رﺳﺎﻟﮥ اول ﭘﺘﺮس رﺳﻮل
ﻣﻌﺮﻓ رﺳﺎﻟﻪ
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﭘِﺘﺮس ،رﺳﻮل ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ،ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻧ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﯾﻌﻨ ﺗﺮﮐﯿﻪ
اﻣﺮوزی ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻤﺎن ﺷﺎن ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻣﺮدﻣ ﻗﺮار
ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻤﺎن ﺷﺎن ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ از
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻗﻮم ﺧﻮد راﻧﺪه ﻣ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔ و ﻗﻮﻣ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣ دادﻧﺪ.
ﭘِﺘﺮس ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﮐﻨﺪ و ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻗﯿﺎم و
وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﺷﺎن ﻣ آورد .ﺑﺮﻋﻼوه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻤﺎن آوردن ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﻤﺘﺎزی ﮐﻪ ﻫﯿﭽﺲ از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﭘِﺘﺮس رﺳﻮل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻔﺎﻫﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ و ﺻﺒﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤ ﺧﻮد زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪا وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ
در روز ﻇﻬﻮر ﺧﻮد ﭘﺎداش آﻧﺮا ﺑﺮای ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻓﺼﻞ ۲ ‐ ۱ :۱
ﯾﺎدآوری ﻧﺠﺎت اﻟﻬ :ﻓﺼﻞ ۱۲ ‐ ۳ :۱
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺮای زﻧﺪﮔ ﭘﺎک :ﻓﺼﻞ ۱۰ :۲ ‐ ۱۳ :۱
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در زﻣﺎن ﺟﻔﺎ :ﻓﺼﻞ ۱۹ :۴ ‐ ۱۱ :۲
ﺧﺪﻣﺖ و ﻓﺮوﺗﻨ ﻣﺴﯿﺤ :ﻓﺼﻞ ۱۱ ‐ ۱ :۵

ﺧﺎﺗﻤﻪ :ﻓﺼﻞ ۱۴ ‐ ۱۲ :۵

۱

۱

از ﻃﺮف ﭘِﺘﺮس ،رﺳﻮل ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﮐﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺎﻻت ﭘﻨﻄُﺲ ،ﻏﻼﺗﯿﻪ،
۲

ﮐَﭙﺪوﮐﯿﻪ ،آﺳﯿﺎ و ﺑِﻄﻮﻧﯿﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪه و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا اﻧﺪ .ﺧﺪای ﭘﺪر ﻣﻄﺎﺑﻖ ارادۀ ﺧﻮد
ﺷﻤﺎ را از ازل ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ روح ﺧﺪا ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪه اﯾﺪ ﺗﺎ از ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮن او رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﭘﺎک ﺷﻮﯾﺪ .ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ روزاﻓﺰون ﺑﺎد.

اﻣﯿﺪ زﻧﺪه
۳ﺳﭙﺎس ﺑﺮ ﺧﺪا ،ﭘﺪر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ از ﻣﺮدﮔﺎن ،ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮ و اﻣﯿﺪ زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ۴ .ﺗﺎ روزی ﻣﯿﺮاث را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ،در ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﺮاب و ﺿﺎﯾ و ﭘﮋﻣﺮده ﻧﻤ ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻪ
داﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد۵ .و در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺠﺎﺗ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن آﺧﺮ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣ رﺳﺪ،
ﺧﺪا ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ﺗﺎن ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
۶اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر درد
آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺷﻮﯾﺪ۷ .ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻃﻼی ﻓﺎﻧ در آﺗﺶ اﻣﺘﺤﺎن ﻣ ﺷﻮد ،اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در
زﺣﻤﺎت اﻣﺘﺤﺎن ﮔﺮدد) ،اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻤﺎن از ﻃﻼ ﺧﯿﻠ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮ اﺳﺖ (.ﺗﺎ در آن روزی ﮐﻪ
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﻇﻬﻮر ﻣﮐﻨﺪ اﯾﻤﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺟﻼل و اﻓﺘﺨﺎر ﺷﻮد۸ .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻨﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺴﯿ را ﻧﺪﯾﺪه اﯾﺪ ،او را دوﺳﺖ دارﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﻢ او را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ او
اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮﺷ ﺑﺰرگ و ﭘﺮ ﺷﻮه ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺳﺖ ،ﺷﺎدﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ۹و ﻧﺘﯿﺠﮥ
ﻧﻬﺎﯾ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣ ﺷﻮد.
۱۰در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻧﺠﺎت اﻧﺒﯿﺎء ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از راه ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻘ ﻋﻤﯿﻖ درﺑﺎرۀ آن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ۱۱و وﻗﺘ روح ﻣﺴﯿ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﺑﻮد
درﺑﺎرۀ زﺣﻤﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد و ﺟﻼﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﭘﯿﺸﻮﺋ

ﮐﺮد ،آن ﻫﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن وﻗﻮع آن ﭼﻪ ﻣﻮﻗ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭼﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
۱۲

اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﮥ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﺷﺎن ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ

ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺸﺎرت اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤ روح اﻟﻘﺪس ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ؛ ﺣﻘﯿﻘﺘ ﮐﻪ ﺣﺘ ﻓﺮﺷﺘﺎن آرزوی درک آن
را دارﻧﺪ.

دﻋﻮت ﺑﻪ ﯾ زﻧﺪﮔ ﭘﺎک
۱۳ﭘﺲ ﺣﻮاس ﺧﻮد را ﺟﻤ ﮐﺮده و ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﻧﺘﻈﺎر آن ﻓﯿﻀ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﻇﻬﻮر
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪ۱۴ .ﻣﺜﻞ ﻓﺮزﻧﺪاﻧ ﮐﻪ ﻣﻄﯿ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻧﺬارﯾﺪ آن ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻧﻔﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ دوران ﺟﻬﺎﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

۱۵

ﺑﻠﻪ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ﻗﺪوس اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ

در ﺗﻤﺎم رﻓﺘﺎر ﺗﺎن ﭘﺎک ﺑﺎﺷﯿﺪ.

۱۶

زﯾﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺪوﺳﻢ«.

۱۷ﺷﻤﺎ در دﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺴ را ﭘﺪر ﺧﻄﺎب ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﻀ ﻫﻤﻪ را ﻓﺮداً ﻓﺮد
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﻤﺎل ﺷﺎن داوری ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻘﯿﮥ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺗﺮﺳ
ﺑﺬراﻧﯿﺪ۱۸ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻗﯿﺪ روﺷﻬﺎی ﺑ ﻓﺎﯾﺪۀ زﻧﺪﮔ ﮐﻪ از ﭘﺪران ﺧﻮد آﻣﻮﺧﺘﻪ
ﺑﻮدﯾﺪ ،آزاد ﺷﺪﯾﺪ و اﯾﻦ آزادی ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻓﺎﻧ ﻣﺜﻞ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻧﺒﻮد؛ ۱۹ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺮه ای ﺑ ﻧﻘﺺ و ﻋﯿﺐ ،ﯾﻌﻨ ﺑﺎ ﺧﻮن ﻣﺴﯿ ﺧﺮﯾﺪه و آزاد ﺷﺪﯾﺪ۲۰ .ﺧﺪا
ﭘﯿﺶ از آﻓﺮﯾﻨﺶ دﻧﯿﺎ او را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد ،وﻟ او در زﻣﺎن آﺧﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ۲۱ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ ،ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﻣﺴﯿ را ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه
ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﻪ او ﺟﺎه و ﺟﻼل ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻤﺎن و اﻣﯿﺪ ﺷﻤﺎ در ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.
۲۲اﮐﻨﻮن ﭼﻮن از ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺟﺎن ﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﯾﺪﯾﺮ را ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮادر دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﺲ ﯾﺪﯾﺮ را از دل و ﺟﺎن دوﺳﺖ

ﺑﺪارﯾﺪ.

۲۳

اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻤﺎ در اﺛﺮ ﺗﺨﻢ ﻓﺎﻧ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺗﺨﻢ ﻏﯿﺮ ﻓﺎﻧ ،ﯾﻌﻨ ﮐﻼم

ﺧﺪای زﻧﺪه و اﺑﺪی ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ.

۲۴

زﯾﺮا

»ﺗﻤﺎم آدﻣﯿﺎن ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺗﻤﺎم ﺟﻼل آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔُﻞ ﻋﻠﻒ اﺳﺖ.
ﻋﻠﻒ ﺧﺸ ﻣ ﺷﻮد و ﮔُﻠﺶ ﻣ رﯾﺰد،

۲۵

اﻣﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﻗ اﺳﺖ«.

و اﯾﻦ ﮐﻼم ﻫﻤﺎن ﻣﮋده ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻨ زﻧﺪه و ﻣﻠﺖ ﻣﻘﺪس ﺧﺪا

۲

۱

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﻐﺾ ،ﮐﯿﻨﻪ ،ﻓﺮﯾﺐ ،رﯾﺎﮐﺎری ،ﺣﺴﺎدت و ﺑﺪﮔﻮﯾ را از ﺧﻮد دور
۲

ﺳﺎزﯾﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮزادان ،ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ روﺣﺎﻧ ﺧﺎﻟﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ رﺷﺪ و

ﻧﻤﻮ ﮐﺮده و ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﺪ۳ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ در ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺧﻮد ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا را ﭼﺸﯿﺪه اﯾﺪ.
۴ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی او ،ﯾﻌﻨ آن ﺳﻨ زﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم رد ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺳﺖ
۵

ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ .و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﻬﺎی زﻧﺪه ای ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ای روﺣﺎﻧ از ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺎ ﻣ ﺷﻮد و در آن
ﺧﺎﻧﻪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻘﺪس ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی روﺣﺎﻧ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﺬراﻧﯿﺪ۶ .زﯾﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
»در ﺳﻬﯿﻮن ﺳﻨ زاوﯾﮥ ﻣﻤﺘﺎز و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾ ﻗﺮار ﻣ دﻫﻢ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن آورد ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺮﻣﺴﺎر
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
۷ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ،اﯾﻦ ﺳﻨ ارزش ﺑﺴﯿﺎر دارد .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑ اﯾﻤﺎﻧﺎن،
»آن ﺳﻨ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﯾﺎن رد ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨ ﻋﻤﺎرت درآﻣﺪ«.

۸

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

»ﺳﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﻣ ﻟﻐﺰاﻧﺪ و ﺻﺨﺮه ای اﺳﺖ ﮐﻪ روی آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد«.
ﺑﻠ ،آن ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣ اﻓﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن ﻧﻤ آوردﻧﺪ .ﭘﺲ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﻮد!
۹و اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ،ﻧﮋادی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﮐﺎﻫﻨﺎﻧ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ رﺳﯿﺪه اﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺘ ﻣﻘﺪس و ﻗﻮم
ﺧﺎص ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ اﻋﻤﺎل و ﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟ ،ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺗﺎرﯾ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮد
دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

۱۰

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮم و ﻣﻠﺘ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ

اﮐﻨﻮن ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﺪ .زﻣﺎﻧ ﺷﻤﺎ از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻼ ﺑ ﺧﺒﺮ ﺑﻮدﯾﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن رﺣﻤﺖ
او از ﺷﻤﺎﺳﺖ!

ﻏﻼﻣﺎن ﺧﺪا
۱۱ای ﻋﺰﯾﺰان ،از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﻧﻪ و در ﺣﺎل ﻏﺮﺑﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺷﻬﻮات ﻧﻔﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ روح ﻣﺎ در ﺟﻨ اﺳﺖ ،ﻧﺸﻮﯾﺪ؛ ۱۲ﺑﻠﻪ ﭼﻨﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﺧﺪا ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺎ راﺳﺘ و درﺳﺘ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻤﺎ را ﻣﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﮐﺎری
ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ دﯾﺪن اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﺷﻤﺎ ،ﺧﺪا را در روز دﯾﺪارش ،ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﻃﺎﻋﺖ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت
۱۳ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻄﯿ ﻫﻤﮥ ﻗﺪرت ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﻮاه ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﻫﻤﻪ اﺳﺖ،
۱۴ﺧﻮاه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﮐﻪ از ﻃﺮف او ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﮐﺎران را ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﻧﯿﻮﮐﺎران را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۱۵ .ارادۀ ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﺧﻮد ﺟﻠﻮی ﺳﺨﻨﺎن ﺟﺎﻫﻼﻧﮥ ﻣﺮدﻣﺎن اﺣﻤﻖ
را ﺑﯿﺮﯾﺪ۱۶ .ﻣﺜﻞ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺬارﯾﺪ اﯾﻦ آزادی ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای

ﺑﺮای رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ.

۱۷

ﻫﻤﻪ را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ،

ﺑﺮادران ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ ،از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺪاﻧﯿﺪ.

ﭘﯿﺮوی از ﻣﺴﯿ
۱۸

ای ﻧﻮﮐﺮان ،ﻣﻄﯿ ارﺑﺎﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﻮده و آن ﻫﺎ را اﺣﺘﺮام ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن و

ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ و ﺗﻨﺪﺧﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۹ .زﯾﺮا ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺪا را
در زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ و ﻧﺎﻇﺮ ﻣ داﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻋﺬاب ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪا را ﺧﺸﻨﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ۲۰ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺎر ﺧﻼﻓ ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﻨﺒﯿﻪ آن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﭼﻪ اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ اﺳﺖ؟ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و در ﻋﻮض ﺑﺪی دﯾﺪه و آن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ در
آن ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ۲۱ .ﻣﺮ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺰﯾﺪه اﺳﺖ؟
ﺧﻮد ﻣﺴﯿ ﺑﺎ رﻧ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن راﻫ ﮐﻪ او رﻓﺖ،
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮوﯾﺪ.

۲۲

ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ او ﻫﯿ ﮔﻨﺎﻫ ﻧﺮد و ﻫﺮﮔﺰ دروﻏ از دﻫﺎن او ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪ.

۲۳وﻗﺘ ﺑﻪ او دﺷﻨﺎم ﻣ دادﻧﺪ ،ﺑﺎ دﺷﻨﺎم ﺟﻮاب ﻧﺪاد .وﻗﺘ ﻋﺬاب ﻣﮐﺸﯿﺪ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﮐﺮد ،ﺑﻠﻪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آن ﮐﺴ ﺳﭙﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف داوری ﻣﮐﻨﺪ۲۴ .ﻣﺴﯿ ﺷﺨﺼﺎً
ﺑﺎر ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮد ﺗﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺮای
ﻋﺪاﻟﺖ زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زﺧﻢ ﻫﺎی اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ.

۲۵

ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧ

ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ راه ﺧﻮد را ﮔُﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺶ ﭼﻮﭘﺎن و ﻧﻬﺒﺎن ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﯾﺪ.

زﻧﺎن و ﺷﻮﻫﺮان

۳

۱ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎ ای زﻧﺎن ،ﻣﻄﯿ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﻀ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻼم

ﺧﺪا اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ .ﺑﺪون آﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻮﺋﯿﺪ۲ ،زﯾﺮا
آن ﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﯿ و ﺧﺪا ﺗﺮﺳ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ۳ .زﯾﺒﺎﯾ ﺷﻤﺎ در آراﯾﺶ ﻇﺎﻫﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
آراﯾﺶ ﻣﻮ و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺟﻮاﻫﺮات و ﻟﺒﺎس زﯾﺒﺎ ﺑﺴﺘ دارد؛ ۴ﺑﻠﻪ زﯾﺒﺎﯾ ﺷﻤﺎ از ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺎﺷﺪ .درون

ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﻮﻫﺮ ﻓﻨﺎ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﯾ روح آرام و ﻣﻼﯾﻢ ﺑﯿﺎراﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻮع زﯾﺒﺎﺋ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ارزش
۵

ﺑﺴﯿﺎر دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﻘﺪﺳ ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﻮد را زﯾﺒﺎ
۶

ﻣ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﻄﯿ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺳﺎرا ﮐﻪ از اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده او را »ﺳﺮور«
ﺧﻄﺎب ﻣ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﻮﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ و از ﭼﯿﺰی ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،دﺧﺘﺮان او ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
۷

و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ای ﺷﻮﻫﺮان ،ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﺗﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺗﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن آن ﻫﺎ ﺟﺴﻤﺎً

ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻓﯿﺾ زﻧﺪﮔ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﻬﯿﻢ و ﺷﺮﯾ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام ﺑﺎ آن ﻫﺎ
رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا دﻋﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﺸﻮد.

رﻧ و زﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿ
۸ﺧﻼﺻﻪ ای ﺑﺮادران ،ﯾ ﻓﺮ و ﯾ دل ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﯾﺪﯾﺮ را ﻣﺜﻞ ﺑﺮادر دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ و ﻣﻬﺮﺑﺎن و
ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ۹ .ﺑﺪی را ﺑﺎ ﺑﺪی و ﻟﻌﻨﺖ را ﺑﺎ ﻟﻌﻨﺖ ﺟﻮاب ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮﮐﺖ
ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﺗﺎن ﮔﺮدد۱۰ .زﯾﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
»ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﻧﺪﮔ ﺧﻮب و روزﻫﺎی ﺧﻮﺷ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻫﺎن ﺧﻮد را از ﺣﺮﻓﻬﺎی زﺷﺖ و
ﻟﺒﺎن ﺧﻮد را از دروغ ﻧﻬﺪارد.
۱۱

ﺑﺪی را ﺗﺮک ﮐﺮده ﻧﯿ ﮐﻨﺪ و ﺻﻠ و ﺻﻔﺎ را ﺟﺴﺘﻪ و آن را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۱۲زﯾﺮا ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﺎدﻻن اﺳﺖ ،و ﮔﻮﺷﻬﺎی او آﻣﺎده ﺷﻨﯿﺪن دﻋﺎﻫﺎی آن ﻫﺎ ،اﻣﺎ از
ﺑﺪﮐﺎران رویﮔﺮدان اﺳﺖ«.
۱۳ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ ﻧﯿﻮﺳﺖ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺒ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ؟
۱۴اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪاﻟﺖ رﻧ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ! از ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﺮدم ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺗﺸﻮﯾﺶ
ﻧﻨﯿﺪ۱۵ .اﻣﺎ ﺗﺮس ﻣﺴﯿ در دﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و او را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﯿﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴ ﻋﻠﺖ اﻣﯿﺪ
ﺷﻤﺎ را ﻣ ﭘﺮﺳﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣﺎدۀ ﺟﻮاب ﺑﺎﺷﯿﺪ۱۶ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ و اﺣﺘﺮام .وﺟﺪان ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑ ﺣﺮﻣﺘ ﺷﻮد ،ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از رﻓﺘﺎر ﻧﯿ ﻣﺴﯿﺤﺎﯾ ﺷﻤﺎ ﺑﺪ
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ،از ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد ﺷﺮﻣﻨﺪه ﮔﺮدﻧﺪ.

۱۷

زﯾﺮا اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ زﺣﻤﺖ

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﻮﮐﺎری ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺪﮐﺎری.

۱۸

ﻣﺜﻼ ﺧﻮد ﻣﺴﯿ ﯾﺒﺎر ﺑﺮای

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﺮد ،ﯾﻌﻨ ﯾ ﺷﺨﺺ ﺑﮔﻨﺎه در راه ﮔﻨﺎﻫﺎران ﻣﺮد ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪا ﺑﯿﺎورد .او از ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ روح ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد

۱۹

و در روح

ﺑﻪ ﻧﺰد ارواح ﻣﺤﺒﻮس رﻓﺖ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ وﻋﻆ ﮐﺮد۲۰ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن وﻗﺖ ﮐﻪ
ﻧﻮح ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺸﺘ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و ﺧﺪا ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﮐﺸﯿﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮدﻧﺪ.
ﻋﺪه ای ﮐﻢ ،ﯾﻌﻨ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ از آب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ۲۱ .اﯾﻦ آب ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﻌﻤﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣ ﺑﺨﺸﺪ .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﮐﺜﺎﻓﺎت ﺑﺪﻧ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪۀ آرزوی
وﺟﺪان ﭘﺎﮐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮق ﺑﻪ دﯾﺪن ﺧﺪا دارد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺴﯿ ﻧﺠﺎت ﻣ ﯾﺎﺑﺪ۲۲ .او ﺑﻪ
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و در دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻓﺮﺷﺘﺎن و ﻗﻮﺗﻬﺎ و ﻗﺪرت ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧ ﺗﺤﺖ
ﻓﺮﻣﺎن او ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن زﻧﺪﮔ ﻣﺎ

۴

۱ﭘﺲ ﭼﻮن ﻣﺴﯿ درد و رﻧ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧ را ﮐﺸﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر آﻣﺎده
۲

ﺳﺎزﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﺴ ﮐﻪ درد و رﻧ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،دﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﻨﺎه ﻧﻤ ﺷﻮد و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد
۳

ﻣﻄﺎﺑﻖ ارادۀ ﺧﺪا زﻧﺪﮔ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻬﻮات ﻧﻔﺴﺎﻧ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر
ﮐﺎﻓ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺧﻮاﻫﺶ اﻧﺠﺎم آن را دارﻧﺪ ،ﮐﺮده اﯾﺪ .در آن
وﻗﺖ زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ در ﻫﺮزﮔ ،ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧ ،ﻣﺴﺘ ،ﻋﯿﺎﺷ ،ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﯿﺴﺎری ،و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﺷﺮم آور
ﺳﭙﺮی ﻣ ﺷﺪ ۴و اﮐﻨﻮن آن ﻫﺎ از اﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﺮ در ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔ ﺑ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎر ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻤﮐﻨﯿﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﮐﻨﻨﺪ و از ﺷﻤﺎ ﺑﺪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ۵ .اﻣﺎ آن ﻫﺎ روزی ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاﯾ
ﮐﻪ ﺑﺮای داوری زﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺮدﮔﺎن آﻣﺎده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ۶ .ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺸﺎرت داده ﺷﺪ؟
ﺑﺮای اﯾﻨﻪ آن ﻫﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﮥ آدﻣﯿﺎن در ﺟﺴﻢ ﻣﻮرد داوری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،در روح دارای

زﻧﺪﮔ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺪا زﻧﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻄﺎﯾﺎی ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران
۷

ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاس ﺷﻤﺎ ﺟﻤ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری و ﺧﻮدداری دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

۸

ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ،ﻣﺤﺒﺖ ﺗﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﺟﺪی و ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎن زﯾﺎدی را

ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ۹ .ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ و ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازی ﮐﻨﯿﺪ۱۰ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴ
ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺪا را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻋﻄﺎﯾﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ دﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺒﺮﯾﺪ۱۱ .ﻣﺜﻼ ﮐﺴ ﮐﻪ وﻋﻆ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻃﻮری ﺳﺨﻦ ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﭘﯿﺎﻣ دارد و
آﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ راه ﺧﺪا در ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺟﻼل ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻠ ،ﺟﻼل و ﻗﺪرت ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ از آن او ﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ.

رﻧ و زﺣﻤﺖ ﯾ ﻓﺮد ﻣﺴﯿﺤ
۱۲

ای ﻋﺰﯾﺰان ،از آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺳﺨﺘ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ ،ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻨﯿﺪ و ﻃﻮری

رﻓﺘﺎر ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾ اﻣﺮی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ۱۳ .در ﻋﻮض از اﯾﻨﻪ در
رﻧ ﻫﺎی ﻣﺴﯿ ﺷﺮﯾ ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ در وﻗﺘ ﮐﻪ ﺟﻼل او ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﺷﻮد ﺷﺎدی و
ﺧﻮﺷ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد۱۴ .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺷﻨﺎم دﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا در
آن ﺻﻮرت روح ﭘﺮ ﺟﻼل ﺧﺪا در ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ۱۵ .اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ ﯾﺎ
دزدی ﯾﺎ ﺑﺪﮐﺎری ﯾﺎ دﺧﺎﻟﺖ دﭼﺎر زﺣﻤﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ۱۶ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﺴﯿﺤ ،رﻧ
ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﯿ را ﺑﺮ ﺧﻮد دارﯾﺪ ،ﺧﺪا را ﺷﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
۱۷وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داوری ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﺷﺮوع ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
داوری ﻣ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻧﺼﯿﺐ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا را رد ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ۱۸و اﮔﺮ
ﻧﺠﺎت ﻋﺎدﻻن اﯾﻨﻘﺪر دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎران و اﺷﺨﺎص دور از ﺧﺪا ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
۱۹ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﮐﺴ ﻣﻄﺎﺑﻖ ارادۀ ﺧﺪا ،دﭼﺎر رﻧ و زﺣﻤﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ

آﻓﺮﯾﺪﮔﺎری ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد وﻓﺎ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺴﭙﺎرد و ﺑﻪ ﻧﯿﻮﮐﺎری ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی آن

۵

۱

ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾ رﻫﺒﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﺎﻫﺪ زﺣﻤﺎت ﻣﺴﯿ ﺑﻮدم و در آن ﺟﻼﻟ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
۲

ﺑﺰودی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ،ﺷﺮﯾ و ﺳﻬﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ،از ﺷﻤﺎ رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﮐﻨﻢ :از ﮔﻠﻪ ای ﮐﻪ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻮﭘﺎﻧ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﯿﺪ از روی اﺟﺒﺎر و زور
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ آن را از روی ﻋﻼﻗﻪ و رﻏﺒﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺎﯾﺪۀ
ﺷﺨﺼ ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ و ﻋﻼﻗﻪ۳ .ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻨﯿﺪ ﺑﺮ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺮای آن ﮔﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ۴ .و ﺷﻤﺎ در وﻗﺘ ﮐﻪ ﭼﻮﭘﺎن ﺑﺰرگ ﻇﺎﻫﺮ ﻣ
ﺷﻮد ،ﺗﺎج ﭘﺮ ﺟﻼﻟ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﮋﻣﺮده ﻧﻤ ﺷﻮد.
۵ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﯿ رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﻗﺪﯾﻔﮥ ﻓﺮوﺗﻨ
را ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ ،ﯾﺪﯾﺮ را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﺪا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺘﺒﺮان اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوﺗﻨﺎن ﻓﯿﺾ
ﻣ ﺑﺨﺸﺪ۶ .ﭘﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرت ﺧﺪا ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ او ﺷﻤﺎ را در وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮاﻓﺮاز ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۷ﺑﺎر ﺗﻤﺎم ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ دوش او ﺑﺬارﯾﺪ ،زﯾﺮا او ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻓﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
۸

ﻫﻮﺷﯿﺎر و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ زﯾﺮا دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎ اﺑﻠﯿﺲ ،ﭼﻮن ﺷﯿﺮی ﻏُﺮان ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﻣﮔﺮدد و در
۹

ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺒﻠﻌﺪ .ﺑﺎ ﻗﺪرت اﯾﻤﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ زﺣﻤﺎت دﭼﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ.

۱۰

اﻣﺎ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ اﻧﺪک زﻣﺎﻧ رﻧ

و زﺣﻤﺖ دﯾﺪﯾﺪ ،ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪۀ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﮐﺎت روﺣﺎﻧ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ را در ﻣﺴﯿ دﻋﻮت ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻼل اﺑﺪی او ﺷﺮﯾ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﮐﺎﻣﻞ و ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم و ﻗﻮی و اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ۱۱ .ﻗﺪرت ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ از آنِ اوﺳﺖ ،آﻣﯿﻦ.

ﺧﺎﺗﻤﻪ
۱۲اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮ را ﺑﺎ ﮐﻤ» ﺳﯿﻠﻮاﻧُﺲ« ﮐﻪ او را ﯾ ﺑﺮادر وﻓﺎدار ﻣ داﻧﻢ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ام ﺗﺎ
ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ آن ﻓﯿﺾ راﺳﺘﯿﻦ ﺧﺪا ﮐﻪ در آن اﺳﺘﻮار ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﻢ.
۱۳

ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم ﻣ رﺳﺎﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ

»ﻣﺮﻗُﺲ« ﺳﻼم ﻣ رﺳﺎﻧﺪ۱۴ .ﯾﺪﯾﺮ را ﺑﺎ ﺑﻮﺳﮥ ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ ﺳﻼم ﮔﻮﺋﯿﺪ .ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ
ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎد.
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