رﺳﺎﻟﮥ ﭘﻮﻟُﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ روﻣﯿﺎن
ﻣﻌﺮﻓ رﺳﺎﻟﻪ
رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن ﻃﻮﻻﻧ ﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﭘﻮﻟُﺲ رﺳﻮل اﺳﺖ .ﭘﻮﻟُﺲ وﻗﺘﯿﻪ آﻣﺎدﮔ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ روم و
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻠﯿﺴﺎی آﻧﺠﺎ را ﻣﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻧﻮﺷﺖ .ﭘﻮﻟُﺲ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ روم ﺑﻪ ﮐﻤ اﯾﻤﺎﻧﺪاران آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮود .وﻗﺘﯿﻪ او در ﺷﺮق ﺑﺮای
اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺠﯿﻞ و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم داد ،ﺑﻪ ﻓﺮ اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺠﯿﻞ در
ﻏﺮب ﺷﺪ.
در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم روح اﻟﻘﺪس ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد اﯾﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤ و ﻣﻌﻨ
ﻋﻤﻠ اﯾﻦ اﯾﻤﺎن را در زﻧﺪﮔ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺗﻮﺿﯿ ﻣ دﻫﺪ .او ﻣﮔﻮﯾﺪ ،اﻧﺠﯿﻞ آﺷﺎر ﻣ
ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﻮد ،راﺑﻄﮥ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺧﻮد اﺻﻼح ﻣﮐﻨﺪ.
ﻓﺮق ﻧﻤﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾ ﺷﺨﺺ ﯾﻬﻮدی ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ
راﺑﻄﮥ او ﺑﺎ ﺧﺪا اﺻﻼح ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﭘﻮﻟُﺲ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺮح ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﮥ راﺑﻄﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﯿﻪ ﯾ ﺷﺨﺺ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ روح ﺧﺪا ﮐﻪ در او زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﻨﺪ ،ﻗﻮت ﻣ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرت ﮔﻨﺎه و ﺷﯿﻄﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﻋﻼوه ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿ ﻫﺪف ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻟﻬ ﻣ ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﺮا ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻧﺎزل ﮐﺮد
و ﭼﻄﻮر ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻋﯿﺴ را ﮐﻪ از ﻗﻮم آﻧﻬﺎ ﺑﻮد رد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪ.
در اﺧﯿﺮ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣ ﭘﺮدازد و ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎم ﻫﺎی
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ﺷﺨﺼ ،رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣ رﺳﺎﻧﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻓﺼﻞ ۱۷ ‐ ۱ :۱
ﺿﺮورت ﺑﻪ ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﺎری :ﻓﺼﻞ ۲۰ :۳ ‐ ۱۸ :۱
راه ﺧﺪا ﺑﺮای ﻧﺠﺎت :ﻓﺼﻞ ۲۵ :۴ ‐ ۲۱ :۳
زﻧﺪﮔ ﺗﺎزه در ﻣﺴﯿ :ﻓﺼﻞ ۸ ‐ ۵
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا :ﻓﺼﻞ ۱۱ ‐ ۹
رﻓﺘﺎر ﻣﺴﯿﺤ :ﻓﺼﻞ ۱۳ :۱۵ ‐ ۱ :۱۲
ﺧﺎﺗﻤﻪ و ﺳﻼم ﻫﺎی ﺷﺨﺼ :ﻓﺼﻞ ۲۷ :۱۶ ‐ ۱۴ :۱۵
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۱

۱از ﻃﺮف ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻨﺪۀ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ و رﺳﻮﻟ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺑﺸﺎرت اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و

ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
۳

۲

ﺧﺪا اﻧﺠﯿﻞ را ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﻧﺒﯿﺎی ﺧﻮد در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس وﻋﺪه داد .اﯾﻦ اﻧﺠﯿﻞ
۴

درﺑﺎرۀ ﭘﺴﺮ او ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻢ از ﻧﺴﻞ داود ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و
ﺑﺎ زﻧﺪه ﺷﺪﻧﺶ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ روح ﻗﺪوﺳﯿﺖ ،او ﭘﺴﺮ
ﺧﺪاﺳﺖ۵ .ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﯿﺾ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ رﺳﻮﻻن او ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﻤﮥ ﻣﻠﺖ
ﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻤﺎن و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺴﯿ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ۶اﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ روﻣﯿﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را دﻋﻮت ﻓﺮﻣﻮده ﺗﺎ از آنِ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺷﻮﯾﺪ.
۷ﻣﻦ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﺎن ﺧﺪا در روم ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪه اﯾﺪ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ .ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘ از ﻃﺮف ﺧﺪا ،ﭘﺪر ﻣﺎ ،و ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎد.

دﻋﺎی ﺷﺮﮔﺰاری
۸ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺷﺮ ﻣﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا
۹

اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪا ،آن ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ او را ﺑﺎ اﻋﻼم اﻧﺠﯿﻞ
درﺑﺎرۀ ﭘﺴﺮش از دل و ﺟﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ۱۰ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در وﻗﺖ دﻋﺎ ﺷﻤﺎ
را ﺑﯿﺎد ﻣ آورم و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻣﺎن اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ
دﯾﺪن ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮم زﯾﺮا ۱۱ﺑﺴﯿﺎر آرزوﻣﻨﺪم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺗﺎ از ﺑﺮﮐﺖ روﺣﺎﻧ ﺷﻤﺎ را
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ۱۲ .ﻣﻘﺼﺪم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ﻫﻤﺪﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ﻣﻦ و ﻣﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ.
۱۳ای ﺑﺮادران ،ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻢ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﭼﯿﺰی ﻣﺮا از اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎزداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ام ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ ﻫﺎی
دﯾﺮ ﺛﻤﺮی ﯾﺎﻓﺘﻢ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﺑﻢ۱۴ .زﯾﺮا ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ ـ از ﻣﺮدم ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
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ﺗﺎ وﺣﺸﯿﺎن ،از روﺷﻨﻔﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺎداﻧﺎن ـ دﯾﻨ ﺑﻪ ﮔﺮدن دارم۱۵ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻮق دارم ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺧﻮد اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در روم ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮﯾﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﻗﺪرت اﻧﺠﯿﻞ
۱۶

زﯾﺮا ﻣﻦ از اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺠِﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ؛ از آﻧﺮو ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ ،ﻗﺪرت ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻫﺮﮐﺲ

ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورد ،اول ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﺳﭙﺲ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن

۱۷

زﯾﺮا اﻧﺠﯿﻞ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا

ﭼﻮﻧﻪ آدﻣﯿﺎن را ﻋﺎدل ﻣ ﺷﻤﺎرد و اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮥ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ«.

ﮔﻨﺎه ﺑﺸﺮ
۱۸ﻏﻀﺐ ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻨﺎه و ﺷﺮارت ﻣﺮدﻣ ﻧﺎزل ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔ
ﺷﺮارت آﻣﯿﺰ ﺷﺎن ﻣﺎﻧ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ۱۹ .ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺮﺣﻖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا آﻧﭽﻪ آدﻣﯿﺎن درﺑﺎرۀ ﺧﺪا ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﺑﺮ آن ﻫﺎ آﺷﺎر اﺳﺖ زﯾﺮا
ﺧﺪا آن را در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ۲۰ .از زﻣﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ دﻧﯿﺎ ،ﺻﻔﺎت
ﻧﺎدﯾﺪﻧ او ﯾﻌﻨ ﻗﺪرت ازﻟ و اُﻟﻮﻫﯿﺖ او در ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ او آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ روﺷﻨ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺷﻮد و از اﯾﻦ رو آن ﻫﺎ اﺑﺪاً ﻋﺬری ﻧﺪارﻧﺪ.

۲۱

اﮔﺮﭼﻪ آن ﻫﺎ ﺧﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ وﻟ

آن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ اوﺳﺖ او را ﺗﺮﯾﻢ و ﺷﺮﮔﺬاری ﻧﺮدﻧﺪ .در ﻋﻮض اﻓﺎر ﺷﺎن
ﮐﺎﻣﻼ ﭘﻮچ ﮔﺸﺘﻪ و ﻋﻘﻞ ﻧﺎﻗﺺ آن ﻫﺎ ﺗﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ۲۲ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﺣﻤﺖ
ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎدان ﻫﺴﺘﻨﺪ۲۳ .آن ﻫﺎ ﺟﻼل ﺧﺪای اﺑﺪی را ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎﯾ ﺷﺒﯿﻪ
اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
۲۴ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺷﻬﻮات و ﻫﻮﺳﻬﺎی ﺧﻮد ﺷﺎن در ﻧﺎﭘﺎﮐ واﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﯾﺪﯾﺮ ﺑﺪن ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻧﺪ۲۵ .آﻧﻬﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺪا را ﺑﻪ دروغ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و
آﻓﺮﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻮض ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ ،آﻓﺮﯾﺪﮔﺎری ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ
ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﺖ.

۴ / ۳۷
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۲۶ﻟﺬا ﺧﺪا آدﻣﯿﺎن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻬﻮات ﻧﻨﯿﻦ ﺧﻮد ﺷﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺘ زﻧﻬﺎ رواﺑﻂ ﻃﺒﯿﻌ
ﺟﻨﺴ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ۲۷ .ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮدان رواﺑﻂ ﺟﻨﺴ
ﻃﺒﯿﻌ را ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در آﺗﺶ ﺷﻬﻮت ﺑﺮای ﻫﻢ ﺟﻨﺴﺎن ﺧﻮد ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺮدان
ﻣﺮﺗﺐ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و ﻧﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺮدان دﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ و در وﺟﻮد ﺧﻮد ﺷﺎن ﻣﺠﺎزاﺗ را ﮐﻪ
ﺳﺰاوار ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻼﻓﺎری اﺳﺖ ،دﯾﺪﻧﺪ.
۲۸ﭼﻮن آن ﻫﺎ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳ را اﻣﺮی ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷﻤﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪا آن ﻫﺎ را ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻓﺎر ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺎن
ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ۲۹ .آن ﻫﺎ از اﻧﻮاع ﺷﺮارت و ﺑﺪی و ﻃﻤ و
ﺑﺪﺧﻮاﻫ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﺴﺎدت و آدﻣﺸ و ﻧﺰاع و ﻓﺮﯾﺒﺎری و ﺑﺪ ﻧﯿﺘ ﭘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آن ﻫﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ

۳۰

و از ﯾﺪﯾﺮ ﺑﺪﮔﻮﯾ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،از ﺧﺪا ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ،ﻇﺎﻟﻢ و

ﻣﻐﺮور و ﻻﻓﺰن و ﺳﺎزﻧﺪۀ ﺑﺪﯾﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺳﺮﭘﯿﭽ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﺑ وﻓﺎ و ﺑ ﻣﺤﺒﺖ و ﺑ رﺣﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۳۱

ﺑ ﻓﻬﻢ،

۳۲

و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻢ ﺧﺪا را ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮﮔﻨﺪ وﻟ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮد ﺷﺎن اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﻪ
دﯾﺮان را ﻧﯿﺰ در اﻧﺠﺎم آن ﻫﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﺪا

۲

۱و اﻣﺎ ای آدﻣ ،ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ دﯾﺮان ﻗﻀﺎوت ﻣﮐﻨ؟ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷ

ﻫﯿﭽﻮﻧﻪ ﻋﺬری ﻧﺪاری زﯾﺮا وﻗﺘ ﺗﻮ دﯾﺮان را ﻣﻼﻣﺖ ﻣﮐﻨ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﺎن
ﮐﺎری را ﮐﻪ آن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫ ،ﺧﻮدت را ﻣﻼﻣﺖ ﻣﮐﻨ۲ .ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ
وﻗﺘ ﺧﺪا اﺷﺨﺎﺻ را ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻣﻼﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺣﻖ دارد۳ .آﯾﺎ ﺗﻮ ﮔﻤﺎن
ﻣﮐﻨ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮدن دﯾﺮان از ﺟﺰا ﻓﺮار ﺧﻮاﻫ ﮐﺮد! در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎ را
اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫ؟ ۴آﯾﺎ ﻓﺮاواﻧ ﻣﻬﺮ و ﺑﺮدﺑﺎری و ﺻﺒﺮ ﺧﺪا را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣ ﺷﻤﺎری؟ ﻣﺮ
ﻧﻤ داﻧ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ؟ ۵ﺑﺎ
ﺳﺨﺖ دﻟ و ﺑ ﻣﯿﻠ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ،ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎ روز ﻇﻬﻮر ﻏﻀﺐ ﺧﺪا و
داوری ﻋﺎدﻻﻧﮥ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣ ﺳﺎزی۶ .زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻋﻤﺎﻟ ﮐﻪ
۵ / ۳۷
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ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﺟﺮ ﯾﺎ ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﺪ داد۷ .ﺑﻌﻀ ﻣﺮدم ،ﻧﯿﻮﯾ را دﻧﺒﺎل ﻣﮐﻨﻨﺪ و در
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﺰت و ﺷﺮف و زﻧﺪﮔ ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ داد.
۸ﺑﻌﻀ ﻣﺮدم ﺧﻮدﺧﻮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ را رد ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺎراﺳﺘ ﻣ روﻧﺪ ،آن ﻫﺎ
۹

ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﮥ آدﻣﯿﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺪی را ﺑﺠﺎ ﻣ آورﻧﺪ،
ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اول ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن.

۱۰

اﻣﺎ ﺧﺪا

ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﯿﻮﮐﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻋﺰت و ﺷﺮف و ﺳﻼﻣﺘ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،اول ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن

۱۱

زﯾﺮا ﺧﺪا ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤ ﺷﻮد.

۱۲

ﻫﻤﮥ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳ ﮔﻨﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ

و ﻫﻤﮥ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻨﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺤﻮم ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۱۳

زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻫﯿ ﮐﺲ را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻋﺎدل ﻧﻤ ﺳﺎزد ،ﺑﻠﻪ

ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

۱۴

ﻫﺮﮔﺎه ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﻪ دارای ﺷﺮﯾﻌﺖ

ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد ﺷﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﺘﺒ ﻧﺪارﻧﺪ۱۵ ،رﻓﺘﺎر ﺷﺎن ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﺷﺮﯾﻌﺖ در
ﻗﻠﺐ ﻫﺎی ﺷﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و وﺟﺪان ﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ درﺳﺘ اﯾﻦ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ .زﯾﺮا اﻓﺎر
ﺷﺎن ﯾﺎ آن ﻫﺎ را ﻣﻼﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﯾﺎ از آن ﻫﺎ دﻓﺎع ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ۱۶ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺸﺎرﺗ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻣ دﻫﻢ ،در روزی ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﻫﻤﮥ اﻓﺎر ﭘﻨﻬﺎﻧ دل ﻫﺎی آدﻣﯿﺎن را
داوری ﻣﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﺷﺮﯾﻌﺖ
۱۷اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺧﻮد را ﯾﻬﻮدی ﻣ ﻧﺎﻣ و ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻫﺴﺘ و از اﯾﻨﻪ ﺧﺪا را
ﻣ ﺷﻨﺎﺳ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﻣﮐﻨ۱۸ ،و ارادۀ او را ﻣ داﻧ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ای ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻋﺎﻟ را ﺑﺮﺗﺮ ﻣ داﻧ۱۹ و ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤ ﻫﺴﺘ ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻮران و
ﻧﻮر ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺗﺎرﯾ۲۰ و اﺳﺘﺎد ﻧﺎداﻧﺎن و ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣ ﺑﺎﺷ و ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﯾﻌﺘ ﻫﺴﺘ
ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ۲۱ .ﭘﺲ ﺗﻮ ﮐﻪ دﯾﺮان را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫ ،ﭼﺮا ﺧﻮد را

۶ / ۳۷
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ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻤ دﻫ؟ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﮐﻨ دزدی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ ﺧﻮدت دزدی ﻧﻤﮐﻨ؟ ۲۲ﺗﻮ
ﮐﻪ ﻣﮔﻮﺋ زﻧﺎ ﻧﻦ ،آﯾﺎ ﺧﻮدت زﻧﺎ ﻧﻤﮐﻨ؟ ﺗﻮ ﮐﻪ از ﺑﺘﻬﺎ ﻧﻔﺮت داری ،آﯾﺎ ﺧﻮد ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ
را ﻏﺎرت ﻧﻤﮐﻨ؟ ۲۳ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻓﺨﺮ ﻣﮐﻨ ،آﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺑ ﺣﺮﻣﺘ ﻧﻤﮐﻨ؟

۲۴

ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻤﺎ ،ﻣﺮدﻣﺎن ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد ﻧﺎم ﺧﺪا

را ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ«.
۲۵ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨ ،ﺳﻨﺖ ﺗﻮ ارزش دارد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﺮﭘﯿﭽ
ﻧﻤﺎﯾ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ ﺳﻨﺖ ﻧﺸﺪه ای۲۶ .اﮔﺮ ﯾ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
از اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﯾﺎ ﺧﺪا او را ﺳﻨﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد؟

۲۷

و

ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﺟﺴﻤﺎً ﺳﻨﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟ اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ ،ﺗﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد
داﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب و ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺳﻨﺖ ،از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﺠﺎوز ﻣﮐﻨ ،ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

۲۸

زﯾﺮا

ﯾﻬﻮدی ﺣﻘﯿﻘ ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﯾﻬﻮدی ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻨﺖ واﻗﻌ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﻋﻤﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧ
ﻧﯿﺴﺖ۲۹ .ﺑﻠﻪ ﯾﻬﻮد واﻗﻌ ﺷﺨﺼ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎﻃﻦ ﯾﻬﻮدی ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨ ﻗﻠﺒﺶ ﺳﻨﺖ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ،ﮐﺎر روح ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﮐﺎر ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺘﻮب .ﺳﺘﺎﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺺ
از ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻧﻪ از اﻧﺴﺎن.

۳

۱ﭘﺲ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﭼﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن دارﻧﺪ؟ ﯾﺎ ﺳﻨﺖ ﭼﻪ ارزﺷ دارد؟ ۲اﻟﺒﺘﻪ از

ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ارزش ﻓﺮاوان دارد ،اول آﻧﻪ ﺧﺪا ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﭙﺮد۳ .اﻣﺎ اﮔﺮ

ﺑﻌﻀ از آن ﻫﺎ اﻣﯿﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،آﯾﺎ ﺑ وﻓﺎﺋ آن ﻫﺎ وﻓﺎداری ﺧﺪا را ﺑﺎﻃﻞ ﻣ ﺳﺎزد؟ ۴ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻪ!
ﺣﺘ اﮔﺮ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ دروﻏﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﺪا راﺳﺘﻮ اﺳﺖ! ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
»ﮐﻼﻣ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ای راﺳﺖ ﺑﻮده و داوری ﺗﻮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ«.
۵اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺮارت ﻣﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا را ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﺎر ﻣ ﺳﺎزد ﭼﻪ ﺑﻮﺋﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺪا ﻣﺎ را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑ اﻧﺼﺎﻓ ﻣﮐﻨﺪ؟ )ﻣﺜﻞ آدﻣﯿﺎن ﺳﺨﻦ
ﻣﮔﻮﯾﻢ( ۶ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻪ! اﮔﺮ ﺧﺪا ﻋﺎدل ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ دﻧﯿﺎ را داوری ﮐﻨﺪ؟
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۷اﻣﺎ اﮔﺮ دروغ ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ راﺳﺘ ﺧﺪا ﺟﻼل او را ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﺎر ﻣﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻣﻼﻣﺖ ﻣ ﺷﻮم؟ ۸ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﻮﺋﯿﻢ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺑﺪی ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از آن
ﺧﻮﺑ ﺑﻪ ﺑﺎر آﯾﺪ؟« در واﻗ ﻋﺪه ای ﺗﻬﻤﺖ زﻧﺎن ﮔﺰارش داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ ،ﻣﺤﻮﻣﯿﺖ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺠﺎﺳﺖ.

ﻫﯿ ﮐﺲ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻋﺎدل ﻧﯿﺴﺖ
۹

ﭘﺲ ﭼﻪ؟ آﯾﺎ ﻣﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن از ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن وﺿ ﺑﻬﺘﺮی دارﯾﻢ؟ اﺑﺪاً ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺸﺎن

دادﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﻫﻤﻪ در ﮔﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
»ﺣﺘ ﯾ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﺪ.

۱۰

ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

۱۱

ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﯾﺎ ﺟﻮﯾﺎی ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.

۱۲ﻫﻤﮥ آدﻣﯿﺎن از ﺧﺪا روﮔﺮداﻧﯿﺪه اﻧﺪ ،ﻫﻤ از راه راﺳﺖ دور ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﺣﺘ ﯾ ﻧﻔﺮ
ﻧﯿﻮﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
۱۳ﮔﻠﻮی ﺷﺎن ﻣﺜﻞ ﻗﺒﺮ روﺑﺎز اﺳﺖ ،زﺑﺎن ﺷﺎن را ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ دادن ﺑﻪﮐﺎر ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و از
ﻟﺐ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧ ﻣﻬﻠ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻫﺮِ ﻣﺎر ﺟﺎری اﺳﺖ.
۱۴دﻫﺎن ﺷﺎن ﭘﺮ از دﺷﻨﺎم ﻫﺎی زﻧﻨﺪه و ﺑﺪی اﺳﺖ۱۵ ،و ﭘﺎﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﺮای ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
ﺗﻨﺪرو اﺳﺖ۱۶ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣ روﻧﺪ ،وﯾﺮاﻧ و ﺑﺪﺑﺨﺘ ﺑﺠﺎ ﻣﮔﺬارﻧﺪ۱۷ ،و راه ﺻﻠ و
ﺳﻼﻣﺘ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ۱۸ .ﺧﺪا ﺗﺮﺳ ﺑﻨﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻤ رﺳﺪ«.
۱۹ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ روی ﺳﺨﻦ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوان ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ دﻫﺎﻧ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و
ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻠﺰم و ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺪاﻧﻨﺪ۲۰ .زﯾﺮا ﻫﯿ اﻧﺴﺎﻧ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻧﻤ ﺷﻮد .ﮐﺎر ﺷﺮﯾﻌﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﻨﺎه را
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
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ﻋﺪاﻟﺖ از راه اﯾﻤﺎن
۲۱

اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺗﻮرات و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺮ آن ﺷﻬﺎدت داده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪه

اﺳﺖ .ﺧﺪا ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ

۲۲

و ﻓﻘﻂ از راه اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﻫﻤﮥ

اﯾﻤﺎﻧﺪاران را ﻋﺎدل ﻣ ﺷﻤﺎرد ،زﯾﺮا ﻫﯿ ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﯿﺴﺖ،

۲۳

ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﻧﺪ و از ﺟﻼل

ﺧﺪا ﮐﻢ آﻣﺪه اﻧﺪ۲۴ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺒﻬﺎی آزادی
آن ﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮر راﯾﺎن ،ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۵ .زﯾﺮا ﺧﺪا ﻣﺴﯿ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ـ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮن او ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ ـ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ
ﻫﻤﻪ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﺪا ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺑﺮدﺑﺎری ﺧﻮد ﮔﻨﺎﻫﺎن آدﻣﯿﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ

۲۶

ﺗﺎ در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ

ﺛﺒﻮت ﺑﺮﺳﺪ ،ﯾﻌﻨ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﻋﺎدل اﺳﺖ و ﮐﺴ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴ اﯾﻤﺎن ﻣ آورد
ﻋﺎدل ﻣ ﺷﻤﺎرد.
۲۷ﭘﺲ ﻓﺨﺮ ﮐﺮدن ﭼﻪ ﻣﻌﻨ دارد؟ ﺟﺎﺋ ﺑﺮای آن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم
دادن ﺷﺮﯾﻌﺖ؟ ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﻠﻪ ﭼﻮن اﯾﻤﺎن ﻣ آورﯾﻢ۲۸ .زﯾﺮا ﻣﺎ ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
اﯾﻤﺎن ،ﺑﺪون اﺟﺮای ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻣ ﺷﻮﯾﻢ.

۲۹

آﯾﺎ ﺧﺪا ﻓﻘﻂ ﺧﺪای ﯾﻬﻮدﯾﺎن

اﺳﺖ؟ ﻣﺮ ﺧﺪای ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺴﺖ۳۰ .ﺧﺪا ﯾ اﺳﺖ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن را
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻤﺎن و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﻧﯿﺰ از راه اﯾﻤﺎن ﻋﺎدل ﻣ ﺳﺎزد۳۱ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ،ﺷﺮﯾﻌﺖ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﻣ دارﯾﻢ؟ ﻧﺨﯿﺮ ،ﻫﺮﮔﺰ! ﺑﻠﻪ آن را اﺳﺘﻮار
ﻣ ﺳﺎزﯾﻢ.

اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﯾﻤﺎﻧﺪار

۴

۱ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت درﺑﺎرۀ ﺟﺪ ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﻮﺋﯿﻢ؟ ۲اﮔﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد

ﭘﯿﺶ ﺧﺪا ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻣ ﺷﺪ ،دﻟﯿﻠ ﺑﺮای ﻓﺨﺮ ﻣ داﺷﺖ اﻣﺎ او ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﯿﺸﺎه
ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﮐﻨﺪ۳ .زﯾﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آورد و ﺧﺪا آن
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اﯾﻤﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب او ﮔﺬاﺷﺖ۴ «.ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ ﻣﺰد ﻣﮔﯿﺮد و
ﻣﺰد او ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤ آﯾﺪ؛ ﺑﻠﻪ ﺣﻖ او اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ۵و اﻣﺎ
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﺣﺘ ﺷﺨﺺ دور از ﺧﺪا را ﻋﺎدل ﻣﮔﺮداﻧﺪ
۶

اﯾﻤﺎن ﻣ آورد ،اﯾﻤﺎن او ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﻤﺮده ﻣ ﺷﻮد .ﺣﻀﺮت داود درﺑﺎرۀ ﺧﻮﺷ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ
ﺧﺪا ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﻤﺎﻟﺶ او را ﻋﺎدل ﻣ ﺳﺎزد ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»۷ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺸ او آﻣﺮزﯾﺪه و ﮔﻨﺎه وی ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
۸

ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه او را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤ آورد«.

۹

آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﻮﺷ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ

ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻠﻖ دارد؟ ﭼﻨﺎﻧﻪ از ﮐﻼم ﺧﺪا ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ» :ﺧﺪا اﯾﻤﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب او ﮔﺬاﺷﺖ«.

۱۰

در آن زﻣﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﭘﯿﺶ از

ﺳﻨﺖ ﺷﺪن او ﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﻌﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از ﺳﻨﺖ ﺷﺪن

۱۱

و ﺳﻨﺖ اش ﻋﻼﻣﺘ ﺑﻮد ﺑﺮای اﺛﺒﺎت

اﯾﻨﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎﻧﺶ ،ﺧﺪا او را ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺳﻨﺖ ﺷﻮد ،ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺑﻮد .و از اﯾﻦ
رو اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﺪر ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن ﻣ آورﻧﺪ و ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺘ
اﮔﺮ ﺳﻨﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ۱۲و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺪر ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﯾﻨﻪ ﺳﻨﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ از اﯾﻤﺎﻧ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ در وﻗﺖ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧ داﺷﺖ،
ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﻨﺪ.

وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﺪا و اﯾﻤﺎن
۱۳ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ وﻋﺪه داد ﮐﻪ ﺟﻬﺎن از آنِ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ وﻋﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
اﻃﺎﻋﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او اﯾﻤﺎن آورد و اﯾﻤﺎن او
ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﻤﺮده ﺷﺪ۱۴ ،زﯾﺮا اﮔﺮ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ داده ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﻨﺪ دﯾﺮ اﯾﻤﺎن آدﻣ ﺑ ﻣﻌﻨ و وﻋﺪۀ ﺧﺪا ﺑ ارزش اﺳﺖ۱۵ ،زﯾﺮا ﺷﺮﯾﻌﺖ،
ﻏﻀﺐ ﺧﺪا را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آورد اﻣﺎ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺠﺎوز از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻫﻢ وﺟﻮد
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ﻧﺪارد.
۱۶

ﭘﺲ اﯾﻦ وﻋﺪه ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﺘ اﺳﺖ ،ﺗﺎ آن ﺑﺮ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣ

ﻧﺴﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای آﻧﺎﻧ ﮐﻪ از ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﯾﻤﺎن ﻣ آورﻧﺪ ،زﯾﺮا اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﺪر ﻫﻤﮥ ﻣﺎﺳﺖ.

۱۷

ﭼﻨﺎﻧﻪ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺗﻮ را ﭘﺪر ﻣﻠﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ام «.از اﯾﻦ رو اﯾﻦ وﻋﺪه در ﻧﻈﺮ
ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورد اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،آن ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﻣ ﺳﺎزد و
ﻧﯿﺴﺘ ﻫﺎ را ﻫﺴﺘ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ۱۸ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﯾﻤﺎن آورد و در آن ﻫﻨﺎم ﮐﻪ ﻫﯿ اﻣﯿﺪی ﻧﺒﻮد،
او اﻣﯿﺪوار ﮔﺸﺖ و از اﯾﻦ رو »ﭘﺪر ﻣﻠﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر« ﺷﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.

۱۹

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد،

اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿ ﺑﺪﻧ ﺧﻮدش ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺮده ﺑﻮد و اﯾﻨﻪ ﺳﺎره ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺻﺎﺣﺐ
ﻓﺮزﻧﺪی ﺷﻮد ،اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را ﺳﺴﺖ ﻧﺴﺎﺧﺖ،

۲۰

و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻋﺪۀ ﺧﺪا ﺷ ﻧﺮد .ﺑﻠﻪ

در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺣﻤﺪ ﻣﮔﻔﺖ ،اﯾﻤﺎﻧﺶ او را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣ ﻧﻤﻮد۲۱ ،زﯾﺮا اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ۲۲ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ »ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﻤﺮده ﺷﺪ۲۳ «.ﮐﻠﻤﺎت »ﺷﻤﺮده ﺷﺪ« ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺨﺎﻃﺮ او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ۲۴ ،ﺑﻠﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮﯾﻢ ـ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺧﺪاﯾ اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ را ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﺳﺎﺧﺖ۲۵ .او ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺮگ ﮔﺮدﯾﺪ و زﻧﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ در ﭘﯿﺶ ﺧﺪا ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮﯾﻢ.

ﻧﺘﺎﯾ ﻧﺠﺎت

۵

۱ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮن از راه اﯾﻤﺎن در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﯾﻢ ،ﻧﺰد ﺧﺪا ﺳﻼﻣﺘ

دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪه۲ .ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿ ،ﻣﺎ
وارد ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺷﺪه اﯾﻢ ـ ﻓﯿﻀ ﮐﻪ در آن ﭘﺎﯾﺪارﯾﻢ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺷﺮاﮐﺘ ﮐﻪ در ﺟﻼل
ﺧﺪا دارﯾﻢ ﺧﻮﺷ ﻣﮐﻨﯿﻢ۳ ،ﺑﻠﻪ در زﺣﻤﺎت ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺷﺎدﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ .زﯾﺮا ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ
زﺣﻤﺖ ،ﺑﺮدﺑﺎری را اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ ۴و ﺑﺮدﺑﺎری ﻣﻮﺟﺐ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺧﺪا ﺷﻮﯾﻢ و
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اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﯿﺪ را ﻣ آﻓﺮﯾﻨﺪ۵ .اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﻫﯿ وﻗﺖ ﻣﺎ را ﻣﺄﯾﻮس ﻧﻤ ﺳﺎزد ،زﯾﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ روح اﻟﻘﺪس ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﺷﺪ ،ﻗﻠﺐ ﻫﺎی ﻣﺎ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
۶

زﯾﺮا در آن ﻫﻨﺎم ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز درﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺴﯿ در زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد در
۷

راه اﺷﺨﺎص دور از ﺧﺪا ﺟﺎن ﺳﭙﺮد .ﮐﻤﺘﺮ ﻣ ﺗﻮان ﮐﺴ را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘ
ﺑﺮای ﯾ ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل از ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﺬرد ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﯾ ﺷﺨﺺ ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﺟﺮأت ﻗﺒﻮل ﻣﺮگ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ۸ .اﻣﺎ ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .زﯾﺮا در آن ﻫﻨﺎم ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﮔﻨﻬﺎر ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
۹

ﻣﺎ ﻣﺮد .ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن او ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪﯾﻢ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﻮد او از
ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﻧﺠﺎت ﻣ ﯾﺎﺑﯿﻢ!

۱۰

وﻗﺘ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا دﺷﻤﻦ ﺑﻮدﯾﻢ او ﺑﺎ ﻣﺮگ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ

دﺷﻤﻨ ﻣﺎ را ﺑﻪ دوﺳﺘ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ،ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ دوﺳﺖ او ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺪﮔ
ﻣﺴﯿ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!

۱۱

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ

ﮐﻪ ﻣﺎ را دوﺳﺘﺎن ﺧﺪا ﮔﺮداﻧﯿﺪه در ﺧﺪا ﺧﻮﺷ ﻣﮐﻨﯿﻢ.

آدم و ﻣﺴﯿ
۱۲ﮔﻨﺎه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﯾ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن وارد ﺷﺪ و اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺮگ ﻫﻤﻪ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ۱۳ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮔﻨﺎه در ﺟﻬﺎن
وﺟﻮد داﺷﺖ؛ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺷﺮﯾﻌﺘ در ﺑﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آدﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﺪ۱۴ .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ از زﻣﺎن »آدم« ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻮﺳ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﻮد ـ ﺣﺘ ﺑﺮ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ »آدم« ،از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺳﺮﭘﯿﭽ ﻧﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
آدم ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ﮐﺴ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ۱۵ .اﻣﺎ اﯾﻦ دو ،ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺨﺸﺶ
ﺧﺪا ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آدم ﺑﻪ ﺟﻬﺎن وارد ﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﯾﻨﻔﺮ ﻣﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا و ﺑﺨﺸﺸ ﮐﻪ از ﻓﯿﺾ آدم
ﺛﺎﻧ ،ﯾﻌﻨ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧ در دﺳﺘﺮس ﺑﺴﯿﺎری ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
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اﺳﺖ۱۶ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤ ﺗﻮان آن ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪا را ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾ ﮔﻨﺎه ﯾ ﻧﻔﺮ ﯾﻌﻨ» آدم« ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﺮد ،زﯾﺮا در ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ،اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺣﺎل آﻧﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪا ﭘﺲ
از آن ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺎﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮاﺋﺖ اﻧﺴﺎن ﮔﺮدﯾﺪ۱۷ .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ آن ﯾ ﻧﻔﺮ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
او ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺸﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻘﺪر ﻧﺘﯿﺠﮥ آﻧﭽﻪ آن اﻧﺴﺎن دﯾﺮ ﯾﻌﻨ
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ اﻧﺠﺎم داد ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ! ـ ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻓﯿﺾ ﻓﺮاوان ﺧﺪا و ﻋﻄﯿﻪ راﯾﺎن
ﻋﺪاﻟﺖ او را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺴﯿ در زﻧﺪﮔ ﺣﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
۱۸ﭘﺲ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﯾ ﮔﻨﺎه ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﻮﻣﯿﺖ ﻫﻤﮥ آدﻣﯿﺎن ﺷﺪ ،ﻋﻤﻞ ﯾ ﺷﺨﺺ
ﻋﺎدل ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺮﺋﻪ و زﻧﺪﮔ ﻫﻤﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ

۱۹

و ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﯾ

ﻧﻔﺮ ،ﮔﻨﺎﻫﺎر ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻢ در ﻧﺘﯿﺠﮥ اﻃﺎﻋﺖ ﯾ ﻧﻔﺮ ،ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۲۰ﺷﺮﯾﻌﺖ آﻣﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ۲۱ .ﭘﺲ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺮگ ،اﻧﺴﺎن را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد
در آورد ،ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ.

ﻣﺮده وﻟ زﻧﺪه

۶

۱ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﻮﺋﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ در ﮔﻨﺎه اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا اﻓﺰون ﮔﺮدد؟

۲ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻪ! ﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﺮده اﯾﻢ ،ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ در آن اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ؟
۳آﯾﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘ ﻣﺎ در ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،در اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻣﺮگ او
ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ؟ ۴ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ او دﻓﻦ ﺷﺪﯾﻢ و در ﻣﺮﮔﺶ ﺷﺮﯾ ﮔﺸﺘﯿﻢ ﺗﺎ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻗﺪرت ﭘﺮ ﺷﻮه ﭘﺪر ،ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﺷﺪ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در
زﻧﺪﮔ ﻧﻮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﻢ.
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۵زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺎ در ﻣﺮﮔ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮگ او ،ﺑﺎ او ﯾ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﯾﻖ در ﻗﯿﺎﻣﺘ ﻣﺜﻞ
ﻗﯿﺎﻣﺖ او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او ﯾ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد۶ .اﯾﻦ را ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ آن آدﻣ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎ
ﻣﺴﯿ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ او ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻧﻔﺲ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد و دﯾﺮ ﺑﺮدﮔﺎن ﮔﻨﺎه
۸

۷

ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،زﯾﺮا ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺮد از ﮔﻨﺎه آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ ﻣﺮدﯾﻢ ،اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ
۹

ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ او ﺧﻮاﻫﯿﻢ زﯾﺴﺖ .زﯾﺮا ﻣ داﻧﯿﻢ ﭼﻮن ﻣﺴﯿ ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
او دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد .ﯾﻌﻨ ﻣﺮگ دﯾﺮ ﺑﺮ او ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

۱۰

ﻣﺴﯿ ﻣﺮد و

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮگ ﯾﺒﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﺮده اﺳﺖ .وﻟ او زﻧﺪه ﺷﺪ و دﯾﺮ ﺑﺮای
ﺧﺪا زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ.

۱۱

ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﺮده ،اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا

در ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ زﻧﺪه ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
۱۲

دﯾﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻨﺎه ﺑﺮ ﺑﺪن ﻫﺎی ﻓﺎﻧ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺗﺎﺑ ﻫﻮس ﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺎزد.

۱۳

ﻫﯿ ﯾ از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﻨﺎه ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﺮاﻧﻪ

ﺑﻪﮐﺎر رود .ﺑﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﻣﺮگ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر او ﺑﺬارﯾﺪ ﺗﺎ اﻋﻀﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪﮐﺎر رود۱۴ .زﯾﺮا ﮔﻨﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺑ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ زﯾﺮ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﻏﻼﻣﺎن ﻋﺪاﻟﺖ
۱۵ﭘﺲ ﭼﻪ؟ آﯾﺎ ﭼﻮن زﯾﺮ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻪ ﺗﺎﺑ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،اﺟﺎزه دارﯾﻢ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻧﻪ،
ﺑﻪ ﻫﯿ وﺟﻪ! ۱۶ﻣﺮ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺴ
ﺑﺬارﯾﺪ و ﺗﺎﺑ او ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ در واﻗ ﺑﺮدۀ آن ﮐﺴ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﻪ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ،
ﺧﻮاه ﺑﺮدﮔ از ﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﻣﺮگ اﺳﺖ و ﺧﻮاه اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا ،ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ آن
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۱۷ .اﻣﺎ ﺧﺪا را ﺷﺮ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﯾ زﻣﺎﻧ ﺑﺮدﮔﺎن ﮔﻨﺎه ﺑﻮدﯾﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم دل از اﺻﻮل ﺗﻌﺎﻟﯿﻤ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه ،اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ ۱۸و از ﺑﻨﺪﮔ ﮔﻨﺎه آزاد
ﺷﺪه ،ﺑﺮدﮔﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺸﺘﻪ اﯾﺪ۱۹ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺿﻌﻒ ﻃﺒﯿﻌ اﻧﺴﺎﻧ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده ﺳﺨﻦ
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ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ زﻣﺎﻧ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﺑﺮدﮔ ﻧﺎﭘﺎﮐ
و ﺷﺮارت ﺳﭙﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺑﺮدﮔ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.
۲۰

وﻗﺘ ﺷﻤﺎ ﺑﺮدﮔﺎن ﮔﻨﺎه ﺑﻮدﯾﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﻮدﯾﺪ از ﻋﺪاﻟﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

۲۱

از اﻧﺠﺎم آن

اﻋﻤﺎﻟ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن از آن ﻫﺎ ﺷﺮم دارﯾﺪ ﭼﻪ ﺳﻮدی ﺑﺮدﯾﺪ؟ زﯾﺮا ﻋﺎﻗﺒﺖ آن اﻋﻤﺎل ﻣﺮگ
اﺳﺖ۲۲ .و اﮐﻨﻮن از ﮔﻨﺎه آزاد ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺮدﮔﺎن ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮥ آن زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ در
اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﻘﺪس و ﻋﺎﻗﺒﺘﺶ زﻧﺪﮔ اﺑﺪی اﺳﺖ۲۳ .زﯾﺮا ﻣﺰد ﮔﻨﺎه ﻣﺮگ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻌﻤﺖ
ﺧﺪا در ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ،ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ زﻧﺪﮔ اﺑﺪی اﺳﺖ.

راﺑﻄﮥ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ

۷

۱

ای ﺑﺮادران ،ﺷﻤﺎ از ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻃﻼع دارﯾﺪ و ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ
۲

زﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﯾ زن ﺷﻮﻫﺮدار ﺗﺎ وﻗﺘ ﺷﻮﻫﺮش
زﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺮﻋﺎً ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ او ﺑﻤﯿﺮد ،دﯾﺮ آن زن از ﻗﺎﻧﻮﻧ ﮐﻪ او را
ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻣﻘﯿﺪ ﻣ ﺳﺎﺧﺖ ،آزاد اﺳﺖ۳ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﮔﺮ آن زن در زﻣﺎن زﻧﺪﮔ
ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﺪ ،زﻧﺎﮐﺎر ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻤﯿﺮد،
دﯾﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل او ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﺮی ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﺐ زﻧﺎ
ﻧﻤ ﺷﻮد۴ .ای ﺑﺮادران ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ وﺿ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭼﻮن ﺟﺰﺋ از ﺑﺪن ﻣﺴﯿ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺮده اﯾﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﺷﺪ ﺗﻌﻠﻖ
دارﯾﺪ ،ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺛﻤﺮی ﺑﯿﺎورﯾﻢ۵ .زﯾﺮا ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧ
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺷﻬﻮات ﮔﻨﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در وﺟﻮد ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﮐﺮد و
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﻣﺎ ﻣ ﺷﺪ۶ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن از ﻗﯿﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ آزاد ﺷﺪه اﯾﻢ زﯾﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ
را در ﺑﺮدﮔ ﻧﺎه ﻣ داﺷﺖ ﻣﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻧﻮ ﯾﻌﻨ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ روح اﻟﻘﺪس ﺧﺪا را
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﺮدﯾﻢ.
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ﺟﻨ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧ ﺑﺎ روح ﺧﺪا
۷

ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﻮﺋﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎر اﺳﺖ؟ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻪ! اﮔﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﻤ ﺑﻮد ﻣﻦ ﮔﻨﺎه را

ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻃﻤ ﻧﻦ« ،ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻢ ﻃﻤ ﮐﺮدن
۸

ﭼﯿﺴﺖ .ﮔﻨﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺮ ﻧﻮع ﻃﻤﮐﺎری را در زﻧﺪﮔ ﻣﻦ ﭘﺪﯾﺪ آورد.
زﯾﺮا ﮔﻨﺎه ﺑﺪون ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺜﻞ ﺟﺴﺪ ﺑ ﺟﺎن اﺳﺖ۹ .ﺧﻮد ﻣﻦ زﻣﺎﻧ ﺑ ﺧﺒﺮ از ﺷﺮﯾﻌﺖ زﻧﺪه
ﺑﻮدم ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ آﻣﺪ ،ﮔﻨﺎه ﺟﺎن ﺗﺎزه ای ﮔﺮﻓﺖ ۱۰و ﻣﻦ ﻣﺮدم و
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد زﻧﺪﮔ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺂورد ،در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد۱۱ .زﯾﺮا ﮔﻨﺎه
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺣﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ داده ﮐُﺸﺖ.
۱۲ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم اﺣﺎم آن ﻣﻘﺪس و ﻋﺎدﻻﻧﻪ و
ﻧﯿﻮﺳﺖ۱۳ .آﯾﺎ ﻣﻘﺼﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﻣﻦ ﺷﺪ؟ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻪ! ﮔﻨﺎه اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﮐﺮد ﺗﺎ ذات واﻗﻌ آن آﺷﺎر ﺷﻮد .ﮔﻨﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ
ﻣﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻦ ﺣﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﭘﺴﺘ و ﺷﺮارت ﺑ ﺣﺪ ﮔﻨﺎه ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد.
۱۴ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ روﺣﺎﻧ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮده ای ﺑﻪ ﮔﻨﺎه
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ام۱۵ .ﻧﻤ داﻧﻢ ﭼﺎر ﻣﮐﻨﻢ؛ زﯾﺮا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دﻟﻢ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤ دﻫﻢ،
ﺑﻠﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ،ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ از آن ﻧﻔﺮت دارم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ آورم۱۶ .وﻗﺘ ﮐﺎری ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻨﻢ ،اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ۱۷ .ﭘﺲ
در واﻗ ﻣﻦ آن ﮐﺴ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ؛ ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮد۱۸ .ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ در ﻣﻦ ﯾﻌﻨ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧ ﻣﻦ ﺟﺎﺋ ﺑﺮای ﻧﯿﻮﺋ
ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﺑﻪ ﻧﯿ ﮐﺮدن در ﻣﻦ ﻫﺴﺖ وﻟ ﻗﺪرت اﻧﺠﺎم آن را ﻧﺪارم.
۱۹آن ﻧﯿ ای را ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ،اﻧﺠﺎم ﻧﻤ دﻫﻢ ،ﺑﻠﻪ ﮐﺎری ﺑﺪی را ﮐﻪ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ ،ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣ آورم۲۰ .اﮔﺮ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ ،اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻢ ،دﯾﺮ ﮐﻨﻨﺪۀ آن ﮐﺎر ﻣﻦ
ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺑﻠﻪ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻦ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮد.
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۲۱ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪۀ ﮐﻠ ﭘ ﻣ ﺑﺮم ﮐﻪ :ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺎری ﻧﯿﻮ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ،ﻓﻘﻂ
ﺷﺮارت از ﻣﻦ ﺳﺮ ﻣ زﻧﺪ۲۲ .ﺑﺎﻃﻨﺎً از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪا ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮم۲۳ .وﻟ ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﻗﺎﻧﻮن
دﯾﺮی ﺑﺮ ﺑﺪن ﻣﻦ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ذﻫﻦ ﻣﻦ ﺟﻨ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺮا اﺳﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﻨﺎه ﻣ ﺳﺎزد ﯾﻌﻨ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻣﺮا ﺗﺎﺑ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

۲۴

ﻣﻦ ﭼﻪ آدم ﺑﺪﺑﺨﺘ

ﻫﺴﺘﻢ! اﯾﻦ ﺑﺪن ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮگ ﻣﮐﺸﺎﻧﺪ .ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا از دﺳﺖ آن آزاد
ﺳﺎزد؟

۲۵

ﺧﺪا را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺷﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﮐﺮده

اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧ ﻣﻦ ﺑﻨﺪۀ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪا
را ﺑﻨﺪﮔ ﻣﮐﻨﻢ.

زﻧﺪﮔ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ روح ﺧﺪا

۸

۱ﭘﺲ دﯾﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﯿ ﻣﺤﻮﻣﯿﺘ

وﺟﻮد ﻧﺪارد۲ ،زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮن زﻧﺪﮔ ﺑﺨﺶ روح اﻟﻘﺪس ﮐﻪ در ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮد ،ﻣﺮا
از ﻗﺎﻧﻮن ﮔﻨﺎه و ﻣﺮگ آزاد ﮐﺮده اﺳﺖ۳ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻧﻔﺴﺎﻧ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺧﺪا اﻧﺠﺎم داد .او ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﺟﺴﻤﺎﻧ و
ﮔﻨﺎﻫﺎر و ﺑﺮای آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺸﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﻨﺎه را در ذات اﻧﺴﺎﻧ
۴

ﻣﺤﻮم ﺳﺎﺧﺖ .ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺎ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧ
ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﻪ ﺗﺎﺑ روح ﺧﺪا ﻣ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺠﺎ آورده ﺷﻮد۵ .زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺧﻮاﻫﺶ ﻫﺎی ﻧﻔﺲ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻓﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻟ ﮐﺴﺎﻧ
ﮐﻪ ﺗﺎﺑ روح ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻓﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی روﺣﺎﻧ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ۶ .ﻋﺎﻗﺒﺖ دﻟﺒﺴﺘ ﺑﻪ اﻣﻮر
ﻧﻔﺴﺎﻧ ،ﻣﺮگ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﭘﯿﺮوی از اﻣﻮر روﺣﺎﻧ ،زﻧﺪﮔ و ﺳﻼﻣﺘ اﺳﺖ۷ .زﯾﺮا دﻟﺒﺴﺘ
ﺑﻪ اﻣﻮر ﻧﻔﺴﺎﻧ دﺷﻤﻨ ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ و در
واﻗ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ۸ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪا را ﺧﺸﻨﻮد
ﺳﺎزﻧﺪ.
۹اﮔﺮ روح ﺧﺪا در وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﺷﺨﺎﺻ روﺣﺎﻧ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻧﻪ ﻧﻔﺴﺎﻧ.
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ﻫﺮﮐﻪ روح ﻣﺴﯿ را ﻧﺪارد ،از آنِ او ﻧﯿﺴﺖ۱۰ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺴﯿ در وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ،
ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﻨﺎه ﻣﺤﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﺪ ،روح ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔ
ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﯾﺪ۱۱ .اﮔﺮ روح ﺧﺪا ﮐﻪ ﻣﺴﯿ را ﭘﺲ از ﻣﺮگ
زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،در وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ او را ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ،
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻫﻤﺎن روح اﻟﻘﺪس ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻓﺎﻧ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺨﺸﯿﺪ.
۱۲ﭘﺲ ای ﺑﺮادران ،ﻣﺎ ﻣﺪﯾﻮن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧ ﺧﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از
ﺧﻮاﻫﺶ ﻫﺎی ﻧﻔﺲ،

۱۳

زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧ ﺧﻮد زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد.

اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎری روح ﺧﺪا اﻋﻤﺎل ﺟﺴﻤﺎﻧ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﯾﺪ ،زﻧﺪﮔ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ روح ﺧﺪا ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۱۴

ﮐﺴﺎﻧ

۱۵

زﯾﺮا آن روﺣ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ

ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺮده ﻧﻤ ﺳﺎزد و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮس ﻧﻤ ﺷﻮد ،ﺑﻠﻪ آن روح ﺷﻤﺎ را
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻣﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤ اﯾﻦ روح در ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﻨﯿﻢ» :اَﺑﺎ ،ای
ﭘﺪر۱۶ «.روح ﺧﺪا ﺑﺎ روح ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﻬﺎدت ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ ۱۷و اﮔﺮ
ﻓﺮزﻧﺪان او ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در آن ﺻﻮرت ،وارث ـ ﯾﻌﻨ وارث ﺧﺪا و ﻫﻢ وارث ﺑﺎ ﻣﺴﯿ ـ ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﮔﺮ ﻣﺎ در رﻧ ﻣﺴﯿ ﺷﺮﯾ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در ﺟﻼل او ﻧﯿﺰ ﺷﺮﯾ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ.

ﺟﻼل آﯾﻨﺪه
۱۸ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ ﻣﻦ درد و رﻧ ﮐﻨﻮﻧ ﻣﺎ اﺑﺪاً ﺑﺎ ﺟﻼﻟ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﺷﻮد،
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ۱۹ .ﺗﻤﺎﻣ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاوان در اﻧﺘﻈﺎر ﻇﻬﻮر ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮد۲۰ .زﯾﺮا ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ارادۀ ﺧﻮد ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا دﭼﺎر ﺑﯿﻬﻮدﮔ ﺷﺪ ،ﺗﺎ
اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ ۲۱ﮐﻪ روزی ﺧﻮد آﻓﺮﯾﻨﺶ از ﻗﯿﺪ ﻓﺴﺎد آزاد ﮔﺮدد و در آزادی ﭘﺮ
ﺷﻮه ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﺣﺼﻪ ﺑﯿﺮد۲۲ .زﯾﺮا ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ از
دردی ﻣﺎﻧﻨﺪ درد زاﯾﻤﺎن ﻧﺎﻟﯿﺪه اﺳﺖ۲۳ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻠﻘﺖ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ روح ﺧﺪا را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻋﻄﺎﯾﺎی ﺧﺪا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ ،در درون ﺧﻮد ﻧﺎﻟﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ و در اﻧﺘﻈﺎر
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آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺮداﻧﺪ و ﮐُﻞ ﺑﺪن ﻣﺎ را آزاد ﺳﺎزد۲۴ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
اﻣﯿﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ؛ اﻣﺎ اﻣﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺮآورده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﺮ اﻣﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻪ
ﮐﺴ در اﻧﺘﻈﺎر ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آن را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ۲۵اﻣﺎ اﮔﺮ در اﻣﯿﺪ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ آن ﻣ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
۲۶ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ روح ﺧﺪا در ﻋﯿﻦ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧ ،ﻣﺎ را ﯾﺎری ﻣﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺎ ﻫﻨﻮز
ﻧﻤ داﻧﯿﻢ ﭼﻮﻧﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﺧﻮد روح ﺧﺪا ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ،ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﺪ ۲۷و آﻧﻪ ﻗﻠﺐ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﮐﻨﺪ ،از ﻧﯿﺖ روح آﮔﺎه اﺳﺖ؛
ﭼﻮن روح اﻟﻘﺪس ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺮای اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
۲۸ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪا را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ارادۀ او
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ درﮐﺎرﻧﺪ۲۹ ،زﯾﺮا ﺧﺪا آﻧﺎﻧ را ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﭘﯿﺶ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻞ ﭘﺴﺮ او درآﯾﻨﺪ و ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮادر در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
۳۰او ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﮔﺎن را ﻋﺎدل
ﺷﻤﺮد و ﻋﺎدﻻن را ﻧﯿﺰ ﺟﺎه و ﺟﻼل ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا در ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ
۳۱ﭘﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻮﺋﯿﻢ؟ اﮔﺮ ﺧﺪا ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪ؟ ۳۲آﯾﺎ ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را درﯾ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﻪ او را در راه ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺑﺎ
ﺑﺨﺸﯿﺪن او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤ ﺑﺨﺸﺪ؟ ۳۳ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪا را
ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ! ۳۴ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﻮم
ﺳﺎزد؟ ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد و ﺣﺘ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن در دﺳﺖ راﺳﺖ
ﺧﺪا از ﻣﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﺪ! ۳۵ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿ ﺟﺪا ﺳﺎزد؟ آﯾﺎ
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﯾﺎ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ ﯾﺎ زﺟﺮ ﯾﺎ ﮔﺮﺳﻨ ﯾﺎ ﺗﻬﯿﺪﺳﺘ ﯾﺎ ﺧﻄﺮ و ﯾﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺎ را
از ﻣﺴﯿ ﺟﺪا ﺳﺎزد؟ ۳۶ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
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»ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ در ﺗﻤﺎم روز در ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣ روﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﻣ ﺷﻮد«.
۳۷

ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او ﮐﻪ ﻣﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺖ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮد.

۳۸

زﯾﺮا ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻮت و ﻧﻪ زﻧﺪﮔ ،ﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﺎن و ﻧﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻓﻮق

ﺑﺸﺮی ،ﻧﻪ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪﻫﺎی اﻣﺮوز و ﻧﻪ وﻗﺎﯾ ﻓﺮدا ،ﻧﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧ۳۹ و ﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪی و ﻧﻪ
ﭘﺴﺘ و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﯿ ﭼﯿﺰ در ﺗﻤﺎم آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از ﻣﺤﺒﺘ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ آﺷﺎر ﻧﻤﻮده ﺟﺪا ﺳﺎزد.

ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا

۹

۱آﻧﭽﻪ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﯿ ﺗﻌﻠﻖ دارم و دروغ ﻧﻤﮔﻮﯾﻢ .وﺟﺪان ﻣﻦ
۲

ﮐﻪ از روح اﻟﻘﺪس روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ دروغ ﻧﻤﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ در دل ﺧﻮد،
۳

ﺑﺎر ﻏﻤ ﺳﻨﯿﻦ و دﻟﺘﻨ ﺑ ﭘﺎﯾﺎن دارم .آرزو ﻣﮐﺮدم اﮔﺮ ﻣﻤﻦ ﻣ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺮادران ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨ ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺪا زده و از ﻣﺴﯿ ﺟﺪا ﺷﻮم.
۴آن ﻫﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻘﺎم ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪﮔ ،ﺷﺮاﮐﺖ در ﺟﻼل ﺧﺪا ،ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ،
ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒﺎدت و وﻋﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ۵ .اﺟﺪاد ﻗﻮم ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ و
ﻣﺴﯿ ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ از ﻧﮋاد آﻧﻬﺎﺳﺖ .او ﻣﺎﻓﻮق ﻫﻤﻪ و ﺗﺎ اﺑﺪ ﺧﺪای ﻣﺘﺒﺎرک
اﺳﺖ ،آﻣﯿﻦ.
۶ﻣﻘﺼﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا از ﻧﺴﻞ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻮدن دﻟﯿﻞ
ﻧﻤ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺣﻘﯿﻘ ﺑﺎﺷﻨﺪ ۷و از ﻧﺴﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻮدن ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ،
ﻓﺮزﻧﺪان او ﺷﻤﺮده ﺷﻮﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺴﻠ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ وﻋﺪه داده ام از
ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺤﺎق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۸ «.ﯾﻌﻨ ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣ آﯾﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﺪا ﺷﻤﺮده ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻓﻘﻂ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﻋﺪۀ ﺧﺪا ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣ آﯾﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان او
ﺷﻤﺮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۹ .وﻋﺪه ای ﮐﻪ ﺧﺪا داد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد» :در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدم و ﺳﺎره
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ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
۱۰

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻠﻪ »رِﺑِﺎ« از ﯾ ﻧﻔﺮ ،ﯾﻌﻨ از ﺟﺪ ﻣﺎ اﺳﺤﺎق ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ

۱۱

و ﭘﯿﺶ از

ﺗﻮﻟﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی دوﮔﺎﻧ او و ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﻪ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻋﻤﻠ ﻧﯿ ﯾﺎ ﺑﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ،
۱۲

ﺑﻪ رِﺑِﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ» :ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﺧﺎدم ﺑﺮادر ﮐﻮﭼ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد «.ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﺪا

در اﻧﺘﺨﺎب ﯾ از اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ دﻋﻮت او ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ
ﺑﻪ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن۱۳ .ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﯾﻌﻘﻮب را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ اﻣﺎ از ﻋﯿﺴﻮ
ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮدم«.
۱۴

ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﻮﺋﯿﻢ؟ ﺑﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑ اﻧﺼﺎف اﺳﺖ؟ ﻫﺮﮔﺰ.

۱۵

زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳ

ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ رﺣﻢ ﮐﻨﻢ ،رﺣﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ دﻟﺴﻮزی
ﻧﻤﺎﯾﻢ ،دﻟﺴﻮزی ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد۱۶ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﺴﺘ
ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاﺋ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ۱۷ .ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮ را ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺗﻮ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﻢ و اﺳﻢ ﻣﻦ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ۱۸ «.ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،رﺣﻤﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ را
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻣ ﺳﺎزد.

ﺧﺸﻢ ﺧﺪا و رﺣﻤﺖ او
۱۹ﯾ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ دﯾﺮ ﭼﺮا ﺧﺪا ﻣﺎ را ﻣﻼﻣﺖ ﻣ ﺳﺎزد؟ زﯾﺮا
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ارادۀ او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ؟« ۲۰ای آدم ،ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺟﻮاب
ﻣ دﻫ؟ آﯾﺎ ﮐﻮزه از ﮐﻮزهﮔﺮ ﻣ ﭘﺮﺳﺪ» :ﭼﺮا ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ ﺳﺎﺧﺘ؟« ۲۱ﻣﺮ ﮐﻮزهﮔﺮ
ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﯾ ﻣﺸﺖ ﮔﻞ ،ﯾ ﻇﺮف ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻋﺎﻟ و ﻇﺮف دﯾﺮ ﺑﺮای
ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺑﺴﺎزد؟
۲۲ﭼﻪ ﻣ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ زﯾﺎد ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮐﺴﺎﻧ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ او ﺑﻮده و
ﺳﺰاوار ﻫﻼﮐﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻢ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد و ﻫﻢ ﻗﺪرت
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ﺧﻮد را ﻣﺸﻮف ﮔﺮداﻧﺪ؟ ۲۳و ﭼﻪ ﻣ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺰرﮔ ﺟﻼل ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ او ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺒﻼ آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺟﻼل آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد،
۲۴ﺣﺘ ﺑﻪ ﻣﺎ ،ﯾﻌﻨ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﺑﻠﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ ﻫﺎی
ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ؟

۲۵

ﭼﻨﺎﻧﻪ او در ﮐﺘﺎب ﻫﻮﺷ ﻧﺒ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

»ﻣﺮدﻣﺎﻧ را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻗﻮم ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﻣﻠﺘ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ
ﻣﻦ ﻧﺒﻮد ،ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ ۲۶و درﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ:
»ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ« آﻧﺠﺎ آن ﻫﺎ »ﭘﺴﺮان ﺧﺪای زﻧﺪه« ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
۲۷

و اﺷﻌﯿﺎ ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺘ اﮔﺮ ﺷﻤﺎر ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ

رﯾ ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻋﺪۀ ﮐﻤ از اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ۲۸ «.زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ۲۹ .و ﭼﻨﺎﻧﻪ اﺷﻌﯿﺎی
ﻧﺒ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﮔﺬاﺷﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﻬﺮ ﺳﺪوم ﺷﺪه و ﺷﺒﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻏﻤﻮره ﻣﮔﺸﺘﯿﻢ«.

اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﻧﺠﯿﻞ
۳۰

ﭘﺲ ﭼﻪ ﮔﻮﺋﯿﻢ؟ ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﺮدﻧﺪ ،از

راه اﯾﻤﺎن آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ۳۱ ،ﺣﺎل آﻧﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺟﻮﯾﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮﻧﺪ آن را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ۳۲ .ﭼﺮا؟ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی
اﯾﺸﺎن از روی اﯾﻤﺎن ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻪ در اﺛﺮ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺷﺎن ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن ﻫﺎ از ﻫﻤﺎن
ﺳﻨ ﻟﻐﺰش ﺧﻮردﻧﺪ ۳۳ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﮐﻨﺪ:
»ﺑﺒﯿﻦ در ﺳﻬﯿﻮن ﺳﻨ ﻗﺮار ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻐﺰش ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺻﺨﺮه ای ﮐﻪ
از روی آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد ،وﻟ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورد ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

۱۰

۱ای ﺑﺮادران ،آرزوی ﻗﻠﺒ و اﺳﺘﺪﻋﺎی ﻣﻦ از درﮔﺎه ﺧﺪا ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ
۲۲ / ۳۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ۲ .ﻣﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻏﯿﺮت ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺎ ﺗﻌﺼﺐ آﻧﻬﺎ از روی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﯿﺴﺖ۳ .زﯾﺮا راﻫ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن اﻧﺴﺎن را در
ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻋﺎدل ﻣ ﺷﻤﺎرد ،ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ راه ﺧﻮد ﺷﺎن را ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
۴

ﻋﺪاﻟﺖ درﺳﺖ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﻧﺸﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺴﯿ ﻫﺪف و
ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪۀ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورد و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻋﺎدل
ﺷﻤﺮده ﺷﻮد.

ﻧﺠﺎت ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
۵

در ﻣﻮرد آن ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻪ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ ﻣﻮﺳ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻫﺮﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﻪ

ﻋﻤﻞ آورد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد۶ «.اﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻪ از راه اﯾﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣ آﯾﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :در دل ﺧﻮد ﻧﻮﺋﯿﺪ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﮐﻨﺪ؟« )ﺗﺎ ﻣﺴﯿ را
ﭘﺎﺋﯿﻦ آورد( ۷ﯾﺎ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن زﯾﺮﯾﻦ ﻓﺮو رود؟« )ﺗﺎ ﻣﺴﯿ را ﺑﺎز از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﮔﺎن
ﺑﯿﺮون آورد(۸ .او ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﻼم ﺧﺪا )ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺎم اﯾﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﻣﮐﻨﯿﻢ(
ﻧﺰدﯾ ﺗﻮﺳﺖ ،آن در دﻫﺎن و در ﻗﻠﺐ ﺗﻮﺳﺖ۹ «،زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد اﻗﺮار ﮐﻨ ﮐﻪ
ﻋﯿﺴ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و در دل ﺧﻮد اﯾﻤﺎن آوری ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﺳﺎﺧﺖ،
ﻧﺠﺎت ﻣ ﯾﺎﺑ۱۰ .زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﺎ دل اﯾﻤﺎن ﻣ آورد و ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد
اﻗﺮار ﻣﮐﻨﺪ و ﻧﺠﺎت ﻣ ﯾﺎﺑﺪ۱۱ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورد ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺠﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۱۲ «.ﭘﺲ ﻫﯿ ﺗﻔﺎوﺗ ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺧﺪای واﺣﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ او روی ﻣ آورﻧﺪ ،ﺑ اﻧﺪازه ﺑﺨﺸﻨﺪه
اﺳﺖ؛ ۱۳زﯾﺮا »ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻧﺠﺎت ﻣ ﯾﺎﺑﺪ«.
۱۴اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده اﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ او روی آورﻧﺪ؟ و ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﮐﺴ اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ او ﭼﯿﺰی ﻧﺸﻨﯿﺪه اﻧﺪ؟ و ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر
ﮐﺴ ﮐﻪ آن ﭘﯿﺎم را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ؟ ۱۵و آن ﻫﺎ ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎم را اﻋﻼم
ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﭼﻪ ﺧﻮش اﺳﺖ
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ﻗﺪم ﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺸﺎرت ﻣ دﻫﻨﺪ۱۶ «.اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ،آن ﺑﺸﺎرت را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﻮد اﺷﻌﯿﺎ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ﭼﻪ ﮐﺴ ﭘﯿﺎم ﻣﺎ را ﺑﺎور ﮐﺮده اﺳﺖ؟« ۱۷ﭘﺲ اﯾﻤﺎن از ﺷﻨﯿﺪن ﭘﯿﺎم
ﭘﺪﯾﺪ ﻣ آﯾﺪ و ﭘﯿﺎم ﻣﺎ ﮐﻼم ﻣﺴﯿ اﺳﺖ.
۱۸

اﻣﺎ ﻣ ﭘﺮﺳﻢ» :آﯾﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﭘﯿﺎم را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻨﯿﺪه اﻧﺪ،
زﯾﺮا ﺻﺪای اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن و ﺳﺨﻦ آن ﻫﺎ ﺑﻪ دور اﻓﺘﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ رﺳﯿﺪه

اﺳﺖ«.
۱۹ﺑﺎز ﻣ ﭘﺮﺳﻢ :آﯾﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ را ﻧﻤ داﻧﺴﺖ؟ ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺳ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺣﺘ ﻗﻮﻣ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤ آﯾﻨﺪ ،ﺣﺴﺎدت ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﻣ اﻧﯿﺰم و
ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮﻣ ﻧﺎدان ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﻮاﻫﻢ آورد«.
۲۰

و اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎ ﺟﺮأت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﮐﺴﺎﻧ ﻣﺮا ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺎی

ﻣﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ«.
۲۱اﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻤﺎم روز ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﻦ ﻗﻮم
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن و ﺳﺮﮐﺶ ﻫﺴﺘﻢ«.

رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۱۱

۱ﭘﺲ ﻣ ﭘﺮﺳﻢ :آﯾﺎ ﺧﺪا ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را رد ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻪ! ﺧﻮد ﻣﻦ

اﺳﺮاﺋﯿﻠ و از ﻧﺴﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ۲ .ﺧﺪا ﻗﻮﻣ را ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد
رد ﻧﺮده اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ درﺑﺎرۀ اﻟﯿﺎس ﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ وﻗﺘ اﻟﯿﺎس ﺑﺮ ﺿﺪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻣﮔﻮﯾﺪ»۳ :ﺧﺪاوﻧﺪا ،اﻧﺒﯿﺎی ﺗﻮ را ﮐﺸﺘﻪ اﻧﺪ و
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ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎی ﺗﻮ را وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ام و اﯾﻨ آﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﻣﺮا
دارﻧﺪ۴ «.اﻣﺎ ﺧﺪا ﭼﻪ ﺟﻮاﺑ ﺑﻪ او داد؟ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻣﺮدی را ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ
ﺑﺖِ ﺑﻌﻞ زاﻧﻮ ﻧﺰده اﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺎه داﺷﺘﻪ ام۵ «.ﭘﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد
۶

ﮐﻤ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﯿﺾ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ،وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ از ﻓﯿﺾ ﺧﺪاﺳﺖ،
دﯾﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،دﯾﺮ ﻓﯿﺾ
ﻣﻌﻨ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
۷ﭘﺲ ﻣﻘﺼﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣ ﻃﻠﺒﯿﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
۸

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن آن را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و دﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑ اﻋﺘﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ» :ﺧﺪا ﯾ ﺣﺎﻟﺖ ﺑ ﺣﺴ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد ،ﯾﻌﻨ ﭼﺸﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ و ﮔﻮش ﻫﺎﺋ
۹

ﮐﻪ ﻧﻤ ﺷﻨﻮد و ﺣﺘ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ «.و داود ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»دﺳﺘﺮﺧﻮان آن ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﻠﻪ و دام و ﺳﻨ ﻟﻐﺰش دﻫﻨﺪه و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﺎد.
۱۰ﭼﺸﻤﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﺎر ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ و ﭘﺸﺖ اﯾﺸﺎن زﯾﺮ ﺑﺎر اﺑﺪی ﺧﻢ ﺷﻮد«.
۱۱از ﺷﻤﺎ ﻣ ﭘﺮﺳﻢ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻟﻐﺰش ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮای ﺷﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ آن ﻫﺎ ﺑﻮد؟ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻪ ،ﺑﻠﻪ
ﺗﺎ در اﺛﺮ ﺧﻄﺎی آن ﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ رﺷ و ﺣﺴﺎدت آﻧﻬﺎ
ﺷﻮد۱۲ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺧﻄﺎی آن ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ دوﻟﺘﻤﻨﺪی ﺟﻬﺎن و ﺷﺴﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﻮﺟﺐ
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﻣﻠﺘﻬﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻤﺎن ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﮐﺎت ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﺮﮔﺎه
ﺗﻌﺪاد ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ!

ﻧﺠﺎت ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
۱۳اﮐﻨﻮن ای ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،روی ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﭼﻮن ﺧﻮد ﻣﻦ رﺳﻮﻟ ﺑﺮای
ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﮐﻨﻢ۱۴ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺑﺘﻮاﻧﻢ
ﺣﺴﺎدت ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﺮاﻧﯿﺰم و از اﯾﻦ راه ﺑﻌﻀ از آﻧﻬﺎ را ﻧﺠﺎت دﻫﻢ۱۵ ،زﯾﺮا اﮔﺮ رد
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ﺷﺪن آن ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ﺷﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺟﺰ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ از
ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟
۱۶

اﮔﺮ اوﻟﯿﻦ ﻣﺸﺖ ﺧﻤﯿﺮ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻘﯿﮥ آن ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و اﮔﺮ رﯾﺸﮥ درﺧﺖ

ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪس ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱۷

اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻌﻀ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﯾﺪه

ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﻬﺎل زﯾﺘﻮن وﺣﺸ ﺑﻮدی ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻫﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﺪی و در رﯾﺸﻪ و ﭼﺮﺑ
زﯾﺘﻮن ﺷﺮﯾ ﮔﺮدﯾﺪی۱۸ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﻓﺨﺮ ﻧﻦ و اﮔﺮ ﻓﺨﺮ
ﻣﮐﻨ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﺗﻮ ﺣﺎﻣﻞ رﯾﺸﻪ ﻧﯿﺴﺘ ،ﺑﻠﻪ رﯾﺸﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﺖ.
۱۹

اﻣﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫ ﮔﻔﺖ» :ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﺮدم«.

۲۰

درﺳﺖ اﺳﺖ ،وﻟ

آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑ اﯾﻤﺎﻧ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن در آن ﺟﺎ ﻣ ﻣﺎﻧ ﭘﺲ ﻣﻐﺮور
ﻧﺒﺎش ،ﺑﻠﻪ ﺑﺘﺮس۲۱ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺧﺪا از ﺑﺮﯾﺪن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ ﺧﻮدداری ﻧﺮد ،از ﺗﻮ ﻧﯿﺰ
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد۲۲ .ﭘﺲ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ و ﺳﺨﺘﯿﺮی ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻦ .او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آﻧﺎﻧ ﮐﻪ دور اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ﺳﺨﺘﯿﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﻪ در
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ او ﺑﻤﺎﻧ و ﮔﺮﻧﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﯾﺪه ﺧﻮاﻫ ﺷﺪ۲۳ .اﮔﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺰ در ﺑ اﯾﻤﺎﻧ ﺧﻮد
ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻧﻨﻨﺪ دوﺑﺎره ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را دوﺑﺎره ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۲۴

زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ از زﯾﺘﻮن وﺣﺸ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪی و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌ ﺑﻪ زﯾﺘﻮن اﻫﻠ

ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﺮدﯾﺪی ،ﭼﻘﺪر آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ درﺧﺖ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
۲۵ای ﺑﺮادران ،ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪی ﻧﺸﻮﯾﺪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺣﻘﯿﻘﺘ را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﻓﺎش ﺳﺎزم و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﺣﺎﻟﺖ ﺑ ﺣﺴ روﺣﺎﻧ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ آن زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدم ﻣﻠﺘﻬﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﻤﯿﻞ ﮔﺮدد۲۶ .و ﺑﻌﺪ
ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
»ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه از ﺳﻬﯿﻮن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑ دﯾﻨ را از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.
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»۲۷و در آن ﻫﻨﺎم ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن را ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎزم اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺑﺴﺖ«.
۲۸

از ﻟﺤﺎظ اﻧﺠﯿﻞ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻔ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ

اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺪاﯾ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺟﺪاد ﺷﺎن ﻫﻨﻮز ﻣﺤﺒﻮﺑﻨﺪ،

۲۹

زﯾﺮا ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﺪا و دﻋﻮت او

ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ۳۰ .ای ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ زﻣﺎﻧ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن
ﺑﻮدﯾﺪ وﻟ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﯾﻬﻮدﯾﺎن رﺣﻤﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ۳۱ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
آن ﻫﺎ ﯾﺎﻏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن رﺣﻤﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
رﺣﻤﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ،

۳۲

زﯾﺮا ﺧﺪا ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم را ﮔﺮﻓﺘﺎر »ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ «ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ رﺣﻢ

ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
۳۳دوﻟﺘﻤﻨﺪی ﺧﺪا ﭼﻘﺪر ﻋﻈﯿﻢ و ﺣﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ او ﭼﻘﺪر ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ! ﻫﺪف ﻫﺎی او
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ درک و راه ﻫﺎی او ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻤﻨﺪ! ۳۴زﯾﺮا:
»ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻓﺎر ﺧﺪا را درک ﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎور او ﺑﻮده اﺳﺖ«.
»۳۵ﭼﻪ ﮐﺴ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ آن را از او ﭘﺲ ﺑﯿﺮد؟«
۳۶زﯾﺮا ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و وﺳﯿﻠﻪ و ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺪاﺳﺖ .ﺑﻪ او ﺗﺎ اﺑﺪ ﺟﻼل ﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ.

زﻧﺪﮔ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺴﯿ

۱۲

۱ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﺑﺮادران ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺣﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﺪا ،از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮐﻨﻢ

ﺑﺪن ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ زﻧﺪه و ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪۀ ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻋﺒﺎدت روﺣﺎﻧ و ﻣﻌﻘﻮل ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ۲ .ﻫﻤﺸﻞ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﻮﯾﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻓﺎر ،وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻞ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ارادۀ ﺧﺪا را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﯿﺪ و آﻧﭽﻪ
را ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.
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۳ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴ ﮐﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﻧﺼﯿﺒﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ درﺑﺎرۀ ﺧﻮد
ﻓﺮ ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻐﺮور ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾ از ﺷﻤﺎ داده
اﺳﺖ ،ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻋﺘﺪال درﺳﺖ ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ۴ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﯾ ﺑﺪن اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
۵

ﻫﺴﺖ و ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ ﯾ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ ،در ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ
ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﯾ ﺑﺪن را ﺗﺸﯿﻞ ﻣ دﻫﯿﻢ و ﻓﺮداً ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ اﻋﻀﺎی ﯾﺪﯾﺮﯾﻢ.
۶

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻄﺎﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺾ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎر

ﺑﺒﺮﯾﻢ :اﮔﺮ ﻋﻄﯿﮥ ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﻼم ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر اﯾﻤﺎﻧ ﮐﻪ دارﯾﻢ اﻧﺠﺎم
۷

دﻫﯿﻢ .اﮔﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﺑﺪﻫﯿﻢ۸ .اﮔﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ دﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺮد ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺨﺎوت ﺑﺎﺷﺪ،
آن ﮐﻪ رﻫﺒﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ رﻫﺒﺮی ﮐﻨﺪ و ﺷﺨﺺ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎ ﺧﻮﺷ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ.
۹ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﺻﻤﯿﻤ و ﺣﻘﯿﻘ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺑﺪی ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿ ﺑﭽﺴﭙﯿﺪ۱۰ .ﯾﺪﯾﺮ را
ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮادراﻧﻪ دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ دﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﻧﻤﺎﯾﺪ۱۱ .ﺑﺎ
ﮐﻮﺷﺶ ﺧﺴﺘ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺑﺎ ﺷﻮق و ذوق ،ﺧﺪا را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ۱۲ .اﻣﯿﺪ ﺗﺎن ﻣﺎﯾﮥ ﺧﻮﺷ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و در رﻧ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺻﺎﺑﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از دﻋﺎ ﮐﺮدن ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ۱۳ .در رﻓ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮاز ﺑﺎﺷﯿﺪ.
۱۴ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪا را ﺑﺮای آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻔﺎ ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﺑﺮﮐﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻪ ﻟﻌﻨﺖ۱۵ .ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻻن ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎﺗﻤﯿﺎن ﻣﺎﺗﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۱۶ .ﺑﺮای
ﯾﺪﯾﺮ ارزش ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﻣﻐﺮور ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و از ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﺣﻘﯿﺮان ﺧﻮدداری ﻧﻨﯿﺪ
و ﺧﻮد را از دﯾﺮان داﻧﺎﺗﺮ ﻧﺸﻤﺎرﯾﺪ.
۱۷ﺑﻪ ﻫﯿ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺑﺪی ،ﺑﺪی ﻧﻨﯿﺪ .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﭘﯿﺶ
ﻣﺮدم ﻧﯿﻮ ﺑﺎﺷﺪ۱۸ .ﺣﺘ اﻻﻣﺎن ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم در ﺻﻠ و
ﺻﻔﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ۱۹ .ای دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ،ﺑﻪ ﻫﯿ وﺟﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را ﻧﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ آن را ﺑﻪ
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ﻣﺎﻓﺎت ﺧﺪا واﮔﺬار ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻣﺠﺎزات
ﻣﮐﻨﻢ و ﻣﻦ ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﻢ داد۲۰ «.ﺑﻠﻪ» :اﮔﺮ دﺷﻤﻦ ﺗﻮ ﮔﺮﺳﻨﻪ اﺳﺖ او را ﺳﯿﺮ ﮐﻦ و اﮔﺮ
ﺗﺸﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ او آب ﺑﺪه؛ زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر آﺗﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ او ﻓﺮو ﺧﻮاﻫ رﯾﺨﺖ۲۱ «.ﻣﻐﻠﻮب
ﺑﺪی ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺪی را ﺑﺎ ﺧﻮﺑ ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزﯾﺪ.

وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎنِ ﻗﺪرت

۱۳

۱

ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اوﻟﯿﺎء اﻣﻮر اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺪون اﺟﺎزۀ ﺧﺪا ﻫﯿ ﻗﺪرﺗ وﺟﻮد
۲

ﻧﺪارد و ﺻﺎﺣﺒﺎنِ ﻗﺪرت ﻓﻌﻠ را ﺧﺪا ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﺧﻮد را
ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ۳ .زﯾﺮا ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﺑﺎﻋﺚ وﺣﺸﺖ ﻧﯿﻮﮐﺎران ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ
ﺑﺪﮐﺎران ﺑﺎﯾﺪ از آن ﻫﺎ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫ از ﺻﺎﺣﺒﺎنِ ﻗﺪرت ﺗﺮﺳ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ؟ دراﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻧﯿ ﮐﻦ و او ﺗﻮ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﮐﻨﺪ۴ .ﭼﻮﻧﻪ او ﺧﺎدم ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ
ﺗﻮ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫ از او ﻫﺮاﺳﺎن ﺑﺎش ،زﯾﺮا او ﺑ ﺳﺒﺐ
ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺧﺎدم ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﺎ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا را در ﻣﻮرد ﺧﻄﺎﮐﺎرن اﺟﺮا
۵

ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ،ﺑﻠﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﺳﺎﯾﺶ وﺟﺪان ﺧﻮد ﻧﯿﺰ.
۶و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣ ﭘﺮدازﯾﺪ زﯾﺮا اوﻟﯿﺎء اﻣﻮر ،ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ۷ .ﭘﺲ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ادا
ﮐﻨﯿﺪ :ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮر وﺻﻮل آن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و آن
ﮐﺴ را ﮐﻪ ﺳﺰاوار اﺣﺘﺮام اﺳﺖ ،اﺣﺘﺮام ﮐﻨﯿﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﺰت را ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺪارﯾﺪ.

وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ
۸ﻫﯿ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺴ ﻗﺮض ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ .ﮐﺴ ﮐﻪ دﯾﺮان را
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ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﺠﺎ آورده اﺳﺖ۹ .ﻫﻤﮥ اﺣﺎم ﺧﺪا» :زﻧﺎ ﻧﻦ ،ﻗﺘﻞ ﻧﻦ ،دزدی
ﻧﻦ ،ﻃﻤ ﻣﻮرز« ،و ﻫﺮ ﺣﻢ دﯾﺮ در اﯾﻦ ﺣﻢ ﮐﻪ »ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ات را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد
دوﺳﺖ ﺑﺪار «،ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ۱۰ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارد ،ﺑﻪ او ﺑﺪی
ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﺤﺒﺖ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ.
۱۱ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗ ﺑﯿﺪار ﺷﺪن از
ﺧﻮاب رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻧﺠﺎت ﻣﺎ از آن روزی ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﯾﻢ ،ﻧﺰدﯾﺘﺮ اﺳﺖ.
۱۲ﺷﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﮔﺬﺷﺘﻪ و روز ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ ،ﭘﺲ دﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻇﻠﻤﺖ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎس ﮐﻬﻨﻪ
از ﺧﻮد دور اﻧﺪازﯾﻢ و زِرِه ﻧﻮر را ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ.

۱۳

ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ

در روﺷﻨﺎﺋ روز ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و از ﻋﯿﺎﺷ و ﻣﺴﺘ ،ﻓﺴﻖ ،ﻫﺮزﮔ ﯾﺎ ﻧﺰاع و ﺣﺴﺪ
ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﻢ.

۱۴

ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و دﯾﺮ در ﻓﺮ ﺑﺮآوردن

ﺧﻮاﻫﺶ ﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.

اﻧﺘﻘﺎد و ﻗﻀﺎوت

۱۴

۱ﺷﺨﺼ را ﮐﻪ در اﯾﻤﺎن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ،وﻟ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ درﺑﺎرۀ ﻋﻘﺎﯾﺪ او۲ .اﯾﻤﺎن ﯾ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻣ دﻫﺪ ،ﻫﺮ ﻏﺬاﯾ را ﺑﺨﻮرد اﻣﺎ

ﮐﺴ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣ ﺧﻮرد۳ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﺬاﯾ را ﻣ ﺧﻮرد ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﮐﺴ را ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣ ﺧﻮرد ﺧﻮار ﺑﺸﻤﺎرد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﮐﺴ را ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﺬاﯾ را ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮرد ﻣﻼﻣﺖ ﺳﺎزد ،زﯾﺮا ﺧﺪا او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ۴ .ﺗﻮ
ﮐﯿﺴﺘ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺧﺎدم ﺷﺨﺺ دﯾﺮی ﻗﻀﺎوت ﮐﻨ؟ اﯾﻨﻪ آﯾﺎ آن ﺧﺎدم در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد
ﻣﻮﻓﻖ ﻣ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺑﺎب اوﺳﺖ ،وﻟ او ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ارﺑﺎب
آﺳﻤﺎﻧ او ﻗﺎدر اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای او اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
۵ﯾ ﻧﻔﺮ ﯾ روز را از روزﻫﺎی دﯾﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻣ داﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﺮی ﻫﻤﻪ را
ﯾ ﻗﺴﻢ ﻣ ﺷﻤﺎرد .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻘﯿﺪۀ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤ ﺑﺎﺷﺪ۶ .آﻧﻪ روز
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ﻣﻌﯿﻨ را ﺑﺰرگ ﻣ ﺷﻤﺎرد ،ﺑﺮای ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ و او ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﺬاﯾ را
ﻣ ﺧﻮرد ،ﺑﺎز ﺑﺮای ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺧﻮرد ،زﯾﺮا او ﺑﺮای ﺧﻮراک ﺧﻮد ﺧﺪا را ﺷﺮ
ﻣﮐﻨﺪ .و از ﻃﺮف دﯾﺮ ،ﺷﺨﺺ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤ ﺧﻮرد و او ﻧﯿﺰ از ﺧﺪا
۷

ﺳﭙﺎﺳﺰاری ﻣﮐﻨﺪ .ﻫﯿ ﯾ از ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﻮد زﻧﺪﮔ ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
۸

ﺧﻮد ﻧﻤ ﻣﯿﺮد ،اﮔﺮ زﯾﺴﺖ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪﮔ ﻣ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ ﺑﺮای
۹

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﻤﯿﺮﯾﻢ .ﭘﺲ ﺧﻮاه زﻧﺪه و ﺧﻮاه ﻣﺮده ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺒﺐ ﻣﺴﯿ ﻣﺮد و دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدﮔﺎن و زﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

۱۰

ﭘﺲ ﺗﻮ ﭼﺮا

درﺑﺎرۀ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻗﻀﺎوت ﻣﮐﻨ؟ ﯾﺎ ﭼﺮا ﺑﺮادرت را ﺣﻘﯿﺮ ﻣ ﺷﻤﺎری؟ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ
ﮐﺮﺳ ﻗﻀﺎوت ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﺴﺘﺎد۱۱ ،زﯾﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺧﻮدم ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ زاﻧﻮ درآﻣﺪه ﺑﺎ زﺑﺎن
ﺧﻮد ﺧﺪا را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد«.
۱۲ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻓﺮداً ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﺲ ﺑﺪﻫﯿﻢ.

وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺿﻌﯿﻒ
۱۳

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدن درﺑﺎرۀ ﯾﺪﯾﺮ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﻢ و در ﻋﻮض ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮﯾﺪ

ﮐﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻟﻐﺰش ﯾﺎ رﻧﺠﺶ در راه ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻧﺸﻮﯾﺪ۱۴ .ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در
ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻘﯿﻦ دارم ،ﮐﻪ ﻫﯿ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﺎﭘﺎک ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ
ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ آن را ﻧﺎﭘﺎک ﻣ داﻧﺪ ،ﻧﺎﭘﺎک اﺳﺖ ۱۵و اﮔﺮ ﺑﺮادرت ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻏﺬاﯾ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻣ ﺧﻮری آزرده ﺷﻮد ،دﯾﺮ از روی ﻣﺤﺒﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﮐﻨ .ﻧﺬار آﻧﭽﻪ ﻣ ﺧﻮری ﻣﻮﺟﺐ
ﻫﻼﮐﺖ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﻣﺴﯿ در راه او ﻣﺮد ،ﺑﺸﻮد۱۶ .و ﻧﺬارﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﺮان از ﺷﻤﺎ ﺑﺪﮔﻮﯾ ﮐﻨﻨﺪ۱۷ ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﺧﻮردن و
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺳﻼﻣﺘ و ﺧﻮﺷ در روح اﻟﻘﺪس اﺳﺖ۱۸ .ﻫﺮﮐﻪ
ﻣﺴﯿ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺶ اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.
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۱۹ﭘﺲ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﻠ و ﺳﺎزش و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺪﯾﺮ ﻣ ﺷﻮد دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ۲۰ .ﮐﺎر
ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺧﺮاب ﻧﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺎم ﺧﻮراﮐ ﻫﺎ ﭘﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮔﻨﺎه دارد
اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آﻧﭽﻪ ﻣ ﺧﻮرد ،ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰش ﺷﺨﺺ دﯾﺮی ﺑﺸﻮد۲۱ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ
ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﺷﺮاب و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﺮ ﺗﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻐﺰش ﯾﺎ رﻧﺠﺶ ﺑﺮادرت
ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آن دﺳﺖ ﺑﺸ.

۲۲

ﭘﺲ ﻋﻘﯿﺪۀ ﺧﻮد را درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و

ﺧﺪا ﻧﻪ دار .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ وﻗﺘ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ وﺟﺪاﻧﺶ او را ﻣﻼﻣﺖ
ﻧﻤﮐﻨﺪ.

۲۳

اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ وﺟﺪان ﻧﺎراﺣﺖ ﭼﯿﺰی را ﺑﺨﻮرد ﻣﺤﻮم اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ

وﺟﺪاﻧﺶ ﺑﻪ او ﻣﮔﻮﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻋﻤﻠ ﮐﻪ از روی اﯾﻤﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.

در ﻓﺮ دﯾﺮان ﺑﻮدن

۱۵

۱ﻣﺎ ﮐﻪ در اﯾﻤﺎن ﻗﻮی ﻫﺴﺘﯿﻢ وﻇﯿﻔﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧ اﺷﺨﺎص ﺿﻌﯿﻒ را ﺗﺤﻤﻞ

ﮐﻨﯿﻢ و در ﻓﺮ راﺣﺘ و آﺳﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ؛ ۲ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﯿﺮﯾﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ

ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﺧﻮد ،در ﻓﺮ راﺣﺘ و آﺳﺎﯾﺶ آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ۳ ،زﯾﺮا ﻣﺴﯿ ﻧﯿﺰ در ﻓﺮ راﺣﺘ و
آﺳﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﻧﺒﻮد .ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻣﻼﻣﺖ ﻫﺎی آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻫﺎﻧﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ
۴

ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ «.زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺑﺮدﺑﺎری و
۵

دﻟﺮﻣ ای ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ،اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﺑﺮدﺑﺎری و
دﻟﺮﻣ اﺳﺖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﻫﻤﻔﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ۶و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﯾﺪل و ﯾ زﺑﺎن ﺧﺪا را ﮐﻪ ﭘﺪر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ اﺳﺖ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺸﺎرت دادن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
۷ﭘﺲ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ﺷﻤﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﺪﯾﺮ را ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ۸ .ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ،ﺧﺎدم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ آن وﻋﺪه ﻫﺎﯾ را ﮐﻪ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﺪران آﻧﻬﺎ داده ﺑﻮد ،ﺗﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ ۹و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺧﺪا ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد و ﺗﺎ
ﻣﻠﺘﻬﺎی دﻧﯿﺎ ﺧﺪا را ﺑﺮای رﺣﻤﺖ او ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
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»از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺳﭙﺎﺳﺰاری
ﺑﺰﺑﺎن ﺧﻮاﻫﻢ آورد«.
۱۰

و در ﺟﺎی دﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
»ای ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او ﺧﻮﺷ ﮐﻨﯿﺪ«.

۱۱و ﺑﺎز در ﺟﺎی دﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
»ای ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﺧﻮاﻧﯿﺪ! و ای ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺮدم ،او را ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﮐﻨﯿﺪ«.
۱۲و اﺷﻌﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»رﯾﺸﮥ ﯾِﺴ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و او ﺑﺮای ﺣﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﻣ آﯾﺪ و اﻣﯿﺪ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﺮ او
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
۱۳

ﺧﺪا ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ﺗﺎن ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺧﻮﺷ و ﺳﻼﻣﺘ

ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی روح اﻟﻘﺪس اﻣﯿﺪ ﺷﻤﺎ روز ﺑﻪ روز ﻓﺮاوان ﺗﺮ ﺷﻮد.

وﻇﯿﻔﮥ ﭘﻮﻟُﺲ
۱۴ای ﺑﺮادران ،ﺧﻮد ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻧﯿ و ﮐﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺪﯾﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ۱۵ .اﻣﺎ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﭘﺎره ای از ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﺟﺮأت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآور ﺷﺪم .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻓﯿﻀ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮد ۱۶ﺗﺎ
ﺧﺪﻣﺘﺬار ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻢ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻢ .در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺠﯿﻞ
ﺧﺪا ،ﻣﻦ وﻇﯿﻔﮥ ﯾ ﮐﺎﻫﻦ را دارم ﺗﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ای ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻧﻤﺎﯾﻢ ـ ﻫﺪﯾﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺪﯾﺲ روح اﻟﻘﺪس ﻗﺒﻮل او ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۱۷ .ﭘﺲ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ از
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ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا در ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ اﻧﺠﺎم داده ام اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻤﺎﯾﻢ۱۸ .زﯾﺮا ﻣﻦ ﺟﺮأت
ﻧﻤﮐﻨﻢ درﺑﺎرۀ ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﻮﯾﻢ.
ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﮔﻔﺘﺎر ،رﻓﺘﺎر ۱۹و
ﻧﯿﺮوی ﻧﺸﺎﻧ ﻫﺎ و ﻣﻌﺠﺰات و ﺑﺎ ﻗﺪرت روح اﻟﻘﺪس ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد درآورده اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺮاﺳﺮ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺎ »اﯾﻠﯿﺮﯾﻮم« ﭘﯿﻤﻮده ام و اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿ را ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ام.

۲۰

ﻫﺪف ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ،در ﺟﺎﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﮔﻮش

ﻣﺮدم ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺸﺎرت دﻫﻢ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺮ ﺗﻬﺪاﺑ ﮐﻪ ﮐﺴ دﯾﺮ ﻧﻬﺎده آﺑﺎد ﮐﻨﻢ.

۲۱

ﭼﻨﺎﻧﻪ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
»ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ درﺑﺎره او ﭼﯿﺰی ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ ،او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ و آﻧﺎﻧ ﮐﻪ از او ﺑ ﺧﺒﺮﻧﺪ،
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ«.

ﻧﻘﺸﮥ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن روم
۲۲ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺎﻧ آﻣﺪن ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺷﺪ۲۳ .اﻣﺎ ﺣﺎل ﭼﻮن دﯾﺮ ﮐﺎر ﻣﻦ در
اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺸﺘﺎق ﻣﻼﻗﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﻮده ام۲۴ ،اﻣﯿﺪوارم در وﻗﺖ
ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،از ﺷﻤﺎ دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﭘﺲ از آﻧﻪ از ﺷﻤﺎ دﯾﺪن ﮐﺮدم ،در ﻧﻈﺮ دارم
ﺑﺎ ﮐﻤ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻢ۲۵ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤ ﺑﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران
ﻣﻘﺪس ﻣﻘﯿﻢ اورﺷﻠﯿﻢ ﻋﺎزم آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ۲۶ ،زﯾﺮا ﺑﺮادران در ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ و ﯾﻮﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻼح
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن اﯾﻤﺎﻧﺪار اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺒﺎﻟﻐ ﺑﻄﻮر اﻋﺎﻧﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ۲۷ .اﯾﺸﺎن
ﺻﻼح داﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﻫﺎ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﺮادران ﯾﻬﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ،
زﯾﺮا ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﻪ در ﺑﺮﮐﺎت روﺣﺎﻧ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺷﺮﯾ ﺷﺪﻧﺪ ،وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﺑﺎ
ﺑﺮﮐﺎت ﻣﺎدی ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ۲۸ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮوﻗﺖ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ را اﻧﺠﺎم دادم و ﻣﺒﺎﻟﻐ را
ﮐﻪ ﺟﻤ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آن ﻫﺎ ﺳﭙﺮدم ،ﻋﺎزم اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و در ﺳﺮ راه از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ
دﯾﺪن ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد۲۹ .و ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ ،آﻣﺪن ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺎت ﻓﺮاواﻧ
از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﯿ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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۳۰ای ﺑﺮادران ،ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ و آن ﻣﺤﺒﺘ ﮐﻪ روح اﻟﻘﺪس ﻣ ﺑﺨﺸﺪ در
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎ دﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد در ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪا ﻫﻤﺎران ﺟﺪی ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ۳۱ ،ﯾﻌﻨ
دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻦ از دﺳﺖ ﺑ اﯾﻤﺎﻧﺎن در ﯾﻬﻮدﯾﻪ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻢ و ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل
ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ اورﺷﻠﯿﻢ واﻗ ﺷﻮد.

۳۲

و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﻮﺷ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ

ﺑﯿﺎﯾﻢ و از ﺣﻀﻮر ﺗﺎن ﻧﯿﺮوی ﺗﺎزه ای ﺑﯿﺮم.

۳۳

ﺧﺪا ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ آراﻣ و ﺳﻼﻣﺘ اﺳﺖ،

ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ.

ﺳﻼم ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎی روم

۱۶

۱

ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺎ »ﻓﯿﺒ «را ﮐﻪ ﺧﺎدﻣﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎی »ﮐﻨﺨﺮﯾﻪ« اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﻣﮐﻨﻢ

۲ﺗﺎ او را در ﺧﺪاوﻧﺪ ،آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﯾﻠ ﮐﻪ
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮐﻤ ﺷﻤﺎ دارد ﺑﻪ او ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا او از ﺑﺴﯿﺎری ،ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ،
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
۳ﺑﻪ »ﭘﺮﯾﺴﯿﻼ« و »اﮐﯿﻼ« ﻫﻤﺎران ﻣﻦ در ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ۴ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ،ﺑﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد ﻧﯿﺰ از
اﯾﺸﺎن ﻣﻤﻨﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ۵ .ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﺋ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﮥ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﯿﻞ ﻣ ﺷﻮد ،ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ
دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ »اﭘﻨﻄﺲ« ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺼ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﺎﻟﺖ آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿ اﯾﻤﺎن آورد ،ﻧﯿﺰ
ﺳﻼم ﻣ رﺳﺎﻧﻢ۶ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ زﺣﻤﺖ زﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺳﻼم
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ۷و ﺑﻪ »اﻧﺪروﻧﯿﺎس« و »ﯾﻮﻧﯿﺎس« ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻼم
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻣﯿﺎن رﺳﻮﻻن اﺷﺨﺎص ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ ﻣﺴﯿﺤ ﺑﻮدﻧﺪ.
۸ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰم در ﺧﺪاوﻧﺪ »اﻣﭙﻠﯿﺎس« ۹و ﺑﻪ »اورﺑﺎﻧﻮس« ﻫﻤﺎر ﻣﻦ در
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﯿ و ﺑﻪ »اﺳﺘﺎﺧﯿﺲ« ﻋﺰﯾﺰ ۱۰و ﺑﻪ »اﭘﻠﯿﺲ« ﻣﻘﺒﻮل ﻣﺴﯿ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ
»ارﺳﺘﺒﻮﻟﺲ« ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ۱۱ .ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻦ ﻣﻦ »ﻫﯿﺮودﯾﻮن« و اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺧﺎﻧﻮادۀ
»ﻧَﺮﮐﯿﺴﻮس« ۱۲و ﺑﻪ »ﻃﺮﯾﻔﯿﻨﺎ« و »ﻃﺮﯾﻔﻮﺳﺎ« ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰم »ﭘﺮﺳﯿﺲ« ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺣﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ۱۳و ﺑﻪ
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»روﻓُﺲ« آن ﻣﺴﯿﺤ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎدرش ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﻣﺎدر
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ۱۴ .ﺳﻼم ﻣﺮا ﺑﻪ »اﺳﻮﻧﺮﯾﺘُﺲ«» ،ﻓﻠﯿﻮن«» ،ﻫﺮﻣﺎس«،
»ﭘﺘﺮوﺑﺎس«» ،ﻫﺮﻣﯿﺲ« و ﺑﺮادراﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ۱۵و »ﻓﯿﻠﻮﻟﻮﮔﺎس«» ،ﺟﻮﻟﯿﻪ«،
»ﻧﯿﺮﯾﺎس« و ﺧﻮاﻫﺮش و »اوﻟﯿﻤﭙﯿﺎس« و ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺪﺳﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

۱۶

ﺑﺎ ﺑﻮﺳﮥ

ﻣﻘﺪﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﺳﻼم ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺟﻤﯿ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ.

آﺧﺮﯾﻦ اواﻣﺮ
۱۷

ای ﺑﺮادران ،از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮐﻨﻢ از آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﺗﻌﻠﯿﻤ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ،

ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و دﯾﺮان را ﮔﻤﺮاه ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ و از آﻧﻬﺎ دوری ﮐﻨﯿﺪ.
۱۸زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﯿ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ اﻣﯿﺎل ﺧﻮد را
ﺑﻨﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم ﺳﺎده ﻟﻮح را ﺑﺎ ﺗﻌﺎرف و ﺗﻤﻠﻖ ﻓﺮﯾﺐ ﻣ دﻫﻨﺪ۱۹ .وﻓﺎداری ﺷﻤﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﯿﻞ در ﻧﺰد ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎدﻣﺎﻧﻢ ،اﻣﺎ آرزو
دارم ﮐﻪ در ﻧﯿﻮﮐﺎری ورزﯾﺪه و در ﺑﺪی ﮐﺮدن ﺑ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ۲۰ .و ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ
ﺳﻼﻣﺘ اﺳﺖ ،ﺑﻪ زودی ﺷﯿﻄﺎن را زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺑﯿﺪ .ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
»۲۱ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس« ﻫﻤﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم ﻣ رﺳﺎﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﻟﻮﺳﯿﻮس« و »ﯾﺎﺳﻮن« و
»ﺳﻮﺳﯿﭙﺎﻃﻮس« ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﻦ ۲۲و ﻧﯿﺰ ﺧﻮدم »ﺗﺮﺗﯿﻮس« ،ﻣﻨﺸ ﭘﻮﻟُﺲ در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ
رﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم ﻣﺴﯿﺤ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ»۲۳ .ﻗﺎﯾﻮس« ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﻦ ،ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﻤﺎم ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ و ﻧﯿﺰ »ارﺳﻄﻮس« ﺧﺰاﻧﻪ دار ﺷﻬﺮ و ﺑﺮادر ﻣﺎ »ﮐﻮارﻃﺲ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
)۲۴ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ(.

دﻋﺎی ﺷﺮ ﮔﺰاری
۲۵اﮐﻨﻮن ﺑﻪ او ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﮋده ای ﮐﻪ ﻣﻦ اﻋﻼم ﻣﮐﻨﻢ ،ﯾﻌﻨ ﭘﯿﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻓﺸﺎی آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻨﻬﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺮن ﻫﺎی دراز ﻣﺨﻔ ﺑﻮد ۲۶و درﺣﺎل
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ﺣﺎﺿﺮ آﺷﺎر ﺷﺪه و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﺒﯿﺎء ﺑﺤﻢ ﺧﺪای اﺑﺪی ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ
آﺷﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ آن ﻫﺎ اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ و اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ او ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﻗﻮی و
اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد.
۲۷

ﺑﻪ آن ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ داﻧﺎی ﯾﺘﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺟﻼل ﺑﺎد.

آﻣﯿﻦ.
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