رﺳﺎﻟﮥ ﭘﻮﻟُﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن
۱

۱از ﻃﺮف ﭘﻮﻟُﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ارادۀ ﺧﺪا رﺳﻮل ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ در ﺷﻬﺮ اﻓﺴﺲ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ وﻓﺎدار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۲از ﻃﺮف ﺧﺪا ﭘﺪر ﻣﺎ ،و ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.

ﺑﺮﮐﺎت روﺣﺎﻧ
۳ﺧﺪا و ﭘﺪر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ را ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ ،زﯾﺮا او ﻣﺎ را در ﻣﺴﯿ از ﻫﻤﮥ ﺑﺮﮐﺎت روﺣﺎﻧ در ﻗﻠﻤﺮو آﺳﻤﺎﻧ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ۴ .ﺧﺪا ﻣﺎ را ﭘﯿﺶ از آﻓﺮﯾﻨﺶ دﻧﯿﺎ در ﻣﺴﯿ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ در ﭘﯿﺸﺎه او ﻣﻘﺪس و ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد ۵و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ارادۀ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﻓﺮزﻧﺪان او ﺷﻮﯾﻢ۶ .ﺗﺎ ﺧﺪا را ﺑﺮای ﻓﯿﺾ ﭘﺮ ﺷﻮه او ﮐﻪ راﯾﺎن
در ﭘﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺳﭙﺎس ﮔﻮﺋﯿﻢ۷ .در ﻣﺴﯿ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﻮن او ﻣﺎ رﻫﺎﯾ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﭼﻘﺪر
ﺑ ﺣﺪ و ﺑ اﻧﺪازه اﺳﺖ ﻓﯿﻀ ﮐﻪ ﺧﺪا ۸ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ۹ .ﺧﺪا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮش ﺑﻮد ﺑﺠﺎ آورد و ﻧﻘﺸﮥ ﻧﻬﺎن ﺧﻮد را
ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﺷﺨﺺ ﻣﺴﯿ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ داﻧﺶ و ﺑﯿﻨﺶ ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ۱۰ﮐﻪ در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻘﺸﮥ او ﻋﻤﻠ ﺷﻮد و ﮐﻠﯿﮥ
ﮐﺎﺋﻨﺎت ﯾﻌﻨ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺴﯿ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤ ﺷﻮﻧﺪ.
۱۱ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﻄﺎﺑﻖ اراده و ﻧﻘﺸﮥ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ ،ﻣﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﺗﺎ از آنِ او ﺑﺸﻮﯾﻢ .زﯾﺮا ﻣﺎ را از ازل ﻣﻄﺎﺑﻖ ارادۀ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد۱۲ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿ اﻣﯿﺪوار ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔ ﺧﺪا را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ۱۳ .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ وﻗﺘ ﭘﯿﺎم
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﻌﻨ ﻣﮋدۀ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ و ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آوردﯾﺪ ،ﺑﺎ او ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﯾﺪ و ﺧﺪا ﺑﺎ اﻋﻄﺎی روح اﻟﻘﺪس ،ﮐﻪ ﻗﺒﻼ وﻋﺪه داده ﺑﻮد
ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ۱۴ .روح ﺧﺪا ﺿﺎﻣﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را او ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد وﻋﺪه داده اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺧﻮد آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ،ﭘﺲ ﺟﻼل و ﺷﻮه ﺧﺪا را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ.

دﻋﺎی ﭘﻮﻟُﺲ
۱۵ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،اﮐﻨﻮن ﮐﻪ از اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪه ام۱۶ ،از ﺳﭙﺎﺳﺰاری ﺑﻪ درﮔﺎه
ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻼص ﻧﻤ ﺷﻮم و ﺷﻤﺎ را در دﻋﺎﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣ آورم۱۷ .ﻣﻦ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ،آن ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺧﺪاوﻧﺪ ،او را ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪ ـ آن ﭘﺪر ﭘﺮ ﺟﻼل ـ روح ﺣﻤﺖ و اﻟﻬﺎم را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ او را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ۱۸ .و از او ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن دل
ﺷﻤﺎ را روﺷﻦ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﻮﻧ اﻣﯿﺪی ﮐﻪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی و ﺷﻮه ﺑﻬﺮه ای ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ
ﺧﻮد وﻋﺪه داده اﺳﺖ ۱۹و ﻋﻈﻤﺖ ﺑ اﻧﺪازۀ ﻗﺪرت او را ﮐﻪ در ﻣﺎ اﯾﻤﺎﻧﺪاران در ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ۲۰ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪا ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد ،وﻗﺘ ﻣﺴﯿ را ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ و در دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ،در ﺟﺎﯾﻬﺎی آﺳﻤﺎﻧ ﻗﺮار داد ۲۱و او را ﻣﺎﻓﻮق ﻫﺮ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ،اﻗﺘﺪار ،ﻗﺪرت ،ﭘﺎدﺷﺎﻫ و ﻫﺮ ﻣﻘﺎم دﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ذﮐﺮ ﮐﺮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻠﻪ در دﻧﯿﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ،ﻗﺮار داد۲۲ .ﺧﺪا ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ را زﯾﺮ ﭘﺎی ﻣﺴﯿ ﻧﻬﺎد و او را رأس ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ۲۳ ،ﮐﻠﯿﺴﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺪن اوﺳﺖ و ﺗﻤﺎم وﺟﻮد او را در ﺑﺮ ﻣﮔﯿﺮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺗﻤﺎم ﮐﺎﺋﻨﺎت را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﭘﺮ ﻣ ﺳﺎزد.

از ﻣﻮت ﺑﻪ زﻧﺪﮔ

۲

۱در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎﯾﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﻣﺮده ﺑﻮدﯾﺪ۲ .و در راه ﻫﺎی ﮐ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻗﺪم ﻣﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ و از ﺳﺮدار ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻫﻮا،
۳

ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن روﺣ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در اﺷﺨﺎص ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن و ﺳﺮﮐﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﺮدﯾﺪ .در آن زﻣﺎن ،ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺨﻮش
ﺷﻬﻮات ﺟﺴﻤﺎﻧ و اﺳﯿﺮ ﺗﻤﺎﯾﻼت و اﻓﺎر ﻧﻔﺴﺎﻧ ﺧﻮد ﺑﻮدﯾﻢ .درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ آدﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺳﺰاوار ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﺪا
ﺑﻮدﯾﻢ۴ .اﻣﺎ ﺧﺪا آﻧﻘﺪر در رﺣﻤﺖ و ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و در ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ۵اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺮده
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺴﯿ زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ )از راه ﻓﯿﺾ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ۶ (.و در ﻣﺴﯿ ﻣﺎ را ﺳﺮاﻓﺮاز ﻓﺮﻣﻮد و در ﻗﻠﻤﺮو
آﺳﻤﺎﻧ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ۷ .ﺗﺎ ﺛﺮوت ﻋﻈﯿﻢ و ﺑ ﻗﯿﺎس ﻓﯿﺾ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ،در ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ در زﻣﺎن ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺎن
۸

۹

ﺳﺎزد .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﯿﺾ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از راه اﯾﻤﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺠﺎت
ﻧﺘﯿﺠﮥ اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻫﯿ دﻟﯿﻠ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﮐﻨﺪ۱۰ ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﻣﺼﻨﻮع دﺳﺖ او ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺧﺪا ﻣﺎ را در
ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ از ﻧﻮ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﻮﯾ را ﮐﻪ او ﻗﺒﻼ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﺑﺠﺎ آورﯾﻢ.

اﺗﺤﺎد در ﻣﺴﯿ
۱۱ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺴﻤﺎً ﺟﺰو اﺷﺨﺎص دور از ﺧﺪا ﺑﻮدﯾﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﻫﻞ ﺧﺘﻨﻪ )ﯾﻌﻨ ﯾ ﻋﻤﻞ
ﺟﺴﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد( »ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﺪﯾﺪ۱۲ .در آن زﻣﺎن از ﻣﺴﯿ دور ﺑﻮدﯾﺪ و از ﺑﺮﺗﺮی ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﺤﺮوم و از ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﺪا اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ،ﺑ ﺑﻬﺮه ﺑﻮدﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺪون اﻣﯿﺪ و ﺑﺪون ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮدﯾﺪ۱۳ ،اﻣﺎ
اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﮐﻪ دور ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ و رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن او ﻧﺰدﯾ ﺷﺪه اﯾﺪ۱۴ .زﯾﺮا ﻣﺴﯿ ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ ﻣﺎ اﺳﺖ و اﯾﻦ دو ﯾﻌﻨ
ﯾﻬﻮد و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد را ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﺑﺪن ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺧﻮد دﯾﻮاری ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﮐﺮد و دﺷﻤﻨﺎن ﯾﺪﯾﺮ ﻣ ﺳﺎﺧﺖ
در ﻫﻢ ﺷﺴﺖ۱۵ .زﯾﺮا ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات و اﺣﺎﻣﺶ ،در ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮد ،ﺗﺎ از اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ در ﺧﻮد ﯾ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﻮ را
ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ را ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺴﺎزد۱۶ .ﻣﺴﯿ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ،اﯾﻦ دو را در ﯾ ﺑﺪن واﺣﺪ دوﺳﺘﺎن ﺧﺪا
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ دﺷﻤﻨ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﻬﻮد و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد را ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد۱۷ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿ آﻣﺪ و ﻣﮋدۀ ﺻﻠ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ دور
ﺑﻮدﯾﺪ و آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ ﺑﻮدﻧﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد۱۸ .اﮐﻨﻮن ﻫﺮ دو ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺴﯿ اﺟﺎزه دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﯾ روح ﯾﻌﻨ روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪای ﭘﺪر ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ.
۱۹ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن دﯾﺮ ﺑﯿﺎﻧﻪ و اﺟﻨﺒ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﺪا ﻫﻤﻮﻃﻦ و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﺪ۲۰ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺗﻬﺪاﺑ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﻮﻻن و اﻧﺒﯿﺎء ﻧﻬﺎده ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﯾﺪ و ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﺳﻨ اﺻﻠ آن اﺳﺖ۲۱ .در ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺎرت ﺑﻪ ﻫﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﮔﺮدد و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻘﺪس در ﻣ آﯾﺪ۲۲ .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ او و ﻫﻤﺮاه دﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺎﻧ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ روح ﺧﻮد در آن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ.

رﺳﺎﻟﺖ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن

۳

۱ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﻮﻟُﺲ ـ زﻧﺪاﻧ ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ـ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ﺑﺮای ﺗﺎن دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ۲ .ﺣﺘﻤﺎً ﺧﺒﺮ

دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻓﯿﺾ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮده و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮم۳ .از راه اﻟﻬﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﮥ
اﺳﺮارآﻣﯿﺰ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ آﺷﺎر ﮔﺮدﯾﺪ) .ﻣﻦ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ درﺑﺎرۀ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ام ۴و اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ام ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ

ﻣﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه راز ﻣﺴﯿ را ﻓﻬﻤﯿﺪه ام۵ (.اﯾﻦ راز ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ روح اﻟﻘﺪس ﺑﺮای رﺳﻮﻻن و اﻧﺒﯿﺎی ﻣﻘﺪس ﺧﺪا آﺷﺎر
ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻗﺮن ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ روﺷﻦ ﻧﺒﻮد ۶و آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن از راه اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻫﻢ ارث
و ﺑﺎ ﻫﻢ اﻋﻀﺎی ﯾ ﺑﺪن و در وﻋﺪه ای ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ ،ﺷﺮﯾ و ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۷ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻄﯿﮥ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا و در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺪرت او ﺧﺪﻣﺘﺰار اﻧﺠﯿﻞ ﺷﺪم۸ .ﺑﻠ ،ﻣﻦ اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ از ﻫﻤﻪ ﮐﻤﺘﺮم ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻓﯿﺾ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺸﺎرت ﺛﺮوت ﺑ ﻗﯿﺎس ﻣﺴﯿ را ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ۹و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ،ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﻧﻘﺸﮥ ﺧﺪا
ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮاء ﮔﺬارده ﻣ ﺷﻮد .ﺧﺪا ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ اﯾﻦ راز ﺧﻮد را در زﻣﺎن ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﺎه داﺷﺖ۱۰ ،ﺗﺎ اﯾﻨﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺧﺪا ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎ و ﺣﻤﺮاﻧﺎن ﻋﺎﻟﻢ آﺳﻤﺎﻧ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ۱۱ .اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
آن ﻫﺪف ازﻟ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا آن را در ﺷﺨﺺ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ،ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﻋﻤﻠ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ۱۲ .ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او و از راه اﯾﻤﺎن ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ۱۳ .ﭘﺲ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﮐﻨﻢ از رﻧ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﮐﺸﻢ ﻣﺄﯾﻮس ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻨﻬﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﯾﮥ اﻓﺘﺨﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿ
۱۴ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﭘﺪری زاﻧﻮ ﻣ زﻧﻢ ﮐﻪ ۱۵ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻧﺎم ﺧﻮد را از او ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ۱۶و دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ از ﮔﻨ ﻫﺎی
ﺟﻼل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ روح او در درون ﺧﻮد ﻗﻮی و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ۱۷ ،و ﺧﺪا ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺴﯿ از راه اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ
در ﻗﻠﺐ ﻫﺎی ﺗﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد و دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ در ﻣﺤﺒﺖ رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ۱۸ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﻗﺪرت داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭘﻬﻨﺎ و درازا و ﺑﻠﻨﺪی و ﻋﻤﻖ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿ را ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ۱۹و آن ﻣﺤﺒﺖ را درﯾﺎﺑﯿﺪ )اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﻓﻬﻢ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ( ﺗﺎ از ﭘﺮی ﮐﺎﻣﻞ
ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺮ ﺷﻮﯾﺪ.
۲۰ﺟﻼل ﺑﺮ ﺧﺪاﯾ ﺑﺎد ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن ﻗﺪرﺗ ﮐﻪ در ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ ،ﺧﯿﻠ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و ﺣﺘ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﯿﻢ ،ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ۲۱ .ﺑﺮ او ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ در ﮐﻠﯿﺴﺎ و در ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﺟﻼل ﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ.

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺴﯿ

۴

۱ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪاﻧ ﻫﺴﺘﻢ از ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﮐﻨﻢ ،زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻣﻘﺎﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن دﻋﻮت ﺷﺪه اﯾﺪ.

۲ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮوﺗﻦ ،ﻣﻼﯾﻢ و ﺑﺮدﺑﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﯾﺪﯾﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ۳ .ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن وﺣﺪﺗ ﮐﻪ روح اﻟﻘﺪس ﺑﻮﺟﻮد ﻣ آورد و ﺑﺎ

رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﻨﯿﺪ۴ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﯾ ﺑﺪن و ﯾ روح اﻟﻘﺪس اﺳﺖ ،ﺧﺪا
ﻧﯿﺰ در وﻗﺘ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻧﺪ ﯾ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ۵ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﯾ اﯾﻤﺎن و ﯾ ﺗﻌﻤﯿﺪ؛ ۶و ﯾ ﺧﺪا وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﭘﺪر ﻫﻤﻪ و ﻣﺎﻓﻮق ﻫﻤﻪ ﺑﻮده و در ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ.
۷اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﻓﺮداً ﻓﺮد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺨﺎوت و ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﻣﺴﯿ ﻋﻄﯿﮥ ﺧﺎﺻ داده ﺷﺪه اﺳﺖ۸ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
»وﻗﺘ او ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺖ اﺳﯿﺮان را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮد و ﻋﻄﺎﯾﺎﯾ ﺑﻪ آدﻣﯿﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ«.
۹آﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺟﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اول ﺑﻪ ﺟﻬﺎن زﯾﺮﯾﻦ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد؟ ۱۰ﭘﺲ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ .او

ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ﺗﻤﺎم آﺳﻤﺎن ﻫﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﮥ ﮐﺎﺋﻨﺎت را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﭘﺮ ﺳﺎزد۱۱ .او ﻋﻄﺎﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﺸﯿﺪ ﯾﻌﻨ :ﺑﻌﻀ را
ﺑﺮای رﺳﺎﻟﺖ ،ﺑﻌﻀ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﺮدن و اﻋﻼم ﮐﻼم ﺧﺪا ،ﺑﻌﻀ را ﺑﺮای ﺑﺸﺎرت و ﺑﻌﻀ را ﺑﺮای ﭼﻮﭘﺎﻧ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ۱۲ .ﺗﺎ
ﭘﯿﺮوان ﻣﺴﯿ را در ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای او اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺪن ﻣﺴﯿ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۱۳ .ﺗﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ آن وﺣﺪﺗ
ﮐﻪ در اﯾﻤﺎن و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻣﻠ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿ ﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﯿﻢ۱۴ .در آن
ﺻﻮرت دﯾﺮ ﻣﺜﻞ اﻃﻔﺎل ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻮاج راﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺑﺎدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﺸﺮی ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻣﮔﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺐ ﺣﯿﻠﻪ ﻫﺎ
و ﻧﯿﺮﻧ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣ را ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آن ﻫﺎ را از ﺣﻘﯿﻘﺖ دور ﺳﺎزﻧﺪ۱۵ ،ﺑﻠﻪ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺎ روح ﻣﺤﺒﺖ
ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ،در ﻣﺴﯿ ﮐﻪ ﺳﺮ اﺳﺖ رﺷﺪ ﮐﻨﯿﻢ۱۶ .ﺑﻪ ارادۀ او ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻔﺎﺻﻠ ﮐﻪ ﺑﺮای
آن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ وﻗﺘ ﻫﺮﯾ از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺑﺪن رﺷﺪ ﻣﮐﻨﺪ و
ﺧﻮد را در ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

زﻧﺪﮔ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺴﯿ
۱۷ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﻣﮔﻮﯾﻢ و ﺑﻪ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺨﺎص دور از ﺧﺪا ﮐﻪ در ﭘﯿﺮوی از ﺧﯿﺎﻻت
ﺑ ﻓﺎﯾﺪۀ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ۱۸ .اﻓﺎر آن ﻫﺎ ﺗﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻬﺎﻟﺘ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺳﺨﺖ دﻟ آﻧﻬﺎ ،اﯾﺸﺎن را از
زﻧﺪﮔ ای ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣ ﺑﺨﺸﺪ دور ﮐﺮده اﺳﺖ۱۹ .ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻫﻮی و ﻫﻮس ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮ آوردن
ﺧﻮاﻫﺶ ﻫﺎی ﭘﺴﺖ ﺧﻮد از ﻫﯿ ﮐﺎری ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ.
۲۰اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺴﯿ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ۲۱ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ واﻗﻌﺎً از ﻣﺴﯿ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪه اﯾﺪ و در ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ او ،ﺣﻘﯿﻘﺖ را آن ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ در ﻋﯿﺴ ﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮد آﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﺪ۲۲ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آن زﻧﺪﮔ ای ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﯿﺪ ،دﺳﺖ ﺑﺸﯿﺪ و آن ﺳﺮﺷﺘ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ داﺷﺘﯿﺪ از
ﺧﻮد دور ﺳﺎزﯾﺪ ،زﯾﺮا آن ﺳﺮﺷﺖ ﻓﺮﯾﺐ ﺷﻬﻮات ﺧﻮد را ﺧﻮرده و در راه ﻫﻼﮐﺖ اﺳﺖ۲۳ .دل و ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻮ ﺷﻮد ۲۴و ﺳﺮﺷﺖ
ﻧﻮی را ﮐﻪ در ﻧﯿ و ﭘﺎﮐ ﺣﻘﯿﻘ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ۲۵ .ﭘﺲ دﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﯿ وﺟﻪ دروغ ﻧﻮﺋﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﯾﺮان راﺳﺖ ﺑﻮﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﮥ ﻣﺎ اﻋﻀﺎی ﯾﺪﯾﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ۲۶ .اﮔﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺬارﯾﺪ ﺧﺸﻢ ﺗﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﺸﺎﻧﺪ
و ﯾﺎ ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ۲۷ .ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ۲۸ .دزد از دزدی دﺳﺖ ﺑﺮدارد و ﺑﻪ ﻋﻮض آن ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺎ آﺑﺮوﻣﻨﺪی
ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﺪﻫﺪ۲۹ .ﯾ ﮐﻠﻤﮥ زﺷﺖ از دﻫﺎن ﺗﺎن ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد ﺑﻠﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗ ،ﺧﻮب و
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﺑﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻓﯿﻀ ﺑﺮﺳﺪ۳۰ .روح اﻟﻘﺪس ﺧﺪا را ﻧﺮﻧﺠﺎﻧﯿﺪ .زﯾﺮا او ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻟﯿﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺿﺎﻣﻦ
آﻣﺪن روزی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺎﻣﻼ آزاد ﻣ ﺷﻮﯾﺪ۳۱ .از اﯾﻦ ﭘﺲ دﯾﺮ ﻫﯿ ﻧﻮع ﺑﻐﺾ ،ﻏﯿﻆ ،ﺧﺸﻢ ،ﻓﺮﯾﺎد و ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾ ،ﺗﻬﻤﺖ و ﻧﻔﺮت
را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد راه ﻧﺪﻫﯿﺪ۳۲ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎن و دﻟﺴﻮز ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﺪا در ﺷﺨﺺ ﻣﺴﯿ ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ
ﯾﺪﯾﺮ را ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ.

زﻧﺪﮔ در ﻧﻮر

۵

۱ﭘﺲ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮزﻧﺪانِ ﻋﺰﯾﺰ ،از ﺧﺪا ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﯿﺮﯾﺪ۲ .از روی ﻣﺤﺒﺖ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﺤﺒﺘ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺧﻮﯾﺶ در

راه ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ،ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ .او ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺪﯾﻪ ای ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪا ﻧﻤﻮد.
۳و ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ،در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی درﺑﺎرۀ زﻧﺎ و ﺑ ﻋﻔﺘ ﻫﺎی دﯾﺮ و ﻃﻤ ﮐﺎری ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ۴ .ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن رﮐﯿ و ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺑ ﻣﻌﻨ ﯾﺎ زﺷﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ در ﻋﻮض ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪا را ﺷﺮ ﮐﻨﯿﺪ۵ .ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
اﺷﺨﺎص زﻧﺎﮐﺎر و ﺑ ﻋﻔﺖ ﯾﺎ ﻃﻤﮐﺎر )زﯾﺮا ﻃﻤﮐﺎری ﯾ ﻧﻮع ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ اﺳﺖ( ،ﻫﺮﮔﺰ در ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻣﺴﯿ و ﺧﺪا ﺣﺼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ.
۶اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﺴ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﺑ ﻣﻌﻨ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﻣﻄﯿ او ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻧﺎزل ﻣ ﺷﻮد۷ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ۸ .ﺷﻤﺎ زﻣﺎﻧ در ﺗﺎرﯾ ﺑﻮدﯾﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن در ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﻧﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﭘﺲ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻮر زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ۹ .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻧﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺧﻮﺑ و ﻧﯿ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آﯾﺪ۱۰ .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮥ
ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ۱۱ .در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺑ ﻓﺎﯾﺪۀ ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺮﯾ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر آﺷﺎر ﺳﺎزﯾﺪ۱۲ .ﺣﺘ
ذﮐﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ آن ﻫﺎ در ﭘﻨﻬﺎﻧ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ ﻣﺎﯾﮥ رﺳﻮاﯾ اﺳﺖ۱۳ .اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﭼﯿﺰی در ﭘﯿﺶ ﻧﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﻣ ﺷﻮد ۱۴و
ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر آﺷﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ آن ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ای ﮐﻪ در ﺧﻮاﺑ ،ﺑﯿﺪار ﺷﻮ ،از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻣﺴﯿ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ درﺧﺸﯿﺪ«.
۱۵ﭘﺲ ﺷﻤﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺜﻞ اﺷﺨﺎص داﻧﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎداﻧﺎن۱۶ .از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ روی
ﻣ آورد ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ اﯾﺎم ،اﯾﺎم ﺑﺪی اﺳﺖ۱۷ .ﭘﺲ ﻧﺎدان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ارادۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ.
۱۸ﻣﺴﺖ ﺷﺮاب ﻧﺸﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺷﺮاب ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﻣﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺑﻠﻪ از روح اﻟﻘﺪس ﭘﺮ ﺷﻮﯾﺪ۱۹ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﻣﯿﺮ،
ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺳﺮودﻫﺎی روﺣﺎﻧ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دل ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺮاﺋﯿﺪ و آﻫﻨ ﺑﺴﺎزﯾﺪ۲۰ .ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﭙﺎﺳﺰار ﺧﺪای ﭘﺪر ﺑﺎﺷﯿﺪ.

رواﺑﻂ زﻧﺎن و ﺷﻮﻫﺮان
۲۱ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﺮاﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿ دارﯾﺪ ،ﻣﻄﯿ ﯾﺪﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ۲۲ .ای زﻧﻬﺎ ،ﻃﻮری از ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ
ﻣﮐﻨﯿﺪ۲۳ ،زﯾﺮا ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ﺳﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﯾﻌﻨ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺨﺼﺎً ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ آن اﺳﺖ ،ﺷﻮﻫﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮد
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۲۴ .و ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻄﯿ ﻣﺴﯿ اﺳﺖ ،زﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
۲۵ای ﺷﻮﻫﺮان ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﺴﯿ ﮐﻠﯿﺴﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای آن داد ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ زﻧﺎن ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ۲۶ .ﻣﺴﯿ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﺎ آب و ﮐﻼم ﺷﺴﺘﻪ و آن را ﭘﺎک و ﻣﻘﺪس ﮔﺮداﻧﺪ ۲۷و ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم زﯾﺒﺎﯾ اش ﭘﺎک و ﺑﺪون ﻋﯿﺐ و ﻟﻪ و
ﭼﯿﻦ ﺧﻮردﮔ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻘﺺ دﯾﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ۲۸ .ﻣﺮدان ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارﻧﺪ زﻧﺎن ﺧﻮد را دوﺳﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮدی ﮐﻪ زن ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣ دارد ،ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارد۲۹ .ﻫﯿ ﮐﺲ ﻫﺮﮔﺰ از ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﻔﺮت ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ
ﺑﻪ آن ﻏﺬا ﻣ دﻫﺪ و از آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﮐﻨﺪ ـ ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﮐﻨﺪ ـ ۳۰زﯾﺮا ﻣﺎ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن او ﻫﺴﺘﯿﻢ۳۱ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮد ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻪ زن ﺧﻮد ﻣ ﭘﯿﻮﻧﺪد و آن دو ،ﯾ ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ۳۲ «.ﯾ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺰرگ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﯿ و ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی او اﺷﺎره ﻣﮐﻨﺪ۳۳ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮ ﺷﻮﻫﺮی ﺑﺎﯾﺪ زن ﺧﻮد را
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد دوﺳﺖ ﺑﺪارد و ﻫﺮ زﻧ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرد.

رواﺑﻂ ﻓﺮزﻧﺪان و واﻟﺪﯾﻦ

۶

۱ای ﻓﺮزﻧﺪان ،وﻇﯿﻔﮥ ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺤ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ۲ .اوﻟﯿﻦ ﺣﻤ ﮐﻪ ﺑﺎ وﻋﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﭘﺪر و
۳

ﻣﺎدر ﺧﻮد را اﺣﺘﺮام و ﻋﺰت ﮐﻦ« و وﻋﺪۀ آن اﯾﻦ ﺑﻮد» :ﺗﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺮدی و ﻋﻤﺮت در زﻣﯿﻦ ﻃﻮﻻﻧ ﺷﻮد«.
۴و ﺷﻤﺎ ای ﭘﺪران ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻧﺴﺎزﯾﺪ ﺑﻠﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺴﯿﺤ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

رواﺑﻂ ﻏﻼﻣﺎن و ارﺑﺎﺑﺎن
۵ای ﻏﻼﻣﺎن ،ﻃﻮری ﺑﺎ اﺣﺘﺮام و ﻋﻼﻗﻪ و ﯾﺪﻟ ﻣﻄﯿ ارﺑﺎﺑﺎن اﻧﺴﺎﻧ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾ از ﻣﺴﯿ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ۶ .اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺮان را ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻼﻣﺎن ﻣﺴﯿ ،ارادۀ ﺧﺪا را از
ﺟﺎن و دل ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ۷و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ و رﻏﺒﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻣﺜﻞ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﻧﻪ اﻧﺴﺎن را۸ ،زﯾﺮا
ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮاه ﻏﻼم ،ﺧﻮاه آزاد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ اﺟﺮ ﻣ دﻫﺪ.
۹ای ارﺑﺎﺑﺎن ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ و از ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن
ﻏﻼﻣﺎن ﺷﻤﺎ و ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﯾ ارﺑﺎب دارﯾﺪ و او ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﻤﮐﻨﺪ.

آﻣﺎدﮔ ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن
۱۰دﯾﺮ اﯾﻨﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻗﺪرت ﺑ اﻧﺪازۀ او ﻧﯿﺮو ﺑﯿﺮﯾﺪ۱۱ .زِرِه ﮐﺎﻣﻠ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﯿﻠﻪ ﻫﺎ و ﻧﯿﺮﻧ ﻫﺎی اﺑﻠﯿﺲ اﯾﺴﺘﺎدﮔ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۱۲ ،زﯾﺮا ﺟﻨ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺿﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن و اوﻟﯿﺎء اﻣﻮر و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺗﺎرﯾ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧ در آﺳﻤﺎن در ﺟﻨ ﻫﺴﺘﯿﻢ۱۳ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ زِرِه ﮐﺎﻣﻠ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ در آن روز ﺷﺮﯾﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
۱۴ﭘﺲ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺟﻮﺷﻦ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ۱۵و ﻧﻌﻠﯿﻦ آﻣﺎدﮔ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺠﯿﻞ ﺻﻠ و
ﺳﻼﻣﺘ را ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ۱۶ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﭙﺮ اﯾﻤﺎن را ﺑﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﯿﺮﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎن را ﺑ اﺛﺮ ﺑﺴﺎزﯾﺪ۱۷ .و
ﮐﻼﻫﺨﻮد ﻧﺠﺎت را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺬارﯾﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ روح اﻟﻘﺪس ﯾﻌﻨ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﯾﺪ۱۸ .ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺎ دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ روح اﻟﻘﺪس دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺪﺳﺎن دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ۱۹ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وﻗﺘ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ ،ﻗﺪرت ﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﮔﺮدد و ﺑﺘﻮاﻧﻢ راز اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﻢ۲۰ .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎن
اﻧﺠﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﻔﯿﺮی در زﻧﺠﯿﺮ! دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ.

ﺧﺎﺗﻤﻪ
»۲۱ﺗﺨﯿﺎس« ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ و ﺧﺎدم وﻓﺎدار در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﺣﻮال ﻣﻦ ﭼﻄﻮر
اﺳﺖ و ﭼﻪ ﻣﮐﻨﻢ۲۲ .او را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ از اﺣﻮال ﻣﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﺪ و دل ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺷﺎد ﮔﺮداﻧﺪ.
۲۳ﺧﺪای ﭘﺪر و ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﺑﺮادران ﺳﻼﻣﺘ و ﻣﺤﺒﺖِ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۲۴ .ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻫﻤﮥ آﻧﺎﻧ ﺑﺎد ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ را ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺘ ﺑ ﭘﺎﯾﺎن دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،آﻣﯿﻦ.
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