رﺳﺎﻟﮥ اول ﭘﻮﻟُﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن
۱

۱از ﻃﺮف ﭘﻮﻟُﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ارادۀ ﺧﺪا دﻋﻮت ﺷﺪ ﺗﺎ رﺳﻮل ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮف ﺑﺮادر ﻣﺎ ﺳﻮﺳﺘﯿﻨﯿﺲ ۲ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ

ﻗﺮﻧﺘﺲ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪه و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﻮم ﻣﻘﺪس ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﮥ
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﺎم ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣ آورﻧﺪ۳ .از ﻃﺮف ﭘﺪر ﻣﺎ ﺧﺪا و ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.

ﺷﺮﮔﺰاری
۴ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻓﯿﻀ ﮐﻪ او در ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺷﺮ ﻣﮐﻨﯿﻢ۵ ،زﯾﺮا در ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ از ﻫﺮ
ﻟﺤﺎظ از ﺟﻤﻠﻪ در ﮐﻤﺎل ﺳﺨﻨﻮری و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻨ ﺷﺪه اﯾﺪ۶ .ﺷﻬﺎدت ﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﻣﺴﯿ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ۷ .و ﺷﻤﺎ در
ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻇﻬﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ را ﻣﮐﺸﯿﺪ ،از ﻫﯿﭽﯿ از ﻋﻄﺎﯾﺎی روح اﻟﻘﺪس ﺑ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ۸ .او ﺷﻤﺎ را ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ
اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ در روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﺪون ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ۹ .ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ در زﻧﺪﮔ
ﭘﺴﺮ او ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺷﺮﯾ و ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﯾﺪ و او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد وﻓﺎدار اﺳﺖ.

ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﮐﻠﯿﺴﺎ
۱۰ای ﺑﺮادران ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و دﯾﺮ ﺑﯿﻦ
ﺷﻤﺎ اﺧﺘﻼف و ﻧﻔﺎﻗ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﯾ ﻓﺮ و ﯾ ﻫﺪف ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ۱۱ .زﯾﺮا ای ﺑﺮادران ﻣﻦ ،اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادۀ »ﺧﻠﻮﯾﺲ« ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﺰاع ﻫﺎﯾ وﺟﻮد دارد۱۲ .ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﻮﻟُﺲ ﻫﺴﺘﻢ« و دﯾﺮی
ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻃﺮﻓﺪار اَﭘﻠُﺲ ﻫﺴﺘﻢ «.آن ﯾ ﺧﻮد را ﭘﯿﺮو ﭘِﺘﺮس ﻣ داﻧﺪ و دﯾﺮی ﺧﻮد را ﭘﯿﺮو ﻣﺴﯿ۱۳ !آﯾﺎ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺼﻠﻮب ﮔﺮدﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻮﻟُﺲ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ؟
۱۴ﺧﺪا را ﺷﺮ ﮐﻪ ﻫﯿ ﯾ از ﺷﻤﺎ را ﺟﺰ ﮐﺮِﺳﭙﺲ و ﻏﺎﯾﻮس ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻧﺪادم۱۵ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﮐﺲ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺧﻮد ﺗﻌﻤﯿﺪ داده ام۱۶ .ﺑﻠ ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادۀ اﺳﺘﯿﻔﺎن را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻤﯿﺪ دادم ،وﻟ ﺟﺰ اﯾﺸﺎن دﯾﺮ ﮐﺴ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ داده
ﺑﺎﺷﻢ۱۷ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺴﯿ ﻣﺮا ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻢ ،ﺑﻠﻪ ﺗﺎ ﺑﺸﺎرت دﻫﻢ و او ﻧﻤ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻓﺼﺎﺣﺖ ﮐﻼم ﺳﺨﻦ ﺑﻮﯾﻢ،
ﻣﺒﺎدا ﻗﺪرت ﺻﻠﯿﺐ او ﺑ اﺛﺮ ﺷﻮد.

ﻣﺴﯿ ﻗﺪرت و ﺣﻤﺖ ﺧﺪا
۱۸ﭘﯿﺎم ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮای آﻧﺎﻧ ﮐﻪ در راه ﻫﻼﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﻮچ و ﺑ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ وﻟ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ در راه ﻧﺠﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻗﺪرت ﺧﺪاﺳﺖ.
۱۹ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
»ﺣﻤﺖ ﺣﯿﻤﺎن را ﺑﺎﻃﻞ و ﻓﻬﻢ داﻧﺸﻮران را زاﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد«.
۲۰ﭘﺲ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺣﯿﻢ؟ ﮐﺠﺎﺳﺖ داﻧﺸﻮر؟ و ﯾﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺑﺤﺚﮐﻨﻨﺪۀ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن؟ ﺧﺪا ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺣﻤﺖ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﭘﻮچ و

ﺑ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ.
۲۱ﺧﺪا در ﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺖ ﺧﻮد او را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﺻﻼح داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺎم
ﭘﻮچ و ﺑ ﻣﻌﻨ ﻣﺎ ،اﯾﻤﺎﻧﺪاران را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ۲۲ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻌﺠﺰات ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن داﻧﺶ و ﺣﻤﺖ را دﻧﺒﺎل ﻣﮐﻨﻨﺪ۲۳ ،اﻣﺎ
ﻣﺎ ﻣﺴﯿ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪه را اﻋﻼم ﻣﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﺒﺐ ﻟﻐﺰش و رﻧﺠﺶ و ﺑﺮای دﯾﺮان ﭘﻮچ و ﺑ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ،
۲۴اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪا آن ﻫﺎ را دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ﺧﻮاه ﯾﻬﻮد ،ﺧﻮاه ﯾﻮﻧﺎﻧ ،ﻣﺴﯿ ﻗﺪرت ﺧﺪا و ﺣﻤﺖ اوﺳﺖ۲۵ ،زﯾﺮا آﻧﭽﻪ در
ﻣﻮرد ﺧﺪا ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺷﻤﺮده ﻣ ﺷﻮد از ﺣﻤﺖ آدﻣﯿﺎن ﺣﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮ و ﺿﻌﻒ ﺧﺪا از ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن ﻗﻮﯾﺘﺮ اﺳﺖ.
۲۶ای ﺑﺮادران ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در آن ﻫﻨﺎم ﮐﻪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را دﻋﻮت ﮐﺮد ﭼﻪ ﻧﻮع اﺷﺨﺎﺻ ﺑﻮدﯾﺪ .از روی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﮐﺜﺮ
ﺷﻤﺎ اﻓﺮادی ﺣﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ،و ﯾﺎ ﻧﺠﯿﺐ زاده ﻧﺒﻮدﯾﺪ۲۷ .ﺑﻠﻪ ﺧﺪا ﻋﻤﺪاً آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﭘﻮچ و ﺑ ﻣﻌﻨ ﻣ ﺷﻤﺎرد ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﻤﺎن را
ﺧﺠﻞ ﺳﺎزد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻣ ﺷﻤﺎرد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪان را ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺳﺎزد۲۸ .و ﺧﺪا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺧﻮار و ﺧﻔﯿﻒ و
ﺣﺘ ﻧﯿﺴﺘ ﻣ ﺷﻤﺎرد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ دﻧﯿﺎی ﻫﺴﺘ ﻫﺎ را ﺑﺮاﻧﺪازد۲۹ ،ﺗﺎ ﻫﯿ اﻧﺴﺎﻧ در ﺣﻀﻮر او دﻟﯿﻠ ﺑﺮای ﻓﺨﺮ ﮐﺮدن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ۳۰ .از
ﻃﺮف ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ ﭘﯿﻮﺳﺘ دارﯾﺪ و او ﻣﺴﯿ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﻤﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻗﺪوﺳﯿﺖ و ﺧﻮﻧﺒﻬﺎی آزادی ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
۳۱ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻓﺨﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.

ﭘﯿﺎم ﻣﺎ :ﻣﺴﯿ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪه

۲

۱ای ﺑﺮادران ،وﻗﺘ ﻣﻦ ﺑﺮای اﻋﻼم اﺳﺮار ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﻣﺪم ،ﺑﺎ ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺣﻤﺖ اﻧﺴﺎﻧ ﻧﯿﺎﻣﺪم۲ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم
۳

ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ و آن ﻫﻢ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪه را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺿﻌﻒ و ﺑﺎ ﺗﺮس و ﻟﺮز ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ آﻣﺪم ۴و ﺳﺨﻦ و ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻣﺠﺬوب ﮐﻨﻨﺪۀ ﻓﻠﺴﻔ ﺑﯿﺎن ﻧﺮدم ،ﺑﻠﻪ آن را ﺑﺎ روح اﻟﻘﺪس و ﻗﺪرت او ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﺎﻧﯿﺪم
۵ﺗﺎ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺧﺪا ﻣﺘ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﻧﺴﺎﻧ.

ﺣﻤﺖ ﺧﺪا
۶اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺣﻤﺘ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا در ﻣﯿﺎن اﺷﺨﺎﺻ ﮐﻪ در روح ﺑﺎﻟ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ آن ﺣﻤﺘ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ
و ﯾﺎ ﺣﻤﺮاﻧﺎن اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺎﺑﻮدی ﭘﯿﺶ ﻣ روﻧﺪ ـ ۷ﺑﻠﻪ ﺣﻤﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﺧﺪا را ﮐﻪ از ﭼﺸﻢ آدﻣﯿﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﺑﻮد و ﺧﺪا آﻧﺮا از ازل ﺑﺮای ﺟﻼل ﻣﺎ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،اﺑﺮاز ﻣﮐﻨﯿﻢ۸ .ﻫﯿ ﯾ از ﺣﻤﺮاﻧﺎن اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﯾﻦ را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮ
ﻣ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻼل را ﻣﺼﻠﻮب ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ۹ .اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
»آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﺸﻤ ﻧﺪﯾﺪه و ﮔﻮﺷ ﻧﺸﻨﯿﺪه و در دل اﻧﺴﺎن ﻧﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﺑﺮای دوﺳﺘﺪاران ﺧﻮد ﺗﯿﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ«.
۱۰ﺧﺪا اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ روح ﺧﻮد از راه اﻟﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﺎ آﺷﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا روح اﻟﻘﺪس ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﺘ اﻋﻤﺎق ﻧﯿﺎت ﺧﺪا را ﮐﺸﻒ
ﻣﮐﻨﺪ۱۱ .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ از روح ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻦ او آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﯾﻖ ،ﻫﯿ ﮐﺲ ﺟﺰ روح ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﺪا آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ۱۲ .روﺣ را
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﯾﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻄﺎﯾﺎﺋ را ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ.
۱۳ﻣﺎ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗ ﮐﻪ از ﺣﻤﺖ اﻧﺴﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﮔﯿﺮد ﺳﺨﻦ ﻧﻤﮔﻮﺋﯿﻢ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ آﻣﻮزد،

و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ روﺣﺎﻧ را ﺑﺮای اﺷﺨﺎص روﺣﺎﻧ ﺑﯿﺎن ﻣ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ۱۴ .ﮐﺴ ﮐﻪ روﺣﺎﻧ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ روح ﺧﺪا را
ﺑﭙﺬﯾﺮد ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ او اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﭘﻮچ و ﺑ ﻣﻌﻨ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در واﻗ ،ﭼﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺶ روﺣﺎﻧ اﺳﺖ،
آن ﻫﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را درک ﮐﻨﻨﺪ۱۵ .وﻟ ﺷﺨﺺ روﺣﺎﻧ ﻗﺎدر اﺳﺖ درﺑﺎرۀ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ وﻟ ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎرۀ او
درﺳﺖ ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﺎﯾﺪ۱۶ .زﯾﺮا:
»ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮ ﺧﺪا آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او ﺑﯿﺎﻣﻮزد؟«
وﻟ ﻣﺎ ﻓﺮ ﻣﺴﯿ را دارﯾﻢ.

ﺧﺪﻣﺘﺰاران ﺧﺪا

۳

۱و اﻣﺎ ای ﺑﺮادران ،ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد روﺣﺎﻧ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ ،ﺑﻠﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪم ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ

ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﻧﻔﺴﺎﻧ و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿ ﻫﻨﻮز ﻃﻔﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ۲ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﯿﺮ دادم ،ﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺮای آن
آﻣﺎده ﻧﺒﻮدﯾﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ۳ ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻔﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﯿﺪ .وﻗﺘ ﺑﺪﺑﯿﻨ و ﻧﺰاع در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن
ﻧﻤ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﺜﻞ دﯾﺮ ﻣﺮدم رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ ۴وﻗﺘ ﯾ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﻮﻟُﺲ ﻫﺴﺘﻢ« و دﯾﺮی ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ
ﻃﺮﻓﺪار اَﭘﻠُﺲ ﻫﺴﺘﻢ «.آﯾﺎ ﻣﺜﻞ دﯾﺮ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟
۵آﺧﺮ ،اَﭘﻠُﺲ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭘﻮﻟُﺲ ﮐﯿﺴﺖ؟ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﺎدﻣﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای وﻇﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ،وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ۶ .ﻣﻦ ﮐﺎﺷﺘﻢ ،اَﭘﻠُﺲ آﺑﯿﺎری ﮐﺮد ،وﻟ اﺻﻞ ﮐﺎر ﯾﻌﻨ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ۷ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﮐﺎرد و ﯾﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ آﺑﯿﺎری ﻣﮐﻨﺪ،
اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﻧﺪارد ،در رﺷﺪ و ﻧﻤﻮی ﮔﯿﺎه ﮐﺎر ﻋﻤﺪه ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ۸ .ﮐﺎرﻧﺪه و آﺑﯿﺎری ﮐﻨﻨﺪه در ﯾ ﺳﻄ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎر
ﺧﻮد اﺟﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ۹ ،زﯾﺮا در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪا ،ﻣﺎ ﻫﻤﺎران او ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺷﻤﺎ ﻣﺰرﻋﮥ او و ﻋﻤﺎرت او ﻫﺴﺘﯿﺪ.
۱۰ﻣﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﻓﯿﺾ ﺑﺨﺶ ﺧﺪا ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﻣﻌﻤﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺗﻬﺪاﺑ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و اﮐﻨﻮن ﮐﺴ دﯾﺮ ﺑﺮ روی آن ﻣ ﺳﺎزد .ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روی آن ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﻣﮐﻨﺪ۱۱ ،زﯾﺮا ﺗﻬﺪابِ دﯾﺮی ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻧﻤ ﺗﻮان ﮔﺬاﺷﺖ و آن ﺗﻬﺪاب ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ
اﺳﺖ۱۲ .ﺑﻌﻀ ﻫﺎ وﻗﺘ روی آن ﺗﻬﺪاب ،آﺑﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺳﻨ ﻫﺎی ﻋﺎﻟ ﺑﻪﮐﺎر ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و اﺷﺨﺎص دﯾﺮ از ﭼﻮب و ﮔﯿﺎه و
ﮐﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۳ .وﻟ ﭼﻮﻧ ﮐﺎر ﻫﺮ ﮐﺲ آﺷﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا روز داوری آن را ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﭼﻮن آن روز ﺑﺎ آﺗﺶ
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آﺗﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﻫﻤﻪ را ﻣ آزﻣﺎﯾﺪ و ﻣﺎﻫﯿﺘﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ۱۴ .اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آدﻣ ﺑﺮ روی آن ﺗﻬﺪاب ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ،از آﺗﺶ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،آن ﺷﺨﺺ اﺟﺮ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ۱۵ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺖ او ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،اﺟﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ داد ،وﻟ ﺧﻮد او ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
۱۶آﯾﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﺪ و روح ﺧﺪا در ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ؟ ۱۷اﮔﺮ ﮐﺴ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا را آﻟﻮده ﺳﺎزد ،ﺧﺪا او را ﺗﺒﺎه ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ؛ زﯾﺮا ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا ﭘﺎک و ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و آن ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
۱۸ﻫﯿ ﮐﺲ ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﺪ .آﯾﺎ ﮐﺴ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺧﺮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ؟ او ﺑﺎﯾﺪ اﺑﻠﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ
واﻗﻌﺎً ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﮔﺮدد۱۹ .زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺣﻤﺖ و ﺧﺮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ آﯾﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﭘﻮچ و ﺑ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺧﺪا ﺧﺮدﻣﻨﺪان را در ﻧﯿﺮﻧ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺳﺎزد۲۰ «.و ﺑﺎز ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی

ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ۲۱ «.ﭘﺲ ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﮐﻨﺪ ﻓﺨﺮ ﮐﻨﺪ .در واﻗ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد۲۲ :ﭘﻮﻟُﺲ،
اَﭘﻠُﺲ ،ﭘِﺘﺮس ،اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ،زﻧﺪﮔ ،ﻣﺮگ ،زﻣﺎن ﺣﺎل و زﻣﺎن آﯾﻨﺪه ،ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و از آنِ ﺷﻤﺎﺳﺖ ۲۳و ﺷﻤﺎ از آنِ ﻣﺴﯿ ﻫﺴﺘﯿﺪ و
ﻣﺴﯿ از آنِ ﺧﺪاﺳﺖ.

رﺳﻮﻻن ﻣﺴﯿ

۴

۱ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ را ﺧﺎدﻣﺎن ﻣﺴﯿ و ﻧﺎﻇﺮان ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﺮار ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﻨﺪ۲ .اﻟﺒﺘﻪ ﯾ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﺪ۳ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺷﻤﺎ و
۴

ﯾﺎ ﯾ ﻣﺤﻤﮥ اﻧﺴﺎﻧ داوری ﺷﻮم ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺘ ﻧﺪارد ،ﻣﻦ درﺑﺎرۀ ﺧﻮد ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﮐﻨﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ در ﺧﻮد ﻋﯿﺒ
ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻢ وﻟ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﮔﻨﺎه ﻫﺴﺘﻢ! ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد۵ .ﭘﺲ ﭘﯿﺶ از روز داوری
درﺑﺎرۀ دﯾﺮان داوری ﻧﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا او آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر آﺷﺎر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﯿﺎت ﭘﻨﻬﺎﻧ آدﻣﯿﺎن را ﻓﺎش ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در آن وﻗﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ اوﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۶ای ﺑﺮادران ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدم و اَﭘﻠُﺲ را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮار دادم ﺗﺎ از ﻣﺎ ﯾﺎد ﺑﯿﺮﯾﺪ ،ﮐﻪ »از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮد «.ﺗﺎ
ﻫﯿ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ﯾ ﻧﻔﺮ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻨﺪ و دﯾﺮی را ﺧﻮار ﻧﺸﻤﺎرد۷ ،زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
از دﯾﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ای ،ﭼﻪ داری؟ ﭘﺲ اﮔﺮ از ﮐﺴ دﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘ ،ﭼﺮا ﻃﻮری ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﻣﮐﻨ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ از ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ای؟
۸اﮐﻨﻮن دﯾﺮ ﺗﻤﺎم آرزو ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮآورده ﺷﺪه اﺳﺖ! ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ! و اﮐﻨﻮن ﺑﺪون ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪه اﯾﺪ! ای
ﮐﺎش واﻗﻌﺎً اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﮐﺮدﯾﻢ! ۹ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ رﺳﻮﻻن را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﯿﺮانِ ﻣﺤﻮم ﺑﻪ
ﻣﺮگ ،ﮐﻪ در آﺧﺮ ﺻﻒ ﻟﺸﺮﯾﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارده و ﻣﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﺋﻨﺎت ـ ﭼﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ و ﭼﻪ اﻧﺴﺎن ـ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
۱۰ﺑﻠ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿ ﺟﺎﻫﻞ ﺷﻤﺮده ﻣ ﺷﻮﯾﻢ وﻟ ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﯿ ﻣﺮدﻣﺎن داﻧﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ! ﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺷﻤﺎ ﻗﻮی! ﻣﺎ را ﺣﻘﯿﺮ
ﻣ ﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ! ۱۱ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ اﯾﻢ ،ﻟﺒﺎس ﮐﺎﻓ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻟﺖ و ﮐﻮب ﻣ ﺷﻮﯾﻢ ،آواره و ﺳﺮﮔﺮدان
ﻫﺴﺘﯿﻢ۱۲ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺎر ﻣﮐﻨﯿﻢ و زﺣﻤﺖ ﻣﮐﺸﯿﻢ .وﻗﺘ ﻓﺤﺶ ﻣ ﺷﻨﻮﯾﻢ ،دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﻣﮐﻨﯿﻢ .وﻗﺘ آزار
ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺗﺤﻤﻞ ﻣﮐﻨﯿﻢ۱۳ .وﻗﺘ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻬﻤﺖ ﻣ زﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﺟﻮاب ﻣ دﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺜﺎﻓﺖ دﻧﯿﺎ و ﻟﺠﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮔﺸﺘﻪ و
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ را دارﯾﻢ.
۱۴اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﻨﻮﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺧﺠﻞ ﺳﺎزم ،ﺑﻠﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺷﻤﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ۱۵ .زﯾﺮا اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺰاران ﻣﻌﻠﻢ
در ﻣﺴﯿ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،وﻟ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾ ﭘﺪر ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و ﻣﻦ ﺑﺎ دادن ﺑﺸﺎرت اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﺒﺐ ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﮔﺸﺘﻪ ام۱۶ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮐﻨﻢ ،از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ۱۷ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر »ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس« را ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎدم .او ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰ و وﻓﺎدار ﻣﻦ در ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .اﺻﻮﻟ را ﮐﻪ از ﻣﺴﯿ آﻣﻮﺧﺘﻢ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ در ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﻢ ،او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﯾﺎدآوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
۱۸اﻣﺎ ﻋﺪه ای ﭼﻮن ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ آﻣﺪ ،ﻣﻐﺮور ﺷﺪه اﻧﺪ۱۹ ،وﻟ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺰودی ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ و آن
وﻗﺖ دﯾﺮ ادﻋﺎ ﻫﺎی اﺷﺨﺎص ﻣﻐﺮور را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﺪرت آن ﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﺳﺖ۲۰ .زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا
ﻋﺒﺎرت از ﺣﺮف ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ از ﻗﺪرت اﺳﺖ۲۱ .ﻣﻦ ﭼﻮﻧﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ؟ ﺑﺎ ﺷﻼق و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ و ﻣﻼﯾﻤﺖ؟

ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗ در ﮐﻠﯿﺴﺎ

۵

۱در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺎﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﯾ ﻧﻮع راﺑﻄﮥ ﺟﻨﺴ ﻧﺎﻣﺸﺮوع وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ آﻧﻘﺪر زﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘ در
۲

ﻣﯿﺎن ﺑ دﯾﻨﺎن ﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻣ ﺷﻨﻮم ﮐﻪ ﺷﺨﺼ ﺑﺎ زن ﭘﺪر ﺧﻮد راﺑﻄﻪ دارد .ﭼﺮا ﺑﻪ ﻋﻮض اﯾﻨﻪ ﺧﺠﻞ ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻘﺼﺮ را از
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ ،اﻓﺘﺨﺎر ﻫﻢ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ ۳اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ ﺟﺴﻤﺎً از ﺷﻤﺎ دور ﻫﺴﺘﻢ ،وﻟ روﺣﺎً ﺣﺎﺿﺮم و ﭼﻨﺎن ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮم را در ﻧﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴ ﻣﻼﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾ ﺧﻮدم در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ۴ .ﭘﺲ وﻗﺘ ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣ آﺋﯿﺪ و ﻣﻦ در روح ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﺎ
ﺣﻀﻮرِ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ۵ ،اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﺲ ﮔﻨﺎﻫﺎر او ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد و در روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻌﻨ روز
داوری ،روﺣﺶ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ.
۶ﻓﺨﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑ ﺟﺎﺳﺖ .ﻣﺮ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺧﻤﯿﺮ ﻣ رﺳﺪ؟ ۷ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻤﯿﺮ ﺗﺎزه
)ﻓﻄﯿﺮ( ﺑﺎﺷﯿﺪ )ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ( ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﮥ ﮐﻬﻨﻪ را ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺴﯿ ﮐﻪ »ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ «ﻣﺎﺳﺖ ،ذﺑ ﺷﺪه
اﺳﺖ۸ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﯿﺪ ﻓﺼ را ﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﮥ ﺗﺮش و ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﮥ ﺑﺪﺧﻮاﻫ و ﺷﺮارت اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﮐﻪ ﻧﺎن ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و
ﺻﺪاﻗﺖ اﺳﺖ ﻧﺎه دارﯾﻢ.
۹در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺷﻬﻮﺗﺮان ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﻨﯿﺪ۱۰ .وﻟ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎص ﺷﻬﻮﺗﺮان اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﯾﺎ
ﻃﻤﻌﺎران و ﺗﻘﻠﺐﮐﺎران و ﯾﺎ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺠﺒﻮر ﻣ ﺷﻮﯾﺪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ۱۱ .ﺑﻠﻪ
ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺴﯿﺤ ﻣ داﻧﻨﺪ وﻟ ﻣﺮﺗﺐ زﻧﺎ ،ﻃﻤ ،ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ،ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾ ،ﻣﺴﺘ و ﯾﺎ ﺗﻘﻠﺐﮐﺎری
ﻣﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﻨﯿﺪ .ﺣﺘ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﻏﺬا ﻫﻢ ﻧﺨﻮرﯾﺪ۱۲ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺧﺎرج از ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر دارم ﮐﻪ درﺑﺎرۀ آن ﻫﺎ
ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻢ؟ وﻇﯿﻔﮥ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎ داوری ﮐﻨﯿﺪ ۱۳و داوری ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آن ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﯿﺪ!

درﺑﺎرۀ دادﺧﻮاﻫ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن

۶

۱ﻫﺮﮔﺎه ﯾ از ﺷﻤﺎ از ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺷﺎﯾﺘ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﺟﺮأت ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻮض اﯾﻦ ﮐﻪ اﺟﺎزه دﻫﺪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﻣﻮﺿﻮع را ﺣﻞ و
۲

ﻓﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻪ ﻧﺰد داوران ﺑ اﯾﻤﺎن رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﻣﺮ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ،دﻧﯿﺎ را داوری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
دﻧﯿﺎ را داوری ﮐﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﻟﯿﺎﻗﺖ آن را ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻮﭼ داوری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ؟ ۳آﯾﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﻓﺮﺷﺘﺎن
ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد؟ ﭘﺲ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرۀ اﻣﻮر اﯾﻦ زﻧﺪﮔ۴ !ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗ ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آن ﻫﺎ
را ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﺰد اﺷﺨﺎﺻ ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﯿ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارﻧﺪ؟ ۵ﻣﻦ اﯾﻦ را ﻣﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﻮﯾﺪ! آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
ﯾ ﻧﻔﺮ ﻋﺎﻗﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ دو ﺑﺮادر را رﻓ ﮐﻨﺪ؟ ۶آﯾﺎ ﺑﺮادری ﺑﺮﺿﺪ ﺑﺮادر دﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻪ ﻣ رود؟ و آﯾﺎ اﺟﺎزه
ﻣ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑ اﯾﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮﺿﻮع را دادرﺳ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
۷در واﻗ ﺷﺎﯾﺖ ﮐﺮدن از ﯾﺪﯾﺮ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺿﻌﻒ و ﺷﺴﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ .آﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻈﻠﻮم واﻗ ﺷﻮﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺴ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ؟ ۸وﻟ در ﻋﻮض ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺮان ﻇﻠﻢ ﻣﮐﻨﯿﺪ و آن ﻫﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣ دﻫﯿﺪ و ﺣﺘ ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻫﻢ
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻣﮐﻨﯿﺪ۹ .ﻣﺮ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ در ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﻧﺼﯿﺒ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؟ ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﯿﺪ .اﺷﺨﺎص
ﺷﻬﻮﺗﺮان ،ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ،زﻧﺎﮐﺎران ،ﻟﻮاطﮔﺮان۱۰ ،دزدان ،ﻃﻤﻌﺎران ،ﻣﺴﺘﺎن ،ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﺎن و ﺗﻘﻠﺐﮐﺎران در ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﻫﯿ ﺑﻬﺮه ای

ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ۱۱و ﺑﻌﻀ از ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﻮدﯾﺪ ،وﻟ اﮐﻨﻮن از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﭘﺎک ﺷﺪه اﯾﺪ و ﺟﺰء ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﺪا ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ
ﺧﺪاوﻧﺪ و روح ﺧﺪای ﻣﺎ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﯾﺪ.

ﺑﺪن ﻫﺎی ﻣﺎ و ﺟﻼل ﺧﺪا
۱۲ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﺴ ﺑﻮﯾﺪ» :در اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری آزاد ﻫﺴﺘﻢ «،اﻣﺎ ﻫﺮﮐﺎری ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠ ،ﻣﻦ در اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎر آزادم ،اﻣﺎ ﻧﻤﮔﺬارم
ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺮا ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد ﺳﺎزد۱۳ .ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﺴ ﺑﻮﯾﺪ» :ﺧﻮراک ﺑﺮای ﺷﻢ و ﺷﻢ ﺑﺮای ﺧﻮراک اﺳﺖ «.ﺑﻠ ،اﻣﺎ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ دو را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ! ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺪن اﺳﺖ۱۴ .ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﺪا ،ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
۱۵آﯾﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻫﺎی ﺷﻤﺎ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻣﺴﯿ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮی از ﺑﺪن ﻣﺴﯿ را ﺑﺮدارم و آن را ﻋﻀﻮ ﺑﺪن ﯾ
ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﺴﺎزم؟ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻪ! ۱۶ﻣﺮ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ،ﺑﺎ او ﯾ ﺗﻦ ﻣ ﺷﻮد؟ زﯾﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :اﯾﻦ دو ﯾ ﺗﻦ
واﺣﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد۱۷ «.اﻣﺎ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ،روﺣﺎً ﺑﺎ او ﯾ اﺳﺖ.
۱۸از ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .ﻫﺮ ﮔﻨﺎه دﯾﺮی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﻣ ﺷﻮد ﺧﺎرج از ﺑﺪن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺟﻨﺴ ﻣ ﺷﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد ﮔﻨﺎه ﻣﮐﻨﺪ۱۹ .آﯾﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﮥ روح اﻟﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه و در ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ؟ ﻋﻼوه
ﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ دﯾﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ۲۰ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺎدی ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﺪن ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ.

درﺑﺎرۀ ازدواج

۷

۱و اﻣﺎ ،درﺑﺎره ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﯿﺪ :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ،ﻣﺠﺮد ﺑﻤﺎﻧﺪ۲ ،وﻟ ﭼﻮن دور ﻣﺎ ﭘﺮ از وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺴ اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ
۳

اﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﺮد ﺑﺮای ﺧﻮد زﻧ و ﻫﺮ زﻧ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﻮﻫﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﯾﺪ وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎﺷﻮﯾ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ

اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ۴ .زن اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺪن ﺧﻮد را ﻧﺪارد ،زﯾﺮا او ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮد اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺪن ﺧﻮد را ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﺑﻪ زن
ﺧﻮد ﺗﻌﻠﻖ دارد۵ .ﯾﺪﯾﺮ را از ﺣﻘﻮق زﻧﺎﺷﻮﯾ ﻣﺤﺮوم ﻧﺴﺎزﯾﺪ ،ﻣﺮ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﺑﺮای ﻣﺪﺗ ،ﺗﺎ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف راز و ﻧﯿﺎز
ﺑﺎ ﺧﺪا ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از آن رواﺑﻂ ﺷﻤﺎ در اﻣﻮر زﻧﺎﺷﻮﯾ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻣﺒﺎدا ﺿﻌﻒ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ
وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﺷﻮﯾﺪ.
۶اﯾﻦ ﯾ ﺣﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﻢ۷ .ﮐﺎش ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ
اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺎﺻ داده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﯾ ،ﯾ ﻗﺴﻢ و ﺑﻪ دﯾﺮی ﺑﻪ ﻧﺤﻮی دﯾﺮ.
۸ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺠﺮد و ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ۹ ،وﻟ اﮔﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻠﻮی ﺧﻮاﻫﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد
را ﺑﯿﺮﯾﺪ ،ازدواج ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮا ازدواج ﮐﺮدن از ﺳﻮﺧﺘﻦ در آﺗﺶ ﺷﻬﻮت ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
۱۰ﺑﺮای ﻣﺘﺄﻫﻼن اﻣﺮی ﻣ دﻫﻢ ،ﮐﻪ اﻣﺮ ﺧﻮدم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ـ ﯾ زن ﺷﻮﻫﺮدار ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ؛
۱۱اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﯾﺎ آﻧﻪ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد آﺷﺘ ﮐﻨﺪ .ﺷﻮﻫﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق ﺑﺪﻫﺪ.
۱۲ﺑﻪ دﯾﺮان ﻣﮔﻮﯾﻢ )اﯾﻦ را ﻣﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ ،ﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ( :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﻣﺴﯿﺤ ،زﻧ ﺑ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن زن راﺿ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺑﺎ او

ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ او را ﻃﻼق دﻫﺪ۱۳ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زن ﻣﺴﯿﺤ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑ اﯾﻤﺎن دارد و ﺷﻮﻫﺮش راﺿ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﺪ ،آن زن ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ۱۴ .زﯾﺮا ﺷﻮﻫﺮ ﺑ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ زن اﯾﻤﺎﻧﺪار ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣ ﺷﻮد و زن ﺑ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺷﻮﻫﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪارش ،در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲ ﻣ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺣﺎل آﻧﻪ اﮐﻨﻮن از ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۵ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﯾ ﻧﻔﺮ ﺑ اﯾﻤﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺴﯿﺤ
ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .در اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﻣﺴﯿﺤ دﯾﺮ ﻣﻘﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
۱۶ای زن ،ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮت ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺗﻮ ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﺑﺪ؟ و ای ﻣﺮد ،ﺗﻮ از ﮐﺠﺎ ﻣ داﻧ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻧﺠﺎت زن ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫ ﺷﺪ؟
۱۷ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮ ﮐﺲ در آن ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮده و او را در آن ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻣﺮ ﻣﻦ در ﺗﻤﺎم ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ.
۱۸آﯾﺎ ﻣﺮد ﺳﻨﺖ ﺷﺪه دﻋﻮت ﺧﺪا را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼ آرزو ﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ! آﯾﺎ ﮐﺴ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻨﺖ ﻧﺸﺪه دﻋﻮت
ﺷﺪه اﺳﺖ؟ او ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻨﺖ ﺷﻮد! ۱۹ﺳﻨﺖ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻧﺸﺪن اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد! آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،اﻃﺎﻋﺖ از اﺣﺎم ﺧﺪاﺳﺖ۲۰ .ﭘﺲ ﻫﺮﮐﺲ در
ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در آن ،دﻋﻮت ﺧﺪا را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ۲۱ .آﯾﺎ در ﺑﺮدﮔ دﻋﻮت ﺷﺪی؟ از اﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﺎش اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧ آزادی ﺧﻮد
را ﺑﻪ دﺳﺖ آوری آن را از دﺳﺖ ﻧﺪه۲۲ .زﯾﺮا ﻏﻼﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آزاد ﺷﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﺨﺺ آزادی ﮐﻪ دﻋﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻏﻼم ﻣﺴﯿ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۲۳ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮاﻧ ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﯾﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔ اﻧﺴﺎن ﺗﻦ
در ﻧﺪﻫﯿﺪ۲۴ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﺑﺮادران ،ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘ ﮐﻪ در آن دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ،وﻟ ﺑﺎ ﺧﺪا زﻧﺪﮔ ﮐﻨﺪ.

درﺑﺎرۀ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد و ﺑﯿﻮه زﻧﺎن
۲۵در ﺧﺼﻮص اﺷﺨﺎص ﻣﺠﺮد از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮی ﻧﺪارم ،وﻟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﻢ۲۶ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﺳﺨﺖ ﻓﻌﻠ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮﮐﺲ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ۲۷ .آﯾﺎ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻫﺴﺘ؟ ﺧﻮاﻫﺎن ﻃﻼق ﻧﺒﺎش!
آﯾﺎ ﻣﺠﺮد ﻫﺴﺘ در ﻓﺮ ازدواج ﻧﺒﺎش۲۸ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ازدواج ﮐﻨ ﮔﻨﺎه ﻧﺮده ای و دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﮐﻨﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ وﻟ زن و
ﺷﻮﻫﺮ در اﯾﻦ زﻧﺪﮔ دﭼﺎر زﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ در زﺣﻤﺖ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ.
۲۹ای ﺑﺮادران ،ﻣﻘﺼﻮدم اﯾﻨﺴﺖ :وﻗﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺣﺘ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ زن دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ
ﻣﺠﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ۳۰ .ﻣﺎﺗﻢ داران ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺋ ﻏﻤ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺤﺎﻻن ﻃﻮری زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺋ ﺧﻮﺷ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺧﺮﯾﺪاران ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺋ ﻣﺎﻟ آﻧﭽﻪ ﺧﺮﯾﺪه اﻧﺪ ،ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ۳۱و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﻧﯿﻮی ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻃﻮری
زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﺒﺴﺘﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ زودی از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
۳۲آرزوی ﻣﻦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺸﻮﯾﺶ دور ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺮد ﻣﺠﺮد ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺪا ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزد،
۳۳اﻣﺎ ﻣﺮد ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﻪ اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزد ۳۴و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ او ﺑﻪ دو ﺟﻬﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﯾ زن ﺑ ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ ﯾ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺪا ﻋﻼﻗﻪ دارد و ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ در ﺟﺴﻢ و روح ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ زن ﺷﻮﻫﺮدار ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی
دﻧﯿﻮی دﻟﺒﺴﺘ دارد ،ﯾﻌﻨ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۳۵ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را ﻣﮔﻮﯾﻢ و ﻣﻘﺼﻮدم اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورم ﺑﻠﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺻﺤﯿ و
درﺳﺖ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺑﺪون ﻫﯿ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮ ،ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و ﻫﺴﺘ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
۳۶ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﺑ اﻧﺼﺎﻓ ﻣﮐﻨﺪ و دﺧﺘﺮ او از ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ او
ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ دﺧﺘﺮش ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮔﻨﺎﻫ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ۳۷ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﺪری از روی ﻣﯿﻞ و ارادۀ ﺧﻮد و ﺑﺪون ﻓﺸﺎر دﯾﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﭘﺎک داﻣﻦ ﻧﺎه دارد ،ﮐﺎری ﻧﯿﻮ ﻣﮐﻨﺪ۳۸ .ﭘﺲ ﺷﻮﻫﺮ دادن دﺧﺘﺮ ﻧﯿﻮﺳﺖ وﻟ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪادن او
ﻧﯿﻮﺗﺮ اﺳﺖ.
۳۹زن ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش زﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ دارد؛ وﻟ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻤﯿﺮد ،او آزاد اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ۴۰ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﮔﺮ او ﻣﺠﺮد ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺷﺎدﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ روح ﺧﺪا
را دارم.

درﺑﺎرۀ ﻏﺬاﻫﺎی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ

۸

۱و اﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﺧﻮراک ﻫﺎی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ :اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :ﻫﻤﮥ ﻣﺎ اﺷﺨﺎص داﻧﺎﺋ ﻫﺴﺘﯿﻢ «.وﻟ ﭼﻨﯿﻦ
۲

داﻧﺸ آدم را ﻣﻐﺮور ﻣ ﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﻣﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ واﻗﻒ اﺳﺖ ،واﻗﻌﺎً آﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ
ﻫﻨﻮز ﭼﯿﺰی ﻧﻤ داﻧﺪ۳ .اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺪا را دوﺳﺖ دارد ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۴ﭘﺲ درﺑﺎرۀ ﺧﻮراک ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارد و ﺧﺪای دﯾﺮی ﺟﺰ ﺧﺪای ﯾﺘﺎ ﻧﯿﺴﺖ۵ .ﺣﺘ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﻮل آن ﻫﺎ ﺧﺪاﯾﺎﻧ در آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪاﯾﺎن و ﺧﺪاوﻧﺪان ﻋﻘﯿﺪه
دارﻧﺪ( ۶ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﯾ ﺧﺪا ﻫﺴﺖ ـ ﯾﻌﻨ ﺧﺪای ﭘﺪر ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺮای او زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﻓﻘﻂ ﯾ ﺧﺪاوﻧﺪ
وﺟﻮد دارد ،ﯾﻌﻨ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ و ﻣﺎ در او زﯾﺴﺖ ﻣﮐﻨﯿﻢ.
۷اﻣﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم اﯾﻦ را ﻧﻤ داﻧﻨﺪ ،ﺑﻌﻀ ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺑﺘﻬﺎ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺧﻮردن ﺧﻮراک ﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه ،ﺧﻮردن
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺘﻬﺎ ﻣ داﻧﻨﺪ و ﻫﺮ وﻗﺖ از آن ﺑﺨﻮرﻧﺪ وﺟﺪان ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺎن آﻟﻮده ﻣﮔﺮدد۸ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮراک ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ؛
ﻧﻪ از ﺧﻮردن آن ﻏﺬاﻫﺎ ﻧﻔﻌ ﻋﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﻣ ﺷﻮد ﻧﻪ از ﻧﺨﻮردن آن ﻫﺎ ﺿﺮری.
۹اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا اﯾﻦ آزادی ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰش اﺷﺨﺎص ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺮدد۱۰ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﺗﻮ را ﮐﻪ ﺷﺨﺺ داﻧﺎﯾ ﻫﺴﺘ
ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺑﺘﺪه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮ ﮐﺴ را ﮐﻪ دارای وﺟﺪان ﺿﻌﯿﻔ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺑﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد؟ ۱۱ﭘﺲ روﺷﻨﻔﺮی ﺗﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺮادر ﺿﻌﯿﻔ ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﻣﺮد ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد۱۲ .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادران
ﺧﻮد ﮔﻨﺎه ﻣﮐﻨﯿﺪ و وﺟﺪان ﺿﻌﯿﻒ آن ﻫﺎ را ﺟﺮﯾﺤﻪ دار ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﯿ ﻫﻢ ﮔﻨﺎه ﻣﮐﻨﯿﺪ! ۱۳ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ
ﺧﻮراﮐ را ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮرم ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰش ﺑﺮادرم ﺷﻮد ،ﺗﺎ اﺑﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰش او ﺑﺸﻮم.

اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﻘﻮق ﯾ رﺳﻮل

۹

۱ﻣﺮ ﻣﻦ آزاد و ﻣﺨﺘﺎر ﻧﯿﺴﺘﻢ؟ ﻣﺮ ﻣﻦ رﺳﻮل ﻧﯿﺴﺘﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ را ﻧﺪﯾﺪه ام؟ ﻣﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎر ﻣﻦ در ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟ ۲اﮔﺮ دﯾﺮان رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮا رﺳﻮل ﺑﺪاﻧﯿﺪ زﯾﺮا وﺟﻮد ﺷﻤﺎ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻦ

اﺳﺖ.
۳اﯾﻦ اﺳﺖ ﺟﻮاب ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ۴ :آﯾﺎ ،اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻏﺬای ﺧﻮد را از ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ؟ ۵آﯾﺎ ﻣﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ رﺳﻮﻻن و ﺑﺮادران ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘِﺘﺮس ،ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﻢ در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺴﯿﺤ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ۶آﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ و

ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش زﺣﻤﺖ ﺑﺸﯿﻢ؟ ۷آﯾﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺴﺮ ﺑﺎ ﺧﺮج ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﮐﺴ در ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد اﻧﻮر
ﮐﺎﺷﺘﻪ و از ﻣﯿﻮۀ آن ﻧﺨﻮرد؟ ﯾﺎ ﮐﺪام ﭼﻮﭘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻠﻪ ای را ﭼﻮﭘﺎﻧ ﮐﺮده و از ﺷﯿﺮ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﺪ؟
۸آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪه ام؟ آﯾﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ را ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ؟ ۹زﯾﺮا در ﺗﻮرات ﻣﻮﺳ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﮔﺎو
ﺧﺮﻣﻦ را ﻣﮐﻮﺑﺪ دﻫﺎﻧﺶ را ﻧﺒﻨﺪ «.آﯾﺎ ﺧﺪا در ﻓﺮ ﮔﺎوان اﺳﺖ؟ ۱۰ﯾﺎ واﻗﻌﺎً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا آﻧﻪ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﮐﻨﺪ و آﻧﻪ ﺧﺮﻣﻦ را ﻣﮐﻮﺑﺪ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺷﺮﯾ ﺷﺪن در ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ۱۱ .ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺬر
روﺣﺎﻧ ﮐﺎﺷﺘﯿﻢ آﯾﺎ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ،اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﮐﻤ ﻣﺎدی ﺑﯿﺮﯾﻢ؟ ۱۲ﻫﺮﮔﺎه دﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﻗﻌ از ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﻗ
ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺎ از ﺣﻖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﻮده اﯾﻢ ﺑﻠﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻌ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿ ﻧﺬارده
ﺑﺎﺷﯿﻢ۱۳ .ﻣﺮ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﻣﮐﻨﻨﺪ ،از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه اﻫﺪاء ﻣ ﺷﻮد ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه از
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی آن ﺣﺼﻪ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ؟ ۱۴ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺸﺎرت ﻣ دﻫﻨﺪ ،ﻣﻌﺎش ﺧﻮد را از آن راه ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪ.
۱۵اﻣﺎ ﻣﻦ از ﻫﯿ ﯾ از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺮده ام و اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻢ ،ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻣﺮگ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴ اﻓﺘﺨﺎرات ﻣﺮا ﺑﯿﻬﻮده ﺳﺎزد۱۶ .اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺸﺎرت دﻫﻢ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﻓﺨﺮ ﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا در اﻧﺠﺎم آن ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻢ!
وای ﺑﺮ ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﺸﺎرت ﻧﺪﻫﻢ! ۱۷اﮔﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد را از روی ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ،اﺟﺮ ﻣﮔﯿﺮم و اﮔﺮ از روی ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻢ ،ﺑﺎز ﻫﻢ
وﻇﯿﻔﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ۱۸ .ﭘﺲ اﺟﺮ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺟﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ ﺑﺸﺎرت ﻣ دﻫﻢ ،اﻧﺠﯿﻞ را
ﻣﻔﺖ و ﻣﺠﺎﻧ ﺑﻪ دﯾﺮان ﻣ رﺳﺎﻧﻢ! ﯾﻌﻨ ﻣﻦ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﺒﺸﺮ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﮐﻨﻢ.
۱۹زﯾﺮا اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺎﻣﻼ آزادم و ﺑﺮدۀ ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺧﻮد را ﻏﻼم ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ام ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻦ ﻋﺪۀ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺴﯿ اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ۲۰ .از اﯾﻦ
ﺳﺒﺐ وﻗﺘ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﯾﻬﻮدی زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻢ و وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ ﺗﺎﺑ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻫﺎ
رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﻢ) .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺑ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ۲۱ (.و ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿ اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ ،ﻫﻤﺮﻧ
آﻧﻬﺎ ﺷﺪم) .ﻣﻨﻈﻮرم ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن در واﻗ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺴﯿ ﻫﺴﺘﻢ۲۲ (.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎن اﺷﺨﺎص ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﺜﻞ آن ﻫﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪم ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻦ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿ اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ .در واﻗ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺮﻧ ﺷﺪه ام ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی وﺳﯿﻠﮥ ﻧﺠﺎت آن ﻫﺎ ﺑﺸﻮم.
۲۳ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ در ﺑﺮﮐﺎت آن ﺷﺮﯾ ﺷﻮم۲۴ .ﻣﺮ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ دوِش ،اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﮥ
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣ دوﻧﺪ ،وﻟ ﻓﻘﻂ ﯾ ﻧﻔﺮ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﮔﯿﺮد؟ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﻮری ﺑﺪوﯾﺪ ﮐﻪ آن ﺟﺎﯾﺰه ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد۲۵ .ورزﺷﺎری ﮐﻪ ﺧﻮد
را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آﻣﺎده ﻣ ﺳﺎزد ،ﺳﺨﺖ ﻣﮐﻮﺷﺪ و از زﯾﺎده روی ﺧﻮدداری ﻣﮐﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺎج ﮔُﻠ را ﮐﻪ زود ﭘﮋﻣﺮده
ﻣ ﺷﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،وﻟ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎﺟ ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﯿﻢ۲۶ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﻣ دوم وﻟ ﻧﻪ ﺑﺪون
ﻫﺪف ،ﻣﻦ ﻣﺸﺖ ﻣ زﻧﻢ اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﺸﺖ ﻣ زﻧﺪ۲۷ .ﺑﺪن ﺧﻮد را زﺣﻤﺖ ﻣ دﻫﻢ و آن را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد در ﻣ آورم،
ﻣﺒﺎدا ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﺮان را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دﻋﻮت ﮐﺮدم ،ﺧﻮد ﻣﻦ از ﺷﺮﮐﺖ در آن ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﻢ.

ﻧﺘﺎﯾ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ

۱۰

۱ای ﺑﺮادران ،ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ از آﻧﭽﻪ ﺑﺮای اﺟﺪاد ﻣﺎ واﻗ ﺷﺪ ﺑ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮥ اﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ

از ﺑﺤﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ۲و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺮوان ﻣﻮﺳ در اﺑﺮ و ﺑﺤﺮ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ۳و ﻫﻤﻪ از ﯾ ﻧﺎن روﺣﺎﻧ ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ ۴و از ﯾ آب
روﺣﺎﻧ ﻣ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ؛ زﯾﺮا از ﺻﺨﺮه ای روﺣﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را دﻧﺒﺎل ﻣﮐﺮد ،ﻣ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و آن ﺻﺨﺮه ﻣﺴﯿ ﺑﻮد۵ .وﻟ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺧﺪا
از اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺟﺴﺪﻫﺎی آن ﻫﺎ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪ.
۶ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن واﻗ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻋﺒﺮﺗ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻫﺎ آرزوی ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺪ ﻧﻨﯿﻢ۷ .ﻣﺜﻼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀ از آن ﻫﺎ
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ«.
۸ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺟﻨﺴ ﻧﺸﻮﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀ از آن ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻋﺮض ﯾ روز ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﻣﺮدﻧﺪ۹ .ﺧﺪاوﻧﺪ
را اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻨﯿﻢ! ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻌﻀ از اﯾﺸﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺎرﻫﺎ ﻫﻼک ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ۱۰ .ﺑﺮﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﯾﺖ ﻧﻨﯿﻢ ،ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﺑﻌﻀ از آن ﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻣﺮگ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ.
۱۱ﻫﻤﮥ اﯾﻦ واﻗﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ آﻣﺪ و ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺒﺮت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ .زﯾﺮا ﻣﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎی آﺧﺮ زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﻨﯿﻢ.
۱۲ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﺪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻘﻮط ﻧﻨﺪ۱۳ .وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎﯾ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد وﻓﺎ ﻣﮐﻨﺪ و ﻧﻤﮔﺬارد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺧﻮد وﺳﻮﺳﻪ ﺷﻮﯾﺪ.
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺮ وﺳﻮﺳﻪ ای ﺧﺪاوﻧﺪ راﻫ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻓﺮار از آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
۱۴ﭘﺲ ای ﺑﺮادران ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ اﯾﺴﺘﺎدﮔ ﮐﻨﯿﺪ۱۵ .روی ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ،ﯾﻌﻨ ﺑﺎ روﺷﻨﻔﺮان اﺳﺖ .درﺑﺎرۀ آﻧﭽﻪ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﺧﻮد
ﺗﺎن ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ۱۶ .آﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭘﯿﺎﻟﮥ ﭘﺮ از ﺑﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﺮای آن ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ ،ﺷﺮﮐﺖ در ﺧﻮن ﻣﺴﯿ ﻧﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ وﻗﺘ ﻧﺎن را
ﭘﺎره ﮐﺮده ﻣ ﺧﻮرﯾﻢ ،آﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺪن ﻣﺴﯿ ﻧﯿﺴﺖ؟ ۱۷ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾ ﻧﺎن وﺟﻮد دارد ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ ﯾ ﺑﺪن ﻫﺴﺘﯿﻢ
زﯾﺮا ﻫﻤﮥ ﻣﺎ در ﺧﻮردن ﯾ ﻧﺎن ﺷﺮﯾ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
۱۸درﺑﺎرۀ آﻧﭽﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮد ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،آﯾﺎ ﺧﻮرﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺷﺮﯾ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ۱۹ﭘﺲ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ
اﯾﻨﻪ ﺧﻮراﮐ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻓﻮق ﺧﻮراﮐ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺧﻮد ﺑﺖ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﯾ ﺑﺖ اﺳﺖ؟ ۲۰ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﻠﻪ
ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن آﻧﭽﻪ را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻣﻦ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺷﺮﯾ
ﺑﺎﺷﯿﺪ۲۱ .ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ از ﭘﯿﺎﻟﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﻢ از ﭘﯿﺎﻟﮥ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﻢ
دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ۲۲ .آﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮاﻧﯿﺰاﻧﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﺎ از او ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟
۲۳

ﻣ ﮔﻮﺋﯿﺪ» :در اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری آزاد ﻫﺴﺘﯿﻢ «.درﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ در اﻧﺠﺎم

ﻫﺮ ﮐﺎری آزاد ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮐﺎری ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ۲۴ .ﻫﯿ ﮐﺲ در ﻓﺮ ﻧﻔ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ در ﻓﺮ ﻧﻔ دﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ۲۵ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ
وﺟﺪان ﺷﻤﺎ آﺳﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﺷﺘ را ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا ﺑﺨﻮرﯾﺪ۲۶ .زﯾﺮا »زﻣﯿﻦ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ از آنِ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ۲۷ «.و اﮔﺮ ﺷﺨﺼ ﺑ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﻨﺪ و ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﻫﺮ ﻏﺬاﯾ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ
و ﺑﺮای راﺣﺘ وﺟﺪان ﺗﺎن ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ درﺑﺎرۀ آن ﭼﯿﺰی ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ۲۸ .اﻣﺎ اﮔﺮ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ ،ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ اﺳﺖ «،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﺪان ،آن ﻏﺬا را ﻧﺨﻮرﯾﺪ۲۹ .ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ وﺟﺪان ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ وﺟﺪان آن
ﺷﺨﺺ .وﻟ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻃﺮز ﻗﻀﺎوت دﯾﺮان آزادی ﻋﻤﻞ ﻣﺮا ﻣﺤﺪود ﺳﺎزد؟ ۳۰اﮔﺮ ﻣﻦ ﺧﻮراک ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮﮔﺰاری
ﻣ ﺧﻮرم ،دﯾﺮ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﺷﺮﮔﺰاری ﮐﺮده ام ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﺑﯿﺮم؟« ۳۱ﻫﺮﭼﻪ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮاه ﺧﻮردن ،ﺧﻮاه ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﯾﺎ ﻫﺮ

ﮐﺎر دﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ را ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ۳۲ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﯾﺎ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا را ﻧﺮﻧﺠﺎﻧﯿﺪ۳۳ .ﻫﻤﺎن ﮐﺎری را
ﺑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﮐﻨﻢ :ﻣﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم را در ﻫﺮ اﻣﺮی ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزم و در ﻓﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﻪ در ﻓﺮ ﻧﻔ ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻢ
ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ.

۱۱

۱از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻣﺴﯿ ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﻢ.

ﻗﻮاﻋﺪی درﺑﺎرۀ ﻋﺒﺎدت زﻧﺎن
۲اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و از آن ﺗﻌﺎﻟﯿﻤ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮدم ،ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﯿﺪ۳ .اﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﮐﻪ ﺳﺮ ﻫﺮ ﻣﺮد ﻣﺴﯿ اﺳﺖ و ﺳﺮ ﻫﺮ زن ﺷﻮﻫﺮ اوﺳﺖ و ﺳﺮ ﻣﺴﯿ ﺧﺪاﺳﺖ۴ .ﭘﺲ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣ از ﻃﺮف ﺧﺪا
ﺑﯿﺎورد ،ﺳﺮ ﺧﻮد ﯾﻌﻨ ﻣﺴﯿ را رﺳﻮا ﻣ ﺳﺎزد۵ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪه دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣ از ﺧﺪا ﺑﯿﺎورد ،ﺳﺮ ﺧﻮد ﯾﻌﻨ ﺷﻮﻫﺮش
را رﺳﻮا ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ زﻧ ﮐﻪ ﺳﺮش ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه ،ﻫﯿ ﻓﺮﻗ ﻧﺪارد۶ .اﮔﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﯾﺎ ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﺳﺮ ﺑﺮای زﻧ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺳﺮ ﺧﻮد را
ﻫﻢ ﺑﺘﺮاﺷﺪ و اﮔﺮ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی ﺳﺮ ﺑﺮای زن رﺳﻮاﯾ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣ آورد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ او ﻫﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ۷ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺳﺮ ﺧﻮد
را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ زﯾﺮا او ﺻﻮرت و ﺟﻼل ﺧﺪا را ﻣﻨﻌﺲ ﻣ ﺳﺎزد .اﻣﺎ زن ،ﺟﻼل ﻣﺮد اﺳﺖ؛ ۸زﯾﺮا ﻣﺮد از زن آﻓﺮﯾﺪه ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﻪ زن از ﻣﺮد ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪ ۹و ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ زن آﻓﺮﯾﺪه ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﻪ زن ﺑﺮای ﻣﺮد ﺧﻠﻖ ﺷﺪ۱۰ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮﺷﺘﺎن زن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد
را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺖ۱۱ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﺧﺪاوﻧﺪ زن از ﻣﺮد ﯾﺎ ﻣﺮد از زن ﺑ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ۱۲ .زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﻪ زن از ﻣﺮد
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﻣﺮد از زن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣ ﺷﻮد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺮ دوی آن ﻫﺎ ﺑﻠﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ.
۱۳ﺧﻮد ﺗﺎن ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ ـ آﯾﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺑﺎ ﺳﺮ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪه در ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪا دﻋﺎ ﮐﻨﺪ؟ ۱۴ﻣﺮ ﺧﻮد ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤ آﻣﻮزد ،ﮐﻪ
ﻣﻮی دراز ﺑﺮای ﻣﺮد ﺷﺮم آور اﺳﺖ؟ ۱۵اﻣﺎ ﺑﺮﻋﺲ ،ﻣﻮی دراز زن ،ﻣﺎﯾﮥ اﻓﺘﺨﺎر اوﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻪ او داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺳﺮ ﺧﻮد
را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ۱۶ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﮔﻮﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺧﺪا روش
دﯾﺮی ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻧﺪارﯾﻢ.

ﺷﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘ ۲۹ ‐ ۲۶ :۲۶ و ﻣﺮﻗُﺲ  ۲۵ ‐ ۲۲ :۱۴و ﻟﻮﻗﺎ (۲۰ ‐ ۱۴ :۲۲

۱۷وﻟ در ﻣﻮرد دﺳﺘﻮرات زﯾﺮ ،ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا وﻗﺘ دور ﻫﻢ ﺟﻤ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ
زﯾﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ۱۸ .اوﻻ ﻣ ﺷﻨﻮم ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﺴﺎ دور ﻫﻢ ﺟﻤ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ را ﺗﺎ
اﻧﺪازه ای ﺑﺎور ﻣﮐﻨﯿﻢ ۱۹زﯾﺮا ﺷ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ﺗﺎ اﺷﺨﺎص ﺻﻤﯿﻤ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ۲۰ .وﻗﺘ دور ﻫﻢ
ﺟﻤ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮردن ﺷﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ۲۱ ،زﯾﺮا در ﻫﻨﺎم ﺧﻮردن ﻫﺮ ﮐﺴ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺷﺎم ﺧﻮد را ﻣ ﺧﻮرد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪه ای
ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ دﯾﺮان ﻣﺴﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۲ .آﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ای ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا را ﺣﻘﯿﺮ ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ و اﻋﻀﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ را ﺧﺠﻞ ﺳﺎزﯾﺪ؟ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺑﻮﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﻤﺎ را آﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮﯾﻢ؟
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻪ!
۲۳ﺗﻌﺎﻟﯿﻤ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم ،از ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻢ و آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﺒ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺪ ،ﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺖ ۲۴و
ﺑﻌﺪ از ﺷﺮﮔﺰاری آن را ﭘﺎره ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ .اﯾﻦ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻦ ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ۲۵ «.ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﭘﺲ از ﺷﺎم ﭘﯿﺎﻟﻪ را

ﻧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﻣﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ را ﻣ ﻧﻮﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ«.
۲۶زﯾﺮا ﺗﺎ وﻗﺖ آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﻧﺎن را ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﭘﯿﺎﻟﻪ را ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ،ﻣﺮگ او را اﻋﻼم ﻣﮐﻨﯿﺪ۲۷ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ
ﻧﺎن را ﺑﺨﻮرد و ﭘﯿﺎﻟﻪ را ﺑﻨﻮﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن و ﺧﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۲۸ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ ،آن وﻗﺖ از
آن ﻧﺎن ﺑﺨﻮرد و از آن ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮﺷﺪ۲۹ ،زﯾﺮا ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﻌﻨ و ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺪن ﻣﺴﯿ را درک ﻧﻨﺪ و از آن ﺑﺨﻮرد و ﺑﻨﻮﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن
آن ﺧﻮد را ﻣﻼﻣﺖ ﻣ ﺳﺎزد۳۰ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎ ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺮﯾﺾ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻋﺪه ای ﻧﯿﺰ ﻣﺮده اﻧﺪ۳۱ .اﻣﺎ اﮔﺮ اول
ﺧﻮد را ﻣ آزﻣﻮدﯾﻢ ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤ ﺷﺪﯾﻢ۳۲ .وﻟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را داوری و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﻧﯿﺎ ﻣﺤﻮم ﻧﺮدﯾﻢ.
۳۳ﭘﺲ ای ﺑﺮادران ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺮای ﺧﻮردن ﺷﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ دور ﻫﻢ ﺟﻤ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﺪﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ۳۴ .و اﮔﺮ ﮐﺴ ﮔﺮﺳﻨﻪ اﺳﺖ ،در
ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد .ﻣﺒﺎدا ﺟﻤ ﺷﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻢ ﺷﺪن ﺷﻤﺎ ﺷﻮد و در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﺮ ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ آن ﻫﺎ را
ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

ﻋﻄﺎﯾﺎی روح اﻟﻘﺪس

۱۲

۱و اﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﻋﻄﺎﯾﺎی روح اﻟﻘﺪس ،ای ﺑﺮادران ،ﻣﻦ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑ اﻃﻼع ﺑﺎﺷﯿﺪ۲ .ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
۳

ﺧﺪا ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺘﻬﺎی ﺑ زﺑﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﻣ ﺷﺪﯾﺪ و ﮔﻤﺮاه ﻣﮔﺸﺘﯿﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ روح ﺧﺪا
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﯿﺴ را ﻟﻌﻦ ﮐﻨﺪ و ﮐﺴ ﻫﻢ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﯿﺴ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﻣﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ روح اﻟﻘﺪس.
۴ﻋﻄﺎﯾﺎی روﺣﺎﻧ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ را ﯾ روح ﻣ ﺑﺨﺸﺪ۵ .ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﯾ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ۶ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ۷ .در ﻫﺮ ﻓﺮد ،روح ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﺧﺎص ﺑﺮای
ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺗﺠﻠ ﻣﮐﻨﺪ۸ .ﻣﺜﻼ روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﯾ ﺑﯿﺎن ﺣﻤﺖ ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﺮی ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ۹ .ﺑﻪ ﯾ اﯾﻤﺎن
ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﻪ دﯾﺮی ﻗﺪرت ﺷﻔﺎ دادن۱۰ ،ﺑﻪ ﯾ ﻗﺪرت ﻣﻌﺠﺰه ﮐﺮدن و ﺑﻪ دﯾﺮی ﻗﺪرت ﭘﯿﺸﻮﯾ و ﺑﻪ ﺳﻮﻣ ﻋﻄﯿﮥ ﺗﺸﺨﯿﺺ ارواح
ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﯾ ﻗﺪرت ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ و ﺑﻪ دﯾﺮی ﻗﺪرت ﺗﺮﺟﻤﮥ زﺑﺎن ﻫﺎ را ﻣ ﺑﺨﺸﺪ۱۱ .اﻣﺎ ﮐﻠﯿﮥ اﯾﻦ ﻋﻄﺎﯾﺎ ﮐﺎر ﯾ روح
واﺣﺪ اﺳﺖ و او آن ﻫﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ارادۀ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻋﻄﺎ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.

ﯾ ﺑﺪن ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ
۱۲ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ،واﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه و اﮔﺮﭼﻪ دارای اﻋﻀﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺪن واﺣﺪ اﺳﺖ و ﻣﺴﯿ
ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۱۳ .ﭘﺲ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺧﻮاه ﯾﻬﻮد ،ﺧﻮاه ﯾﻮﻧﺎﻧ ،ﺧﻮاه ﺑﺮده ،ﺧﻮاه آزاد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﯾ روح در ﯾ ﺑﺪن ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ و
ﻫﻤﻪ از ﻫﻤﺎن روح ﭘﺮ ﺷﺪه اﯾﻢ ﺗﺎ از او ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ.
۱۴ﺑﺪن از ﯾ ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ۱۵ .اﮔﺮ ﭘﺎ ﺑﻮﯾﺪ» :ﭼﻮن دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارم «،آﯾﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺣﺮف ،دﯾﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﺪن ﻧﯿﺴﺖ؟ ۱۶ﯾﺎ اﮔﺮ ﮔﻮش ﺑﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ« آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
دﯾﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﺪن ﺷﻤﺮده ﻧﻤ ﺷﻮد؟ ۱۷اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﭼﺸﻢ ﻣ ﺑﻮد ،ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺸﻨﻮد؟ و اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﮔﻮش ﻣ ﺑﻮد ،ﭼﻮﻧﻪ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺒﻮﯾﺪ؟ ۱۸در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺪا ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻣﻄﺎﺑﻖ ارادۀ ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ۱۹ .اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﻋﻀﻮ
ﻣ ﺑﻮد ،ﺑﺪﻧ وﺟﻮد ﻧﻤ داﺷﺖ! ۲۰اﻣﺎ در واﻗ اﻋﻀﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،وﻟ ﺑﺪن ﯾ اﺳﺖ.

۲۱ﭘﺲ ﭼﺸﻢ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻮﯾﺪ» :ﻣﺤﺘﺎج ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ «.ﯾﺎ ﺳﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺑﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺗﻮ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارم۲۲ «.ﺑﺮﻋﺲ ،اﻋﻀﺎی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺿﻌﯿﻒ اﻧﺪ وﺟﻮد ﺷﺎن ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ ۲۳و اﻋﻀﺎی را ﮐﻪ ﭘﺴﺖ ﻣ ﺷﻤﺎرﯾﻢ ،ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﻢ و آن
ﻗﺴﻤﺖ از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺧﻮد را ﮐﻪ زﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻ ﻣ آراﺋﯿﻢ۲۴ ،ﺣﺎل آﻧﻪ اﻋﻀﺎی زﯾﺒﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ آراﯾﺸ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارد.
ﺑﻠ ،ﺧﺪا اﻋﻀﺎی ﺑﺪن را ﻃﻮری ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﭘﺴﺖ ﺗﺮ ﺑﺪن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داده ﻣ ﺷﻮد۲۵ .ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺑﯿﻦ
اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ۲۶ .اﮔﺮ ﻋﻀﻮی ﺑﻪ درد آﯾﺪ،
اﻋﻀﺎی دﯾﺮ در درد آن ﻋﻀﻮ ﺷﺮﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﯾ از اﻋﻀﺎ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﯾﻒ واﻗ ﺷﻮد ،اﻋﻀﺎی دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد.
۲۷ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻌﺎً ﺑﺪن ﻣﺴﯿ و ﻓﺮداً ﻓﺮد ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن او ﻫﺴﺘﯿﺪ۲۸ .ﻣﻘﺼﻮدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺷﺨﺎص
ﻣﻌﯿﻨ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ :اول رﺳﻮﻻن ،دوم اﻧﺒﯿﺎء ،ﺳﻮم ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻌﺠﺰهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺪدﮔﺎران و
ﻣﺪﯾﺮان و آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ۲۹ .آﯾﺎ ﻫﻤﻪ رﺳﻮل ﯾﺎ ﻧﺒ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﮐﻨﻨﺪ؟ ۳۰ﯾﺎ ﻗﺪرت
ﺷﻔﺎ دادن دارﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ؟ ۳۱ﭘﺲ ﺑﺎ ﺷﻮق زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻄﺎﯾﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ
و اﮐﻨﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد.

ﻣﺤﺒﺖ

۱۳

۱اﮔﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم و ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ وﻟ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻓﻘﻂ ﯾ دﻫﻮل ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻟ و ﯾﺎ ﯾ ﭼﻤﺘﻪ ﭘﺮ ﺳﺮ و
۲

ﺻﺪا ﻫﺴﺘﻢ .اﮔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮﯾ و درک ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺮار ﺧﺪا و ﺗﻤﺎم داﻧﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻢ و دارای اﯾﻤﺎﻧ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻮه ﻫﺎ را از ﺟﺎی ﺷﺎن

ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻢ ،وﻟ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻫﯿ ﻫﺴﺘﻢ! ۳اﮔﺮ ﺗﻤﺎم داراﺋ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﺑﺪﻫﻢ و ﺣﺘ ﺑﺪن ﺧﻮد را در راه ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺳﻮﺧﺘﻦ دﻫﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻫﯿ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻋﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۴ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮدﺑﺎر و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ .در ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺪﺑﯿﻨ و ﺧﻮدﺑﯿﻨ و ﺗﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ۵ .ﻣﺤﺒﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺪارد .ﺧﻮدﺧﻮاه ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺸﻤﯿﻦ
ﻧﻤ ﺷﻮد و ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻪ دل ﻧﻤﮔﯿﺮد۶ .ﻣﺤﺒﺖ از ﻧﺎراﺳﺘ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﻤ ﺷﻮد وﻟ از راﺳﺘ ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﮔﺮدد۷ .ﻣﺤﺒﺖ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺻﺒﺮ
ﻣﮐﻨﺪ و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺧﻮش ﺑﺎور و اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺑﺎری را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ.
۸ﭘﯿﺸﻮﯾ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ از ﻣﯿﺎن ﻣ رود ،اﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﯿﺎن
ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ۹ .ﻋﻄﺎﯾﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺸﻮﯾ ،ﺟﺰﺋ و ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ۱۰ .اﻣﺎ ﺑﺎ آﻣﺪن ﮐﻤﺎل ،ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺟﺰﺋ و ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ
ﻣ رود.
۱۱ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺑﻮدم ﻃﻔﻼﻧﻪ ﺣﺮف ﻣ زدم و ﻃﻔﻼﻧﻪ ﻓﺮ ﻣﮐﺮدم و دﻟﯿﻞ ﻣﮔﻔﺘﻢ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ام از روش ﻫﺎی ﻃﻔﻼﻧﻪ دﺳﺖ
ﮐﺸﯿﺪه ام۱۲ .آﻧﭽﻪ را اﮐﻨﻮن ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر آﺋﯿﻨﻪ اﺳﺖ وﻟ در آن زﻣﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ .آﻧﭽﻪ را اﮐﻨﻮن
ﻣ داﻧﯿﻢ ﺟﺰﺋ و ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ وﻟ درآن زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﻌﻨ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ!
۱۳ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ :اﯾﻤﺎن و اﻣﯿﺪ و ﻣﺤﺒﺖ ،وﻟ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻮﯾ

۱۴

۱ﭘﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﭘ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﺘﺎق درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻄﺎﯾﺎی روح اﻟﻘﺪس و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻋﻄﯿﮥ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﺑﺎﺷﯿﺪ۲ ،زﯾﺮا

ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،روی ﺳﺨﻦ او ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ،ﭼﻮن دﯾﺮان آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ او ﻣﮔﻮﯾﺪ ﻧﻤ ﻓﻬﻤﻨﺪ .زﯾﺮا او ﺑﺎ
ﻗﺪرت روح اﻟﻘﺪس اﺳﺮار ﺧﺪا را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣ آورد۳ ،اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﺮ آﻧﻪ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺴﻠ دﯾﺮان ﺑﺎ
آن ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ۴ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،وﻟ ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻣﮐﻨﺪ ،ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۵اﮔﺮ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﺋﯿﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ،وﻟ ﺑﻬﺘﺮ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻣﮐﻨﺪ،
از ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﮐﺴ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺨﻦ او را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد۶ .ﭘﺲ ای
ﺑﺮادران ،اﮔﺮ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﻮﯾﻢ ﭼﻪ ﻧﻔﻌ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ؟ ﻫﯿ !ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺎﺷﻔﻪ ای ﯾﺎ
ﻣﻌﺮﻓﺘ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣ ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﯿﺎورم.
۷ﺣﺘ ﺳﺎزﻫﺎی ﺑ ﺟﺎن ﻣﺜﻞ ﻧ ﯾﺎ ﭼﻨ ،اﮔﺮ ﺑﻄﻮر ﺷﻤﺮده و واﺿ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن درک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻫﻨ آن ﻫﺎ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ۸ﺑﺎز ﻫﻢ اﮔﺮ ﺷﯿﭙﻮر ﺻﺪاﯾ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﺑﺪﻫﺪ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را آﻣﺎدۀ ﺟﻨ ﺳﺎزد؟ ۹ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم
ﺑﻮﺋﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ دﯾﺮان ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ؟ دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ﻫﻮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۱۰ .در دﻧﯿﺎ ،زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﯿ ﯾ از آن ﻫﺎ ﺑ ﻣﻌﻨ ﻧﯿﺴﺖ۱۱ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻦ زﺑﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﺷﻮد ،ﻧﻔﻬﻤﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪۀ آن ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺑﻮد و او ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ۱۲ .ﭼﻮن ﺷﻤﺎ اﺷﺘﯿﺎق دارﯾﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻄﺎﯾﺎی روح ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻮﺷﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻄﺎﯾﺎﯾ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
۱۳ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﯿﺎم ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ۱۴ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﻢ ،روح
ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل دﻋﺎﺳﺖ وﻟ ﻋﻘﻞ ﻣﻦ در آن ﻧﻘﺸ ﻧﺪارد۱۵ .ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﻣﻦ ﺑﺎ روح ﺧﻮد دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﻓﻬﻢ ﺧﻮد
ﻧﯿﺰ دﻋﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮود ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ ﺑﺎ روح ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻓﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ۱۶ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺧﺪا را
در روح ﺳﭙﺎﺳﺰاری ﻣﮐﻨﯿﺪ ،آن ﮐﺴ ﮐﻪ دارای ﻫﺪاﯾﺎی روح ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻋﺎی ﺳﭙﺎﺳﺰاری ﺷﻤﺎ آﻣﯿﻦ ﺑﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا او
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ ﻧﻤ ﻓﻬﻤﺪ۱۷ .ﻗﺒﻮل دارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺟﺎﻟﺒ ﺳﭙﺎﺳﺰاری ﻣﮐﻨﯿﺪ ،وﻟ اﮔﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ دﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ
ﻓﺎﯾﺪه!
۱۸ﺧﺪا را ﺷﺮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ۱۹ ،اﻣﺎ در ﻋﺒﺎدت ﮐﻠﯿﺴﺎﯾ ﮔﻔﺘﻦ ﭘﻨ ﮐﻠﻤﮥ ﺑﺎ ﻣﻌﻨ را ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ
دﯾﺮان ،از ﮔﻔﺘﻦ ده ﻫﺰار ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺘﺮ ﻣ داﻧﻢ.
۲۰ای ﺑﺮادران ،در ﻋﻘﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪی و ﺷﺮارت ﻣﺜﻞ ﯾ ﻧﻮزاد ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و در ﻋﻘﻞ اﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟ ﺑﺎﺷﯿﺪ۲۱ .در
ﺗﻮرات ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﺎﻧﻪ و از ﻟﺒﺎن ﺑﯿﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد«.
۲۲ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﮐﻼم ،ﻋﻄﯿﮥ زﺑﺎن ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑ اﯾﻤﺎﻧﺎن ﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻤﺎﻧﺪاران ،ﺣﺎل آﻧﻪ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﺑﺮای اﯾﻤﺎﻧﺪاران اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮای

ﺑ اﯾﻤﺎﻧﺎن۲۳ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺟﻤ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﻮﯾﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ اﺷﺨﺎﺻ ﮐﻪ ﺑ اﻃﻼع ﯾﺎ ﺑ اﯾﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻤﺎ وارد ﺷﻮﻧﺪ ،آﯾﺎ آن ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ دﯾﻮاﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ۲۴اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﺨﺺ ﻧﻮ اﯾﻤﺎن ﯾﺎ
ﺑ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻤﺎ داﺧﻞ ﺷﻮد ،آﻧﭽﻪ را او ﻣ ﺷﻨﻮد ،او را ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ آﮔﺎه ﻣ ﺳﺎزد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺳﺨﻨﺎﻧ ﮐﻪ ﻣ ﺷﻨﻮد داوری ﻣ ﺷﻮد،
۲۵و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧ او ﻓﺎش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ زاﻧﻮ درآﻣﺪه ﺧﺪا را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﻋﺘﺮاف ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮐﻠﯿﺴﺎ
۲۶ای ﺑﺮادران ،ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻘﺼﻮدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ دور ﻫﻢ ﺟﻤ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻫﺮﮐﺲ ﺳﺮودی ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﻔﻪ ای ﯾﺎ
ﺳﺨﻨ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ زﺑﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد۲۷ .و اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺳﺨﻦ
ﮔﻮﺋﯿﺪ ،دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾ ﺑﻌﺪ از دﯾﺮی ﺳﺨﻦ ﺑﻮﯾﺪ و آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ۲۸ .اﮔﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪه ای در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﺻﺤﺒﺖ او ﺑﯿﻦ او و ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ۲۹ .آن دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دﯾﺮان درﺑﺎرۀ ﮔﻔﺘﺎر اﯾﺸﺎن ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ۳۰ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎﺷﻔﻪ ای ﺑﻪ ﯾ از ﺣﺎﺿﺮان ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺮﺳﺪ ،آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد۳۱ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾ ﺑﻌﺪ از دﯾﺮی ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﻪ
ﺳﺨﻦ ﺑﻮﺋﯿﺪ۳۲ ،زﯾﺮا ﻋﻄﯿﮥ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮔﻮﯾﻨﺪۀ آن ﺑﺎﺷﺪ۳۳ ،ﭼﻮن ﺧﺪا ،ﺧﺪای ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺧﺪای ﻧﻈﻢ و
آراﻣﺶ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﺗﻤﺎم ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ رواج اﺳﺖ۳۴ .زﻧﺎن در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا اﺟﺎزۀ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﻠﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﺗﻮرات ﻧﯿﺰ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،زﻧﺎن ﻣﻄﯿ ﺑﺎﺷﻨﺪ۳۵ .اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ درﺑﺎرۀ اﻣﺮی ﭼﯿﺰی ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪ از ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﺑﺮای زن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﻮﯾﺪ.
۳۶آﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺧﺪا از ﺷﻤﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ؟ و ﯾﺎ ﭘﯿﺎم او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟ ۳۷اﮔﺮ ﮐﺴ ﺧﻮد را ﻧﺒ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﯾﺎ
دارای ﻋﻄﺎﯾﺎی روﺣﺎﻧ دﯾﺮ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ۳۸ .و اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑ اﻋﺘﻨﺎﯾ ﮐﻨﺪ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑ اﻋﺘﻨﺎﯾ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۳۹ﺧﻼﺻﻪ ای ﺑﺮادران ﻣﻦ ،ﺷﻮق ﺑﻪ ﻋﻄﯿﮥ ﭘﯿﺸﻮﯾ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ را ﻣﻨ ﻧﻨﯿﺪ۴۰ .اﻣﺎ ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺴﯿ

۱۵

۱ای ﺑﺮادران ،اﮐﻨﻮن ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﮋده ای را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدﯾﺪ و در آن ﭘﺎﯾﺪار ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎد
۲

ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎورم .اﮔﺮ در آن ﻣﺤﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن ﻧﺠﺎت ﻣ ﯾﺎﺑﯿﺪ ،ﻣﺮ اﯾﻨﻪ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ واﻗﻌ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
۳آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮدم و آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻫﺎی ﺗﻮرات و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی

اﻧﺒﯿﺎء ،ﻣﺴﯿ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﻣﺮد ۴و دﻓﻦ ﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ در روز ﺳﻮم زﻧﺪه ﮔﺸﺖ ۵و ﺑﻌﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘِﺘﺮس و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن
دوازده ﺣﻮاری ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ ۶و ﯾ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﺑﺮادران ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری آن ﻫﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز زﻧﺪه اﻧﺪ وﻟ ﺑﻌﻀ
ﻣﺮده اﻧﺪ۷ .ﺑﻌﺪ از آن ﯾﻌﻘﻮب و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم رﺳﻮﻻن او را دﯾﺪﻧﺪ.

۸آﺧﺮ ﻫﻤﻪ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻃﻔﻠ ﻧﺎرس ﺑﻮدم ،ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ؛ ۹زﯾﺮا ﻣﻦ از ﺗﻤﺎم رﺳﻮﻻن او ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺣﺘ ﺷﺎﯾﺴﺘ
آن را ﻧﺪارم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮم ،ﭼﻮن ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا ﺟﻔﺎ ﻣ رﺳﺎﻧﯿﺪم۱۰ .اﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﺴﺘﻢ و ﻓﯿﻀ
ﮐﻪ او ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺒﻮد؛ زﯾﺮا ﻣﻦ از ﻫﻤﮥ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪم .ﮔﺮﭼﻪ واﻗﻌﺎً ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم؛ ﺑﻠﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻦ ﮐﺎر ﻣﮐﺮد۱۱ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺧﻮاه ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،ﺧﻮاه اﯾﺸﺎن ،ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ اﻋﻼم ﻣﮐﻨﯿﻢ
و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﻤﺎن آورده اﯾﺪ.

رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺮدﮔﺎن
۱۲ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﮋده ای را ﮐﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﻣﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﺷﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻌﻀ از ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮدﮔﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ ۱۳اﮔﺮ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮدﮔﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺴﯿ ﻫﻢ زﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ! ۱۴و اﮔﺮ ﻣﺴﯿ زﻧﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﻢ ﺑﺸﺎرت ﻣﺎ ﺑ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ! ۱۵وﻗﺘ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺴﯿ را زﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﺮدﮔﺎن
درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﻬﺎدت دروغ داده اﯾﻢ۱۶ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺮدﮔﺎن زﻧﺪه ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺴﯿ ﻫﻢ زﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ۱۷و اﮔﺮ ﻣﺴﯿ زﻧﺪه
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز در ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ۱۸ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاراﻧ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻼک ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ! ۱۹اﮔﺮ اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ زﻧﺪﮔ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ!
۲۰اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﯿ ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﺷﺪ و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ۲۱ .زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﯾ
اﻧﺴﺎن آﻣﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﯾ اﻧﺴﺎن دﯾﺮ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ۲۲ .و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﮥ آدﻣﯿﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘ ﺑﺎ آدم
ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ۲۳ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد زﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد :اول ﻣﺴﯿ و ﺑﻌﺪ
در وﻗﺖ آﻣﺪن او آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ او ﻫﺴﺘﻨﺪ۲۴ .ﭘﺲ از آن ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻣﺴﯿ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن و ﻗﻮت ﻫﺎ و ﻗﺪرت ﻫﺎ را
ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫ را ﺑﻪ ﺧﺪای ﭘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﭙﺮد۲۵ .زﯾﺮا ﺗﺎ آن زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﮥ دﺷﻤﻨﺎن را زﯾﺮ ﭘﺎی ﻣﺴﯿ ﻧﺬارد او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ۲۶ .آﺧﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ،ﻣﺮگ اﺳﺖ۲۷ .ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﯾﺮ ﭘﺎی ﻣﺴﯿ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ .وﻟ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت »ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ« ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪا ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺴﯿ ﻣﮔﺬارد ،ﻧﻤ ﺷﻮد.
۲۸وﻗﺘ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺴﯿ ﻗﺮار ﺑﯿﺮد ،ﻣﺴﯿ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺪا ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او
ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﺧﺪا ﺑﺮ ﮐﻞ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮدد.
۲۹در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﭼﻪ ﻋﺪه ای ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﺮدﮔﺎن ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﻣﺮدﮔﺎن اﺻﻼ زﻧﺪه ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﺮا دﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺸﺎن
ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ؟ ۳۰و ﻣﺎ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت زﻧﺪﮔ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ روﺑﺮو ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ۳۱ای ﺑﺮادران ،ﭼﻮن در ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﻓﺘﺨﺎر ﻣﮐﻨﻢ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﻣﺮگ روﺑﺮو ﻣ ﺷﻮم.

۳۲

اﮔﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ از روی اﻧﯿﺰه ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧ در اﻓﺴﺲ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮران

ﻣ ﺟﻨﯿﺪم ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻋﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻣ ﺷﺪ؟ اﮔﺮ ﻣﺮدﮔﺎن زﻧﺪه ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ »ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻓﺮدا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮد«.
۳۳ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮرﯾﺪ ـ ﻣﻌﺎﺷﺮان ﺑﺪ ،اﺧﻼق ﺧﻮب را ﻓﺎﺳﺪ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ۳۴ .درﺳﺖ ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ و دﯾﺮ ﮔﻨﺎه ﻧﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻌﻀ از ﺷﻤﺎ ﺧﺪا را
ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و اﯾﻦ را ﺑﺮای ﺷﺮﻣﺴﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ.

رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺑﺪن
۳۵ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴ ﺑﭙﺮﺳﺪ» :ﻣﺮدﮔﺎن ﭼﻮﻧﻪ زﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺑﺪﻧ ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ؟« ۳۶ای ﻧﺎداﻧﺎن ،وﻗﺘ ﺗﺨﻤ در زﻣﯿﻦ ﻣﮐﺎرﯾﺪ،

آن زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺮ اﯾﻨﻪ اول ﺑﻤﯿﺮد۳۷ .و آﻧﭽﻪ ﻣﮐﺎری ﻓﻘﻂ ﯾ داﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺧﻮاه ﯾ داﻧﮥ ﮔﻨﺪم ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ داﻧﮥ دﯾﺮ و آن
ﻫﻨﻮز ﺷﻞ ﻧﻬﺎﯾ ﺧﻮد را ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ۳۸ .ﺧﺪا ﻣﻄﺎﺑﻖ ارادۀ ﺧﻮد ﺑﺪﻧ ﺑﻪ آن ﻣ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺨﻢ ،ﺑﺪﻧ ﻣﺨﺼﻮص ﻣ ﺑﺨﺸﺪ.
۳۹ﮔﻮﺷﺖ ﻫﻤﮥ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﯾ ﻗﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻮﺷﺖ آدﻣﯿﺎن ﯾ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ و ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ۴۰ .اﺟﺴﺎم آﺳﻤﺎﻧ ﺑﺎاﺟﺴﺎم زﻣﯿﻨ ﻓﺮق دارﻧﺪ و زﯾﺒﺎﯾ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارد۴۱ .زﯾﺒﺎﯾ آﻓﺘﺎب
ﯾ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ و زﯾﺒﺎﯾ ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻧﺤﻮی دﯾﺮ و ﺣﺘ در ﻣﯿﺎن ﺳﺘﺎرﮔﺎن زﯾﺒﺎﯾ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮد.
۴۲زﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﻣ ﺷﻮد ﻓﺎﻧ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰد ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ۴۳ .آﻧﭽﻪ ﺑﺨﺎک
ﻣ رود ذﻟﯿﻞ و ﺧﻮار اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰد ﭘﺮ ﺟﻼل اﺳﺖ .در ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و در ﻗﺪرت ﺳﺒﺰ ﻣ ﺷﻮد۴۴ .ﺑﺪن ﺟﺴﻤﺎﻧ
ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺪن روﺣﺎﻧ ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰد .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻪ ﺑﺪن ﺟﺴﻤﺎﻧ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺪن روﺣﺎﻧ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد۴۵ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :اوﻟﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﯾﻌﻨ آدم ،ﻧَﻔﺲ زﻧﺪه ﮔﺸﺖ «.اﻣﺎ آدم آﺧﺮ روح زﻧﺪﮔ ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪ۴۶ .آﻧﭽﻪ روﺣﺎﻧ اﺳﺖ ،اول ﻧﻤ آﯾﺪ.
اول ﺟﺴﻤﺎﻧ و ﺑﻌﺪ از آن روﺣﺎﻧ ﻣ آﯾﺪ۴۷ .آدم اول از ﺧﺎک زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و آدم دوم از آﺳﻤﺎن آﻣﺪ۴۸ .ﺧﺎﮐﯿﺎن ﺑﻪ او ﮐﻪ از ﺧﺎک
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺷﺒﯿﻪ اﻧﺪ و آﺳﻤﺎﻧ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ او ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن آﻣﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ۴۹ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﻞ ﺧﺎﮐ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﺷﻞ آﺳﻤﺎﻧ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ۵۰ .ای ﺑﺮادران ،ﻣﻘﺼﻮدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا
ﺣﺼﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﭽﻪ ﻓﺎﻧ اﺳﺖ ،ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻧﺼﯿﺒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
۵۱ﮔﻮش دﻫﯿﺪ ﺗﺎ رازی را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺎش ﺳﺎزم .ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮد؛ ۵۲ﺑﻠﻪ در ﯾ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﯾ ﭼﺸﻢ ﺑﻬﻢ زدن ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﻪ
ﺻﺪای ﺷﯿﭙﻮر آﺧﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮا ﺷﯿﭙﻮر ﺑﻪ ﺻﺪا در ﻣ آﯾﺪ و ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮای زﻧﺪﮔ ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ زﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ۵۳ .زﯾﺮا ﻓﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻘﺎء ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد و ﻣﺮگ ﺑﺎ زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮔﺮدد۵۴ .زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻓﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﻘﺎء و ﻣﺮگ ﺑﺎ زﻧﺪﮔ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد ،آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ:
»ﻣﺮگ ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺸﺘﻪ و ﭘﯿﺮوزی ،ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ«.
»۵۵ای ﻣﺮگ ،ﭘﯿﺮوزی ﺗﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ و ای ﻣﻮت ﻧﯿﺶ ﺗﻮ ﮐﺠﺎ؟«
۵۶ﻧﯿﺶ ﻣﺮگ از ﮔﻨﺎه زﻫﺮآﮔﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد و ﮔﻨﺎه از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻗﺪرت ﻣﮔﯿﺮد۵۷ .اﻣﺎ ﺧﺪا را ﺷﺮ ﮐﻪ او ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
۵۸ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ ،ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ و اﺳﺘﻮار ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﺎر و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ زﺣﻤﺎت ﺷﻤﺎ در
ﺧﺪﻣﺖ او ﺑ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺟﻤ آوری ﭘﻮل

۱۶

۱اﮐﻨﻮن در ﺧﺼﻮص ﺟﻤ آوری اﻋﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﯾﻬﻮدﯾﻪ :ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻏﻼﺗﯿﻪ اﻣﺮ ﮐﺮدم ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

۲ﯾﻌﻨ در اوﻟﯿﻦ روز ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ )روز ﯾﺸﻨﺒﻪ( ﻫﺮ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪ ﺧﻮد ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل ﮐﻨﺎر ﺑﺬارﯾﺪ و آن را ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﻨﯿﺪ

ﺗﺎ ﻣﻮﻗ آﻣﺪن ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟ ﺑﻪ ﺟﻤ آوری ﭘﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ ۳و وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪم ،ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻫﺪاﯾﺎ را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺒﺮﻧﺪ۴ .و اﮔﺮ رﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺻﻼح ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ.

ﻧﻘﺸﮥ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ آﯾﻨﺪه
۵ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻣ آﯾﻢ؛ زﯾﺮا ﻗﺼﺪ دارم از ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻢ۶ .ﻣﻤﻦ ﻣﺪﺗ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺎﻧﻢ و ﺷﺎﯾﺪ زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮم و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻤ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻢ داد۷ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ در ﻫﻨﺎم ﻋﺒﻮر
از ﺷﻤﺎ دﯾﺪن ﮐﻨﻢ؛ زﯾﺮا اﻣﯿﺪوارم ﺑﻌﺪاً ﺑﺎ اﺟﺎزۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺪﺗ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺎﻧﻢ۸ .ﻣﻦ ﺗﺎ ﻋﯿﺪ ﭘﻨﺘﯿﺎﺳﺖ در اﻓﺴﺲ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪ۹ .زﯾﺮا
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰرﮔ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ زﯾﺎدی در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
۱۰اﮔﺮ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﯿ ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ،
او ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ۱۱ .ﭘﺲ ﻫﯿ ﮐﺲ او را ﺣﻘﯿﺮ ﻧﺸﻤﺎرد و او را ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘ ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ داده ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدد؛ زﯾﺮا
ﺑﺮای آﻣﺪن او و دﯾﺮ ﺑﺮادران ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﻫﺴﺘﻢ.
۱۲در ﺧﺼﻮص ﺑﺮادر ﻣﺎ اَﭘﻠَﺲ ،ﻣﻦ او را زﯾﺎد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدم ،ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮادران دﯾﺮ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،وﻟ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

آﺧﺮﯾﻦ اواﻣﺮ
۱۳ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در اﯾﻤﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﻗﻮی و ﺟﻮاﻧﻤﺮد ﺑﺎﺷﯿﺪ۱۴ .ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
۱۵اﮐﻨﻮن ای ﺑﺮادران ،ﺧﺎﻧﻮادۀ اﺳﺘﯿﻔﺎن را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ اوﻟﯿﻦ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۱۶ .درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮐﻨﻢ ﻣﻄﯿ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎری ﻣﮐﻨﺪ و زﺣﻤﺖ ﻣﮐﺸﺪ ،ﺑﺎﺷﯿﺪ.
۱۷از آﻣﺪن اﺳﺘﯿﻔﺎن و ﻓﺮﺗﻮﻧﺎﺗﻮس و اﺧﺎﺋﯿﺎس ﺷﺎد ﺷﺪم ،زﯾﺮا ﻧﺒﻮدن ﺷﻤﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﺮده اﻧﺪ ۱۸و ﻧﯿﺮوی ﺗﺎزه ای ﺑﻪ روح ﻣﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
روح ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .از ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرداﻧ ﮐﺮد.
۱۹ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ،اﮐﯿﻼ و ﭘﺮﯾﺴﯿﻼ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﮥ اﯾﺸﺎن ﺗﺸﯿﻞ ﻣ ﺷﻮد ،در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻼم ﮔﺮم ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ۲۰ .ﺟﻤﯿ ﺑﺮادران ﺳﻼم ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﻮﺳﮥ ﻣﻘﺪﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﺳﻼم ﮔﻮﺋﯿﺪ.
۲۱در ﺧﺎﺗﻤﻪ ،ﻣﻦ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮد ﺳﻼم ﻣ رﺳﺎﻧﻢ.
۲۲ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ ﻧﺪارد .ﻣﺎراﻧﺎﺗﺎ ﯾﻌﻨ» ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ،ﺑﯿﺎ«.
۲۳ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
۲۴ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﯿﻦ.

 © afghanbibles.orgدری ۲۰۰۸

