫﺮدار ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﺪ«.
۲۸اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ای ﺑﺮادران ،ﺑﻨﺎﺑﺮ وﻋﺪۀ ﺧﺪا ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺤﺎق
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﺪ۲۹ .در آن زﻣﺎن ،ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟ
زاﺋﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺮزﻧﺪی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت روح ﺧﺪا ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺖ آزار
ﻣ داد و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ۳۰ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﻨﯿﺰ و ﭘﺴﺮش را ﺑﯿﺮون ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﭘﺴﺮ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﯿ وﺟﻪ
ﻫﻢ ارث ﺑﺎ ﭘﺴﺮ زن آزاد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۳۱ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﺑﺮادران ،ﻣﺎ
ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻨﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﻠﻪ اوﻻد زن آزاد ﻣ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

آزادی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ

۵

۱ﺑﻠ ﻣﺎ آزادﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺴﯿ ﻣﺎ را رﻫﺎﯾ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﭘﺲ در اﯾﻦ

آزادی اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﺮ ﯾﻮغ ﺑﻨﺪﮔ ﺑﻪ ﮔﺮدن
ﺷﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
۲ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ ،اﮔﺮ ﺳﻨﺖ ﺷﻮﯾﺪ
دﯾﺮ ﻣﺴﯿ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﯿ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪارد! ۳ﺑﺎر دﯾﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﮐﻨﻢ :اﮔﺮ ﮐﺴ ﺳﻨﺖ ﺷﻮد ،ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ از ﺗﻤﺎم اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ! ۴و ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﺟﺮای ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﺎدل
ﺷﻤﺮده ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺴﯿ ﻗﻄ ﮐﺮده و از
ﻓﯿﺾ ﺧﺪا دور اﻓﺘﺎده اﯾﺪ۵ .ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ روح اﻟﻘﺪس در اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺠﺎم
اﻣﯿﺪ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨ ﻋﺪاﻟﺘ ﮐﻪ از راه اﯾﻤﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣ ﺑﺮﯾﻢ۶ .ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿ اﺳﺖ ،داﺷﺘﻦ و ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺧﺘﻨﻪ
ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻤ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻤﻞ
ﻣﮐﻨﺪ.
۷ﺷﻤﺎ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﻣ رﻓﺘﯿﺪ! ﭼﻪ ﮐﺴ ﺷﻤﺎ را ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ
ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﭘﯿﺮوی ﻧﻨﯿﺪ؟ ۸اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺮﯾ از ﺟﺎﻧﺐ آن ﮐﺴ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ را دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ! »۹ﻓﻘﻂ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﮥ ﮐﻤ
ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻤﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮﺳﺪ۱۰ «.ﻣﻦ در ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻘﯿﺪۀ دﯾﺮی ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و آﻧﻪ ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﻤﺎﺳﺖ
ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰای اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
۱۱

و اﻣﺎ ﻣﻦ ،ای ﺑﺮادران ،اﮔﺮ ـ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ـ ﻫﻨﻮز ﻟﺰوم ﺳﻨﺖ

را اﻋﻼم ﻣﮐﻨﻢ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎز ﻫﻢ ﺟﻔﺎ ﻣ ﺑﯿﻨﻢ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را
ﻣﮐﺮدم دﯾﺮ ﮐﺴ از ﭘﯿﺎم ﺻﻠﯿﺐ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻤ ﺷﺪ! ۱۲ای ﮐﺎش

آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺳﻨﺖ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﻨﺖ ﺧﻮد را
ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﮐﺮده ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﻨﻘﻄ ﺳﺎزﻧﺪ.
۱۳ای ﺑﺮادران ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آزادی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ،وﻟ ﻧﺬارﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
آزادی ﺑﻪ ﺑ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﺑﺮای ﺑﺮ آوردن ﻫﻮﺳﻬﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺷﻤﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﯾﺪﯾﺮ را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ۱۴ .زﯾﺮا ﺗﻤﺎﻣ
ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﯾ ﺣﻢ ﺧﻼﺻﻪ ﻣ ﺷﻮد» :ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ات را ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻮدت دوﺳﺖ ﺑﺪار۱۵ «.اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﭼﻨ و دﻧﺪان ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ
ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً ﯾﺪﯾﺮ را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

ﺛﻤﺮات روح و اﻋﻤﺎل ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧ
۱۶ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪ،
ﺑﻪ ﻫﯿ وﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻫﺎی ﻧﻔﺲ را ارﺿﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد۱۷ .زﯾﺮا
ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻧﻔﺴﺎﻧ ﺧﻼف روح اﻟﻘﺪس و آرزو ﻫﺎی روح اﻟﻘﺪس ﺑﺮ
ﺧﻼف ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧ اﺳﺖ و اﯾﻦ دو ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﺪﯾﺮﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﭽﻪ را دل ﺗﺎن ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
۱۸اﻣﺎ اﮔﺮ روح ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ در ﻗﯿﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ.
۱۹اﻋﻤﺎل ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧ آﺷﺎرﻧﺪ :زﻧﺎ ،ﻧﺎﭘﺎﮐ ،ﻫﺮزﮔ،
۲۰ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ،ﺟﺎدوﮔﺮی ،دﺷﻤﻨ ،ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮﯾ ،رﺷ ،ﺧﺸﻢ،
ﺧﻮدﺧﻮاﻫ ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ،دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ،ﺣﺴﺎدت ،ﻣﺴﺘ ،ﻋﯿﺎﺷ و
اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ۲۱ .اﮐﻨﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل را ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ در ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﻧﺼﯿﺒ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ.
۲۲اﻣﺎ ﺛﻤﺮه ای ﮐﻪ روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣ آورد :ﻣﺤﺒﺖ ،ﺧﻮﺷ،

ﺳﻼﻣﺘ ،ﺑﺮدﺑﺎری ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ،ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫ ،وﻓﺎداری۲۳ ،ﻓﺮوﺗﻨ و
ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
وﺟﻮد ﻧﺪارد ۲۴و آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻧﻔﺴﺎﻧ را ﺑﺎ ﻫﻮس ﻫﺎ و ﺧﻮاﻫﺶ ﻫﺎی آن ﻣﺼﻠﻮب ﮐﺮده اﻧﺪ۲۵ .اﮔﺮ
روح ﺧﺪا ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ زﻧﺪﮔ ﻣﺎﺳﺖ ،او ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ رﻫﺒﺮ زﻧﺪﮔ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
۲۶ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ و ﯾﺪﯾﺮ را ﻧﺮﻧﺠﺎﻧﯿﻢ و ﺑﺮ ﯾﺪﯾﺮ ﺣﺴﺎدت
ﻧﻮرزﯾﻢ.

ﺣﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﺎرﻫﺎی ﯾﺪﯾﺮ

۶

۱ای ﺑﺮادران ،اﮔﺮ ﮐﺴ در ﺣﯿﻦ ارﺗﺎب ﺧﻄﺎ دﯾﺪه ﺷﻮد ﺷﻤﺎ

ﮐﻪ روﺣﺎﻧ ﻫﺴﺘﯿﺪ او را ﺑﺎ اﺧﻼص ﺑﻪ راه راﺳﺖ آورﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮد را
ﻧﻬﺪارﯾﺪ ﻣﺒﺎدا ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺨﻮش وﺳﻮﺳﻪ ﺷﻮﯾﺪ۲ .ﺑﺎرﻫﺎی ﯾﺪﯾﺮ

را ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻢ ﻣﺴﯿ را ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد.
۳اﮔﺮ ﮐﺴ ﺧﻮد را ﺷﺨﺺ ﺑﺰرﮔ ﺑﺪاﻧﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ،
ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻣ دﻫﺪ۴ .ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ و اﮔﺮ
رﻓﺘﺎرش ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻮد ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﮐﻨﺪ و ﻟﺰوﻣ ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﺮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺪ۵ ،زﯾﺮا ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﺎر ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﺪ.
۶ﻫﺮ ﮐﻪ در ﮐﻼم ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ را در ﺗﻤﺎم ﻧﻌﻤﺎت ﺧﻮﯾﺶ
ﺷﺮﯾ ﺳﺎزد.
۷ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮرﯾﺪ ،ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪا را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ ،زﯾﺮا آﻧﭽﻪ
آدﻣ ﺑﺎرد ،ﻫﻤﺎن را درو ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد۸ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺬر در
ﮐﺸﺘﺰار ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎرد ،از آن ﺧﺮﻣﻦ ﻣﺮگ را درو ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
و اﮔﺮ در ﮐﺸﺘﺰار روح ﺧﺪا ﺑﺎرد از روح زﻧﺪﮔ اﺑﺪی را درو

ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد۹ .از اﻧﺠﺎم ﻧﯿﻮﮐﺎری ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﯾﻢ زﯾﺮا اﮔﺮ دﺳﺖ از
ﮐﺎر ﻧﺸﯿﻢ در وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را درو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
۱۰ﭘﺲ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﯿ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در اﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ اﻋﻀﺎی ﯾ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺧﺎﺗﻤﻪ
۱۱ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮوف درﺷﺘ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ۱۲ .ﻣﻘﺼﻮد آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً آن ﻫﺎ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﻠﯿﺐ
ﻣﺴﯿ ﺟﻔﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ۱۳ .ﺣﺘ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﺠﺎ
ﻧﻤ آورﻧﺪ! آن ﻫﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻨﺖ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ
در ﯾ ﻋﻤﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﻓﺨﺮ ﮐﻨﻨﺪ۱۴ .و اﻣﺎ ﻣﻦ ،ﺧﺪا ﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺻﻠﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﻓﺨﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن،
دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ۱۵ .ﺷﺪن ﯾﺎ ﻧﺸﺪن ﺳﻨﺖ
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻮ اﻫﻤﯿﺖ دارد۱۶ .ﺑﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ
در زﻧﺪﮔ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺣﻘﯿﻘ ﺧﺪا ،ﺳﻼﻣﺘ و رﺣﻤﺖ ﺑﺎد.
۱۷دﯾﺮ ﻫﯿ ﮐﺲ ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﻦ ﻧﺸﻮد ،زﯾﺮا داغ ﻫﺎﯾ ﻣﺴﯿ را ﺑﺮ ﺑﺪن
ﺧﻮد دارم.
۱۸ای ﺑﺮادران ،ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﺎ روح ﺷﻤﺎ ﺑﺎد،
آﻣﯿﻦ.
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