اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ
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ﮐﺘﺎب ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﻦ داود ﺑـﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ2 :اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﺤﺎق را آورد و

اﺳﺤﺎق ﯾﻌﻘﻮب را آورد و ﯾﻌﻘﻮب ﯾﻬﻮدا و ﺑﺮادران او را آورد3 .و ﯾﻬﻮدا ،ﻓﺎرص و زارح را از ﺗﺎﻣﺎر
آورد و ﻓﺎرص ،ﺣﺼﺮون را آورد و ﺣﺼﺮون ،ارام را آورد4 .و ارام ،ﻋﻤﯿﻨﺎداب را آورد و ﻋﻤﯿﻨـﺎداب،
ﻧﺤﺸـﻮن را آورد و ﻧﺤﺸﻮن ،ﺷﻠﻤﻮن را آورد5 .و ﺷﻠﻤﻮن ،ﺑﻮﻋﺰ را از راﺣﺎب آورد و ﺑﻮﻋـﺰ ،ﻋﻮﺑﯿﺪ را
از راﻋﻮت آورد و ﻋﻮﺑﯿـﺪ ،ﯾﺴـﺎ را آورد6 .و ﯾﺴـﺎ داود ﭘﺎدﺷـﺎه را آورد و داود ﭘﺎدﺷـﺎه ،ﺳﻠﯿﻤـﺎن را
از زن اورﯾﺎ آورد7 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ،رﺣﺒﻌﺎم را آورد و رﺣﺒﻌﺎم ،اﺑﯿﺎ را آورد و اﺑﯿـﺎ ،آﺳـﺎ را آورد8 .و آﺳﺎ،
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط را آورد و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﯾﻮرام را آورد و ﯾﻮرام ،ﻋﺰﯾﺎ را آورد9 .و ﻋﺰﯾﺎ ،ﯾﻮﺗﺎم را آورد و
ﯾﻮﺗﺎم ،اﺣﺎز را آورد و اﺣـﺎز ،ﺣﺰﻗﯿﺎ را آورد10 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﻣﻨﺴﯽ را آورد و ﻣﻨﺴﯽ ،آﻣﻮن را آورد و
آﻣﻮن ،ﯾﻮﺷﯿﺎ را آورد11 .و ﯾﻮﺷﯿﺎ ،ﯾﮑﻨﯿـﺎ و ﺑﺮادراﻧـﺶ را در زﻣـﺎن ﺟـﻼی ﺑﺎﺑـﻞ آورد12 .و ﺑﻌﺪ از
ﺟﻼی ﺑﺎﺑﻞ ،ﯾﮑﻨﯿﺎ ،ﺳﺄﻟﺘﯿﺌﯿﻞ را آورد و ﺳﺄﻟﺘﯿﺌﯿﻞ ،زروﺑﺎﺑﻞ را آورد13 .زروﺑﺎﺑـﻞ ،اﺑﯿﻬـﻮد را آورد و
اﺑﯿﻬـﻮد ،اﯾﻠﯿـﺎﻗﯿـﻢ را آورد و اﯾﻠﯿﺎﻗﯿﻢ ،ﻋﺎزور را آورد14 .و ﻋﺎزور ،ﺻﺎدوق را آورد و ﺻﺎدوق ،ﯾﺎﮐﯿﻦ
را آورد و ﯾﺎﮐﯿﻦ ،اﯾﻠﯿﻬـﻮد را آورد15 .و اﯾﻠﯿﻬـﻮد ،اﯾﻠﻌـﺎزر را آورد و اﯾﻠﻌـﺎزر ،ﻣﺘـﺎن را آورد و
ﻣﺘـﺎن ،ﯾﻌﻘـﻮب را آورد16 .و ﯾﻌﻘـﻮب ،ﯾﻮﺳـﻒ ﺷﻮﻫـﺮ ﻣﺮﯾﻢ را آورد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﻤـﯽ' ﺑﻪ ﻣﺴﯿـﺢ
از او ﻣﺘﻮﻟـﺪ ﺷـﺪ17 .ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ،از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ داود ﭼﻬﺎرده ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ ،و از داود ﺗﺎ ﺟﻼی
ﺑﺎﺑﻞ ﭼﻬﺎرده ﻃﺒﻘﻪ ،و از ﺟﻼی ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﭼﻬﺎرده ﻃﺒﻘﻪ.
18اﻣﺎ وﻻدت ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺎدرش ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻗﺒﻞ
از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ آﯾﻨﺪ ،او را از روحاﻟﻘﺪس ﺣﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ19 .و ﺷﻮﻫﺮش ﯾﻮﺳﻒ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮد و
ﻧﺨﻮاﺳﺖ او را ﻋﺒﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ اراده ﻧﻤﻮد او را ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ20 .اﻣﺎ ﭼﻮن او در اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ
ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﺎﮔﺎه ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﻮاب ﺑﺮ وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻮﺳﻒ ﭘﺴﺮ داود ،از
ﮔﺮﻓﺘﻦ زن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺘﺮس ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در وی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از روحاﻟﻘﺪس اﺳﺖ21 ،و او
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ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ زاﯾﯿﺪ و ﻧﺎم او را ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻬﺎد ،زﯾﺮا ﮐﻪ او اﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ را از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
رﻫﺎﻧﯿﺪ22 «.و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮای آن واﻗﻊ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻤﺎم ﮔﺮدد.
»23ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﺎﮐﺮه آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪه ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ زاﯾﯿـﺪ و ﻧـﺎم او را ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﯿـﻞ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺧﻮاﻧـﺪ ﮐﻪ
ﺗﻔﺴﯿـﺮش اﯾـﻦ اﺳﺖ :ﺧـﺪا ﺑﺎ ﻣـﺎ24 «.ﭘـﺲ ﭼـﻮن ﯾﻮﺳﻒ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺪو اﻣﺮ ﮐـﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻌﻤـﻞ آورد و زن ﺧﻮﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺖ 25و ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد را
ﻧﺰاﯾﯿـﺪ ،او را ﻧﺸﻨـﺎﺧﺖ؛ و او را ﻋﯿﺴـﯽ ﻧﺎم ﻧﻬـﺎد.

2

و ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ در اﯾﺎم ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﭘﺎدﺷﺎه در ﺑﯿﺘﻠﺤﻢ ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﺎﮔﺎه

ﻣﺠﻮﺳﯽ ﭼﻨﺪ از ﻣﺸﺮق ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ»2 :ﮐﺠﺎﺳﺖ آن ﻣﻮﻟﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮد اﺳﺖ زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺳﺘﺎره او را در ﻣﺸﺮق دﯾﺪهاﯾﻢ و ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ او آﻣﺪهاﯾﻢ؟« 3اﻣﺎ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻮن اﯾﻦ را
ﺷﻨﯿﺪ ،ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎ وی4 .ﭘﺲ ﻫﻤﻪ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﺎﺗﺒﺎن ﻗﻮم را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،از
اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ »ﻣﺴﯿﺢ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد؟« 5ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :در ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﯾﻬﻮدﯾﻪ زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻧﺒﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ6 :و ﺗﻮ ای ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ،در زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮداران ﯾﻬﻮدا ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ
ﻧﯿﺴﺘﯽ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺗﻮ ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد«.
7آﻧﮕﺎه ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن را در ﺧﻠﻮت ﺧﻮاﻧﺪه ،وﻗﺖ ﻇﻬﻮر ﺳﺘﺎره را از اﯾﺸﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮد8 .ﭘﺲ
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ رواﻧﻪ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و از اﺣﻮال آن ﻃﻔﻞ ﺑﺘﺪﻗﯿﻖ ﺗﻔﺤﺺ ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻮن
ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﻣﺮا ﺧﺒﺮ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ،او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﺎﯾﻢ9 «.ﭼﻮن ﺳﺨﻦ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،رواﻧﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه آن ﺳﺘﺎرهای ﮐﻪ در ﻣﺸﺮق دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﻓﻮق آﻧﺠﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺑﻮد رﺳﯿﺪه ،ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد10 .و ﭼﻮن ﺳﺘﺎره را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎد و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮔﺸﺘﻨﺪ 11و ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪه ،ﻃﻔﻞ را ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﻣﺮﯾﻢ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ روی در اﻓﺘﺎده ،او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و ذﺧﺎﯾﺮ
ﺧﻮد را ﮔﺸﻮده ،ﻫﺪاﯾﺎی ﻃﻼ و ﮐﻨﺪر و ﻣﺮ ﺑﻪ وی ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ12 .و ﭼﻮن در ﺧﻮاب وﺣﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن در
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ از راه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
13و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﺎه ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻃﻔﻞ و ﻣﺎدرش را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮار ﮐﻦ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺒﺮ دﻫﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
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ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﻃﻔﻞ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ او را ﻫﻼک ﻧﻤﺎﯾﺪ14 «.ﭘﺲ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻃﻔﻞ و ﻣﺎدر
او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺴﻮی ﻣﺼﺮ رواﻧﻪ ﺷﺪ 15و ﺗﺎ وﻓﺎت ﻫﯿﺮودﯾﺲ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻤﺎم ﮔﺮدد ﮐﻪ »از ﻣﺼﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪم16 «.ﭼﻮن ﻫﯿﺮودﯾﺲ دﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن او را ﺳﺨﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪه ،ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺟﻤﯿﻊ اﻃﻔﺎﻟﯽ را ﮐﻪ در ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ و
ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﺣﯽ آن ﺑﻮدﻧﺪ ،از دو ﺳﺎﻟﻪ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮاﻓﻖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﯿﺪ17 .آﻧﮕﺎه ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻤﺎم ﺷﺪ»18 :آوازی در راﻣﻪ ﺷﻨﯿﺪه
ﺷﺪ ،ﮔﺮﯾﻪ و زاری و ﻣﺎﺗﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ راﺣﯿﻞ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺴﻠﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«.
19اﻣﺎ ﭼﻮن ﻫﯿﺮودﯾﺲ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﺎﮔﺎه ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ در ﺧﻮاب ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»20 :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻃﻔﻞ و ﻣﺎدرش را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ رواﻧﻪ ﺷﻮ زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
ﺟﺎن ﻃﻔﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﻓﻮت ﺷﺪﻧﺪ21 «.ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻃﻔﻞ و ﻣﺎدر او را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
آﻣﺪ22 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ارﮐﻼؤس ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از
رﻓﺘﻦ ﺑﺪان ﺳﻤﺖ ﺗﺮﺳﯿﺪ و در ﺧﻮاب وﺣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻠﯿﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ23 .و آﻣﺪه در ﺑﻠﺪهای
ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮه ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ ،ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﺒﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ »ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮی ﺧﻮاﻧﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

3

و در آن اﯾﺎم ،ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮده،

ﻣﯽﮔﻔﺖ»2 :ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ«.
3زﯾﺮا ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ آﻧﮑﻪ اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ از او ﺧﺒﺮ داده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺻﺪای ﻧﺪا ﮐﻨﻨﺪهای در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ راه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ و ﻃﺮق او را راﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ4 «.و اﯾﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻟﺒﺎس از ﭘﺸﻢ ﺷﺘﺮ
ﻣﯽداﺷﺖ ،و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﭼﺮﻣﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﺮ و ﺧﻮراک او از ﻣﻠﺦ و ﻋﺴﻞ ﺑﺮی ﻣﯽﺑﻮد.
5در اﯾﻦ وﻗﺖ ،اورﺷﻠﯿﻢ و ﺗﻤﺎم ﯾﻬﻮدﯾﻪ و ﺟﻤﯿﻊ ﺣﻮاﻟﯽ اردن ﻧﺰد او ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ6 ،و ﺑﻪ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ،در اردن از وی ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
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7ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن و ﺻﺪوﻗﯿﺎن را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﺪ وی ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ» :ای اﻓﻌﯽزادﮔﺎن ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻏﻀﺐ آﯾﻨﺪه ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ؟ 8اﮐﻨﻮن ﺛﻤﺮه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﺗﻮﺑﻪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ9 ،و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد راه ﻣﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ10 .و اﻟﺤﺎل ﺗﯿﺸﻪ ﺑﺮ
رﯾﺸﻪ درﺧﺘﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ درﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺛﻤﺮه ﻧﯿﮑﻮ ﻧﯿﺎورد ،ﺑﺮﯾﺪه و در آﺗﺶ اﻓﮑﻨﺪه
ﺷﻮد11 .ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽدﻫﻢ .ﻟﮑﻦ او ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﺪ از ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﻖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﻌﻠﯿﻦ او ﻧﯿﺴﺘﻢ؛ او ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس و آﺗﺶ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داد12 .او
ﻏﺮﺑﺎل ﺧﻮد را در دﺳﺖ دارد و ﺧﺮﻣﻦ ﺧﻮد را ﻧﯿﮑﻮ ﭘﺎک ﮐﺮده ،ﮔﻨﺪم ﺧﻮﯾﺶ را در اﻧﺒﺎر ذﺧﯿﺮه
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﮐﺎه را در آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ«.
13آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ از ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻪ اردن ﻧﺰد ﯾﺤﯿﯽ آﻣﺪ ﺗﺎ از او ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﺑﺪ14 .اﻣﺎ ﯾﺤﯿﯽ او را ﻣﻨﻊ
ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎج دارم ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﺑﻢ و ﺗﻮ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﯽ؟«
15ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :اﻵن ﺑﮕﺬار زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم
ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﯿﻢ«.
ﭘﺲ او را واﮔﺬاﺷﺖ16 .اﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻮن ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻓﻮرا از آب ﺑﺮآﻣﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ
آﺳﻤﺎن ﺑﺮ وی ﮔﺸﺎده ﺷﺪ و روح ﺧﺪا را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺒﻮﺗﺮی ﻧﺰول ﮐﺮده ،ﺑﺮ وی ﻣﯽآﯾﺪ17 .آﻧﮕﺎه
ﺧﻄﺎﺑﯽ از آﺳﻤﺎن در رﺳﯿﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﻣﻦ ﮐﻪ از او ﺧﺸﻨﻮدم«.

4

آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ روح ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮده ﺷﺪ ﺗﺎ اﺑﻠﯿﺲ او را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ2 .و

ﭼﻮن ﭼﻬﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز روزه داﺷﺖ ،آﺧﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪ3 .ﭘﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺰد او آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ
ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ ،ﺑﮕﻮ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻧﺎن ﺷﻮد4 «.در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﻣﺤﺾ ﻧﺎن
زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪای ﮐﻪ از دﻫﺎن ﺧﺪا ﺻﺎدر ﮔﺮدد5 «.آﻧﮕﺎه اﺑﻠﯿﺲ او را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﻣﻘﺪس ﺑﺮد و ﺑﺮ ﮐﻨﮕﺮه ﻫﯿﮑﻞ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪ6 ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاز،
زﯾﺮا ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد را درﺑﺎره ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎن دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﻣﺒﺎدا ﭘﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮرد7 «.ﻋﯿﺴﯽ وی را ﮔﻔﺖ» :و ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد را
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ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﮑﻦ8 «.ﭘﺲ اﺑﻠﯿﺲ او را ﺑﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮد و ﻫﻤﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن و ﺟﻼل آﻧﻬﺎ را ﺑﺪو
ﻧﺸﺎن داده9 ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﻓﺘﺎده ﻣﺮا ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﻢ10 «.آﻧﮕﺎه
ﻋﯿﺴﯽ وی را ﮔﻔﺖ» :دور ﺷﻮ ای ﺷﯿﻄﺎن ،زﯾﺮا ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺳﺠﺪه ﮐﻦ و
او را ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎ11 «.در ﺳﺎﻋﺖ اﺑﻠﯿﺲ او را رﻫﺎ ﮐﺮد و اﯾﻨﮏ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن آﻣﺪه ،او را ﭘﺮﺳﺘﺎری
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
12و ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻞ رواﻧﻪ ﺷﺪ13 ،و ﻧﺎﺻﺮه را ﺗﺮک
ﮐﺮده ،آﻣﺪ و ﺑﻪ ﮐﻔﺮﻧﺎﺣﻮم ،ﺑﻪ ﮐﻨﺎره درﯾﺎ در ﺣﺪود زﺑﻮﻟﻮن و ﻧﻔﺘﺎﻟﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ14 .ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﮔﺮدد
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد 15ﮐﻪ »زﻣﯿﻦ زﺑﻮﻟﻮن و زﻣﯿﻦ ﻧﻔﺘﺎﻟﯿﻢ ،راه درﯾﺎ آن ﻃﺮف
اردن ،ﺟﻠﯿﻞ اﻣﺖﻫﺎ؛ 16ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻇﻠﻤﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻮری ﻋﻈﯿﻢ دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺸﯿﻨﻨﺪﮔﺎن دﯾﺎر
ﻣﻮت و ﺳﺎﯾﻪ آن ﻧﻮری ﺗﺎﺑﯿﺪ17 «.از آن ﻫﻨﮕﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ
زﯾﺮا ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ«.
18و ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺎره درﯾﺎی ﺟﻠﯿﻞ ﻣﯽﺧﺮاﻣﯿﺪ ،دو ﺑﺮادر ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﻌﻮن ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ
ﭘﻄﺮس و ﺑﺮادرش اﻧﺪرﯾﺎس را دﯾﺪ ﮐﻪ داﻣﯽ در درﯾﺎ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺻﯿﺎد ﺑﻮدﻧﺪ19 .ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»از ﻋﻘﺐ ﻣﻦ آﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺻﯿﺎد ﻣﺮدم ﮔﺮداﻧﻢ20 «.در ﺳﺎﻋﺖ داﻣﻬﺎ را ﮔﺬارده ،از ﻋﻘﺐ او رواﻧﻪ
ﺷﺪﻧﺪ21 .و ﭼﻮن از آﻧﺠﺎ ﮔﺬﺷﺖ دو ﺑﺮادر دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻌﻘﻮب ،ﭘﺴﺮ زﺑﺪی و ﺑﺮادرش ﯾﻮﺣﻨﺎ را دﯾﺪ
ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ زﺑﺪی ،داﻣﻬﺎی ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد22 .در
ﺣﺎل ،ﮐﺸﺘﯽ و ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،از ﻋﻘﺐ او رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
23و ﻋﯿﺴﯽ در ﺗﻤﺎم ﺟﻠﯿﻞ ﻣﯽﮔﺸﺖ و در ﮐﻨﺎﯾﺲ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ،ﺑﻪ ﺑﺸﺎرت ﻣﻠﮑﻮت
ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻫﻤﯽ ﻧﻤﻮد و ﻫﺮ ﻣﺮض و ﻫﺮ درد ﻗﻮم را ﺷﻔﺎ ﻣﯽداد24 .و اﺳﻢ او در ﺗﻤﺎم ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﻬﺮت
ﯾﺎﻓﺖ ،و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮﯾﻀﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع اﻣﺮاض و دردﻫﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدﻧﺪ و دﯾﻮاﻧﮕﺎن و ﻣﺼﺮوﻋﺎن و
ﻣﻔﻠﻮﺟﺎن را ﻧﺰد او آوردﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ25 .و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر از ﺟﻠﯿﻞ و دﯾﮑﺎﭘﻮﻟﺲ و
اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدﯾﻪ و آن ﻃﺮف اردن در ﻋﻘﺐ او رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
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و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ،ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮه آﻣﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﺑﻨﺸﺴﺖ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻧﺰد او

ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ2 .آﻧﮕﺎه دﻫﺎن ﺧﻮد را ﮔﺸﻮده ،اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﻠﯿﻢ داد و ﮔﻔﺖ:
»3ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن در روح ،زﯾﺮا ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن از آن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ4 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل
ﻣﺎﺗﻤﯿﺎن ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ5 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﺣﻠﯿﻤﺎن ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن وارث زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
6ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن و ﺗﺸﻨﮕﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ7 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل رﺣﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن،
زﯾﺮا ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﺣﻢ ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ8 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﭘﺎکدﻻن ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﺧﺪا را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ.
9ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﺻﻠﺢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﭘﺴﺮان ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ10 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن
ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن از آن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ11 .ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ را ﻓﺤﺶ ﮔﻮﯾﻨﺪ
و ﺟﻔﺎ رﺳﺎﻧﻨﺪ ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣـﻦ ﻫـﺮ ﺳﺨـﻦ ﺑـﺪی ﺑﺮ ﺷﻤـﺎ ﮐﺎذﺑﺎﻧﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ12 .ﺧﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺷﺎدی
ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا اﺟﺮ ﺷﻤﺎ در آﺳﻤﺎن ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎی ﻗﺒﻞ از ﺷﻤـﺎ ﺟﻔـﺎ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
»13ﺷﻤﺎ ﻧﻤﮏ ﺟﻬﺎﻧﯿﺪ! ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻧﻤﮏ ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﮐﺪام ﭼﯿﺰ ﺑﺎز ﻧﻤﮑﯿﻦ ﺷﻮد؟ دﯾﮕﺮ
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﺪارد ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺮون اﻓﮑﻨﺪه ،ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﺮدم ﺷﻮد14 .ﺷﻤﺎ ﻧﻮر ﻋﺎﻟﻤﯿﺪ .ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﯽ ﺑﻨﺎ
ﺷﻮد ،ﻧﺘﻮان ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد15 .و ﭼﺮاغ را ﻧﻤﯽاﻓﺮوزﻧﺪ ﺗﺎ آن را زﯾﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﻬﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﭼﺮاﻏﺪان
ﮔﺬارﻧﺪ؛ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ16 .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻧﻮر ﺷﻤﺎ
ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺘﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮی ﺷﻤﺎ را دﯾﺪه ،ﭘﺪر ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
»17ﮔﻤﺎن ﻣﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﺪهام ﺗﺎ ﺗﻮرات ﯾﺎ ﺻﺤﻒ اﻧﺒﯿﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزم .ﻧﯿﺎﻣﺪهام ﺗﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻢ18 .زﯾﺮا ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﺗﺎ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ زاﯾﻞ ﻧﺸﻮد ،ﻫﻤﺰه ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪای از
ﺗﻮرات ﻫﺮﮔﺰ زاﯾﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد19 .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ را
ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ ،در ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻌﻤﻞ آورد
و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،او در ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ20 .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن اﻓﺰون ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﻫﺮﮔﺰ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
»21ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ "ﻗﺘﻞ ﻣﮑﻦ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﮐﻨﺪ ﺳﺰاوار ﺣﮑﻢ ﺷﻮد".
22ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺑﯽﺳﺒﺐ ﺧﺸﻢ ﮔﯿﺮد ،ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ
ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد را راﻗﺎ ﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ اﺣﻤﻖ ﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻮد.
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23ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺒﺮی و آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮت آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادرت ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻘﯽ دارد،
24ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه واﮔﺬار و رﻓﺘﻪ ،اول ﺑﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮﯾﺶ ﺻﻠﺢ ﻧﻤﺎ و ﺑﻌﺪ آﻣﺪه ،ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد
را ﺑﮕﺬران25 .ﺑﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی در راه ﻫﺴﺘﯽ ﺻﻠﺢ ﮐﻦ ،ﻣﺒﺎدا ﻣﺪﻋﯽ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ
ﺳﭙﺎرد و ﻗﺎﺿﯽ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ داروﻏﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ و در زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮی26 .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﮐﻪ
ﺗﺎ ﻓﻠﺲ آﺧﺮ را ادا ﻧﮑﻨﯽ ،ﻫﺮﮔﺰ از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻫﯽ آﻣﺪ.
»27ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ "زﻧﺎ ﻣﮑﻦ28 ".ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺑﻪ زﻧﯽ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﻮت اﻧﺪازد ،ﻫﻤﺎن دم در دل ﺧﻮد ﺑﺎ او زﻧﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ29 .ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﺸﻢ راﺳﺘﺖ ﺗﻮ
را ﺑﻠﻐﺰاﻧﺪ ،ﻗﻠﻌﺶ ﮐﻦ و از ﺧﻮد دور اﻧﺪاز زﯾﺮا ﺗﻮ را ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎﯾﺖ ﺗﺒﺎه
ﮔﺮدد ،از آﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﺖ در ﺟﻬﻨﻢ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮد30 .و اﮔﺮ دﺳﺖ راﺳﺘﺖ ﺗﻮ را ﺑﻠﻐﺰاﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﺶ ﮐﻦ و
از ﺧﻮد دور اﻧﺪاز ،زﯾﺮا ﺗﻮ را ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎی ﺗﻮ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد ،از آﻧﮑﻪ ﮐﻞ
ﺟﺴﺪت در دوزخ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮد.
»31و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﻪ از زن ﺧﻮد ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺟﻮﯾﺪ ،ﻃﻼق ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺪو ﺑﺪﻫﺪ32 .ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻐﯿﺮ ﻋﻠﺖ زﻧﺎ ،زن ﺧﻮد را از ﺧﻮد ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ زﻧﺎ ﮐﺮدن او
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ زن ﻣﻄﻠﻘﻪ را ﻧﮑﺎح ﮐﻨﺪ ،زﻧﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
»33ﺑﺎز ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "ﻗﺴﻢ دروغ ﻣﺨﻮر ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺴﻢﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻓﺎ ﮐﻦ34 ".ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺴﻢ ﻣﺨﻮرﯾﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺮش
ﺧﺪاﺳﺖ35 ،و ﻧﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎیاﻧﺪاز او اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻈﯿﻢ
اﺳﺖ36 ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﯾﯽ را ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺳﯿﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺮد37 .ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺨﻦ
ﺷﻤﺎ ﺑﻠﯽ ﺑﻠﯽ و ﻧﯽ ﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ زﯾﺎده ﺑﺮ اﯾﻦ از ﺷﺮﯾﺮ اﺳﺖ.
»38ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" .ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﯽ و دﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﯽ" 39ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺷﺮﯾﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﮑﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺧﺴﺎره راﺳﺖ ﺗﻮ ﻃﭙﺎﻧﭽﻪ زﻧﺪ ،دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ
ﺑﻪﺳﻮی او ﺑﮕﺮدان40 ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ دﻋﻮا ﮐﻨﺪ و ﻗﺒﺎی ﺗﻮ را ﺑﮕﯿﺮد ،ﻋﺒﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺪو
واﮔﺬار41 ،و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﯿﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزد ،دو ﻣﯿﻞ ﻫﻤﺮاه او ﺑﺮو42 .ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺗﻮ
ﺳﺆال ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪو ﺑﺒﺨﺶ و از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮض از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ،روی ﺧﻮد را ﻣﮕﺮدان«.
»43ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ "ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎ و ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﻋﺪاوت ﮐﻦ".
44اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮای ﻟﻌﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﮐﺖ
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ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت ﮐﻨﻨﺪ ،اﺣﺴﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺤﺶ دﻫﺪ و ﺟﻔﺎ رﺳﺎﻧﺪ،
دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ45 ،ﺗﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﭘﺴﺮان ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺑﺪان و ﻧﯿﮑﺎن ﻃﺎﻟﻊ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺎران ﺑﺮ ﻋﺎدﻻن و ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎراﻧﺪ46 .زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺎه آﻧﺎﻧﯽ را ﻣﺤﺒﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﻪ اﺟﺮ دارﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ 47و ﻫﺮﮔﺎه
ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﺳﻼم ﮔﻮﯾﯿﺪ ﭼﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ دارﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ 48ﭘﺲ ﺷﻤﺎ
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
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»زﻧﻬـﺎر ﻋﺪاﻟﺖ ﺧـﻮد را ﭘﯿﺶ ﻣـﺮدم ﺑﺠﺎ ﻣﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و اﻻ ﻧﺰد ﭘﺪر

ﺧﻮد ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،اﺟﺮی ﻧﺪارﯾﺪ2 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺻﺪﻗﻪ دﻫﯽ ،ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻨﻮاز ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
رﯾﺎﮐﺎران در ﮐﻨﺎﯾﺲ و ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺰد ﻣﺮدم اﮐﺮام ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﺟﺮ ﺧﻮد
را ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ3 .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ ﭼﻮن ﺻﺪﻗﻪ دﻫﯽ ،دﺳﺖ ﭼﭗ ﺗﻮ از آﻧﭽﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﻮد،
4ﺗﺎ ﺻﺪﻗﻪ ﺗﻮ در ﻧﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺪر ﻧﻬﺎن ﺑﯿﻦ ﺗﻮ ،ﺗﻮ را آﺷﮑﺎرا اﺟﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
»5و ﭼﻮن ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺎﮐﺎران ﻣﺒﺎش زﯾﺮا ﺧﻮش دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎﯾﺲ و ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی
ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎده ،ﻧﻤﺎز ﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم اﯾﺸﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﺟﺮ ﺧﻮد را ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ6 .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ﭼﻮن ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺣﺠﺮه ﺧﻮد داﺧﻞ ﺷﻮ و در را ﺑﺴﺘﻪ ،ﭘﺪر ﺧﻮد را ﮐﻪ در
ﻧﻬﺎن اﺳﺖ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎ؛ و ﭘﺪر ﻧﻬﺎن ﺑﯿﻦ ﺗﻮ ،ﺗﻮ را آﺷﮑﺎرا ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﺪ داد7 .و ﭼﻮن ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺖﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺒﺐ زﯾﺎد ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺴﺘﺠﺎب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ8 .ﭘﺲ ﻣﺜﻞ اﯾﺸﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺟﺎت ﺷﻤﺎ را ﻣﯽداﻧﺪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ از او
ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ.
»9ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ:
"ای ﭘﺪر ﻣﺎ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﺎم ﺗﻮ ﻣﻘﺪس ﺑﺎد.
10ﻣﻠﮑﻮت ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾـﺪ .اراده ﺗﻮ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﺮده ﺷﻮد.
11ﻧﺎن ﮐﻔﺎف ﻣﺎ را اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪه.
12و ﻗﺮضﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺶ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺿﺪاران ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﻢ.
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13و ﻣﺎ را در آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﺎور ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺷﺮﯾﺮ ﻣﺎ را رﻫﺎﯾﯽ ده.
زﯾﺮا ﻣﻠﮑﻮت و ﻗﻮت و ﺟﻼل ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد از آن ﺗﻮ اﺳﺖ ،آﻣﯿﻦ".
»14زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻘﺼﯿﺮات ﻣﺮدم را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﻣﺮزﯾﺪ ،ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ،ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺮزﯾﺪ15 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮدم را ﻧﯿﺎﻣﺮزﯾﺪ ،ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺮزﯾﺪ.
»16اﻣﺎ ﭼﻮن روزه دارﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺎﮐﺎران ﺗﺮﺷﺮو ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم روزهدار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﺟﺮ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ17 .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ
ﭼﻮن روزه داری ،ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺗﺪﻫﯿﻦ ﮐﻦ و روی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮی 18ﺗﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم روزهدار ﻧﻨﻤﺎﯾﯽ،
ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻀﻮر ﭘﺪرت ﮐﻪ در ﻧﻬﺎن اﺳﺖ؛ و ﭘﺪر ﻧﻬﺎن ﺑﯿﻦ ﺗﻮ ،ﺗﻮ را آﺷﮑﺎرا ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﺪ داد.
»19ﮔﻨﺠﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﻨﺪوزﯾﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺪ و زﻧﮓ زﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
دزدان ﻧﻘﺐ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و دزدی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ20 .ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻨﺠﻬﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﻮد در آﺳﻤﺎن ﺑﯿﻨﺪوزﯾﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﺪ و زﻧﮓ زﯾﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دزدان ﻧﻘﺐ ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ و دزدی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ21 .زﯾﺮا ﻫﺮﺟﺎ ﮔﻨﺞ
ﺗﻮ اﺳﺖ دل ﺗﻮ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»22ﭼﺮاغ ﺑﺪن ﭼﺸﻢ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﭼﺸﻤﺖ ﺑﺴﯿﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﺖ روﺷﻦ ﺑﻮد؛ 23اﻣﺎ اﮔﺮ
ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم ﺟﺴﺪت ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﻮری ﮐﻪ در ﺗﻮ اﺳﺖ ﻇﻠﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ
ﻇﻠﻤﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ!
»24ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دو آﻗﺎ را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﯾﺎ از ﯾﮑﯽ ﻧﻔﺮت دارد و ﺑﺎ دﯾﮕﺮی
ﻣﺤﺒﺖ ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﯽﭼﺴﺒﺪ و دﯾﮕﺮ را ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد .ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا و ﻣﻤﻮﻧﺎ را ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﻨﯿﺪ.
»25ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،از ﺑﻬﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﻮرﯾﺪ ﯾﺎ ﭼﻪ آﺷﺎﻣﯿﺪ و
ﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺪن ﺧﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ .آﯾﺎ ﺟﺎن ،از ﺧﻮراک و ﺑﺪن از ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟ 26ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا
را ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﯽﮐﺎرﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽدروﻧﺪ و ﻧﻪ در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ
را ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟ 27و ﮐﯿﺴﺖ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ذراﻋﯽ
ﺑﺮ ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد اﻓﺰاﯾﺪ؟ 28و ﺑﺮای ﻟﺒﺎس ﭼﺮا ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ؟ در ﺳﻮﺳﻨﻬﺎی ﭼﻤﻦ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ! ﻧﻪ ﻣﺤﻨﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽرﯾﺴﻨﺪ! 29ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻼل ﺧﻮد
ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ آراﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪ30 .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻋﻠﻒ ﺻﺤﺮا را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺖ و ﻓﺮدا در ﺗﻨﻮر
اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ای ﮐﻢاﯾﻤﺎﻧﺎن آﯾﺎ ﻧﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ'؟ 31ﭘﺲ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﮑﻨﯿﺪ و
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ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ ﯾﺎ ﭼﻪ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﭼﻪ ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ32 .زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻃﻠﺐ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ اﻣﺖﻫﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ33 .ﻟﯿﮑﻦ اول ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا و
ﻋﺪاﻟﺖ او را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺰﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ34 .ﭘﺲ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﺮدا ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا
ﻓﺮدا اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺪی اﻣﺮوز ﺑﺮای اﻣﺮوز ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

7

»ﺣﮑﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﺸﻮد2 .زﯾﺮا ﺑﺪان ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ

ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺪان ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﯿﻤﻮد3 .و ﭼﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺲ را
در ﭼﺸﻢ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ و ﭼﻮﺑﯽ را ﮐﻪ در ﭼﺸﻢ ﺧﻮد داری ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ؟ 4ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ "اﺟﺎزت ده ﺗﺎ ﺧﺲ را از ﭼﺸﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻢ" و اﯾﻨﮏ ﭼﻮب در ﭼﺸﻢ ﺗﻮ اﺳﺖ؟ 5ای
رﯾﺎﮐﺎر ،اول ﭼﻮب را از ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻦ ،آﻧﮕﺎه ﻧﯿﮏ ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﺲ را از ﭼﺸﻢ ﺑﺮادرت
ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯽ!
»6آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﮕﺎن ﻣﺪﻫﯿﺪ و ﻧﻪ ﻣﺮوارﯾﺪﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﮔﺮازان اﻧﺪازﯾﺪ،
ﻣﺒﺎدا آﻧﻬﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺪرﻧﺪ.
»7ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ؛ ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺑﺎز ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ8 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﺆال ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎﺑﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻠﺒﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﮑﻮﺑﺪ
ﺑﺮای او ﮔﺸﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ9 .و ﮐﺪام آدﻣﯽ اﺳﺖ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﻧﺎﻧﯽ از او ﺧﻮاﻫﺪ و ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺪو
دﻫﺪ؟ 10ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎری ﺑﺪو ﺑﺨﺸﺪ؟ 11ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،دادن
ﺑﺨﺸﺶﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ را ﺑﻪ اوﻻد ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﭼﻘﺪر زﯾﺎده ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ
را ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از او ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ! 12ﻟﻬﺬا آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﻮرات و ﺻﺤﻒ اﻧﺒﯿﺎ.
»13از در ﺗﻨﮓ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ .زﯾﺮا ﻓﺮاخ اﺳﺖ آن در و وﺳﯿﻊ اﺳﺖ آن ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺆدی ﺑﻪ
ﻫﻼﮐﺖ اﺳﺖ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ14 .زﯾﺮا ﺗﻨﮓ اﺳﺖ آن در و دﺷﻮار اﺳﺖ آن
ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺆدی ﺑﻪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ و ﯾﺎﺑﻨﺪﮔﺎن آن ﮐﻢاﻧﺪ.
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»15اﻣﺎ از اﻧﺒﯿﺎی ﮐﺬﺑﻪ اﺣﺘﺮاز ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﯿﺸﻬﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ وﻟﯽ در ﺑﺎﻃﻦ،
ﮔﺮﮔﺎن درﻧﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ16 .اﯾﺸﺎن را از ﻣﯿﻮهﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ .آﯾﺎ اﻧﮕﻮر را از ﺧﺎر و اﻧﺠﯿﺮ
را از ﺧﺲ ﻣﯽﭼﯿﻨﻨﺪ؟ 17ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ درﺧﺖ ﻧﯿﮑﻮ ،ﻣﯿﻮه ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽآورد و درﺧﺖ ﺑﺪ ،ﻣﯿﻮه ﺑﺪ
ﻣﯽآورد18 .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺧﺖ ﺧﻮب ﻣﯿﻮه ﺑﺪ آورد ،و ﻧﻪ درﺧﺖ ﺑﺪ ﻣﯿﻮه ﻧﯿﮑﻮ آورد19 .ﻫﺮ درﺧﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﻮه ﻧﯿﮑﻮ ﻧﯿﺎورد ،ﺑﺮﯾﺪه و در آﺗﺶ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮد20 .ﻟﻬﺬا از ﻣﯿﻮهﻫﺎی اﯾﺸﺎن ،اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ.
»21ﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺮا "ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ" ﮔﻮﯾﺪ داﺧﻞ ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﮑﻪ اراده
ﭘﺪر ﻣﺮا ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﺠﺎ آورد22 .ﺑﺴﺎ در آن روز ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ" :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪا ،آﯾﺎ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﻧﺒﻮت ﻧﻨﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ دﯾﻮﻫﺎ را اﺧﺮاج ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺎﻫﺮ
ﻧﺴﺎﺧﺘﯿﻢ؟" 23آﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ "ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ! ای ﺑﺪﮐﺎران از ﻣﻦ
دور ﺷﻮﯾﺪ!"
»24ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آرد ،او را ﺑﻪ ﻣﺮدی داﻧﺎ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد25 .و ﺑﺎران ﺑﺎرﯾﺪه ،ﺳﯿﻼﺑﻬﺎ روان ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎدﻫﺎ وزﯾﺪه ،ﺑﺪان ﺧﺎﻧﻪ
زورآور ﺷﺪ و ﺧﺮاب ﻧﮕﺮدﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد26 .و ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪه ،ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻪ ﻣﺮدی ﻧﺎدان ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ رﯾﮓ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد27 .و ﺑﺎران ﺑﺎرﯾﺪه ،ﺳﯿﻼﺑﻬﺎ
ﺟﺎری ﺷﺪ و ﺑﺎدﻫﺎ وزﯾﺪه ،ﺑﺪان ﺧﺎﻧﻪ زور آورد و ﺧﺮاب ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﺮاﺑﯽ آن ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد«.
28و ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺧﺘﻢ ﮐﺮد ،آن ﮔﺮوه از ﺗﻌﻠﯿﻢ او در ﺣﯿﺮت اﻓﺘﺎدﻧﺪ29 ،زﯾﺮا ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد و ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﺗﺒﺎن.

8

و ﭼﻮن او از ﮐﻮه ﺑﻪ زﯾﺮ آﻣﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر از ﻋﻘﺐ او رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ2 .ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه

اﺑﺮﺻﯽ آﻣﺪ و او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺮا ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎزی«.
3ﻋﯿﺴﯽ دﺳﺖ آورده ،او را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ؛ ﻃﺎﻫﺮ ﺷﻮ!« ﮐﻪ ﻓﻮرا ﺑﺮص او ﻃﺎﻫﺮ
ﮔﺸﺖ4 .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :زﻧﻬﺎر ﮐﺴﯽ را اﻃﻼع ﻧﺪﻫﯽ ﺑﻠﮑﻪ رﻓﺘﻪ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻨﻤﺎ و آن
ﻫﺪﯾﻪای را ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﮕﺬران ﺗﺎ ﺑﺠﻬﺖ اﯾﺸﺎن ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ«.
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5و ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ وارد ﮐﻔﺮﻧﺎﺣﻮم ﺷﺪ ،ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽای ﻧﺰد وی آﻣﺪ و ﺑﺪو اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮده6 ،ﮔﻔﺖ:
»ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺎدم ﻣﻦ ﻣﻔﻠﻮج در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه و ﺑﺸﺪت ﻣﺘﺄﻟﻢ اﺳﺖ7 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
آﻣﺪه ،او را ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد8 «.ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻻﯾﻖ آن ﻧﯽام ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻦ
آﯾﯽ .ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮ و ﺧﺎدم ﻣﻦ ﺻﺤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ9 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺮدی زﯾﺮ ﺣﮑﻢ
ﻫﺴﺘﻢ و ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن را زﯾﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد دارم؛ ﭼﻮن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﺮو ،ﻣﯽرود و ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎ ،ﻣﯽآﯾﺪ و
ﺑﻪ ﻏﻼم ﺧﻮد ﻓﻼن ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ ،ﻣﯽﮐﻨﺪ10 «.ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪه ،ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻤﺎﻧﯽ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪام11 .و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﺎ از ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب آﻣﺪه ،در ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﺸﺴﺖ؛ 12اﻣﺎ ﭘﺴﺮان ﻣﻠﮑﻮت ﺑﯿﺮون اﻓﮑﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،در ﻇﻠﻤﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ و ﻓﺸﺎر
دﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ13 .ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ،ﺑﺮ وﻓﻖ اﯾﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ را ﻋﻄﺎ ﺷﻮد «،ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ
ﺧﺎدم او ﺻﺤﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
14و ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻄﺮس آﻣﺪ ،ﻣﺎدر زن او را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺐ ﮐﺮده ،ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ.
15ﭘﺲ دﺳﺖ او را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد و ﺗﺐ او را رﻫﺎ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری اﯾﺸﺎن ﻣﺸﻐﻮل
ﮔﺸﺖ16 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺷﺎم ﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﻮاﻧﮕﺎن را ﺑﻪ ﻧﺰد او آوردﻧﺪ و ﻣﺤﺾ ﺳﺨﻨﯽ ارواح را
ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﻣﺮﯾﻀﺎن را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ17 .ﺗﺎ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻤﺎم
ﮔﺮدد ﮐﻪ »او ﺿﻌﻒﻫﺎی ﻣﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮضﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮداﺷﺖ«.
18ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺜﯿﺮ دور ﺧﻮد دﯾﺪ ،ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎره دﯾﮕﺮ روﻧﺪ19 .آﻧﮕﺎه ﮐﺎﺗﺒﯽ
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :اﺳﺘﺎدا ﻫﺮﺟﺎ روی ،ﺗﻮ را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﻨﻢ20 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :روﺑﺎﻫﺎن را
ﺳﻮراﺧﻬﺎ و ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا را آﺷﯿﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را ﺟﺎی ﺳﺮ ﻧﻬﺎدن ﻧﯿﺴﺖ21 «.و دﯾﮕﺮی
از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا اول ﻣﺮا رﺧﺼﺖ ده ﺗﺎ رﻓﺘﻪ ،ﭘﺪر ﺧﻮد را دﻓﻦ ﮐﻨﻢ22 «.ﻋﯿﺴﯽ وی
را ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﻦ و ﺑﮕﺬار ﮐﻪ ﻣﺮدﮔﺎن ،ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮد را دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ«.
23ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﺷﺪ ،ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ از ﻋﻘﺐ او آﻣﺪﻧﺪ24 .ﻧﺎﮔﺎه اﺿﻄﺮاب ﻋﻈﯿﻤﯽ در
درﯾﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،ﺑﺤﺪی ﮐﻪ اﻣﻮاج ،ﮐﺸﺘﯽ را ﻓﺮو ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؛ و او در ﺧﻮاب ﺑﻮد25 .ﭘﺲ ﺷﺎﮔﺮدان ﭘﯿﺶ
آﻣﺪه ،او را ﺑﯿﺪار ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﺎ را درﯾﺎب ﮐﻪ ﻫﻼک ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ!« 26ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای
ﮐﻢ اﯾﻤﺎﻧﺎن ،ﭼﺮا ﺗﺮﺳﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ؟« آﻧﮕﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺎدﻫﺎ و درﯾﺎ را ﻧﻬﯿﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ آراﻣﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺪﯾﺪ
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آﻣﺪ27 .اﻣﺎ آن اﺷﺨﺎص ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎدﻫﺎ و درﯾﺎ ﻧﯿﺰ او را
اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!«
28و ﭼﻮن ﺑﻪ آن ﮐﻨﺎره در زﻣﯿﻦ ﺟﺮﺟﺴﯿﺎن رﺳﯿﺪ ،دو ﺷﺨﺺ دﯾﻮاﻧﻪ از ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه،
ﺑﺪو ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﺤﺪی ﺗﻨﺪﺧﻮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ از آن راه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ29 .در ﺳﺎﻋﺖ
ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﯾﺎ ﻋﯿﺴﯽ اﺑﻦاﷲ ،ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟ ﻣﮕﺮ در اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهای ﺗﺎ ﻣﺎ را ﻗﺒﻞ
از وﻗﺖ ﻋﺬاب ﮐﻨﯽ؟« 30و ﮔﻠﻪ ﮔﺮاز ﺑﺴﯿﺎری دور از اﯾﺸﺎن ﻣﯽﭼﺮﯾﺪ31 .دﯾﻮﻫﺎ از وی اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮده،
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎ را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯽ ،در ﮔﻠﻪ ﮔﺮازان ﻣﺎ را ﺑﻔﺮﺳﺖ32 «.اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ!« در ﺣﺎل
ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،داﺧﻞ ﮔﻠﻪ ﮔﺮازان ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﯽاﻟﻔﻮر ﻫﻤﻪ آن ﮔﺮازان از ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻪ درﯾﺎ ﺟﺴﺘﻪ ،در
آب ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ.
33اﻣﺎ ﺷﺒﺎﻧﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم آن ﺣﺎدﺛﻪ و ﻣﺎﺟﺮای دﯾﻮاﻧﮕﺎن را ﺷﻬﺮت دادﻧﺪ.
34و اﯾﻨﮏ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﻋﯿﺴﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .ﭼﻮن او را دﯾﺪﻧﺪ ،اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از
ﺣﺪود اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون رود.

9

ﭘـﺲ ﺑﻪ ﮐﺸﺘـﯽ ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﯾﺶ آﻣﺪ.

2ﻧﺎﮔﺎه ﻣﻔﻠﻮﺟﯽ را ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪه ،ﻧﺰد وی آوردﻧﺪ .ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻤﺎن اﯾﺸﺎن را دﯾﺪ،
ﻣﻔﻠﻮج را ﮔﻔﺖ» :ای ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ دار ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪ«.
3آﻧﮕﺎه ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ4 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺧﯿﺎﻻت اﯾﺸﺎن را
درک ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :از ﺑﻬﺮ ﭼﻪ ﺧﯿﺎﻻت ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد راه ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟ 5زﯾﺮا ﮐﺪام ﺳﻬﻞﺗﺮ اﺳﺖ،
ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪ ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﺨﺮام؟ 6ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن
را ﻗﺪرت آﻣﺮزﯾﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺖ  «...آﻧﮕﺎه ﻣﻔﻠﻮج را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد را
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد رواﻧﻪ ﺷﻮ!« 7در ﺣﺎل ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد رﻓﺖ! 8و آن ﮔﺮوه ﭼﻮن اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪه ،ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺗﻤﺠﯿﺪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻣﺘﯽ  /ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

1400

9ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ از آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺮدی را ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ ﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎجﮔﺎه ﻧﺸﺴﺘﻪ دﯾﺪ .ﺑﺪو
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﻦ «.در ﺣﺎل ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،از ﻋﻘﺐ وی رواﻧﻪ ﺷﺪ10 .و واﻗـﻊ ﺷـﺪ ﭼـﻮن او در
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻏـﺬا ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران آﻣﺪه ،ﺑﺎ ﻋﯿﺴـﯽ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ
ﺑﻨﺸﺴﺘﻨﺪ.
»11و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا اﺳﺘـﺎد ﺷﻤـﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﺟﮕﯿـﺮان و
ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد؟« 12ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ﺗﻨﺪرﺳﺘﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮﯾﻀﺎن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
ﻃﺒﯿﺐ دارﻧﺪ13 .ﻟﮑﻦ رﻓﺘﻪ ،اﯾﻦ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ "رﺣﻤﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ" ،زﯾـﺮا ﻧﯿﺎﻣـﺪهام
ﺗﺎ ﻋﺎدﻻن را ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران را ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﻢ«.
14آﻧﮕﺎه ﺷﺎﮔﺮدان ﯾﺤﯿﯽ ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن روزه ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﯽدارﯾﻢ ،ﻟﮑﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻮ روزه ﻧﻤﯽدارﻧﺪ؟« 15ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﭘﺴﺮان ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺮوﺳﯽ،
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ داﻣﺎد ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻨﻨﺪ؟ و ﻟﮑﻦ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ داﻣﺎد از اﯾﺸﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؛ در آن ﻫﻨﮕﺎم روزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ16 .و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﭘﺎرهای از ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻮ
وﺻﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ آن وﺻﻠﻪ از ﺟﺎﻣﻪ ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدد و درﯾﺪﮔﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد17 .و ﺷﺮاب ﻧﻮ را
در ﻣﺸﮑﻬﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﻧﻤﯽرﯾﺰﻧﺪ واﻻ ﻣﺸﮑﻬﺎ درﯾﺪه ﺷﺪه ،ﺷﺮاب رﯾﺨﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻬﺎ ﺗﺒﺎه ﮔﺮدد .ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮاب
ﻧﻮ را در ﻣﺸﮑﻬﺎی ﻧﻮ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﺪ«.
18او ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه رﺋﯿﺴﯽ آﻣﺪ و او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮده،
ﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن دﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﻣﺮده اﺳﺖ .ﻟﮑﻦ ﺑﯿﺎ و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ وی ﮔﺬار ﮐﻪ زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
19ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،از ﻋﻘﺐ او رواﻧﻪ ﺷﺪ20 .و اﯾﻨﮏ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت
دوازده ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮض اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺑﻮد ،از ﻋﻘﺐ او آﻣﺪه ،داﻣﻦ ردای او را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد21 ،زﯾﺮا
ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :اﮔﺮ ﻣﺤﺾ رداﯾﺶ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻢ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﻢ22 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻧﻈﺮ ﺑﺮ وی
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ای دﺧﺘﺮ ،ﺧﺎﻃﺮﺟﻤﻊ ﺑﺎش زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ داده اﺳﺖ!« در ﺳﺎﻋﺖ آن زن
رﺳﺘﮕﺎر ﮔﺮدﯾﺪ23 .و ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺋﯿﺲ در آﻣﺪ ،ﻧﻮﺣﻪﮔﺮان و ﮔﺮوﻫﯽ از ﺷﻮرشﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را
دﯾﺪه24 ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :راه دﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا دﺧﺘﺮ ﻧﻤﺮده ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﻮاب اﺳﺖ «.اﯾﺸﺎن ﺑﺮ وی ﺳﺨﺮﯾﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ25 .اﻣﺎ ﭼﻮن آن ﮔﺮوه ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ ،داﺧﻞ ﺷﺪه ،دﺳﺖ آن دﺧﺘﺮ را ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ26 .و اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺗﻤﺎم آن ﻣﺮزوﺑﻮم ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ.
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27و ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ از آن ﻣﮑﺎن ﻣﯽرﻓﺖ ،دو ﮐﻮر ﻓﺮﯾﺎدﮐﻨﺎن در ﻋﻘﺐ او اﻓﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺴﺮ
داودا ،ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﮐﻦ!« 28و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ در آﻣﺪ ،آن دو ﮐﻮر ﻧﺰد او آﻣﺪﻧﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»آﯾﺎ اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺮد؟« ﮔﻔﺘﻨﺪش» :ﺑﻠﯽ ﺧﺪاوﻧﺪا29 «.در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﺸﻤﺎن
اﯾﺸﺎن را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ وﻓﻖ اﯾﻤﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮد30 «.در ﺣﺎل ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎز ﺷﺪ و ﻋﯿﺴﯽ
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ »زﻧﻬﺎر ﮐﺴﯽ اﻃﻼع ﻧﯿﺎﺑﺪ31 «.اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،او را در ﺗﻤﺎم آن
ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮت دادﻧﺪ32 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﺎه دﯾﻮاﻧﻪای ﮔﻨﮓ را ﻧﺰد او آوردﻧﺪ.
33و ﭼﻮن دﯾﻮ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،ﮔﻨﮓ ،ﮔﻮﯾﺎ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﻤﻪ در ﺗﻌﺠﺐ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ
ﻫﺮﮔﺰ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد34 «.ﻟﯿﮑﻦ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رﺋﯿﺲ دﯾﻮﻫﺎ ،دﯾﻮﻫﺎ را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
35و ﻋﯿﺴﯽ در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺎت ﮔﺸﺘﻪ ،در ﮐﻨﺎﯾﺲ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ،ﺑﻪ ﺑﺸﺎرت ﻣﻠﮑﻮت
ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻫﺮ ﻣﺮض و رﻧﺞ ﻣﺮدم را ﺷﻔﺎ ﻣﯽداد36 .و ﭼﻮن ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺜﯿﺮ دﯾﺪ ،دﻟﺶ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﺑﺴﻮﺧﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﯽﺷﺒﺎن ،ﭘﺮﯾﺸﺎنﺣﺎل و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ37 .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ» :ﺣﺼﺎد ﻓﺮاوان اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﮐﻢ .ﭘﺲ از ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺼﺎد اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻪ در ﺣﺼﺎد
ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ«.
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و دوازده ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮد را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ارواح ﭘﻠﯿﺪ ﻗﺪرت داد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را

ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎری و رﻧﺠﯽ را ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪ2 .و ﻧﺎﻣﻬﺎی دوازده رﺳﻮل اﯾﻦ اﺳﺖ :اول ﺷﻤﻌﻮن
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﭘﻄﺮس و ﺑﺮادرش اﻧﺪرﯾﺎس؛ ﯾﻌﻘﻮبﺑﻦ زﺑﺪی و ﺑﺮادرش ﯾﻮﺣﻨﺎ؛ 3ﻓﯿﻠﭙﺲ و ﺑﺮﺗﻮﻟﻤﺎ؛ ﺗﻮﻣﺎ
و ﻣﺘﺎی ﺑﺎﺟﮕﯿﺮ؛ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺣﻠﻔﯽ و ﻟﺒﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺗﺪی؛ 4ﺷﻤﻌﻮن ﻗﺎﻧﻮی و ﯾﻬﻮدای اﺳﺨﺮﯾﻮﻃﯽ ﮐﻪ
او را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
5اﯾﻦ دوازده را ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺑﺪﯾﺸﺎن وﺻﯿﺖ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :از راه اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺮوﯾﺪ و در
ﺑﻠﺪی از ﺳﺎﻣﺮﯾﺎن داﺧﻞ ﻣﺸﻮﯾﺪ6 ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺰد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﻢﺷﺪه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮوﯾﺪ7 .و ﭼﻮن ﻣﯽروﯾﺪ،
ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮده ،ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ8 .ﺑﯿﻤﺎران را ﺷﻔﺎ دﻫﯿﺪ ،اﺑﺮﺻﺎن را ﻃﺎﻫﺮ
ﺳﺎزﯾﺪ ،ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،دﯾﻮﻫﺎ را ﺑﯿﺮون ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻣﻔﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ،ﻣﻔﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ9 .ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﯾﺎ
ﻣﺲ در ﮐﻤﺮﻫﺎی ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻣﮑﻨﯿﺪ10 ،و ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ،ﺗﻮﺷﻪدان ﯾﺎ دو ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﯾﺎ ﮐﻔﺸﻬﺎ ﯾﺎ ﻋﺼﺎ

ﮐﺘﺎب ﻣﺘﯽ  /ﻓﺼﻞ دﻫﻢ

1402

ﺑﺮﻧﺪارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺰدور ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻮراک ﺧﻮد اﺳﺖ11 .و در ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﯾﺎ ﻗﺮﯾﻪای ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ،
ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ دارد؛ ﭘﺲ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺮون روﯾﺪ12 .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای
درآﯾﯿﺪ ،ﺑﺮ آن ﺳﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ 13ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻻﯾﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻼم ﺷﻤﺎ ﺑﺮ آن واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ
ﻧﺎﻻﯾﻖ ﺑﻮد ،ﺳﻼم ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ14 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش
ﻧﺪﻫﺪ ،از آن ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،ﺧﺎک ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺸﺎﻧﯿﺪ15 .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
ﮐﻪ در روز ﺟﺰا ﺣﺎﻟﺖ زﻣﯿﻦ ﺳﺪوم و ﻏﻤﻮره از آن ﺷﻬﺮ ﺳﻬﻞﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
16ﻫﺎن ،ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان در ﻣﯿﺎن ﮔﺮﮔﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ؛ ﭘﺲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎرﻫﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎر و
ﭼﻮن ﮐﺒﻮﺗﺮان ﺳﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ17 .اﻣﺎ از ﻣﺮدم ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد و در ﮐﻨﺎﯾﺲ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد18 ،و در ﺣﻀﻮر ﺣﮑﺎم و ﺳﻼﻃﯿﻦ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن و ﺑﺮ اﻣﺖﻫﺎ ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﺷﻮد19 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻣﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ زﯾﺮا در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ،
20زﯾﺮا ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ روح ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ،در ﺷﻤﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪه اﺳﺖ21 .و ﺑﺮادر ،ﺑﺮادر را و ﭘﺪر،
ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﻮت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
رﺳﺎﻧﯿﺪ؛ 22و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﻢ ﻣﻦ ،ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدم از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺻﺒﺮ
ﮐﻨﺪ ،ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ23 .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ ،از ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
24ﺷﺎﮔﺮد از ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد اﻓﻀﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﻏﻼم از آﻗﺎﯾﺶ ﺑﺮﺗﺮ25 .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺷﺎﮔﺮد را ﮐﻪ
ﭼﻮن اﺳﺘﺎد ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮدد و ﻏﻼم را ﮐﻪ ﭼﻮن آﻗﺎی ﺧﻮد ﺷﻮد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻌﻠﺰﺑﻮل
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﭼﻘﺪر زﯾﺎدﺗﺮ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪاش را26 .ﻟﻬﺬا از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﭼﯿﺰی ﻣﺴﺘﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﮑﺸﻮف ﻧﮕﺮدد و ﻧﻪ ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد27 .آﻧﭽﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،در روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،و آﻧﭽﻪ در ﮔﻮش ﺷﻨﻮﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﺎﻣﻬﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ28 .و از ﻗﺎﺗﻼن ﺟﺴﻢ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺮ ﮐﺸﺘﻦ روح
ﻧﯽاﻧﺪ ،ﺑﯿﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ از او ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﻼک ﮐﺮدن روح و ﺟﺴﻢ را ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﻨﻢ.
29آﯾﺎ دو ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻠﺲ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ30 .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﯾﻬﺎی ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ31 .ﭘﺲ ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ
از ﮔﻨﺠﺸﮑﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻓﻀﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
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32ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺮا ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در ﺣﻀﻮر ﭘﺪر ﺧﻮد ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ،
او را اﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد33 .اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺮا ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ در ﺣﻀﻮر ﭘﺪر ﺧﻮد ﮐﻪ در
آﺳﻤﺎن اﺳﺖ او را اﻧﮑﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد34 .ﮔﻤﺎن ﻣﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﺪهام ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارم.
ﻧﯿﺎﻣﺪهام ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﮕﺬارم ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ را35 .زﯾﺮا ﮐﻪ آﻣﺪهام ﺗﺎ ﻣﺮد را از ﭘﺪر ﺧﻮد و دﺧﺘﺮ را از
ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ و ﻋﺮوس را از ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮش ﺟﺪا ﺳﺎزم36 .و دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺨﺺ ،اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد.
37و ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر را ﺑﯿﺶ از ﻣﻦ دوﺳﺖ دارد ،ﻻﯾﻖ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ
را از ﻣﻦ زﯾﺎده دوﺳﺖ دارد ،ﻻﯾﻖ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ38 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ ،از ﻋﻘﺐ ﻣﻦ
ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﻻﯾﻖ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ39 .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را درﯾﺎﺑﺪ ،آن را ﻫﻼک ﺳﺎزد و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﻫﻼک ﮐﺮد ،آن را ﺧﻮاﻫﺪ درﯾﺎﻓﺖ40 .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ،ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ41 .و آﻧﮑﻪ ﻧﺒﯽای را ﺑﻪ اﺳﻢ ﻧﺒﯽ ﭘﺬﯾﺮد ،اﺟﺮت
ﻧﺒﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻋﺎدﻟﯽ را ﺑﻪ اﺳﻢ ﻋﺎدﻟﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﻣﺰد ﻋﺎدل را ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ42 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ ﺻﻐﺎر را ﮐﺎﺳﻪای از آب ﺳﺮد را ﻣﺤﺾ ﻧﺎم ﺷﺎﮔﺮد ﻧﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﺟﺮ ﺧﻮد را
ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ«.

11

و ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ وﺻﯿﺖ را ﺑﺎ دوازده ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮد ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ ،از آﻧﺠﺎ

رواﻧﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ2 .و ﭼﻮن ﯾﺤﯿﯽ در زﻧﺪان ،اﻋﻤﺎل ﻣﺴﯿﺢ
را ﺷﻨﯿﺪ ،دو ﻧﻔﺮ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎده3 ،ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ آن آﯾﻨﺪه ﺗﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ دﯾﮕﺮی
ﺑﺎﺷﯿﻢ؟« 4ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﯾﺤﯿﯽ را از آﻧﭽﻪ ﺷﻨﯿﺪه و دﯾﺪهاﯾﺪ ،اﻃﻼع دﻫﯿﺪ
5ﮐﻪ ﮐﻮران ﺑﯿﻨﺎ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻟﻨﮕﺎن ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ و اﺑﺮﺻﺎن ﻃﺎﻫﺮ و ﮐﺮان ﺷﻨﻮا و ﻣﺮدﮔﺎن زﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﯿﺮان ﺑﺸﺎرت ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ؛ 6و ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻦ ﻧﻠﻐﺰد«.
7و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ آن ﺟﻤﺎﻋﺖ درﺑﺎره ﯾﺤﯿﯽ آﻏﺎز ﺳﺨﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ »ﺑﺠﻬﺖ
دﯾﺪن ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﯽﯾﯽ را ﮐﻪ از ﺑﺎد در ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ؟ 8ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺠﻬﺖ دﯾﺪن
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺮون ﺷﺪﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ در ﺑﺮ دارد؟ اﯾﻨﮏ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺧﺖ ﻓﺎﺧﺮ
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ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ9 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺠﻬﺖ دﯾﺪن ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﺒﯽ را؟
ﺑﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ از ﻧﺒﯽ اﻓﻀﻠﯽ را! 10زﯾﺮا ﻫﻤﺎن اﺳﺖ آﻧﮑﻪ درﺑﺎره او ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ" :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ
رﺳﻮل ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ راه ﺗﻮ را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزد11 ".ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ از اوﻻد زﻧﺎن ،ﺑﺰرﮔﺘﺮی از ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪدﻫﻨﺪه ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ در ﻣﻠﮑﻮت
آﺳﻤﺎن از وی ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ12 .و از اﯾﺎم ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪدﻫﻨﺪه ﺗﺎ اﻵن ،ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد
و ﺟﺒﺎران آن را ﺑﻪ زور ﻣﯽرﺑﺎﯾﻨﺪ13 .زﯾﺮا ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎ و ﺗﻮرات ﺗﺎ ﯾﺤﯿﯽ اﺧﺒﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ14 .و اﮔﺮ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ اﻟﯿﺎس ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ15 .ﻫﺮ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا دارد ﺑﺸﻨﻮد16 .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ
ﻃﺎﯾﻔﻪ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ اﻃﻔﺎﻟﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،رﻓﯿﻘﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺻﺪا
زده17 ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ" :ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯽ ﻧﻮاﺧﺘﯿﻢ ،رﻗﺺ ﻧﮑﺮدﯾﺪ؛ ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺳﯿﻨﻪ ﻧﺰدﯾﺪ18 ".زﯾﺮا ﮐﻪ
ﯾﺤﯿﯽ آﻣﺪ ،ﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻧﻪ ﻣﯽآﺷﺎﻣﯿﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ دﯾﻮ دارد19 .ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرد و
ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻨﮏ ﻣﺮدی ﭘﺮﺧﻮر و ﻣﯿﮕﺴﺎر و دوﺳﺖ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ
ﺣﮑﻤﺖ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ«.
20آﻧﮕﺎه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﺮ آن ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ از ﻣﻌﺠﺰات وی در آﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ»21 :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﺧﻮرزﯾﻦ! وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﺑﯿﺖﺻﯿﺪا! زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ
ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺖ ،در ﺻﻮر و ﺻﯿﺪون ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻣﺪﺗﯽ در ﭘﻼس و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﻮﺑﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ22 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ در روز ﺟﺰا ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻮر و ﺻﯿﺪون از ﺷﻤﺎ ﺳﻬﻞﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد23 .و ﺗﻮ ای ﮐﻔﺮﻧﺎﺣﻮم ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﺳﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪای ،ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺎه
ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ در ﺳﺪوم ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ24 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ در روز ﺟﺰا ﺣﺎﻟﺖ زﻣﯿﻦ ﺳﺪوم از ﺗﻮ ﺳﻬﻞﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
25در آن وﻗﺖ ،ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر ،ﻣﺎﻟﮏ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ،ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر را از داﻧﺎﯾﺎن و ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺘﯽ و ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﮑﺸﻮف ﻓﺮﻣﻮدی! 26ﺑﻠﯽ
ای ﭘﺪر ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺑﻮد27 .ﭘﺪر ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﭘﺴﺮ را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﺠﺰ ﭘﺪر و ﻧﻪ ﭘﺪر را ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﻏﯿﺮ از ﭘﺴﺮ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪو
ﻣﮑﺸﻮف ﺳﺎزد28 .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ ای ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﮔﺮاﻧﺒﺎران و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺑﺨﺸﯿﺪ29 .ﯾﻮغ ﻣﺮا ﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﯿﺮﯾﺪ و از ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﺑﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﻠﯿﻢ و اﻓﺘﺎدهدل ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و در
ﻧﻔﻮس ﺧﻮد آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ؛ 30زﯾﺮا ﯾﻮغ ﻣﻦ ﺧﻔﯿﻒ اﺳﺖ و ﺑﺎر ﻣﻦ ﺳﺒﮏ«.
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در آن زﻣﺎن ،ﻋﯿﺴﯽ در روز ﺳﺒﺖ از ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ

ﭼﻮن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭼﯿﺪن و ﺧﻮردن ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ2 .اﻣﺎ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﭼﻮن اﯾﻦ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺪو
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻮ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺮدن آن در ﺳﺒﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ3 «.اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ:
»ﻣﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﯾﺪ آﻧﭽﻪ داود و رﻓﯿﻘﺎﻧﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؟ 4ﭼﻪ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا در
آﻣﺪه ،ﻧﺎﻧﻬﺎی ﺗﻘﺪﻣﻪ را ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺧﻮردن آن ﺑﺮ او و رﻓﯿﻘﺎﻧﺶ ﺣﻼل ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻓﻘﻂ5 .ﯾﺎ
در ﺗﻮرات ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﺳﺒﺖ ،ﮐﻬﻨﻪ در ﻫﯿﮑﻞ ﺳﺒﺖ را ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ و ﺑﯽﮔﻨﺎه
ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ 6ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻫﯿﮑﻞ اﺳﺖ! 7و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را
درک ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ »رﺣﻤﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ «،ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣﺬﻣﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﯾﺪ8 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮ
اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﮏ روز ﺳﺒﺖ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ«.
9و از آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ اﯾﺸﺎن درآﻣﺪ10 ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺷﺨﺺ دﺳﺖ ﺧﺸﮑﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد .ﭘﺲ
از وی ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ در روز ﺳﺒﺖ ﺷﻔﺎ دادن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟« ﺗﺎ ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﺮ او وارد آورﻧﺪ.
11وی ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﮐﯿﺴﺖ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺎه آن در روز ﺳﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﻔﺮهای اﻓﺘﺪ ،او را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﯿﺮون آورد؟ 12ﭘﺲ ﭼﻘﺪر اﻧﺴﺎن از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﻓﻀﻞ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺳﺒﺖﻫﺎ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﺮدن روا اﺳﺖ13 «.آﻧﮕﺎه آن ﻣﺮد را ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﻦ!«
ﭘﺲ دراز ﮐﺮده ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﺻﺤﯿﺢ ﮔﺮدﯾﺪ14 .اﻣﺎ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ او ﺷﻮرا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﻄﻮر او را ﻫﻼک ﮐﻨﻨﺪ.
15ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ را درک ﻧﻤﻮده ،از آﻧﺠﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر از ﻋﻘﺐ او آﻣﺪﻧﺪ .ﭘﺲ
ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ16 ،و اﯾﺸﺎن را ﻗﺪﻏﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ او را ﺷﻬﺮت ﻧﺪﻫﻨﺪ17 .ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﮔﺮدد
ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد»18 :اﯾﻨﮏ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﮐﻪ او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم و ﺣﺒﯿﺐ ﻣﻦ ﮐﻪ
ﺧﺎﻃﺮم از وی ﺧﺮﺳﻨﺪ اﺳﺖ .روح ﺧﻮد را ﺑﺮ وی ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد ﺗﺎ اﻧﺼﺎف را ﺑﺮ اﻣﺖﻫﺎ اﺷﺘﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
19ﻧﺰاع و ﻓﻐﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﮐﺴﯽ آواز او را در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻨﯿﺪ20 .ﻧﯽ ﺧﺮد ﺷﺪه را ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﮑﺴﺖ و ﻓﺘﯿﻠﻪ ﻧﯿﻢﺳﻮﺧﺘﻪ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ اﻧﺼﺎف را ﺑﻪ ﻧﺼﺮت ﺑﺮآورد21 .و ﺑﻪ ﻧﺎم
او اﻣﺖﻫﺎ اﻣﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ«.
22آﻧﮕﺎه دﯾﻮاﻧﻪای ﮐﻮر و ﮔﻨﮓ را ﻧﺰد او آوردﻧﺪ و او را ﺷﻔﺎ داد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن ﮐﻮر و ﮔﻨﮓ،
ﮔﻮﯾﺎ و ﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪ23 .و ﺗﻤﺎم آن ﮔﺮوه در ﺣﯿﺮت اﻓﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﭘﺴﺮ داود ﻧﯿﺴﺖ؟«
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24ﻟﯿﮑﻦ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﺷﻨﯿﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ دﯾﻮﻫﺎ را ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺑﻌﻠﺰﺑﻮل ،رﺋﯿﺲ
دﯾﻮﻫﺎ!« 25ﻋﯿﺴﯽ ﺧﯿﺎﻻت اﯾﺸﺎن را درک ﻧﻤﻮده ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﻘﺴﻢ
ﮔﺮدد ،وﯾﺮان ﺷﻮد و ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﻘﺴﻢ ﮔﺮدد ،ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻧﺪ26 .ﻟﻬﺬا اﮔﺮ
ﺷﯿﻄﺎن ،ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﺨﻼف ﺧﻮد ﻣﻨﻘﺴﻢ ﮔﺮدد .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﭘﺎﯾﺪار
ﻣﺎﻧﺪ؟ 27و اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﺑﻌﻠﺰﺑﻮل دﯾﻮﻫﺎ را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎری ﮐﻪ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ داوری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد28 .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻦ ﺑﻪ روح ﺧﺪا
دﯾﻮﻫﺎ را اﺧﺮاج ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ29 .و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺨﺼﯽ زورآور درآﯾﺪ و اﺳﺒﺎب او را ﻏﺎرت ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ اول آن زورآور را ﺑﺒﻨﺪد و ﭘﺲ ﺧﺎﻧﻪ او
را ﺗﺎراج ﮐﻨﺪ؟ 30ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﻧﮑﻨﺪ ،ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎزد.
31از اﯾﻦ رو ،ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﺮ ﻧﻮع ﮔﻨﺎه و ﮐﻔﺮ از اﻧﺴﺎن آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻔﺮ ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس
از اﻧﺴﺎن ﻋﻔﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ32 .و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﻮد اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﻼف روحاﻟﻘﺪس ﮔﻮﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ و در ﻋﺎﻟﻢ آﯾﻨﺪه ،ﻫﺮﮔﺰ آﻣﺮزﯾﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ33 .ﯾﺎ درﺧﺖ
را ﻧﯿﮑﻮ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻣﯿﻮهاش را ﻧﯿﮑﻮ ،ﯾﺎ درﺧﺖ را ﻓﺎﺳﺪ ﺳﺎزﯾﺪ و ﻣﯿﻮهاش را ﻓﺎﺳﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ درﺧﺖ از
ﻣﯿﻮهاش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد34 .ای اﻓﻌﯽزادﮔﺎن ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺖ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺪ
ﻫﺴﺘﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ زﺑﺎن از زﯾﺎدﺗﯽ دل ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ35 .ﻣﺮد ﻧﯿﮑﻮ از ﺧﺰاﻧﻪ ﻧﯿﮑﻮی دل ﺧﻮد ،ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﺧﻮب ﺑﺮﻣﯽآورد و ﻣﺮد ﺑﺪ از ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺪ ،ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد36 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺣﺴﺎب آن را در روز داوری ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد37 .زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد
ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و از ﺳﺨﻨﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
38آﻧﮕﺎه ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﺗﻮ آﯾﺘﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ39 «.او در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮﻗﻪ ﺷﺮﯾﺮ و زﻧﺎﮐﺎر آﯾﺘﯽ ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺟﺰ آﯾﺖ ﯾﻮﻧﺲ
ﻧﺒﯽ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ40 .زﯾﺮا ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﺷﮑﻢ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ
ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﺷﮑﻢ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد41 .ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﯿﻨﻮا در روز داوری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻨﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮی از ﯾﻮﻧﺲ در اﯾﻨﺠﺎ
اﺳﺖ42 .ﻣﻠﮑﻪ ﺟﻨﻮب در روز داوری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ از
اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﺸﻨﻮد ،و اﯾﻨﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺳﻠﯿﻤﺎن در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ.
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43و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ روح ﭘﻠﯿﺪ از آدﻣﯽ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،در ﻃﻠﺐ راﺣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﻬﺎی ﺑﯽآب ﮔﺮدش
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ44 .ﭘﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ از آن ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم "،و ﭼﻮن آﯾﺪ،
آن را ﺧﺎﻟﯽ و ﺟﺎروب ﺷﺪه و آراﺳﺘﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ45 .آﻧﮕﺎه ﻣﯽرود و ﻫﻔﺖ روح دﯾﮕﺮ ﺑﺪﺗﺮ از ﺧﻮد را
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻣﯽآورد و داﺧﻞ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺳﺎﮐﻦ آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺠﺎم آن ﺷﺨﺺ ﺑﺪﺗﺮ از آﻏﺎزش ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺷﺮﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
46او ﺑﺎ آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻨﻮز ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻣﺎدر و ﺑﺮادراﻧﺶ در ﻃﻠﺐ ﮔﻔﺘﮕﻮی وی
ﺑﯿﺮون اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ47 .و ﺷﺨﺼﯽ وی را ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﺎدر ﺗﻮ و ﺑﺮادراﻧﺖ ﺑﯿﺮون اﯾﺴﺘﺎده،
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ48 «.در ﺟﻮاب ﻗﺎﯾﻞ ﮔﻔﺖ» :ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺎدر ﻣﻦ و ﺑﺮادراﻧﻢ ﮐﯿﺎﻧﻨﺪ؟« 49و
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪﺳﻮی ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد دراز ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر ﻣﻦ و ﺑﺮادراﻧﻢ50 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ
اراده ﭘﺪر ﻣﺮا ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﺠﺎ آورد ،ﻫﻤﺎن ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ و ﻣﺎدر ﻣﻦ اﺳﺖ«.
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و در ﻫﻤﺎن روز ،ﻋﯿﺴﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﮐﻨﺎره درﯾﺎ ﻧﺸﺴﺖ 2و ﮔﺮوﻫﯽ

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ وی ﺟﻤﻊ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻘﺴﻤﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﮔﺮوه ﺑﺮ
ﺳﺎﺣﻞ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ؛ 3و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»وﻗﺘﯽ ﺑﺮزﮔﺮی ﺑﺠﻬﺖ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ4 .و ﭼﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﯿﺪ ،ﻗﺪری در راه اﻓﺘﺎد
و ﻣﺮﻏﺎن آﻣﺪه ،آن را ﺧﻮردﻧﺪ5 .و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻼخ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک زﯾﺎد ﻧﺪاﺷﺖ اﻓﺘﺎده ،ﺑﺰودی
ﺳﺒﺰ ﺷﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ زﻣﯿﻦ ﻋﻤﻖ ﻧﺪاﺷﺖ6 ،و ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﺑﺮآﻣﺪ ﺑﺴﻮﺧﺖ و ﭼﻮن رﯾﺸﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﺧﺸﮑﯿﺪ.
7و ﺑﻌﻀﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎرﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺧﺎرﻫﺎ ﻧﻤﻮ ﮐﺮده ،آن را ﺧﻔﻪ ﻧﻤﻮد8 .و ﺑﺮﺧﯽ در زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ
ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺎر آورد ،ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺼﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﯽ9 .ﻫﺮ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا دارد ﺑﺸﻨﻮد«.
10آﻧﮕﺎه ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ آﻣﺪه ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از ﭼﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﯽ؟«
11در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :داﻧﺴﺘﻦ اﺳﺮار ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻋﻄﺎ
ﻧﺸﺪه12 ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ دارد ﺑﺪو داده ﺷﻮد و اﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺪارد آﻧﭽﻪ دارد ﻫﻢ از او
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ13 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺷﻨﻮا
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ14 .و در ﺣﻖ اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت اﺷﻌﯿﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﺑﻪ
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ﺳﻤﻊ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ و ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ15 .زﯾﺮا ﻗﻠﺐ
اﯾﻦ ﻗﻮم ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ
ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﻬﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ دﻫﻢ".
16ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺷﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ 17زﯾﺮا ﻫﺮآﯾﻨﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺴـﺎ اﻧﺒﯿـﺎ و ﻋﺎدﻻن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺷﻤـﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿـﺪ ،ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪ و ﻧﺪﯾﺪﻧـﺪ و
آﻧﭽـﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾـﺪ ،ﺑﺸﻨﻮﻧـﺪ و ﻧﺸﻨﯿﺪﻧـﺪ.
»18ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺮزﮔﺮ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ19 .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻠﮑﻮت را ﺷﻨﯿﺪه ،آن را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ،
ﺷﺮﯾﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و آﻧﭽﻪ در دل او ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ آﻧﮑﻪ در راه ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ20 .و آﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻼخ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ،اوﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻼم را ﺷﻨﯿﺪه ،ﻓﯽاﻟﻔﻮر ﺑﻪ ﺧﺸﻨﻮدی ﻗﺒﻮل
ﻣﯽﮐﻨﺪ21 ،و ل'ﮐﻦ رﯾﺸﻪای در ﺧﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﺳﺨﺘﯽ ﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪای ﺑﻪﺳﺒﺐ
ﮐﻼم ﺑﺮ او وارد آﯾﺪ ،در ﺳﺎﻋﺖ ﻟﻐﺰش ﻣﯽﺧﻮرد22 .و آﻧﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎرﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻼم را ﺑﺸﻨﻮد واﻧﺪﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن و ﻏﺮور دوﻟﺖ ،ﮐﻼم را ﺧﻔﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﯽﺛﻤﺮ ﮔﺮدد23 .و آﻧﮑﻪ در
زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻼم را ﺷﻨﯿﺪه ،آن را ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ و ﺑﺎرآور ﺷﺪه ،ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺪ و
ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺼﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﯽ ﺛﻤﺮ ﻣﯽآورد«.
24و ﻣﺜﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺠﻬﺖ اﯾﺸﺎن آورده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﻣﺮدی را ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻧﯿﮑﻮ در
زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﺎﺷﺖ25 :و ﭼﻮن ﻣﺮدم در ﺧﻮاب ﺑﻮدﻧﺪ دﺷﻤﻨﺶ آﻣﺪه ،در ﻣﯿﺎن ﮔﻨﺪم ،ﮐﺮﮐﺎس رﯾﺨﺘﻪ،
ﺑﺮﻓﺖ26 .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم روﯾﯿﺪ و ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺮآورد ،ﮐﺮﮐﺎس ﻧﯿﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ27 .ﭘﺲ ﻧﻮﮐﺮان ﺻﺎﺣﺐ
ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪه ،ﺑﻪ وی ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ" :ای آﻗﺎ ﻣﮕﺮ ﺗﺨﻢ ﻧﯿﮑﻮ در زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮑﺎﺷﺘﻪای؟ ﭘﺲ از ﮐﺠﺎ
ﮐﺮﮐﺎس ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ؟" 28اﯾﺸﺎن را ﻓﺮﻣﻮد" :اﯾﻦ ﮐﺎر دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ".ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ" :آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ
ﺑﺮوﯾﻢ آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ؟" 29ﻓﺮﻣﻮد" :ﻧﯽ ،ﻣﺒﺎدا وﻗﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﮐﺮﮐﺎس ،ﮔﻨﺪم را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮐﻨﯿﺪ.
30ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺗﺎ وﻗﺖ ﺣﺼﺎد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﻮ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺼﺎد ،دروﮔﺮان را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
اول ﮐﺮﮐﺎﺳﻬﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﺎﻓﻪﻫﺎ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ اﻣﺎ ﮔﻨﺪم را در اﻧﺒﺎر ﻣﻦ ذﺧﯿﺮه
ﮐﻨﯿﺪ«".
31ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن زده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﻣﺜﻞ داﻧﻪ ﺧﺮدﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺎﺷﺖ32 .و ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﺳﺎﯾﺮ داﻧﻪﻫﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭼﻮن ﻧﻤﻮ
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ﮐﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﻘﻮل اﺳﺖ و درﺧﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا آﻣﺪه در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ آﺷﯿﺎﻧﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ«.
33و ﻣﺜﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪای را ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﯽ آن را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﺳﻪ ﮐﯿﻞ ﺧﻤﯿﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ،ﻣﺨﻤﺮ ﮔﺸﺖ34 .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ آن ﮔﺮوه
ﺑﻪ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﮔﻔﺖ و ﺑﺪون ﻣﺜﻞ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻔﺖ35 ،ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﮔﺮدد ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ:
»دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه از ﺑﻨﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻨﻄﻖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد«.
36آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ آن ﮔﺮوه را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮده ،داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺸﺖ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻧﺰد وی آﻣﺪه،
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺜﻞ ﮐﺮﮐﺎس ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﺠﻬﺖ ﻣﺎ ﺷﺮح ﻓﺮﻣﺎ37 «.در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﻧﮑﻪ ﺑﺬر ﻧﯿﮑﻮ
ﻣﯽﮐﺎرد ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ38 ،و ﻣﺰرﻋﻪ ،اﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺗﺨﻢ ﻧﯿﮑﻮ اﺑﻨﺎی ﻣﻠﮑﻮت و ﮐﺮﮐﺎﺳﻬﺎ ،ﭘﺴﺮان
ﺷﺮﯾﺮﻧﺪ39 .و دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﺷﺖ ،اﺑﻠﯿﺲ اﺳﺖ و ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺼﺎد ،ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ و دروﻧﺪﮔﺎن،
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻨﺪ40 .ﭘﺲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﺮﮐﺎﺳﻬﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،در آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر در ﻋﺎﻗﺒﺖ
اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ41 ،ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻫﻤﻪ ﻟﻐﺰشدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺪﮐﺎران را
ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد42 ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﻨﻮر آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ و ﻓﺸﺎر دﻧﺪان ﺑﻮد.
43آﻧﮕﺎه ﻋﺎدﻻن در ﻣﻠﮑﻮت ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣﺜﻞ آﻓﺘﺎب ،درﺧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا دارد
ﺑﺸﻨﻮد.
»44و ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﮔﻨﺠﯽ را ﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه در زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ آن را ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﭘﻨﻬﺎن
ﻧﻤﻮد و از ﺧﻮﺷﯽ آن رﻓﺘﻪ ،آﻧﭽﻪ داﺷﺖ ﻓﺮوﺧﺖ و آن زﻣﯿﻦ را ﺧﺮﯾﺪ.
»45ﺑﺎز ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﺗﺎﺟﺮی را ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺎی ﻣﺮوارﯾﺪﻫﺎی ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ46 ،و ﭼﻮن ﯾﮏ
ﻣﺮوارﯾﺪ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﯾﺎﻓﺖ ،رﻓﺖ و ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﺘﻪ ،آن را ﺧﺮﯾﺪ.
»47اﯾﻀﺎ ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﻣﺜﻞ داﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درﯾﺎ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮد و از ﻫﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ آن
درآﯾﺪ48 ،و ﭼﻮن ﭘﺮ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮐﻨﺎرهاش ﮐﺸﻨﺪ و ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺧﻮﺑﻬﺎ را در ﻇﺮوف ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﻫﺎ را
دور اﻧﺪازﻧﺪ49 .ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر در آﺧﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﻃﺎﻟﺤﯿﻦ را از ﻣﯿﺎن
ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﺟﺪا ﮐﺮده50 ،اﯾﺸﺎن را در ﺗﻨﻮر آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ و ﻓﺸﺎر دﻧﺪان
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ51 «.ﻋﯿﺴﯽ اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر را ﻓﻬﻤﯿﺪهاﯾﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪش» :ﺑﻠﯽ ﺧﺪاوﻧﺪا«.
52ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮ ﮐﺎﺗﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺻﺎﺣﺐ
ﺧﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺰاﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﻮ و ﮐﻬﻨﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد«.

ﮐﺘﺎب ﻣﺘﯽ  /ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ

1410

53و ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﺜﻠﻬﺎ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ ،از آن ﻣﻮﺿﻊ رواﻧﻪ ﺷﺪ54 .و ﭼﻮن ﺑﻪ وﻃﻦ
ﺧﻮﯾﺶ آﻣﺪ ،اﯾﺸﺎن را در ﮐﻨﯿﺴﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ داد ،ﺑﻘﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از ﮐﺠﺎ اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺠﺰات را ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ؟ 55آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻧﺠﺎر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟ و آﯾﺎ ﻣﺎدرش
ﻣﺮﯾﻢ ﻧﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ و ﺑﺮادراﻧﺶ ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺳﻒ و ﺷﻤﻌﻮن و ﯾﻬﻮدا؟ 56و ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺶ ﻧﺰد ﻣﺎ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﭘﺲ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را از ﮐﺠﺎ ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ؟« 57و درﺑﺎره او ﻟﻐﺰش ﺧﻮردﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻧﺒﯽ ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در وﻃﻦ و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ58 «.و ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن
ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺴﯿﺎر در آﻧﺠﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺴﺎﺧﺖ.

14

در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﺗﯿﺘﺮارخ ﭼﻮن ﺷﻬﺮت ﻋﯿﺴﯽ را ﺷﻨﯿﺪ2 ،ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن

ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪدﻫﻨﺪه ﮐﻪ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺠﺰات از
او ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد3 «.زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﯾﺤﯿﯽ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﯿﺮودﯾﺎ ،زن ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻓﯿﻠﭙﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در
ﺑﻨﺪ ﻧﻬﺎده و در زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد؛ 4ﭼﻮن ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﺪو ﻫﻤﯽﮔﻔﺖ» :ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ وی ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻼل
ﻧﯿﺴﺖ5 «.و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ او ﮐﺮد ،از ﻣﺮدم ﺗﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او را ﻧﺒﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ6 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﺰم
ﻣﯿﻼد ﻫﯿﺮودﯾﺲ را ﻣﯽآراﺳﺘﻨﺪ ،دﺧﺘﺮ ﻫﯿﺮودﯾﺎ در ﻣﺠﻠﺲ رﻗﺺ ﮐﺮده ،ﻫﯿﺮودﯾﺲ را ﺷﺎد ﻧﻤﻮد7 .از
اﯾﻦ رو ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،وﻋﺪه داد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪو ﺑﺪﻫﺪ8 .و او از ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
»ﺳﺮﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪدﻫﻨﺪه را اﻵن در ﻃﺒﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ9 «.آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﻧﺠﯿﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺠﻬﺖ
ﭘﺎس ﻗﺴﻢ و ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﺎن ﺧﻮد ،ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ10 .و ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺳﺮ ﯾﺤﯿﯽ را در زﻧﺪان از ﺗﻦ
ﺟﺪا ﮐﺮد11 ،و ﺳﺮ او را در ﻃﺸﺘﯽ ﮔﺬارده ،ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و او آن را ﻧﺰد ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﺮد.
12ﭘﺲ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ آﻣﺪه ،ﺟﺴﺪ او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ و رﻓﺘﻪ ،ﻋﯿﺴﯽ را اﻃﻼع دادﻧﺪ.
13و ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﺷﺪه ،از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪای ﺑﻪ ﺧﻠﻮت رﻓﺖ .و
ﭼﻮن ﻣﺮدم ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ راه ﺧﺸﮑﯽ از ﻋﻘﺐ وی رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ14 .ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه،
ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﺣﻢ ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﯿﻤﺎران اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ داد15 .و در وﻗﺖ ﻋﺼﺮ،
ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ وﯾﺮاﻧﻪ اﺳﺖ و وﻗﺖ اﻵن ﮔﺬﺷﺘﻪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﮔﺮوه را
ﻣﺮﺧﺺ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻫﺎت رﻓﺘﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﻮد ﻏﺬا ﺑﺨﺮﻧﺪ16 «.ﻋﯿﺴﯽ اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ رﻓﺘﻦ
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ﻧﺪارﻧﺪ .ﺷﻤﺎ اﯾﺸﺎن را ﻏﺬا دﻫﯿﺪ17 «.ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺰ ﭘﻨﺞ ﻧﺎن و دو ﻣﺎﻫﯽ ﻧﺪارﯾﻢ!« 18ﮔﻔﺖ:
»آﻧﻬﺎ را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ!« 19و ﺑﺪان ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺒﺰه ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﭘﻨﺞ ﻧﺎن و دو
ﻣﺎﻫﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،ﺑﺮﮐﺖ داد و ﻧﺎن را ﭘﺎره ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺳﭙﺮد و
ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺪان ﺟﻤﺎﻋﺖ20 .و ﻫﻤﻪ ﺧﻮرده ،ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و از ﭘﺎرهﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه دوازده ﺳﺒﺪ ﭘﺮ ﮐﺮده،
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ21 .و ﺧﻮرﻧﺪﮔﺎن ﺳﻮای زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ.
22ﺑﯽدرﻧﮓ ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را اﺻﺮار ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﭘﯿﺶ از وی ﺑﻪ
ﮐﻨﺎره دﯾﮕﺮ رواﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ آن ﮔﺮوه را رﺧﺼﺖ دﻫﺪ23 .و ﭼﻮن ﻣﺮدم را رواﻧﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﺑﺮای
ﻋﺒﺎدت ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺮآﻣﺪ .و وﻗﺖ ﺷﺎم در آﻧﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮد24 .اﻣﺎ ﮐﺸﺘﯽ در آن وﻗﺖ در ﻣﯿﺎن درﯾﺎ
ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺑﺎد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﻪ ﻣﯽوزﯾﺪ ،ﺑﻪ اﻣﻮاج ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻮد25 .و در ﭘﺎس ﭼﻬﺎرم از ﺷﺐ ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮ درﯾﺎ
ﺧﺮاﻣﯿﺪه ،ﺑﻪﺳﻮی اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪ26 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺷﺎﮔﺮدان ،او را ﺑﺮ درﯾﺎ ﺧﺮاﻣﺎن دﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﻀﻄﺮب
ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻟﯽ اﺳﺖ؛ و از ﺧﻮف ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ27 .اﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﺸﺎن را ﺑﯽﺗﺄﻣﻞ ﺧﻄﺎب
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ دارﯾﺪ! ﻣﻨﻢ ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ!« 28ﭘﻄﺮس در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،اﮔﺮ
ﺗﻮﯾﯽ ﻣﺮا ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﺮ روی آب ،ﻧﺰد ﺗﻮ آﯾﻢ29 «.ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ!« در ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻄﺮس از ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮود ﺷﺪه،
ﺑﺮ روی آب رواﻧﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ آﯾﺪ30 .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﺑﺎد را ﺷﺪﯾﺪ دﯾﺪ ،ﺗﺮﺳﺎن ﮔﺸﺖ و ﻣﺸﺮف ﺑﻪ
ﻏﺮق ﺷﺪه ،ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﺮا درﯾﺎب31 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﯽدرﻧﮓ دﺳﺖ آورده ،او را
ﺑﮕﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ای ﮐﻢ اﯾﻤﺎن ،ﭼﺮا ﺷﮏ آوردی؟« 32و ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎد ﺳﺎﮐﻦ
ﮔﺮدﯾﺪ33 .ﭘﺲ اﻫﻞ ﮐﺸﺘﯽ آﻣﺪه ،او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ!«
34آﻧﮕﺎه ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺟﻨﯿﺴﺮه آﻣﺪﻧﺪ35 ،و اﻫﻞ آن ﻣﻮﺿﻊ او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﮕﯽ
آن ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎران را ﻧﺰد او آوردﻧﺪ36 ،و از او اﺟﺎزت ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺾ داﻣﻦ
رداﯾﺶ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻟﻤﺲ ﮐﺮد ،ﺻﺤﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ.
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آﻧﮕﺎه ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ»2 :ﭼﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻮ از ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻨﺪ؟«
3او در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺧﻮﯾﺶ ،از ﺣﮑﻢ ﺧﺪا ﭼﺮا ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ 4زﯾﺮا ﺧﺪا
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ﺣﮑﻢ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺣﺮﻣﺖ دار و ﻫﺮﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر را دﺷﻨﺎم دﻫﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻼک
ﮔﺮدد5 .ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﮔﻮﯾﺪ آﻧﭽﻪ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻔﻊ رﺳﺪ ﻫﺪﯾﻪای
اﺳﺖ6 ،و ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از آن اﺣﺘﺮام ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺧﻮد ،ﺣﮑﻢ ﺧﺪا را ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ7 .ای رﯾﺎﮐﺎران ،اﺷﻌﯿﺎء درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﻧﯿﮑﻮ ﻧﺒﻮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ8 :اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺮب ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮا ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ دﻟﺸﺎن از ﻣﻦ دور اﺳﺖ.
9ﭘﺲ ﻋﺒﺎدت ﻣﺮا ﻋﺒﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺮدم را ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ«.
10و آن ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﮔﻮش داده ،ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ؛ 11ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﻫﺎن ﻓﺮو
ﻣﯽرود اﻧﺴﺎن را ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ از دﻫﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ اﻧﺴﺎن را ﻧﺠﺲ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ«.
12آﻧﮕﺎه ﺷﺎﮔﺮدان وی آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﮑﺮوﻫﺶ
داﺷﺘﻨﺪ؟« 13او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﻧﻬﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﻧﮑﺎﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻨﺪه ﺷﻮد14 .اﯾﺸﺎن را
واﮔﺬارﯾﺪ ،ﮐﻮران راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﮐﻮراﻧﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻮر ،ﮐﻮر را راﻫﻨﻤﺎ ﺷﻮد ،ﻫﺮ دو در ﭼﺎه اﻓﺘﻨﺪ«.
15ﭘﻄﺮس در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻣﺜﻞ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺮح ﻓﺮﻣﺎ16 «.ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﯽادراک ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ 17ﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از دﻫﺎن ﻓﺮو ﻣﯽرود ،داﺧﻞ ﺷﮑﻢ
ﻣﯽﮔﺮدد و در ﻣﺒﺮز اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟ 18ﻟﯿﮑﻦ آﻧﭽﻪ از دﻫﺎن ﺑﺮآﯾﺪ ،از دل ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺳﺎزد19 .زﯾﺮا ﮐﻪ از دل ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،ﺧﯿﺎﻻت ﺑﺪ و ﻗﺘﻠﻬﺎ و زﻧﺎﻫﺎ و
ﻓﺴﻘﻬﺎ و دزدﯾﻬﺎ و ﺷﻬﺎدات دروغ و ﮐﻔﺮﻫﺎ20 .اﯾﻨﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮردن
ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﻧﺎﺷﺴﺘﻪ ،اﻧﺴﺎن را ﻧﺠﺲ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ«.
21ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،ﺑﻪ دﯾﺎر ﺻﻮر و ﺻﯿﺪون رﻓﺖ22 .ﻧﺎﮔﺎه زن ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﻪای از
آن ﺣﺪود ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﻓﺮﯾﺎدﮐﻨﺎن وی را ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﭘﺴﺮ داودا ،ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﮐﻦ زﯾﺮا دﺧﺘﺮ
ﻣﻦ ﺳﺨﺖ دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ23 «.ﻟﯿﮑﻦ ﻫﯿﭻ ﺟﻮاﺑﺶ ﻧﺪاد ﺗﺎ ﺷﺎﮔﺮدان او ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
»او را ﻣﺮﺧﺺ ﻓﺮﻣﺎی زﯾﺮا در ﻋﻘﺐ ﻣﺎ ﺷﻮرش ﻣﯽﮐﻨﺪ24 «.او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﺸﺪهام
ﻣﮕﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﻢ ﺷﺪه ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ25 «.ﭘﺲ آن زن آﻣﺪه ،او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﺮا ﯾﺎری ﮐﻦ26 «.در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻧﺎن ﻓﺮزﻧﺪان را ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻧﺰد ﺳﮕﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ27 «.ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﺑﻠﯽ ﺧﺪاوﻧﺪا ،زﯾﺮا ﺳﮕﺎن ﻧﯿﺰ از ﭘﺎرهﻫﺎی اﻓﺘﺎده ﺳﻔﺮه آﻗﺎﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ28 «.آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ» :ای زن! اﯾﻤﺎن ﺗﻮ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ! ﺗﻮ را ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﺧﻮاﻫﺶ ﺗﻮ ﺑﺸﻮد «.ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ،دﺧﺘﺮش ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ.

ﮐﺘﺎب ﻣﺘﯽ  /ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

1413

29ﻋﯿﺴﯽ از آﻧﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﮐﻨﺎره درﯾﺎی ﺟﻠﯿﻞ آﻣﺪ و ﺑﺮﻓﺮاز ﮐﻮه ﺑﺮآﻣﺪه ،آﻧﺠﺎ
ﺑﻨﺸﺴﺖ30 .و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ،ﻟﻨﮕﺎن و ﮐﻮران و ﮔﻨﮕﺎن و ﺷﻼن و ﺟﻤﻌﯽ از دﯾﮕﺮان را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ،
ﻧﺰد او آﻣﺪﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻋﯿﺴﯽ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ داد31 ،ﺑﻘﺴﻤﯽ ﮐﻪ آن ﺟﻤﺎﻋﺖ،
ﭼﻮن ﮔﻨﮕﺎن را ﮔﻮﯾﺎ و ﺷﻼن را ﺗﻨﺪرﺳﺖ و ﻟﻨﮕﺎن را ﺧﺮاﻣﺎن و ﮐﻮران را ﺑﯿﻨﺎ دﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪه،
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
32ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ دل ﺑﺴﻮﺧﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ
اﻟﺤﺎل ﺳﻪ روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮراک ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ اﯾﺸﺎن را
ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ ﻣﺒﺎدا در راه ﺿﻌﻒ ﮐﻨﻨﺪ33 «.ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از ﮐﺠﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺎ را
آﻧﻘﺪر ﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺒﻮه را ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ؟« 34ﻋﯿﺴﯽ اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :ﭼﻨﺪ ﻧﺎن دارﯾﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﻫﻔﺖ ﻧﺎن و ﻗﺪری از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻮﭼﮏ35 «.ﭘﺲ ﻣﺮدم را ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ36 .و آن ﻫﻔﺖ
ﻧﺎن و ﻣﺎﻫﯿﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺷﮑﺮ ﻧﻤﻮد و ﭘﺎره ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد داد و ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ آن ﺟﻤﺎﻋﺖ.
37و ﻫﻤﻪ ﺧﻮرده ،ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و از ﺧﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻫﻔﺖ زﻧﺒﯿﻞ ﭘﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ38 .و ﺧﻮرﻧﺪﮔﺎن،
ﺳﻮای زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ39 .ﭘﺲ آن ﮔﺮوه را رﺧﺼﺖ داد و ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﺷﺪه،
ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﺠﺪل آﻣﺪ.
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آﻧﮕﺎه ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن و ﺻﺪوﻗﯿﺎن ﻧﺰد او آﻣﺪه ،از روی اﻣﺘﺤﺎن از وی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ

آﯾﺘﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد2 .اﯾﺸﺎن را ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »در وﻗﺖ ﻋﺼﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﻫﻮا ﺧﻮش
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا آﺳﻤﺎن ﺳﺮخ اﺳﺖ؛ 3و ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ اﻣﺮوز ﻫﻮا ﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
آﺳﻤﺎن ﺳﺮخ و ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ای رﯾﺎﮐﺎران ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺻﻮرت آﺳﻤﺎن را ﺗﻤﯿﯿﺰ دﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻼﻣﺎت
زﻣﺎﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ! 4ﻓﺮﻗﻪ ﺷﺮﯾﺮ زﻧﺎﮐﺎر ،آﯾﺘﯽ ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ و آﯾﺘﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻋﻄﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺟﺰ آﯾﺖ
ﯾﻮﻧﺲ ﻧﺒﯽ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را رﻫﺎ ﮐﺮده ،رواﻧﻪ ﺷﺪ.
5و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﭼﻮن ﺑﺪان ﻃﺮف ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ6 .ﻋﯿﺴﯽ اﯾﺸﺎن
را ﮔﻔﺖ» :آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن و ﺻﺪوﻗﯿﺎن اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ!« 7ﭘﺲ اﯾﺸﺎن در ﺧﻮد
ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎن ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ8 «.ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ را درک ﻧﻤﻮده ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
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»ای ﺳﺴﺖ اﯾﻤﺎﻧﺎن ،ﭼﺮا در ﺧﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ از آﻧﺠﻬﺖ ﮐﻪ ﻧﺎن ﻧﯿﺎوردهاﯾﺪ؟ 9آﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه و
ﯾﺎد ﻧﯿﺎوردهاﯾﺪ آن ﭘﻨﺞ ﻧﺎن و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﭼﻨﺪ ﺳﺒﺪی را ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯿﺪ؟ 10و ﻧﻪ آن ﻫﻔﺖ ﻧﺎن و
ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﭼﻨﺪ زﻧﺒﯿﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯿﺪ؟« 11ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻧﺎن ﺷﻤﺎ را ﻧﮕﻔﺘﻢ
ﮐﻪ از ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن و ﺻﺪوﻗﯿﺎن اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ؟« 12آﻧﮕﺎه درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ از ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺎن ﺑﻠﮑﻪ
از ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن و ﺻﺪوﻗﯿﺎن ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
13و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﻓﯿﻠﭙﺲ آﻣﺪ ،از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺮدم ﻣﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻢ ﭼﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟« 14ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻌﻀﯽ ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه و ﺑﻌﻀﯽ
اﻟﯿﺎس و ﺑﻌﻀﯽ ارﻣﯿﺎ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻧﺒﯿﺎ15 «.اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟« 16ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮس
در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺗﻮﯾﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪای زﻧﺪه!« 17ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﺗﻮ
ای ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺎ! زﯾﺮا ﺟﺴﻢ و ﺧﻮن اﯾﻦ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﮐﺸﻒ ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺪر ﻣﻦ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ.
18و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯽ ﭘﻄﺮس و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﺨﺮه ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﺑﻮاب
ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺘﯿﻼ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ19 .و ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺳﭙﺎرم؛ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﺑﺒﻨﺪی در آﺳﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮدد و آﻧﭽﻪ در زﻣﯿﻦ ﮔﺸﺎﯾﯽ در آﺳﻤﺎن ﮔﺸﺎده ﺷﻮد20 «.آﻧﮕﺎه ﺷﺎﮔﺮدان
ﺧﻮد را ﻗﺪﻏﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ او ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ.
21و از آن زﻣﺎن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺧﺒﺮدادن آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ رﻓﺘﻦ او ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ و
زﺣﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺸﯿﺪن از ﻣﺸﺎﯾﺦ و رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن و در روز ﺳﻮم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ
ﺿﺮوری اﺳﺖ22 .و ﭘﻄﺮس او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮدن و ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﺷﺎ از ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ واﻗﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!« 23اﻣﺎ او ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﭘﻄﺮس را ﮔﻔﺖ» :دور ﺷﻮ از ﻣﻦ ای ﺷﯿﻄﺎن
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰش ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ ،زﯾﺮا ﻧﻪ اﻣﻮر اﻟﻬﯽ را ﺑﻠﮑﻪ اﻣﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ!« 24آﻧﮕﺎه
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده و ﺻﻠﯿﺐ
ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،از ﻋﻘﺐ ﻣﻦ آﯾﺪ25 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ،آن را ﻫﻼک ﺳﺎزد؛
اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﻫﻼک ﮐﻨﺪ ،آن را درﯾﺎﺑﺪ26 .زﯾﺮا ﺷﺨﺺ را ﭼﻪ ﺳﻮد دارد ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ را ﺑﺒﺮد و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺒﺎزد؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آدﻣﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﻓﺪای ﺟﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ؟
27زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ در ﺟﻼل ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺧﻮد و در آن وﻗﺖ ﻫﺮ
ﮐﺴﯽ را ﻣﻮاﻓﻖ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﺪ داد28 .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻠﮑﻮت ﺧﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،ذاﺋﻘﻪ ﻣﻮت را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺸﯿﺪ«.
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و ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ روز ،ﻋﯿﺴﯽ ،ﭘﻄﺮس و ﯾﻌﻘﻮب و ﺑﺮادرش ﯾﻮﺣﻨﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ،

اﯾﺸﺎن را در ﺧﻠﻮت ﺑﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮد2 .و در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻫﯿﺄت او ﻣﺘﺒﺪل ﮔﺸﺖ و ﭼﻬﺮهاش ﭼﻮن
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،درﺧﺸﻨﺪه و ﺟﺎﻣﻪاش ﭼﻮن ﻧﻮر ،ﺳﻔﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ3 .ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﯿﺎس ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺪه ،ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ4 .اﻣﺎ ﭘﻄﺮس ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﻮدن ﻣﺎ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ! اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ،ﺳﻪ ﺳﺎﯾﺒﺎن در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ و ﯾﮑﯽ ﺑﺠﻬﺖ ﻣﻮﺳﯽ و
دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﻟﯿﺎس5 «.و ﻫﻨﻮز ﺳﺨﻦ ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه اﺑﺮی درﺧﺸﻨﺪه ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪ و
اﯾﻨﮏ آوازی از اﺑﺮ در رﺳﯿﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﻣﻦ ﮐﻪ از وی ﺧﺸﻨﻮدم .او را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ!« 6و
ﭼﻮن ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ روی در اﻓﺘﺎده ،ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪﻧﺪ7 .ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه،
اﯾﺸﺎن را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ!« 8و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﮔﺸﻮده ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را
ﺟﺰ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ9 .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن از ﮐﻮه ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﻋﯿﺴﯽ اﯾﺸﺎن را ﻗﺪﻏﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ
»ﺗﺎ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد ،زﻧﻬﺎر اﯾﻦ رؤﯾﺎ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎز ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ10 «.ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ از او
ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺲ ﮐﺎﺗﺒﺎن ﭼﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﻟﯿﺎس اول آﯾﺪ؟« 11او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ:
»اﻟﺒﺘﻪ اﻟﯿﺎس ﻣﯽآﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎ را اﺻﻼح ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد12 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﺤﺎل اﻟﯿﺎس
آﻣﺪه اﺳﺖ و او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ وی ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ از اﯾﺸﺎن
زﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ13 «.آﻧﮕﺎه ﺷﺎﮔﺮدان درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪدﻫﻨﺪه ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺖ.
14و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﺰد ﺟﻤﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺷﺨﺼﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﻧﺰد وی زاﻧﻮ زده ،ﻋﺮض ﮐﺮد:
»15ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﮐﻦ زﯾﺮا ﻣﺼﺮوع و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺄﻟﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در آﺗﺶ و
ﻣﮑﺮرا در آب ﻣﯽاﻓﺘﺪ16 .و او را ﻧﺰد ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻮ آوردم ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ او را ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪ17 «.ﻋﯿﺴﯽ در
ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ای ﻓﺮﻗﻪ ﺑﯽاﯾﻤﺎن ﮐﺞ رﻓﺘﺎر ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﮔﺮدم؟ او را
ﻧﺰد ﻣﻦ آورﯾﺪ18 «.ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ او را ﻧﻬﯿﺐ داده ،دﯾﻮ از وی ﺑﯿﺮون ﺷﺪ و در ﺳﺎﻋﺖ ،آن ﭘﺴﺮ ﺷﻔﺎ
ﯾﺎﻓﺖ19 .اﻣﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪه ،در ﺧﻠﻮت از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭼﺮا ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ او را ﺑﯿﺮون
ﮐﻨﯿﻢ؟ 20ﻋﯿﺴﯽ اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ .زﯾﺮا ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،اﮔﺮ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ
ﻗﺪر داﻧﻪ ﺧﺮدﻟﯽ ﻣﯽداﺷﺘﯿﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﮐﻮه ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ و
ﻫﯿﭻ اﻣﺮی ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺎل ﻧﻤﯽﺑﻮد21 .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﺟﺰ ﺑﻪ دﻋﺎ و روزه ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽرود«.
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22و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن در ﺟﻠﯿﻞ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺮدم
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ23 ،و او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ و در روز ﺳﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ «.ﭘﺲ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺤﺰون ﺷﺪﻧﺪ.
24و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن وارد ﮐﻔﺮﻧﺎﺣﻮم ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺤﺼﻼن دو درﻫﻢ ﻧﺰد ﭘﻄﺮس آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ
اﺳﺘﺎد ﺷﻤﺎ دو درﻫﻢ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ؟« 25ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ «.و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪه ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮ او ﺳﺒﻘﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﻤﻌﻮن ،ﭼﻪ ﮔﻤﺎن داری؟ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن از ﭼﻪ ﮐﺴﺎن ﻋﺸﺮ و ﺟﺰﯾﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟
از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎ از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن؟« 26ﭘﻄﺮس ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ
ﯾﻘﯿﻨﺎ ﭘﺴﺮان آزادﻧﺪ! 27ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﯿﻢ ،ﺑﻪ ﮐﻨﺎره درﯾﺎ رﻓﺘﻪ ،ﻗﻼﺑﯽ ﺑﯿﻨﺪاز و اول
ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﻫﺎﻧﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎر درﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ .آن را
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺧﻮد ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﺪه!«
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در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ،ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻪ ﮐﺲ در ﻣﻠﮑﻮت

آﺳﻤﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ؟« 2آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ ﻃﻔﻠﯽ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮده ،در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ 3و ﮔﻔﺖ:
»ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻣﺜﻞ ﻃﻔﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ داﺧﻞ ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ4 .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد را ﻓﺮوﺗﻦ ﺳﺎزد ،ﻫﻤﺎن در ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن
ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ5 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﻔﻠﯽ را ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ6 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ ﺻﻐﺎر را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ،ﻟﻐﺰش دﻫﺪ او را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ
آوﯾﺨﺘﻪ ،در ﻗﻌﺮ درﯾﺎ ﻏﺮق ﻣﯽﺷﺪ!
»7وای ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻟﻐﺰﺷﻬﺎ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻻﺑﺪ اﺳﺖ از وﻗﻮع ﻟﻐﺰﺷﻬﺎ ،ﻟﯿﮑﻦ وای ﺑﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﻐﺰش ﺑﺎﺷﺪ8 .ﭘﺲ اﮔﺮ دﺳﺘﺖ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺖ ﺗﻮ را ﺑﻠﻐﺰاﻧﺪ ،آن را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده ،از ﺧﻮد دور
اﻧﺪاز زﯾﺮا ﺗﻮ را ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﮓ ﯾﺎ ﺷﻞ داﺧﻞ ﺣﯿﺎت ﺷﻮی از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﯾﺎ دو ﭘﺎ در ﻧﺎر
ﺟﺎوداﻧﯽ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮی9 .و اﮔﺮ ﭼﺸﻤﺖ ﺗﻮ را ﻟﻐﺰش دﻫﺪ ،آن را ﻗﻠﻊ ﮐﺮده ،از ﺧﻮد دور اﻧﺪاز زﯾﺮا ﺗﻮ
را ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ وارد ﺣﯿﺎت ﺷﻮی ،از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ دو ﭼﺸﻢ در آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮی.
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»10زﻧﻬﺎر ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺻﻐﺎر را ﺣﻘﯿﺮ ﻣﺸﻤﺎرﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ اﯾﺸﺎن داﺋﻤﺎ
در آﺳﻤﺎن روی ﭘﺪر ﻣﺮا ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ11 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻢ ﺷﺪه
را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ12 .ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﺻﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﮔﻢ ﺷﻮد،
آﯾﺎ آن ﻧﻮد و ﻧﻪ را ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺎر ﻧﻤﯽﮔﺬارد و ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی آن ﮔﻢ ﺷﺪه ﻧﻤﯽرود؟ 13و اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎ آن را
درﯾﺎﺑﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺮ آن ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ از آن ﻧﻮد و ﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻢ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
14ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراده ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮﭼﮑﺎن ﻫﻼک ﮔﺮدد.
»15و اﮔﺮ ﺑﺮادرت ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮو و او را ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و او در ﺧﻠﻮت اﻟﺰام ﮐﻦ.
ﻫﺮﮔﺎه ﺳﺨﻦ ﺗﻮ را ﮔﻮش ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺮادر ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺘﯽ؛ 16و اﮔﺮ ﻧﺸﻨﻮد ،ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﺮدار ﺗﺎ از زﺑﺎن دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺷﺎﻫﺪ ،ﻫﺮ ﺳﺨﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد17 .و اﮔﺮ ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن را رد ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﺑﮕﻮ .و اﮔﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ ،در ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ18 .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
آﻧﭽﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﺪﯾﺪ ،در آﺳﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺸﺎﯾﯿﺪ ،در آﺳﻤﺎن ﮔﺸﻮده ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ19 .ﺑﺎز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﺮ ﮔﺎه دو ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻦ درﺑﺎره ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺘﻔﻖ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻫﺮآﯾﻨﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﻣﻦ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ20 .زﯾﺮا ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دو ﯾﺎ
ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﺠﺎ درﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮم«.
21آﻧﮕﺎه ﭘﻄﺮس ﻧﺰد او آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮادرم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺎ ورزد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
او را آﻣﺮزﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ؟« 22ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ
ﻫﻔﺘﺎد ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ! 23از آﻧﺠﻬﺖ ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد اراده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
داﺷﺖ24 .و ﭼﻮن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻮد ،ﺷﺨﺼﯽ را ﻧﺰد او آوردﻧﺪ ﮐﻪ ده ﻫﺰار ﻗﻨﻄﺎر ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﮑﺎر
ﺑﻮد25 .و ﭼﻮن ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﻗﺎﯾﺶ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ او را ﺑﺎ زن و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺗﻤﺎم
ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ او ﻓﺮوﺧﺘﻪ ،ﻃﻠﺐ را وﺻﻮل ﮐﻨﻨﺪ26 .ﭘﺲ آن ﻏﻼم رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮد و
ﮔﻔﺖ" :ای آﻗﺎ ﻣﺮا ﻣﻬﻠﺖ ده ﺗﺎ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ ادا ﮐﻨﻢ27 ".آﻧﮕﺎه آﻗﺎی آن ﻏﻼم ﺑﺮ وی ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﻮده،
او را رﻫﺎ ﮐﺮد و ﻗﺮض او را ﺑﺨﺸﯿﺪ28 .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن آن ﻏﻼم ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﻘﻄﺎران ﺧﻮد را
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از او ﺻﺪ دﯾﻨﺎر ﻃﻠﺐ داﺷﺖ .او را ﺑﮕﺮﻓﺖ و ﮔﻠﻮﯾﺶ را ﻓﺸﺮده ،ﮔﻔﺖ" :ﻃﻠﺐ ﻣﺮا ادا ﮐﻦ!"
29ﭘﺲ آن ﻫﻤﻘﻄﺎر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی او اﻓﺘﺎده ،اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ" :ﻣﺮا ﻣﻬﻠﺖ ده ﺗﺎ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ رد
ﮐﻨﻢ30 ".اﻣﺎ او ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ رﻓﺘﻪ ،او را در زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﻗﺮض را ادا ﮐﻨﺪ31 .ﭼﻮن ﻫﻤﻘﻄﺎران
وی اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه ،رﻓﺘﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻨﺪ32 .آﻧﮕﺎه
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ﻣﻮﻻﯾﺶ او را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ" :ای ﻏﻼم ﺷﺮﯾﺮ ،آﯾﺎ ﺗﻤﺎم آن ﻗﺮض را ﻣﺤﺾ ﺧﻮاﻫﺶ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻧﺒﺨﺸﯿﺪم؟ 33ﭘﺲ آﯾﺎ ﺗﻮ را ﻧﯿﺰ ﻻزم ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻘﻄﺎر ﺧﻮد رﺣﻢ ﮐﻨﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ رﺣﻢ
ﮐﺮدم؟" 34ﭘﺲ ﻣﻮﻻی او در ﻏﻀﺐ ﺷﺪه ،او را ﺑﻪ ﺟﻼدان ﺳﭙﺮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺮض را ﺑﺪﻫﺪ35 .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮد را از دل
ﻧﺒﺨﺸﺪ«.
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و ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ ،از ﺟﻠﯿﻞ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺣﺪود

ﯾﻬﻮدﯾﻪ از آن ﻃﺮف اردن آﻣﺪ2 .و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر از ﻋﻘﺐ او آﻣﺪﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را در آﻧﺠﺎ ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
3ﭘﺲ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ او را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻣﺮد ،زن ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﻃﻼق دﻫﺪ؟« 4او در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ در اﺑﺘﺪا اﯾﺸﺎن را ﻣﺮد
و زن آﻓﺮﯾﺪ5 ،و ﮔﻔﺖ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮد ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮده ،ﺑﻪ زن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و ﻫﺮ
دو ﯾﮏ ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؟ 6ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻌﺪ از آن دو ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ را ﺧﺪا
ﭘﯿﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺟﺪا ﻧﺴﺎزد7 «.ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺲ از ﺑﻬﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ زن را ﻃﻼﻗﻨﺎﻣﻪ
دﻫﻨﺪ و ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ؟« 8اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ ﺷﻤﺎ ،ﺷﻤﺎ را اﺟﺎزت داد ﮐﻪ زﻧﺎن
ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﯿﺪ .ﻟﯿﮑﻦ از اﺑﺘﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد9 .و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﺮ ﮐﻪ زن ﺧﻮد را ﺑﻐﯿﺮ ﻋﻠﺖ زﻧﺎ
ﻃﻼق دﻫﺪ و دﯾﮕﺮی را ﻧﮑﺎح ﮐﻨﺪ ،زاﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ زن ﻣﻄﻠﻘﻪای را ﻧﮑﺎح ﮐﻨﺪ ،زﻧﺎ ﮐﻨﺪ«.
10ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺣﮑﻢ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ زن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮑﺎح ﻧﮑﺮدن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ!«
11اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﻦ ﮐﻼم را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ12 .زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺧﺼﯽﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺼﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﺧﺼﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺧﺼﯽﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺧﻮد را ﺧﺼـﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .آﻧﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﺒﻮل
دارد ﺑﭙﺬﯾﺮد«.
13آﻧﮕﺎه ﭼﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﮏ را ﻧﺰد او آوردﻧﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎده ،دﻋﺎ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺷﺎﮔﺮدان ،اﯾﺸﺎن را ﻧﻬﯿﺐ دادﻧﺪ14 .ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﮕﺬارﯾﺪ و از آﻣﺪن ﻧﺰد ﻣﻦ،
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اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﻊ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن از ﻣﺜﻞ اﯾﻨﻬﺎ اﺳﺖ15 «.و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﮔﺬارده از آن ﺟﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪ.
16ﻧﺎﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ آﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺎد ﻧﯿﮑﻮ ،ﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ
ﯾﺎﺑﻢ؟« 17وی را ﮔﻔﺖ» :از ﭼﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮا ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﯽ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﮑﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺰ ﺧﺪا ﻓﻘﻂ.
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ داﺧﻞ ﺣﯿﺎت ﺷﻮی ،اﺣﮑﺎم را ﻧﮕﺎه دار18 «.ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﮐﺪام اﺣﮑﺎم؟« ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ:
»ﻗﺘﻞ ﻣﮑﻦ ،زﻧﺎ ﻣﮑﻦ ،دزدی ﻣﮑﻦ ،ﺷﻬﺎدت دروغ ﻣﺪه19 ،و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺣﺮﻣﺖ دار و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد دوﺳﺖ دار20 «.ﺟﻮان وی را ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ را از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪام.
دﯾﮕﺮ ﻣﺮا ﭼﻪ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ؟« 21ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮی ،رﻓﺘﻪ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد را
ﺑﻔﺮوش و ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﺑﺪه ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﮔﻨﺠﯽ ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ؛ و آﻣﺪه ﻣﺮا ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﻤﺎ22 «.ﭼﻮن ﺟﻮان
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،دل ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ،ﺑﺮﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎل ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ.
23ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت
آﺳﻤﺎن ﺑﻪ دﺷﻮاری داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد24 .و ﺑﺎز ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺷﺘﺮ از ﺳﻮراخ ﺳﻮزن،
آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ از دﺧﻮل ﺷﺨﺺ دوﻟﺘﻤﻨﺪ در ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا25 «.ﺷﺎﮔﺮدان ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻐﺎﯾﺖ ﻣﺘﺤﯿﺮ
ﮔﺸﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ؟« 26ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد اﻧﺴﺎن اﯾﻦ
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ27 «.آﻧﮕﺎه ﭘﻄﺮس در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺗﻮ را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﻣﺎ را ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟« 28ﻋﯿﺴﯽ اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ:
»ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،در ﻣﻌﺎد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ
ﺟﻼل ﺧﻮد ﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دوازده ﮐﺮﺳﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺑﺮ دوازده ﺳﺒﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داوری ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
29و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﻣﻦ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺮادران ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮان ﯾﺎ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﯾﺎ زن ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎ زﻣﯿﻨﻬﺎ
را ﺗﺮک ﮐﺮد ،ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و وارث ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ30 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺴﺎ اوﻟﯿﻦ ﮐﻪ
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ،اوﻟﯿﻦ!
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»زﯾﺮا ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪای را ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻪ

ﺑﺠﻬﺖ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺰد ﺑﮕﯿﺮد2 .ﭘﺲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻪ ،روزی ﯾﮏ دﯾﻨﺎر ﻗﺮار داده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد3 .و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻮم ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را در ﺑﺎزار ﺑﯿﮑﺎر اﯾﺴﺘﺎده دﯾﺪ.
4اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ" :ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮوﯾﺪ و آﻧﭽﻪ ﺣﻖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻢ ".ﭘﺲ
رﻓﺘﻨﺪ5 .ﺑﺎز ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺸﻢ و ﻧﻬﻢ رﻓﺘﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮد6 .و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ رﻓﺘﻪ،
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﮑﺎر اﯾﺴﺘﺎده ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ" :از ﺑﻬﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ روز در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﮑﺎر
اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﺪ؟" 7ﮔﻔﺘﻨﺪش" :ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺰد ﻧﮕﺮﻓﺖ ".ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ" :ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺑﺮوﯾﺪ و ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ8 ".و ﭼﻮن وﻗﺖ ﺷﺎم رﺳﯿﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ" :ﻣﺰدوران را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،از آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﻣﺰد اﯾﺸﺎن را ادا ﮐﻦ9 ".ﭘﺲ ﯾﺎزده ﺳﺎﻋﺘﯿﺎن
آﻣﺪه ،ﻫﺮ ﻧﻔﺮی دﯾﻨﺎری ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ10 .و اوﻟﯿﻦ آﻣﺪه ،ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .وﻟﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ
ﻫﺮ ﻧﻔﺮی دﯾﻨﺎری ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ11 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده12 ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ "اﯾﻦ
آﺧﺮﯾﻦ ،ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ و ﺣﺮارت روز ﮔﺮدﯾﺪهاﯾﻢ
ﻣﺴﺎوی ﺳﺎﺧﺘﻪای؟" 13او در ﺟﻮاب ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ" :ای رﻓﯿﻖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻇﻠﻤﯽ ﻧﮑﺮدم .ﻣﮕﺮ ﺑﻪ
دﯾﻨﺎری ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﺮار ﻧﺪادی؟ 14ﺣﻖ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮو .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪﯾﻦ آﺧﺮی ﻣﺜﻞ ﺗﻮ دﻫﻢ15 .آﯾﺎ ﻣﺮا
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎل ﺧﻮد آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮑﻨﻢ؟ ﻣﮕﺮ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺪ اﺳﺖ از آن رو ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﮑﻮ
ﻫﺴﺘﻢ؟" 16ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻟﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ و آﺧﺮﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﮐﻢ«.
17و ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽرﻓﺖ ،دوازده ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮد را در اﺛﻨﺎی راه ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﻃﻠﺒﯿﺪه
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ»18 :اﯾﻨﮏ ﺑﻪﺳﻮی اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽروﯾﻢ و ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﮑﻢ ﻗﺘﻞ او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد19 ،و او را ﺑﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﭙﺮد ﺗﺎ او را اﺳﺘﻬﺰا
ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زﻧﻨﺪ و ﻣﺼﻠﻮب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در روز ﺳﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ«.
20آﻧﮕﺎه ﻣﺎدر دو ﭘﺴﺮ زﺑﺪی ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﻧﺰد وی آﻣﺪه و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮده ،از او ﭼﯿﺰی
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد21 .ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺶ داری؟« ﮔﻔﺖ» :ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ دو ﭘﺴﺮ ﻣﻦ در ﻣﻠﮑﻮت ﺗﻮ،
ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﺳﺖ راﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺗﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ22 «.ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﭼﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﮐﺎﺳﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﻧﻮﺷﻢ ،ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ و ﺗﻌﻤﯿﺪی را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ،
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ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ؟« ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ23 «.اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :اﻟﺒﺘﻪ از ﮐﺎﺳﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺗﻌﻤﯿﺪی را
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻣﻦ ،از آن ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪﻫﻢ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪرم ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
24اﻣﺎ ﭼﻮن آن ده ﺷﺎﮔﺮد ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺮ آن دو ﺑﺮادر ﺑﻪ دل رﻧﺠﯿﺪﻧﺪ25 .ﻋﯿﺴﯽ اﯾﺸﺎن را ﭘﯿﺶ
ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :آﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﺎم اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﺮوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و رؤﺳﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﻠﻄﻨﺪ.
26ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺰرگ ﮔﺮدد ،ﺧﺎدم
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ27 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪم ﺑـﻮد ،ﻏﻼم ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ28 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن
ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺪوم ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را در راه ﺑﺴﯿﺎری ﻓﺪا ﺳﺎزد«.
29و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ارﯾﺤﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر از ﻋﻘﺐ او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ30 .ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه دو
ﻣﺮد ﮐﻮر ﮐﻨﺎر راه ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ در ﮔﺬر اﺳﺖ ،ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا،
ﭘﺴﺮ داودا ،ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﮐﻦ!« 31و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻠﻖ اﯾﺸﺎن را ﻧﻬﯿﺐ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻓﺮﯾﺎدﮐﻨﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﭘﺴﺮ داودا ،ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ!« 32ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﺴﺘﺎده ،ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ
ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻨﻢ؟« 33ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﺎز ﮔﺮدد!«
34ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﻮده ،ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﻨﺎ ﮔﺸﺘﻪ ،از ﻋﻘﺐ او رواﻧﻪ
ﺷﺪﻧﺪ.
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و ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪه ،وارد ﺑﯿﺖ ﻓﺎﺟﯽ ﻧﺰد ﮐﻮه زﯾﺘﻮن ﺷﺪﻧﺪ.

آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ دو ﻧﻔﺮ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎده2 ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻦ ﻗﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی
ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺑﺮوﯾﺪ و در ﺣﺎل ،اﻻﻏﯽ ﺑﺎ ﮐﺮﻫﺎش ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .آﻧﻬﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﻧﺰد ﻣﻦ آورﯾﺪ.
3و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪﯾﻨﻬﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارد ﮐﻪ ﻓﯽاﻟﻔﻮر آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ
ﻓﺮﺳﺘﺎد4 «.و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ واﻗﻊ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد 5ﮐﻪ »دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن را ﮔﻮﯾﯿﺪ
اﯾﻨﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺳﻮاره ﺑﺮ ﺣﻤﺎر و ﺑﺮ ﮐﺮه اﻻغ6 «.ﭘﺲ ﺷﺎﮔﺮدان رﻓﺘﻪ،
آﻧﭽﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﻌﻤﻞ آوردﻧﺪ 7و اﻻغ را ﺑﺎ ﮐﺮه آورده ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و او ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﻮار ﺷﺪ8 .و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ،رﺧﺘﻬﺎی ﺧﻮد را در راه ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺟﻤﻌﯽ از
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درﺧﺘﺎن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﺑﺮﯾﺪه ،در راه ﻣﯽﮔﺴﺘﺮدﻧﺪ9 .و ﺟﻤﻌﯽ از ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ او رﻓﺘﻪ ،ﻓﺮﯾﺎدﮐﻨﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﻫﻮﺷﯿﻌﺎﻧﺎ ﭘﺴﺮ داودا ،ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآﯾﺪ! ﻫﻮﺷﯿﻌﺎﻧﺎ در اﻋﻠﯽ' ﻋﻠﯿﯿﻦ!« 10و
ﭼﻮن وارد اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ ﺑﻪ آﺷﻮب آﻣﺪه ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟« 11آن ﮔﺮوه ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺒﯽ از ﻧﺎﺻﺮه ﺟﻠﯿﻞ«.
12ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ داﺧﻞ ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪا ﮔﺸﺘﻪ ،ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮد و ﺗﺨﺘﻬﺎی ﺻﺮاﻓﺎن و ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی ﮐﺒﻮﺗﺮﻓﺮوﺷﺎن را واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ13 .و اﯾﺸﺎن
را ﮔﻔﺖ» :ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ دﻋﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻐﺎره دزداﻧﺶ
ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ14 «.و ﮐﻮران و ﺷﻼن در ﻫﯿﮑﻞ ،ﻧﺰد او آﻣﺪﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
15اﻣﺎ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﺎﺗﺒﺎن ﭼﻮن ﻋﺠﺎﯾﺒﯽ ﮐﻪ از او ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﮐﻮدﮐﺎن را ﮐﻪ در
ﻫﯿﮑﻞ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورده» ،ﻫﻮﺷﯿﻌﺎﻧﺎ ﭘﺴﺮ داودا« ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ دﯾﺪﻧﺪ ،ﻏﻀﺒﻨﺎک ﮔﺸﺘﻪ16 ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﻧﻤﯽﺷﻨﻮی آﻧﭽﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟« ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ»:ﺑﻠﯽ ﻣﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ از دﻫﺎن
ﮐﻮدﮐﺎن و ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎن ﺣﻤﺪ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﯽ؟« 17ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را واﮔﺬارده ،از ﺷﻬﺮ ﺑﺴﻮی ﺑﯿﺖﻋﻨﯿﺎ
رﻓﺘﻪ ،در آﻧﺠﺎ ﺷﺐ را ﺑﺴﺮ ﺑﺮد.
18ﺑﺎﻣﺪادان ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪ19 .و در ﮐﻨﺎره راه ﯾﮏ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ
دﯾﺪه ،ﻧﺰد آن آﻣﺪ و ﺟﺰ ﺑﺮگ ﺑﺮ آن ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﭘﺲ آن را ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﻮه ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ
ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺸﻮد!« ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ﺧﺸﮑﯿﺪ! 20ﭼﻮن ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ اﯾﻦ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪه،
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر زود درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ!« 21ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮآﯾﻨﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﮔﺮ اﯾﻤﺎن ﻣﯽداﺷﺘﯿﺪ و ﺷﮏ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ﺷﺪ
ﻣﯽﮐﺮدﯾـﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺪﯾـﻦ ﮐﻮه ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ "ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ درﯾﺎ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮ" ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ22 .و
ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ دﻋﺎ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ«.
23و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ درآﻣﺪه ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد ،رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻗﻮم ﻧﺰد او آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﺪرت اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﺗﻮ داده اﺳﺖ؟« 24ﻋﯿﺴﯽ در
ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ .اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮﯾﯿﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﯾﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ25 :ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺤﯿﯽ از ﮐﺠﺎ ﺑﻮد؟ از آﺳﻤﺎن ﯾﺎ از اﻧﺴﺎن؟« اﯾﺸﺎن
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﮔﺮ ﮔﻮﯾﯿﻢ از آﺳﻤﺎن ﺑﻮد ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﮔﻮﯾﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻪ وی اﯾﻤﺎن
ﻧﯿﺎوردﯾﺪ26 .و اﮔﺮ ﮔﻮﯾﯿﻢ از اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ،از ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﯾﺤﯿﯽ را ﻧﺒﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ27 «.ﭘﺲ
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در ﺟﻮاب ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ «.ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﺪرت اﯾﻦ
ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯽﮐﻨﻢ.
»28ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻪ ﮔﻤﺎن دارﯾﺪ؟ ﺷﺨﺼﯽ را دو ﭘﺴﺮ ﺑﻮد .ﻧﺰد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ" :ای ﻓﺮزﻧﺪ
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻦ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮ29 ".در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ" :ﻧﺨﻮاﻫﻢ رﻓﺖ ".اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺮﻓﺖ30 .و ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ .او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ" :ای آﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﯽروم".
وﻟﯽ ﻧﺮﻓﺖ31 .ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺧﻮاﻫﺶ ﭘﺪر را ﺑﺠﺎ آورد؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اوﻟﯽ «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان و ﻓﺎﺣﺸﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ داﺧﻞ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ،
32زاﻧﺮو ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ از راه ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﻣﺪ و ﺑﺪو اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان و ﻓﺎﺣﺸﻪﻫﺎ ﺑﺪو
اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﭼﻮن دﯾﺪﯾﺪ ،آﺧﺮ ﻫﻢ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺸﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪو اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ.
»33و ﻣﺜﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ :ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ،ﺧﻄﯿﺮهای ﮔﺮدش
ﮐﺸﯿﺪ و ﭼﺮﺧﺸﺘﯽ در آن ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺟﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ آن را ﺑﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺳﭙﺮده ،ﻋﺎزم ﺳﻔﺮ ﺷﺪ34 .و
ﭼﻮن ﻣﻮﺳﻢ ﻣﯿﻮه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد را ﻧﺰد دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﯿﻮهﻫﺎی او را ﺑﺮدارﻧﺪ35 .اﻣﺎ
دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻏﻼﻣﺎﻧﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻌﻀﯽ را زدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ36 .ﺑﺎز
ﻏﻼﻣﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ37 .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺴﺮ ﺧﻮد
را ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ" :ﭘﺴﺮ ﻣﺮا ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ38 ".اﻣﺎ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﭼﻮن ﭘﺴﺮ را دﯾﺪﻧﺪ
ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ" :اﯾﻦ وارث اﺳﺖ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ او را ﺑﮑﺸﯿﻢ و ﻣﯿﺮاﺛﺶ را ﺑﺒﺮﯾﻢ39 ".آﻧﮕﺎه او را ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺑﯿﺮون ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن اﻓﮑﻨﺪه ،ﮐﺸﺘﻨﺪ40 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن آﯾﺪ ،ﺑﻪ آن دﻫﻘﺎﻧﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟«
41ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻟﺒﺘﻪ آن ﺑﺪﮐﺎران را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎغ را ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﭙﺮد
ﮐﻪ ﻣﯿﻮهﻫﺎﯾﺶ را در ﻣﻮﺳﻢ ﺑﺪو دﻫﻨﺪ«.
42ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﮕﺮ در ﮐﺘﺐ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯽ را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎراﻧﺶ رد
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺳﺮ زاوﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪ و در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ43 .از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا از ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻮهاش را ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﻋﻄﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ44 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺳﻨﮓ اﻓﺘﺪ ،ﻣﻨﮑﺴﺮ ﺷﻮد و اﮔﺮ آن ﺑﺮ ﮐﺴﯽ اﻓﺘﺪ ،ﻧﺮﻣﺶ ﺳﺎزد45 «.و
ﭼﻮن رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﻣﺜﻠﻬﺎﯾﺶ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ46 .و ﭼﻮن
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻣﺮدم ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او را ﻧﺒﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
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و ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺜﻠﻬﺎ اﯾﺸﺎن را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﻣﻠﮑﻮت

آﺳﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺮوﺳﯽ ﮐﺮد3 .و ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ
دﻋﻮتﺷﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ4 .ﺑﺎز ﻏﻼﻣﺎن دﯾﮕﺮ رواﻧﻪ ﻧﻤﻮده ،ﻓﺮﻣﻮد:
"دﻋﻮتﺷﺪﮔﺎن را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺧﻮان ﺧﻮد را ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪام و ﮔﺎوان و ﭘﺮوارﯾﻬﺎی ﻣﻦ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﻣﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ5 ".وﻟﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده ،راه ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،
ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺧﻮﯾﺶ رﻓﺖ6 .و دﯾﮕﺮان ﻏﻼﻣﺎن او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،دﺷﻨﺎم داده،
ﮐﺸﺘﻨﺪ7 .ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪ ،ﻏﻀﺐ ﻧﻤﻮده ،ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎده ،آن ﻗﺎﺗﻼن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ و
ﺷﻬﺮ اﯾﺸﺎن را ﺑﺴﻮﺧﺖ8 .آﻧﮕﺎه ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮﻣﻮد" :ﻋﺮوﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ؛ ﻟﯿﮑﻦ دﻋﻮت ﺷﺪﮔﺎن
ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ9 .اﻵن ﺑﻪ ﺷﻮارع ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ10 ".ﭘﺲ آن
ﻏﻼﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ راﻫﻬﺎ رﻓﺘﻪ ،ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﻫﺮ ﮐﻪ را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺮوﺳﯽ از
ﻣﺠﻠﺴﯿﺎن ﻣﻤﻠﻮ ﮔﺸﺖ11 .آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺠﻬﺖ دﯾﺪن اﻫﻞ ﻣﺠﻠﺲ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺷﺨﺼﯽ را در آﻧﺠﺎ
دﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﺮوﺳﯽ در ﺑﺮ ﻧﺪارد12 .ﺑﺪو ﮔﻔﺖ" :ای ﻋﺰﯾﺰ ﭼﻄﻮر در اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪی و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺟﺎﻣﻪ
ﻋﺮوﺳﯽ در ﺑﺮ ﻧﺪاری؟" او ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ13 .آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮﻣﻮد" :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را
دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮدارﯾﺪ و در ﻇﻠﻤﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺪازﯾﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ و ﻓﺸﺎر دﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ14 ".زﯾﺮا
ﻃﻠﺒﯿﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﮐﻢ«.
15ﭘﺲ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن رﻓﺘﻪ ،ﺷﻮرا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر او را در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻧﺪ16 .و ﺷﺎﮔﺮدان
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﯿﺮودﯾﺎن ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﺳﺘﺎدا ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﺎدق ﻫﺴﺘﯽ و ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪا را ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ و از ﮐﺴﯽ ﺑﺎک ﻧﺪاری زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﯽﻧﮕﺮی17 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ
رأی ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ .آﯾﺎ ﺟﺰﯾﻪ دادن ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮ رواﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟« 18ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺮارت اﯾﺸﺎن را درک ﮐﺮده،
ﮔﻔﺖ» :ای رﯾﺎﮐﺎران ،ﭼﺮا ﻣﺮا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ 19ﺳﮑﻪ ﺟﺰﯾﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﺪ «.اﯾﺸﺎن دﯾﻨﺎری ﻧﺰد
وی آوردﻧﺪ20 .ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺻﻮرت و رﻗﻢ از آن ﮐﯿﺴﺖ؟« 21ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از آن ﻗﯿﺼﺮ«.
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎل ﻗﯿﺼﺮ را ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮ ادا ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺎل ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﺪا!« 22ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ،
ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪﻧﺪ و او را واﮔﺬارده ،ﺑﺮﻓﺘﻨﺪ.
23و در ﻫﻤﺎن روز ،ﺻﺪوﻗﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺰد او آﻣﺪه ،ﺳﺆال ﻧﻤﻮده24 ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ای اﺳﺘﺎد ،ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﯽاوﻻد ﺑﻤﯿﺮد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮادرش زن او را ﻧﮑﺎح ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﺮای
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ﺑﺮادر ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ25 .ﺑﺎری در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻫﻔﺖ ﺑﺮادر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اول زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻤﺮد و ﭼﻮن
اوﻻدی ﻧﺪاﺷﺖ زن را ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺗﺮک ﮐﺮد26 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻣﯿﻦ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ27 .و آﺧﺮ
از ﻫﻤﻪ آن زن ﻧﯿﺰ ﻣﺮد28 .ﭘﺲ او در ﻗﯿﺎﻣﺖ ،زن ﮐﺪام ﯾﮏ از آن ﻫﻔﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ او
را داﺷﺘﻨﺪ؟« 29ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﮔﻤﺮاه ﻫﺴﺘﯿﺪ از اﯾﻦ رو ﮐﻪ ﮐﺘﺎب و ﻗﻮت ﺧﺪا را در
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ30 ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﻧﻪ ﻧﮑﺎح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺧﺪا در
آﺳﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ31 .اﻣﺎ درﺑﺎره ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮدﮔﺎن ،آﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﯾﺪ ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ،
32ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺧﺪای اﺳﺤﺎق و ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب؟ ﺧﺪا ،ﺧﺪای ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﺧﺪای زﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ«.
33و آن ﮔﺮوه ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،از ﺗﻌﻠﯿﻢ وی ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ34 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺻﺪوﻗﯿﺎن را ﻣﺠﺎب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ35 .و ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮد ،از وی ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ
اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺆال ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»36 :ای اﺳﺘﺎد ،ﮐﺪام ﺣﮑﻢ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ؟« 37ﻋﯿﺴﯽ وی را
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ دل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻔﺲ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﮑﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎ38 .اﯾﻦ
اﺳﺖ ﺣﮑﻢ اول و اﻋﻈﻢ39 .و دوم ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎ40 .ﺑﺪﯾﻦ
دو ﺣﮑﻢ ،ﺗﻤﺎم ﺗﻮرات و ﺻﺤﻒ اﻧﺒﯿﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ«.
41و ﭼﻮن ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﯿﺴﯽ از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه42 ،ﮔﻔﺖ» :درﺑﺎره ﻣﺴﯿﺢ ﭼﻪ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ؟ او ﭘﺴﺮ ﮐﯿﺴﺖ؟« ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺴﺮ داود43 «.اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﭼﻄﻮر داود در روح ،او
را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؟ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ"44 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻦ
ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ را ﭘﺎیاﻧﺪاز ﺗﻮ ﺳﺎزم45 ".ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه داود او را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺴﺮش
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟« 46و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻗﺪرت ﺟﻮاب وی ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ از آن روز دﯾﮕﺮ ﺟﺮأت ﺳﺆال
ﮐﺮدن از او ﻧﻤﻮد.
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آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ آن ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده2 ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎﺗﺒﺎن و

ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ3 .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ و ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺜﻞ
اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن ﻣﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ4 .زﯾﺮا ﺑﺎرﻫﺎی ﮔﺮان و دﺷﻮار را ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﺮ دوش
ﻣﺮدم ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ و ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺖ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ5 .و ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺣﻤﺎﯾﻠﻬﺎی ﺧﻮد را ﻋﺮﯾﺾ و داﻣﻨﻬﺎی ﻗﺒﺎی ﺧﻮد را ﭘﻬﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ،
6و ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﺿﯿﺎﻓﺘﻬﺎ و ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی ﺻﺪر در ﮐﻨﺎﯾﺲ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ7 ،و ﺗﻌﻈﯿﻢ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ
را و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺸﺎن را آﻗﺎ آﻗﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ8 .ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ آﻗﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺸﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا اﺳﺘﺎد ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺮادراﻧﯿﺪ9 .و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣﺨﻮاﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ10 .و ﭘﯿﺸﻮا ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺸﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺸﻮای ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﯿﺢ11 .و
ﻫﺮ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺎدم ﺷﻤﺎ ﺑﻮد12 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺴﺖ ﮔﺮدد و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد
را ﻓﺮوﺗﻦ ﺳﺎزد ﺳﺮاﻓﺮاز ﮔﺮدد.
»13وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن رﯾﺎﮐﺎر ﮐﻪ در ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن را ﺑﻪ روی ﻣﺮدم
ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮد داﺧﻞ آن ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ و داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن را از دﺧﻮل ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ14 .وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ای ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن رﯾﺎﮐﺎر ،زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻮهزﻧﺎن را ﻣﯽﺑﻠﻌﯿﺪ و از روی رﯾﺎ ﻧﻤﺎز را ﻃﻮﯾﻞ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؛ از آﻧﺮو ﻋﺬاب ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ15 .وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن رﯾﺎﮐﺎر ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﺮ و ﺑﺤﺮ را ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﯾﺪی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻮن ﭘﯿﺪا ﺷﺪ او را دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺴﺖﺗﺮ از ﺧﻮد ،ﭘﺴﺮ
ﺟﻬﻨﻢ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ! 16وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﮐﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ "ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﺑﺎﮐﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻼی ﻫﯿﮑﻞ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﺑﺎﯾﺪ وﻓﺎ ﮐﻨﺪ17 ".ای ﻧﺎداﻧﺎن و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ،آﯾﺎ ﮐﺪام
اﻓﻀﻞ اﺳﺖ؟ ﻃﻼ ﯾﺎ ﻫﯿﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻃﻼ را ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺳﺎزد؟ "18و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﺑﺎﮐﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ،ﺑﺎﯾﺪ ادا ﮐﻨﺪ19 ".ای ﺟﻬﺎل و ﮐﻮران،
ﮐﺪام اﻓﻀﻞ اﺳﺖ؟ ﻫﺪﯾﻪ ﯾﺎ ﻣﺬﺑﺢ ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 20ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺴﻢ
ﺧﻮرد ،ﺑﻪ آن و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ؛ 21و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ،ﺑﻪ آن و
ﺑﻪ او ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ،ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ؛ 22و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ،ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﺪا و
ﺑﻪ او ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ.
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»23وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن رﯾﺎﮐﺎر ﮐﻪ ﻧﻌﻨﺎع و ﺷﺒﺖ و زﯾﺮه را ﻋﺸﺮ ﻣﯽدﻫﯿﺪ و
اﻋﻈﻢ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺖ و رﺣﻤﺖ و اﯾﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﯾﺪ! ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ
آورده ،اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺮک ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ24 .ای رﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﮐﻮر ﮐﻪ ﭘﺸﻪ را ﺻﺎﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺷﺘﺮ را ﻓﺮو
ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ! 25وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن رﯾﺎﮐﺎر ،از آن رو ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﯿﺎﻟﻪ و ﺑﺸﻘﺎب را ﭘﺎک
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و درون آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻠﻮ از ﺟﺒﺮ و ﻇﻠﻢ اﺳﺖ26 .ای ﻓﺮﯾﺴﯽ ﮐﻮر ،اول درون ﭘﯿﺎﻟﻪ و ﺑﺸﻘﺎب را
ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎز ﺗﺎ ﺑﯿﺮوﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﻃﺎﻫﺮ ﺷﻮد! 27وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن رﯾﺎﮐﺎر ﮐﻪ ﭼﻮن ﻗﺒﻮر
ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون ،ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻟﯿﮑﻦ درون آﻧﻬﺎ از اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺮدﮔﺎن و ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﺠﺎﺳﺎت ﭘﺮ اﺳﺖ! 28ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎدل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﻃﻨﺎ از رﯾﺎﮐﺎری و
ﺷﺮارﺗﺮ ﻣﻤﻠﻮ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
»29وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن رﯾﺎﮐﺎر ﮐﻪ ﻗﺒﺮﻫﺎی اﻧﺒﯿﺎ را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺪﻓﻨﻬﺎی
ﺻﺎدﻗﺎن را زﯾﻨﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ30 ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ" :اﮔﺮ در اﯾﺎم ﭘﺪران ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ ،در رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن اﻧﺒﯿﺎ
ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽﺷﺪﯾﻢ!" 31ﭘﺲ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻗﺎﺗﻼن اﻧﺒﯿﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
32ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﺪران ﺧﻮد را ﻟﺒﺮﯾﺰ ﮐﻨﯿﺪ! 33ای ﻣﺎران و اﻓﻌﯽزادﮔﺎن! ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ ﻓﺮار
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟ 34ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺎل اﻧﺒﯿﺎ و ﺣﮑﻤﺎء و ﮐﺎﺗﺒﺎن ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ و ﺑﻌﻀﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺸﺖ و
ﺑﻪ دار ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻌﻀﯽ را در ﮐﻨﺎﯾﺲ ﺧﻮد ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زده ،از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ راﻧﺪ35 ،ﺗﺎ
ﻫﻤﻪ ﺧﻮﻧﻬﺎی ﺻﺎدﻗﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وارد آﯾﺪ ،از ﺧﻮن ﻫﺎﺑﯿﻞ ﺻﺪﯾﻖ ﺗﺎ ﺧﻮن زﮐﺮﯾﺎ
اﺑﻦ ﺑﺮﺧﯿﺎ ﮐﻪ او را در ﻣﯿﺎن ﻫﯿﮑﻞ و ﻣﺬﺑﺢ ﮐﺸﺘﯿﺪ36 .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ!
»37ای اورﺷﻠﯿﻢ ،اورﺷﻠﯿﻢ ،ﻗﺎﺗﻞ اﻧﺒﯿﺎ و ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮﺳﻼن ﺧﻮد! ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﺧﻮد را زﯾﺮ ﺑﺎل ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﺪ!
38اﯾﻨﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﯾﺮان ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﻮد39 .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
دﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ او ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآﯾﺪ«.
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ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ از ﻫﯿﮑﻞ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،ﺑﺮﻓﺖ .و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ

ﻋﻤﺎرﺗﻬﺎی ﻫﯿﮑﻞ را ﺑﺪو ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ2 .ﻋﯿﺴﯽ اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟
ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺳﻨﮕﯽ ﮔﺬارده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪه ﻧﺸﻮد!« 3و
ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﻮه زﯾﺘﻮن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در ﺧﻠﻮت ﻧﺰد وی آﻣـﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕـﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻣـﻮر ﮐﯽ واﻗـﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺸﺎن آﻣﺪن ﺗﻮ و اﻧﻘﻀﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﭼﯿﺴﺖ«.
4ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :زﻧﻬﺎر ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﮔﻤﺮاه ﻧﮑﻨﺪ! 5زآﻧﺮو ﮐﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ
آﻣﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺴﯿﺎری را ﮔﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد6 .و ﺟﻨﮕﻬﺎ و اﺧﺒﺎر ﺟﻨﮕﻬﺎ
را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ .زﻧﻬﺎر ﻣﻀﻄﺮب ﻣﺸﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ وﻗﻮع اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻻزم اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ اﻧﺘﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺴﺖ.
7زﯾﺮا ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﻗﺤﻄﯿﻬﺎ و وﺑﺎﻫﺎ و زﻟﺰﻟﻪﻫﺎ در
ﺟﺎﯾﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ8 .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ آﻏﺎز دردﻫﺎی زه اﺳﺖ9 .آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺳﭙﺮده ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺸﺖ و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺠﻬﺖ اﺳﻢ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت ﮐﻨﻨﺪ10 .و در آن زﻣﺎن ،ﺑﺴﯿﺎری ﻟﻐﺰش ﺧﻮرده،
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻔﺮت ﮔﯿﺮﻧﺪ11 .و ﺑﺴﺎ اﻧﺒﯿﺎی ﮐﺬﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﺑﺴﯿﺎری را ﮔﻤﺮاه
ﮐﻨﻨﺪ12 .و ﺑﺠﻬﺖ اﻓﺰوﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ13 .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ،
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ14 .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺸﺎرت ﻣﻠﮑﻮت در ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﺷﻬﺎدﺗﯽ
ﺷﻮد؛ آﻧﮕﺎه اﻧﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
»15ﭘﺲ ﭼﻮن ﻣﮑﺮوه وﯾﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن داﻧﯿﺎل ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺪس ﺑﺮ ﭘﺎ
ﺷﺪه ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ 16آﻧﮕﺎه ﻫﺮ ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﮕﺮﯾﺰد؛ 17و ﻫﺮ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺠﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰی از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ؛ 18و ﻫﺮ ﮐﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺠﻬﺖ
ﺑﺮداﺷﺘﻦ رﺧﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﮕﺮدد19 .ﻟﯿﮑﻦ وای ﺑﺮ آﺑﺴﺘﻨﺎن و ﺷﯿﺮدﻫﻨﺪﮔﺎن در آن اﯾﺎم! 20ﭘﺲ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ ﻓﺮار ﺷﻤﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﯾﺎ در ﺳﺒﺖ ﻧﺸﻮد21 ،زﯾﺮا ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﭼﻨﺎن ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺸﺪه و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ! 22و اﮔﺮ آن اﯾﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺸﺪی ،ﻫﯿﭻ ﺑﺸﺮی
ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ،آن روزﻫﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»23آﻧﮕﺎه اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﯾﺪ" :اﯾﻨﮏ ﻣﺴﯿﺢ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﺎ در آﻧﺠﺎ اﺳﺖ" ﺑﺎور ﻣﮑﻨﯿﺪ،
24زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﺎن ﮐﺎذب و اﻧﺒﯿﺎ ﮐﺬﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﻋﻼﻣﺎت و ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻈﯿﻤﻪ ﭼﻨﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن را ﻧﯿﺰ ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدﻧﺪی25 .اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮ دادم.
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»26ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را ﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻨﮏ در ﺻﺤﺮاﺳﺖ ،ﺑﯿﺮون ﻣﺮوﯾﺪ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ در ﺧﻠﻮت اﺳﺖ ،ﺑﺎور
ﻣﮑﻨﯿﺪ27 ،زﯾﺮا ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮق از ﻣﺸﺮق ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺮب ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻇﻬﻮر ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن
ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ28 .و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺮداری ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺮﮐﺴﺎن در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ29 .و ﻓﻮرا ﺑﻌﺪ از
ﻣﺼﯿﺒﺖ آن اﯾﺎم ،آﻓﺘﺎب ﺗﺎرﯾﮏ ﮔﺮدد و ﻣﺎه ﻧﻮر ﺧﻮد را ﻧﺪﻫﺪ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن از آﺳﻤﺎن ﻓﺮو رﯾﺰﻧﺪ و
ﻗﻮﺗﻬﺎی اﻓﻼک ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮔﺮدد30 .آﻧﮕﺎه ﻋﻼﻣﺖ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن در آﺳﻤﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﮔﺮدد و در آن وﻗﺖ،
ﺟﻤﯿﻊ ﻃﻮاﯾﻒ زﻣﯿﻦ ﺳﯿﻨﻪزﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﺮﻫﺎی آﺳﻤﺎن ،ﺑﺎ ﻗﻮت و ﺟﻼل
ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽآﯾﺪ؛ 31و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﻮر ﺑﻠﻨﺪ آواز ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن او را از ﺑﺎدﻫﺎی ارﺑﻌﻪ از
ﮐﺮان ﺗﺎ ﺑﮑﺮان ﻓﻠﮏ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
»32ﭘﺲ از درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ﻣﺜﻠﺶ را ﻓﺮا ﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﺎﺧﻪاش ﻧﺎزک ﺷﺪه ،ﺑﺮﮔﻬﺎ ﻣﯽآورد،
ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ33 .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ در اﺳﺖ34 .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ واﻗﻊ ﻧﺸﻮد ،اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ.
35آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ زاﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ زاﯾﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»36اﻣﺎ از آن روز و ﺳﺎﻋﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﻃﻼع ﻧﺪارد ،ﺣﺘﯽ ﻣﻼﺋﮑﻪ آﺳﻤﺎن ﺟﺰ ﭘﺪر ﻣﻦ و ﺑﺲ.
37ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﺎم ﻧﻮح ﺑﻮد ،ﻇﻬﻮر ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد38 .زﯾﺮا ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در اﯾﺎم ﻗﺒﻞ
از ﻃﻮﻓﺎن ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﻣﯽآﺷﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﻧﮑﺎح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﮑﻮﺣﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻧﻮح داﺧﻞ
ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺸﺖ39 ،و ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﻮﻓﺎن آﻣﺪه ،ﻫﻤﻪ را ﺑﺒﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻇﻬﻮر ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
40آﻧﮕﺎه دو ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در ﻣﺰرﻋﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﯾﮕﺮی واﮔﺬارده ﺷﻮد41 .و دو زن ﮐﻪ
دﺳﺘĤس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﯾﮕﺮی رﻫﺎ ﺷﻮد42 .ﭘﺲ ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ در ﮐﺪام
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﺪ43 .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ در ﭼﻪ ﭘﺎس از
ﺷﺐ دزد ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﯿﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﻘﺐ زﻧﺪ44 .ﻟﻬﺬا ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا در ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﺒﺮﯾﺪ ،ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﯽآﯾﺪ.
»45ﭘﺲ آن ﻏﻼم اﻣﯿﻦ و داﻧﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺶ او را ﺑﺮ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻤﺎرد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را
در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮراک دﻫﺪ؟ 46ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل آن ﻏﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن آﻗﺎﯾﺶ آﯾﺪ ،او را در ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر
ﻣﺸﻐﻮل ﯾﺎﺑﺪ47 .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ او را ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻤﺎﺷﺖ48 .ﻟﯿﮑﻦ
ﻫﺮﮔﺎه آن ﻏﻼم ﺷﺮﯾﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻦ در آﻣﺪن ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ49 ،و ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﺑﻪ زدن
ﻫﻤﻘﻄﺎران ﺧﻮد و ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺎ ﻣﯿﮕﺴﺎران50 ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ آﻗﺎی آن ﻏﻼم آﯾﺪ ،در روزی ﮐﻪ
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ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ51 ،و او را دو ﭘﺎره ﮐﺮده ،ﻧﺼﯿﺒﺶ را ﺑﺎ رﯾﺎﮐﺎران ﻗﺮار دﻫﺪ در
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ و ﻓﺸﺎر دﻧﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

25

»در آن زﻣﺎن ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﻣﺜﻞ ده ﺑﺎﮐﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﻌﻠﻬﺎی ﺧﻮد را

ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل داﻣﺎد ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ2 .و از اﯾﺸﺎن ﭘﻨﺞ داﻧﺎ و ﭘﻨﺞ ﻧﺎدان ﺑﻮدﻧﺪ3 .اﻣﺎ ﻧﺎداﻧﺎن
ﻣﺸﻌﻠﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻫﯿﭻ روﻏﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺒﺮدﻧﺪ4 .ﻟﯿﮑﻦ داﻧﺎﯾﺎن ،روﻏﻦ در ﻇﺮوف ﺧﻮد ﺑﺎ
ﻣﺸﻌﻠﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ5 .و ﭼﻮن آﻣﺪن داﻣﺎد ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻨﮑﯽ زده ،ﺧﻔﺘﻨﺪ6 .و در
ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ "اﯾﻨﮏ داﻣﺎد ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وی ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ7 ".ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن
ﺑﺎﮐﺮهﻫﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻣﺸﻌﻠﻬﺎی ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻧﻤﻮدﻧﺪ8 .و ﻧﺎداﻧﺎن ،داﻧﺎﯾﺎن را ﮔﻔﺘﻨﺪ" :از روﻏﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻣﺎ دﻫﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﺸﻌﻠﻬﺎی ﻣﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد9 ".اﻣﺎ داﻧﺎﯾﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ" :ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﺒﺎدا ﻣﺎ و
ﺷﻤﺎ را ﮐﻔﺎف ﻧﺪﻫﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺰد ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن رﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺨﺮﯾﺪ10 ".و در ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺠﻬﺖ
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،داﻣﺎد ﺑﺮﺳﯿﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﻋﺮوﺳﯽ داﺧﻞ ﺷﺪه ،در ﺑﺴﺘﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ11 .ﺑﻌﺪ از آن ،ﺑﺎﮐﺮهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ" :ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎز ﮐﻦ12 ".او در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ" :ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ13 ".ﭘﺲ ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ آن روز و ﺳﺎﻋﺖ
را ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ.
»14زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺮدی ﻋﺎزم ﺳﻔﺮ ﺷﺪه ،ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد را ﻃﻠﺒﯿﺪ و اﻣﻮال ﺧﻮد را ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﺳﭙﺮد15 ،ﯾﮑﯽ را ﭘﻨﺞ ﻗﻨﻄﺎر و دﯾﮕﺮی را دو و ﺳﻮﻣﯽ را ﯾﮏ داد؛ ﻫﺮ ﯾﮏ را ﺑﺤﺴﺐ اﺳﺘﻌﺪادش .و
ﺑﯽدرﻧﮓ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻔﺮ ﺷﺪ16 .ﭘﺲ آﻧﮑﻪ ﭘﻨﺞ ﻗﻨﻄﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎرت ﻧﻤﻮده ،ﭘﻨﺞ ﻗﻨﻄﺎر
دﯾﮕﺮ ﺳﻮد ﮐﺮد17 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ دو ﻗﻨﻄﺎر ﻧﯿﺰ دو ﻗﻨﻄﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﻮد ﮔﺮﻓﺖ18 .اﻣﺎ آﻧﮑﻪ ﯾﮏ
ﻗﻨﻄﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،رﻓﺘﻪ زﻣﯿﻦ را ﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺪ آﻗﺎی ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮد.
»19و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی ،آﻗﺎی آن ﻏﻼﻣﺎن آﻣﺪه ،از اﯾﺸﺎن ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﺳﺖ20 .ﭘﺲ آﻧﮑﻪ
ﭘﻨﺞ ﻗﻨﻄﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﭘﻨﺞ ﻗﻨﻄﺎر دﯾﮕﺮ آورده ،ﮔﻔﺖ" :ﺧﺪاوﻧﺪا ﭘﻨﺞ ﻗﻨﻄﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮدی،
اﯾﻨﮏ ﭘﻨﺞ ﻗﻨﻄﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﻮد ﮐﺮدم21 ".آﻗﺎی او ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :آﻓﺮﯾﻦ ای ﻏﻼم ﻧﯿﮏ ﻣﺘﺪﯾﻦ! ﺑﺮ
ﭼﯿﺰﻫﺎی اﻧﺪک اﻣﯿﻦ ﺑﻮدی ،ﺗﻮ را ﺑﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻤﺎﺷﺖ .ﺑﻪ ﺷﺎدی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد داﺧﻞ
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ﺷﻮ!" 22و ﺻﺎﺣﺐ دو ﻗﻨﻄﺎر ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ" :ای آﻗﺎ دو ﻗﻨﻄﺎر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﻮدی ،اﯾﻨﮏ دو ﻗﻨﻄﺎر
دﯾﮕﺮ ﺳﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪام23 ".آﻗﺎﯾﺶ وی را ﮔﻔﺖ" :آﻓﺮﯾﻦ ای ﻏﻼم ﻧﯿﮏ ﻣﺘﺪﯾﻦ! ﺑﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮐﻢ اﻣﯿﻦ
ﺑﻮدی ،ﺗﻮ را ﺑﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮔﻤﺎرم .در ﺧﻮﺷﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد داﺧﻞ ﺷﻮ!" 24ﭘﺲ آﻧﮑﻪ ﯾﮏ
ﻗﻨﻄﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ" :ای آﻗﺎ ﭼﻮن ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮد درﺷﺖ ﺧﻮﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ،
از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮑﺎﺷﺘﻪای ﻣﯽدروی و از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻔﺸﺎﻧﺪهای ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯽ25 ،ﭘﺲ ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪه ،رﻓﺘﻢ و
ﻗﻨﻄﺎر ﺗﻮ را زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﻔﺘﻢ .اﯾﻨﮏ ﻣﺎل ﺗﻮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ26 ".آﻗﺎﯾﺶ در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ" :ای ﻏﻼم
ﺷﺮﯾﺮ ﺑﯿﮑﺎره! داﻧﺴﺘﻪای ﮐﻪ از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮑﺎﺷﺘﻪام ﻣﯽدروم و از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﭙﺎﺷﯿﺪهام ،ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
27از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﻘﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﺎن ﺑﺪﻫﯽ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻮد
ﺑﯿﺎﺑﻢ28 .اﻟﺤﺎل آن ﻗﻨﻄﺎر را از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ده ﻗﻨﻄﺎر ﺑﺪﻫﯿﺪ29 .زﯾﺮا ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ دارد داده ﺷﻮد
و اﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﺑﺪ و از آﻧﮑﻪ ﻧﺪارد آﻧﭽﻪ دارد ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد30 .و آن ﻏﻼم ﺑﯽﻧﻔﻊ را در ﻇﻠﻤﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
اﻧﺪازﯾﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ و ﻓﺸﺎر دﻧﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد".
»31اﻣﺎ ﭼﻮن ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن در ﺟﻼل ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﻣﻘﺪس ﺧﻮﯾﺶ آﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ
ﺟﻼل ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ32 ،و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ در ﺣﻀﻮر او ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﺎن ﻣﯿﺸﻬﺎ را از ﺑﺰﻫﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ33 .و ﻣﯿﺸﻬﺎ را ﺑﺮ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺑﺰﻫﺎ را
ﺑﺮ ﭼﭗ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ34 .آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﻃﺮف راﺳﺖ ﮔﻮﯾﺪ" :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ای ﺑﺮﮐﺖ ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن از
ﭘﺪر ﻣﻦ و ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ را ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﮔﯿﺮﯾﺪ35 .زﯾﺮا ﭼﻮن
ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدم ﻣﺮا ﻃﻌﺎم دادﯾﺪ ،ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮدم ﺳﯿﺮآﺑﻢ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮدم ﻣﺮا ﺟﺎ دادﯾﺪ36 ،ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻮدم
ﻣﺮا ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﯾﺪ ،ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮدم ﻋﯿﺎدﺗﻢ ﮐﺮدﯾﺪ ،در ﺣﺒﺲ ﺑﻮدم دﯾﺪن ﻣﻦ آﻣﺪﯾﺪ37 ".آﻧﮕﺎه ﻋﺎدﻻن ﺑﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﻨﺪ" :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﯽ ﮔﺮﺳﻨﻪات دﯾﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻃﻌﺎﻣﺖ دﻫﯿﻢ ،ﯾﺎ ﺗﺸﻨﻪات ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﯿﺮآﺑﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ38 ،ﯾﺎ ﮐﯽ ﺗﻮ را ﻏﺮﯾﺐ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺟﺎ دﻫﯿﻢ ﯾﺎ ﻋﺮﯾﺎن ﺗﺎ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻢ39 ،و ﮐﯽ ﺗﻮ را ﻣﺮﯾﺾ ﯾﺎ
ﻣﺤﺒﻮس ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻋﯿﺎدﺗﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟" 40ﭘﺎدﺷﺎه در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻮﯾﺪ" :ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،آﻧﭽﻪ
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮادران ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮدهاﯾﺪ".
»41ﭘﺲ اﺻﺤﺎب ﻃﺮف ﭼﭗ را ﮔﻮﯾﺪ" :ای ﻣﻠﻌﻮﻧﺎن ،از ﻣﻦ دور ﺷﻮﯾﺪ در آﺗﺶ ﺟﺎوداﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای اﺑﻠﯿﺲ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن او ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ42 .زﯾﺮا ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدم ﻣﺮا ﺧﻮراک ﻧﺪادﯾﺪ ،ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮدم ﻣﺮا
آب ﻧﺪادﯾﺪ43 ،ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮدم ﻣﺮا ﺟﺎ ﻧﺪادﯾﺪ ،ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻮدم ﻣﺮا ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪﯾﺪ ،ﻣﺮﯾﺾ و ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮدم
ﻋﯿﺎدﺗﻢ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ44 ".ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﻨﺪ" :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﯽ ﺗﻮ را ﮔﺮﺳﻨﻪ ﯾﺎ ﺗﺸﻨﻪ ﯾﺎ

ﮐﺘﺎب ﻣﺘﯽ  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ

1432

ﻏﺮﯾﺐ ﯾﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﯾﺎ ﻣﺤﺒﻮس دﯾﺪه ،ﺧﺪﻣﺘﺖ ﻧﮑﺮدﯾﻢ؟" 45آﻧﮕﺎه در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻮﯾﺪ:
"ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮﭼﮑﺎن ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ46 ".و اﯾﺸﺎن در
ﻋﺬاب ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻋﺎدﻻن در ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ«.
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و ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:

»2ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دو روز ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴـﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺼﻠﻮب
ﮔﺮدد«.
3آﻧﮕﺎه رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻗﻮم در دﯾﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻓﺎ ﻧﺎم داﺷﺖ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه4 ،ﺷﻮرا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻨﺪ5 .اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﻪ در
وﻗﺖ ﻋﯿﺪ ﻣﺒﺎدا آﺷﻮﺑﯽ در ﻗﻮم ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﻮد«.
6و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ در ﺑﯿﺖ ﻋﻨﯿﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﻌﻮن اﺑﺮص ﺷﺪ7 ،زﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪای ﻋﻄﺮ
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﻧﺰد او آﻣﺪه ،ﭼﻮن ﺑﻨﺸﺴﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ وی رﯾﺨﺖ8 .اﻣﺎ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﭼﻮن اﯾﻦ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﻏﻀﺐ
ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا اﯾﻦ اﺳﺮاف ﺷﺪه اﺳﺖ؟ 9زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻋﻄﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮان ﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻓﻘﺮا داده ﺷﻮد10 «.ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ را درک ﮐﺮده ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺑﺪﯾﻦ زن زﺣﻤﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟ زﯾﺮا
ﮐﺎر ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ11 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﻘﺮا را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد دارﯾﺪ اﻣﺎ ﻣﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺪارﯾﺪ12 .و
اﯾﻦ زن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻄﺮ را ﺑﺮ ﺑﺪﻧـﻢ ﻣﺎﻟﯿﺪ ،ﺑﺠﻬـﺖ دﻓـﻦ ﻣـﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ13 .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺸﺎرت ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮده ﺷـﻮد ،ﮐﺎر اﯾﻦ زن ﻧﯿﺰ ﺑﺠﻬﺖ ﯾﺎدﮔﺎری او
ﻣﺬﮐـﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
14آﻧﮕﺎه ﯾﮑﯽ از آن دوازده ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدای اﺳﺨﺮﯾﻮﻃﯽ ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻮد ،ﻧﺰد رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ رﻓﺘﻪ،
15ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﭼﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻢ؟« اﯾﺸﺎن ﺳﯽ ﭘﺎره ﻧﻘﺮه ﺑﺎ وی ﻗﺮار دادﻧﺪ.
16و از آن وﻗﺖ در ﺻﺪد ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ او را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
17ﭘﺲ در روز اول ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ ،ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻓﺼﺢ را
آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﻮری؟« 18ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ،ﻧﺰد ﻓﻼن ﮐﺲ رﻓﺘﻪ ،ﺑﺪو ﮔﻮﯾﯿﺪ" :اﺳﺘﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺖ
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ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﻓﺼﺢ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺻﺮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ19 «".ﺷﺎﮔﺮدان ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻋﯿﺴﯽ اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺼﺢ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
20ﭼﻮن وﻗﺖ ﺷﺎم رﺳﯿﺪ ﺑﺎ آن دوازده ﺑﻨﺸﺴﺖ21 .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،او
ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ!« 22ﭘﺲ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه ،ﻫﺮ
ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ وی ﺳﺨﻦ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »ﺧﺪاوﻧﺪا آﯾﺎ ﻣﻦ آﻧﻢ؟« 23او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :آﻧﮑﻪ
دﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻗﺎب ﻓﺮو ﺑﺮد ،ﻫﻤﺎن ﮐﺲ ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ! 24ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
درﺑﺎره او ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ رﺣﻠﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ وای ﺑﺮ آﻧﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺪﺳﺖ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد!
آن ﺷﺨﺺ را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدی ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ!« 25و ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه وی ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ای
اﺳﺘﺎد آﯾﺎ ﻣﻦ آﻧﻢ؟« ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﯽ!« 26و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎن را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮﮐﺖ داد و ﭘﺎره ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان داد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﻦ«.
27و ﭘﯿﺎﻟﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺷﮑﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﺪﯾﺸﺎن داده ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ28 ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﺧﻮن ﻣﻦ در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در راه ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺠﻬﺖ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد29 .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ از ﻣﯿﻮه ﻣﻮ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﻠﮑﻮت ﭘﺪر
ﺧﻮد ،ﺗﺎزه آﺷﺎﻣﻢ«.
30ﭘﺲ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪﺳﻮی ﮐﻮه زﯾﺘﻮن رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ31 .آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺸﺐ درﺑﺎره ﻣﻦ ﻟﻐﺰش ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﺎن را ﻣﯽزﻧﻢ و
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﻠﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ32 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﻢ ،ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ«.
33ﭘﻄﺮس در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮔﺎه ﻫﻤﻪ درﺑﺎره ﺗﻮ ﻟﻐﺰش ﺧﻮرﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮرم34 «.ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎﻧﮓ زدن ﺧﺮوس ،ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮا
اﻧﮑﺎر ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد!« 35ﭘﻄﺮس ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻻزم ﺷﻮد ،ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻮ را اﻧﮑﺎر ﻧﮑﻨﻢ!« و
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ.
36آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺘﺴﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد رﺳﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ رﻓﺘﻪ ،در آﻧﺠﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﻢ37 «.و ﭘﻄﺮس و دو ﭘﺴﺮ زﺑﺪی را ﺑﺮداﺷﺘﻪ،
ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻏﻤﮕﯿﻦ و دردﻧﺎک ﺷﺪ38 .ﭘﺲ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻧﻔْﺲ ﻣﻦ از ﻏﺎﯾﺖ اﻟﻢ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﻮت
ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ39 «.ﭘﺲ ﻗﺪری ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ روی در اﻓﺘﺎد و دﻋﺎ
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر ﻣﻦ ،اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ از ﻣﻦ ﺑﮕﺬرد؛ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
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اراده ﺗﻮ40 «.و ﻧﺰد ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد آﻣﺪه ،اﯾﺸﺎن را در ﺧﻮاب ﯾﺎﻓﺖ .و ﺑﻪ ﭘﻄﺮس ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ 41ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ و دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﻌﺮض آزﻣﺎﯾﺶ
ﻧﯿﻔﺘﯿﺪ! روح راﻏﺐ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺴﻢ ﻧﺎﺗﻮان42 «.و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎز دﻋﺎ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر ﻣﻦ،
اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺑﺪون ﻧﻮﺷﯿﺪن از ﻣﻦ ﺑﮕﺬرد ،آﻧﭽﻪ اراده ﺗﻮ اﺳﺖ ﺑﺸﻮد43 «.و آﻣﺪه،
ﺑﺎز اﯾﺸﺎن را در ﺧﻮاب ﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد44 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮده،
رﻓﺖ و دﻓﻌﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن ﮐﻼم دﻋـﺎ ﮐﺮد45 .آﻧﮕﺎه ﻧـﺰد ﺷﺎﮔﺮدان آﻣﺪه ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎﺑﻘﯽ را
ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺤﺎل ﺳﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺷﻮد46 .ﺑﺮﺧﯿﺰﯾـﺪ ﺑﺮوﯾﻢ .اﯾﻨﮏ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ!«
47و ﻫﻨﻮز ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن دوازده ﺑﻮد ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ و ﭼﻮﺑﻬﺎ از ﺟﺎﻧﺐ رؤﺳﺎء ﮐﻬﻨﻪ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻗﻮم آﻣﺪﻧﺪ48 .و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه او ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎﻧﯽ
داده ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺑﻮﺳﻪ زﻧﻢ ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ .او را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ49 «.در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ
آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼم ﯾﺎ ﺳﯿﺪی!« و او را ﺑﻮﺳﯿﺪ50 .ﻋﯿﺴﯽ وی را ﮔﻔﺖ» :ای رﻓﯿﻖ ،از ﺑﻬﺮ ﭼﻪ آﻣﺪی؟«
آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،دﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﯿﺴﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ51 .و ﻧﺎﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻋﯿﺴﯽ دﺳﺖ
آورده ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را از ﻏﻼف ﮐﺸﯿﺪه ،ﺑﺮ ﻏﻼم رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ زد و ﮔﻮﺷﺶ را از ﺗﻦ ﺟﺪا ﮐﺮد.
52آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ وی را ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﻏﻼف ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﻫﻼک ﮔﺮدد53 .آﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮی ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ اﻟﺤﺎل از ﭘﺪر ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ زﯾﺎده از
دوازده ﻓﻮج از ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزد؟ 54ﻟﯿﮑﻦ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺘﺐ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺮدد ﮐﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺸﻮد؟« 55در آن ﺳﺎﻋﺖ ،ﺑﻪ آن ﮔﺮوه ﮔﻔﺖ» :ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮ دزد ﺑﺠﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﺎ
ﺗﯿﻐﻬﺎ و ﭼﻮﺑﻬﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﺪ! ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻫﯿﮑﻞ ﻧﺸﺴﺘـﻪ ،ﺗﻌﻠﯿـﻢ ﻣﯽدادم و ﻣﺮا ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﺪ.
56ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺷـﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺐ اﻧﺒﯿـﺎ ﺗﻤﺎم ﺷـﻮد «.در آن وﻗـﺖ ﺟﻤﯿـﻊ ﺷﺎﮔﺮدان او را واﮔـﺬارده،
ﺑﮕﺮﯾﺨﺘﻨﺪ.
57و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،او را ﻧﺰد ﻗﯿﺎﻓﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﻣﺸﺎﯾﺦ
ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮدﻧﺪ58 .اﻣﺎ ﭘﻄﺮس از دور در ﻋﻘﺐ او آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ در آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺧﺎدﻣﺎن
ﺑﻨﺸﺴﺖ ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر را ﺑﺒﯿﻨﺪ59 .ﭘﺲ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺷﻮرا ﻃﻠﺐ ﺷﻬﺎدت
دروغ ﺑﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﻨﺪ60 ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ دروغ ﭘﯿﺶ
آﻣﺪﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .آﺧﺮ دو ﻧﻔﺮ آﻣﺪه61 ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮔﻔﺖ" :ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪا را ﺧﺮاب
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ﮐﻨﻢ و در ﺳﻪ روزش ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ62 «".ﭘﺲ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﻫﯿﭻ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﯽ؟
ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟« 63اﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ! ﺗﺎ آﻧﮑﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ روی ﺑﻪ
وی ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪای ﺣﯽ ﻗﺴﻢ ﻣﯽدﻫﻢ ﻣﺎ را ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ؟«
64ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ! و ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
دﺳﺖ راﺳﺖ ﻗﻮت ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺑﺮ اﺑﺮﻫﺎی آﺳﻤﺎن ﻣﯽآﯾﺪ!« 65در ﺳﺎﻋﺖ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ رﺧﺖ ﺧﻮد را
ﭼﺎک زده ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺖ! دﯾﮕﺮ ﻣﺎ را ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﻮد اﺳﺖ؟ اﻟﺤﺎل ﮐﻔﺮش را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ!
66ﭼﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟« اﯾﺸﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ!« 67آﻧﮕﺎه آب دﻫﺎن ﺑﺮ
روﯾﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،او را ﻃﭙﺎﻧﭽﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﯿﻠﯽ زده68 ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﻣﺴﯿﺢ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﻦ!
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را زده اﺳﺖ؟«
69اﻣﺎ ﭘﻄﺮس در اﯾﻮان ﺑﯿﺮون ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﮐﻨﯿﺰﮐﯽ ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎ
ﻋﯿﺴﯽ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮدی!« 70او روﺑﺮوی ﻫﻤﻪ اﻧﮑﺎرﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ!« 71و ﭼﻮن ﺑﻪ
دﻫﻠﯿﺰ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﮐﻨﯿﺰی دﯾﮕﺮ او را دﯾﺪه ،ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺰ از رﻓﻘﺎی ﻋﯿﺴﯽ
ﻧﺎﺻﺮی اﺳﺖ!« 72ﺑﺎز ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ »اﯾﻦ ﻣﺮد را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ73 «.ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪی ،آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﭘﻄﺮس را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ از اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﻮ
دﻻﻟﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ!« 74ﭘﺲ آﻏﺎز ﻟﻌﻦ ﮐﺮدن و ﻗﺴﻢ ﺧﻮردن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ »اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ «.و
در ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺮوس ﺑﺎﻧﮓ زد75 .آﻧﮕﺎه ﭘﻄﺮس ﺳﺨﻦ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻗﺒﻞ از
ﺑﺎﻧﮓ زدن ﺧﺮوس ،ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮا اﻧﮑﺎر ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد «.ﭘﺲ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ زار زار ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ.
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و ﭼﻮن ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻗﻮم ﺑﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺷﻮرا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ

او را ﻫﻼک ﺳﺎزﻧﺪ2 .ﭘﺲ او را ﺑﻨﺪ ﻧﻬﺎده ،ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﻨﻄﯿﻮس ﭘﯿﻼﻃﺲ واﻟﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
3در آن ﻫﻨﮕﺎم ،ﭼﻮن ﯾﻬﻮدا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه او دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻓﺘﻮا دادﻧﺪ ،ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه ،ﺳﯽ ﭘﺎره
ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻣﺸﺎﯾﺦ رد ﮐﺮده4 ،ﮔﻔﺖ» :ﮔﻨﺎه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدم«.
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ را ﭼﻪ ،ﺧﻮد داﻧﯽ!« 5ﭘﺲ آن ﻧﻘﺮه را در ﻫﯿﮑﻞ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،رواﻧﻪ ﺷﺪ و رﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﺧﻔﻪ
ﻧﻤـﻮد6 .اﻣﺎ روﺳـﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﻧﻘـﺮه را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨـﺪ» :اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﻦ در ﺑﯿﺖاﻟﻤـﺎل ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ زﯾـﺮا
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ﺧﻮﻧﺒﻬـﺎ اﺳﺖ7 «.ﭘﺲ ﺷـﻮرا ﻧﻤـﻮده ،ﺑﻪ آن ﻣﺒﻠﻎ ،ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﻮزهﮔﺮ را ﺑﺠﻬﺖ ﻣﻘﺒﺮه ﻏﺮﺑﺎء ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ.
8از آن ﺟﻬﺖ ،آن ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺤﻘـﻼﻟﺪم ﻣﺸﻬـﻮر اﺳﺖ9 .آﻧﮕﺎه ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑـﺎن ارﻣﯿـﺎی
ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﺗﻤـﺎم ﮔﺸﺖ ﮐـﻪ »ﺳـﯽ ﭘﺎره ﻧﻘـﺮه را ﺑﺮداﺷﺘﻨـﺪ ،ﺑﻬـﺎی آن ﻗﯿﻤـﺖ ﮐـﺮده
ﺷـﺪهای ﮐﻪ ﺑﻌﻀـﯽ از ﺑﻨـﯽاﺳﺮاﺋﯿـﻞ ﺑـﺮ او ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاردﻧﺪ10 .و آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﻬﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﻮزهﮔـﺮ
دادﻧـﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣــﻦ ﮔﻔــﺖ«.
11اﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ در ﺣﻀﻮر واﻟﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﭘﺲ واﻟﯽ از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮد
ﻫﺴﺘﯽ؟« ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ!« 12و ﭼﻮن رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻣﺸﺎﯾﺦ از او ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﻫﯿﭻ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽداد13 .ﭘﺲ ﭘﯿﻼﻃﺲ وی را ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽﺷﻨﻮی ﭼﻘﺪر ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻨـﺪ؟«
14اﻣﺎ در ﺟـﻮاب وی ،ﯾﮏ ﺳﺨـﻦ ﻫـﻢ ﻧﮕﻔﺖ ،ﺑﻘﺴﻤـﯽ ﮐﻪ واﻟـﯽ ﺑﺴﯿـﺎر ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷـﺪ.
15و در ﻫﺮ ﻋﯿﺪی ،رﺳﻢ واﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ،ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺟﻤﺎﻋﺖ
آزاد ﻣﯽﮐﺮد16 .و در آن وﻗﺖ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺸﻬﻮر ،ﺑﺮاﺑﺎ ﻧﺎم داﺷﺖ17 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﻣﺮدم ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ،
ﭘﯿﻼﻃﺲ اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :ﮐﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آزاد ﮐﻨﻢ؟ ﺑﺮاﺑﺎ ﯾﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ
را؟« 18زﯾﺮا ﮐﻪ داﻧﺴﺖ او را از ﺣﺴﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
19ﭼﻮن ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،زﻧﺶ ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻋﺎدل ﺗﻮ را ﮐﺎری
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺧﻮاب درﺑﺎره او زﺣﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮدم«.
20اﻣﺎ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ،ﻗﻮم را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺎ را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﻋﯿﺴﯽ را
ﻫﻼک ﺳﺎزﻧﺪ21 .ﭘﺲ واﻟﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﺠﻬﺖ ﺷﻤﺎ رﻫﺎ ﮐﻨﻢ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮاﺑﺎ را22 «.ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ
ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟« ﺟﻤﯿﻌﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺼﻠﻮب ﺷﻮد!« 23واﻟﯽ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا؟ ﭼﻪ ﺑﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ؟« اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻓﺮﯾﺎد زده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺼﻠﻮب ﺷﻮد!« 24ﭼﻮن ﭘﯿﻼﻃﺲ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺛﻤﺮی ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ آﺷﻮب زﯾﺎده
ﻣﯽﮔﺮدد ،آب ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺮی ﻫﺴﺘﻢ از ﺧﻮن اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
ﻋﺎدل .ﺷﻤﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ25 «.ﺗﻤﺎم ﻗﻮم در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﻮن او ﺑﺮ ﻣﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ﺑﺎد!« 26آﻧﮕﺎه ﺑﺮاﺑﺎ را
ﺑﺮای اﯾﺸﺎن آزاد ﮐﺮد و ﻋﯿﺴﯽ را ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زده ،ﺳﭙﺮد ﺗﺎ او را ﻣﺼﻠﻮب ﮐﻨﻨﺪ.
27آﻧﮕﺎه ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن واﻟﯽ ،ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ دﯾﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻮج را ﮔﺮد وی ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ.
28و او را ﻋﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻟﺒﺎس ﻗﺮﻣﺰی ﺑﺪو ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ29 ،و ﺗﺎﺟﯽ از ﺧﺎر ﺑﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺳﺮش ﮔﺬاردﻧﺪ و
ﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ راﺳﺖ او دادﻧﺪ و ﭘﯿﺶ وی زاﻧﻮ زده ،اﺳﺘﻬﺰاﮐﻨﺎن او را ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺳﻼم ای ﭘﺎدﺷﺎه
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ﯾﻬﻮد!« 30و آب دﻫﺎن ﺑﺮ وی اﻓﮑﻨﺪه ،ﻧﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮش ﻣﯽزدﻧﺪ31 .و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ او را اﺳﺘﻬﺰا
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،آن ﻟﺒﺎس را از وی ﮐﻨﺪه ،ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮدش را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و او را ﺑﺠﻬﺖ ﻣﺼﻠﻮب ﻧﻤﻮدن
ﺑﯿﺮون ﺑﺮدﻧﺪ.
32و ﭼﻮن ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺷﺨﺼﯽ ﻗﯿﺮواﻧﯽ ﺷﻤﻌﻮن ﻧﺎم را ﯾﺎﻓﺘﻪ ،او را ﺑﺠﻬﺖ ﺑﺮدن ﺻﻠﯿﺐ
ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ33 .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻠْﺠﺘﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮ ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ34 ،ﺳﺮﮐﻪ
ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﻣﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺪو دادﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﭼﺸﯿﺪ ،ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺷﺪ.
35ﭘﺲ او را ﻣﺼﻠﻮب ﻧﻤﻮده ،رﺧﺖ او را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ »رﺧﺖ ﻣﺮا در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻟﺒﺎس ﻣﻦ ﻗﺮﻋﻪ
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ36 «.و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ او ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ37 .و ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﺎﻣﻪ او را ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﺎﻻی ﺳﺮش آوﯾﺨﺘﻨﺪ
ﮐﻪ »اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﯿﺴﯽ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮد!« 38آﻧﮕﺎه دو دزد ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﺳﺖ راﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﭼﭙﺶ ﺑﺎ
وی ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪﻧﺪ39 .و راﻫﮕﺬران ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪه ،ﮐﻔﺮ ﮔﻮﯾﺎن 40ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻫﯿﮑﻞ را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﯽ و در ﺳﻪ روز آن را ﻣﯽﺳﺎزی ،ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ده .اﮔﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ ،از
ﺻﻠﯿﺐ ﻓﺮود ﺑﯿﺎ!« 41ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺘﻬﺰاﮐﻨﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ»42 :دﯾﮕﺮان
را ﻧﺠﺎت داد ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ .اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن از ﺻﻠﯿﺐ ﻓﺮود آﯾﺪ ﺗﺎ
ﺑﺪو اﯾﻤﺎن آورﯾﻢ! 43ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮد ،اﮐﻨﻮن او را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺪو رﻏﺒﺖ دارد زﯾﺮا ﮔﻔﺖ ﭘﺴﺮ
ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ!« 44و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن دو دزد ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻣﺼﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ ،او را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ.
45و از ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺸﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻬﻢ ،ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ46 .و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ
ﻧﻬﻢ ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺪا زده ﮔﻔﺖ» :اﯾﻠﯽ اﯾﻠﯽ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻘﺘﻨﯽ «.ﯾﻌﻨﯽ اﻟﻬﯽ اﻟﻬﯽ ﻣﺮا ﭼﺮا ﺗﺮک
ﮐﺮدی47 .اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او اﻟﯿﺎس را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ48 .در ﺳﺎﻋﺖ
ﯾﮑﯽ از آن ﻣﯿﺎن دوﯾﺪه ،اﺳﻔﻨﺠﯽ را ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﭘﺮ از ﺳﺮﮐﻪ ﮐﺮده ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﯽ ﮔﺬارد و ﻧﺰد او
داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﺪ49 .و دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻟﯿﺎس ﻣﯽآﯾﺪ او را ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ50 «.ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﺎز ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺻﯿﺤﻪ زده ،روح را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد51 .ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﭘﺮده ﻫﯿﮑﻞ از ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ دو ﭘﺎره ﺷﺪ و
زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ52 ،و ﻗﺒﺮﻫﺎ ﮔﺸﺎده ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺪﻧﻬﺎی ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﮐﻪ
آراﻣﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ53 ،و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ وی ،از ﻗﺒﻮر ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ
ﺑﺴﯿﺎری ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
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54اﻣﺎ ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ و رﻓﻘﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن زﻟﺰﻟﻪ و اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ را
دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﻮد55 «.و در آﻧﺠﺎ زﻧﺎن
ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ از ﺟﻠﯿﻞ در ﻋﻘﺐ ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،از دور ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
56ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ ﺑﻮد و ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺎدر ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺷﺎء و ﻣﺎدر ﭘﺴﺮان زﺑﺪی.
57اﻣﺎ ﭼﻮن وﻗﺖ ﻋﺼﺮ رﺳﯿﺪ ،ﺷﺨﺼﯽ دوﻟﺘﻤﻨﺪ از اﻫﻞ راﻣﻪ ،ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺎم ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ از
ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻮد آﻣﺪ58 ،و ﻧﺰد ﭘﯿﻼﻃﺲ رﻓﺘﻪ ،ﺟﺴﺪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺧﻮاﺳﺖ .آﻧﮕﺎه ﭘﯿﻼﻃﺲ ﻓﺮﻣﺎن
داد ﮐﻪ داده ﺷﻮد59 .ﭘﺲ ﯾﻮﺳﻒ ﺟﺴﺪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،آن را در ﮐﺘﺎن ﭘﺎک ﭘﯿﭽﯿﺪه60 ،او را در ﻗﺒﺮی ﻧﻮ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد از ﺳﻨﮓ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮔﺬارد و ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪه ،ﺑﺮﻓﺖ61 .و ﻣﺮﯾﻢ
ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ و ﻣﺮﯾﻢ دﯾﮕﺮ در آﻧﺠﺎ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺒﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
62و در ﻓﺮدای آن روز ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از روز ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻮد ،رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﻧﺰد ﭘﯿﻼﻃﺲ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه63 ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای آﻗﺎ ﻣﺎ را ﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ" :ﺑﻌﺪ از
ﺳﻪ روز ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰم64 ".ﭘﺲ ﺑﻔﺮﻣﺎ ﻗﺒﺮ را ﺗﺎ ﺳﻪ روز ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺒﺎدا ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در ﺷﺐ آﻣﺪه،
او را ﺑﺪزدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﻤﺮاﻫﯽ آﺧﺮ ،از اول ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮد«.
65ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ ﮐﺸﯿﮑﭽﯿﺎن دارﯾﺪ .ﺑﺮوﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ داﻧﯿﺪ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ66 «.ﭘﺲ
رﻓﺘﻨﺪ و ﺳﻨﮓ را ﻣﺨﺘﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻗﺒﺮ را ﺑﺎ ﮐﺸﯿﮑﭽﯿﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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و ﺑﻌﺪ از ﺳﺒﺖ ،ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺠﺮ ،روز اول ﻫﻔﺘﻪ ،ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ و ﻣﺮﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﺠﻬﺖ

دﯾﺪن ﻗﺒﺮ آﻣﺪﻧﺪ2 .ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه زﻟﺰﻟﻪای ﻋﻈﯿﻢ ﺣﺎدث ﺷﺪ از آﻧﺮو ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﻧﺰول
ﮐﺮده ،آﻣﺪ و ﺳﻨﮓ را از در ﻗﺒﺮ ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪه ،ﺑﺮ آن ﺑﻨﺸﺴﺖ3 .و ﺻﻮرت او ﻣﺜﻞ ﺑﺮق و ﻟﺒﺎﺳﺶ ﭼﻮن
ﺑﺮف ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد4 .و از ﺗﺮس او ﮐﺸﯿﮑﭽﯿﺎن ﺑﻪ ﻟﺮزه درآﻣﺪه ،ﻣﺜﻞ ﻣﺮده ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ5 .اﻣﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ!
ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺼﻠﻮب را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ6 .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ7 ،و ﺑﻪ زودی رﻓﺘﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ را ﺧﺒﺮ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ از
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ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻨﮏ ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻞ ﻣﯽرود .در آﻧﺠﺎ او را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ
را ﮔﻔﺘﻢ«.
8ﭘﺲ ،از ﻗﺒﺮ ﺑﺎ ﺗﺮس و ﺧﻮﺷﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ زودی رواﻧﻪ ﺷﺪه ،رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﮔﺮدان او را اﻃﻼع
دﻫﻨﺪ9 .و در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ اﺧﺒﺎر ﺷﺎﮔﺮدان او ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﺎه ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﻮرده ،ﮔﻔﺖ:
»ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤـﺎ ﺑﺎد!« ﭘﺲ ﭘﯿﺶ آﻣـﺪه ،ﺑﻪ ﻗﺪﻣﻬﺎی او ﭼﺴﺒﯿﺪه ،او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ10 .آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ! رﻓﺘـﻪ ،ﺑﺮادراﻧـﻢ را ﺑﮕﻮﯾﯿـﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻞ ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ
دﯾﺪ«.
11و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﺎه ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﯿﮑﭽﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﺪه ،رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ را از ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ12 .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺷﻮرا ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﻘﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن داده،
13ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ آﻣﺪه ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺧﻮاب ﺑﻮدﯾﻢ او را دزدﯾﺪﻧﺪ14 .و
ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻮشزد واﻟﯽ ﺷﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺎ او را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ و ﺷﻤﺎ را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎزﯾﻢ15 «.اﯾﺸﺎن
ﭘﻮل را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ اﺳﺖ.
16اﻣﺎ ﯾﺎزده رﺳﻮل ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻞ ،ﺑﺮ ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ اﯾﺸﺎن را ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد رﻓﺘﻨﺪ17 .و ﭼﻮن
او را دﯾﺪﻧـﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ .ﻟﯿﮑـﻦ ﺑﻌﻀـﯽ ﺷـﮏ ﮐﺮدﻧﺪ18 .ﭘﺲ ﻋﯿﺴـﯽ ﭘﯿـﺶ آﻣـﺪه،
ﺑﺪﯾﺸـﺎن ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺪرت در آﺳﻤﺎن و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ19 .ﭘﺲ
رﻓﺘﻪ ،ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫـﺎ را ﺷﺎﮔـﺮد ﺳﺎزﯾـﺪ و اﯾﺸـﺎن را ﺑـﻪ اﺳﻢ اب و اﺑﻦ و روحاﻟﻘﺪس ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﯿﺪ.
20و اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﻠﯿـﻢ دﻫﯿـﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻣـﻮری را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﺮدهام ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﻨﮏ ﻣـﻦ
ﻫـﺮ روزه ﺗﺎ اﻧﻘﻀﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻢ «.آﻣﯿـﻦ.
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اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺮﻗﺲ
1

اﺑﺘﺪای اﻧﺠﯿﻞ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا2 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﺷﻌﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ» ،اﯾﻨﮏ

رﺳﻮل ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ راه ﺗﻮ را ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزد3 .ﺻﺪای ﻧﺪا ﮐﻨﻨﺪهای در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ راه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ و ﻃﺮق او را راﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«.
4ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﺑﺠﻬﺖ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮد5 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﯾﻬﻮدﯾﻪ و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺰد وی ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﺧﻮد ﻣﻌﺘﺮف ﮔﺮدﯾﺪه ،در رود اردن از او ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ6 .و ﯾﺤﯿﯽ را ﻟﺒﺎس از ﭘﺸﻢ ﺷﺘﺮ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ
ﭼﺮﻣﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﺮ ﻣﯽﺑﻮد و ﺧﻮراک وی از ﻣﻠﺦ و ﻋﺴﻞ ﺑﺮی7 .و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺑﻌﺪ از
ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ از ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻻﯾﻖ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻢ ﺷﺪه ،دوال ﻧﻌﻠﯿﻦ او را ﺑﺎز ﮐﻨﻢ8 .ﻣﻦ ﺷﻤﺎ
را ﺑﻪ آب ﺗﻌﻤﯿﺪ دادم .ﻟﯿﮑﻦ او ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داد«.
9و واﻗﻊ ﺷﺪ در آن اﯾﺎم ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ از ﻧﺎﺻﺮه ﺟﻠﯿﻞ آﻣﺪه در اردن از ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ10 .و
ﭼﻮن از آب ﺑﺮآﻣﺪ ،در ﺳﺎﻋﺖ آﺳﻤﺎن را ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ دﯾﺪ و روح را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮی ﺑﺮوی ﻧﺎزل
ﻣﯽﺷﻮد11 .و آوازی از آﺳﻤﺎن در رﺳﯿﺪ ﮐﻪ »ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺧﺸﻨﻮدم«.
12ﭘﺲ ﺑﯽدرﻧﮓ روح وی را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽﺑﺮد13 .و ﻣﺪت ﭼﻬﻞ روز در ﺻﺤﺮا ﺑﻮد و ﺷﯿﻄﺎن
او را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ وﺣﻮش ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن او را ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
14و ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﺎری ﯾﺤﯿﯽ ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻞ آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺑﺸﺎرت ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮده،
15ﻣﯽﮔﻔﺖ» :وﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﻧﺠﯿﻞ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ«.
16و ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﻨﺎره درﯾﺎی ﺟﻠﯿﻞ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﺷﻤﻌﻮن و ﺑﺮادرش اﻧﺪرﯾﺎس را دﯾﺪ ﮐﻪ داﻣﯽ در
درﯾﺎ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺻﯿﺎد ﺑﻮدﻧﺪ17 .ﻋﯿﺴﯽ اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :از ﻋﻘﺐ ﻣﻦ آﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺻﯿﺎد
ﻣﺮدم ﮔﺮداﻧﻢ18 «.ﺑﯽﺗﺄﻣﻞ داﻣﻬﺎی ﺧﻮد را ﮔﺬارده ،از ﭘﯽ او رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ19 .و از آﻧﺠﺎ ﻗﺪری ﭘﯿﺸﺘﺮ
رﻓﺘﻪ ،ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ زﺑﺪی و ﺑﺮادرش ﯾﻮﺣﻨﺎ را دﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﯽ داﻣﻬﺎی ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ20 .در
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ﺣﺎل اﯾﺸﺎن را دﻋﻮت ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ ﭘﺪر ﺧﻮد زﺑﺪی را ﺑﺎ ﻣﺰدوران در ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺬارده ،از ﻋﻘﺐ وی
رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
21و ﭼﻮن وارد ﮐﻔﺮﻧﺎﺣﻮم ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﯽﺗﺄﻣﻞ در روز ﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ درآﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن
ﺷﺮوع ﮐﺮد22 ،ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ از ﺗﻌﻠﯿﻢ وی ﺣﯿﺮان ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺗﻌﻠﯿـﻢ ﻣﯽداد ﻧﻪ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﺎﺗﺒﺎن.
23و در ﮐﻨﯿﺴﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ روح ﭘﻠﯿﺪ داﺷﺖ .ﻧﺎﮔﺎه ﺻﯿﺤﻪ زده24 ،ﮔﻔﺖ» :ای
ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺮای ﻫﻼک ﮐﺮدن ﻣﺎ آﻣﺪی؟ ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﯿﺴﺘﯽ،
ای ﻗﺪوس ﺧﺪا!« 25ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ وی ﻧﻬﯿﺐ داده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮ و از او درآی!« 26در ﺳﺎﻋﺖ آن
روح ﺧﺒﯿﺚ او را ﻣﺼﺮوع ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺪا زده ،از او ﺑﯿﺮون آﻣﺪ27 .و ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪﻧﺪ،
ﺑﺤﺪی ﮐﻪ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺳﺆال ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﭼﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﺎزه اﺳﺖ ﮐﻪ ارواح ﭘﻠﯿﺪ را
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﺪرت اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻃﺎﻋﺘﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟« 28و اﺳﻢ او ﻓﻮرا در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﺟﻠﯿﻞ ﺷﻬﺮت
ﯾﺎﻓﺖ.
29و از ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﻓﻮرا ﺑﺎ ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﻌﻮن و اﻧﺪرﯾﺎس درآﻣﺪﻧﺪ.
30و ﻣﺎدر زن ﺷﻤﻌﻮن ﺗﺐ ﮐﺮده ،ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد .در ﺳﺎﻋﺖ وی را از ﺣﺎﻟﺖ او ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ31 .ﭘﺲ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،دﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪش ﮐﻪ ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﺗﺐ از او زاﯾﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری
اﯾﺸﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺸﺖ.
32ﺷﺎﻣﮕﺎه ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻐﺮب ﺷﺪ ،ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮﯾﻀﺎن و ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ را ﭘﯿﺶ او آوردﻧﺪ33 .و ﺗﻤﺎم
ﺷﻬﺮ ﺑﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ازدﺣﺎم ﻧﻤﻮدﻧﺪ34 .و ﺑﺴﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع اﻣﺮاض ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻔﺎ داد و
دﯾﻮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،ﻧﮕﺬارد ﮐﻪ دﯾﻮﻫﺎ ﺣﺮف زﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.
35ﺑﺎﻣﺪادان ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺑﻪ وﯾﺮاﻧـﻪای رﺳﯿـﺪه ،در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﻋﺎ
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ36 .و ﺷﻤﻌﻮن و رﻓﻘﺎﯾﺶ در ﭘـﯽ او ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ37 .ﭼﻮن او را درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﻤﻪ ﺗﻮ را
ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ38 «.ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ دﻫﺎت ﻣﺠـﺎور ﻫﻢ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ در آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﺠﻬﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﺮون آﻣﺪم39 «.ﭘﺲ در ﺗﻤﺎم ﺟﻠﯿﻞ در ﮐﻨﺎﯾﺲ اﯾﺸﺎن وﻋﻆ ﻣﯽﻧﻤﻮد و دﯾﻮﻫﺎ را
اﺧﺮاج ﻣﯽﮐﺮد.
40و اﺑﺮﺻﯽ ﭘﯿﺶ وی آﻣﺪه ،اﺳﺘﺪﻋﺎ ﮐﺮد و زاﻧﻮ زده ،ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺮا
ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎزی!« 41ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﻮده ،دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮد و او را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ.
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ﻃﺎﻫﺮ ﺷﻮ!« 42و ﭼﻮن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﻓﯽاﻟﻔﻮر ﺑﺮص از او زاﯾﻞ ﺷﺪه ،ﭘﺎک ﮔﺸﺖ43 .و او را ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮد و
ﻓﻮرا ﻣﺮﺧﺺ ﻓﺮﻣﻮده44 ،ﮔﻔﺖ» :زﻧﻬﺎر ﮐﺴﯽ را ﺧﺒﺮ ﻣﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ رﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻨﻤﺎ و آﻧﭽﻪ
ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﺠﻬﺖ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﺬران ﺗﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﺑﺸﻮد45 «.ﻟﯿﮑﻦ او ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﻮدن و ﺷﻬﺮت دادن اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮد ،ﺑﻘﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ درآﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ در وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﺮون ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﺮدم از ﻫﻤﻪ اﻃﺮاف ﻧﺰد وی ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.

2

و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪی ،ﺑﺎز وارد ﮐﻔﺮﻧﺎﺣﻮم ﺷﺪه ،ﭼﻮن ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ،

2ﺑﯽدرﻧﮓ ﺟﻤﻌﯽ ازدﺣﺎم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻘﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون در ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﮐﻼم را
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد3 .ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺰد وی آﻣﺪه ﻣﻔﻠﻮﺟﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،آوردﻧﺪ4 .و
ﭼﻮن ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺰد او ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﻃﺎق ﺟﺎﯾﯽ را ﮐﻪ او ﺑﻮد ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﺨﺘﯽ را
ﮐﻪ ﻣﻔﻠﻮج ﺑﺮ آن ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ زﯾﺮ ﻫﺸﺘﻨﺪ5 .ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻮن اﯾﻤﺎن اﯾﺸﺎن را دﯾﺪ ،ﻣﻔﻠﻮج را ﮔﻔﺖ:
»ای ﻓﺮزﻧﺪ ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪ«.
6ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﺗﺒﺎن ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در دل ﺧﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 7ﮐﻪ »ﭼﺮا اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﻏﯿﺮ از ﺧﺪای واﺣﺪ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﯿﺎﻣﺮزد؟« 8در ﺳﺎﻋﺖ
ﻋﯿﺴﯽ در روح ﺧﻮد ادراک ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :از ﺑﻬﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ
ﺧﯿﺎﻻت را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد راه ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟ 9ﮐﺪام ﺳﻬﻞﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﻣﻔﻠﻮج را ﮔﻔﺘﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮ آﻣﺮزﯾﺪه
ﺷﺪ؟ ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺨﺮام؟ 10ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
آﻣﺮزﯾﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺖ« ﻣﻔﻠﻮج را ﮔﻔﺖ»11 :ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد را
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮو!« 12او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﯽﺗﺄﻣﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ روی ﻫﻤﻪ رواﻧﻪ
ﺷﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﯿﺮان ﺷﺪه ،ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ!«
13و ﺑﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺎره درﯾﺎ رﻓﺖ و ﺗﻤﺎم آن ﮔﺮوه ﻧﺰد او آﻣﺪﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد14 .و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ ﻻوی اﺑﻦ ﺣﻠﻔﯽ را ﺑﺮ ﺑﺎﺟﮕﺎه ﻧﺸﺴﺘﻪ دﯾﺪ .ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :از ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ!« ﭘﺲ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،در ﻋﻘﺐ وی ﺷﺘﺎﻓﺖ15 .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او در ﺧﺎﻧﻪ وی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان و
ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﯿﺮوی او ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ16 .و ﭼﻮن ﮐﺎﺗﺒﺎن
و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن او را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﺑﺎ
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ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟« 17ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﺗﻨﺪرﺳﺘﺎن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮﯾﻀﺎن .و ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪم ﺗﺎ ﻋﺎدﻻن را ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران را
ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ دﻋﻮت ﮐﻨﻢ«.
18و ﺷﺎﮔﺮدان ﯾﺤﯿﯽ و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن روزه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ آﻣﺪه ،ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﮔﺮدان ﯾﺤﯿﯽ و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن روزه ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻮ روزه ﻧﻤﯽدارﻧﺪ؟« 19ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺴﺮان ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺮوﺳﯽ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ داﻣﺎد ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ روزه ﺑﺪارﻧﺪ؟ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
داﻣﺎد را ﺑﺎ ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روزه دارﻧﺪ20 .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ داﻣﺎد از اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
در آن اﯾﺎم روزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ21 .و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﻬﻨﻪ ،ﭘﺎرهای از ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻮ وﺻﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،
واﻻ آن وﺻﻠﻪ ﻧﻮ از آن ﮐﻬﻨﻪ ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدد و درﯾﺪﮔﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد22 .و ﮐﺴﯽ ﺷﺮاب ﻧﻮ را در
ﻣﺸﮑﻬﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﻧﻤﯽرﯾﺰد وﮔﺮﻧﻪ آن ﺷﺮاب ﻧﻮ ﻣﺸﮑﻬﺎ را ﺑﺪرد و ﺷﺮاب رﯾﺨﺘﻪ ،ﻣﺸﮑﻬﺎ ﺗﻠﻒ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮاب ﻧﻮ را در ﻣﺸﮑﻬﺎی ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺨﺖ«.
23و ﭼﻨـﺎن اﻓﺘـﺎد ﮐﻪ روز ﺳﺒﺘﯽ از ﻣﯿﺎن ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽرﻓﺘﻨـﺪ ،ﺑﻪ ﭼﯿـﺪن ﺧﻮﺷﻪﻫـﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧـﺪ24 .ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﺑـﺪو ﮔﻔﺘﻨـﺪ» :اﯾﻨﮏ ﭼـﺮا در روز ﺳﺒﺖ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ روا ﻧﯿﺴﺖ؟« 25او ﺑﺪﯾﺸـﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﮕـﺮ ﻫﺮﮔـﺰ ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﯾـﺪ ﮐـﻪ داود
ﭼﻪ ﮐﺮد ﭼﻮن او و رﻓﻘﺎﯾﺶ ﻣﺤﺘﺎج و ﮔﺮﺳﻨـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ؟ 26ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﯾـﺎم اﺑﯿﺎﺗﺎر رﺋﯿـﺲ ﮐﻬﻨـﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧـﻪ ﺧـﺪا درآﻣـﺪه ،ﻧـﺎن ﺗﻘْﺪﻣـﻪ را ﺧـﻮرد ﮐﻪ ﺧﻮردن آن ﺟﺰ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن روا ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ رﻓﻘﺎی
ﺧـﻮد ﻧﯿـﺰ داد؟« 27و ﺑﺪﯾﺸـﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺳﺒـﺖ ﺑﺠﻬﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺳﺒﺖ.
28ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ«.

3

و ﺑﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ درآﻣﺪه ،در آﻧﺠﺎ ﻣﺮد دﺳﺖ ﺧﺸﮑـﯽ ﺑﻮد2 .و ﻣﺮاﻗﺐ وی ﺑﻮدﻧﺪ

ﮐﻪ ﺷﺎﯾـﺪ او را در ﺳﺒﺖ ﺷﻔـﺎ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﻋﯽ او ﮔﺮدﻧﺪ3 .ﭘﺲ ﺑـﺪان ﻣـﺮد دﺳـﺖ ﺧﺸـﮏ ﮔﻔﺖ:
»در ﻣﯿـﺎن ﺑﺎﯾﺴﺖ!« 4و ﺑﺪﯾﺸـﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ در روز ﺳﺒﺖ ﮐﺪام ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﺮدن ﯾﺎ
ﺑﺪی؟ ﺟﺎن را ﻧﺠﺎت دادن ﯾﺎ ﻫﻼک ﮐﺮدن؟« اﯾﺸﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ5 .ﭘﺲ ﭼﺸﻤﺎن ﺧـﻮد را ﺑﺮ
اﯾﺸـﺎن ﺑﺎ ﻏﻀـﺐ ﮔﺮداﻧﯿـﺪه ،زﯾـﺮا ﮐﻪ از ﺳﻨﮕﺪﻟـﯽ اﯾﺸـﺎن ﻣﺤﺰون ﺑﻮد ،ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ» :دﺳـﺖ

ﮐﺘﺎب ﻣﺮﻗﺲ  /ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

1444

ﺧـﻮد را دراز ﮐﻦ!« ﭘﺲ دراز ﮐﺮده ،دﺳﺘﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﮔﺸﺖ6 .در ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘـﻪ ،ﺑﺎ
ﻫﯿﺮودﯾﺎن درﺑﺎره او ﺷـﻮرا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر او را ﻫﻼک ﮐﻨﻨﺪ.
7و ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪﺳﻮی درﯾﺎ آﻣﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر از ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ او رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ،
8و از ﯾﻬﻮدﯾﻪ و از اورﺷﻠﯿﻢ و ادوﻣﯿﻪ و آن ﻃﺮف اردن و از ﺣﻮاﻟﯽ ﺻﻮر و ﺻﯿﺪون ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺜﯿﺮ،
ﭼﻮن اﻋﻤﺎل او را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﺰد وی آﻣﺪﻧﺪ9 .و ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ زورﻗﯽ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ،
ﺑﺠﻬﺖ او ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ وی ازدﺣﺎم ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ10 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری را ﺻﺤﺖ ﻣﯽداد ،ﺑﻘﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ دردی ﺑﻮد ﺑﺮ او ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورد ﺗﺎ او را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ11 .و ارواح ﭘﻠﯿﺪ ﭼﻮن او را دﯾﺪﻧـﺪ،
ﭘﯿـﺶ او ﺑﻪ روی در اﻓﺘﺎدﻧـﺪ و ﻓﺮﯾﺎدﮐﻨـﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨـﺪ ﮐﻪ »ﺗـﻮ ﭘﺴـﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ12 «.و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑﺴﯿـﺎر ﻓﺮﻣـﻮد ﮐﻪ او را ﺷﻬـﺮت ﻧﺪﻫﻨـﺪ.
13ﭘﺲ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻃﻠﺒﯿﺪ و اﯾﺸﺎن ﻧﺰد او آﻣﺪﻧﺪ.
14و دوازده ﻧﻔﺮ را ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه او ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺠﻬﺖ وﻋﻆ ﻧﻤﻮدن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ15 ،و
اﯾﺸﺎن را ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻀﺎن را ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪ و دﯾﻮﻫﺎ را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ16 .و ﺷﻤﻌﻮن را ﭘﻄﺮس ﻧﺎم
ﻧﻬﺎد17 .و ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺴﺮ زﺑﺪی و ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺮادر ﯾﻌﻘﻮب؛ اﯾﻦ ﻫﺮ دو را ﺑﻮاﻧﺮﺟﺲ ﯾﻌﻨـﯽ ﭘﺴـﺮان رﻋﺪ ﻧﺎم
ﮔﺬارد18 .و اﻧﺪرﯾـﺎس و ﻓﯿﻠﭙـﺲ و ﺑﺮﺗﻮﻟﻤﺎ و ﻣﺘﯽ و ﺗﻮﻣﺎ و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺣﻠﻔﯽ و ﺗﺪی و ﺷﻤﻌﻮن ﻗﺎﻧﻮی،
19و ﯾﻬﻮدای اﺳﺨﺮﯾﻮﻃﯽ ﮐﻪ او را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد.
20و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺎز ﺟﻤﻌﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎن ﺧﻮردن
ﻫﻢ ﻧﮑﺮدﻧﺪ21 .و ﺧﻮﯾﺸﺎن او ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﺮدارﻧﺪ زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﯽﺧﻮد ﺷﺪه
اﺳﺖ22 .و ﮐﺎﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺰﺑﻮل دارد و ﺑﻪ ﯾﺎری رﺋﯿﺲ دﯾﻮﻫﺎ،
دﯾﻮﻫﺎ را اﺧﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ23 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﭘﯿﺶ ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﻣﺜﻠﻬﺎ زده ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﯿﻄﺎن ،ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ؟ 24و اﮔﺮ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﻮد ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺷﻮد ،آن ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ
ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ25 .و ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺷﺪ ،آن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ26 .و اﮔﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺷﻮد ،او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻼک
ﻣﯽﮔﺮدد27 .و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮد زورآور درآﻣﺪه ،اﺳﺒﺎب او را ﻏﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺟﺰ آﻧﮑﻪ
اول آن زورآور را ﺑﺒﻨﺪد و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺎﻧﻪ او را ﺗﺎراج ﻣﯽﮐﻨﺪ28 .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﮔﻨﺎﻫﺎن از ﺑﻨﯽآدم آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﻔﺮ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ29 ،ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس
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ﮐﻔﺮ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ آﻣﺮزﯾﺪه ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺬاب ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﻮد30 «.زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ روﺣﯽ
ﭘﻠﯿﺪ دارد.
31ﭘﺲ ﺑﺮادران و ﻣﺎدر او آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﯿﺮون اﯾﺴﺘﺎده ،ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ او را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ32 .آﻧﮕﺎه
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﺮد او ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﺎدرت و ﺑﺮادراﻧﺖ ﺑﯿﺮون ﺗﻮ را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ«.
33در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺎدر ﻣﻦ و ﺑﺮادراﻧﻢ ﮐﯿﺎﻧﻨﺪ؟« 34ﭘﺲ ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮد وی
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر و ﺑﺮادراﻧﻢ35 ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ اراده ﺧﺪا را ﺑﺠﺎ آرد ﻫﻤﺎن
ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ و ﻣﺎدر ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ«.
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و ﺑﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺎره درﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺜﯿﺮ ﻧﺰد او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ

ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﺑﺮ درﯾﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ2 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ و در ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ»3 :ﮔﻮش
ﮔﯿﺮﯾﺪ! اﯾﻨﮏ ﺑﺮزﮔﺮی ﺑﺠﻬﺖ ﺗﺨﻢ ﭘﺎﺷﯽ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ4 .و ﭼﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﯿﺪ ،ﻗﺪری ﺑﺮ راه رﯾﺨﺘﻪ
ﺷﺪه ،ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا آﻣﺪه آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﭼﯿﺪﻧﺪ5 .و ﭘﺎرهای ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻼخ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺒﻮد .ﭘﺲ ﭼﻮن ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻋﻤﻖ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ زودی روﯾﯿﺪ6 ،و ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﺑﺮآﻣﺪ ،ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪ و از
آﻧﺮو ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﺧﺸﮑﯿﺪ7 .و ﻗﺪری در ﻣﯿﺎن ﺧﺎرﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺧﺎرﻫﺎ ﻧﻤﻮ ﮐﺮده ،آن را ﺧﻔﻪ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺛﻤﺮی ﻧﯿﺎورد8 .و ﻣﺎﺑﻘﯽ در زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ اﻓﺘﺎد و ﺣﺎﺻﻞ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد ﮐﻪ روﯾﯿﺪ و ﻧﻤﻮ ﮐﺮد و
ﺑﺎرآورد ،ﺑﻌﻀﯽ ﺳﯽ و ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺼﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺪ9 «.ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا دارد ،ﺑﺸﻨﻮد!«
10و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﺷﺪ ،رﻓﻘﺎی او ﺑﺎ آن دوازده ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﺜﻞ را از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ11 .ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﺳﺮ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻋﻄﺎ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮوﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺜﻠﻬﺎ
ﻣﯽﺷﻮد12 ،ﺗﺎ ﻧﮕﺮان ﺷﺪه ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺷﻨﻮا ﺷﺪه ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺮده
ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﻮد«.
13و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺜﻞ را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪهاﯾﺪ؟ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ؟
14ﺑﺮزﮔﺮ ﮐﻼم را ﻣﯽﮐﺎرد15 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎره راه ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ
ﻓﻮرا ﺷﯿﻄﺎن آﻣﺪه ﮐﻼم ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﻠﻮب اﯾﺸﺎن را ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ16 .و اﯾﻀﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﻨﮕﻼخ،
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ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﻼم را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎل آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ17 ،و ﻟﮑﻦ رﯾﺸﻪای
در ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و ﭼﻮن ﺻﺪﻣﻪای ﯾﺎ زﺣﻤﺘﯽ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﮐﻼم روی دﻫﺪ در ﺳﺎﻋﺖ
ﻟﻐﺰش ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ18 .و ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺧﺎرﻫﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﻼم را ﺷﻨﻮﻧﺪ19 ،اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی
دﻧﯿﻮی و ﻏﺮور دوﻟﺖ و ﻫﻮس ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﮐﻼم را ﺧﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯽﺛﻤﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
20و ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ آﻧﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﻼم را ﺷﻨﻮﻧﺪ آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺛﻤﺮ ﻣﯽآورﻧﺪ،
ﺑﻌﻀﯽ ﺳﯽ و ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺼﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺪ«.
21ﭘﺲ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﭼﺮاغ را ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ زﯾﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای ﯾﺎ ﺗﺨﺘﯽ و ﻧﻪ ﺑﺮ ﭼﺮاﻏﺪان
ﮔﺬارﻧﺪ؟ 22زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﻧﮕﺮدد و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺸﻮد ،ﻣﮕﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر
آﯾﺪ23 .ﻫﺮ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا دارد ﺑﺸﻨﻮد24 «.و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ وزن ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻤﻮده ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ اﻓﺰون ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺸﺖ25 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ دارد ﺑﺪو داده ﺷﻮد و از ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺪارد آﻧﭽﻪ ﻧﯿﺰ دارد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
26و ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻔﺸﺎﻧﺪ27 ،و ﺷﺐ و
روز ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺗﺨﻢ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻧﻤﻮ ﮐﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ او ﻧﺪاﻧﺪ28 .زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﺛﻤﺮ
ﻣﯽآورد ،اول ﻋﻠﻒ ،ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺷﻪ ،ﭘﺲ از آن داﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ در ﺧﻮﺷﻪ29 .و ﭼﻮن ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪ ،ﻓﻮرا داس را
ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ وﻗﺖ ﺣﺼﺎد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ«.
30و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا را ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای آن ﭼﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺰﻧﯿﻢ؟ 31ﻣﺜﻞ داﻧﻪ
ﺧﺮدﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﺎرﻧﺪ ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ32 .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن
ﮐﺎﺷﺘـﻪ ﺷـﺪ ،ﻣﯽروﯾـﺪ و ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از ﺟﻤﯿـﻊ ﺑﻘـﻮل ﻣﯽﮔﺮدد و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯽآورد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪاش ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺷﯿﺎﻧـﻪ ﮔﯿﺮﻧـﺪ33 «.و ﺑﻪ ﻣﺜﻠﻬﺎی ﺑﺴﯿـﺎر ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻘـﺪری ﮐﻪ
اﺳﺘﻄﺎﻋـﺖ ﺷﻨﯿـﺪن داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐـﻼم را ﺑﺪﯾﺸـﺎن ﺑﯿـﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣـﻮد34 ،و ﺑـﺪون ﻣﺜـﻞ ﺑﺪﯾﺸـﺎن ﺳﺨﻨﯽ
ﻧﮕﻔﺖ .ﻟﯿﮑﻦ در ﺧﻠﻮت ،ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻧـﯽ را ﺑــﺮای ﺷﺎﮔـﺮدان ﺧــﻮد ﺷـﺮح ﻣﯽﻧﻤـﻮد.
35و در ﻫﻤﺎن روز وﻗﺖ ﺷﺎم ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﮐﻨﺎره دﯾﮕﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ36 «.ﭘﺲ ﭼﻮن آن
ﮔﺮوه را رﺧﺼﺖ دادﻧﺪ ،او را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪ زورق دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه او
ﺑﻮد37 .ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻃﻮﻓﺎﻧـﯽ ﻋﻈﯿﻢ از ﺑﺎد ﭘﺪﯾـﺪ آﻣﺪ و اﻣﻮاج ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﻘﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ.
38و او در ﻣﺆﺧﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﺸﯽ ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ او را ﺑﯿﺪار ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ،آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﺎﮐﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻼک ﺷﻮﯾﻢ؟« 39در ﺳﺎﻋﺖ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺎد را ﻧﻬﯿﺐ داد و ﺑﻪ درﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮ و
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ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش!« ﮐﻪ ﺑﺎد ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،آراﻣﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ40 .و اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :از ﺑﻬﺮ ﭼﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﭼﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﯾﺪ؟« 41ﭘﺲ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎد و درﯾﺎ ﻫﻢ او را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟«

5

ﭘﺲ ﺑﻪ آن ﮐﻨﺎره درﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺪرﯾﺎن آﻣﺪﻧﺪ2 .و ﭼﻮن از ﮐﺸﺘﯽ ﺑﯿﺮون

آﻣﺪ ،ﻓﯽاﻟﻔﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ روﺣﯽ ﭘﻠﯿﺪ داﺷﺖ از ﻗﺒﻮر ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،ﺑﺪو ﺑﺮﺧﻮرد3 .ﮐﻪ در ﻗﺒﻮر ﺳﺎﮐﻦ
ﻣﯽﺑﻮد و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ او را ﺑﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ4 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ او را ﺑﻪ ﮐﻨﺪهﻫﺎ و
زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ را ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و ﮐﻨﺪهﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و اﺣﺪی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ او را رام
ﻧﻤﺎﯾﺪ5 ،و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺐ وروز در ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
6ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ را از دور دﯾﺪ ،دوان دوان آﻣﺪه ،او را ﺳﺠﺪه ﮐﺮد7 ،و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺻﯿﺤﻪ زده ،ﮔﻔﺖ:
»ای ﻋﯿﺴﯽ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ' ،ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﻌﺬب
ﻧﺴﺎزی8 «.زﯾﺮا ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ای روح ﭘﻠﯿﺪ از اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎ!« 9ﭘﺲ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﺳﻢ ﺗﻮ
ﭼﯿﺴﺖ؟« ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎم ﻣﻦ ﻟﺠﺌﻮن اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ10 «.ﭘﺲ ﺑﺪو اﻟﺘﻤﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﻧﮑﻨﺪ11 .و در ﺣﻮاﻟﯽ آن ﮐﻮﻫﻬﺎ ،ﮔﻠﻪ ﮔﺮاز ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﭼﺮﯾﺪ12 .و
ﻫﻤﻪ دﯾﻮﻫﺎ از وی ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮازﻫﺎ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ در آﻧﻬﺎ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﻢ13 «.ﻓﻮرا
ﻋﯿﺴﯽ اﯾﺸﺎن را اﺟﺎزت داد .ﭘﺲ آن ارواح ﺧﺒﯿﺚ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﮔﺮازان داﺧﻞ ﮔﺸﺘﻨﺪ و آن ﮔﻠﻪ از
ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻪ درﯾﺎ ﺟﺴﺖ و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﺪو ﻫﺰار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آب ﺧﻔﻪ ﺷﺪﻧﺪ14 .و ﺧﻮکﺑﺎﻧﺎن ﻓﺮار ﮐﺮده،
در ﺷﻬﺮ و ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺑﺠﻬﺖ دﯾﺪن آن ﻣﺎﺟﺮا ﺑﯿﺮون ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ15 .و ﭼﻮن ﻧﺰد
ﻋﯿﺴﯽ رﺳﯿﺪه ،آن دﯾﻮاﻧﻪ را ﮐﻪ ﻟﺠﺌﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﻮد دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻋﺎﻗﻞ ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ16 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ دﯾﻮاﻧﻪ و ﮔﺮازان را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﺎزﮔﻔﺘﻨﺪ17 .ﭘﺲ
ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺣﺪود اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﺷﻮد18 .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﺷﺪ ،آﻧﮑﻪ دﯾﻮاﻧﻪ
ﺑﻮد از وی اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﺎﺷﺪ19 .اﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ وی را اﺟﺎزت ﻧﺪاد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺰد ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺧﻮد ﺑﺮو و اﯾﺸﺎن را ﺧﺒﺮ ده از آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺣﻢ
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ﻧﻤﻮده اﺳﺖ20 «.ﭘﺲ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،در دﯾﮑﺎﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ وی ﮐﺮده ،ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮدن آﻏﺎز
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪﻧﺪ.
21و ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎز ﺑﻪ آﻧﻄﺮف ،در ﮐﺸﺘﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ وی ﺟﻤﻊ ﮔﺸﺘﻨﺪ و
ﺑﺮ ﮐﻨﺎره درﯾﺎ ﺑﻮد22 .ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﯾﮑﯽ از رؤﺳﺎی ﮐﻨﯿﺴﻪ ،ﯾﺎﯾﺮس ﻧﺎم آﻣﺪ و ﭼﻮن او را ﺑﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ
اﻓﺘﺎده23 ،ﺑﺪو اﻟﺘﻤﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﻔﺲ دﺧﺘﺮک ﻣﻦ ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﯿﺪه .ﺑﯿﺎ و ﺑﺮ او دﺳﺖ ﮔﺬار
ﺗﺎ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،زﯾﺴﺖ ﮐﻨﺪ24 «.ﭘﺲ ﺑﺎ او رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺧﻠﻖ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ از ﭘﯽ او اﻓﺘﺎده ،ﺑﺮ وی ازدﺣﺎم
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ25 .آﻧﮕﺎه زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت دوازده ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺑﻮد26 ،و زﺣﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر از
اﻃﺒﺎی ﻣﺘﻌﺪد دﯾﺪه و آﻧﭽﻪ داﺷﺖ ﺻﺮف ﻧﻤﻮده ،ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ27 ،ﭼﻮن ﺧﺒﺮ
ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺸﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺎن آن ﮔﺮوه از ﻋﻘﺐ وی آﻣﺪه ،ردای او را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد28 ،زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :اﮔﺮ
ﻟﺒﺎس وی را ﻫﻢ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻢ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﻢ29 «.در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﺸﻤﻪ ﺧﻮن او ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ،در ﺗﻦ ﺧﻮد
ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﻼ ﺻﺤﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
30ﻓﯽاﻟﻔﻮر ﻋﯿﺴﯽ از ﺧﻮد داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻮﺗﯽ از او ﺻﺎدر ﮔﺸﺘﻪ .ﭘﺲ در آن ﺟﻤﺎﻋﺖ روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه،
ﮔﻔﺖ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد؟« 31ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺗﻮ
ازدﺣﺎم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ! و ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد؟!« 32ﭘﺲ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﺗﺎ
آن زن را ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮده ،ﺑﺒﯿﻨﺪ33 .آن زن ﭼﻮن داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﭼﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﺗﺮﺳﺎن و ﻟﺮزان
آﻣﺪ و ﻧﺰد او ﺑﻪ روی در اﻓﺘﺎده ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ را ﺑﺎﻟﺘﻤﺎم ﺑﻪ وی ﺑﺎز ﮔﻔﺖ34 .او وی را ﮔﻔﺖ» :ای
دﺧﺘﺮ ،اﯾﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮو و از ﺑﻼی ﺧﻮﯾﺶ رﺳﺘﮕﺎر ﺑﺎش«.
35او ﻫﻨﻮز ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻨﯿﺴﻪ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :دﺧﺘﺮت ﻓﻮت
ﺷﺪه؛ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﭼﻪ اﺳﺘﺎد را زﺣﻤﺖ ﻣﯽدﻫﯽ؟« 36ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻮن ﺳﺨﻨﯽ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،در
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮس اﯾﻤﺎن آور و ﺑﺲ!« 37و ﺟﺰ ﭘﻄﺮس و ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺮادر
ﯾﻌﻘﻮب ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را اﺟﺎزت ﻧﺪاد ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ او ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ38 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻨﯿﺴﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ،
ﺟﻤﻌﯽ ﺷﻮرﯾﺪه دﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﻮﺣﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ39 .ﭘﺲ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻏﻮﻏﺎ
و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ دﺧﺘﺮ ﻧﻤﺮده ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﻮاب اﺳﺖ40 «.اﯾﺸﺎن ﺑﺮ وی ﺳﺨﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ او ﻫﻤﻪ
را ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر دﺧﺘﺮ را ﺑﺎ رﻓﯿﻘﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد،
داﺧﻞ ﺷﺪ41 .ﭘﺲ دﺳﺖ دﺧﺘﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﻃﻠﯿﺘﺎ ﻗﻮﻣﯽ «.ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﯾﻦ اﺳﺖ» :ای
دﺧﺘﺮ ،ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰ42 «.در ﺳﺎﻋﺖ دﺧﺘﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺧﺮاﻣﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن
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ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪﻧﺪ43 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﻮد «.و
ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺪو دﻫﻨﺪ.

6

ﭘﺲ از آﻧﺠﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ آﻣﺪ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ از ﻋﻘﺐ او آﻣﺪﻧﺪ.

2ﭼﻮن روز ﺳﺒﺖ رﺳﯿﺪ ،در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و ﺑﺴﯿﺎری ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺣﯿﺮان ﺷﺪه
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از ﮐﺠﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺨﺺ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ رﺳﯿﺪه و اﯾﻦ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺠﺰات از دﺳﺖ او ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد؟ 3ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺠﺎر ﭘﺴﺮ ﻣﺮﯾﻢ و ﺑﺮادر ﯾﻌﻘﻮب و
ﯾﻮﺷﺎ و ﯾﻬﻮدا و ﺷﻤﻌﻮن؟ و ﺧﻮاﻫﺮان او اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟« و از او ﻟﻐﺰش ﺧﻮردﻧﺪ4 .ﻋﯿﺴﯽ
اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :ﻧﺒﯽ ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﺰ در وﻃﻦ ﺧﻮد و ﻣﯿﺎن ﺧﻮﯾﺸﺎن و در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد5 .و در
آﻧﺠﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺠﺰهای ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻤﻮد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﯾﺾ ﻧﻬﺎده ،اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ
داد6 .و از ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪه ،در دﻫﺎت آن ﺣﻮاﻟﯽ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻫﻤﯽداد.
7ﭘﺲ آن دوازده را ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﯾﺸﺎن ﺟﻔﺖ ﺟﻔﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ
ارواح ﭘﻠﯿﺪ ﻗﺪرت داد8 ،و اﯾﺸﺎن را ﻗﺪﻏﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ »ﺟﺰ ﻋﺼﺎ ﻓﻘﻂ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﻧﺪارﯾﺪ ،ﻧﻪ
ﺗﻮﺷﻪدان و ﻧﻪ ﭘﻮل در ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺧﻮد9 ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮزهای در ﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ و دو ﻗﺒﺎ در ﺑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ10 «.و ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ» :در ﻫﺮ ﺟﺎ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪای ﺷﻮﯾﺪ ،در آن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻮچ ﮐﻨﯿﺪ11 .و ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را
ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ،از آن ﻣﮑﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺧﺎک ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﻔﺸﺎﻧﯿﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﮔﺮدد .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺪوم و ﻏﻤﻮره در روز ﺟﺰا از آن ﺷﻬﺮ
ﺳﻬﻞﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد12 «.ﭘﺲ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ13 ،و ﺑﺴﯿﺎر دﯾﻮﻫﺎ را ﺑﯿﺮون
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮﯾﻀﺎن ﮐﺜﯿﺮ را روﻏﻦ ﻣﺎﻟﯿﺪه ،ﺷﻔﺎ دادﻧﺪ.
14و ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﻢ او ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ
دﻫﻨﺪه از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺠﺰات از او ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﯽآﯾﺪ15 «.اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﯿﺎس اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﯽﯾﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از اﻧﺒﯿﺎ16 .اﻣﺎ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﭼﻮن
ﺷﻨﯿﺪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﯾﺤﯿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺮش را از ﺗﻦ ﺟﺪا ﮐﺮدم ﮐﻪ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
اﺳﺖ17 «.زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﯾﺤﯿﯽ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ،او را در زﻧﺪان ﺑﺴﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﯿﺮودﯾﺎ،
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زن ﺑﺮادر او ﻓﯿﻠﭙﺲ ﮐﻪ او را در ﻧﮑﺎح ﺧﻮﯾﺶ آورده ﺑﻮد18 .از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺮودﯾﺲ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ زن ﺑﺮادرت ﺑﺮ ﺗﻮ روا ﻧﯿﺴﺖ19 «.ﭘﺲ ﻫﯿﺮودﯾﺎ از او ﮐﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ20 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﺮودﯾﺲ از ﯾﺤﯿﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ او را ﻣﺮد ﻋﺎدل
و ﻣﻘﺪس ﻣﯽداﻧﺴﺖ و رﻋﺎﯾﺘﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻫﺮﮔﺎه از او ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد و ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ
ﺳﺨﻦ او را اﺻﻐﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد21 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮﺻﺖ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﺮودﯾﺲ در روز ﻣﯿﻼد ﺧﻮد اﻣﺮای
ﺧﻮد و ﺳﺮﺗﯿﭙﺎن و رؤﺳﺎی ﺟﻠﯿﻞ را ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد؛ 22و دﺧﺘﺮ ﻫﯿﺮودﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ درآﻣﺪه ،رﻗﺺ ﮐﺮد
و ﻫﯿﺮودﯾﺲ و اﻫﻞ ﻣﺠﻠﺲ را ﺷﺎد ﻧﻤﻮد .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺪان دﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﯽ از ﻣﻦ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺗﻮ دﻫﻢ23 «.و از ﺑﺮای او ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ »آﻧﭽﻪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﺣﺘﯽ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﮏ ﻣﺮا ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻋﻄﺎ ﮐﻨﻢ24 «.او ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﺑﻄﻠﺒﻢ؟« ﮔﻔﺖ» :ﺳﺮ ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه را«.
25در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه درآﻣﺪه ،ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ اﻵن ﺳﺮ ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ
دﻫﻨﺪه را در ﻃﺒﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ26 «.ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺰون ﮔﺸﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﭘﺎس
ﻗﺴﻢ و ﺧﺎﻃﺮ اﻫﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺨﻮاﺳﺖ او را ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﺎﯾﺪ27 .ﺑﯽدرﻧﮓ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻼدی ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻓﺮﻣﻮد
ﺗﺎ ﺳﺮش را ﺑﯿﺎورد28 .و او ﺑﻪ زﻧﺪان رﻓﺘﻪ ﺳﺮ او را از ﺗﻦ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻘﯽ آورده ،ﺑﺪان دﺧﺘﺮ
داد و دﺧﺘﺮ آن را ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺳﭙﺮد29 .ﭼﻮن ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺪن او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ،
دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
30و رﺳﻮﻻن ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،از آﻧﭽﻪ ﮐﺮده و ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺑﻮدﻧﺪ او را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ.
31ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ،ﺑﻪ ﺟﺎی وﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و اﻧﺪﮐﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ« زﯾﺮا آﻣﺪ و رﻓﺖ
ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎن ﺧﻮردن ﻧﯿﺰ ﻧﮑﺮدﻧﺪ32 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ وﯾﺮان رﻓﺘﻨﺪ.
33و ﻣﺮدم اﯾﺸﺎن را رواﻧﻪ دﯾﺪه ،ﺑﺴﯿﺎری او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و از ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺪان ﺳﻮ
ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و از اﯾﺸﺎن ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻪ ،ﻧﺰد وی ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ34 .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه،
ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺣﻢ ﻓﺮﻣﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﯽﺷﺒﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن
ﮔﺮﻓﺖ35 .و ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮی از روز ﺳﭙﺮی ﮔﺸﺖ ،ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﻣﮑﺎن وﯾﺮاﻧﻪ
اﺳﺖ و وﻗﺖ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه36 .اﯾﻨﻬﺎ را رﺧﺼﺖ ده ﺗﺎ ﺑﻪ اراﺿﯽ و دﻫﺎت اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ رﻓﺘﻪ ،ﻧﺎن ﺑﺠﻬﺖ
ﺧﻮد ﺑﺨﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﻮراﮐﯽ ﻧﺪارﻧﺪ37 «.در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ اﯾﺸﺎن را ﻏﺬا دﻫﯿﺪ!« وی را
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﮕﺮ رﻓﺘﻪ ،دوﯾﺴﺖ دﯾﻨﺎر ﻧﺎن ﺑﺨﺮﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﻬﺎ را ﻃﻌﺎم دﻫﯿﻢ!« 38ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﻨﺪ ﻧﺎن
دارﯾﺪ؟ رﻓﺘﻪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ «.ﭘﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﻨﺞ ﻧﺎن و دو ﻣﺎﻫﯽ39 «.آﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن را
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ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ »ﻫﻤﻪ را دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺒﺰه ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﺪ40 «.ﭘﺲ ﺻﻒ ﺻﻒ ،ﺻﺪ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﭘﻨﺠﺎه
ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ41 .و آن ﭘﻨﺞ ﻧﺎن و دو ﻣﺎﻫﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،ﺑﺮﮐﺖ داد و ﻧﺎن را ﭘﺎره
ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺑﺴﭙﺮد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و آن دو ﻣﺎﻫﯽ را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
42ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺧﻮرده ،ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ43 .و از ﺧﺮدهﻫﺎی ﻧﺎن و ﻣﺎﻫﯽ ،دوازده ﺳﺒﺪ ﭘﺮ ﮐﺮده ،ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ44 .و
ﺧﻮرﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎن ،ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ.
45ﻓﯽاﻟﻔﻮر ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را اﻟﺤﺎح ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﭘﯿﺶ از او ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺻﯿﺪا
ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد آن ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﻣﺮﺧﺺ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ46 .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را ﻣﺮﺧﺺ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺠﻬﺖ ﻋﺒﺎدت
ﺑﻪ ﻓﺮاز ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺮآﻣﺪ47 .و ﭼﻮن ﺷﺎم ﺷﺪ ،ﮐﺸﺘﯽ در ﻣﯿﺎن درﯾﺎ رﺳﯿﺪ و او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻮد48 .و
اﯾﺸﺎن را در راﻧﺪن ﮐﺸﺘﯽ ﺧﺴﺘﻪ دﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽوزﯾﺪ .ﭘﺲ ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﺎس
ﭼﻬﺎرم از ﺷﺐ ﺑﺮ درﯾﺎ ﺧﺮاﻣﺎن ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آﻣﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ از اﯾﺸﺎن ﺑﮕﺬرد49 .اﻣﺎ ﭼﻮن او را
ﺑﺮ درﯾﺎ ﺧﺮاﻣﺎن دﯾﺪﻧﺪ ،ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ50 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ او
را دﯾﺪه ،ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ دارﯾﺪ! ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ،
ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ!« 51و ﺗﺎ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﺷﺪ ،ﺑﺎد ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺧﻮد
ﻣﺘﺤﯿﺮ و ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪﻧﺪ52 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﻧﺎن را درک ﻧﮑـﺮده ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا دل اﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﻮد.
53ﭘﺲ از درﯾﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﻨﯿﺴﺎرت آﻣﺪه ،ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ54 .و ﭼﻮن از ﮐﺸﺘﯽ
ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺮدم در ﺣﺎل او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ55 ،و در ﻫﻤﻪ آن ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺸﺘﺎب ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﯿﻤﺎران را
ﺑﺮ ﺗﺨﺘﻬﺎ ﻧﻬﺎده ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ او در آﻧﺠﺎ اﺳﺖ ،ﻣﯽآوردﻧﺪ56 .و ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻫﺎت
ﯾﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﯾﺎ اراﺿﯽ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻣﺮﯾﻀﺎن را ﺑﺮ راﻫﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬاردﻧﺪ و از او ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺾ
داﻣﻦ ردای او را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ آن را ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﺮد ﺷﻔﺎ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.

7

و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن و ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎﺗﺒﺎن از اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪه ،ﻧﺰد او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ2 .ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ از

ﺷﺎﮔﺮدان او را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﻧﺎﭘﺎک ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺷﺴﺘﻪ ﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ3 ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن و ﻫﻤﻪ ﯾﻬﻮد ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻧﻤﻮده ،ﺗﺎ دﺳﺘﻬﺎ را ﺑﺪﻗﺖ ﻧﺸﻮﯾﻨﺪ ﻏﺬا ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ4 ،و
ﭼﻮن از ﺑﺎزارﻫﺎ آﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﻮﯾﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر رﺳﻮم دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ ﭼﻮن
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ﺷﺴﺘﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪﻫﺎ و آﻓﺘﺎﺑﻪﻫﺎ و ﻇﺮوف ﻣﺲ و ﮐﺮﺳﯿﻬﺎ5 .ﭘﺲ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن و ﮐﺎﺗﺒﺎن از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭼﻮن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﻧﺎﭘﺎک ﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ؟«
6در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﮑﻮ اﺧﺒﺎر ﻧﻤﻮد اﺷﻌﯿﺎ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ای رﯾﺎﮐﺎران ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب
اﺳﺖ :اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﺮا ﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ دﻟﺸﺎن از ﻣﻦ دور اﺳﺖ7 .ﭘﺲ ﻣﺮا ﻋﺒﺚ
ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ رﺳﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ8 ،زﯾﺮا ﺣﮑﻢ ﺧﺪا را ﺗﺮک
ﮐﺮده ،ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻧﺴﺎن را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺷﺴﺘﻦ آﻓﺘﺎﺑﻪﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻟﻪﻫﺎ و ﭼﻨﯿﻦ رﺳﻮم دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﻤﻞ
ﻣﯽآورﯾﺪ9 «.ﭘﺲ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺣﮑﻢ ﺧﺪا را ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻢ
ﺑﺪارﯾﺪ10 .از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺣﺮﻣﺖ دار و ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر را دﺷﻨﺎم
دﻫﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻼک ﮔﺮدد11 .ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺪ" :آﻧﭽﻪ
از ﻣﻦ ﻧﻔﻊ ﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮﺑﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاﺳﺖ" 12و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ او را اﺟﺎزت ﻧﻤﯽدﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ
ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﻫﯿﭻ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ13 .ﭘﺲ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ،ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﯾﺪ«.
14ﭘﺲ آن ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ و ﻓﻬﻢ
ﮐﻨﯿﺪ15 .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون آدم داﺧﻞ او ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ او را ﻧﺠﺲ ﺳﺎزد ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ از
دروﻧﺶ ﺻﺎدر ﺷﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ آدم را ﻧﺎﭘﺎک ﻣﯽﺳﺎزد16 .ﻫﺮ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا دارد ﺑﺸﻨﻮد«.
17و ﭼﻮن از ﻧﺰد ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ در آﻣﺪ ،ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺜﻞ را از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
18ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯽﻓﻬﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از ﺑﯿﺮون داﺧﻞ آدم
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﻧﺎﭘﺎک ﺳﺎزد19 ،زﯾﺮا ﮐﻪ داﺧﻞ دﻟﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﻣﯽرود و ﺧﺎرج
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺰﺑﻠﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮراک را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ20 «.و ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ از آدم ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،آن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﻧﺎﭘﺎک ﻣﯽﺳﺎزد21 ،زﯾﺮا ﮐﻪ از درون دل اﻧﺴﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﯿﺎﻻت ﺑﺪ و زﻧﺎ و
ﻓﺴﻖ و ﻗﺘﻞ و دزدی 22و ﻃﻤﻊ و ﺧﺒﺎﺛﺖ و ﻣﮑﺮ و ﺷﻬﻮتﭘﺮﺳﺘﯽ و ﭼﺸﻢ ﺑﺪ و ﮐﻔﺮ و ﻏﺮور و ﺟﻬﺎﻟﺖ.
23ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺪ از درون ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد و آدم را ﻧﺎﭘﺎک ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ«.
24ﭘﺲ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﯽ ﺻﻮر و ﺻﯿﺪون رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ25 ،از آﻧﺮو ﮐﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮک وی روح ﭘﻠﯿﺪ
داﺷﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺒﺮ او را ﺑﺸﻨﯿﺪ ،ﻓﻮرا آﻣﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی او اﻓﺘﺎد26 .و او زن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ از اﻫﻞ ﻓﯿﻨﯿﻘﯿﻪ ﺻﻮرﯾﻪ
ﺑﻮد .ﭘﺲ از وی اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ دﯾﻮ را از دﺧﺘﺮش ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ27 .ﻋﯿﺴﯽ وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﺬار اول
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ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﻧﺎن ﻓﺮزﻧﺪان را ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﭘﯿﺶ ﺳﮕﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﻧﯿﺴﺖ28 «.آن زن در
ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ ﺧﺪاوﻧﺪا ،زﯾﺮا ﺳﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺲ ﺧﺮدهﻫﺎی ﻓﺮزﻧـﺪان را از زﯾﺮ ﺳﻔﺮه ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ«.
29وی را ﮔﻔﺖ؛ »ﺑﺠﻬﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺮو ﮐﻪ دﯾﻮ از دﺧﺘﺮت ﺑﯿﺮون ﺷﺪ30 «.ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
رﻓﺖ ،دﯾﻮ را ﺑﯿﺮون ﺷﺪه و دﺧﺘﺮ را ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﯾﺎﻓﺖ.
31و ﺑﺎز از ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻮر رواﻧﻪ ﺷﺪه ،از راه ﺻﯿﺪون در ﻣﯿﺎن ﺣﺪود دﯾﮑﺎﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ درﯾﺎی ﺟﻠﯿﻞ
آﻣﺪ.
32آﻧﮕﺎه ﮐﺮی را ﮐﻪ ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن داﺷﺖ ﻧﺰد وی آورده ،اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺮ او
ﮔﺬارد33 .ﭘﺲ او را از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﺑﺮده ،اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد را در ﮔﻮﺷﻬﺎی او ﮔﺬاﺷﺖ و آب
دﻫﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،زﺑﺎﻧﺶ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد؛ 34و ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،آﻫﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :اﻓﺘﺢ!«
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎز ﺷﻮ 35در ﺳﺎﻋﺖ ﮔﻮﺷﻬﺎی او ﮔﺸﺎده و ﻋﻘﺪه زﺑﺎﻧﺶ ﺣﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮد36 .ﭘﺲ
اﯾﺸﺎن را ﻗﺪﻏﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﺧﺒﺮ ﻧﺪﻫﻨﺪ؛ ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺸﺎن را ﻗﺪﻏﻦ ﻧﻤﻮد،
زﯾﺎدﺗﺮ او را ﺷﻬﺮت دادﻧﺪ37 .و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮔﺸﺘـﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨـﺪ» :ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫـﺎ را ﻧﯿﮑـﻮ ﮐﺮده
اﺳﺖ؛ ﮐﺮان را ﺷﻨﻮا و ﮔﻨﮕﺎن را ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ!«

8

و در آن اﯾﺎم ﺑﺎز ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪه و ﺧﻮراﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد

را ﭘﯿﺶ ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه دﻟﻢ ﺑﺴﻮﺧﺖ زﯾﺮا اﻵن ﺳﻪ روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺧﻮراک ﻧﺪارﻧﺪ3 .و ﻫﺮﮔﺎه اﯾﺸﺎن را ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ در
راه ﺿﻌﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن از راه دور آﻣﺪهاﻧﺪ4 «.ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ وی را ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :از
ﮐﺠﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻨﻬﺎ را در اﯾﻦ ﺻﺤﺮا از ﻧﺎن ﺳﯿﺮ ﮔﺮداﻧﺪ؟« 5از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻨﺪ ﻧﺎن
دارﯾﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﻔﺖ6 «.ﭘﺲ ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ؛ و آن ﻫﻔﺖ ﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺷﮑﺮ ﻧﻤﻮد و ﭘﺎره ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد داد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﮔﺬارﻧﺪ .ﭘﺲ ﻧﺰد آن ﮔﺮوه ﻧﻬﺎدﻧﺪ7 .و
ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮐﺖ داده ،ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﻧﻬﻨﺪ8 .ﭘﺲ ﺧﻮرده،
ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻔﺖ زﻧﺒﯿﻞ ﭘﺮ از ﭘﺎرهﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ9 .و ﻋﺪد ﺧﻮرﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر
ﻫﺰار ﺑﻮد .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﻣﺮﺧﺺ ﻓﺮﻣﻮد.

ﮐﺘﺎب ﻣﺮﻗﺲ  /ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

1454

10و ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ دﻟﻤﺎﻧﻮﺗﻪ آﻣﺪ11 .و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه،
ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ .و از راه اﻣﺘﺤﺎن آﯾﺘﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ12 .او از دل آﻫﯽ
ﮐﺸﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :از ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ آﯾﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ؟ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ آﯾﺘﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ
ﻋﻄﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
13ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﮔﺬارد و ﺑﺎز ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﮐﻨﺎره دﯾﮕﺮ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد14 .و ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد در ﮐﺸﺘﯽ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ15 .آﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن را ﻗﺪﻏﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ
»ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن و ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﯿﺮودﯾﺲ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ!« 16اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎن ﻧﺪارﯾﻢ17 «.ﻋﯿﺴﯽ ﻓﻬﻢ ﮐﺮده ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ از آﻧﺠﻬﺖ ﮐﻪ ﻧﺎن ﻧﺪارﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه و درک ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ و ﺗﺎ ﺣﺎل دل ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺖ
اﺳﺖ؟ 18آﯾﺎ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و ﮔﻮش داﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪارﯾﺪ؟ 19وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﺎن
را ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﭘﺎره ﮐﺮدم ،ﭼﻨﺪ ﺳﺒﺪ ﭘﺮ از ﭘﺎرهﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﯿﺪ؟« ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :دوازده»20 «.و
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﻧﺎن را ﺑﺠﻬﺖ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﮐﺲ؛ ﭘﺲ ﭼﻨﺪ زﻧﺒﯿﻞ ﭘﺮ از رﯾﺰهﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪش:
»ﻫﻔﺖ21 «.ﭘﺲ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪ؟«
22ﭼﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺻﯿﺪا آﻣﺪ ،ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻮر را ﻧﺰد او آوردﻧﺪ و اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او را ﻟﻤﺲ
ﻧﻤﺎﯾﺪ23 .ﭘﺲ دﺳﺖ آن ﮐﻮر را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را از ﻗﺮﯾﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮد و آب دﻫﺎن ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن او اﻓﮑﻨﺪه ،و
دﺳﺖ ﺑﺮ او ﮔﺬارده از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ »ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟« 24او ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدﻣﺎن را
ﺧﺮاﻣﺎن ،ﭼﻮن درﺧﺘﻬﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ25 «.ﭘﺲ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن او ﮔﺬارده ،او را ﻓﺮﻣﻮد
ﺗﺎ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺻﺤﯿﺢ ﮔﺸﺘﻪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪ26 .ﭘﺲ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ:
»داﺧﻞ ده ﻣﺸﻮ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را در آن ﺟﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﺪه«.
27و ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺑﻪ دﻫﺎت ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﻓﯿﻠﭙﺲ رﻓﺖ .و در راه از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ
ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻣﺮدم ﻣﺮا ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ؟« 28اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﮐﻪ »ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه و
ﺑﻌﻀﯽ اﻟﯿﺎس و ﺑﻌﻀﯽ ﯾﮑﯽ از اﻧﺒﯿﺎ29 «.او از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟« ﭘﻄﺮس در
ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﯽ30 «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ »ﻫﯿﭻﮐﺲ را از او ﺧﺒﺮ ﻧﺪﻫﻨﺪ«.
31آﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ »ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﺣﻤﺖ ﮐﺸﺪ و از
ﻣﺸﺎﯾﺦ و رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﺎﺗﺒﺎن رد ﺷﻮد و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ﺑﺮﺧﯿﺰد32 «.و ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﻼم
را ﻋﻼﻧﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮد ،ﭘﻄﺮس او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﺮدن ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد33 .اﻣﺎ او ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد
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ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،ﭘﻄﺮس را ﻧﻬﯿﺐ داد و ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﯿﻄﺎن از ﻣﻦ دور ﺷﻮ ،زﯾﺮا اﻣﻮر اﻟﻬﯽ را اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را«.
34ﭘﺲ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ از ﻋﻘﺐ ﻣﻦ آﯾﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ و ﺻﻠﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻣﺮا ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ35 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت
دﻫﺪ ،آن را ﻫﻼک ﺳﺎزد؛ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺠﻬﺖ ﻣﻦ و اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺮ ﺑﺎد دﻫﺪ آن را ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ.
36زﯾﺮاﮐﻪ ﺷﺨﺺ را ﭼﻪ ﺳﻮد دارد ﻫﺮ ﮔﺎه ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ را ﺑﺒﺮد و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺒﺎزد؟ 37ﯾﺎ آﻧﮑﻪ آدﻣﯽ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻋﻮض ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ؟ 38زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ زﻧﺎﮐﺎر و ﺧﻄﺎﮐﺎر از ﻣﻦ و ﺳﺨﻨﺎن
ﻣﻦ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﻮد ،ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻘﺪس در ﺟﻼل ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ آﯾﺪ ،از او
ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.

9

و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺴﺘﺎدﮔﺎن در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ

ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ،ذاﺋﻘﻪ ﻣﻮت را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺸﯿﺪ«.
2و ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ روز ،ﻋﯿﺴﯽ ﭘﻄﺮس و ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺣﻨﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاز
ﮐﻮﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﺑﺮد و ﻫﯿﺄﺗﺶ در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮔﺸﺖ3 .و ﻟﺒﺎس او درﺧﺸﺎن و ﭼﻮن ﺑﺮف
ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎزری ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ4 .و اﻟﯿﺎس ﺑﺎ
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ5 .ﭘﺲ ﭘﻄﺮس ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ:
»ای اﺳﺘﺎد ،ﺑﻮدن ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ! ﭘﺲ ﺳﻪ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای
ﻣﻮﺳﯽ و ﺳﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﻟﯿﺎس!« 6از آﻧﺮو ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﺮاﺳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ7 .ﻧﺎﮔﺎه اﺑﺮی
ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺖ و آوازی از اﺑﺮ در رﺳﯿﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﻣﻦ ،از او ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ8 «.در
ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮداﮔﺮد ﺧﻮد ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،ﺟﺰ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ.
9و ﭼﻮن از ﮐﻮه ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﻗﺪﻏﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن از ﻣﺮدﮔﺎن
ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد ،از آﻧﭽﻪ دﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﺧﺒﺮ ﻧﺪﻫﻨﺪ10 .و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را در ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ از ﻣﺮدﮔﺎن ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ11 .ﭘﺲ از او اﺳﺘﻔﺴﺎر ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا
ﮐﺎﺗﺒﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﯿﺎس ﺑﺎﯾﺪ اول ﺑﯿﺎﯾﺪ؟« 12او در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »اﻟﯿﺎس اﻟﺒﺘﻪ اول ﻣﯽآﯾﺪ
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و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را اﺻﻼح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ درﺑﺎره ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ زﺣﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﺸﺪ و ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد13 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﯿﺎس ﻫﻢ آﻣﺪ و ﺑﺎ وی آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﻖ وی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
14ﭘﺲ ﭼﻮن ﻧﺰد ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ،ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺜﯿﺮ ﮔﺮد اﯾﺸﺎن دﯾﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﺗﺒﺎن را
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ15 .در ﺳﺎﻋﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻠﻖ ﭼﻮن او را ﺑﺪﯾﺪﻧﺪ ،در ﺣﯿﺮت اﻓﺘﺎدﻧﺪ و
دوان دوان آﻣﺪه ،او را ﺳﻼم دادﻧﺪ16 .آﻧﮕﺎه از ﮐﺎﺗﺒﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ »ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ دارﯾﺪ؟«
17ﯾﮑﯽ از آن ﻣﯿﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺎد ،ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺗﻮ آوردم ﮐﻪ روﺣﯽ ﮔﻨﮓ دارد،
18و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ او را ﺑﮕﯿﺮد ﻣﯽاﻧﺪازدش ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻒ ﺑﺮآورده ،دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻬﻢ ﻣﯽﺳﺎﯾﺪ و ﺧﺸﮏ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺲ ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻮ را ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ او را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ19 «.او اﯾﺸﺎن را ﺟﻮاب داده،
ﮔﻔﺖ» :ای ﻓﺮﻗﻪ ﺑﯽاﯾﻤﺎن ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﺷﻮم! او را ﻧﺰد ﻣﻦ آورﯾﺪ«.
20ﭘﺲ او را ﻧﺰد وی آوردﻧﺪ .ﭼﻮن او را دﯾﺪ ،ﻓﻮرا آن روح او را ﻣﺼﺮوع ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده،
ﮐﻒ ﺑﺮآورد و ﻏﻠﻄﺎن ﺷﺪ21 .ﭘﺲ از ﭘﺪر وی ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ او را اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ؟«
ﮔﻔﺖ» :از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ22 .و ﺑﺎرﻫﺎ او را در آﺗﺶ و در آب اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ او را ﻫﻼک ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﮐﺮده ،ﻣﺎ را ﻣﺪد ﻓﺮﻣﺎ23 «.ﻋﯿﺴﯽ وی را ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻤﺎن آری ،ﻣﺆﻣﻦ
را ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ24 «.در ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺪر ﻃﻔﻞ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورده ،ﮔﺮﯾﻪﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورم
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮا اﻣﺪاد ﻓﺮﻣﺎ25 «.ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﮔﺮد او ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ،
روح ﭘﻠﯿﺪ را ﻧﻬﯿﺐ داده ،ﺑﻪ وی ﻓﺮﻣﻮد» :ای روح ﮔﻨﮓ و ﮐﺮ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ از او در آی و
دﯾﮕﺮ داﺧﻞ او ﻣﺸﻮ!« 26ﭘﺲ ﺻﯿﺤﻪ زده و او را ﺑﺸﺪت ﻣﺼﺮوع ﻧﻤﻮده ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮده
ﮔﺸﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻮت ﺷﺪ27 .اﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪش ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎ
اﯾﺴﺘﺎد28 .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ در آﻣﺪ ،ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در ﺧﻠﻮت از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭼﺮا ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ او را
ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﻢ؟« 29اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽرود ﺟﺰ ﺑﻪ دﻋﺎ«.
30و از آﻧﺠﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،در ﺟﻠﯿﻞ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺴﯽ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ31 ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و او را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺘﻮل ﺷﺪن ،روز ﺳﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ32 «.اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را درک ﻧﮑﺮدﻧﺪ
و ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ از او ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ.
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33و وارد ﮐﻔﺮﻧﺎﺣﻮم ﺷﺪه ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪ ،از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ »در ﺑﯿﻦ راه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﭼﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ؟« 34اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در راه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
در اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﺴﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ35 .ﭘﺲ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،آن دوازده را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﻘﺪم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺧﺮ و ﻏﻼم ﻫﻤﻪ ﺑﻮد36 .ﭘﺲ ﻃﻔﻠﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﻮد و او را در
آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ»37 :ﻫﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮا ﻗﺒﻮل
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻧﻪ ﻣﺮا ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
38آﻧﮕﺎه ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪه ،ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺎد ،ﺷﺨﺼﯽ را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ دﯾﻮﻫﺎ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد؛ و ﭼﻮن ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،او را ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ39 «.ﻋﯿﺴﯽ
ﮔﻔﺖ» :او را ﻣﻨﻊ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زودی در
ﺣﻘﻤﻦ ﺑﺪ ﮔﻮﯾﺪ40 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ41 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ رو ﮐﻪ از آن ﻣﺴﯿﺢ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﺎﺳﻪای آب ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﺟﺮ ﺧﻮد را ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
42و ﻫﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ ،ﻟﻐﺰش دﻫﺪ ،او را ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ
آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ آوﯾﺨﺘﻪ ،در درﯾﺎ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮد.
43ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه دﺳﺘﺖ ﺗﻮ را ﺑﻠﻐﺰاﻧﺪ ،آن را ﺑﺒﺮ زﯾﺮا ﺗﻮ را ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻞ داﺧﻞ ﺣﯿﺎت
ﺷﻮی ،از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ دو دﺳﺖ وارد ﺟﻬﻨﻢ ﮔﺮدی ،در آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮد؛ 44ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮم
اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯿﺮد و آﺗﺶ ،ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮد45 .و ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺎﯾﺖ ﺗﻮ را ﺑﻠﻐﺰاﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﺶ ﮐﻦ زﯾﺮا ﺗﻮ را ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﮓ داﺧﻞ ﺣﯿﺎت ﺷﻮی از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ دو ﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮی ،در آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
ﻧﭙﺬﯾﺮد؛ 46آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮم اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯿﺮد و آﺗﺶ ،ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﻮد47 .و ﻫﺮ ﮔﺎه ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺗﻮ را ﻟﻐﺰش
دﻫﺪ ،ﻗﻠﻌﺶ ﮐﻦ زﯾﺮا ﺗﻮ را ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ داﺧﻞ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺷﻮی ،از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ دو ﭼﺸﻢ
در آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮی48 ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮم اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯿﺮد و آﺗﺶ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﯿﺎﺑﺪ49 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺑﻪ آﺗﺶ ،ﻧﻤﮑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﮏ ،ﻧﻤﮑﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد50 .ﻧﻤﮏ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮ ﮔﺎه
ﻧﻤﮏ ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ آن را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﭘﺲ در ﺧﻮد ﻧﻤﮏ ﺑﺪارﯾﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﻠﺢ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«.
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و از آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،از آن ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﯾﻬﻮدﯾﻪ آﻣﺪ .و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎز ﻧﺰد

وی ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و او ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﺧﻮد ،ﺑﺎز ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد.
2آﻧﮕﺎه ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،از روی اﻣﺘﺤﺎن از او ﺳﺆال ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ »آﯾﺎ ﻣﺮد را ﻃﻼق دادن
زن ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ3 «.در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻮﺳﯽ ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟« 4ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﻣﻮﺳﯽ اﺟﺎزت داد ﮐﻪ ﻃﻼق ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ5 «.ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪﺳﺒﺐ
ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺖ6 .ﻟﯿﮑﻦ از اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺖ ،ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را ﻣﺮد و زن آﻓﺮﯾﺪ.
7از آن ﺟﻬﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮد ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﺎ زن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد8 ،و اﯾﻦ دو ﯾﮏ ﺗﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از آن ﭘﺲ دو ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺟﺴﺪ9 .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﭘﯿﻮﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن آن را
ﺟﺪا ﻧﮑﻨﺪ«.
10و در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ از وی ﺳﺆال ﻧﻤﻮدﻧﺪ11 .ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ
زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ و دﯾﮕﺮی را ﻧﮑﺎح ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺣﻖ وی زﻧﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ12 .و اﮔﺮ زن از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد
ﺟﺪا ﺷﻮد و ﻣﻨﮑﻮﺣﻪ دﯾﮕﺮی ﮔﺮدد ،ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﻮد«.
13و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﻧﺰد او آوردﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﻣﺎ ﺷﺎﮔﺮدان آورﻧﺪﮔﺎن را
ﻣﻨﻊ ﮐﺮدﻧﺪ14 .ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ را ﺑﺪﯾﺪ ،ﺧﺸﻢ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﻧﺰد ﻣﻦ آﯾﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا از اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ اﺳﺖ15 .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا را ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ ،داﺧﻞ آن ﻧﺸﻮد16 «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را در
آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪ و دﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎده ،ﺑﺮﮐﺖ داد.
17ﭼﻮن ﺑﻪ راه ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺷﺨﺼﯽ دواندوان آﻣﺪه ،ﭘﯿﺶ او زاﻧﻮ زده ،ﺳﺆال ﻧﻤﻮد ﮐﻪ »ای
اﺳﺘﺎد ﻧﯿﮑﻮ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ وارث ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﺷﻮم؟« 18ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻣﺮا ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﯽ و ﺣﺎل
آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﮑﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻓﻘﻂ؟ 19اﺣﮑﺎم را ﻣﯽداﻧﯽ ،زﻧﺎ ﻣﮑﻦ ،ﻗﺘﻞ ﻣﮑﻦ ،دزدی ﻣﮑﻦ ،ﺷﻬﺎدت
دروغ ﻣﺪه ،دﻏﺎﺑﺎزی ﻣﮑﻦ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺣﺮﻣﺖ دار20 «.او در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺎد،
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻢ21 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ وی ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،او را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﯾﮏ
ﭼﯿﺰ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ :ﺑﺮو و آﻧﭽﻪ داری ﺑﻔﺮوش و ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﺑﺪه ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﮔﻨﺠﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﯿﺎ
ﺻﻠﯿﺐ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻣﺮا ﭘﯿﺮوی ﮐﻦ22 «.ﻟﯿﮑﻦ او از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﺮش رو و ﻣﺤﺰون ﮔﺸﺘﻪ ،رواﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
زﯾﺮا اﻣﻮال ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ.
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23آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ ﮔﺮداﮔﺮد ﺧﻮد ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﮕﺮان داﺧﻞ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺷﻮﻧﺪ24 «.ﭼﻮن ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ از ﺳﺨﻨﺎن او در ﺣﯿﺮت اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎز
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﻓﺮزﻧﺪان ،ﭼﻪ دﺷﻮار اﺳﺖ دﺧﻮل آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎل و اﻣﻮال ﺗﻮﮐﻞ
دارﻧﺪ در ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا! 25ﺳﻬﻞﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮراخ ﺳﻮزن درآﯾﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا داﺧﻞ ﺷﻮد!« 26اﯾﺸﺎن ﺑﻐﺎﯾﺖ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ؟« 27ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ28 «.ﭘﻄﺮس ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻦ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ »اﯾﻨﮏ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺗﻮ را ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدهاﯾﻢ29 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﺮادران ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮان ﯾﺎ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﯾﺎ زن ﯾﺎ اوﻻد ﯾﺎ اﻣﻼک را ﺑﺠﻬﺖ ﻣﻦ و اﻧﺠﯿﻞ ﺗﺮک
ﮐﻨﺪ30 ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ اﻟﺤﺎل در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﯾﺎﺑﺪ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان و ﻣﺎدران و
ﻓﺮزﻧﺪان و ﻣﻼک ﺑﺎ زﺣﻤﺎت ،و در ﻋﺎﻟﻢ آﯾﻨﺪه ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ را31 .اﻣﺎ ﺑﺴﺎ اوﻟﯿﻦ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و آﺧﺮﯾﻦ اوﻟﯿﻦ«.
32و ﭼﻮن در راه ﺑﻪﺳﻮی اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻠﻮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺧﺮاﻣﯿﺪ ،در ﺣﯿﺮت
اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﭼﻮن از ﻋﻘﺐ او ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺮس ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪ .آﻧﮕﺎه آن دوازده را ﺑﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺎر
ﮐﺸﯿﺪه ،ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ اﻃﻼع دادن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن از آﻧﭽﻪ ﺑﺮ وی وارد ﻣﯽﺷﺪ33 ،ﮐﻪ »اﯾﻨﮏ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
ﻣﯽروﯾﻢ و ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد و ﺑﺮ وی ﻓﺘﻮای ﻗﺘﻞ دﻫﻨﺪ و او را
ﺑﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﺳﭙﺎرﻧﺪ34 ،و ﺑﺮ وی ﺳﺨﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪاش زﻧﻨﺪ و آب دﻫﺎن ﺑﺮ وی اﻓﮑﻨﺪه ،او را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ و روز ﺳﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ«.
35آﻧﮕﺎه ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺣﻨﺎ دو ﭘﺴﺮ زﺑﺪی ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻧﭽﻪ از
ﺗﻮ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﮑﻨﯽ36 «.اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﮑﻨﻢ؟« 37ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﭼﭗ ﺗﻮ در ﺟﻼل ﺗﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ38 «.ﻋﯿﺴﯽ اﯾﺸﺎن را
ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن ﭘﯿﺎﻟﻪای را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﻧﻮﺷﻢ ،ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ و ﺗﻌﻤﯿﺪی
را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم ،ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ؟« 39وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺎﻟﻪای را ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻣﯽﻧﻮﺷﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﺷﺎﻣﯿﺪ و ﺗﻌﻤﯿﺪی را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ40 .ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻪ
دﺳﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻣﻦ از آن ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﻢ ﺟﺰ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺑﻬﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
41و آن ده ﻧﻔﺮ ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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42ﻋﯿﺴﯽ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽداﻧﯿﺪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﺎم اﻣﺘﻬﺎ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﻠﻄﻨﺪ43 .ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺰرگ ﺷﻮد ،ﺧﺎدم ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ44 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﺷﻮد ،ﻏﻼم ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ45 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺗﺎ ﻣﺨﺪوم ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ
ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪای ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻨﺪ«.
46و وارد ارﯾﺤﺎ ﺷﺪﻧﺪ .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد و ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺜﯿﺮ از ارﯾﺤﺎ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺑﺎرﺗﯿﻤﺎﺋﻮس ﮐﻮر ،ﭘﺴﺮ ﺗﯿﻤﺎؤس ﺑﺮ ﮐﻨﺎره راه ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﮔﺪاﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد47 .ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی اﺳﺖ ،ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدن ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﯿﺴﯽ اﺑﻦ داود ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺣﻢ ﮐﻦ48 «.و
ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری او را ﻧﻬﯿﺐ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد ،زﯾﺎدﺗﺮ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورد ﮐﻪ »ﭘﺴﺮ داودا
ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ49 «.ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﺴﺘﺎده ،ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ او را ﺧﻮاﻧﻨﺪ .آﻧﮕﺎه آن ﮐﻮر را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﺪو
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ دار .ﺑﺮﺧﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ50 «.در ﺳﺎﻋﺖ ردای ﺧﻮد را دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺑﺮ ﭘﺎ
ﺟﺴﺖ و ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪ51 .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ وی اﻟﺘﻔﺎت ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ از ﺑﻬﺮ ﺗﻮ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟«
ﮐﻮر ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﯾﺎ ﺳﯿﺪی آﻧﮑﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻢ52 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ داده
اﺳﺖ «.در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﻨﺎ ﮔﺸﺘﻪ ،از ﻋﻘﺐ ﻋﯿﺴﯽ در راه رواﻧﻪ ﺷﺪ.
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و ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﻓﺎﺟﯽ و ﺑﯿﺖﻋﻨﯿﺎ ﺑﺮ ﮐﻮه زﯾﺘﻮن رﺳﯿﺪﻧﺪ ،دو

ﻧﻔﺮ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎده2 ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺑﺮوﯾﺪ و
ﭼﻮن وارد آن ﺷﺪﯾﺪ ،درﺳﺎﻋﺖ ﮐﺮه اﻻﻏﯽ را ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﺮ آن
ﺳﻮار ﻧﺸﺪه؛ آن را ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﺑﯿﺎورﯾﺪ3 .و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻮﯾﯿﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎج دارد؛ ﺑﯽﺗﺄﻣﻞ آن را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد4 «.ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ﮐﺮهای ﺑﯿﺮون دروازه
در ﺷﺎرع ﻋﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و آن را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ5 ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻪ ﮐﺎر
دارﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺮه را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟« 6آن دو ﻧﻔﺮ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن
را اﺟﺎزت دادﻧﺪ7 .آﻧﮕﺎه ﮐﺮه را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ آورده ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ آن ﺳﻮار
ﺷﺪ8 .و ﺑﺴﯿﺎری رﺧﺘﻬﺎی ﺧﻮد و ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ از درﺧﺘﺎن ﺑﺮﯾﺪه ،ﺑﺮ راه ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪﻧﺪ9 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
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ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻓﺮﯾﺎدﮐﻨﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﻮﺷﯿﻌﺎﻧﺎ ،ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآﯾﺪ.
10ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد ﻣﻠﮑﻮت ﭘﺪر ﻣﺎ داود ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ .ﻫﻮﺷﯿﻌﺎﻧﺎ در اﻋﻠﯽ' ﻋﻠﯿﯿﻦ11 «.و ﻋﯿﺴﯽ
وارد اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ درآﻣﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮد .ﭼﻮن وﻗﺖ ﺷﺎم ﺷﺪ ﺑﺎ آن دوازده
ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﻋﻨﯿﺎ رﻓﺖ.
12ﺑﺎﻣﺪادان ﭼﻮن از ﺑﯿﺖ ﻋﻨﯿﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪ13 .ﻧﺎﮔﺎه درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮی ﮐﻪ
ﺑﺮگ داﺷﺖ از دور دﯾﺪه ،آﻣﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ آن ﺑﯿﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻧﺰد آن رﺳﯿﺪ ،ﺟﺰ ﺑﺮگ ﺑﺮ آن
ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻢ اﻧﺠﯿﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد14 .ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺪان ﻓﺮﻣﻮد» :از اﯾﻦ ﭘﺲ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ،ﻫﯿﭻﮐﺲ از ﺗﻮ ﻣﯿﻮه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد «.و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ.
15ﭘﺲ وارد اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .و ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ داﺧﻞ ﻫﯿﮑﻞ ﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و ﺗﺨﺖﻫﺎی ﺻﺮاﻓﺎن و ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی ﮐﺒﻮﺗﺮﻓﺮوﺷﺎن را
واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ16 ،و ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯽ از ﻣﯿﺎن ﻫﯿﮑﻞ ﺑﮕﺬرد17 ،و ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎدت ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ آن را ﻣﻐﺎره
دزدان ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ«.
18ﭼﻮن رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﺎﺗﺒﺎن اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﯿﺪﻧﺪ ،در ﺻﺪد آن ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ او را ﭼﻄﻮر ﻫﻼک
ﺳﺎزﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ از وی ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم از ﺗﻌﻠﯿﻢ وی ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ19 .ﭼﻮن ﺷﺎم ﺷﺪ،
از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
20ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن ،در اﺛﻨﺎی راه ،درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ را از رﯾﺸﻪ ﺧﺸﮏ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ21 .ﭘﻄﺮس ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
آورده ،وی را ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺎد ،اﯾﻨﮏ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮی ﮐﻪ ﻧﻔﺮﯾﻨﺶ ﮐﺮدی ﺧﺸﮏ ﺷﺪه!« 22ﻋﯿﺴﯽ
در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ23 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﮐﻮه
ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ درﯾﺎ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮ و در دل ﺧﻮد ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻘﯿﻦ دارد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ
ﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺪو ﻋﻄﺎ ﺷﻮد24 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ آﻧﭽﻪ در ﻋﺒﺎدت
ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آن را ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ25 .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﺎ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،او را ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن
اﺳﺖ ،ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﻌﺎف دارد.
26اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ،ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﺨﺸﯿﺪ27 «.و ﺑﺎز ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او در ﻫﯿﮑﻞ ﻣﯽﺧﺮاﻣﯿﺪ ،رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﺎﺗﺒﺎن و
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ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻧﺰد وی آﻣﺪه28 ،ﮔﻔﺘﻨﺪش» :ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﺪرت اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪرت را
ﺑﻪ ﺗﻮ داده اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را ﺑﺠﺎ آری؟« 29ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ
ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ،ﻣﺮا ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﺪرت اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯽﮐﻨﻢ.
30ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺤﯿﯽ از آﺳﻤﺎن ﺑﻮد ﯾﺎ از اﻧﺴﺎن؟ ﻣﺮا ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ31 «.اﯾﺸﺎن در دﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﻮده،
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﮔﻮﯾﯿﻢ از آﺳﻤﺎن ﺑﻮد ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﮔﻮﯾﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺪو اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﯾﺪ32 .و اﮔﺮ ﮔﻮﯾﯿﻢ از
اﻧﺴﺎن ﺑﻮد «،از ﺧﻠﻖ ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯾﺤﯿﯽ را ﻧﺒﯽای ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ33 .ﭘﺲ در
ﺟﻮاب ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام
ﻗﺪرت اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورم«.

12

ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺜﻞﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن آﻏﺎز ﺳﺨﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ »ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻏﺮس ﻧﻤﻮده،

ﺣﺼﺎری ﮔﺮدش ﮐﺸﯿﺪ و ﭼﺮﺧﺸﺘﯽ ﺑﺴﺎﺧﺖ و ﺑﺮﺟﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،آن را ﺑﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺳﭙﺮد و ﺳﻔﺮ ﮐﺮد.
2و در ﻣﻮﺳﻢ ،ﻧﻮﮐﺮی ﻧﺰد دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از ﻣﯿﻮه ﺑﺎغ از ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن ﺑﮕﯿﺮد3 .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن او را ﮔﺮﻓﺘﻪ،
زدﻧﺪ و ﺗﻬﯽدﺳﺖ رواﻧﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ4 .ﺑﺎز ﻧﻮﮐﺮی دﯾﮕﺮ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﻧﻤﻮد .او را ﻧﯿﺰ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮده،
ﺳﺮ او را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﮐﺮده ،ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪش5 .ﭘﺲ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،او را ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻨﺪ
و ﺑﺴﺎ دﯾﮕﺮان را ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ را زدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ6 .و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﺧﻮد
را ﺑﺎﻗﯽ داﺷﺖ .او را ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮ ﻣﺮا ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ7 .ﻟﯿﮑﻦ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺎ
ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ وارث اﺳﺖ؛ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ او را ﺑﮑﺸﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﯿﺮاث از آن ﻣﺎ ﮔﺮدد8 .ﭘﺲ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻘﺘﻮل
ﺳﺎﺧﺘﻨـﺪ و او را ﺑﯿـﺮون از ﺗﺎﮐﺴﺘـﺎن اﻓﮑﻨﺪﻧـﺪ9 .ﭘﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ او ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ و آن ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن را ﻫــﻼک ﺳﺎﺧﺘـﻪ ،ﺑـﺎغ را ﺑﻪ دﯾﮕـﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﭙﺮد10 .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را
ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﯾﺪ :ﺳﻨﮕـﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎراﻧـﺶ رد ﮐﺮدﻧــﺪ ،ﻫﻤـﺎن ﺳـﺮ زاوﯾـﻪ ﮔﺮدﯾﺪ؟ 11اﯾﻦ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪ و در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ12 «.آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﺳﺘﻨـﺪ او را ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﺳﺎزﻧـﺪ ،اﻣـﺎ از ﺧﻠـﻖ
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧـﺪ ،زﯾـﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨـﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻣﺜـﻞ را ﺑـﺮای اﯾﺸـﺎن آورد .ﭘـﺲ او را واﮔـﺬارده،
ﺑﺮﻓﺘﻨــﺪ.
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13و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن و ﻫﯿﺮودﯾﺎن را ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ دام آورﻧﺪ.
14اﯾﺸﺎن آﻣﺪه ،ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ،ﻣﺎ را ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ راﺳﺘﮕﻮ ﻫﺴﺘﯽ و از ﮐﺴﯽ ﺑﺎک ﻧﺪاری،
ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﻧﮕﺮی ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪا را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ .ﺟﺰﯾﻪ دادن ﺑﻪ
ﻗﯿﺼﺮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﺪﻫﯿﻢ؟« 15اﻣﺎ او رﯾﺎﮐﺎری اﯾﺸﺎن را درک ﮐﺮده ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﭼﺮا ﻣﺮا اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ دﯾﻨﺎری ﻧﺰد ﻣﻦ آرﯾﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺒﯿﻨـﻢ16 «.ﭼﻮن آن را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺻﻮرت و رﻗﻢ از آن ﮐﯿﺴﺖ؟« وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از آن ﻗﯿﺼﺮ17 «.ﻋﯿﺴﯽ در
ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ از ﻗﯿﺼﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮ رد ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﭽﻪ از ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧـﺪا «.و از او
ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪﻧـﺪ.
18و ﺻﺪوﻗﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،از او ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ»19 :ای
اﺳﺘﺎد ،ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮادر ﮐﺴﯽ ﺑﻤﯿﺮد و زﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺬاﺷﺘﻪ ،اوﻻدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺮادرش زن او را ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ از ﺑﻬﺮ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻧﺴﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ20 .ﭘﺲ ﻫﻔﺖ ﺑﺮادر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻤﺮد و اوﻻدی ﻧﮕﺬاﺷﺖ21 .ﭘﺲ ﺛﺎﻧﯽ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﻢ ﺑﯽاوﻻد ﻓﻮت ﺷﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮﻣﯽ22 .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ آن ﻫﻔﺖ او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اوﻻدی ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪ ،زن ﻓﻮت ﺷﺪ.
23ﭘﺲ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭼﻮن ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ،زن ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از آﻧﺠﻬﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ،او را
ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؟«
24ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﮔﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ از آﻧﺮو ﮐﻪ ﮐﺘﺐ و ﻗﻮت ﺧﺪا را
ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ؟ 25زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻧﮑﺎح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﻨﮑﻮﺣﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در آﺳﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ26 .اﻣﺎ در ﺑﺎب ﻣﺮدﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ،در ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺳﯽ در
ذﮐﺮ ﺑﻮﺗﻪ ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪا او را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻢ ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺧﺪای اﺳﺤﺎق و
ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب27 .و او ﺧﺪای ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪای زﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻤﺮاه
ﺷﺪهاﯾﺪ«.
28و ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﺗﺒﺎن ،ﭼﻮن ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪه ،دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺟﻮاب ﻧﯿﮑﻮ داد ،ﭘﯿﺶ
آﻣﺪه ،از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ »اول ﻫﻤﻪ اﺣﮑﺎم ﮐﺪام اﺳﺖ؟« 29ﻋﯿﺴﯽ او را ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »اول ﻫﻤﻪ اﺣﮑﺎم
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺣﺪ اﺳﺖ30 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮت ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎ ،ﮐﻪ اول از اﺣﮑﺎم اﯾﻦ اﺳﺖ.
31و دوم ﻣﺜﻞ اول اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﭼﻮن ﻧﻔْﺲ ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎ .ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﻦ دو ،ﺣﮑﻤﯽ
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ﻧﯿﺴﺖ32 «.ﮐﺎﺗﺐ وی را ﮔﻔﺖ» :آﻓﺮﯾﻦ ای اﺳﺘﺎد ،ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﯽ ،زﯾﺮا ﺧﺪا واﺣﺪ اﺳﺖ و ﺳﻮای او
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ33 ،و او را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻬﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻔﺲ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮت ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدن و
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدن ،از ﻫﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪاﯾﺎ اﻓﻀﻞ اﺳﺖ34 «.ﭼﻮن
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺟﻮاب داد ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :از ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا دور ﻧﯿﺴﺘﯽ «.و ﺑﻌﺪ از آن،
ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺟﺮأت ﻧﮑﺮد ﮐﻪ از او ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻨﺪ.
35و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ در ﻫﯿﮑﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﺗﺒﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺴﺮ داود اﺳﺖ؟ 36و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺧﻮد داود در روحاﻟﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻃﺮف راﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻦ ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ را ﭘﺎی اﻧﺪاز ﺗﻮ ﺳﺎزم؟ 37ﺧﻮد داود او را ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ او را ﭘﺴﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟« و ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﮐﻼم او را ﺑﻪ ﺧﺸﻨﻮدی ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ.
38ﭘﺲ در ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :از ﮐﺎﺗﺒﺎن اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺮاﻣﯿﺪن در ﻟﺒﺎس دراز و
ﺗﻌﻈﯿﻢﻫﺎی در ﺑﺎزارﻫﺎ 39و ﮐﺮﺳﯽﻫﺎی اول در ﮐﻨﺎﯾﺲ و ﺟﺎﯾﻬﺎی ﺻﺪر در ﺿﯿﺎﻓﺖﻫﺎ را دوﺳﺖ
ﻣﯽدارﻧﺪ40 .اﯾﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻮهزﻧﺎن را ﻣﯽﺑﻠﻌﻨﺪ و ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ رﯾﺎ ﻃﻮل ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ«.
41و ﻋﯿﺴﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭼﻪ وﺿﻊ ﭘﻮل ﺑﻪ
ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ؛ و ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺘﻤﻨﺪان ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ42 .آﻧﮕﺎه ﺑﯿﻮه زﻧﯽ ﻓﻘﯿﺮ آﻣﺪه ،دو
ﻓﻠﺲ ﮐﻪ ﯾﮏ رﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪاﺧﺖ43 .ﭘﺲ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻮه زن ﻣﺴﮑﯿﻦ از ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺰاﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ داد44 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
اﯾﺸﺎن از زﯾﺎدﺗﯽ ﺧﻮد دادﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ زن از ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪی ﺧﻮد ،آﻧﭽﻪ داﺷﺖ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم
ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﻮد را«.
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و ﭼﻮن او از ﻫﯿﮑﻞ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺎد

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﭼﻪ ﻋﻤﺎرﺗﻬﺎ اﺳﺖ!« 2ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﺎرﺗﻬﺎی
ﻋﻈﯿﻤﻪ را ﻣﯽﻧﮕﺮی؟ ﺑﺪان ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺳﻨﮕﯽ ﮔﺬارده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮد!«
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3و ﭼﻮن او ﺑﺮ ﮐﻮه زﯾﺘﻮن ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﯿﮑﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﻄﺮس و ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺣﻨﺎ و اﻧﺪرﯾﺎس
ﺳﺮا از وی ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ»4 :ﻣﺎ را ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﮐﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﯾﻦ
اﻣﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟«
5آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ »زﻧﻬﺎر ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﮔﻤﺮاه ﻧﮑﻨﺪ! 6زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ آﻣﺪه ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺴﯿﺎری را ﮔﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد7 .اﻣﺎ
ﭼﻮن ﺟﻨﮕﻬﺎ و اﺧﺒﺎر ﺟﻨﮕﻬﺎ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﻣﻀﻄﺮب ﻣﺸﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ وﻗﻮع اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺿﺮوری اﺳﺖ
ﻟﯿﮑﻦ اﻧﺘﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺴﺖ8 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺘﯽ ﺑﺮ اﻣﺘﯽ و ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و زﻟﺰﻟﻪﻫﺎ در
ﺟﺎﯾﻬﺎ ﺣﺎدث ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﺤﻄﯽﻫﺎ و اﻏﺘﺸﺎشﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ؛ و اﯾﻨﻬﺎ اﺑﺘﺪای دردﻫﺎی زه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
»9ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ از ﺑﺮای ﺧﻮد اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﭙﺮد و در
ﮐﻨﺎﯾﺲ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد و ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺶ ﺣﮑﺎم و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﺷﻮد10 .و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ اول ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺷﻮد11 .و ﭼﻮن ﺷﻤﺎ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ در آن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻋﻄﺎ ﺷﻮد ،آن را ﮔﻮﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ روحاﻟﻘﺪس اﺳﺖ12 .آﻧﮕﺎه ﺑﺮادر ،ﺑﺮادر را و
ﭘﺪر ،ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﭙﺮد و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ13 .و ﺗﻤﺎم ﺧﻠﻖ ﺑﺠﻬﺖ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را دﺷﻤﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ.
»14ﭘﺲ ﭼﻮن ﻣﮑﺮوه وﯾﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن داﻧﯿﺎل ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮﭘﺎ ﺑﯿﻨﯿﺪ  -آﻧﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ  -آﻧﮕﺎه آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ،
15و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ زﯾﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﻧﺸﻮد ﺗﺎ ﭼﯿﺰی از آن ﺑﺒﺮد16 ،و آﻧﮑﻪ در
ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮﻧﮕﺮدد ﺗﺎ رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮدارد17 .اﻣﺎ وای ﺑﺮ آﺑﺴﺘﻨﺎن و ﺷﯿﺮ دﻫﻨﺪﮔﺎن در آن اﯾﺎم.
18و دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮار ﺷﻤﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﻮد19 ،زﯾﺮا ﮐﻪ در آن اﯾﺎم ،ﭼﻨﺎن ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
از اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺸﺪه و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ20 .و اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ آن روزﻫﺎ را ﮐﻮﺗﺎه
ﻧﮑﺮدی ،ﻫﯿﭻ ﺑﺸﺮی ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،آن اﯾﺎم را
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎﺧﺖ.
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»21ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻨﮏ ﻣﺴﯿﺢ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮏ در آﻧﺠﺎ ،ﺑﺎور ﻣﮑﻨﯿﺪ.
22زاﻧﺮو ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﺎن دروغ و اﻧﺒﯿﺎی ﮐﺬﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰات از اﯾﺸﺎن ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
ﺑﻘﺴﻤﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدی ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن را ﻫﻢ ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﻮدﻧﺪی23 .ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ!
اﯾﻨﮏ از ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮ دادم! 24و در آن روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎرﯾﮏ
ﮔﺮدد و ﻣﺎه ﻧﻮر ﺧﻮد را ﺑﺎزﮔﯿﺮد25 ،و ﺳﺘﺎرﮔﺎن از آﺳﻤﺎن ﻓﺮو رﯾﺰﻧﺪ و ﻗﻮای اﻓﻼک ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺸﺖ26 .آﻧﮕﺎه ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮت و ﺟﻼل ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ اﺑﺮﻫﺎ ﻣﯽآﯾﺪ27 .در آن وﻗﺖ،
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد را از ﺟﻬﺎت ارﺑﻌﻪ از اﻧﺘﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻗﺼﺎی ﻓﻠﮏ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
»28اﻟﺤﺎل از درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ﻣﺜﻠﺶ را ﻓﺮاﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﺎﺧﻪاش ﻧﺎزک ﺷﺪه ،ﺑﺮگ ﻣﯽآورد
ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ29 .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را واﻗﻊ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ در اﺳﺖ30 .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﺣﻮادث واﻗﻊ ﻧﺸﻮد ،اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬﺷﺖ31 .آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ زاﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ زاﯾﻞ ﻧﺸﻮد.
»32وﻟﯽ از آن روز و ﺳﺎﻋﺖ ﻏﯿﺮ از ﭘﺪر ﻫﯿﭻﮐﺲ اﻃﻼع ﻧﺪارد ،ﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در آﺳﻤﺎن و ﻧﻪ
ﭘﺴﺮ ﻫﻢ33 .ﭘﺲ ﺑﺮﺣﺬر و ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ،دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ آن وﻗﺖ ﮐﯽ ﻣﯽﺷﻮد34 .ﻣﺜﻞ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺎزم ﺳﻔﺮ ﺷﺪه ،ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را واﮔﺬارد و ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد را ﻗﺪرت داده ،ﻫﺮ ﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﺷﻐﻠﯽ
ﺧﺎص ﻣﻘﺮر ﻧﻤﺎﯾﺪ و درﺑﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ35 .ﭘﺲ ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ در
ﭼﻪ وﻗﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ،در ﺷﺎم ﯾﺎ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮓ ﺧﺮوس ﯾﺎ ﺻﺒﺢ36 .ﻣﺒﺎدا ﻧﺎﮔﻬﺎن آﻣﺪه
ﺷﻤﺎ را ﺧﻔﺘﻪ ﯾﺎﺑﺪ37 .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ!«

14

و ﺑﻌﺪ از دو روز ،ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ و ﻓﻄﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﺎﺗﺒﺎن ﻣﺘﺮﺻﺪ

ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﯿﻠﻪ او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻨﺪ2 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﻪ در ﻋﯿﺪ ﻣﺒﺎدا در
ﻗﻮم اﻏﺘﺸﺎﺷﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ«.
3و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او در ﺑﯿﺖ ﻋﻨﯿﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﻌﻮن اﺑﺮص ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،زﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪای
از ﻋﻄﺮ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ از ﺳﻨﺒﻞ ﺧﺎﻟﺺ آﻣﺪه ،ﺷﯿﺸﻪ را ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ وی رﯾﺨﺖ4 .و ﺑﻌﻀﯽ در ﺧﻮد ﺧﺸﻢ
ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا اﯾﻦ ﻋﻄﺮ ﺗﻠﻒ ﺷﺪ؟ 5زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻋﻄﺮ زﯾﺎدﺗﺮ از ﺳﯿﺼﺪ دﯾﻨﺎر ﻓﺮوﺧﺘﻪ،
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ﺑﻪ ﻓﻘﺮا داده ﺷﻮد «.و آن زن را ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ6 .اﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ» :او را واﮔﺬارﯾﺪ! از ﺑﺮای ﭼﻪ او
را زﺣﻤﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎری ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ7 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﻘﺮا را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد دارﯾﺪ و
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺣﺴﺎن ﮐﻨﯿﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد داﺋﻤﺎ ﻧﺪارﯾﺪ8 .آﻧﭽﻪ در ﻗﻮه او ﺑﻮد
ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺴﺪ ﻣﺮا ﺑﺠﻬﺖ دﻓﻦ ،ﭘﯿﺶ ﺗﺪﻫﯿﻦ ﮐﺮد9 .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ از
ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺷﻮد ،آﻧﭽﻪ اﯾﻦ زن ﮐﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﺠﻬﺖ ﯾﺎدﮔﺎری وی ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ«
10ﭘﺲ ﯾﻬﻮدای اﺳﺨﺮﯾﻮﻃﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن دوازده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺰد رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ رﻓﺖ ﺗﺎ او را
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ11 .اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ او را ﺷﻨﯿﺪه ،ﺷﺎد ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺪو وﻋﺪه دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﺪو ﺑﺪﻫﻨﺪ.
و او در ﺻﺪد ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﺎری وی ﺑﺮآﻣﺪ.
12و روز اول از ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ ﮐﻪ در آن ﻓﺼﺢ را ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺪارک ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﺼﺢ را ﺑﺨﻮری؟« 13ﭘﺲ دو ﻧﻔﺮ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺳﺒﻮی آب ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﻮرد .از ﻋﻘﺐ
وی ﺑﺮوﯾﺪ14 ،و ﺑﻪ ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآﯾﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ را ﮔﻮﯾﯿﺪ :اﺳﺘﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻓﺼﺢ را ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد آﻧﺠﺎ ﺻﺮف ﮐﻨﻢ؟ 15و او ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﻣﻔﺮوش و آﻣﺎده ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .آﻧﺠﺎ از ﺑﻬﺮ ﻣﺎ ﺗﺪارک ﺑﯿﻨﯿﺪ16 «.ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ او ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد ،ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻓﺼﺢ را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
17ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﺎن ﺑﺎ آن دوازده آﻣﺪ18 .و ﭼﻮن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد19 «.اﯾﺸﺎن ﻏﻤﮕﯿﻦ
ﮔﺸﺘﻪ ،ﯾﮏﯾﮏ ﮔﻔﺘﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ »آﯾﺎ ﻣﻦ آﻧﻢ« و دﯾﮕﺮی ﮐﻪ »آﯾﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ20 «.او در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ» :ﯾﮑﯽ از دوازده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ دﺳﺖ در ﻗﺎب ﻓﺮو ﺑﺮد! 21ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻄﻮری ﮐﻪ
درﺑﺎره او ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،رﺣﻠﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ وای ﺑﺮ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ او ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺷﻮد .او را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ«.
22و ﭼﻮن ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮﮐﺖ داد و ﭘﺎره ﮐﺮده ،ﺑﺪﯾﺸﺎن داد و
ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺴﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ23 «.و ﭘﯿﺎﻟﻪای ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺷﮑﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد و
ﻫﻤﻪ از آن آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﺪ 24و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﻮن ﻣﻦ از ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در راه ﺑﺴﯿﺎری
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رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد25 .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ از ﻋﺼﯿﺮ اﻧﮕﻮر ﻧﺨﻮرم ﺗﺎ آن روزی ﮐﻪ در
ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا آن را ﺗﺎزه ﺑﻨﻮﺷﻢ«.
26و ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺴﺒﯿﺢ ،ﺑﻪﺳﻮی ﮐﻮه زﯾﺘﻮن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ27 .ﻋﯿﺴﯽ اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ
ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺸﺐ در ﻣﻦ ﻟﻐﺰش ﺧﻮرﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﺷﺒﺎن را ﻣﯽزﻧﻢ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ28 .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﻢ ،ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ29 «.ﭘﻄﺮس ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ:
»ﻫﺮﮔﺎه ﻫﻤﻪ ﻟﻐﺰش ﺧﻮرﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮرم30 «.ﻋﯿﺴﯽ وی را ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ
اﻣﺮوز در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺐ ،ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺧﺮوس دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻧﮓ زﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮا اﻧﮑﺎر ﺧﻮاﻫﯽ
ﻧﻤﻮد31 «.ﻟﯿﮑﻦ او ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻻزم اﻓﺘﺪ ،ﺗﻮ را ﻫﺮﮔﺰ اﻧﮑﺎر ﻧﮑﻨﻢ «.و
دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ.
32و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﺘﺴﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎم داﺷﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﻢ33 «.و ﭘﻄﺮس و ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺣﻨﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻣﻀﻄﺮب و دﻟﺘﻨﮓ ﮔﺮدﯾﺪ
34و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻧﻔﺲ ﻣﻦ از ﺣﺰن ،ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﻣﻮت ﺷﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ35 «.و ﻗﺪری
ﭘﯿﺸﺘﺮ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ روی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و دﻋﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ آن ﺳﺎﻋﺖ از او ﺑﮕﺬرد36 .ﭘﺲ
ﮔﻔﺖ» :ﯾﺎ اﺑﺎ ﭘﺪر ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ را از ﻣﻦ ﺑﮕﺬران ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻦ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اراده ﺗﻮ37 «.ﭘﺲ ﭼﻮن آﻣﺪ ،اﯾﺸﺎن را در ﺧﻮاب دﯾﺪه ،ﭘﻄﺮس را ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﻤﻌﻮن ،در
ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﯽ؟ آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯽ؟ 38ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ و دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در آزﻣﺎﯾﺶ
ﻧﯿﻔﺘﯿﺪ .روح اﻟﺒﺘﻪ راﻏﺐ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺴﻢ ﻧﺎﺗﻮان39 «.و ﺑﺎز رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﻼم دﻋﺎ ﻧﻤﻮد40 .و ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را در ﺧﻮاب ﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ او را ﭼﻪ
ﺟﻮاب دﻫﻨﺪ41 .و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم آﻣﺪه ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ!
ﺳﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﮏ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد42 .ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ«.
43در ﺳﺎﻋﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﻫﻨﻮز ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن دوازده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ و ﭼﻮﺑﻬﺎ از ﺟﺎﻧﺐ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﻣﺸﺎﯾﺦ آﻣﺪﻧﺪ44 .و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه او
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎﻧﯽ داده ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺑﺒﻮﺳﻢ ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ .او را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ«.
45و در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺰد وی ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﯾﺎ ﺳﯿﺪی ،ﯾﺎ ﺳﯿﺪی «.و وی را ﺑﻮﺳﯿﺪ46 .ﻧﺎﮔﺎه دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺮ وی اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﮔﺮﻓﺘﻨﺪش47 .و ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﮐﺸﯿﺪه ،ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﻏﻼﻣﺎن رﺋﯿﺲ
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ﮐﻬﻨﻪ زده ،ﮔﻮﺷﺶ را ﺑﺒﺮﯾﺪ48 .ﻋﯿﺴﯽ روی ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮ دزد ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ و ﭼﻮﺑﻬﺎ
ﺑﺠﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﺪ! 49ﻫﺮ روز در ﻧﺰد ﺷﻤﺎ در ﻫﯿﮑﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدادم و ﻣﺮا ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺐ ﺗﻤﺎم ﮔﺮدد50 «.آﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ او را واﮔﺬارده ﺑﮕﺮﯾﺨﺘﻨﺪ51 .و ﯾﮏ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ
ﭼﺎدری ﺑﺮ ﺑﺪن ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪه ،از ﻋﻘﺐ او رواﻧﻪ ﺷﺪ .ﭼﻮن ﺟﻮاﻧﺎن او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ52 ،ﭼﺎدر را
ﮔﺬارده ،ﺑﺮﻫﻨﻪ از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﮔﺮﯾﺨﺖ.
53و ﻋﯿﺴﯽ را ﻧﺰد رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ رؤﺳﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺑﺮ او ﺟﻤﻊ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ54 .و ﭘﻄﺮس از دور در ﻋﻘﺐ او ﻣﯽآﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ درآﻣﺪه ،ﺑﺎ ﻣﻼزﻣﺎن
ﺑﻨﺸﺴﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ آﺗﺶ ﺧﻮد را ﮔﺮم ﻣﯽﻧﻤﻮد55 .و رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﺟﻤﯿﻊ اﻫﻞ ﺷﻮرا در ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ56 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ وی ﺷﻬﺎدت
دروغ ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻬﺎدتﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺪ57 .و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺷﻬﺎدت دروغ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»58ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﯾﻦ ﻫﯿﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﻢ و در ﺳﻪ روز،
دﯾﮕﺮی را ﻧﺎﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ59 «.و در اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺎز ﺷﻬﺎدتﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺪ.
60ﭘﺲ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ از آن ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،از ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﯿﭻ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﯽ؟
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ﺣﻖ ﺗﻮ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟« 61اﻣﺎ او ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻫﯿﭻ ﺟﻮاب ﻧﺪاد .ﺑﺎز
رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ از او ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺴﺮ ﺧﺪای ﻣﺘﺒﺎرک ﻫﺴﺘﯽ؟« 62ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ؛ و ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻃﺮف راﺳﺖ ﻗﻮت ﻧﺸﺴﺘﻪ ،در اﺑﺮﻫﺎی آﺳﻤﺎن
ﻣﯽآﯾﺪ63 «.آﻧﮕﺎه رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﭼﺎک زده ،ﮔﻔﺖ» :دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪان دارﯾﻢ؟
64ﮐﻔﺮ او را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ! ﭼﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟« ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ او ﺣﮑﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ.
65و ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آب دﻫﺎن ﺑﺮ وی اﻧﺪاﺧﺘﻦ و روی او را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ،او را ﻣﯽزدﻧﺪ و
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﺒﻮت ﮐﻦ «.و ﻣﻼزﻣﺎن او را ﻣﯽزدﻧﺪ.
66و در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻄﺮس در اﯾﻮان ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﯿﺰان رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ آﻣﺪ 67و ﭘﻄﺮس را
ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ او ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی ﻣﯽﺑﻮدی؟« 68او
اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽداﻧﻢ و ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ!« و ﭼﻮن ﺑﯿﺮون ﺑﻪ دﻫﻠﯿﺰ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ،
ﻧﺎﮔﺎه ﺧﺮوس ﺑﺎﻧﮓ زد69 .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آن ﮐﻨﯿﺰک او را دﯾﺪه ،ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ »اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ!« 70او ﺑﺎز اﻧﮑﺎر ﮐﺮد .و ﺑﻌﺪ از زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﻄﺮس ﮔﻔﺘﻨﺪ» :در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﯽ و ﻟﻬﺠﻪ ﺗﻮ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ71 «.ﭘﺲ ﺑﻪ ﻟﻌﻦ ﮐﺮدن
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و ﻗﺴﻢ ﺧﻮردن ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد ﮐﻪ »آن ﺷﺨﺺ را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ72 «.ﻧﺎﮔﺎه ﺧﺮوس ﻣﺮﺗﺒﻪ
دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮓ زد .ﭘﺲ ﭘﻄﺮس را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آﻣﺪ آﻧﭽﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺧﺮوس دو
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻧﮓ زﻧﺪ ،ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮا اﻧﮑﺎر ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد «.و ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آورد ،ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ.
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ﺑﺎﻣﺪادان ،ﺑﯽدرﻧﮓ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﺗﻤﺎم اﻫﻞ ﺷﻮرا ﻣﺸﻮرت

ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻨﺪ ﻧﻬﺎده ،ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
2ﭘﯿﻼﻃﺲ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮد ﻫﺴﺘﯽ؟« او در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ«.
3و ﭼﻮن رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ ادﻋﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ او ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ4 ،ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺑﺎز از او ﺳﺆال ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﯿﭻ
ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﯽ؟ ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻨﺪ!« 5اﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎز ﻫﯿﭻ ﺟﻮاب ﻧﺪاد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﭘﯿﻼﻃﺲ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪ.
6و در ﻫﺮ ﻋﯿﺪ ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ،ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﺑﺠﻬﺖ اﯾﺸﺎن آزاد ﻣﯽﮐﺮد7 .و ﺑﺮاﺑﺎ ﻧﺎﻣﯽ
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﻓﺘﻨﻪ او ﮐﻪ در ﻓﺘﻨـﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾـﺰی ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ،در ﺣﺒـﺲ ﺑـﻮد8 .آﻧﮕﺎه ﻣـﺮدم ﺻـﺪا زده،
ﺷـﺮوع ﮐﺮدﻧـﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘـﻦ ﮐﻪ ﺑـﺮﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾـﺪ9 .ﭘﯿﻼﻃﺲ در ﺟـﻮاب
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿـﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮد را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آزاد ﮐﻨﻢ؟« 10زﯾـﺮا ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ رؤﺳﺎی
ﮐﻬﻨﻪ او را از راه ﺣﺴﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ11 .اﻣﺎ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﻣﺮدم را ﺗﺤﺮﯾـﺾ ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﺑﺎ را ﺑـﺮای اﯾﺸـﺎن رﻫـﺎ ﮐﻨـﺪ12 .ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺑﺎز اﯾﺸﺎن را در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﭼﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﮑﻨﻢ ﺑﺎ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟« 13اﯾﺸﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »او
را ﻣﺼﻠﻮب ﮐﻦ!« 14ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼـﺮا؟ ﭼﻪ ﺑـﺪی ﮐـﺮده اﺳﺖ؟« اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﯾـﺎد
ﺑﺮآوردﻧـﺪ ﮐﻪ »او را ﻣﺼﻠـﻮب ﮐـﻦ15 «.ﭘـﺲ ﭘﯿﻼﻃﺲ ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺮداﻧـﺪ،
ﺑﺮاﺑﺎ را ﺑـﺮای اﯾﺸـﺎن آزاد ﮐـﺮد و ﻋﯿﺴـﯽ را ﺗﺎزﯾﺎﻧـﻪ زده ،ﺗﺴﻠﯿـﻢ ﻧﻤـﻮد ﺗﺎ ﻣﺼﻠـﻮب ﺷـﻮد.
16آﻧﮕﺎه ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن او را ﺑﻪ ﺳﺮاﯾﯽ ﮐﻪ داراﻟﻮﻻﯾﻪ اﺳﺖ ﺑﺮده ،ﺗﻤﺎم ﻓﻮج را ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ 17و
ﺟﺎﻣﻪای ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺗﺎﺟﯽ از ﺧﺎر ﺑﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺳﺮش ﮔﺬاردﻧﺪ 18و او را ﺳﻼم ﮐﺮدن
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﺳﻼم ای ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮد!« 19و ﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ او زدﻧـﺪ و آب دﻫﺎن ﺑﺮ وی اﻧﺪاﺧﺘﻪ و زاﻧﻮ زده،
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ﺑﺪو ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ20 .و ﭼﻮن او را اﺳﺘﻬﺰا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﺒﺎس ﻗﺮﻣﺰ را از وی ﮐﻨﺪه ،ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮدش
را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و او را ﺑﯿﺮون ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﻠﻮﺑﺶ ﺳﺎزﻧﺪ.
21و راﻫﮕﺬری را ﺷﻤﻌﻮن ﻧﺎم ،از اﻫﻞ ﻗﯿﺮوان ﮐﻪ از ﺑﻠﻮﮐﺎت ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﭘﺪر اﺳﮑﻨﺪر و رﻓﺲ
ﺑﻮد ،ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺐ او را ﺑﺮدارد22 .ﭘﺲ او را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﺠﺘﺎ ﻧﺎم داﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﻧﺪ 23و ﺷﺮاب ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﻣﺮ ﺑﻪ وی دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد24 .و ﭼﻮن
او را ﻣﺼﻠﻮب ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻟﺒﺎس او را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده ،ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮ آن اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﭼﻪ ﺑﺮد.
25و ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ اورا ﻣﺼﻠﻮب ﮐﺮدﻧﺪ26 .و ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﺎﻣﻪ وی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ» :ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻬﻮد27 «.و ﺑﺎ وی دو دزد را ﯾﮑﯽ از دﺳﺖ راﺳﺖ و دﯾﮕﺮی از دﺳﺖ ﭼﭗ ﻣﺼﻠﻮب ﮐﺮدﻧﺪ28 .ﭘﺲ
ﺗﻤﺎم ﮔﺸﺖ آن ﻧﻮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﺧﻄﺎﮐﺎران ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺸﺖ29 «.و راﻫﮕﺬران او را دﺷﻨﺎم
داده و ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪه ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺎن ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﮑﻞ را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﯽ و در ﺳﻪ روز آن
را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ30 ،از ﺻﻠﯿﺐ ﺑﻪ زﯾﺮ آﻣﺪه ،ﺧﻮد را ﺑﺮﻫﺎن!« 31و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﺎﺗﺒﺎن
اﺳﺘﻬﺰاﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :دﯾﮕﺮان را ﻧﺠﺎت داد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ32 .ﻣﺴﯿﺢ،
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﻵن از ﺻﻠﯿﺐ ﻧﺰول ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و اﯾﻤﺎن آورﯾﻢ «.و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻣﺼﻠﻮب
ﺷﺪﻧﺪ ،او را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ.
33و ﭼﻮن ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺸﻢ رﺳﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻬﻢ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ34 .و در
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻬﻢ ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻠﻮﺋﯽ اﯾﻠﻮﺋﯽ ،ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻘﺘﻨﯽ؟« ﯾﻌﻨﯽ »اﻟﻬﯽ اﻟﻬﯽ ﭼﺮا
ﻣﺮا واﮔﺬاردی؟« 35و ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻟﯿﺎس را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ36 «.ﭘﺲ ﺷﺨﺼﯽ
دوﯾﺪه ،اﺳﻔﻨﺠﯽ را از ﺳﺮﮐﻪ ﭘﺮ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﯽ ﻧﻬﺎده ،ﺑﺪو ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﮕﺮ
اﻟﯿﺎس ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ او را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد37 «.ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ آوازی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮآورده ،ﺟﺎن ﺑﺪاد38 .آﻧﮕﺎه ﭘﺮده ﻫﯿﮑﻞ
از ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ دوﭘﺎره ﺷﺪ39 .و ﭼﻮن ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ وی اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر ﺻﺪا زده،
روح را ﺳﭙﺮد ،ﮔﻔﺖ» :ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺮد ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﻮد«.
40و زﻧﯽ ﭼﻨﺪ از دور ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ ﺑﻮد و ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺎدر ﯾﻌﻘﻮب
ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺎدر ﯾﻮﺷﺎ و ﺳﺎﻟﻮﻣﻪ41 ،ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮدن او در ﺟﻠﯿﻞ ﭘﯿﺮوی و ﺧﺪﻣﺖ او ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و دﯾﮕﺮ
زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
42و ﭼﻮن ﺷﺎم ﺷﺪ  ،از آنﺟﻬﺖ ﮐﻪ روز ﺗﻬﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ روز ﻗﺒﻞ از ﺳﺒﺖ ﺑﻮد43 ،ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺎﻣﯽ از
اﻫﻞ راﻣﻪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺷﺮﯾﻒ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺑﻮد آﻣﺪ و ﺟﺮأت ﮐﺮده ﻧﺰد

ﮐﺘﺎب ﻣﺮﻗﺲ  /ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

1472

ﭘﯿﻼﻃﺲ رﻓﺖ و ﺟﺴﺪ ﻋﯿﺴﯽ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد44 .ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ زودی ﻓﻮت ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ »آﯾﺎ ﭼﻨﺪی ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟« 45ﭼﻮن از
ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ،ﺑﺪن را ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ارزاﻧﯽ داﺷﺖ46 .ﭘﺲ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪه ،آن را از ﺻﻠﯿﺐ ﺑﻪ
زﯾﺮ آورد و ﺑﻪ آن ﮐﺘﺎن ﮐﻔﻦ ﮐﺮده ،در ﻗﺒﺮی ﮐﻪ از ﺳﻨﮓ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﻧﻬﺎد و ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ
ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪ47 .و ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ و ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺎدر ﯾﻮﺷﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
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ﭘﺲ ﭼﻮن ﺳﺒﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ و ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺎدر ﯾﻌﻘﻮب و ﺳﺎﻟﻮﻣﻪ

ﺣﻨﻮط ﺧﺮﯾﺪه ،آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺗﺪﻫﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ2 .و ﺻﺒﺢ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ را ﺑﺴﯿﺎر زود وﻗﺖ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻗﺒﺮ آﻣﺪﻧﺪ3 .و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ را ﺑﺮای ﻣﺎ از ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﺑﻐﻠﻄﺎﻧﺪ؟« 4ﭼﻮن
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮد5 .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻗﺒﺮ درآﻣﺪﻧﺪ،
ﺟﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪای ﺳﻔﯿﺪ درﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ دﯾﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ6 .او
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ! ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی ﻣﺼﻠﻮب را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ؟ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ! در اﯾﻨﺠﺎ
ﻧﯿﺴﺖ .آن ﻣﻮﺿﻌﯽ را ﮐﻪ او را ﻧﻬﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ7 .ﻟﯿﮑﻦ رﻓﺘﻪ ،ﺷﺎﮔﺮدان او و ﭘﻄﺮس را
اﻃﻼع دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻞ ﻣﯽرود .او را در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد8 «.ﭘﺲ ﺑﺰودی ﺑﯿﺮون ﺷﺪه از ﻗﺒﺮ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻟﺮزه و ﺣﯿﺮت اﯾﺸﺎن را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
9و ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن ،روز اول ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ ﮐﻪ از او ﻫﻔﺖ
دﯾﻮ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ﺑﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ10 .و او رﻓﺘﻪ اﺻﺤﺎب او را ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺧﺒﺮ داد11 .و
اﯾﺸﺎن ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺪه ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺪو ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
12و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ از اﯾﺸﺎن در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻫﺎت ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ،
ﻫﻮﯾﺪا ﮔﺮدﯾﺪ13 .اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻪ ،دﯾﮕﺮان را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ.
14و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺪان ﯾﺎزده ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪﺳﺒﺐ
ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ و ﺳﺨﺖ دﻟﯽ اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ.
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15ﭘﺲ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :در ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﺧﻼﯾﻖ را ﺑﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ16 .ﻫﺮ
ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده ،ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﺑﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ و اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورد ﺑﺮ او ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .و اﯾﻦ
آﯾﺎت ﻫﻤﺮاه اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ دﯾﻮﻫﺎ را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺗﺎزه ﺣﺮف زﻧﻨﺪ
18و ﻣﺎرﻫﺎ را ﺑﺮدارﻧﺪ و اﮔﺮ زﻫﺮ ﻗﺎﺗﻠﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﺿﺮری ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺎه دﺳﺘﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺮﯾﻀﺎن
ﮔﺬارﻧﺪ ،ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ«.
19و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه ،ﺑﻪ دﺳﺖ
راﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﻨﺸﺴﺖ20 .و اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،در ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﻮد ،ﮐﻼم را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ.
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اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ

1

از آﻧﺠﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﮑﺎﯾﺖ آن

اﻣﻮری ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ2 ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﻧﻈﺎرﮔﺎن و ﺧﺎدﻣﺎن ﮐﻼم ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ
رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ3 ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﭼﻨﺎن دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﻗﯿﻖ در ﭘﯽ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ای ﺗﯿﻮﻓﻠﺲ ﻋﺰﯾﺰ4 ،ﺗﺎ ﺻﺤﺖ آن ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ در آن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪای درﯾﺎﺑﯽ.
5در اﯾﺎم ﻫﯿﺮودﯾﺲ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدﯾﻪ ،ﮐﺎﻫﻨﯽ زﮐﺮﯾﺎ ﻧﺎم از ﻓﺮﻗﻪ اﺑﯿﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ زن او از دﺧﺘﺮان
ﻫﺎرون ﺑﻮد و اﻟﯿﺼﺎﺑﺎت ﻧﺎم داﺷﺖ6 .و ﻫﺮ دو در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﺣﮑﺎم و ﻓﺮاﯾﺾ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻮدﻧﺪ7 .و اﯾﺸﺎن را ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺒﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ اﻟﯿﺼﺎﺑﺎت ﻧﺎزاد ﺑﻮد و ﻫﺮ دو
دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ8 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻓﺮﻗﻪ ﺧﻮد در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﺮد،
9ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﮐﻬﺎﻧﺖ ،ﻧﻮﺑﺖ او ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ درآﻣﺪه ،ﺑﺨﻮر ﺑﺴﻮزاﻧﺪ10 .و در وﻗﺖ
ﺑﺨﻮر ،ﺗﻤﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﻮم ﺑﯿﺮون ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
11ﻧﺎﮔﺎه ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺨﻮر اﯾﺴﺘﺎده ،ﺑﺮ وی ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺖ12 .ﭼﻮن
زﮐﺮﯾﺎ او را دﯾﺪ ،در ﺣﯿﺮت اﻓﺘﺎده ،ﺗﺮس ﺑﺮ او ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪ13 .ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ای زﮐﺮﯾﺎ ﺗﺮﺳﺎن
ﻣﺒﺎش ،زﯾﺮا ﮐﻪ دﻋﺎی ﺗﻮ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و زوﺟﻪات اﻟﯿﺼﺎﺑﺎت ﺑﺮای ﺗﻮ ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ زاﯾﯿﺪ
و او را ﯾﺤﯿﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ14 .و ﺗﻮ را ﺧﻮﺷﯽ و ﺷﺎدی رخ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از وﻻدت او
ﻣﺴﺮور ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ15 .زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﺮاب و ﻣﺴﮑﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻧﻮﺷﯿﺪ و از ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر ﺧﻮد ،ﭘﺮ از روحاﻟﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد16 .و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪﺳﻮی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ17 .و او ﺑﻪ روح و ﻗﻮت اﻟﯿﺎس ﭘﯿﺶ روی وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺮاﻣﯿﺪ،
ﺗﺎ دﻟﻬﺎی ﭘﺪران را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺴﺮان و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﺎدﻻن ﺑﮕﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮای
ﺧﺪا ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزد«.
18زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪاﻧﻢ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ و زوﺟﻪام دﯾﺮﯾﻨﻪ
ﺳﺎل اﺳﺖ؟« 19ﻓﺮﺷﺘﻪ در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻣﯽاﯾﺴﺘﻢ و
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ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ و از اﯾﻦ اﻣﻮر ﺗﻮ را ﻣﮋده دﻫﻢ20 .و اﻟﺤﺎل ﺗﺎ اﯾﻦ اﻣﻮر واﻗﻊ ﻧﮕﺮدد،
ﮔﻨﮓ ﺷﺪه ﯾﺎرای ﺣﺮف زدن ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﺷﺖ ،زﯾﺮا ﺳﺨﻦﻫﺎی ﻣﺮا ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ
ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺑﺎور ﻧﮑﺮدی21 «.و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ زﮐﺮﯾﺎ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ و از ﻃﻮل ﺗﻮﻗﻒ او در ﻗﺪس ﻣﺘﻌﺠﺐ
ﺷﺪﻧﺪ22 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺣﺮف زﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺪس رؤﯾﺎﯾﯽ
دﯾﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪﺳﻮی اﯾﺸﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ23 .و ﭼﻮن اﯾﺎم ﺧﺪﻣﺖ او ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد رﻓﺖ.
24و ﺑﻌﺪ از آن روزﻫﺎ ،زن او اﻟﯿﺼﺎﺑﺎت ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮد و
ﮔﻔﺖ»25 :ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺖ ،ﺗﺎ ﻧﻨﮓ ﻣﺮا از ﻧﻈﺮ
ﻣﺮدم ﺑﺮدارد«.
26و در ﻣﺎه ﺷﺸﻢ ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺷﺘﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻠﺪی از ﺟﻠﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺮه ﻧﺎم داﺷﺖ،
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ27 .ﻧﺰد ﺑﺎﮐﺮهای ﻧﺎﻣﺰد ﻣﺮدی ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ از ﺧﺎﻧﺪان داود و ﻧﺎم آن ﺑﺎﮐﺮه ﻣﺮﯾﻢ
ﺑﻮد28 .ﭘﺲ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺰد او داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﻧﻌﻤﺖ رﺳﯿﺪه ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ و ﺗﻮ
در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻣﺒﺎرک ﻫﺴﺘﯽ29 «.ﭼﻮن او را دﯾﺪ ،از ﺳﺨﻦ او ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪه ،ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻪ
ﻧﻮع ﺗﺤﯿﺖ اﺳﺖ.

30

ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮﯾﻢ ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎش زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻧﻌﻤﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪای.

31و اﯾﻨﮏ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﯽ زاﯾﯿﺪ و او را ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ32 .او ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ
ﭘﺴﺮ ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ' ،ﻣﺴﻤﯽ' ﺷﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﺗﺨﺖ ﭘﺪرش داود را ﺑﺪو ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد33 .و او
ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
34ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﺮدی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪام؟« 35ﻓﺮﺷﺘﻪ
در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :روحاﻟﻘﺪس ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻗﻮت ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﮑﻨﺪ،
از آﻧﺠﻬﺖ آن ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻘﺪس ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ36 .و اﯾﻨﮏ اﻟﯿﺼﺎﺑﺎت از ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺗﻮ ﻧﯿﺰ
در ﭘﯿﺮی ﺑﻪ ﭘﺴﺮی ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﺎه ﺷﺸﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺮ او را ﮐﻪ ﻧﺎزاد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ37 .زﯾﺮا ﻧﺰد ﺧﺪا
ﻫﯿﭻ اﻣﺮی ﻣﺤﺎل ﻧﯿﺴﺖ38 «.ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪم .ﻣﺮا ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺨﻦ ﺗﻮ واﻗﻊ ﺷﻮد«.
ﭘﺲ ﻓﺮﺷﺘﻪ از ﻧﺰد او رﻓﺖ.
39در آن روزﻫﺎ ،ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﻠﺪی از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﺸﺘﺎب رﻓﺖ40 .و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
زﮐﺮﯾﺎ درآﻣﺪه ،ﺑﻪ اﻟﯿﺼﺎﺑﺎت ﺳﻼم ﮐﺮد41 .و ﭼﻮن اﻟﯿﺼﺎﺑﺎت ﺳﻼم ﻣﺮﯾﻢ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﭽﻪ در رﺣﻢ او ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ آﻣﺪ و اﻟﯿﺼﺎﺑﺎت ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس ﭘﺮ ﺷﺪه 42 ،ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺪا زده ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن
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ﻣﺒﺎرک ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ ﺛﻤﺮه رﺣﻢ ﺗﻮ43 .و از ﮐﺠﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ ،ﺑﻪ
ﻧﺰد ﻣﻦ آﯾﺪ؟ 44زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﭼﻮن آواز ﺳﻼم ﺗﻮ ﮔﻮش زد ﻣﻦ ﺷﺪ ،ﺑﭽﻪ از ﺧﻮﺷﯽ در رﺣﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ آﻣﺪ45 .و ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل او ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورد ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ«.
46ﭘﺲ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻔﺖ» :ﺟﺎن ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ47 ،و روح ﻣﻦ ﺑﻪ رﻫﺎﻧﻨﺪه ﻣﻦ ﺧﺪا
ﺑﻮﺟﺪ آﻣﺪ48 ،زﯾﺮا ﺑﺮ ﺣﻘﺎرت ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪ .زﯾﺮا ﻫﺎن از ﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮا ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ49 ،زﯾﺮا آن ﻗﺎدر ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﻧﺎم او ﻗﺪوس اﺳﺖ50 ،و رﺣﻤﺖ او
ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از او ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ51 .ﺑﻪ ﺑﺎزوی ﺧﻮد ،ﻗﺪرت را ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮﻣﻮد و
ﻣﺘﮑﺒﺮان را ﺑﻪ ﺧﯿﺎل دل اﯾﺸﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ52 .ﺟﺒﺎران را از ﺗﺨﺘﻬﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪ و ﻓﺮوﺗﻨﺎن را
ﺳﺮاﻓﺮاز ﮔﺮداﻧﯿﺪ53 .ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن را ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﺳﯿﺮ ﻓﺮﻣﻮد و دوﻟﺘﻤﻨﺪان را ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ رد ﻧﻤﻮد.
54ﺑﻨﺪه ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﯾﺎری ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎری رﺣﻤﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ55 ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ذرﯾﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد56 «.و ﻣﺮﯾﻢ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﺰد وی ﻣﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد.
57اﻣﺎ ﭼﻮن اﻟﯿﺼﺎﺑﺎت را وﻗﺖ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ رﺳﯿﺪ ،ﭘﺴﺮی ﺑﺰاد58 .و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎن او
ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ وی ﮐﺮده ،ﺑﺎ او ﺷﺎدی ﮐﺮدﻧﺪ59 .و واﻗﻊ ﺷﺪ در روز
ﻫﺸﺘﻢ ﭼﻮن ﺑﺮای ﺧﺘﻨﻪ ﻃﻔﻞ آﻣﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺎم ﭘﺪرش زﮐﺮﯾﺎ را ﺑﺮ او ﻣﯽﻧﻬﺎدﻧﺪ60 .اﻣﺎ ﻣﺎدرش ﻣﻠﺘﻔﺖ
ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد61 «.ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺗﻮ ﻫﯿﭻﮐﺲ اﯾﻦ اﺳﻢ را
ﻧﺪارد62 «.ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﺪرش اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »او را ﭼﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻬﺎد؟« 63او ﺗﺨﺘﻪای ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﻨﻮﺷﺖ ﮐﻪ »ﻧﺎم او ﯾﺤﯿﯽ اﺳﺖ« و ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪﻧﺪ64 .در ﺳﺎﻋﺖ ،دﻫﺎن و زﺑﺎن او ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﺣﻤﺪ ﺧﺪا ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪ65 .ﭘﺲ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﯾﺸﺎن ،ﺧﻮف ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺸﺖ و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ
در ﻫﻤﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ66 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪ ،در ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﭼﻪ ﻧﻮع ﻃﻔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟« و دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﻮد.
67و ﭘﺪرش زﮐﺮﯾﺎ از روحاﻟﻘﺪس ﭘﺮ ﺷﺪه ،ﻧﺒﻮت ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ»68 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ،زﯾﺮا از ﻗﻮم ﺧﻮد ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻓﺪاﯾﯽ ﻗﺮار داد 69و ﺷﺎخ ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ ،در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد داود70 .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﺑﺪو ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺒﯿﺎی او
ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ71 ،رﻫﺎﯾﯽ از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ و از دﺳﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ72 ،ﺗﺎ رﺣﻤﺖ را ﺑﺮ ﭘﺪران ﻣﺎ
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ﺑﺠﺎ آرد و ﻋﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد را ﺗﺬﮐﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ73 ،ﺳﻮﮔﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪر ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﯾﺎد ﮐﺮد74 ،ﮐﻪ ﻣﺎ
را ﻓﯿﺾ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،او را ﺑﯽﺧﻮف ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﻢ75 ،در
ﺣﻀﻮر او ﺑﻪ ﻗﺪوﺳﯿﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺧﻮد76 .و ﺗﻮ ای ﻃﻔﻞ ،ﻧﺒﯽﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ'
ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺶ روی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﺮاﻣﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻃﺮق او را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزی77 ،ﺗﺎ ﻗﻮم او را
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺠﺎت دﻫﯽ ،در آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن78 .ﺑﻪ اﺣﺸﺎی رﺣﻤﺖ ﺧﺪای ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺳﭙﯿﺪه از
ﻋﺎﻟﻢ اﻋﻠﯽ از ﻣﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﻮد79 ،ﺗﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن در ﻇﻠﻤﺖ و ﻇﻞ ﻣﻮت را ﻧﻮر دﻫﺪ و ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ80 «.ﭘﺲ ﻃﻔﻞ ﻧﻤﻮ ﮐﺮده ،در روح ﻗﻮی ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺗﺎ روز ﻇﻬﻮر ﺧﻮد ﺑﺮای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد.

2

و در آن اﯾﺎم ﺣﮑﻤﯽ از اوﻏﺴﻄﺲ ﻗﯿﺼﺮ ﺻﺎدر ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را

اﺳﻢﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﻨﺪ2 .و اﯾﻦ اﺳﻢﻧﻮﯾﺴﯽ اول ﺷﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﺮﯾﻨﯿﻮس واﻟﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد3 .ﭘﺲ ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدم ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای اﺳﻢﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ4 .و ﯾﻮﺳﻒ ﻧﯿﺰ از ﺟﻠﯿﻞ از ﺑﻠﺪه ﻧﺎﺻﺮه ﺑﻪ
ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داود ﮐﻪ ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﻧﺎم داﺷﺖ ،رﻓﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ او از ﺧﺎﻧﺪان و آل داود ﺑﻮد5 .ﺗﺎ ﻧﺎم او
ﺑﺎ ﻣﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰد او ﺑﻮد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ زاﯾﯿﺪن ﺑﻮد ،ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد6 .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻫﻨﮕﺎم وﺿﻊ ﺣﻤﻞ او رﺳﯿﺪه7 ،ﭘﺴﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد را زاﯾﯿﺪ .و او را در ﻗﻨﺪاﻗﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ،در آﺧﻮر
ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن در ﻣﻨﺰل ﺟﺎی ﻧﺒﻮد.
8و در آن ﻧﻮاﺣﯽ ،ﺷﺒﺎﻧﺎن در ﺻﺤﺮا ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و در ﺷﺐ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ9 .ﻧﺎﮔﺎه ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﮔﺮد اﯾﺸﺎن ﺗﺎﺑﯿﺪ و ﺑﻐﺎﯾﺖ
ﺗﺮﺳﺎن ﮔﺸﺘﻨﺪ10 .ﻓﺮﺷﺘﻪ اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﺑﺸﺎرت ﺧﻮﺷﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد11 .ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﺷﻬﺮ داود ،ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪهای ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ12 .و ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻔﻠﯽ در ﻗﻨﺪاﻗﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و در آﺧﻮر
ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ13 «.در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻓﻮﺟﯽ از ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ،ﺧﺪا را
ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮐﻨﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ»14 :ﺧﺪا را در اﻋﻠﯽ'ﻋﻠﯿﯿﻦ ﺟﻼل و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺑﺎد15 «.و ﭼﻮن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن از ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﻓﺘﻨﺪ ،ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻵن
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ﺑﻪ ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﺑﺮوﯾﻢ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ«.
16ﭘﺲ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب رﻓﺘﻪ ،ﻣﺮﯾﻢ و ﯾﻮﺳﻒ و آن ﻃﻔﻞ را در آﺧﻮر ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ17 .ﭼﻮن اﯾﻦ را دﯾﺪﻧﺪ،
آن ﺳﺨﻨﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎره ﻃﻔﻞ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﻬﺮت دادﻧﺪ18 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ از آﻧﭽﻪ
ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد19 .اﻣﺎ ﻣﺮﯾﻢ در دل ﺧﻮد ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن را ﻧﮕﺎه
ﻣﯽداﺷﺖ20 .و ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﺣﻤﺪﮐﻨﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻫﻤﻪ آن اﻣﻮری ﮐﻪ دﯾﺪه و
ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
21و ﭼﻮن روز ﻫﺸﺘﻢ ،وﻗﺖ ﺧﺘﻨﻪ ﻃﻔﻞ رﺳﯿﺪ ،او را ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻗﺒﻞ از
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ او در رﺣﻢ ،او را ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد22 .و ﭼﻮن اﯾﺎم ﺗﻄﻬﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳﯽ رﺳﯿﺪ،
او را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ 23 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
ذﮐﻮری ﮐﻪ رﺣﻢ را ﮔﺸﺎﯾﺪ ،ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد24 .و ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻔﺖ ﻓﺎﺧﺘﻪای ﯾﺎ دو ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ25 .و اﯾﻨﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﻌﻮن ﻧﺎم در
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﺘﻘﯽ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺴﻠﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد و روحاﻟﻘﺪس ﺑﺮ وی ﺑﻮد26 .و از
روحاﻟﻘﺪس ﺑﺪو وﺣﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺒﯿﻨﯽ ﻣﻮت را ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ.
27ﭘﺲ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ روح ،ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ درآﻣﺪ و ﭼﻮن واﻟﺪﯾﻨﺶ آن ﻃﻔﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ را آوردﻧﺪ
ﺗﺎ رﺳﻮم ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﺠﻬﺖ او ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ28 ،او را در آﻏﻮش ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه و ﺧﺪا را ﻣﺘﺒﺎرک
ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ»29 :اﻟﺤﺎل ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را رﺧﺼﺖ ﻣﯽدﻫﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﻼم ﺧﻮد.
30زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﻧﺠﺎت ﺗﻮ را دﯾﺪه اﺳﺖ31 ،ﮐﻪ آن را ﭘﯿﺶ روی ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﯽ.
32ﻧﻮری ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﺑﺮای اﻣﺖﻫﺎ ﮐﻨﺪ و ﻗﻮم ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻼل ﺑﻮد33 «.و ﯾﻮﺳﻒ و ﻣﺎدرش
از آﻧﭽﻪ درﺑﺎره او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ34 .ﭘﺲ ﺷﻤﻌﻮن اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ داده ،ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻣﺮﯾﻢ
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ،ﺑﺮای اﻓﺘﺎدن و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎری از آل اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﺮای آﯾﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻼف آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ35 .و در ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﺗﺎ اﻓﮑﺎر ﻗﻠﻮب
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﮑﺸﻮف ﺷﻮد«.
36و زﻧﯽ ﻧﺒﯿﻪ ﺑﻮد ،ﺣﻨﺎ ﻧﺎم ،دﺧﺘﺮ ﻓﻨﻮﺋﯿﻞ از ﺳﺒﻂ اﺷﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﻟﺨﻮرده ،ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺑﮑﺎرت
ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺴﺮ ﺑﺮده ﺑﻮد37 .و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺎد و ﭼﻬـﺎر ﺳـﺎل ﺑـﻮد ﮐﻪ او ﺑﯿـﻮه ﮔﺸﺘﻪ از
ﻫﯿﮑﻞ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻪ روزه و ﻣﻨﺎﺟﺎت در ﻋﺒﺎدت ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﻮد38 .او در ﻫﻤﺎن
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ﺳﺎﻋﺖ در آﻣـﺪه ،ﺧـﺪا را ﺷﮑـﺮ ﻧﻤـﻮد و درﺑـﺎره او ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻦ ﻧﺠﺎت در اورﺷﻠﯿـﻢ ،ﺗﮑﻠـﻢ
ﻧﻤـﻮد.
39و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﻮم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﻧﺎﺻﺮه ﺟﻠﯿﻞ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ40 .و ﻃﻔﻞ ﻧﻤﻮ ﮐﺮده ،ﺑﻪ روح ﻗﻮی ﻣﯽﮔﺸﺖ و از ﺣﮑﻤﺖ ﭘﺮ ﺷﺪه ،ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺑﺮ وی
ﻣﯽﺑﻮد.
41و واﻟﺪﯾﻦ او ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ42 .و ﭼﻮن دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ،
ﻣﻮاﻓﻖ رﺳـﻢ ﻋﯿـﺪ ،ﺑـﻪ اورﺷﻠﯿـﻢ آﻣﺪﻧـﺪ43 .و ﭼﻮن روزﻫـﺎ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ،ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آن
ﻃﻔﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴـﯽ ،در اورﺷﻠﯿـﻢ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤـﻮد و ﯾﻮﺳـﻒ و ﻣـﺎدرش ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨـﺪ44 .ﺑﻠﮑـﻪ ﭼـﻮن
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او در ﻗﺎﻓﻠﻪ اﺳﺖ ،ﺳﻔﺮ ﯾﮑﺮوزه ﮐﺮدﻧﺪ و او را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮﯾﺸـﺎن و آﺷﻨﺎﯾـﺎن
ﺧﻮد ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ45 .و ﭼﻮن او را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،در ﻃﻠﺐ او ﺑﻪ اورﺷﻠﯿـﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨـﺪ46 .و ﺑﻌـﺪ از ﺳـﻪ روز،
او را در ﻫﯿﮑـﻞ ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿـﺎن ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺷﻨﻮد و از اﯾﺸﺎن ﺳﺆال
ﻫﻤﯽﮐﺮد47 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ او را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ،از ﻓﻬﻢ و ﺟﻮاﺑﻬـﺎی او ﻣﺘﺤﯿـﺮ ﻣﯽﮔﺸـﺖ.
48ﭼﻮن اﯾﺸﺎن او را دﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎدرش ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ای ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدی؟ اﯾﻨﮏ ﭘﺪرت و ﻣﻦ ﻏﻤﻨـﺎک ﮔﺸﺘـﻪ ﺗـﻮ را ﺟﺴﺘﺠـﻮ ﻣﯽﮐﺮدﯾـﻢ49 «.او ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن
ﮔﻔﺖ» :از ﺑﻬـﺮ ﭼﻪ ﻣـﺮا ﻃﻠـﺐ ﻣﯽﮐﺮدﯾـﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻦ در اﻣﻮر ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻢ؟«
50وﻟﯽ آن ﺳﺨﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ،ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ51 .ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮه آﻣﺪ و ﻣﻄﯿﻊ
اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﻮد و ﻣﺎدر او ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻣﻮر را در ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ52 .و ﻋﯿﺴﯽ در ﺣﮑﻤﺖ و
ﻗﺎﻣﺖ و رﺿﺎﻣﻨﺪی ﻧﺰد ﺧﺪا و ﻣﺮدم ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
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و در ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﯿﺒﺎرﯾﻮس ﻗﯿﺼﺮ ،در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﻄﯿﻮس ﭘﯿﻼﻃﺲ،

واﻟﯽ ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﻮد و ﻫﯿﺮودﯾﺲ ،ﺗﯿﺘﺮارک ﺟﻠﯿﻞ و ﺑﺮادرش ﻓﯿﻠﭙﺲ ﺗﯿﺘﺮارک اﯾﻄﻮرﯾﻪ و دﯾﺎر
ﺗﺮاﺧﻮﻧﯿﺘﺲ و ﻟﯿﺴﺎﻧﯿﻮس ﺗﯿﺘﺮارک آﺑﻠﯿﻪ 2و ﺣﻨﺎ و ﻗﯿﺎﻓﺎ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﺤﯿﯽ اﺑﻦ
زﮐﺮﯾﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه3 ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮاﻟﯽ اردن آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺠﻬﺖ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﺮد4 .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ در ﺻﺤﯿﻔﻪ ﮐﻠﻤﺎت اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺻﺪای ﻧﺪا
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ﮐﻨﻨﺪهای در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﮐﻪ راه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ و ﻃﺮق او را راﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ5 .ﻫﺮ وادی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و
ﻫﺮ ﮐﻮه و ﺗﻠﯽ ﭘﺴﺖ و ﻫﺮ ﮐﺠﯽ راﺳﺖ و ﻫﺮ راه ﻧﺎﻫﻤﻮار ﺻﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ 6و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﻧﺠﺎت
ﺧﺪا را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ«.
7آﻧﮕﺎه ﺑﻪ آن ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺪ وی ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ای اﻓﻌﯽزادﮔﺎن ،ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﻏﻀﺐ آﯾﻨﺪه ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ؟ 8ﭘﺲ ﺛﻤﺮات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و در ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را راه ﻣﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﺪر ﻣﺎﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﺳﻨﮕﻬﺎ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ9 .و اﻵن ﻧﯿﺰ ﺗﯿﺸﻪ ﺑﺮ رﯾﺸﻪ درﺧﺘﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺲ
ﻫﺮ درﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه ﻧﯿﮑﻮ ﻧﯿﺎورد ،ﺑﺮﯾﺪه و در آﺗﺶ اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد«.
10ﭘﺲ ﻣﺮدم از وی ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟« 11او در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ
دو ﺟﺎﻣﻪ دارد ،ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻧﺪارد ﺑﺪﻫﺪ .و ﻫﺮﮐﻪ ﺧﻮراک دارد ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ12 «.و ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺗﻌﻤﯿﺪ آﻣﺪه ،ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟« 13ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :زﯾﺎدﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ،
ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ14 «.ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻧﯿﺰ از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟« ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﻇﻠﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ
و ﺑﺮ ﻫﯿﭻﮐﺲ اﻓﺘﺮا ﻣﺰﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮاﺟﺐ ﺧﻮد اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﯿﺪ«.
15و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ در ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد درﺑـﺎره ﯾﺤﯿـﯽ ﺗﻔﮑـﺮ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿـﺢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧـﻪ16 ،ﯾﺤﯿـﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آب
ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽدﻫﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ از ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ آن ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ﻧﻌﻠﯿﻦ او را ﺑـﺎز
ﮐﻨـﻢ .او ﺷﻤـﺎ را ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس و آﺗﺶ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داد17 .او ﻏﺮﺑـﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳـﺖ ﺧـﻮد
دارد و ﺧﺮﻣـﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺎک ﮐﺮده ،ﮔﻨـﺪم را در اﻧﺒـﺎر ﺧـﻮد ذﺧﯿـﺮه ﺧﻮاﻫـﺪ ﻧﻤـﻮد و ﮐﺎه را در
آﺗﺸـﯽ ﮐـﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ18 «.و ﺑﻪ ﻧﺼﺎﯾـﺢ ﺑﺴﯿـﺎر دﯾﮕـﺮ ،ﻗــﻮم را ﺑﺸــﺎرت
ﻣـﯽداد.
19اﻣﺎ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﺗﯿﺘﺮارک ﭼﻮن ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻫﯿﺮودﯾﺎ ،زن ﺑﺮادر او ﻓﯿﻠﭙﺲ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺪﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد از وی ﺗﻮﺑﯿﺦ ﯾﺎﻓﺖ20 ،اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻓﺰود ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ را در زﻧﺪان ﺣﺒﺲ
ﻧﻤﻮد.
21اﻣﺎ ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﯿﺴﯽ ﻫﻢ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،آﺳﻤﺎن
ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ 22و روحاﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮی ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﺷﺪ و آوازی از آﺳﻤﺎن در
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ »ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺸﻨﻮدم«.
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23و ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮد ،ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد .و ﺣﺴﺐ ﮔﻤﺎن ﺧﻠﻖ ،ﭘﺴﺮ
ﯾﻮﺳﻒ اﺑﻦ ﻫﺎﻟﯽ 24اﺑﻦ ﻣﺘﺎت ،ﺑﻦ ﻻوی ،ﺑﻦ ﻣﻠﮑﯽ ،ﺑﻦ ﯾﻨﺎ ،ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ25 ،اﺑﻦ ﻣﺘﺎﺗﯿﺎ ،ﺑﻦ آﻣﻮس ،ﺑﻦ
ﻧﺎﺣﻮم ،ﺑﻦ ﺣﺴﻠﯽ ،ﺑﻦ ﻧﺠﯽ26 ،اﺑﻦ ﻣﺄت ،ﺑﻦ ﻣﺘﺎﺗﯿﺎ ،ﺑﻦ ﺷﻤﻌﯽ ،ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،ﺑﻦ ﯾﻬﻮدا27 ،اﺑﻦ ﯾﻮﺣﻨﺎ ،ﺑﻦ
رﯾﺴﺎ ،ﺑﻦ زروﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﻦ ﺳﺄﻟﺘﯿﺌﯿﻞ ،ﺑﻦ ﻧﯿﺮی28 ،اﺑﻦ ﻣﻠﮑﯽ ،ﺑﻦ ادی ،ﺑﻦ ﻗﻮﺳﺎم ،ﺑﻦ اﯾﻠﻤﻮدام ،ﺑﻦ ﻋﯿﺮ،
29اﺑﻦ ﯾﻮﺳﯽ ،ﺑﻦ اﯾﻠﻌﺎذر ،ﺑﻦ ﯾﻮرﯾﻢ ،ﺑﻦ ﻣﺘﺎت ،ﺑﻦ ﻻوی30 ،اﺑﻦ ﺷﻤﻌﻮن ،ﺑﻦ ﯾﻬﻮدا ،ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،ﺑﻦ
ﯾﻮﻧﺎن ،ﺑﻦ اﯾﻠﯿﺎﻗﯿﻢ31 ،اﺑﻦ ﻣﻠﯿﺎ ،ﺑﻦ ﻣﯿﻨﺎن ،ﺑﻦ ﻣﺘﺎﺗﺎ ﺑﻦ ﻧﺎﺗﺎن ،ﺑﻦ داود32 ،اﺑﻦ ﯾﺴﯽ ،ﺑﻦ ﻋﻮﺑﯿﺪ ،ﺑﻦ ﺑﻮﻋﺰ،
ﺑﻦ ﺷﻠﻤﻮن ،ﺑﻦ ﻧﺤﺸﻮن33 ،اﺑﻦ ﻋﻤﯿﻨﺎداب ،ﺑﻦ ارام ،ﺑﻦ ﺣﺼﺮون ،ﺑﻦ ﻓﺎرص ،ﺑﻦ ﯾﻬﻮدا34 ،اﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب،
ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ،ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺑﻦ ﺗﺎرح ،ﺑﻦ ﻧﺎﺣﻮر35 ،اﺑﻦ ﺳﺮوج ،ﺑﻦ رﻋﻮ ،ﺑﻦ ﻓﺎﻟﺞ ،ﺑﻦ ﻋﺎﺑﺮ ،ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ36 ،اﺑﻦ
ﻗﯿﻨﺎن ،ﺑﻦ ارﻓﮑﺸﺎد ،ﺑﻦ ﺳﺎم ،ﺑﻦ ﻧﻮح ،ﺑﻦ ﻻﻣﮏ37 ،اﺑﻦ ﻣﺘﻮﺷﺎﻟﺢ ،ﺑﻦ ﺧﻨﻮخ ،ﺑﻦ ﯾﺎرد ،ﺑﻦ ﻣﻬﻠﻠﺌﯿﻞ ،ﺑﻦ
ﻗﯿﻨﺎن38 ،اﺑﻦ اﻧﻮش ،ﺑﻦ ﺷﯿﺚ ،ﺑﻦآدم ،ﺑﻦ اﷲ.

4

اﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺮ از روحاﻟﻘﺪس ﺑﻮده ،از اردن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد و روح او را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن

ﺑﺮد2 .و ﻣﺪت ﭼﻬﻞ روز اﺑﻠﯿﺲ او را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و در آن اﯾﺎم ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرد .ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ،
آﺧﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
3و اﺑﻠﯿﺲ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ ،اﯾﻦ ﺳﻨﮓ را ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﻧﺎن ﮔﺮدد4 «.ﻋﯿﺴﯽ در
ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﺎن ﻓﻘﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا«.
5ﭘﺲ اﺑﻠﯿﺲ او را ﺑﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن را در ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺪو ﻧﺸﺎن داد6 .و اﺑﻠﯿﺲ
ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻗﺪرت و ﺣﺸﻤﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ7 .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯽ ،ﻫﻤﻪ از آن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
8ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﯿﻄﺎن ،ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻦ و ﻏﯿﺮ او
را ﻋﺒﺎدت ﻣﻨﻤﺎ9 «.ﭘﺲ او را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮده ،ﺑﺮ ﮐﻨﮕﺮه ﻫﯿﮑﻞ ﻗﺮار داد و ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا
ﻫﺴﺘﯽ ،ﺧﻮد را از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاز10 .زﯾﺮا ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد را درﺑﺎره ﺗﻮ ﺣﮑﻢ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ11 .و ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﭘﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮرد«.
12ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﮑﻦ«.
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13و ﭼﻮن اﺑﻠﯿﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ از او ﺟﺪا ﺷﺪ.
14و ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﻮت روح ،ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺧﺒﺮ او در ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ15 .و
او در ﮐﻨﺎﯾﺲ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد و ﻫﻤﻪ او را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
16و ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮه ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،رﺳﯿﺪ و ﺑﺤﺴﺐ دﺳﺘﻮر ﺧﻮد در روز ﺳﺒﺖ ﺑﻪ
ﮐﻨﯿﺴﻪ درآﻣﺪه ،ﺑﺮای ﺗﻼوت ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ17 .آﻧﮕﺎه ﺻﺤﯿﻔﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﻧﺒﯽ را ﺑﺪو دادﻧﺪ و ﭼﻮن ﮐﺘﺎب را
ﮔﺸﻮد ،ﻣﻮﺿﻌﯽ را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ »18روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺴﺢ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﻓﻘﯿﺮان را ﺑﺸﺎرت دﻫﻢ و ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪدﻻن را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﻢ و اﺳﯿﺮان را ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎری و
ﮐﻮران را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﻢ و ﺗﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪﮔﺎن را آزاد ﺳﺎزم19 ،و از ﺳﺎل ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﮐﻨﻢ«.
20ﭘﺲ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺳﭙﺮد و ﺑﻨﺸﺴﺖ و ﭼﺸﻤﺎن ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺑﺮ وی
دوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺑﻮد21 .آﻧﮕﺎه ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ »اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪ22 «.و ﻫﻤﻪ ﺑﺮ وی ﺷﻬﺎدت دادﻧﺪ و از ﺳﺨﻨﺎن ﻓﯿﺾآﻣﯿﺰی ﮐﻪ از دﻫﺎﻧﺶ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﻌﺠﺐ
ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﯿﺴﺖ؟«
23ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮآﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﻞ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﻔﺖ ،ای ﻃﺒﯿﺐ ﺧﻮد را ﺷﻔﺎ ﺑﺪه .آﻧﭽﻪ
ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ در ﮐﻔﺮﻧﺎﺣﻮم از ﺗﻮ ﺻﺎدر ﺷﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ در وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﻤﺎ24 «.و ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺒﯽ در وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ25 .و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﯿﻮه
زﻧﺎن در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﯾﺎم اﻟﯿﺎس ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺤﻄﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ26 ،و اﻟﯿﺎس ﻧﺰد ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﺸﺪ،
ﻣﮕﺮ ﻧﺰد ﺑﯿﻮه زﻧﯽ در ﺻﺮﻓﻪ ﺻﯿﺪون27 .و ﺑﺴﺎ اﺑﺮﺻﺎن در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﯾﺎم اﻟﯿﺸﻊ ﻧﺒﯽ و
اﺣﺪی از اﯾﺸﺎن ﻃﺎﻫﺮ ﻧﮕﺸﺖ ،ﺟﺰ ﻧﻌﻤﺎن ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ«.
28ﭘﺲ ﺗﻤﺎم اﻫﻞ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﺮ از ﺧﺸﻢ ﮔﺸﺘﻨﺪ 29و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ او را
از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ زﯾﺮ
اﻓﮑﻨﻨﺪ30 .وﻟﯽ از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮﻓﺖ.
31و ﺑﻪ ﮐﻔﺮﻧﺎﺣﻮم ﺷﻬﺮی از ﺟﻠﯿﻞ ﻓﺮود ﺷﺪه ،در روزﻫﺎی ﺳﺒﺖ ،اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد32 .و
از ﺗﻌﻠﯿﻢ او در ﺣﯿﺮت اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﮐﻼم او ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﻮد33 .و در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻣﺮدی ﺑﻮد ،ﮐﻪ روح
دﯾﻮ ﺧﺒﯿﺚ داﺷﺖ و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎدﮐﻨﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ»34 :آه ای ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی ،ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺎر
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اﺳﺖ ،آﯾﺎ آﻣﺪهای ﺗﺎ ﻣﺎ را ﻫﻼک ﺳﺎزی؟ ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﯿﺴﺘﯽ ،ای ﻗﺪوس ﺧﺪا35 «.ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ او
را ﻧﻬﯿﺐ داده ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش و از وی ﺑﯿﺮون آی «.در ﺳﺎﻋﺖ دﯾﻮ او را در ﻣﯿﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،از
او ﺑﯿﺮون ﺷﺪ و ﻫﯿﭻ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﺪو ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ36 .ﭘﺲ ﺣﯿﺮت ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺸﺖ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﺳﺨﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﻗﻮت ،ارواح ﭘﻠﯿﺪ را اﻣﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ!« 37و ﺷﻬﺮت او در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻌﯽ از آن ﺣﻮاﻟﯽ ﭘﻬﻦ ﺷﺪ.
38و از ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﻌﻮن درآﻣﺪ .و ﻣﺎدر زن ﺷﻤﻌﻮن را ﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪی ﻋﺎرض
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮای او از وی اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮدﻧﺪ39 .ﭘﺲ ﺑﺮ ﺳﺮ وی آﻣﺪه ،ﺗﺐ را ﻧﻬﯿﺐ داده ،ﺗﺐ از او زاﯾﻞ
ﺷﺪ .در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری اﯾﺸﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ.
40و ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺮﺿﻬﺎ داﺷﺘﻨﺪ،
اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد وی آوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن دﺳﺖ ﮔﺬارده ،ﺷﻔﺎ داد41 .و دﯾﻮﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺻﯿﺤﻪ زﻧﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ»ﺗﻮ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ «.وﻟﯽ اﯾﺸﺎن را ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮده،
ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺮف زﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ او ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ.
42و ﭼﻮن روز ﺷﺪ ،رواﻧﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ وﯾﺮان رﻓﺖ و ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺜﯿﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮی او آﻣﺪه،
ﻧﺰدش رﺳﯿﺪﻧﺪ و او را ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻧﺮود43 .ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺑﺸﺎرت دﻫﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهام«.
44ﭘﺲ در ﮐﻨﺎﯾﺲ ﺟﻠﯿﻞ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد.

5

و ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﮔﺮوﻫـﯽ ﺑــﺮ وی ازدﺣـﺎم ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،او

ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﻪ ﺟﻨﯿﺴﺎرت اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد2 .و دو زورق را در ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﻪ اﯾﺴﺘﺎده دﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﯿﺎدان از
آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،داﻣﻬﺎی ﺧﻮد را ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ3 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو زورق ﮐﻪ ﻣﺎل
ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻮد ﺳﻮار ﺷﺪه ،از او درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﺧﺸﮑﯽ اﻧﺪﮐﯽ دور ﺑﺒﺮد .ﭘﺲ در زورق ﻧﺸﺴﺘﻪ،
ﻣﺮدم را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد.
4و ﭼﻮن از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﻌﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺮان و داﻣﻬﺎی ﺧﻮد
را ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ5 «.ﺷﻤﻌﻮن در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺎد ،ﺗﻤﺎم ﺷﺐ را رﻧﺞ ﺑﺮده ﭼﯿﺰی
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ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﻮ ،دام را ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺪاﺧﺖ6 «.و ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻘﺪاری ﮐﺜﯿﺮ از ﻣﺎﻫﯽ
ﺻﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد دام اﯾﺸﺎن ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﻮد7 .و ﺑﻪ رﻓﻘﺎی ﺧﻮد ﮐﻪ در زورق دﯾﮕﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﺪه اﯾﺸﺎن را اﻣﺪاد ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ آﻣﺪه ﻫﺮ دو زورق را ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻘﺴﻤﯽ ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﻏﺮق ﺷﻮﻧﺪ.
8ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮس ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﺪﯾﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻋﯿﺴﯽ اﻓﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻦ دور
ﺷﻮ زﯾﺮا ﻣﺮدی ﮔﻨﺎﻫﮑﺎرم9 «.ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،دﻫﺸﺖ ﺑﺮ او و ﻫﻤﻪ رﻓﻘﺎی
وی ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد10 .و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺣﻨﺎ ﭘﺴﺮان زﺑﺪی ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﻌﻮن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮس .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮدم را ﺻﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد11 «.ﭘﺲ ﭼﻮن زورﻗﻬﺎ را ﺑﻪ
ﮐﻨﺎر آوردﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮده ،از ﻋﻘﺐ او رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
12و ﭼﻮن او در ﺷﻬﺮی از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﺎه ﻣﺮدی ﭘﺮ از ﺑﺮص آﻣﺪه ،ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺪﯾﺪ،
ﺑﻪ روی در اﻓﺘﺎد و از او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺮا ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎزی«.
13ﭘﺲ او دﺳﺖ آورده ،وی را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ .ﻃﺎﻫﺮ ﺷﻮ «.ﮐﻪ ﻓﻮرا ﺑﺮص از او زاﯾﻞ
ﺷﺪ14 .و او را ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ »ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﺧﺒﺮ ﻣﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ رﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻨﻤﺎ و ﻫﺪﯾﻪای
ﺑﺠﻬﺖ ﻃﻬﺎرت ﺧﻮد ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺑﮕﺬران ﺗﺎ ﺑﺠﻬﺖ اﯾﺸﺎن ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﺷﻮد«.
15ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺒﺮ او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻼم او را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و از ﻣﺮﺿﻬﺎی
ﺧﻮد ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﻨﺪ16 ،و او ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎ ﻋﺰﻟﺖ ﺟﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ.
17روزی از روزﻫﺎ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن و ﻓﻘﻬﺎ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﺑﻠﺪان ﺟﻠﯿﻞ و
ﯾﻬﻮدﯾﻪ و اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪه ،ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻔﺎی اﯾﺸﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ18 ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻔﻠﻮج را ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮی آوردﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را داﺧﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ روی وی
ﺑﮕﺬارﻧﺪ19 .و ﭼﻮن ﺑﻪﺳﺒﺐ اﻧﺒﻮﻫﯽ ﻣﺮدم راﻫﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآورﻧﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺸﺖﺑﺎم رﻓﺘﻪ،
او را ﺑﺎ ﺗﺨﺘﺶ از ﻣﯿﺎن ﺳﻔﺎﻟﻬﺎ در وﺳﻂ ﭘﯿﺶ ﻋﯿﺴﯽ ﮔﺬاردﻧﺪ20 .ﭼﻮن او اﯾﻤﺎن اﯾﺸﺎن را دﯾﺪ ،ﺑﻪ وی
ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮد ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪ«.
21آﻧﮕﺎه ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن در ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﺟﺰ ﺧﺪا و ﺑﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﯿﺎﻣﺮزد؟« 22ﻋﯿﺴﯽ اﻓﮑﺎر اﯾﺸﺎن را درک
ﻧﻤﻮده ،در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا در ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ 23ﮐﺪام ﺳﻬﻞﺗﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻦ
اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪ ،ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺨﺮام؟ 24ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را
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اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ آﻣﺮزﯾﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺖ« ،ﻣﻔﻠﻮج را ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺴﺘﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮو25 «.در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آن ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد
ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺧﺪا را ﺣﻤﺪﮐﻨﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪ26 .و ﺣﯿﺮت ﻫﻤﻪ را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺧﻮف ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻣﺮوز ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ دﯾﺪﯾﻢ«.
27از آن ﭘﺲ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎﺟﮕﯿﺮی را ﮐﻪ ﻻوی ﻧﺎم داﺷﺖ ،ﺑﺮ ﺑﺎﺟﮕﺎه ﻧﺸﺴﺘﻪ دﯾﺪ .او را
ﮔﻔﺖ» :از ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ28 «.در ﺣﺎل ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در ﻋﻘﺐ وی رواﻧﻪ ﺷﺪ.
29و ﻻوی ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺰرگ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای او ﮐﺮد و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر از ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان و دﯾﮕﺮان ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ30 .اﻣﺎ ﮐﺎﺗﺒﺎن اﯾﺸﺎن و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﻫﻤﻬﻤﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان
و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟« 31ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺗﻨﺪرﺳﺘﺎن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻃﺒﯿﺐ
ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮﯾﻀﺎن32 .و ﻧﯿﺎﻣﺪهام ﺗﺎ ﻋﺎدﻻن ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﻋﺎﺻﯿﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻢ«.
33ﭘﺲ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از ﭼﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺎﮔﺮدان ﯾﺤﯿﯽ روزه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽدارﻧﺪ و ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﻧﯿﺰ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻮ اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ34 «.ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺴﺮان ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺮوﺳﯽ را ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ داﻣﺎد ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ روزهدار ﺳﺎزﯾﺪ؟ 35ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺎﻣﯽ
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ داﻣﺎد از اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه در آن روزﻫﺎ روزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ«.
36و ﻣﺜﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن آورد ﮐﻪ »ﻫﯿﭻﮐﺲ ﭘﺎرﭼﻪای از ﺟﺎﻣﻪ ﻧﻮ را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﻬﻨﻪ وﺻﻠﻪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ واﻻ آن ﻧﻮ را ﭘﺎره ﮐﻨﺪ و وﺻﻠﻪای ﮐﻪ از ﻧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﯿﺰ در ﺧﻮر آن ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺒﻮد37 .و
ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺷﺮاب ﻧﻮ را در ﻣﺸﮑﻬﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﻧﻤﯽرﯾﺰد واﻻ ﺷﺮاب ﻧﻮ ،ﻣﺸﮑﻬﺎ را ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮدش
رﯾﺨﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻬﺎ ﺗﺒﺎه ﻣﯽﮔﺮدد38 .ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮاب ﻧﻮ را در ﻣﺸﮑﻬﺎی ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺨﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺤﻔﻮظ
ﺑﻤﺎﻧﺪ39 .و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﺮاب ﮐﻬﻨﻪ را ﻧﻮﺷﯿﺪه ﻓﯽاﻟﻔﻮر ﻧﻮ را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ«.

6

و واﻗﻊ ﺷﺪ در ﺳﺒﺖ دوم اوﻟﯿﻦ ﮐﻪ او از ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺖزارﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و

ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﻣﯽﭼﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻒ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ2 .و ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﭼﺮا ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺮدن آن در ﺳﺒﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ3 «.ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
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ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﯾﺪ آﻧﭽﻪ داود و رﻓﻘﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ4 ،ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا
درآﻣﺪه ،ﻧﺎن ﺗﻘْﺪﻣﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺨﻮرد و ﺑﻪ رﻓﻘﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ داد ﮐﻪ ﺧﻮردن آن ﺟﺰ ﺑﻪ ﮐﻬﻨﻪ روا
ﻧﯿﺴﺖ؟« 5ﭘﺲ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﮏ روز ﺳﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ«.
6و در ﺳﺒﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ درآﻣﺪه ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد و در آﻧﺠﺎ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ
ﺧﺸﮏ ﺑﻮد7 .و ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﭼﺸﻢ ﺑﺮ او ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﺳﺒﺖ ﺷﻔﺎ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮ
او ﯾﺎﺑﻨﺪ8 .او ﺧﯿﺎﻻت اﯾﺸﺎن را درک ﻧﻤﻮده ،ﺑﺪان ﻣﺮد دﺳﺖ ﺧﺸﮏ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و در ﻣﯿﺎن
ﺑﺎﯾﺴﺖ «.در ﺣﺎل ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد9 .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :از ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﮐﻪ در روز
ﺳﺒﺖ ﮐﺪام رواﺳﺖ ،ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺑﺪی ،رﻫﺎﻧﯿﺪن ﺟﺎن ﯾﺎ ﻫﻼک ﮐﺮدن؟« 10ﭘﺲ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﻦ «.او ﭼﻨﺎن ﮐﺮد و ﻓﻮرا دﺳﺘﺶ ﻣﺜﻞ
دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﮔﺸﺖ11 .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن از ﺣﻤﺎﻗﺖ ﭘﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻪ
ﮐﻨﯿﻢ؟«
12و در آن روزﻫﺎ ﺑﺮﻓﺮاز ﮐﻮه ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﺪ وآن ﺷﺐ را در ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﺑﻪ ﺻﺒﺢ
آورد13 .و ﭼﻮن روز ﺷﺪ ،ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻃﻠﺒﯿﺪه دوازده ﻧﻔﺮ از اﯾﺸﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده،
اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ رﺳﻮل ﺧﻮاﻧﺪ14 .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﻌﻮن ﮐﻪ او را ﭘﻄﺮس ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد و ﺑﺮادرش اﻧﺪرﯾﺎس،
ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺣﻨﺎ ،ﻓﯿﻠﭙﺲ و ﺑﺮﺗﻮﻟﻤﺎ15 ،ﻣﺘﯽ و ﺗﻮﻣﺎ ،ﯾﻌﻘﻮب اﺑﻦ ﺣﻠﻔﯽ و ﺷﻤﻌﻮن ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻏﯿﻮر.
16ﯾﻬﻮدا ﺑﺮادر ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻬﻮدای اﺳﺨﺮﯾﻮﻃﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه وی ﺑﻮد.
17و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ زﯾﺮ آﻣﺪه ،ﺑﺮ ﺟﺎی ﻫﻤﻮار ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد و ﺟﻤﻌﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان وی و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر
از ﻗﻮم ،از ﺗﻤﺎم ﯾﻬﻮدﯾﻪ و اورﺷﻠﯿﻢ و ﮐﻨﺎره درﯾﺎی ﺻﻮر و ﺻﯿﺪون آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻼم او را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و از
اﻣﺮاض ﺧﻮد ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﻨﺪ18 .و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ارواح ﭘﻠﯿﺪ ﻣﻌﺬب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ 19و ﺗﻤﺎم آن ﮔﺮوه
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﻗﻮﺗﯽ از وی ﺻﺎدر ﺷﺪه ،ﻫﻤﻪ را ﺻﺤﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ.
20ﭘﺲ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮﯾﺶ اﻓﮑﻨﺪه ،ﮔﻔﺖ » :ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ای ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ زﯾﺮا
ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا از آن ﺷﻤﺎ اﺳﺖ21 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﮔﺮﺳﻨﻪاﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻟﺤﺎل ﮔﺮﯾﺎﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ22 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را از ﺧﻮد ﺟﺪا ﺳﺎزﻧﺪ و دﺷﻨﺎم دﻫﻨﺪ و ﻧﺎم ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻞ ﺷﺮﯾﺮ
ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ23 .در آن روز ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ و وﺟﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻨﮏ اﺟﺮ ﺷﻤﺎ در آﺳﻤﺎن ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﻧﺒﯿﺎ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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»24ﻟﯿﮑﻦ وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای دوﻟﺘﻤﻨﺪان زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ25 .وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای
ﺳﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ،زﯾﺮا ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻵن ﺧﻨﺪاﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎﺗﻢ و ﮔﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد26 .وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدم ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﻧﺒﯿﺎی
ﮐﺬﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
»27ﻟﯿﮑﻦ ای ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارﯾﺪ و ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت ﮐﻨﻨﺪ ،اﺣﺴﺎن ﮐﻨﯿﺪ28 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻟﻌﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای او ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﮐﯿﻨﻪ دارد ،دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ29 .و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺮ رﺧﺴﺎر ﺗﻮ زﻧﺪ ،دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺳﻮی او ﺑﮕﺮدان و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ردای ﺗﻮ را ﺑﮕﯿﺮد ،ﻗﺒﺎ را ﻧﯿﺰ از او ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ ﻣﮑﻦ.
30ﻫﺮﮐﻪ از ﺗﻮ ﺳﺆال ﮐﻨﺪ ﺑﺪو ﺑﺪه و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺎل ﺗﻮ را ﮔﯿﺮد از وی ﺑﺎز ﻣﺨﻮاه31 .و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
»32زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺤﺒﺎن ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ؟ زﯾﺮا ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻫﻢ
ﻣﺤﺒﺎن ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ33 .و اﮔﺮ اﺣﺴﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎن ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ
دارﯾﺪ؟ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ34 .و اﮔﺮ ﻗﺮض دﻫﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺮﻓﺘﻦ از
اﯾﺸﺎن دارﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ؟ زﯾﺮا ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻗﺮض ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ از
اﯾﺸﺎن ﻋﻮض ﮔﯿﺮﻧﺪ35 .ﺑﻠﮑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﺣﺴﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪون اﻣﯿﺪ ﻋﻮض،
ﻗﺮض دﻫﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﺟﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﺴﺮان ﺣﻀﺮتاﻋﻠﯽ' ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﭼﻮﻧﮑﻪ او ﺑﺎ
ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﺎن و ﺑﺪﮐﺎران ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ36 .ﭘﺲ رﺣﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ رﺣﯿﻢ اﺳﺖ.
»37داوری ﻣﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ داوری ﻧﺸﻮد و ﺣﮑﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﺸﻮد و ﻋﻔﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﻮﯾﺪ38 .ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﻮد .زﯾﺮا ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﯿﮑﻮی اﻓﺸﺮده و ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪه و ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪه را
در داﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬارد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻤﻮده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ«.
39ﭘﺲ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻠﯽ زد ﮐﻪ »آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻮر ،ﮐﻮر را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻫﺮ دو در
ﺣﻔﺮهای ﻧﻤﯽاﻓﺘﻨﺪ؟ 40ﺷﺎﮔﺮد از ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺎد
ﺧﻮد ﺑﻮد41 .و ﭼﺮا ﺧﺴﯽ را ﮐﻪ در ﭼﺸﻢ ﺑﺮادر ﺗﻮ اﺳﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ و ﭼﻮﺑﯽ را ﮐﻪ در ﭼﺸﻢ ﺧﻮد داری
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ؟ 42و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﮔﻮﯾﯽ ای ﺑﺮادر اﺟﺎزت ده ﺗﺎ ﺧﺲ را از ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺮآورم
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و ﭼﻮﺑﯽ را ﮐﻪ در ﭼﺸﻢ ﺧﻮد داری ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ای رﯾﺎﮐﺎر اول ﭼﻮب را از ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻦ،
آﻧﮕﺎه ﻧﯿﮑﻮ ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﺲ را از ﭼﺸﻢ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺑﺮآوری.
»43زﯾﺮا ﻫﯿﭻ درﺧﺖ ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯿﻮه ﺑﺪ ﺑﺎر ﻧﻤﯽآورد و ﻧﻪ درﺧﺖ ﺑﺪ ،ﻣﯿﻮه ﻧﯿﮑﻮ آورد44 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻫﺮ درﺧﺖ از ﻣﯿﻮهاش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺧﺎر اﻧﺠﯿﺮ را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و از ﺑﻮﺗﻪ ،اﻧﮕﻮر را ﻧﻤﯽﭼﯿﻨﻨﺪ.
45آدم ﻧﯿﮑﻮ از ﺧﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮب دل ﺧﻮد ،ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮﻣﯽآورد و ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﺮ از ﺧﺰﯾﻨﻪ ﺑﺪ دل ﺧﻮﯾﺶ،
ﭼﯿﺰ ﺑﺪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد .زﯾﺮا ﮐﻪ از زﯾﺎدﺗﯽ دل زﺑﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
»46و ﭼﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﺪاوﻧﺪا ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻤﯽآورﯾﺪ47 .ﻫﺮ
ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﯾﺪ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺷﻨﻮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورد ،ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺲ
ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد48 .ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و زﻣﯿﻦ را ﮐﻨﺪه ،ﮔﻮد ﻧﻤﻮد و ﺑﻨﯿﺎدش را
ﺑﺮ ﺳﻨﮓ ﻧﻬﺎد .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺳﯿﻼب آﻣﺪه ،ﺳﯿﻞ ﺑﺮ آن ﺧﺎﻧﻪ زور آورد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺟﻨﺒﺶ دﻫﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد49 .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪ و ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎورد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای
ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﯽﺑﻨﯿﺎد ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﯿﻞ ﺑﺮ آن ﺻﺪﻣﻪ زد ،ﻓﻮرا اﻓﺘﺎد و ﺧﺮاﺑﯽ آن ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻈﯿﻢ
ﺑﻮد«.
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و ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎمرﺳﺎﻧﯿﺪ ،وارد ﮐﻔﺮﻧﺎﺣﻮم ﺷﺪ2 .و

ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ را ﻏﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰ او ﺑﻮد ،ﻣﺮﯾﺾ و ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﻣﻮت ﺑﻮد3 .ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﻋﯿﺴﯽ را ﺷﻨﯿﺪ،
ﻣﺸﺎﯾﺦ ﯾﻬﻮد را ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎده از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻣﺪه ،ﻏﻼم او را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﺪ4 .اﯾﺸﺎن ﻧﺰد
ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪه ،ﺑﻪ اﻟﺤﺎح ﻧﺰد او اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺠﺎ
آوری5 .زﯾﺮا ﻗﻮم ﻣﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻨﯿﺴﻪ را ﺳﺎﺧﺖ«.
6ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪ ،ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن
ﺧﻮد را ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،زﺣﻤﺖ ﻣﮑﺶ زﯾﺮا ﻻﯾﻖ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻦ
درآﯾﯽ7 .و از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﻮد را ﻻﯾﻖ آن ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ آﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﺻﺤﯿﺢ
ﺷﻮد8 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﻢ زﯾﺮ ﺣﮑﻢ و ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن زﯾﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد دارم .ﭼﻮن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
ﮔﻮﯾﻢ ﺑﺮو ،ﻣﯽرود و ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎ ،ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﻏﻼم ﺧﻮد اﯾﻦ را ﺑﮑﻦ ،ﻣﯽﮐﻨﺪ9 «.ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ را
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ﺷﻨﯿﺪ ،ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻪﺳﻮی آن ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻤﺎﻧﯽ ،در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪام10 «.ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،آن ﻏﻼم ﺑﯿﻤﺎر
را ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
11و دو روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ ﻧﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﮔﺮدان او و ﮔﺮوﻫﯽ
ﻋﻈﯿﻢ ،ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ12 .ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دروازه ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪ ،ﻧﺎﮔﺎه ﻣﯿﺘﯽ را ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﯿﻮه
زﻧﯽ ﺑﻮد ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و اﻧﺒﻮﻫﯽ ﮐﺜﯿﺮ از اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ،ﺑﺎ وی ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.
13ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ او را دﯾﺪ ،دﻟﺶ ﺑﺮ او ﺑﺴﻮﺧﺖ و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﮔﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎش14 «.و ﻧﺰدﯾﮏ
آﻣﺪه ،ﺗﺎﺑﻮت را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد و ﺣﺎﻣﻼن آن ﺑﺎﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ای ﺟﻮان ،ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰ«.
15در ﺳﺎﻋﺖ آن ﻣﺮده راﺳﺖ ﺑﻨﺸﺴﺖ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ آﻏﺎز ﮐﺮد و او را ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﺳﭙﺮد16 .ﭘﺲ
ﺧﻮف ﻫﻤﻪ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪﮐﻨﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻧﺒﯽای ﺑﺰرگ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه
و ﺧﺪا از ﻗﻮم ﺧﻮد ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ17 «.ﭘﺲ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ درﺑﺎره او در ﺗﻤﺎم ﯾﻬﻮدﯾﻪ و ﺟﻤﯿﻊ آن ﻣﺮز و
ﺑﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
18و ﺷﺎﮔﺮدان ﯾﺤﯿﯽ او را از ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ19 .ﭘﺲ ﯾﺤﯿﯽ دو ﻧﻔﺮ از
ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻋﺮض ﻧﻤﻮد ﮐﻪ »آﯾﺎ ﺗﻮ آن آﯾﻨﺪه ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ
دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﯿﻢ؟« 20آن دو ﻧﻔﺮ ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه ﻣﺎ را ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﯾﺎ ﺗﻮ آن آﯾﻨﺪه ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﯿﻢ21 «.در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری را از ﻣﺮﺿﻬﺎ
و ﺑﻼﯾﺎ و ارواح ﭘﻠﯿﺪ ﺷﻔﺎ داد و ﮐﻮران ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ22 .ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮوﯾﺪ و ﯾﺤﯿﯽ را از آﻧﭽﻪ دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﺧﺒﺮ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻮران ،ﺑﯿﻨﺎ و ﻟﻨﮕﺎن ﺧﺮاﻣﺎن و اﺑﺮﺻﺎن
ﻃﺎﻫﺮ و ﮐﺮان ،ﺷﻨﻮا و ﻣﺮدﮔﺎن ،زﻧﺪه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﺑﺸﺎرت داده ﻣﯽﺷﻮد23 .و ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ در ﻣﻦ ﻟﻐﺰش ﻧﺨﻮرد«.
24و ﭼﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﯾﺤﯿﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،درﺑﺎره ﯾﺤﯿﯽ ﺑﺪان ﺟﻤﺎﻋﺖ آﻏﺎز ﺳﺨﻦ ﻧﻬﺎد ﮐﻪ
»ﺑﺮای دﯾﺪن ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ،آﯾﺎ ﻧﯽﯾﯽ را ﮐﻪ از ﺑﺎد در ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ؟ 25ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺠﻬﺖ دﯾﺪن ﭼﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯿﺪ ،آﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻧﺮم ﻣﻠﺒﺲ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﯾﻨﮏ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس
ﻓﺎﺧﺮ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ و ﻋﯿﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻗﺼﺮﻫﺎی ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ26 .ﭘﺲ ﺑﺮای دﯾﺪن ﭼﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ،
آﯾﺎ ﻧﺒﯽای را؟ ﺑﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از ﻧﺒﯽ ﻫﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ27 .زﯾﺮا اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﮑﻪ
درﺑﺎره وی ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،اﯾﻨﮏ ﻣﻦ رﺳﻮل ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ راه ﺗﻮ را ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣﻬﯿﺎ
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ﺳﺎزد28 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ از اوﻻد زﻧﺎن ﻧﺒﯽای ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ
آﻧﮑﻪ در ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳﺖ از وی ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ29 «.و ﺗﻤﺎم ﻗﻮم و ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ،
ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ از ﯾﺤﯿﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ30 .ﻟﯿﮑﻦ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن و ﻓﻘﻬﺎ اراده ﺧﺪا را از
ﺧﻮد رد ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ از وی ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
31آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻨﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
32اﻃﻔﺎﻟﯽ را ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺻﺪا زده ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻮاﺧﺘﯿﻢ رﻗﺺ
ﻧﮑﺮدﯾﺪ و ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﮐﺮدﯾﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ33 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮرد
و ﻧﻪ ﺷﺮاب ﻣﯽآﺷﺎﻣﯿﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ دﯾﻮ دارد34 .ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﯽآﺷﺎﻣﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ
اﯾﻨﮏ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﭘﺮﺧﻮر و ﺑﺎدهﭘﺮﺳﺖ و دوﺳﺖ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران35 .اﻣﺎ ﺣﮑﻤﺖ از ﺟﻤﯿﻊ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﺼﺪق ﻣﯽﺷﻮد«.
36و ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن از او وﻋﺪه ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻏﺬا ﺧﻮرد .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﯾﺴﯽ درآﻣﺪه
ﺑﻨﺸﺴﺖ37 .ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه زﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻏﺬا
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﯿﺸﻪای از ﻋﻄﺮ آورده38 ،در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﻧﺰد ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﮔﺮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد و ﺷﺮوع ﮐﺮد
ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎﯾﻬﺎی او ﺑﻪ اﺷﮏ ﺧﻮد و ﺧﺸﮑﺎﻧﯿﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮد و ﭘﺎﯾﻬﺎی وی را ﺑﻮﺳﯿﺪه آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﻋﻄﺮ ﺗﺪﻫﯿﻦ ﮐﺮد.
39ﭼﻮن ﻓﺮﯾﺴﯽای ﮐﻪ از او وﻋﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ را ﺑﺪﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
اﮔﺮ ﻧﺒﯽ ﺑﻮدی ﻫﺮآﯾﻨﻪ داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺪام و ﭼﮕﻮﻧﻪ زن اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﮔﻨﺎﻫﮑﺎری اﺳﺖ40 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺟﻮاب داده ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﻤﻌﻮن ﭼﯿﺰی دارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﻢ«.
ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺎد ﺑﮕﻮ41 «.ﮔﻔﺖ» :ﻃﻠﺒﮑﺎری را دو ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ از ﯾﮑﯽ ﭘﺎﻧﺼﺪ و از دﯾﮕﺮی ﭘﻨﺠﺎه
دﯾﻨﺎر ﻃﻠﺐ داﺷﺘﯽ42 .ﭼﻮن ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ادا ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ دو را ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﮕﻮ ﮐﺪام ﯾﮏ از آن دو
او را زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد43 «.ﺷﻤﻌﻮن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ آﻧﮑﻪ او را زﯾﺎدﺗﺮ
ﺑﺨﺸﯿﺪ «.ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﯽ«.
44ﭘﺲ ﺑﻪﺳﻮی آن زن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺷﻤﻌﻮن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ زن را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ
آﻣﺪم آب ﺑﺠﻬﺖ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﻦ ﻧﯿﺎوردی ،وﻟﯽ اﯾﻦ زن ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﺮا ﺑﻪ اﺷﮑﻬﺎ ﺷﺴﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﯾﻬﺎی ﺳﺮ
ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﺧﺸﮏ ﮐﺮد45 .ﻣﺮا ﻧﺒﻮﺳﯿﺪی ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ زن از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﺪم از ﺑﻮﺳﯿﺪن ﭘﺎﯾﻬﺎی
ﻣﻦ ﺑﺎز ﻧﺎﯾﺴﺘﺎد46 .ﺳﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ روﻏﻦ ﻣﺴﺢ ﻧﮑﺮدی ،ﻟﯿﮑﻦ او ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻄﺮ ﺗﺪﻫﯿﻦ ﮐﺮد47 .از اﯾﻦ
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ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﮔﻨﺎﻫﺎن او ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻟﯿﮑﻦ آﻧﮑﻪ آﻣﺮزش ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ48 «.ﭘﺲ ﺑﻪ آن زن ﮔﻔﺖ» :ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮ
آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪ49 «.و اﻫﻞ ﻣﺠﻠﺲ در ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﺗﻔﮑﺮ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻫﻢ
ﻣﯽآﻣﺮزد50 .ﭘﺲ ﺑﻪ آن زن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ را ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ رواﻧﻪ ﺷﻮ«.
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و ﺑﻌﺪ از آن واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ او در ﻫﺮ ﺷﻬﺮی و دﻫﯽ ﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﻪ

ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺑﺸﺎرت ﻣﯽداد و آن دوازده ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ2 .و زﻧﺎن ﭼﻨﺪ ﮐﻪ از ارواح ﭘﻠﯿﺪ و ﻣﺮﺿﻬﺎ
ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ ﮐﻪ از او ﻫﻔﺖ دﯾﻮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ3 ،و ﯾﻮﻧﺎ زوﺟﻪ
ﺧﻮزا ،ﻧﺎﻇﺮ ﻫﯿﺮودﯾﺲ و ﺳﻮﺳﻦ و ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از اﻣﻮال ﺧﻮد او را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
4و ﭼﻮن ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و از ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻧﺰد او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﺜﻠﯽ آورده ،ﮔﻔﺖ
5ﮐﻪ »ﺑﺮزﮔﺮی ﺑﺠﻬﺖ ﺗﺨﻢ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮐﺎﺷﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺎره راه
رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪه ،ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا آن را ﺧﻮردﻧﺪ6 .و ﭘﺎرهای ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻼخ اﻓﺘﺎده ،ﭼﻮن روﯾﯿﺪ از
آﻧﺠﻬﺖ ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪ7 .و ﻗﺪری در ﻣﯿﺎن ﺧﺎرﻫﺎ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرﻫﺎ ﺑﺎ آن
ﻧﻤﻮ ﮐﺮده آن را ﺧﻔﻪ ﻧﻤﻮد8 .و ﺑﻌﻀﯽ در زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪه ،روﯾﯿﺪ و ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﺛﻤﺮ آورد«.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﮕﻔﺖ ﻧﺪا در داد» :ﻫﺮ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا دارد ﺑﺸﻨﻮد«.
9ﭘﺲ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ از او ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟« 10ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ را
داﻧﺴﺘﻦ اﺳﺮار ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﯿﮑﻦ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺜﻠﻬﺎ ،ﺗﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ و
ﺷﻨﯿﺪه درک ﻧﮑﻨﻨﺪ11 .اﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﮐﻼم ﺧﺪاﺳﺖ12 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر راه ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﻓﻮرا اﺑﻠﯿﺲ آﻣﺪه ،ﮐﻼم را از دﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ ،ﻣﺒﺎدا
اﯾﻤﺎن آورده ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ13 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻼخ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﻼم را
ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،آن را ﺑﻪ ﺷﺎدی ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و اﯾﻨﻬﺎ رﯾﺸﻪ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ اﯾﻤﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ و در وﻗﺖ
آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻣﺮﺗﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ14 .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﺧﺎرﻫﺎ اﻓﺘﺎد اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﻨﻮﻧﺪ ﻣﯽروﻧﺪ و
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی روزﮔﺎر و دوﻟﺖ و ﻟﺬات آن اﯾﺸﺎن را ﺧﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
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15اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ واﻗﻊ ﮔﺸﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم را ﺑﻪ دل راﺳﺖ و ﻧﯿﮑﻮ ﺷﻨﯿﺪه ،آن
را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ،ﺛﻤﺮ ﻣﯽآورﻧﺪ.
»16و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﭼﺮاغ را اﻓﺮوﺧﺘﻪ ،آن را زﯾﺮ ﻇﺮﻓﯽ ﯾﺎ ﺗﺨﺘﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﭼﺮاﻏﺪان
ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﻮد روﺷﻨﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ17 .زﯾﺮا ﭼﯿﺰی ﻧﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﮕﺮدد و ﻧﻪ
ﻣﺴﺘﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم و ﻫﻮﯾﺪا ﻧﺸﻮد18 .ﭘﺲ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﻮر ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ دارد
ﺑﺪو داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از آﻧﮑﻪ ﻧﺪارد آﻧﭽﻪ ﮔﻤﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ دارد ،از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
19و ﻣﺎدر وﺑﺮادران او ﻧﺰد وی آﻣﺪه ﺑﻪﺳﺒﺐ ازدﺣﺎم ﺧﻠﻖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ او را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ.
20ﭘﺲ او را ﺧﺒﺮ داده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎدر و ﺑﺮادراﻧﺖ ﺑﯿﺮون اﯾﺴﺘﺎده ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ21 «.در
ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎدر و ﺑﺮادران ﻣﻦ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺷﻨﯿﺪه ،آن را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ«.
22روزی از روزﻫﺎ او ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪﺳﻮی آن
ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﻪ ﻋﺒﻮر ﺑﮑﻨﯿﻢ «.ﭘﺲ ﮐﺸﺘﯽ را ﺣﺮﮐﺖ دادﻧﺪ23 .و ﭼﻮن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﻮاب او را در رﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺎد ﺑﺮ درﯾﺎﭼﻪ ﻓﺮود آﻣﺪ ،ﺑﺤﺪی ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ از آب ﭘﺮ ﻣﯽﺷﺪ و اﯾﺸﺎن در ﺧﻄﺮ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ24 .ﭘﺲ ﻧﺰد او آﻣﺪه ،او را ﺑﯿﺪار ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﺳﺘﺎدا ،اﺳﺘﺎدا ،ﻫﻼک ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ «.ﭘﺲ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺎد و ﺗﻼﻃﻢ آب را ﻧﻬﯿﺐ داد ﺗﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺸﺖ و آراﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ25 .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟« اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺳﺎن و ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﭼﻄﻮر آدﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎدﻫﺎ و آب را ﻫﻢ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و اﻃﺎﻋﺖ او ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟«
26و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺟﺪرﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻠﯿﻞ اﺳﺖ ،رﺳﯿﺪﻧﺪ27 .ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﻓﺮود آﻣﺪ ،ﻧﺎﮔﺎه
ﺷﺨﺼﯽ از آن ﺷﻬﺮ ﮐﻪ از ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی دﯾﻮﻫﺎ داﺷﺘﯽ و رﺧﺖ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪی و در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪی ﺑﻠﮑﻪ
در ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻣﻨﺰل داﺷﺘﯽ ،دﭼﺎر وی ﮔﺮدﯾﺪ28 .ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ را دﯾﺪ ،ﻧﻌﺮه زد و ﭘﯿﺶ او اﻓﺘﺎده ،ﺑﻪ آواز
ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺴﺮ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ،ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟ از ﺗﻮ اﻟﺘﻤﺎس دارم ﮐﻪ ﻣﺮا ﻋﺬاب
ﻧﺪﻫﯽ29 «.زﯾﺮا ﮐﻪ روح ﺧﺒﯿﺚ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ از آن ﺷﺨﺺ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺎرﻫﺎ او را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ او را ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ و ﮐﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺪﻫﺎ را ﻣﯽﮔﺴﯿﺨﺖ و
دﯾﻮ او را ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﻣﯽراﻧﺪ30 .ﻋﯿﺴﯽ از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎم ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺖ» :ﻟﺠﺌﻮن «.زﯾﺮا
ﮐﻪ دﯾﻮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر داﺧﻞ او ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ31 .و از او اﺳﺘﺪﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ
روﻧﺪ.
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32و در آن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮔﻠﻪ ﮔﺮاز ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ر ﮐﻮه ﻣﯽﭼﺮﯾﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از او ﺧﻮاﻫﺶ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن اﺟﺎزت دﻫﺪ ﺗﺎ در آﻧﻬﺎ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را اﺟﺎزت داد33 .ﻧﺎﮔﺎه دﯾﻮﻫﺎ از
آن آدم ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،داﺧﻞ ﮔﺮازان ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن ﮔﻠﻪ از ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﺟﺴﺘﻪ ،ﺧﻔﻪ ﺷﺪﻧﺪ34 .ون
ﮔﺮازﺑﺎﻧﺎن ﻣﺎﺟﺮا را دﯾﺪﻧﺪ ،ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺷﻬﺮ و اراﺿﯽ آن ﺷﻬﺮت دادﻧﺪ.
35ﭘﺲ ﻣﺮدم ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺗﺎ آن واﻗﻌﻪ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ؛ ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﭼﻮن آن آدﻣﯽ را ﮐﻪ
از او دﯾﻮﻫﺎ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻋﯿﺴﯽ رﺧﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻋﺎﻗﻞ ﮔﺸﺘﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ36 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ آن دﯾﻮاﻧﻪ ﭼﻄﻮر ﺷﻔﺎ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد37 .ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﺧﻠﻖ ﻣﺮزوﺑﻮم ﺟﺪرﯾﺎن از او ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺰد اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﺷﻮد،
زﯾﺮا ﺧﻮﻓﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ او ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد38 .اﻣﺎ آن
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ دﯾﻮﻫﺎ از وی ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﻋﯿﺴﯽ او را
رواﻧﻪ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ»39 :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮد و آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻦ «.ﭘﺲ رﻓﺘﻪ،
در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ از آﻧﭽﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮد.
40و ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد ،ﺧﻠﻖ او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدم ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه او
ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ41 .ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻣﺮدی ،ﯾﺎﯾﺮس ﻧﺎم ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻋﯿﺴﯽ اﻓﺘﺎده ،ﺑﻪ او
اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ او ﺑﯿﺎﯾﺪ42 .زﯾﺮا ﮐﻪ او را دﺧﺘﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪای ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﻣﻮت ﺑﻮد .و ﭼﻮن ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺧﻠﻖ ﺑﺮ او ازدﺣﺎم ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
43ﻧﺎﮔﺎه زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت دوازده ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد را ﺻﺮف
اﻃﺒﺎ ﻧﻤﻮده و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ او را ﺷﻔﺎ دﻫﺪ44 ،از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ وی آﻣﺪه ،داﻣﻦ ردای او را ﻟﻤﺲ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮﻧﺶ اﯾﺴﺘﺎد45 .ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد؟« ﭼﻮن
ﻫﻤﻪ اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﻄﺮس و رﻓﻘﺎﯾﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ،ﻣﺮدم ﻫﺠﻮم آورده ،ﺑﺮ ﺗﻮ ازدﺣﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد؟« 46ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ» :اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻣﻦ درک ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻗﻮﺗﯽ از ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ47 «.ﭼﻮن آن زن دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪ ،ﻟﺮزان
ﺷﺪه ،آﻣﺪ و ﻧﺰد وی اﻓﺘﺎده ﭘﯿﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺒﺐ او را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻓﻮراﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ48 .وی را ﮔﻔﺖ» :ای دﺧﺘﺮ ،ﺧﺎﻃﺮﺟﻤﻊ دار؛ اﯾﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ داده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺑﺮو«.
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49و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ زﺑﺎن او ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻨﯿﺴﻪ آﻣﺪه ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ:
»دﺧﺘﺮت ﻣﺮد .دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎد را زﺣﻤﺖ ﻣﺪه50 «.ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ:
»ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎش ،اﯾﻤﺎن آور و ﺑﺲ ﮐﻪ ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ51 «.و ﭼﻮن داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ ،ﺟﺰ ﭘﻄﺮس و
ﯾﻮﺣﻨﺎ و ﯾﻌﻘﻮب و ﭘﺪر و ﻣﺎدر دﺧﺘﺮ ،ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪرون آﯾﺪ52 .و ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﺑﺮای او
ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،او ﮔﻔﺖ» :ﮔﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ! ﻧﻤﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻔﺘﻪ اﺳﺖ53 «.ﭘﺲ ﺑﻪ او اﺳﺘﻬﺰا
ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ54 .س او ﻫﻤﻪ را ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و دﺳﺖ دﺧﺘﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺻﺪا
زد و ﮔﻔﺖ» :ای دﺧﺘﺮ ﺑﺮﺧﯿﺰ55 «.و روح او ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻓﻮرا ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ وی
ﺧﻮراک دﻫﻨﺪ56 .و ﭘﺪر و ﻣﺎدر او ﺣﯿﺮان ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ را از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا
ﺧﺒﺮ ﻧﺪﻫﻨﺪ.

9

ﭘـﺲ دوازده ﺷﺎﮔـﺮد ﺧـﻮد را ﻃﻠﺒﯿـﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﻮت و ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ دﯾﻮﻫﺎ و

ﺷﻔﺎ دادن اﻣﺮاض ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد2 .و اﯾﺸﺎن را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮﯾﻀﺎن را
ﺻﺤﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ3 .و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺠﻬﺖ راه ﺑﺮﻣﺪارﯾﺪ ،ﻧﻪ ﻋﺼﺎ و ﻧﻪ ﺗﻮﺷﻪدان و ﻧﻪ ﻧﺎن و
ﻧﻪ ﭘﻮل و ﻧﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دو ﺟﺎﻣﻪ4 .ﺑﻪ ﻫﺮﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ از آن ﻣﻮﺿﻊ
رواﻧﻪ ﺷﻮﯾﺪ5 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از آن ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﻮﯾﺪ ،ﺧﺎک ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﻔﺸﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﺷﻮد6 «.ﭘﺲ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،در دﻫﺎت ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺸﺎرت ﻣﯽدادﻧﺪ و
در ﻫﺮﺟﺎ ﺻﺤﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ.
7اﻣﺎ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﺗﯿﺘﺮارک ،ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ8 ،و ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻪ اﻟﯿﺎس ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮان ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
اﻧﺒﯿﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ9 .اﻣﺎ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﮔﻔﺖ »ﺳﺮ ﯾﺤﯿﯽ را از ﺗﻨﺶ ﻣﻦ ﺟﺪا ﮐﺮدم .وﻟﯽ اﯾﻦ
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره او ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﯽﺷﻨﻮم؟« و ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻼﻗﺎت وی ﻣﯽﺑﻮد.
10و ﭼﻮن رﺳﻮﻻن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﭽﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪو ﺑﺎزﮔﻔﺘﻨﺪ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺖ ﺻﯿﺪا ﻧﺎم داﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت رﻓﺖ11 .اﻣﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻃﻼع
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ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﻋﻘﺐ وی ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را از ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻫﺮ
ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺻﺤﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ.
12و ﭼﻮن روز رو ﺑﻪ زوال ﻧﻬﺎد ،آن دوازده ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺮدم را ﻣﺮﺧﺺ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ
ﺑﻪ دﻫﺎت و اراﺿﯽ اﯾﻦ ﺣﻮاﻟﯽ رﻓﺘﻪ ،ﻣﻨﺰل و ﺧﻮراک ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ در
ﺻﺤﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ13 «.او ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ اﯾﺸﺎن را ﻏﺬا دﻫﯿﺪ «.ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ را ﺟﺰ ﭘﻨﺞ ﻧﺎن و دو
ﻣﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﺠﻬﺖ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻏﺬا ﺑﺨﺮﯾﻢ!« 14ﯾﺮا ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻬﺰار ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﭘﻨﺠﺎه ﭘﻨﺠﺎه ،دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ،ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ15 .اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮده،
ﻫﻤﻪ را ﻧﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ16 .ﭘﺲ آن ﭘﻨﺞ ﻧﺎن و دو ﻣﺎﻫﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و آﻧﻬﺎ را
ﺑﺮﮐﺖ داده ،ﭘﺎره ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد داد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﮔﺬارﻧﺪ17 .ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﺧﻮرده ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ
و دوازده ﺳﺒـﺪ ﭘـﺮ از ﭘﺎرهﻫـﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
18و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮدﻧﺪ ،از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه،
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم ﻣﺮا ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ؟« 19در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه و ﺑﻌﻀﯽ اﻟﯿﺎس و دﯾﮕﺮان
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﺒﯿﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ20 «.ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿـﺪ؟«
ﭘﻄـﺮس در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪا«.
21ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﻗﺪﻏﻦ ﺑﻠﯿﻎ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ »ﻫﯿﭻﮐﺲ را از اﯾﻦ اﻃﻼع ﻣﺪﻫﯿﺪ22 «.و ﮔﻔﺖ» :ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن زﺣﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﻨﺪ و از ﻣﺸﺎﯾﺦ و رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﺎﺗﺒﺎن رد ﺷﺪه ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد و
روز ﺳﻮم ﺑﺮﺧﯿﺰد«.
23ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮا ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮده،
ﺻﻠﯿﺐ ﺧﻮد را ﻫﺮ روزه ﺑﺮدارد و ﻣﺮا ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﻨﺪ24 .ﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺧﻼﺻﯽ دﻫﺪ
آن را ﻫﻼک ﺳﺎزد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺠﻬﺖ ﻣﻦ ﺗﻠﻒ ﮐﺮد ،آن را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد25 .زﯾﺮا
اﻧﺴﺎن را ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را ﺑﺒﺮد و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﺎد دﻫﺪ ﯾﺎ آن را زﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ.
26زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ از ﻣﻦ و ﮐﻼم ﻣﻦ ﻋﺎر دارد ،ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺟﻼل ﺧﻮد و ﺟﻼل ﭘﺪر و
ﻣﻼﺋﮑﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ آﯾﺪ ،از او ﻋﺎر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ27 .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ
در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ذاﺋﻘﻪ ﻣﻮت را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺸﯿﺪ«.
28و از اﯾﻦ ﮐﻼم ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻄﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ و ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺮداﺷﺘﻪ،
ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ29 .و ﭼﻮن دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﯿﺄت ﭼﻬﺮه او ﻣﺘﺒﺪل ﮔﺸﺖ و ﻟﺒﺎس او
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ﺳﻔﯿﺪ و درﺧﺸﺎن ﺷﺪ30 .ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه دو ﻣﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﯿﺎس ﺑﺎ وی ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ31 .و ﺑﻪ ﻫﯿﺄت
ﺟﻼﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،درﺑﺎره رﺣﻠﺖ او ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ زودی در اورﺷﻠﯿﻢ واﻗﻊ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
32اﻣﺎ ﭘﻄﺮس و رﻓﻘﺎﯾﺶ را ﺧﻮاب در رﺑﻮد .ﭘﺲ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ،ﺟﻼل او و آن دو ﻣﺮد را ﮐﻪ ﺑﺎ
وی ﺑﻮدﻧﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ33 .و ﭼﻮن آن دو ﻧﻔﺮ از او ﺟﺪا ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﻄﺮس ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ای اﺳﺘﺎد،
ﺑﻮدن ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺳﻪ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ و ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯽ و دﯾﮕﺮی
ﺑﺮای اﻟﯿﺎس «.زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ34 .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺶ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه اﺑﺮی
ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪ و ﭼﻮن داﺧﻞ اﺑﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺮﺳﺎن ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ35 .آﻧﮕﺎه ﺻﺪاﯾﯽ از
اﺑﺮ ﺑﺮآﻣﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﻣﻦ ،او را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ36 «.و ﭼﻮن اﯾﻦ آواز رﺳﯿﺪ ،ﻋﯿﺴﯽ را ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و از آﻧﭽﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﯿﭻﮐﺲ را در آن اﯾﺎم ﺧﺒﺮ ﻧﺪادﻧﺪ.
37و در روز ﺑﻌﺪ ﭼﻮن اﯾﺸﺎن از ﮐﻮه ﺑﻪ زﯾﺮ آﻣﺪﻧﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر او را اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
38ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻣﺮدی از آن ﻣﯿﺎن ﻓﺮﯾﺎدﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺗﻮ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ
ﻟﻄﻒ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ زﯾﺮا ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ39 .ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه روﺣﯽ او را ﻣﯽﮔﯿﺮد و دﻓﻌﻪ ﺻﯿﺤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ و ﮐﻒ
ﮐﺮده ﻣﺼﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و او را ﻓﺸﺮده ،ﺑﻪ دﺷﻮاری رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ40 .و از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدم
ﮐﻪ او را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ«.
41ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ای ﻓﺮﻗﻪ ﺑﯽاﯾﻤﺎن ﮐﺞ روش ،ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻤﺎ
ﮔﺮدم؟ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎور!« 42و ﭼﻮن او ﻣﯽآﻣﺪ ،دﯾﻮ او را درﯾـﺪه ،ﻣﺼﺮوع ﻧﻤـﻮد .اﻣﺎ ﻋﯿﺴـﯽ
آن روح ﺧﺒﯿﺚ را ﻧﻬﯿﺐ داده ،ﻃﻔﻞ را ﺷﻔـﺎ ﺑﺨﺸﯿـﺪ و ﺑﻪ ﭘﺪرش ﺳﭙـﺮد43 .و ﻫﻤـﻪ از ﺑﺰرﮔـﯽ
ﺧـﺪا ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪﻧـﺪ و وﻗﺘـﯽ ﮐﻪ ﻫﻤـﻪ از ﺗﻤـﺎم اﻋﻤﺎل ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺘﻌﺠـﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔـﺮدان ﺧﻮد
ﮔﻔـﺖ:
»44اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را در ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد ﻓﺮاﮔﯿﺮﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮدم ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ45 «.وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را درک ﻧﮑﺮدﻧﺪ و از اﯾﺸﺎن ﻣﺨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ و
ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آن را از وی ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ.
46و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ »ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ؟« 47ﻋﯿﺴﯽ ﺧﯿﺎل دل
اﯾﺸﺎن را ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪه ،ﻃﻔﻠﯽ ﺑﮕﺮﻓﺖ و او را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ 48و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻃﻔﻞ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺮا ﭘﺬﯾﺮد ،ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ از ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
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49ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺟﻮاب داده ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺎد ﺷﺨﺼﯽ را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ دﯾﻮﻫﺎ را اﺧﺮاج
ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،از آن رو ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ50 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :او را ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﻣﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ«.
51و ﭼﻮن روزﻫﺎی ﺻﻌﻮد او ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ ،روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺰم ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪﺳﻮی اورﺷﻠﯿﻢ
ﻧﻬﺎد52 .ﭘﺲ رﺳﻮﻻن ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﺪی از ﺑﻼد ﺳﺎﻣﺮﯾﺎن وارد ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮای او ﺗﺪارک ﺑﯿﻨﻨﺪ53 .اﻣﺎ او را ﺟﺎی ﻧﺪادﻧﺪ از آن رو ﮐﻪ ﻋﺎزم اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﺑﻮد54 .و ﭼﻮن
ﺷﺎﮔﺮدان او ،ﯾﻌﻘﻮب و ﯾﻮﺣﻨﺎ اﯾﻦ را دﯾﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ آﺗﺶ از
آﺳﻤﺎن ﺑﺎرﯾﺪه ،اﯾﻨﻬﺎ را ﻓﺮو ﮔﯿﺮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻟﯿﺎس ﻧﯿﺰ ﮐﺮد؟« 55آﻧﮕﺎه روی ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﮐﺪام ﻧﻮع روح ﻫﺴﺘﯿﺪ56 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎن ﻣﺮدم را
ﻫﻼک ﺳﺎزد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ «.ﭘﺲ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪای دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻨﺪ.
57و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،در اﺛﻨﺎی راه ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻫﺮ ﺟﺎ روی ﺗﻮ
را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﻨﻢ58 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :روﺑﺎﻫﺎن را ﺳﻮراﺧﻬﺎ اﺳﺖ و ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا را آﺷﯿﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را ﺟﺎی ﺳﺮ ﻧﻬﺎدن ﻧﯿﺴﺖ59 «.و ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ» :از ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ «.ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا اول
ﻣﺮا رﺧﺼﺖ ده ﺗﺎ ﺑﺮوم ﭘﺪر ﺧﻮد را دﻓﻦ ﮐﻨﻢ60 «.ﻋﯿﺴﯽ وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﺬار ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮد
را دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺮو و ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻦ61 «.و ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﻮ را ﭘﯿﺮوی
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻟﯿﮑﻦ اول رﺧﺼﺖ ده ﺗﺎ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را وداع ﻧﻤﺎﯾﻢ62 «.ﻋﯿﺴﯽ وی را ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
دﺳﺖ را ﺑﻪ ﺷﺨﻢ زدن دراز ﮐﺮده ،از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ«.
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و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻣﻮر ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده ،اﯾﺸﺎن را ﺟﻔﺖ

ﺟﻔﺖ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮی و ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﺰﯾﻤﺖ آن داﺷﺖ ،ﻓﺮﺳﺘﺎد2 .ﭘﺲ ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ» :ﺣﺼﺎد ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﻪ ﮐﻢ .ﭘﺲ از ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺼﺎد درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻪﻫﺎ ﺑﺮای
ﺣﺼﺎد ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻧﻤﺎﯾﺪ3 .ﺑﺮوﯾﺪ ،اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﭼﻮن ﺑﺮهﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮﮔﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ4 .و ﮐﯿﺴﻪ
و ﺗﻮﺷﻪدان و ﮐﻔﺸﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﺪارﯾﺪ و ﻫﯿﭻﮐﺲ را در راه ﺳﻼم ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ5 ،و در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ
داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،اول ﮔﻮﯾﯿﺪ ﺳﻼم ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎد6 .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه اﺑﻦ اﻟﺴﻼم در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻼم ﺷﻤﺎ
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ﺑﺮ آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد واﻻ ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎ راﺟﻊ ﺷﻮد7 .و در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و از آﻧﭽﻪ دارﻧﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ
و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺰدور ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت ﺧﻮد اﺳﺖ و از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﻨﯿﺪ 8 .و در ﻫﺮ
ﺷﻬﺮی ﮐﻪ رﻓﺘﯿﺪ و ﺷﻤﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،از آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﮔﺬارﻧﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ9 .و ﻣﺮﯾﻀﺎن آﻧﺠﺎ را ﺷﻔﺎ
دﻫﯿﺪ و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻮﯾﯿﺪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ10 .ﻟﯿﮑﻦ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ رﻓﺘﯿﺪ و
ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی آن ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ11 ،ﺣﺘﯽ ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽاﻓﺸﺎﻧﯿﻢ .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.
12و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺪوم در آن روز ،از ﺣﺎﻟﺖ آن ﺷﻬﺮ ﺳﻬﻞﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»13وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﺧﻮرزﯾﻦ؛ وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﺑﯿﺖﺻﯿﺪا ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺪ در ﺻﻮر و ﺻﯿﺪون ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻣﺪﺗﯽ در ﭘﻼس و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
14ﻟﯿﮑﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻮر و ﺻﯿﺪون در روز ﺟﺰا ،از ﺣﺎل ﺷﻤﺎ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد15 .و ﺗﻮ ای ﮐﻔﺮﻧﺎﺣﻮم ﮐﻪ
ﺳﺮ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن اﻓﺮاﺷﺘﻪای ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
»16آﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﻮد ،ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪه و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺎرد ،ﻣﺮا ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮده و ﻫﺮ
ﮐﻪ ﻣﺮا ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺎرد ،ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﺮا ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮده ﺑﺎﺷﺪ«.
17ﭘﺲ آن ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺧﺮﻣﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﯾﻮﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ18 «.ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺷﯿﻄﺎن را دﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺮق از آﺳﻤﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺪ19 .اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ را
ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ ﮐﻪ ﻣﺎران و ﻋﻘﺮﺑﻬﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮت دﺷﻤﻦ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺿﺮر ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ20 .وﻟﯽ از اﯾﻦ ﺷﺎدی ﻣﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ارواح اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺷﻤﺎ در آﺳﻤﺎن ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ«.
21در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ،ﻋﯿﺴﯽ در روح وﺟﺪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر ﻣﺎﻟﮏ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ،ﺗﻮ را
ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر را از داﻧﺎﯾﺎن و ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﻣﺨﻔﯽ داﺷﺘﯽ و ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﮑﺸﻮف ﺳﺎﺧﺘﯽ.
ﺑﻠﯽ ای ﭘﺪر ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﻓﺘﺎد22 «.و ﺑﻪﺳﻮی ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ:
»ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﭘﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ .و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﯿﺴﺖ ،ﺟﺰ ﭘﺪر و ﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺪر
ﮐﯿﺴﺖ ،ﻏﯿﺮ از ﭘﺴﺮ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮای او ﻣﮑﺸﻮف ﺳﺎزد23 «.و در ﺧﻠﻮت ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد
اﻟﺘﻔﺎت ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ24 .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
ﺑﺴﺎ اﻧﺒﯿﺎ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ،
ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ«.
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25ﻧﺎﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،از روی اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺎد ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ وارث
ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﮔﺮدم؟« 26ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :در ﺗﻮرات ﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ؟«
27ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دل و ﺗﻤﺎم ﻧﻔﺲ و ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺗﻤﺎم
ﻓﮑﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد28 «.ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﮑﻮ ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﯽ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮑﻦ ﮐﻪ
ﺧﻮاﻫﯽ زﯾﺴﺖ29 «.ﻟﯿﮑﻦ او ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻋﺎدل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ» :و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﻦ
ﮐﯿﺴﺖ؟«
30ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدی ﮐﻪ از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪﺳﻮی ارﯾﺤﺎ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی
دزدان اﻓﺘﺎد و او را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮐﺮده ،ﻣﺠﺮوح ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و او را ﻧﯿﻢ ﻣﺮده واﮔﺬارده ،ﺑﺮﻓﺘﻨﺪ31 .اﺗﻔﺎﻗﺎ ﮐﺎﻫﻨﯽ
از آن راه ﻣﯽآﻣﺪ ،ﭼﻮن او را ﺑﺪﯾﺪ از ﮐﻨﺎره دﯾﮕﺮ رﻓﺖ32 .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﻻوی ﻧﯿﺰ از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر
ﮐﺮده ،ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪ و ﺑﺮ او ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ از ﮐﻨﺎره دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻓﺖ.
»33ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮد ،ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،ﭼﻮن او را ﺑﺪﯾﺪ ،دﻟﺶ ﺑﺮ وی
ﺑﺴﻮﺧﺖ34 .ﭘﺲ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﺑﺮ زﺧﻤﻬﺎی او روﻏﻦ و ﺷﺮاب رﯾﺨﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺖ واو را ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ
ﺧﻮد ﺳﻮار ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﯾﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺖ او ﮐﺮد35 .ﺑﺎﻣﺪادان ﭼﻮن رواﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،دو دﯾﻨﺎر
درآورده ،ﺑﻪ ﺳﺮاﯾﺪار داد و ﺑﺪو ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎش و آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﺮج ﮐﻨﯽ ،در
ﺣﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ دﻫﻢ.
»36ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ آن ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دزدان
اﻓﺘﺎد؟« 37ﮔﻔﺖ» :آﻧﮑﻪ ﺑﺮ او رﺣﻤﺖ ﮐﺮد «.ﻋﯿﺴﯽ وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻦ«.
38و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،او وارد ﺑﻠﺪی ﺷﺪ و زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺎه ﻧﺎم داﺷﺖ ،او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ39 .و او را ﺧﻮاﻫﺮی ﻣﺮﯾﻢ ﻧﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﮐﻼم او را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ40 .اﻣﺎ
ﻣﺮﺗﺎه ﺑﺠﻬﺖ زﯾﺎدﺗﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻀﻄﺮب ﻣﯽﺑﻮد .ﭘﺲ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﺎﮐﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮم ﻣﺮا واﮔﺬارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻢ؟ او را ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﻣﺮا ﯾﺎری ﮐﻨﺪ41 «.ﻋﯿﺴﯽ در
ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮﺗﺎه ،ای ﻣﺮﺗﺎه ،ﺗﻮ در ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺿﻄﺮاب داری42 .ﻟﯿﮑﻦ ﯾﮏ
ﭼﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ و ﻣﺮﯾﻢ آن ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮب را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
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و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او در ﻣﻮﺿﻌﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭼﻮن ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪ

وی ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،دﻋﺎ ﮐﺮدن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﻣﻮﺧﺖ«.
2ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮﮔﺎه دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻮﯾﯿﺪ :ای ﭘﺪر ﻣﺎ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﺎم ﺗﻮ ﻣﻘﺪس ﺑﺎد.
ﻣﻠﮑﻮت ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ .اراده ﺗﻮ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،در زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﺮده ﺷﻮد3 .ﻧﺎن ﮐﻔﺎف ﻣﺎ را روز
ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪه4 .و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺶ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﻗﺮﺿﺪار ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﻢ .و ﻣﺎ را در
آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﺎور ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ را از ﺷﺮﯾﺮ رﻫﺎﯾﯽ ده«.
5و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﮐﯿﺴﺖ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﻧﺰد وی آﻣﺪه،
ﺑﮕﻮﯾﺪ :ای دوﺳﺖ ﺳﻪ ﻗﺮص ﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺮض ده6 ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ از ﺳﻔﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ وارد
ﺷﺪه و ﭼﯿﺰی ﻧﺪارم ﮐﻪ ﭘﯿﺶ او ﮔﺬارم7 .ﭘﺲ او از اﻧﺪرون در ﺟﻮاب ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮا زﺣﻤﺖ ﻣﺪه ،زﯾﺮا
ﮐﻪ اﻵن در ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﻦ در رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ
دﻫﻢ8 .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دوﺳﺘﯽ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد ﺗﺎ ﺑﺪو دﻫﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻟﺠﺎﺟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺣﺎﺟﺖ دارد ،ﺑﺪو ﺧﻮاﻫﺪ داد.
»9و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﺆال ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻄﻠﺒﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﮐﻮﺑﺪ ،ﺑﺮای او ﺑﺎز ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ11 .و ﮐﯿﺴﺖ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺴﺮش از او
ﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ،ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺪو دﻫﺪ؟ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎری ﺑﺪو ﺑﺨﺸﺪ؟ 12ﯾﺎ اﮔﺮ
ﺗﺨﻢﻣﺮﻏﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﻋﻘﺮﺑﯽ ﺑﺪو ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ؟ 13ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺷﺮﯾﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﻧﯿﮑﻮ را ﺑﻪ اوﻻد ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ داد ،ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎدﺗﺮ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ روحاﻟﻘﺪس را ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﻪ ﻫﺮ
ﮐﻪ از او ﺳﺆال ﮐﻨﺪ«.
14و دﯾﻮی را ﮐﻪ ﮔﻨﮓ ﺑﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﻮن دﯾﻮ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،ﮔﻨﮓ ﮔﻮﯾﺎ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺮدم
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ15 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »دﯾﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎری ﺑﻌﻠﺰﺑﻮل رﺋﯿﺲ دﯾﻮﻫﺎ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽﮐﻨﺪ16 «.و دﯾﮕﺮان از روی اﻣﺘﺤﺎن آﯾﺘﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ از او ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ17 .ﭘﺲ او ﺧﯿﺎﻻت اﯾﺸﺎن را
درک ﮐﺮده ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮد ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺷﻮد ،ﺗﺒﺎه ﮔﺮدد و ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺷﻮد ،ﻣﻨﻬﺪم ﮔﺮدد18 .ﭘﺲ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﻮد ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺷﻮد ،ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ .زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻋﺎﻧﺖ ﺑﻌﻠﺰﺑﻮل دﯾﻮﻫﺎ را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﻢ19 .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻦ دﯾﻮﻫﺎ
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را ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﺑﻌﻠﺰﺑﻮل ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ از
اﯾﻨﺠﻬﺖ اﯾﺸﺎن داوران ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد20 .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﺪا دﯾﻮﻫﺎ را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﻢ،
ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.
»21وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد زورآور ﺳﻼح ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه دارد ،اﻣﻮال او ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
22اﻣﺎ ﭼﻮن ﺷﺨﺼﯽ زورآورﺗﺮ از او آﯾﺪ ،ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻫﻤﻪ اﺳﻠﺤﻪ او را ﮐﻪ ﺑﺪان اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﯽداﺷﺖ ،از او ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻣﻮال او را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ23 .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻦ اﺳﺖ و
آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺳﺎزد.
»24ﭼﻮن روح ﭘﻠﯿﺪ از اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﯽآب ﺑﻄﻠﺐ آراﻣﯽ ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﭼﻮن ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ از آن ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم25 .ﭘﺲ ﭼﻮن آﯾﺪ ،آن را
ﺟﺎروب ﮐﺮده ﺷﺪه و آراﺳﺘﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ26 .آﻧﮕﺎه ﻣﯽرود و ﻫﻔﺖ روح دﯾﮕﺮ ،ﺷﺮﯾﺮﺗﺮ از ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ
داﺧﻞ ﺷﺪه در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و اواﺧﺮ آن ﺷﺨﺺ از اواﺋﻠﺶ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد«.
27ﭼﻮن او اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﻣﯽﮔﻔﺖ ،زﻧﯽ از آن ﻣﯿﺎن ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ وی را ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل
آن رﺣﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺣﻤﻞ ﮐﺮد و ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﯿﺪی28 «.ﻟﯿﮑﻦ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و آن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
29و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ او ازدﺣﺎم ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ »اﯾﻨﺎن ﻓﺮﻗﻪای
ﺷﺮﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺘﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﯾﺘﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻋﻄﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺟﺰ آﯾﺖ ﯾﻮﻧﺲ ﻧﺒﯽ30 .زﯾﺮا
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺮای اﻫﻞ ﻧﯿﻨﻮا آﯾﺖ ﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد31 .ﻣﻠﮑﻪ
ﺟﻨﻮب در روز داوری ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ از اﻗﺼﺎی
زﻣﯿﻦ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﺸﻨﻮد و اﯾﻨﮏ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺳﺖ32 .ﻣﺮدم
ﻧﯿﻨﻮا در روز داوری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﯾﻮﻧﺲ
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻨﮏ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﻮﻧﺲ اﺳﺖ.
»33و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﭼﺮاﻏﯽ ﻧﻤﯽاﻓﺮوزد ﺗﺎ آن را در ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎ زﯾﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای ﺑﮕﺬارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ
ﭼﺮاﻏﺪان ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﻮد روﺷﻨﯽ را ﺑﯿﻨﺪ34 .ﭼﺮاغ ﺑﺪن ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ
ﺑﺴﯿﻂ اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺴﺪت ﻧﯿﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺴﺪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد.
35ﭘﺲ ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎش ﻣﺒﺎدا ﻧﻮری ﮐﻪ در ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﻇﻠﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ36 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺴﻢ ﺗﻮ
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روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ذرهای ﻇﻠﻤﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪاش روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﺮاغ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺶ
ﺧﻮد ،ﺗﻮ را روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽدﻫﺪ«.
37و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن از او وﻋﺪه ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ او ﭼﺎﺷﺖ
ﺑﺨﻮرد .ﭘﺲ داﺧﻞ ﺷﺪه ﺑﻨﺸﺴﺖ38 .اﻣﺎ ﻓﺮﯾﺴﯽ ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﭼﺎﺷﺖ دﺳﺖ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺗﻌﺠﺐ
ﻧﻤﻮد39 .ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺷﻤﺎ ای ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ،ﺑﯿﺮون ﭘﯿﺎﻟﻪ و ﺑﺸﻘﺎب را ﻃﺎﻫﺮ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ وﻟﯽ
درون ﺷﻤﺎ ﭘﺮ از ﺣﺮص و ﺧﺒﺎﺛﺖ اﺳﺖ40 .ای اﺣﻤﻘﺎن آﯾﺎ او ﮐﻪ ﺑﯿﺮون را آﻓﺮﯾﺪ ،اﻧﺪرون را ﻧﯿﺰ
ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪ؟ 41ﺑﻠﮑﻪ از آﻧﭽﻪ دارﯾﺪ ،ﺻﺪﻗﻪ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
42وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﮐﻪ ده ﯾﮏ از ﻧﻌﻨﺎع و ﺳﺪاب و ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺳﺒﺰی را ﻣﯽدﻫﯿﺪ و از دادرﺳﯽ
و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺮک ﻧﮑﻨﯿﺪ43 .وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ای ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﮐﻪ ﺻﺪر ﮐﻨﺎﯾﺲ و ﺳﻼم در ﺑﺎزارﻫﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﯾﺪ44 .وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای ﮐﺎﺗﺒﺎن و
ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن رﯾﺎﮐﺎر زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺮﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ آﻧﻬﺎ راه ﻣﯽروﻧﺪ و
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ«.
45آﻧﮕﺎه ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﻬﺎ ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﻌﻠﻢ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﺳﺮزﻧﺶ
ﻣﯽﮐﻨﯽ؟« 46ﮔﻔﺖ »وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ای ﻓﻘﻬﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎی ﮔﺮان را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽﻧﻬﯿﺪ و ﺧﻮد ﺑﺮ آن
ﺑﺎرﻫﺎ ،ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﺪ47 .وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎ را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺪران ﺷﻤﺎ
اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ48 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺪران ﺧﻮد ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﯿﺪ و از آﻧﻬﺎ راﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،زﯾﺮا آﻧﻬﺎ
اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻗﺒﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ49 .از اﯾﻦ رو ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪﺳﻮی اﯾﺸﺎن اﻧﺒﯿﺎ و رﺳﻮﻻن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ و ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد50 ،ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎ ﮐﻪ از ﺑﻨﺎی ﻋﺎﻟﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ از اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد51 .از ﺧﻮن
ﻫﺎﺑﯿﻞ ﺗﺎ ﺧﻮن زﮐﺮﯾﺎ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺬﺑﺢ و ﻫﯿﮑﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ
ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ52 .وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای ﻓﻘﻬﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﺮداﺷﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد داﺧﻞ
ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ و داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن را ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ«.
53و ﭼﻮن او اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﺑﺎ او ﺑﺸﺪت درآوﯾﺨﺘﻨﺪ و
در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺆاﻟﻬﺎ از او ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ54 .و در ﮐﻤﯿﻦ او ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﮑﺘﻪای از زﺑﺎن او ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻣﺪﻋﯽ او ﺑﺸﻮﻧﺪ.
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و در آن ﻣﯿﺎن ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺰاران از ﺧﻠﻖ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را

ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺷﺮوع ﮐﺮد» .اول آﻧﮑﻪ از ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﮐﻪ
رﯾﺎﮐﺎری اﺳﺖ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ2 .زﯾﺮا ﭼﯿﺰی ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﺷﮑﺎر ﻧﺸﻮد و ﻧﻪ ﻣﺴﺘﻮری ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﮕﺮدد3 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﭽﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ ،در روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آﻧﭽﻪ در ﺧﻠﻮﺗﺨﺎﻧﻪ در
ﮔﻮش ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺸﺖﺑﺎﻣﻬﺎ ﻧﺪا ﺷﻮد4 .ﻟﯿﮑﻦ ای دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ از ﻗﺎﺗﻼن ﺟﺴﻢ ﮐﻪ
ﻗﺪرت ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ5 .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ از ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺮﺳﯿﺪ ،از او ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻦ ،ﻗﺪرت دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ .ﺑﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ از او
ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ6 .آﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﻪ دو ﻓﻠﺲ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﺰد ﺧﺪا
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﺷﻮد7 .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﯾﻬﺎی ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﯿﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از
ﭼﻨﺪان ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
»8ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
ﺧﺪا او را اﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد9 .اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺮا ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﻧﺰد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪا اﻧﮑﺎر ﮐﺮده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﮔﻮﯾﺪ ،آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس
ﮐﻔﺮ ﮔﻮﯾﺪ آﻣﺮزﯾﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ11 .و ﭼﻮن ﺷﻤﺎ را در ﮐﻨﺎﯾﺲ و ﺑﻪ ﻧﺰد ﺣﮑﺎم و دﯾﻮاﻧﯿﺎن ﺑﺮﻧﺪ،
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺣﺠﺖ آورﯾﺪ ﯾﺎ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ12 .زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ
روحاﻟﻘﺪس ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ«.
13و ﺷﺨﺼﯽ از آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺎد ،ﺑﺮادر ﻣﺮا ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺗﺎ ارث ﭘﺪر را ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ14 «.ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮد ،ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ داور ﯾﺎ ﻣﻘﺴﻢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ؟« 15ﭘﺲ
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :زﻧﻬﺎر از ﻃﻤﻊ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ زﯾﺮا اﮔﺮﭼﻪ اﻣﻮال ﮐﺴﯽ زﯾﺎد ﺷﻮد ،ﺣﯿﺎت او از اﻣﻮاﻟﺶ
ﻧﯿﺴﺖ«.
16و ﻣﺜﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن آورده ،ﮔﻔﺖ» :ﺷﺨﺼﯽ دوﻟﺘﻤﻨﺪ را از اﻣﻼﮐﺶ ﻣﺤﺼﻮل واﻓﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ.
17ﭘﺲ ﺑﺎ ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ زﯾﺮا ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را اﻧﺒﺎر ﮐﻨﻢ ،ﻧﺪارم18 .ﭘﺲ
ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺧﺮاب ﮐﺮده ،ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ و در آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ و
اﻣﻮال ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد19 .و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ای ﺟﺎن اﻣﻮال ﻓﺮاوان اﻧﺪوﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺠﻬﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل داری .اﻟﺤﺎل ﺑﯿﺎرام و ﺑﻪ اﮐﻞ و ﺷﺮب و ﺷﺎدی ﺑﭙﺮداز20 .ﺧﺪا وی را ﮔﻔﺖ:
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ای اﺣﻤﻖ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺐ ﺟﺎن ﺗﻮ را از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ؛ آﻧﮕﺎه آﻧﭽﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪای ،از آن ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد؟ 21ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪا دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ«.
22ﻫﺸﺪار در ﻣﻮرد ﻏﺼﻪ ﺑﺮای ﻣﺎدﯾﺎت ﭘﺲ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﮑﻨﯿﺪ ﺑﺠﻬﺖ ﺟﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺪن ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ23 .ﺟﺎن
از ﺧﻮراک و ﺑﺪن از ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ24 .ﮐﻼﻏﺎن را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ زراﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ
ﺣﺼﺎد و ﻧﻪ ﮔﻨﺠﯽ و ﻧﻪ اﻧﺒﺎری دارﻧﺪ و ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻣﺮﻏﺎن
ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟ 25و ﮐﯿﺴﺖ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ذراﻋﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد اﻓﺰاﯾﺪ26 .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری را ﻧﺪارﯾﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺮای ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ27 .ﺳﻮﺳﻨﻬﺎی ﭼﻤﻦ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻧﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽرﯾﺴﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻼﻟﺶ ﻣﺜﻞ ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﻬﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﺒﻮد28 .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺪا ﻋﻠﻔﯽ را ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺻﺤﺮا اﺳﺖ
و ﻓﺮدا در ﺗﻨﻮر اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ را ای ﺳﺴﺖ اﯾﻤﺎﻧﺎن29 .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ
ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﯾﺎ ﭼﻪ ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ و ﻣﻀﻄﺮب ﻣﺸﻮﯾﺪ30 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ31 .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا
را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»32ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ای ﮔﻠﻪ ﮐﻮﭼﮏ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮﺿﯽ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ33 .آﻧﭽﻪ دارﯾﺪ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ و ﺻﺪﻗﻪ دﻫﯿﺪ و ﮐﯿﺴﻪﻫﺎ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺸﻮد و ﮔﻨﺠﯽ را
ﮐﻪ ﺗﻠﻒ ﻧﺸﻮد ،در آﺳﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دزد ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺑﯿﺪ ﺗﺒﺎه ﻧﺴﺎزد34 .زﯾﺮا ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺷﻤﺎ
اﺳﺖ ،دل ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
»35ﮐﻤﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ ،ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺧﻮد را اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺪارﯾﺪ36 .و ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر آﻗﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ از ﻋﺮوﺳﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮوﻗﺖ آﯾﺪ و در را
ﺑﮑﻮﺑﺪ ،ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﺮای او ﺑﺎزﮐﻨﻨﺪ37 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل آن ﻏﻼﻣﺎن ﮐﻪ آﻗﺎی اﯾﺸﺎن ﭼﻮن آﯾﺪ ،اﯾﺸﺎن را
ﺑﯿﺪار ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ و ﭘﯿﺶ آﻣﺪه،
اﯾﺸﺎن را ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد38 .و اﮔﺮ در ﭘﺎس دوم ﯾﺎ ﺳﻮم از ﺷﺐ ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﯾﺸﺎن را ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎﺑﺪ،
ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل آن ﻏﻼﻣﺎن39 .اﻣﺎ اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ دزد در ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﯿﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﻘﺐ زﻧﻨﺪ40 .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا
در ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﺪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﯽآﯾﺪ«.
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41ﭘﻄﺮس ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺜﻞ را ﺑﺮای ﻣﺎ زدی ﯾﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﻤﻪ«.
42ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ آن ﻧﺎﻇﺮ اﻣﯿﻦ و داﻧﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﻻی او وی را ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪام ﺧﻮد ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آذوﻗﻪ را در وﻗﺘﺶ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ43 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل آن ﻏﻼم ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺶ ﭼﻮن آﯾﺪ ،او را
در ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﯾﺎﺑﺪ44 .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ او را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﻤﺎﺷﺖ45 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ آن ﻏﻼم در ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺪ ،آﻣﺪن آﻗﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺑﻪ زدن
ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان و ﺑﻪ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﻣﯿﮕﺴﺎرﯾﺪن ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ46 ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻣﻮﻻی آن ﻏﻼم آﯾﺪ،
در روزی ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ او ﻧﺪاﻧﺪ و او را دو ﭘﺎره ﮐﺮده ،ﻧﺼﯿﺒﺶ را ﺑﺎ
ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران ﻗﺮار دﻫﺪ.
»47اﻣﺎ آن ﻏﻼﻣﯽ ﮐﻪ اراده ﻣﻮﻻی ﺧﻮﯾﺶ را داﻧﺴﺖ و ﺧﻮد را ﻣﻬﯿﺎ ﻧﺴﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اراده او
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد48 .اﻣﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺿﺮب ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﮐﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻄﺎ زﯾﺎده ﺷﻮد ،از وی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ زﯾﺎدﺗﺮ ﮔﺮدد و ﻧﺰد ﻫﺮ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻬﻨﺪ ،از او ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ زﯾﺎدﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
»49ﻣﻦ آﻣﺪم ﺗﺎ آﺗﺸﯽ در زﻣﯿﻦ اﻓﺮوزم ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﮔﺮ اﻵن در ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ50 .اﻣﺎ
ﻣﺮا ﺗﻌﻤﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺑﻢ و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر در ﺗﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن ﺑﺴﺮ آﯾﺪ51 .آﯾﺎ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻣﺪهام ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﻢ؟ ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﻔﺮﯾﻖ را52 .زﯾﺮا ﺑﻌﺪ
از اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دو از ﺳﻪ و ﺳﻪ از دو ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؛ 53ﭘﺪر از ﭘﺴﺮ و ﭘﺴﺮ
از ﭘﺪر و ﻣﺎدر از دﺧﺘﺮ و دﺧﺘﺮ از ﻣﺎدر و ﺧﺎرﺳﻮ از ﻋﺮوس و ﻋﺮوس از ﺧﺎرﺳﻮ ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد«.
54آﻧﮕﺎه ﺑﺎز ﺑﻪ آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ اﺑـﺮی ﺑﯿﻨﯿـﺪ ﮐﻪ از ﻣﻐـﺮب ﭘﺪﯾـﺪ آﯾـﺪ،
ﺑﯽﺗﺄﻣـﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺑﺎران ﻣﯽآﯾﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد55 .و ﭼﻮن دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎد ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯽوزد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿـﺪ
ﮔﺮﻣـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﻣﯽﺷـﻮد56 .ای رﯾـﺎﮐﺎران ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن را ﺗﻤﯿﺰ دﻫﯿﺪ،
ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ زﻣـﺎن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿـﺪ؟ 57و ﭼﺮا از ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺼﺎف ﺣﮑﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟
»58و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﻮد ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽروی ،در راه ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ از او ﺑﺮﻫﯽ ،ﻣﺒﺎدا ﺗﻮ
را ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﺑﮑﺸﺪ و ﻗﺎﺿﯽ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﭙﺎرد و ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮ را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪ59 .ﺗﻮ را
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﻓﻠﺲ آﺧﺮ را ادا ﻧﮑﻨﯽ ،از آﻧﺠﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻫﯽ آﻣﺪ«.
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در آن وﻗﺖ ﺑﻌﻀﯽ آﻣﺪه ،او را از ﺟﻠﯿﻠﯿﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺧﻮن

اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی اﯾﺸﺎن آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد2 .ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺟﻠﯿﻠﯿﺎن ﮔﻨﺎﻫﮑﺎرﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﮑﻨﻪ ﺟﻠﯿﻞ از اﯾﻦ رو ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ زﺣﻤﺎت دﯾﺪﻧﺪ؟ 3ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ4 .ﯾﺎ آن ﻫﺠﺪه ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺮج
در ﺳﻠْﻮام ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﻓﺘﺎده ،اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﮐﺮد ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺎﮐﻦ اورﺷﻠﯿﻢ
ﺧﻄﺎﮐﺎرﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؟ 5ﺣﺎﺷﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻼک
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ«.
6ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﺜﻞ را آورد ﮐﻪ »ﺷﺨﺼﯽ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮی در ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد ﻏﺮس ﻧﻤﻮد و ﭼﻮن
آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﻮه از آن ﺑﺠﻮﯾﺪ ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﻓﺖ7 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﮔﻔﺖ ،اﯾﻨﮏ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻢ ﮐﻪ از
اﯾﻦ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ﻣﯿﻮه ﺑﻄﻠﺒﻢ و ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ ،آن را ﺑﺒﺮ .ﭼﺮا زﻣﯿﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد؟ 8در ﺟﻮاب وی
ﮔﻔﺖ ،ای آﻗﺎ اﻣﺴﺎل ﻫﻢ آن را ﻣﻬﻠﺖ ده ﺗﺎ ﮔﺮدش را ﮐﻨﺪه ﮐﻮد ﺑﺮﯾﺰم9 ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺛﻤﺮ آورد ـ واﻻ
ﺑﻌﺪ از آن ،آن را ﺑﺒﺮ«.
10و روز ﺳﺒﺖ در ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﺎﯾﺲ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد11 .و اﯾﻨﮏ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﺠﺪه ﺳﺎل روح
ﺿﻌﻒ ﻣﯽداﺷﺖ و ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﺪه ،اﺑﺪا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد12 .ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ او را
دﯾﺪ وی را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای زن از ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﺧﻼص ﺷﻮ!« 13و دﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ وی ﮔﺬارد
ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ راﺳﺖ ﺷﺪه ،ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﻮد14 .آﻧﮕﺎه رﺋﯿﺲ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻏﻀﺐ ﻧﻤﻮد ،از آﻧﺮو ﮐﻪ
ﻋﯿﺴﯽ او را در ﺳﺒﺖ ﺷﻔﺎ داد .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺷﺶ روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر
ﺑﮑﻨﯿـﺪ .در آﻧﻬـﺎ آﻣﺪه ﺷﻔـﺎ ﯾﺎﺑﯿـﺪ ،ﻧـﻪ در روز ﺳﺒﺖ«.
15ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ» :ای رﯾﺎﮐﺎر ،آﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ در روز ﺳﺒﺖ ﮔﺎو ﯾﺎ اﻻغ ﺧﻮد
را از آﺧﻮر ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﺳﯿﺮآﺑﺶ ﮐﻨﺪ؟ 16و اﯾﻦ زﻧﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﺖ و
ﺷﯿﻄﺎن او را ﻣﺪت ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ او را در روز ﺳﺒﺖ از اﯾﻦ ﺑﻨﺪ رﻫﺎ
ﻧﻤﻮد؟« 17و ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﮕﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن او ﺧﺠﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ آن ﮔﺮوه ﺷﺎد ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺴﺒﺐ
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ از وی ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺸﺖ.
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18ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﮐﺪام ﺷﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ 19داﻧﻪ
ﺧﺮدﻟﯽ را ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺎغ ﺧﻮد ﮐﺎﺷﺖ ،ﭘﺲ روﯾﯿﺪ و درﺧﺖ ﺑﺰرگ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺤﺪی
ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا آﻣﺪه ،در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ«.
20ﺑﺎز ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﭼﻪ ﻣﺜﻞ آورم؟ 21ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪای را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
در ﺳﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ آرد ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﻤﺮ ﺷﺪ«.
22و در ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺎت ﮔﺸﺘﻪ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد و ﺑﻪﺳﻮی اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮد23 ،ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﺎ ﮐﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ؟« او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ»24 :ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ از در ﺗﻨﮓ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎری ﻃﻠﺐ دﺧﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ25 .ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد و در را ﺑﺒﻨﺪد و ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون اﯾﺴﺘﺎده ،در را ﮐﻮﺑﯿﺪن
آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﻮﯾﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪا ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎز ﮐﻦ .آﻧﮕﺎه وی در ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ26 .در آن وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺧﻮردﯾﻢ و آﺷﺎﻣﯿﺪﯾﻢ و
در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ دادی27 .ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ از ﮐﺠﺎ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ای ﻫﻤﻪ ﺑﺪﮐﺎران از ﻣﻦ دور ﺷﻮﯾﺪ28 .در آﻧﺠﺎ ﮔﺮﯾﻪ و ﻓﺸﺎر دﻧﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن اﺑﺮاﻫﯿﻢ
واﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب و ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎ را در ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺑﯿﻨﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون اﻓﮑﻨﺪه ﯾﺎﺑﯿﺪ 29و از ﻣﺸﺮق
و ﻣﻐﺮب و ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب آﻣﺪه ،در ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ30 .و اﯾﻨﮏ آﺧﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اوﻟﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و اوﻟﯿﻦ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«.
31در ﻫﻤﺎن روز ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن آﻣﺪه ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :دور ﺷﻮ و از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮو زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ«.
32اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ آن روﺑﺎه ﮔﻮﯾﯿﺪ ،اﯾﻨﮏ اﻣﺮوز و ﻓﺮدا دﯾﻮﻫﺎ را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﻢ و
ﻣﺮﯾﻀﺎن را ﺻﺤﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ و در روز ﺳﻮم ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ33 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوز و ﻓﺮدا و ﭘﺲ
ﻓﺮدا راه روم ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻧﺒﯽ ﺑﯿﺮون از اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد34 .ای اورﺷﻠﯿﻢ ،ای اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ
ﻗﺎﺗﻞ اﻧﺒﯿﺎ و ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯽ ،ﭼﻨﺪ ﮐﺮت ﺧﻮاﺳﺘﻢ اﻃﻔﺎل ﺗﻮ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻣﺮغ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را زﯾﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﺪ35 .اﯾﻨﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﺮاب
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣـﺮا دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ
او ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآﯾﺪ«.
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و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از رؤﺳﺎی ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﺑﺮای ﻏﺬا

ﺧﻮردن درآﻣﺪ و اﯾﺸﺎن ﻣﺮاﻗﺐ او ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ2 .و اﯾﻨﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺴﺘﺴﻘﯽ ﭘﯿﺶ او ﺑﻮد3 .آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪه ،ﻓﻘﻬﺎ و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ در روز ﺳﺒﺖ ﺷﻔﺎ دادن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟«
4اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﭘﺲ آن ﻣﺮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺷﻔﺎ داد و رﻫﺎ ﮐﺮد5 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن روی آورده ،ﮔﻔﺖ:
»ﮐﯿﺴﺖ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻻغ ﯾﺎ ﮔﺎوش روز ﺳﺒﺖ در ﭼﺎﻫـﯽ اﻓﺘـﺪ و ﻓـﻮرا آن را ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎورد؟« 6ﭘﺲ
در اﯾﻦ اﻣﻮر از ﺟﻮاب وی ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
7و ﺑﺮای ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻣﺜﻠﯽ زد ،ﭼﻮن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ را اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ»8 :ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﺮوﺳﯽ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ،در ﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﻨﺸﯿﻦ ،ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺗﻮ را ﻫﻢ وﻋﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ9 .ﭘﺲ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ و او را وﻋﺪه
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺗﻮ را ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺲ را ﺟﺎی ﺑﺪه و ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ روی ﺑﻪ ﺻﻒ ﻧﻌﺎل ﺧﻮاﻫﯽ
ﻧﻬﺎد10 .ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﻣﻬﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯽ ،رﻓﺘﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻨﺸﯿﻦ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺖ آﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﺪ،
ای دوﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺸﯿﻦ! آﻧﮕﺎه ﺗﻮ را در ﺣﻀﻮر ﻣﺠﻠﺴﯿﺎن ﻋﺰت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد11 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺰرگ ﺳﺎزد ذﻟﯿﻞ ﮔﺮدد و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻓﺮود آرد ،ﺳﺮاﻓﺮاز ﮔﺮدد12 «.ﭘﺲ ﺑﻪ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
او وﻋﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﺎﺷﺖ ﯾﺎ ﺷﺎم دﻫﯽ ،دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺑﺮادران ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎن ﯾﺎ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺧﻮد را دﻋﻮت ﻣﮑﻦ ،ﻣﺒﺎدا اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺗﻮ را ﻋﻮض داده ﺷﻮد.
13ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﺿﯿﺎﻓﺖ ﮐﻨﯽ ،ﻓﻘﯿﺮان و ﻟﻨﮕﺎن و ﺷﻼن و ﮐﻮران را دﻋﻮت ﮐﻦ 14ﮐﻪ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد
زﯾﺮا ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻋﻮض دﻫﻨﺪ و در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﺎدﻻن ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﺰا ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
15آﻧﮕﺎه ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻠﺴﯿﺎن ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻠﮑﻮت
ﺧﺪا ﻏﺬا ﺧﻮرد16 «.ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺷﺨﺼﯽ ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺴﯿﺎری را دﻋﻮت ﻧﻤﻮد17 .ﭘﺲ
ﭼﻮن وﻗﺖ ﺷﺎم رﺳﯿﺪ ،ﻏﻼم ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ دﻋﻮت ﺷﺪﮔﺎن را ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻟﺤﺎل ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ18 .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ رای ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .اوﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺰرﻋﻪای ﺧﺮﯾﺪم و
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوم آن را ﺑﺒﯿﻨﻢ ،از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺶ دارم ﻣﺮا ﻣﻌﺬور داری19 .و دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :ﭘﻨﺞ ﺟﻔﺖ ﮔﺎو
ﺧﺮﯾﺪهام ،ﻣﯽروم ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻮ اﻟﺘﻤﺎس دارم ﻣﺮا ﻋﻔﻮ ﻧﻤﺎﯾﯽ20 .ﺳﻮﻣﯽ ﮔﻔﺖ :زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪام
و از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﯿﺎﯾﻢ21 .ﭘﺲ آن ﻏﻼم آﻣﺪه ﻣﻮﻻی ﺧﻮد را از اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺖ .آﻧﮕﺎه
ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻏﻀﺐ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻏﻼم ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ و ﮐﻮﭼﻪﻫـﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺸﺘﺎب و ﻓﻘﯿﺮان و
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ﻟﻨﮕﺎن و ﺷﻼن و ﮐﻮران را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎور22 .ﭘﺲ ﻏﻼم ﮔﻔﺖ :ای آﻗﺎ آﻧﭽﻪ ﻓﺮﻣﻮدی ﺷﺪ و ﻫﻨﻮز ﺟﺎی
ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ23 .ﭘﺲ آﻗﺎ ﺑﻪ ﻏﻼم ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ راﻫﻬﺎ و ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻟﺤﺎح ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻦ ﭘﺮ ﺷﻮد24 .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﯿﭻﯾﮏ از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺎم ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﭼﺸﯿﺪ«.
25و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺜﯿﺮ ﻫﻤﺮاه او ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،روی ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ»26 :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﻧﺰد ﻣﻦ آﯾﺪ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر و زن و اوﻻد و ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ،ﺣﺘﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ دﺷﻤﻦ ﻧﺪارد،
ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد27 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﺪارد و از ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﮔﺮد
ﻣﻦ ﮔﺮدد.
»28زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻨﺎی ﺑﺮﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اول ﻧﻨﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮآورد ﺧﺮج آن
را ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﻮت ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن آن دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ 29ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﭼﻮن ﺑﻨﯿﺎدش ﻧﻬﺎد و ﻗﺎدر ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
ﮐﺮدﻧﺶ ﻧﺸﺪ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺪ ﺗﻤﺴﺨﺮﮐﻨﺎن ﮔﻮﯾﺪ30 ،اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻋﻤﺎرﺗﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮده ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎﻣﺶ رﺳﺎﻧﺪ31 .ﯾﺎ ﮐﺪام ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﺮود ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ اول ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ ده ﻫﺰار ﺳﭙﺎه ،ﻗﺪرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺴﯽ را دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺮ وی
ﻣﯽآﯾﺪ؟ 32واﻻ ﭼﻮن او ﻫﻨﻮز دور اﺳﺖ ،اﯾﻠﭽﯽای ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺷﺮوط ﺻﻠﺢ را از او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ.
»33ﭘﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻦ
ﺷﻮد34 .ﻧﻤﮏ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻤﮏ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮد؟ 35ﻧﻪ ﺑﺮای زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮﻓﯽ دارد و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺰﺑﻠﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺮوﻧﺶ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ .آﻧﮑﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا دارد ﺑﺸﻨﻮد«.
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و ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺑﻪ ﻧﺰدش ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻼم او را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ،

2ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن و ﮐﺎﺗﺒﺎن ﻫﻤﻬﻤﻪﮐﻨﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ،ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﺧﻮرد3 «.ﭘﺲ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻣﺜﻞ را زده ،ﮔﻔﺖ»4 :ﮐﯿﺴﺖ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺻﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﮔﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻧﻮد و ﻧﻪ را در ﺻﺤﺮا ﻧﮕﺬارد و از ﻋﻘﺐ آن ﮔﻤﺸﺪه ﻧﺮود ﺗﺎ آن را
ﺑﯿﺎﺑﺪ؟ 5ﭘﺲ ﭼﻮن آن را ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺎدی ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬارد6 ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪه ،دوﺳﺘﺎن و
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺎدی ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮔﻤﺸﺪه ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪام.
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7ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﺧﻮﺷﯽ در آﺳﻤﺎن رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺗﻮﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﺑﺮای ﻧﻮد و ﻧﻪ ﻋﺎدل ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺪارﻧﺪ.
»8ﯾﺎ ﮐﺪام زن اﺳﺖ ﮐﻪ ده درﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮏ درﻫﻢ ﮔﻢ ﺷﻮد ،ﭼﺮاﻏﯽ اﻓﺮوﺧﺘﻪ،
ﺧﺎﻧﻪ را ﺟﺎروب ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﯿﺎﺑﺪ؟ 9و ﭼﻮن ﯾﺎﻓﺖ ،دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن
ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺎدی ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا درﻫﻢ ﮔﻤﺸﺪه را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهام10 .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺷﺎدی ﺑﺮای ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪا روی ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﯾﮏ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ«.
11ﺑﺎز ﮔﻔﺖ» :ﺷﺨﺼﯽ را دو ﭘﺴﺮ ﺑﻮد12 .روزی ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺪر،
رﺻﺪ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه .ﭘﺲ او ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد13 .و
ﭼﻨﺪی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ آن ﭘﺴﺮ ﮐﻬﺘﺮ ،آﻧﭽﻪ داﺷﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﮐﻮچ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﯿﺎﺷﯽ
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻮد14 .و ﭼﻮن ﺗﻤﺎم را ﺻﺮف ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻗﺤﻄﯽ ﺳﺨﺖ در آن دﯾﺎر
ﺣﺎدث ﮔﺸﺖ و او ﺑﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺷﺪن ﺷﺮوع ﮐﺮد15 .ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﻞ آن ﻣﻠﮏ
ﭘﯿﻮﺳﺖ .وی او را ﺑﻪ اﻣﻼک ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﮔﺮازﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ16 .و آرزو ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را از
ﺧﺮﻧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﮐﺎن ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻﮐﺲ او را ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداد.
»17آﺧﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ ،ﭼﻘﺪر از ﻣﺰدوران ﭘﺪرم ﻧﺎن ﻓﺮاوان دارﻧﺪ و ﻣﻦ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﻫﻼک ﻣﯽﺷﻮم! 18ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣﯽروم و ﺑﺪو ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ،ای ﭘﺪر ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهام19 ،و دﯾﮕﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮم؛ ﻣﺮا ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣﺰدوران
ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ.
»20در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪﺳﻮی ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز دور ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪرش او را
دﯾﺪه ،ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﻮد و دوان دوان آﻣﺪه ،او را در آﻏﻮش ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه ،ﺑﻮﺳﯿﺪ21 .ﭘﺴﺮ وی را ﮔﻔﺖ ،ای
ﭘﺪر ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهام و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻻﯾﻖ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮم.
22ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ،ﺟﺎﻣﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ را از ﺧﺎﻧﻪ آورده ،ﺑﺪو ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و اﻧﮕﺸﺘﺮی ﺑﺮ
دﺳﺘﺶ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻌﻠﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ23 ،و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮواری را آورده ذﺑﺢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ﺷﺎدی
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ24 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻣﺮده ﺑﻮد ،زﻧﺪه ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺷﺎدی
ﮐﺮدن ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
»25اﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ او در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻮد .ﭼﻮن آﻣﺪه ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪ ،ﺻﺪای ﺳﺎز و
رﻗﺺ را ﺷﻨﯿﺪ26 .ﭘﺲ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﮐﺮان ﺧﻮد را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ 27ﺑﻪ وی ﻋﺮض ﮐﺮد،
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ﺑﺮادرت آﻣﺪه و ﭘﺪرت ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮواری را ذﺑﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ او را ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺖ28 .وﻟﯽ او
ﺧﺸﻢ ﻧﻤﻮده ،ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﯾﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺪرش ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻪ او اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮد29 .اﻣﺎ او در ﺟﻮاب
ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ،اﯾﻨﮏ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﮐﺮدهام و ﻫﺮﮔﺰ از ﺣﮑﻢ ﺗﻮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻮرزﯾﺪه و
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪادی ﺗﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺷﺎدی ﮐﻨﻢ30 .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن اﯾﻦ ﭘﺴﺮت آﻣﺪ ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻓﺎﺣﺸﻪﻫﺎ ﺗﻠﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮای او ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮواری را ذﺑﺢ ﮐﺮدی31 .او وی را ﮔﻔﺖ،
ای ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و آﻧﭽﻪ از آن ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺎل ﺗﻮ اﺳﺖ32 .وﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺮد و ﻣﺴﺮور ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮادر ﺗﻮ ﻣﺮده ﺑﻮد ،زﻧﺪه ﮔﺸﺖ و ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮدﯾﺪ«.
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و ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ» :ﺷﺨﺼﯽ دوﻟﺘﻤﻨﺪ را ﻧﺎﻇﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ از او ﻧﺰد

وی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﻮال او را ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮐﺮد2 .ﭘﺲ او را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮده ،وی را ﮔﻔﺖ ،اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ
ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪهام؟ ﺣﺴﺎب ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد را ﺑﺎز ﺑﺪه زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت
ﮐﻨﯽ3 .ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻣﻮﻻﯾﻢ ﻧﻈﺎرت را از ﻣﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ ﻃﺎﻗﺖ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪن ﻧﺪارم
و از ﮔﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﺎر دارم4 .داﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺎرت ﻣﻌﺰول ﺷﻮم ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ5 .ﭘﺲ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﻫﮑﺎران آﻗﺎی ﺧﻮد را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ آﻗﺎﯾﻢ از ﺗﻮ ﭼﻨﺪ ﻃﻠﺐ
دارد؟ 6ﮔﻔﺖ ﺻﺪ رﻃﻞ روﻏﻦ .ﺑﺪو ﮔﻔﺖ ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮ و ﻧﺸﺴﺘﻪ ﭘﻨﺠﺎه رﻃﻞ ﺑﺰودی ﺑﻨﻮﯾﺲ.
7ﺑﺎز دﯾﮕﺮی را ﮔﻔﺖ از ﺗﻮ ﭼﻘﺪر ﻃﻠﺐ دارد؟ ﮔﻔﺖ ﺻﺪ ﮐﯿﻞ ﮔﻨﺪم .وی را ﮔﻔﺖ ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮ
و ﻫﺸﺘﺎد ﺑﻨﻮﯾﺲ.
»8ﭘﺲ آﻗﺎﯾﺶ ،ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﺋﻦ را آﻓﺮﯾﻦ ﮔﻔﺖ ،زﯾﺮا ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .زﯾﺮا اﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﺟﻬﺎن در
ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻮﯾﺶ از اﺑﻨﺎی ﻧﻮر ﻋﺎﻗﻞﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ9 .و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ دوﺳﺘﺎن از ﻣﺎل ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻮن ﻓﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ10 .آﻧﮑﻪ در اﻧﺪک اﻣﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ در اﻣﺮ ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ اﻣﯿﻦ ﺑﻮد و آﻧﮑﻪ در ﻗﻠﯿﻞ ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻮد در ﮐﺜﯿﺮ ﻫﻢ ﺧﺎﺋﻦ ﺑﺎﺷﺪ11 .و ﻫﺮﮔﺎه در
ﻣﺎل ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ اﻣﯿﻦ ﻧﺒﻮدﯾﺪ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎل ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﭙﺎرد؟ 12و اﮔﺮ در ﻣﺎل دﯾﮕﺮی
دﯾﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎل ﺧﺎص ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﻫﺪ؟
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»13ﻫﯿﭻ ﺧﺎدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دو آﻗﺎ را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﯾﺎ از ﯾﮑﯽ ﻧﻔﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮی
ﻣﺤﺒﺖ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد و دﯾﮕﺮی را ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد .ﺧﺪا و ﻣﺎﻣﻮﻧﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺪﻣﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«.
14و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ زر دوﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪه ،او را اﺳﺘﻬﺰا ﻧﻤﻮدﻧﺪ15 .ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﻋﺎدل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا ﻋﺎرف دﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎﺳﺖ.
زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد اﻧﺴﺎن ﻣﺮﻏﻮب اﺳﺖ ،ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ16 .ﺗﻮرات و اﻧﺒﯿﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻮد و از
آن وﻗﺖ ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا داده ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ داﺧﻞ آن ﻣﯽﮔﺮدد17 .ﻟﯿﮑﻦ
آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ زاﯾﻞ ﺷﻮد ،از آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ از ﺗﻮرات ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدد18 .ﻫﺮ ﮐﻪ زن
ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ و دﯾﮕﺮی را ﻧﮑﺎح ﮐﻨﺪ زاﻧﯽ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﮐﻪ زن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺮدی را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺧﻮﯾﺶ
درآورد ،زﻧﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
»19ﺷﺨﺼﯽ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ارﻏﻮان و ﮐﺘﺎن ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و ﻫﺮ روزه در ﻋﯿﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺟﻼل ﺑﺴﺮ
ﻣﯽﺑﺮد20 .و ﻓﻘﯿﺮی ﻣﻘﺮوح ﺑﻮد اﯾﻠﻌﺎزر ﻧﺎم ﮐﻪ او را ﺑﺮ درﮔﺎه او ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ21 ،و آرزو ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ
از ﭘﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮان آن دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،ﺧﻮد را ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺳﮕﺎن ﻧﯿﺰ آﻣﺪه زﺑﺎن ﺑﺮ
زﺧﻤﻬﺎی او ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ22 .ﺑﺎری آن ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻤﺮد و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ،او را ﺑﻪ آﻏﻮش اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮدﻧﺪ و آن
دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺮد و او را دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ23 .ﭘﺲ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را در ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻮات ﮔﺸﻮده ،ﺧﻮد را در
ﻋﺬاب ﯾﺎﻓﺖ ،و اﺑﺮاﻫﯿﻢ را از دور و اﯾﻠﻌﺎزر را در آﻏﻮﺷﺶ دﯾﺪ24 .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ ،ای ﭘﺪر
ﻣﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ و اﯾﻠﻌﺎزر را ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ زﺑﺎن ﻣﺮا
ﺧﻨﮏ ﺳﺎزد ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻧﺎر ﻣﻌﺬﺑﻢ25 .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ ،ای ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آور ﮐﻪ ﺗﻮ در اﯾﺎم زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮی ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻠﻌﺎزر ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺪ را ،ﻟﯿﮑﻦ او اﻟﺤﺎل در ﺗﺴﻠﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮ
در ﻋﺬاب26 .و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ورﻃﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﻧﻪ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﺠﺎ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺖ27 .ﮔﻔﺖ ،ای
ﭘﺪر ﺑﻪ ﺗﻮ اﻟﺘﻤﺎس دارم ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ28 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا ﭘﻨﺞ ﺑﺮادر اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را
آﮔﺎه ﺳﺎزد ،ﻣﺒﺎدا اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻋﺬاب ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ29 .اﺑﺮاﻫﯿﻢ وی را ﮔﻔﺖ ،ﻣﻮﺳﯽ و اﻧﺒﯿﺎ را
دارﻧﺪ؛ ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ30 .ﮔﻔﺖ ،ﻧﻪ ای ﭘﺪر ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﺰد اﯾﺸﺎن
رود ،ﺗﻮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد31 .وی را ﮔﻔﺖ ،ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻮﺳﯽ و اﻧﺒﯿﺎ را ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ«.
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و ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را ﮔﻔﺖ» :ﻻﺑﺪ اﺳﺖ از وﻗﻮع ﻟﻐﺰﺷﻬﺎ ،ﻟﯿﮑﻦ وای ﺑﺮ آن ﮐﺴﯽ

ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد2 .او را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد و در درﯾﺎ اﻓﮑﻨﺪه
ﺷﻮد از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻟﻐﺰش دﻫﺪ3 .اﺣﺘﺮاز ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮادرت ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻄﺎ ورزد او را
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻦ و اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ او را ﺑﺒﺨﺶ4 .و ﻫﺮﮔﺎه در روزی ﻫﻔﺖ ﮐﺮت ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ و در روزی
ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،او را ﺑﺒﺨﺶ«.
5آﻧﮕﺎه رﺳﻮﻻن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻤﺎن ﻣﺎ را زﯾﺎد ﮐﻦ6 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر
داﻧﻪ ﺧﺮدﻟﯽ ﻣﯽداﺷﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ اﻓﺮاغ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه ،در درﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺷﻮد ،اﻃﺎﻋﺖ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮐﺮد.
»7اﻣﺎ ﮐﯿﺴﺖ از ﺷﻤﺎﮐﻪ ﻏﻼﻣﺶ ﺑﻪ ﺷﺨﻢ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺷﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺻﺤﺮا
آﯾﺪ ،ﺑﻪ وی ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺰودی ﺑﯿﺎ و ﺑﻨﺸﯿﻦ8 .ﺑﻠﮑﻪ آﯾﺎ ﺑﺪو ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﯿﺰی درﺳﺖ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺷﺎم ﺑﺨﻮرم و
ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرم و ﺑﻨﻮﺷﻢ و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻮ ﺑﺨﻮر و ﺑﯿﺎﺷﺎم؟ 9آﯾﺎ از آن
ﻏﻼم ﻣﻨﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ از آﻧﮑﻪ ﺣﮑﻤﻬﺎی او را ﺑﺠﺎ آورد؟ ﮔﻤﺎن ﻧﺪارم10 .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهاﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺑﯽﻣﻨﻔﻌﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ
واﺟﺐ ﺑﻮد ﺑﺠﺎ آوردﯾﻢ«.
11و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪﺳﻮی اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎﻣﺮه و ﺟﻠﯿﻞ ﻣﯽرﻓﺖ12 .و ﭼﻮن ﺑﻪ
ﻗﺮﯾﻪای داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﺎﮔﺎه ده ﺷﺨﺺ اﺑﺮص ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او آﻣﺪﻧﺪ و از دور اﯾﺴﺘﺎده13 ،ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ14 «.او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﺪ «.اﯾﺸﺎن ﭼﻮن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻃﺎﻫﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ15 .و ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد16 .و ﭘﯿﺶ ﻗﺪم او ﺑﻪ روی در اﻓﺘﺎده ،وی را
ﺷﮑﺮ ﮐﺮد .و او از اﻫﻞ ﺳﺎﻣﺮه ﺑﻮد17 .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ده ﻧﻔﺮ ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ؟ ﭘﺲ آن
ﻧﻪ ﮐﺠﺎ ﺷﺪﻧﺪ؟ 18آﯾﺎ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺐ؟« 19و
ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﺮو ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ را ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ«.
20و ﭼﻮن ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﮐﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ،او در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ 21و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻓﻼن ﯾﺎ ﻓﻼن ﺟﺎﺳﺖ .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﻣﻠﮑﻮت
ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ اﺳﺖ22 «.و ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آرزو ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ

ﮐﺘﺎب ﻟﻮﻗﺎ  /ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ

1514

روزی از روزﻫﺎی ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را ﺑﯿﻨﯿﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ23 .و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ،اﯾﻨﮏ در ﻓﻼن ﯾﺎ
ﻓﻼن ﺟﺎﺳﺖ ،ﻣﺮوﯾﺪ و ﺗﻌﺎﻗﺐ آن ﻣﮑﻨﯿﺪ24 .زﯾﺮا ﭼﻮن ﺑﺮق ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻻﻣﻊ ﺷﺪه
ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ زﯾﺮ آﺳﻤﺎن درﺧﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن در ﯾﻮم ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد25 .ﻟﯿﮑﻦ
اول ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ او زﺣﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻄﺮود ﺷﻮد.
»26و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﯾﺎم ﻧﻮح واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر در زﻣﺎن ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد27 ،ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﻮح داﺧﻞ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪ ،ﻃﻮﻓﺎن
آﻣﺪه ﻫﻤﻪ را ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺖ28 .و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در اﯾﺎم ﻟﻮط ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن و ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش و زراﻋﺖ و ﻋﻤﺎرت ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ29 ،ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﭼﻮن ﻟﻮط از ﺳﺪوم ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،آﺗﺶ
و ﮔﻮﮔﺮد از آﺳﻤﺎن ﺑﺎرﯾﺪ و ﻫﻤﻪ را ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺖ30 .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در روزی ﮐﻪ ﭘﺴﺮ
اﻧﺴﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد31 .در آن روز ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺒﺎب او در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻧﺰول ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را
ﺑﺮدارد؛ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﮕﺮدد32 .زن ﻟﻮط را ﺑﯿﺎد آورﯾﺪ33 .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ،آن را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﮐﻪ آن را ﻫﻼک ﮐﻨﺪ آن را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ34 .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ در آن ﺷﺐ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و دﯾﮕﺮی
واﮔﺬارده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ35 .و دو زن ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎ دﺳﺘĤس ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و دﯾﮕﺮی واﮔﺬارده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ36 .و دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و دﯾﮕﺮی واﮔﺬارده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ37 «.در
ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﺠﺎ ای ﺧﺪاوﻧﺪ «.ﮔﻔﺖ» :در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻻش ﺑﺎﺷﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﮐﺮﮐﺴﺎن ﺟﻤﻊ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
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و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻠﯽ آورد در اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻋﺎ ﮐﺮد و ﮐﺎﻫﻠﯽ

ﻧﻮرزﯾﺪ2 .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »در ﺷﻬﺮی داوری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﺮس از ﺧﺪا و ﻧﻪ ﺑﺎﮐﯽ از اﻧﺴﺎن ﻣﯽداﺷﺖ.
3و در ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﯿﻮه زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ وی آﻣﺪه ﻣﯽﮔﻔﺖ ،داد ﻣﺮا از دﺷﻤﻨﻢ ﺑﮕﯿﺮ4 .و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ
وی اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻨﻤﻮد؛ وﻟﮑﻦ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ و از ﻣﺮدم ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارم،
5ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﯿﻮه زن ﻣﺮا زﺣﻤﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ داد او ﻣﯽرﺳﻢ ،ﻣﺒﺎدا ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آﻣﺪه ،ﻣﺮا ﺑﻪ رﻧﺞ
آورد6 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ داور ﺑﯽاﻧﺼﺎف ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ 7و آﯾﺎ ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮد
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را ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﺪو اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دادرﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن دﯾﺮ ﻏﻀﺐ ﺑﺎﺷﺪ؟
8ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی دادرﺳﯽ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﭘﺴﺮ اﻧﺴـﺎن آﯾـﺪ ،آﯾﺎ
اﯾﻤـﺎن را ﺑﺮ زﻣﯿـﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ؟«
9و اﯾﻦ ﻣﺜﻞ را آورد ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎدل ﺑﻮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮان را
ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ 10ﮐﻪ »دو ﻧﻔﺮ ﯾﮑﯽ ﻓﺮﯾﺴﯽ و دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺟﮕﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ11 .آن
ﻓﺮﯾﺴﯽ اﯾﺴﺘﺎده ،ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎ ﺧﻮد دﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮ را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﺣﺮﯾﺺ
و ﻇﺎﻟﻢ و زﻧﺎﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻧﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮ12 .ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ روزه ﻣﯽدارم و از آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ده ﯾﮏ ﻣﯽدﻫﻢ13 .اﻣﺎ آن ﺑﺎﺟﮕﯿﺮ دور اﯾﺴﺘﺎده ،ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد زده ﮔﻔﺖ ،ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺗﺮﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ14 .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ ،ﻋﺎدل ﮐﺮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد رﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﻼف آن دﯾﮕﺮ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮازد ،ﭘﺴﺖ
ﮔﺮدد و ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻓﺮوﺗﻦ ﺳﺎزد ،ﺳﺮاﻓﺮازی ﯾﺎﺑﺪ«.
15ﭘﺲ اﻃﻔﺎل را ﻧﯿﺰ ﻧﺰد وی آوردﻧﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﺬارد .اﻣﺎ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ،
اﯾﺸﺎن را ﻧﻬﯿﺐ دادﻧﺪ16 .وﻟﯽ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﭽﻪﻫﺎ را واﮔﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ آﯾﻨﺪ و
اﯾﺸﺎن را ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺜﻞ اﯾﻨﻬﺎ اﺳﺖ17 .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﺮ ﮐﻪ
ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا را ﻣﺜﻞ ﻃﻔﻞ ﻧﭙﺬﯾﺮد ،داﺧﻞ آن ﻧﮕﺮدد«.
18و ﯾﮑﯽ از رؤﺳﺎ از وی ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺎد ﻧﯿﮑﻮ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ را
وارث ﮔﺮدم؟« 19ﻋﯿﺴﯽ وی را ﮔﻔﺖ» :از ﺑﻬﺮ ﭼﻪ ﻣﺮا ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﯿﮑﻮ
ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ20 .اﺣﮑﺎم را ﻣﯽداﻧﯽ :زﻧﺎ ﻣﮑﻦ ،ﻗﺘﻞ ﻣﮑﻦ ،دزدی ﻣﻨﻤﺎ ،ﺷﻬﺎدت دروغ
ﻣﺪه و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﻣﺤﺘﺮم دار21 «.ﮔﻔﺖ» :ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ را از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪام«.
22ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﻫﻨﻮز ﺗﻮ را ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ داری ﺑﻔﺮوش و ﺑﻪ
ﻓﻘﺮا ﺑﺪه ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﮔﻨﺠﯽ ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ؛ ﭘﺲ آﻣﺪه ﻣﺮا ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﻦ23 «.ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ
ﻣﺤﺰون ﮔﺸﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺮاوان داﺷﺖ24 .اﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻮن او را ﻣﺤﺰون دﯾﺪ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ دﺷﻮار
اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﻨﺪان داﺧﻞ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺷﻮﻧﺪ25 .زﯾﺮا ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺷﺘﺮ از ﺳﻮراخ ﺳﻮزن آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ از
دﺧﻮل دوﻟﺘﻤﻨﺪی در ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا26 «.اﻣﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ؟« 27او
ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ«.
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28ﭘﻄﺮس ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﭘﯿﺮوی ﺗﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ29 «.ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ زن ﯾﺎ ﺑﺮادران ﯾﺎ اوﻻد را ﺑﺠﻬﺖ
ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺗﺮک ﮐﻨﺪ30 ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺎﺑﺪ و در ﻋﺎﻟﻢ آﯾﻨﺪه ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ
را«.
31ﭘﺲ آن دوازده را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽروﯾﻢ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن
اﻧﺒﯿﺎ درﺑﺎره ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ32 .زﯾﺮا ﮐﻪ او را ﺑﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺘﻬﺰا و ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﮐﺮده ،آب دﻫﺎن ﺑﺮ وی اﻧﺪاﺧﺘﻪ33 ،و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زده ،او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ
و در روز ﺳﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ34 «.اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از اﯾﺸﺎن
ﻣﺨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،درک ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
35و ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ارﯾﺤﺎ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻮری ﺑﺠﻬﺖ ﮔﺪاﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد36 .و ﭼﻮن ﺻﺪای
ﮔﺮوﻫﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ؟« 37ﮔﻔﺘﻨﺪش»:ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی درﮔﺬر
اﺳﺖ38 «.در ﺣﺎل ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورده ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﯿﺴﯽ ،ای ﭘﺴﺮ داود ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ39 «.و ﻫﺮﭼﻨﺪ
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،او را ﻧﻬﯿﺐ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد ،او ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد ﮐﻪ »ﭘﺴﺮ
داودا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ40 «.آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ اﯾﺴﺘﺎده ،ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ او را ﻧﺰد وی ﺑﯿﺎورﻧﺪ .و ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪ از وی ﭘﺮﺳﯿﺪه41 ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﮑﻨﻢ؟« ﻋﺮض ﮐﺮد» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﯿﻨﺎ ﺷﻮم«.
42ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﻨﺎ ﺷﻮ ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ داده اﺳﺖ43 «.در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺧﺪا را
ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﻨﺎن از ﻋﻘﺐ او اﻓﺘﺎد و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدم ﭼﻮن اﯾﻦ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺧﺪا را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.

19

ﭘﺲ وارد ارﯾﺤﺎ ﺷﺪه ،از آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ2 .ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ زﮐﯽ ﻧﺎم ﮐﻪ رﺋﯿﺲ

ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان و دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺑﻮد3 ،ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﺴﺖ و از ﮐﺜﺮت ﺧﻠﻖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻮﺗﺎه
ﻗﺪ ﺑﻮد4 .ﭘﺲ ﭘﯿﺶ دوﯾﺪه ﺑﺮ درﺧﺖ اﻓﺮاﻏﯽ ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از آن راه
ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ5 .و ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ آن ﻣﮑﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،او را دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :ای زﮐﯽ ﺑﺸﺘﺎب و
ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﯿﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوز در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻧﻢ6 «.ﭘﺲ ﺑﻪ زودی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪه ،او را ﺑﻪ ﺧﺮﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

ﮐﺘﺎب ﻟﻮﻗﺎ  /ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ

1517

7و ﻫﻤﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﻬﻤﻪﮐﻨﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ8 «.اﻣﺎ زﮐﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :اﻟﺤﺎل ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﻒ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻘﺮا
ﻣﯽدﻫﻢ و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺎﺣﻖ از ﮐﺴﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪو رد ﻣﯽﮐﻨﻢ9 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ:
»اﻣﺮوز ﻧﺠﺎت در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﻢ ﭘﺴﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﺖ10 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮ
اﻧﺴﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻤﺸﺪه را ﺑﺠﻮﯾﺪ و ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ«.
11و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،او ﻣﺜﻠﯽ زﯾﺎد ﮐﺮده آورد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد و
اﯾﺸﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ12 .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺷﺨﺼﯽ
ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻪ دﯾﺎر ﺑﻌﯿﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﺪ13 .ﭘﺲ ده ﻧﻔﺮ از ﻏﻼﻣﺎن
ﺧﻮد را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ده ﻗﻨﻄﺎر ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺮده ﻓﺮﻣﻮد ،ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ14 .اﻣﺎ اﻫﻞ وﻻﯾﺖ او ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
او را دﺷﻤﻦ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،اﯾﻠﭽﯿﺎن در ﻋﻘﺐ او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﮐﻨﺪ.
»15و ﭼﻮن ﻣﻠﮏ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ آن ﻏﻼﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻘﺪ
ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﭼﻪ ﺳﻮد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ16 .ﭘﺲ اوﻟﯽ آﻣﺪه ﮔﻔﺖ ،ای آﻗﺎ
ﻗﻨﻄﺎر ﺗﻮ ده ﻗﻨﻄﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﻔﻊ آورده اﺳﺖ17 .ﺑﺪو ﮔﻔﺖ ،آﻓﺮﯾﻦ ای ﻏﻼم ﻧﯿﮑﻮ؛ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻢ اﻣﯿﻦ
ﺑﻮدی ،ﺑﺮ ده ﺷﻬﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮ18 .و دﯾﮕﺮی آﻣﺪه ﮔﻔﺖ ،ای آﻗﺎ ﻗﻨﻄﺎر ﺗﻮ ﭘﻨﺞ ﻗﻨﻄﺎر ﺳﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.
19او را ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻦ20 .و ﺳﻮﻣﯽ آﻣﺪه ﮔﻔﺖ ،ای آﻗﺎ اﯾﻨﮏ ﻗﻨﻄﺎر ﺗﻮ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ ،آن را در ﭘﺎرﭼﻪای ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪام21 .زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮد ﺗﻨﺪﺧﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﯽ .آﻧﭽﻪ
ﻧﮕﺬاردهای ،ﺑﺮﻣﯽداری و از آﻧﭽﻪ ﻧﮑﺎﺷﺘﻪای درو ﻣﯽﮐﻨﯽ22 .ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ ،از زﺑﺎن ﺧﻮدت ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺘﻮی
ﻣﯽدﻫﻢ ،ای ﻏﻼم ﺷﺮﯾﺮ .داﻧﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮد ﺗﻨﺪﺧﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽدارم آﻧﭽﻪ را ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪام و
درو ﻣﯽﮐﻨﻢ آﻧﭽﻪ را ﻧﭙﺎﺷﯿﺪهام23 .ﭘﺲ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺮا ﻧﺰد ﺻﺮاﻓﺎن ﻧﮕﺬاردی ﺗﺎ ﭼﻮن آﯾﻢ آن را
ﺑﺎ ﺳﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟ 24ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻗﻨﻄﺎر را از اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ده
ﻗﻨﻄﺎر ﺑﺪﻫﯿﺪ25 .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،وی ده ﻗﻨﻄﺎر دارد26 .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ دارد
داده ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺪارد آﻧﭽﻪ دارد ﻧﯿﺰ از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ27 .اﻣﺎ آن دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ«.
28و ﭼﻮن اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ29 .و ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺖ ﻓﺎﺟﯽ و
ﺑﯿﺖ ﻋﻨﯿﺎ ﺑﺮ ﮐﻮه ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ زﯾﺘﻮن رﺳﯿﺪ ،دو ﻧﻔﺮ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎده30 ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ آن
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ﻗﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺑﺮوﯾﺪ و ﭼﻮن داﺧﻞ آن ﺷﺪﯾﺪ ،ﮐﺮه اﻻﻏﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﺮ آن ﻫﺮﮔﺰ ﺳﻮار ﻧﺸﺪه .آن را ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﯿﺎورﯾﺪ31 .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﯾﺪ ،ﭼﺮا اﯾﻦ را
ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ وی ﮔﻮﯾﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻻزم دارد32 «.ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن رﻓﺘﻪ آن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ33 .و ﭼﻮن ﮐﺮه را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﮐﺮه را ﺑﺎز
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟« 34ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻻزم دارد35 «.ﭘﺲ او را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ آوردﻧﺪ و رﺧﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﮐﺮه اﻓﮑﻨﺪه ،ﻋﯿﺴﯽ را ﺳﻮار ﮐﺮدﻧﺪ36 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﻣﯽرﻓﺖ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در راه
ﻣﯽﮔﺴﺘﺮدﻧﺪ.
37و ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺮازﯾﺮی ﮐﻮه زﯾﺘﻮن رﺳﯿﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺷﺎدی ﮐﺮده ،ﺑﻪ آواز
ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺪا را ﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻦ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﺗﯽ ﮐﻪ از او دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ38 .و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد آن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ؛ ﺳﻼﻣﺘﯽ در آﺳﻤﺎن و ﺟﻼل در اﻋﻠﯽ'ﻋﻠﯿﯿﻦ
ﺑﺎد39 «.آﻧﮕﺎه ﺑﻌﻀـﯽ از ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن از آن ﻣﯿﺎن ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ﺷﺎﮔـﺮدان ﺧﻮد را ﻧﻬﯿﺐ ﻧﻤﺎ«.
40او در ﺟـﻮاب اﯾﺸـﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺷﻤـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾـﻢ اﮔـﺮ اﯾﻨﻬـﺎ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮﻧـﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨـﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﻪ
ﺻﺪا آﯾﻨﺪ«.
41و ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،ﺷﻬﺮ را ﻧﻈﺎره ﮐﺮد ﺑﺮ آن ﮔﺮﯾﺎن ﮔﺸﺘﻪ42 ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺧﻮد ،آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻻﮐﻦ اﻟﺤﺎل از ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎن
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ43 .زﯾﺮا اﯾﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﮔﺮد ﺗﻮ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺗﻮ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ،از
ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد44 .و ﺗﻮ را و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را در اﻧﺪرون ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﺎک ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﮑﻨﺪ و
در ﺗﻮ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺳﻨﮕﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺎم ﺗﻔﻘﺪ ﺧﻮد را ﻧﺪاﻧﺴﺘﯽ«.
45و ﭼﻮن داﺧﻞ ﻫﯿﮑﻞ ﺷﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺮون
ﻧﻤﻮدن آﻏﺎز ﮐﺮد46 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ آن
را ﻣﻐﺎره دزدان ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ47 «.و ﻫﺮ روز در ﻫﯿﮑﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد ،اﻣﺎ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﺎﺗﺒﺎن و اﮐﺎﺑﺮ
ﻗﻮم ﻗﺼﺪ ﻫﻼک ﻧﻤﻮدن او ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ48 .و ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮ او آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ از او ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.
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روزی از آن روزﻫﺎ واﻗﻊ ﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﻗﻮم را در ﻫﯿﮑﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺑﺸﺎرت

ﻣﯽداد ﮐﻪ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺦ آﻣﺪه2 ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﺪرت اﯾﻦ
ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﺗﻮ داده اﺳﺖ؟« 3در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از
ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ4 .ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺤﯿﯽ از آﺳﻤﺎن ﺑﻮد ﯾﺎ از ﻣﺮدم؟« 5اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﮔﺮ ﮔﻮﯾﯿﻢ از آﺳﻤﺎن ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﺮا ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﯾﺪ؟ 6و اﮔﺮ ﮔﻮﯾﯿﻢ از
اﻧﺴﺎن ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻣﺎ را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﻧﺒﯽ اﺳﺖ7 «.ﭘﺲ ﺟﻮاب دادﻧﺪ
ﮐﻪ »ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ از ﮐﺠﺎ ﺑﻮد8 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ
ﭼﻪ ﻗﺪرت ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورم«.
9و اﯾﻦ ﻣﺜﻞ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻦ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ »ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻏﺮس ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎﻧﺶ
ﺳﭙﺮده ،ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی ﺳﻔﺮ ﮐﺮد10 .و در ﻣﻮﺳﻢ ،ﻏﻼﻣﯽ ﻧﺰد ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از ﻣﯿﻮه ﺑﺎغ ﺑﺪو
ﺳﭙﺎرﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن او را زده ،ﺗﻬﯽدﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ11 .ﭘﺲ ﻏﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ رواﻧﻪ ﻧﻤﻮد .او را ﻧﯿﺰ
ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زده ،و ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﮐﺮده ،ﺗﻬﯽدﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ12 .و ﺑﺎز ﺳﻮﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد .او را ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺮوح
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ13 .آﻧﮕﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎغ ﮔﻔﺖ ،ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﭘﺴﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺷﺎﯾﺪ
ﭼﻮن او را ﺑﯿﻨﻨﺪ اﺣﺘﺮام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد14 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن او را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﻔﮑﺮﮐﻨﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ
وارث ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ او را ﺑﮑﺸﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﯿﺮاث از آن ﻣﺎ ﮔﺮدد15 .در ﺣﺎل او را از ﺑﺎغ ﺑﯿﺮون اﻓﮑﻨﺪه،
ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎغ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ 16او ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن را ﻫﻼک ﮐﺮده ،ﺑﺎغ
را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﭙﺮد «.ﭘﺲ ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺣﺎﺷﺎ«.
17ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺳﻨﮕﯽ را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎران رد
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺳﺮ زاوﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ 18و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺳﻨﮓ اﻓﺘﺪ ﺧﺮد ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ آن ﺑﺮ ﮐﺴﯽ
ﺑﯿﻔﺘﺪ او را ﻧﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ؟« 19آﻧﮕﺎه رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ او را
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ از ﻗﻮم ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﻞ را درﺑﺎره اﯾﺸﺎن زده ﺑﻮد.
20و ﻣﺮاﻗﺐ او ﺑﻮده ،ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﻨﯽ از او ﮔﺮﻓﺘﻪ،
او را ﺑﻪ ﺣﮑﻢ و ﻗﺪرت واﻟﯽ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ21 .ﭘﺲ از او ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﯽ و از ﮐﺴﯽ روداری ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺻﺪق
ﻣﯽآﻣﻮزی22 .آﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟« 23او ﭼﻮن ﻣﮑﺮ اﯾﺸﺎن را درک
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ﮐﺮد ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﺮای ﭼﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ 24دﯾﻨﺎری ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .ﺻﻮرت و
رﻗﻤﺶ از ﮐﯿﺴﺖ؟« اﯾﺸﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از ﻗﯿﺼﺮ اﺳﺖ25 «.او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﻣﺎل ﻗﯿﺼﺮ
را ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮ رد ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺎل ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﺪا26 «.ﭘﺲ ﭼﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ او را ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم
ﻣﻠﺰم ﺳﺎزﻧﺪ ،از ﺟﻮاب او در ﻋﺠﺐ ﺷﺪه ،ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
27و ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺪوﻗﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،از وی ﺳﺆال ﮐﺮده28 ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ای اﺳﺘﺎد ،ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮادری ﮐﻪ زن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻤﯿﺮد و
ﺑﯽاوﻻد ﻓﻮت ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮادرش آن زن را ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻧﺴﻠﯽ آورد29 .ﭘﺲ ﻫﻔﺖ
ﺑﺮادر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اوﻟﯽ زن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اوﻻد ﻧﺎآورده ،ﻓﻮت ﺷﺪ30 .ﺑﻌﺪ دوﻣﯿﻦ آن زن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او ﻧﯿﺰ
ﺑﯽاوﻻد ﺑﻤﺮد31 .ﭘﺲ ﺳﻮﻣﯿﻦ او را ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ و ﻫﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎآورده ،ﻣﺮدﻧﺪ32 .و
ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪ ،آن زن ﻧﯿﺰ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ33 .ﭘﺲ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ،زن ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻫﺮ ﻫﻔﺖ او را داﺷﺘﻨﺪ؟«
34ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﮑﺎح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮑﺎح ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
35ﻟﯿﮑﻦ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻋﺎﻟﻢ و ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻧﮑﺎح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ
ﻧﮑﺎح ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ36 .زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﭘﺴﺮان
ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭘﺴﺮان ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ37 .و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ،ﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ذﮐﺮ
ﺑﻮﺗﻪ ﻧﺸﺎن داد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺧﺪای اﺳﺤﺎق و ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﺧﻮاﻧﺪ38 .و ﺣﺎل
آﻧﮑﻪ ﺧﺪای ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪای زﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﻧﺰد او زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ39 «.ﭘﺲ ﺑﻌﻀﯽ
از ﮐﺎﺗﺒﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ،ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﯽ40 «.و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺟﺮأت آن ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ
از وی ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻨﺪ.
41ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺴﺮ داود اﺳﺖ 42و ﺧﻮد داود در ﮐﺘﺎب
زﺑﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻦ 43ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ را ﭘﺎیاﻧﺪاز
ﺗﻮ ﺳﺎزم؟ 44ﭘﺲ ﭼﻮن داود او را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺴﺮ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟«
45و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ»46 :ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ از ﮐﺎﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺮاﻣﯿﺪن در ﻟﺒﺎس دراز را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ و ﺳﻼم در ﺑﺎزارﻫﺎ و ﺻﺪر ﮐﻨﺎﯾﺲ و ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﺿﯿﺎﻓﺘﻬﺎ
را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ47 .و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻮه زﻧﺎن را ﻣﯽﺑﻠﻌﻨﺪ و ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ رﯾﺎﮐﺎری ﻃﻮل ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ
ﻋﺬاب ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ«.
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و ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ،دوﻟﺘﻤﻨﺪاﻧﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮد را در ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ2 .و

ﺑﯿﻮه زﻧﯽ ﻓﻘﯿﺮ را دﯾﺪ ﮐﻪ دو ﻓﻠﺲ در آﻧﺠﺎ اﻧﺪاﺧﺖ3 .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻮه
ﻓﻘﯿﺮ از ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺪاﺧﺖ4 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﺸﺎن از زﯾﺎدﺗﯽ ﺧﻮد در ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﺪا اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ،
ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ زن از اﺣﺘﯿﺎج ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﻮﯾﺶ را اﻧﺪاﺧﺖ«.
5و ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ ذﮐﺮ ﻫﯿﮑﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺧﻮب و ﻫﺪاﯾﺎ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﻔﺖ»6 :اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺳﻨﮕﯽ ﮔﺬارده ﻧﺸﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
زﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 «.و از او ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ﭘﺲ اﯾﻦ اﻣﻮر ﮐﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﭼﯿﺴﺖ؟« 8ﮔﻔﺖ» :اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺮاه ﻧﺸﻮﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻣﻦ آﻣﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ و وﻗﺖ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﻣﺮوﯾﺪ9 .و ﭼﻮن
اﺧﺒﺎر ﺟﻨﮕﻬﺎ و ﻓﺴﺎدﻫﺎ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﻣﻀﻄﺮب ﻣﺸﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ وﻗﻮع اﯾﻦ اﻣﻮر اول ﺿﺮور اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ
اﻧﺘﻬﺎدر ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ«.
10ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد11 .و
زﻟﺰﻟﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ در ﺟﺎﯾﻬﺎ و ﻗﺤﻄﯿﻬﺎ و وﺑﺎﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک و ﻋﻼﻣﺎت ﺑﺰرگ از آﺳﻤﺎن
ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ12 .و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ دﺳﺖاﻧﺪازی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺟﻔﺎ ﻧﻤﻮده ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﮐﻨﺎﯾﺲ و زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﭙﺮد و در ﺣﻀﻮر ﺳﻼﻃﯿﻦ و ﺣﮑﺎم ﺑﺠﻬﺖ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد13 .و اﯾﻦ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ14 .ﭘﺲ در دﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺠﺖ آوردن،
ﭘﯿﺸﺘﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ15 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ زﺑﺎﻧﯽ و ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آن
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮد16 .و ﺷﻤﺎ را واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺮادران و ﺧﻮﯾﺸﺎن و دوﺳﺘﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد و ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ17 .و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻧﻔﺮت
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد18 .وﻟﮑﻦ ﻣﻮﯾﯽ از ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ19 .ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺒﺮ درﯾﺎﺑﯿﺪ.
»20و ﭼﻮن ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺮاﺑﯽ آن
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ21 .آﻧﮕﺎه ﻫﺮ ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺮون
رود و ﻫﺮ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮد ،داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﻮد22 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ اﯾﺎم اﻧﺘﻘﺎم ،ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﮑﺘﻮب
اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد23 .ﻟﯿﮑﻦ وای ﺑﺮ آﺑﺴﺘﻨﺎن و ﺷﯿﺮدﻫﻨﺪﮔﺎن در آن اﯾﺎم ،زﯾﺮا ﺗﻨﮕﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ روی
زﻣﯿﻦ و ﻏﻀﺐ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺣﺎدث ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ22 .و ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﯿﻊ
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اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎﯾﻤﺎل اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
رﺳﺪ.
»25و در آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻋﻼﻣﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺗﻨﮕﯽ و ﺣﯿﺮت از ﺑﺮای
اﻣﺖﻫﺎ روی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺷﻮرﯾﺪن درﯾﺎ و اﻣﻮاﺟﺶ26 .و دﻟﻬﺎی ﻣﺮدم ﺿﻌﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد از
ﺧﻮف و اﻧﺘﻈﺎر آن وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮرﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻗﻮات آﺳﻤﺎن ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
27و آﻧﮕﺎه ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﺮی ﺳﻮار ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﻮت و ﺟﻼل ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽآﯾﺪ.
»28و ﭼﻮن اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺸﻮد ،راﺳﺖ ﺷﺪه ،ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ
ﺧﻼﺻﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ29 «.و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻠﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ و ﺳﺎﯾﺮ درﺧﺘﺎن را
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ30 ،ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.

31

و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.
32ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ اﻣﻮر واﻗﻊ ﻧﺸﻮد ،اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ33 .آﺳﻤﺎن و
زﻣﯿﻦ زاﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ زاﯾﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»34ﭘﺲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺒﺎدا دﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ از ﭘﺮﺧﻮری و ﻣﺴﺘﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی دﻧﯿﻮی،
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮔﺮدد و آن روز ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ آﯾﺪ35 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺜﻞ داﻣﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ36 .ﭘﺲ در ﻫﺮ وﻗﺖ دﻋﺎ ﮐﺮده ،ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﺪ و در ﺣﻀﻮر ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ37 «.و روزﻫﺎ را
در ﻫﯿﮑﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد و ﺷﺒﻬﺎ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،در ﮐﻮه ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ زﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد38 .و ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد
ﻗﻮم ﻧﺰد وی در ﻫﯿﮑﻞ ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻼم او را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.

22

و ﭼﻮن ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﺢ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ2 ،رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و

ﮐﺎﺗﺒﺎن ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻗﻮم ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
3اﻣﺎ ﺷﯿﻄﺎن در ﯾﻬﻮدای ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ اﺳﺨﺮﯾﻮﻃﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن دوازده ﺑﻮد داﺧﻞ ﮔﺸﺖ4 ،و
او رﻓﺘﻪ ﺑﺎ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﺳﺮداران ﺳﭙﺎه ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ او را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ5 .اﯾﺸﺎن
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ﺷﺎد ﺷﺪه ،ﺑﺎ او ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ وی دﻫﻨﺪ6 .و او ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ،در ﺻﺪد ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮآﻣﺪ ﮐﻪ
اورا در ﻧﻬﺎﻧﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
7اﻣﺎ ﭼﻮن روز ﻓﻄﯿﺮ ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺼﺢ را ذﺑﺢ ﮐﻨﻨﺪ رﺳﯿﺪ8 ،ﭘﻄﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ را
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﻓﺼﺢ را ﺑﺠﻬﺖ ﻣﺎ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﯾﻢ9 «.ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :در ﮐﺠﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﯿﻢ؟« 10اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺳﺒﻮی
آب ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ او درآﯾﺪ ،از ﻋﻘﺐ وی ﺑﺮوﯾﺪ11 ،و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻮﯾﯿﺪ،
اﺳﺘﺎد ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ در آن ﻓﺼﺢ را ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺑﺨﻮرم12 .او
ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪای ﺑﺰرگ و ﻣﻔﺮوش ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد؛ در آﻧﺠﺎ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ13 «.ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻓﺼﺢ را آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
14و ﭼﻮن وﻗﺖ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ دوازده رﺳﻮل ﺑﻨﺸﺴﺖ15 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﺷﺘﯿﺎق ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ
داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از زﺣﻤﺖ دﯾﺪﻧﻢ ،اﯾﻦ ﻓﺼﺢ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮرم16 .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ از اﯾﻦ دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﯽﺧﻮرم ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺗﻤﺎم ﺷﻮد17 «.ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻟﻪای ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺷﮑﺮ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ را
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ18 .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻧﯿﺎﯾﺪ ،از ﻣﯿﻮه ﻣﻮ
دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪ19 «.و ﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺷﮑﺮ ﻧﻤﻮد و ﭘﺎره ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ
ﺟﺴﺪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ داده ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻦ ﺑﺠﺎ آرﯾﺪ20 «.و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم ﭘﯿﺎﻟﻪ را
ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ در ﺧﻮن ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد21 .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻨﮏ
دﺳﺖ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ در ﺳﻔﺮه اﺳﺖ22 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ
ﻣﻘﺪر اﺳﺖ ،ﻣﯽرود ﻟﯿﮑﻦ وای ﺑﺮ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ«.
23آﻧﮕﺎه از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪن ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﮑﻨﺪ؟ 24و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﺰاﻋﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ25 .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼﻃﯿﻦ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﺮوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﮑﺎم ﺧﻮد را وﻟﯽﻧﻌﻤﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
26ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺸﻮا ﭼﻮن ﺧﺎدم27 .زﯾﺮا
ﮐﺪامﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ؟ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﺸﯿﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﭼﻮن ﺧﺎدم ﻫﺴﺘﻢ28 .و ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﻣﺘﺤﺎﻧﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺳﺮ ﺑﺮدﯾﺪ29 .و ﻣﻦ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪرم ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮد30 ،ﺗﺎ در
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ﻣﻠﮑﻮت ﻣﻦ از ﺧﻮان ﻣﻦ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯿﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ دوازده ﺳﺒﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داوری
ﮐﻨﯿﺪ«.
31ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﻤﻌﻮن ،ای ﺷﻤﻌﻮن ،اﯾﻨﮏ ﺷﯿﻄﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﭼﻮن ﮔﻨﺪم
ﻏﺮﺑﺎل ﮐﻨﺪ32 ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ دﻋﺎ ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻤﺎﻧﺖ ﺗﻠﻒ ﻧﺸﻮد؛ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﯽ
ﺑﺮادران ﺧﻮد را اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎ33 «.ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮوم ﺣﺘﯽ در زﻧﺪان و در
ﻣﻮت34 «.ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ای ﭘﻄﺮس ،اﻣﺮوز ﺧﺮوس ﺑﺎﻧﮓ ﻧﺰده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﮑﺎر
ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ35 «.و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﯽﮐﯿﺴﻪ و ﺗﻮﺷﻪدان و
ﮐﻔﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺤﺘﺎج ﺷﺪﯾﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﯿﭻ36 «.ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻟﯿﮑﻦ اﻵن ﻫﺮ
ﮐﻪ ﮐﯿﺴﻪ دارد ،آن را ﺑﺮدارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺷﻪدان را و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺪارد ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ،آن را ﺑﺨﺮد37 .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ
ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻦ اﺳﺖ ،اﻧﻘﻀﺎ دارد38 «.ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﻨﮏ دو ﺷﻤﺸﯿﺮ «.ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ«.
39و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﮐﻮه زﯾﺘﻮن رﻓﺖ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ از ﻋﻘﺐ او رﻓﺘﻨﺪ40 .و
ﭼﻮن ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻊ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در اﻣﺘﺤﺎن ﻧﯿﻔﺘﯿﺪ41 «.و او از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﺮﺗﺎپ ﺳﻨﮕﯽ دور ﺷﺪه ،ﺑﻪ زاﻧﻮ درآﻣﺪ و دﻋﺎ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»42 :ای ﭘﺪر اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ
را از ﻣﻦ ﺑﮕﺮدان ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اراده ﺗﻮ43 «.و ﻓﺮﺷﺘﻪای از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ او ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺪه ،او را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد44 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪه اﻓﺘﺎده ،ﺑﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﻠﯿﻎﺗﺮ دﻋﺎ ﮐﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺮق او ﻣﺜﻞ
ﻗﻄﺮات ﺧﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽرﯾﺨﺖ45 .ﭘﺲ از دﻋﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻧﺰد ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد آﻣﺪه ،اﯾﺸﺎن را
از ﺣﺰن در ﺧﻮاب ﯾﺎﻓﺖ46 .ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﭼﻪ در ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در
اﻣﺘﺤﺎن ﻧﯿﻔﺘﯿﺪ!«
47و ﺳﺨﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺪﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از آن دوازده ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا ﻧﺎم
داﺷﺖ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻪ ،ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪ ﺗﺎ او را ﺑﺒﻮﺳﺪ48 .و ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮدا آﯾﺎ
ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟« 49رﻓﻘﺎﯾﺶ ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ:
»ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺰﻧﯿﻢ؟« 50و ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ،ﻏﻼم رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ را زده ،ﮔﻮش راﺳﺖ او را از ﺗﻦ
ﺟﺪا ﮐﺮد51 .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ «.و ﮔﻮش او را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮده ،ﺷﻔﺎ داد.
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52ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﺳﺮداران ﺳﭙﺎه ﻫﯿﮑﻞ و ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد او آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﮔﻔﺖ» :ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮ دزد ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ و ﭼﻮﺑﻬﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﺪ53 .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روزه در ﻫﯿﮑﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺑﻮدم دﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ دراز ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ و ﻗﺪرت ﻇﻠﻤﺖ«.
54ﭘﺲ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮای رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ آوردﻧﺪ و ﭘﻄﺮس از دور از ﻋﻘﺐ ﻣﯽآﻣﺪ.
55و ﭼﻮن در ﻣﯿﺎن اﯾﻮان آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ،ﮔﺮدش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﻄﺮس در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺸﺴﺖ.
56آﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺰﮐﯽ ﭼﻮن او را در روﺷﻨﯽ آﺗﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ دﯾﺪ ،ﺑﺮ او ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﻢ
ﺑﺎ او ﻣﯽﺑﻮد57 «.او وی را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ای زن او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ58 «.ﺑﻌﺪ از زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی او را
دﯾﺪه ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ از اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﯽ «.ﭘﻄﺮس ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮد ،ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ59 «.و ﭼﻮن ﺗﺨﻤﯿﻨﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ
ﮔﺬﺷﺖ ،ﯾﮑﯽدﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻼﺷﮏ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ از رﻓﻘﺎی او اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ«.
60ﭘﻄﺮس ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮد ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟« در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺧﺮوس
ﺑﺎﻧﮓ زد61 .آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ روﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺑﻪ ﭘﻄﺮس ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪ .ﭘﺲ ﭘﻄﺮس آن ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آورد ﮐﻪ "ﻗﺒﻞ از ﺑﺎﻧﮓ زدن ﺧﺮوس ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮا اﻧﮑﺎر ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد".
62ﭘﺲ ﭘﻄﺮس ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،زارزار ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ.
63و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،او را ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زده ،اﺳﺘﻬﺰا ﻧﻤﻮدﻧﺪ64 .و ﭼﺸﻢ او را
ﺑﺴﺘﻪ ﻃﭙﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ روﯾﺶ زدﻧﺪ و از وی ﺳﺆال ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﺒﻮت ﮐﻦ! ﮐﻪ ﺗﻮ را زده اﺳﺖ؟« 65و
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ.
66و ﭼﻮن روز ﺷﺪ ،اﻫﻞ ﺷﻮرای ﻗﻮم ﯾﻌﻨﯽ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﺎﺗﺒﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه ،در ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﻮد او را آورده67 ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ «.او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﯾﻢ
ﻣﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد68 .و اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﺳﺆال ﮐﻨﻢ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﯿﺪ و ﻣﺮا رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ69 .ﻟﯿﮑﻦ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﻗﻮت ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ70 «.ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺲ ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا
ﻫﺴﺘﯽ؟« او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ71 «.ﮔﻔﺘﻨﺪ» :دﯾﮕﺮ ﻣﺎ را ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ
ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ؟ زﯾﺮا ﺧﻮد از زﺑﺎﻧﺶ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ«.
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ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،او را ﻧﺰد ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺑﺮدﻧﺪ2 .و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮ

او آﻏﺎز ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﻮم را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺟﺰﯾﻪ دادن ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮ
ﻣﻨﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﯿﺢ و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ3 «.ﭘﺲ ﭘﯿﻼﻃﺲ از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮد ﻫﺴﺘﯽ؟« او در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ4 «.آﻧﮕﺎه ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺑﻪ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و
ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »در اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﯿﭻ ﻋﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ5 «.اﯾﺸﺎن ﺷﺪت ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻗﻮم را
ﻣﯽﺷﻮراﻧﺪ و در ﺗﻤﺎم ﯾﻬﻮدﯾﻪ از ﺟﻠﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ«.
6ﭼﻮن ﭘﯿﻼﻃﺲ ﻧﺎم ﺟﻠﯿﻞ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ »آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺟﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ؟« 7و ﭼﻮن ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﺪ ﮐﻪ از وﻻﯾﺖ ﻫﯿﺮودﯾﺲ اﺳﺖ او را ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﯿﺮودﯾﺲ در آن اﯾﺎم در اورﺷﻠﯿﻢ
ﺑﻮد8 .اﻣﺎ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ را دﯾﺪ ،ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺷﺎد ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی ﺑﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
او را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻬﺮت او را ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد و ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰهای از او ﺑﯿﻨﺪ9 .ﭘﺲ
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر از وی ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻟﯿﮑﻦ او ﺑﻪ وی ﻫﯿﭻ ﺟﻮاب ﻧﺪاد10 .و رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻤﺎم ﺑﺮ وی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ11 .ﭘﺲ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺧﻮد او را اﻓﺘﻀﺎح
ﻧﻤﻮده و اﺳﺘﻬﺰا ﮐﺮده ،ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻧﺰد ﭘﯿﻼﻃﺲ او را ﺑﺎز ﻓﺮﺳﺘﺎد12 .و در ﻫﻤﺎن روز
ﭘﯿﻼﻃﺲ و ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از آن در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻋﺪاوﺗﯽ ﺑﻮد.
13ﭘﺲ ﭘﯿﻼﻃﺲ روﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﺳﺮادران و ﻗﻮم را ﺧﻮاﻧﺪه14 ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻣﺮد را
ﻧﺰد ﻣﻦ آوردﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم را ﻣﯽﺷﻮراﻧﺪ .اﻟﺤﺎل ﻣﻦ او را در ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدم و از آﻧﭽﻪ ﺑﺮ او
ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﺛﺮی ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ15 .و ﻧﻪ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﻫﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎدم و اﯾﻨﮏ ﻫﯿﭻ ﻋﻤﻞ
ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ از او ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ16 .ﭘﺲ او را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮده ،رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد17 «.زﯾﺮا او را ﻻزم
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﯿﺪی ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن آزاد ﮐﻨﺪ18 .آﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :او را ﻫﻼک ﮐﻦ
و ﺑﺮاﺑﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ رﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎ19 «.و او ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺷﻮرش و ﻗﺘﻠﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،در زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد20 .ﺑﺎز ﭘﯿﻼﻃﺲ ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ21 .ﻟﯿﮑﻦ
اﯾﺸﺎن ﻓﺮﯾﺎد زده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :او را ﻣﺼﻠﻮب ﮐﻦ ،ﻣﺼﻠﻮب ﮐﻦ22 «.ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا؟ ﭼﻪ
ﺑﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﻣﻦ در او ﻫﯿﭻ ﻋﻠﺖ ﻗﺘﻞ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ .ﭘﺲ او را ﺗﺄدﯾﺐ ﮐﺮده رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ23 «.اﻣﺎ اﯾﺸﺎن
ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﻮد و آوازﻫﺎی اﯾﺸﺎن و رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﻏﺎﻟﺐ
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آﻣﺪ24 .ﭘﺲ ﭘﯿﻼﻃﺲ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﻮاﻫـﺶ اﯾﺸﺎن ﺑﺸـﻮد25 .و آن ﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺒﺐ
ﺷﻮرش و ﻗﺘﻞ در زﻧﺪان ﺣﺒﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،رﻫﺎ ﮐﺮد و ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺮد.
26و ﭼﻮن او را ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺷﻤﻌﻮن ﻗﯿﺮواﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺻﺤﺮا ﻣﯽآﻣﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺻﻠﯿﺐ را
ﺑﺮ او ﮔﺬاردﻧﺪ ﺗﺎ از ﻋﻘﺐ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺒﺮد27 .و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر از ﻗﻮم و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺑﺮای او
ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،در ﻋﻘﺐ او اﻓﺘﺎدﻧﺪ28 .آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪﺳﻮی آن زﻧﺎن روی ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای
دﺧﺘﺮان اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﻮد و اوﻻد ﺧﻮد ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻨﯿﺪ29 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ
اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﻧﺎزادﮔﺎن و رﺣﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و
ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﻧﺪادﻧﺪ30 .و در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﻠﻬﺎ ﮐﻪ
ﻣﺎ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ31 .زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﻮب ﺗﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻮب ﺧﺸﮏ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟«
32و دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ آوردﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ او ﺑﮑﺸﻨﺪ33 .و ﭼﻮن ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ آن را ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،او را در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ آن دو ﺧﻄﺎﮐﺎر ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﻃﺮف
راﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﭼﭗ او ﻣﺼﻠﻮب ﮐﺮدﻧﺪ.
34ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﯿﺎﻣﺮز ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.ﭘﺲ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی او
را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺮﻋﻪ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ35 .و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧـﺪ .و ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﯿـﺰ ﺗﻤﺴﺨﺮﮐﻨﺎن
ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :دﯾﮕﺮان را ﻧﺠﺎت داد .ﭘـﺲ اﮔـﺮ او ﻣﺴﯿﺢ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد را
ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ36 «.و ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻧﯿﺰ او را اﺳﺘﻬﺰا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آﻣﺪه ،او را ﺳﺮﮐﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ37 ،و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ
ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮد ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ده38 «.و ﺑﺮ ﺳﺮ او ﺗﻘﺼﯿﺮﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و روﻣﯽ
و ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ »اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬـﻮد«.
39و ﯾﮑﯽ از آن دو ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻣﺼﻠﻮب ﺑﺮ وی ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد را و ﻣﺎ
را ﺑﺮﻫﺎن40 «.اﻣﺎ آن دﯾﮕﺮی ﺟﻮاب داده ،او را ﻧﻬﯿﺐ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﮕﺮ ﺗﻮ از ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯽ؟
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ41 .و اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺼﺎف ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺟﺰای اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﯿﭻﮐﺎر ﺑﯽﺟﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ42 «.ﭘﺲ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد آور ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﻮد آﯾﯽ43 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻓﺮدوس
ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد«.
44و ﺗﺨﻤﯿﻨﺎ از ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺸﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻬﻢ ،ﻇﻠﻤﺖ ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ45 .و
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎرﯾﮏ ﮔﺸﺖ و ﭘﺮده ﻗﺪس از ﻣﯿﺎن ﺑﺸﮑﺎﻓﺖ46 .و ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺪا زده ،ﮔﻔﺖ» :ای
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ﭘﺪر ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ روح ﺧﻮد را ﻣﯽﺳﭙﺎرم «.اﯾﻦ را ﺑﮕﻔﺖ و ﺟﺎن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد47 .اﻣﺎ ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ ﭼﻮن
اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را دﯾﺪ ،ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮد«.

48

و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوه

ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺳﯿﻨﻪ زﻧﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ49 .و ﺟﻤﯿﻊ
آﺷﻨﺎﯾﺎن او از دور اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﻠﯿﻞ او را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻣﻮر را
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
50و اﯾﻨﮏ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺎﻣﯽ از اﻫﻞ ﺷﻮرا ﮐﻪ ﻣﺮد ﻧﯿﮑﻮ و ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮد51 ،ﮐﻪ در رأی و ﻋﻤﻞ اﯾﺸﺎن
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و از اﻫﻞ راﻣﻪ ،ﺑﻠﺪی از ﺑﻼد ﯾﻬﻮد ﺑﻮد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ،
52ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﯿﻼﻃﺲ آﻣﺪه ،ﺟﺴﺪ ﻋﯿﺴﯽ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد53 .ﭘﺲ آن را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده ،در ﮐﺘﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪ و
در ﻗﺒﺮی ﮐﻪ از ﺳﻨﮓ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮد و ﻫﯿﭻﮐﺲ اﺑﺪا در آن دﻓﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺳﭙﺮد54 .و آن روز ﺗﻬﯿﻪ
ﺑﻮد و ﺳﺒﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ55 .و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ او از ﺟﻠﯿﻞ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﭘﯽ او رﻓﺘﻨﺪ و ﻗﺒﺮ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺪن او را دﯾﺪﻧﺪ56 .ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺣﻨﻮط و ﻋﻄﺮﯾﺎت ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و روز
ﺳﺒﺖ را ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺣﮑﻢ آرام ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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ﭘﺲ در روز اول ﻫﻔﺘﻪ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺳﭙﯿﺪه ﺻﺒﺢ ،ﺣﻨﻮﻃﯽ را ﮐﻪ درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ

ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮان ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن2 .و ﺳﻨﮓ را از ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪه
دﯾﺪﻧﺪ3 .ﭼﻮن داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺟﺴﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ4 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه دو ﻣﺮد در ﻟﺒﺎس درﺧﺸﻨﺪه ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ5 .و ﭼﻮن ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪه،
ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪﺳﻮی زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا زﻧﺪه را از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﮔﺎن
ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ؟ 6در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻮد
ﺷﻤﺎ را ﺧﺒﺮ داده7 ،ﮔﻔﺖ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه،
ﻣﺼﻠﻮب ﮔﺮدد و روز ﺳﻮم ﺑﺮﺧﯿﺰد8 «.ﭘﺲ ﺳﺨﻨﺎن او را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آوردﻧﺪ.
9و از ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،آن ﯾﺎزده و دﯾﮕﺮان را از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ10 .و ﻣﺮﯾﻢ
ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ و ﯾﻮﻧﺎ و ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺎدر ﯾﻌﻘﻮب و دﯾﮕﺮ رﻓﻘﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮﻻن را از اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ11 .ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺨﻨﺎن زﻧﺎن را ﻫﺬﯾﺎن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﺪ12 .اﻣﺎ ﭘﻄﺮس ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،دوان دوان ﺑﻪ
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ﺳﻮی ﻗﺒﺮ رﻓﺖ و ﺧﻢﺷﺪه ،ﮐﻔﻦ را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ دﯾﺪ .و از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا در ﻋﺠﺐ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
رﻓﺖ.
13و اﯾﻨﮏ در ﻫﻤﺎن روز دو ﻧﻔﺮ از اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﻗﺮﯾﻪای ﮐﻪ از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺷﺼﺖ ﺗﯿﺮ ﭘﺮﺗﺎب دور ﺑﻮد و ﻋﻤﻮآس ﻧﺎم داﺷﺖ14 .و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ15 .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن در ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﺎه ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ16 .وﻟﯽ ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ او را ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ17 .او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽزﻧﯿﺪ و راه را ﺑﻪ ﮐﺪورت ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﯿﺪ؟« 18ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻮﭘﺎس ﻧﺎم داﺷﺖ در ﺟﻮاب
وی ﮔﻔﺖ» :ﻣﮕﺮ ﺗﻮ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻏﺮﯾﺐ و ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﯽ و از آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ اﯾﺎم در اﯾﻨﺠﺎ واﻗﻊ ﺷﺪ واﻗﻒ
ﻧﯿﺴﺘﯽ؟« 19ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪش» :درﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﻧﺒﯽ
و ﻗﺎدر در ﻓﻌﻞ و ﻗﻮل در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا و ﺗﻤﺎم ﻗﻮم20 ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﺣﮑﺎم ﻣﺎ او را ﺑﻪ ﻓﺘﻮای
ﻗﺘﻞ ﺳﭙﺮدﻧﺪ و او را ﻣﺼﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ21 .اﻣﺎ ﻣﺎ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اﻣﺮوز از وﻗﻮع اﯾﻦ اﻣﻮر روز ﺳﻮم اﺳﺖ22 ،و ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺎن ﻣﺎ
ﻫﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﯿﺮت اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻣﺪادان ﻧﺰد ﻗﺒﺮ رﻓﺘﻨﺪ23 ،و ﺟﺴﺪ او را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را در رؤﯾﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ او زﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ24 .و ﺟﻤﻌﯽ از رﻓﻘﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ رﻓﺘﻪ،
آن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ زﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ او را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ«.
25او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﯽﻓﻬﻤﺎن و ﺳﺴﺖدﻻن از اﯾﻤﺎن آوردن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻧﺒﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
26آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻦ زﺣﻤﺎت را ﺑﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻼل ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ؟« 27ﭘﺲ از ﻣﻮﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ
اﻧﺒﯿﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮده ،اﺧﺒﺎر ﺧﻮد را در ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺐ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺷﺮح ﻓﺮﻣﻮد.
28و ﭼﻮن ﺑﻪ آن دﻫﯽ ﮐﻪ ﻋﺎزم آن ﺑﻮدﻧﺪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،او ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ دورﺗﺮ رود29 .و اﯾﺸﺎن
اﻟﺤﺎح ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎش .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﺐ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و روز ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﯿﺪه «.ﭘﺲ داﺧﻞ
ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد30 .و ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮﮐﺖ داد و ﭘﺎره ﮐﺮده،
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد31 .ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎز ﺷﺪه ،او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .و در ﺳﺎﻋﺖ از اﯾﺸﺎن ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪ.
32ﭘﺲ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ دل در درون ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺳﻮﺧﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در راه ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد و
ﮐﺘﺐ را ﺑﺠﻬﺖ ﻣﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد؟« 33و در آن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و آن
ﯾﺎزده را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﻘﺎی ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﺷﺪه 34ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﻤﻌﻮن
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ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ35 «.و آن دو ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ راه و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ او ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎره ﮐﺮدن ﻧﺎن
ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ.
36و اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﯾﺴﺘﺎده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد37 «.اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻟﺮزان و ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪه ،ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ روﺣﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ38 .ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﺮای ﭼﻪ در دﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺷﺒﻬﺎت روی ﻣﯽدﻫﺪ؟ 39دﺳﺘﻬﺎ و
ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻢ و دﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬارده ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ روح ﮔﻮﺷﺖ و
اﺳﺘﺨﻮان ﻧﺪارد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻦ اﺳﺖ40 «.اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن داد41 .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻫﻨﻮز از ﺧﻮﺷﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﮑﺮده ،در ﻋﺠﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ» :ﭼﯿﺰ ﺧﻮراﮐﯽ در اﯾﻨﺠﺎ دارﯾﺪ؟« 42ﭘﺲ ﻗﺪری از ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮﯾﺎن و از ﺷﺎﻧﻪ ﻋﺴﻞ ﺑﻪ وی دادﻧﺪ.
43ﭘﺲ آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﺑﺨﻮرد.
44و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻧﭽﻪ در ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ و ﺻﺤﻒ اﻧﺒﯿﺎ و زﺑﻮر درﺑﺎره ﻣﻦ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ45 «.و در آن
وﻗﺖ ذﻫﻦ اﯾﺸﺎن را روﺷﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺘﺐ را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ46 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﻣﮑﺘﻮب
اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر ﺳﺰاوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﺪ و روز ﺳﻮم از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰد47 .و از اورﺷﻠﯿﻢ
ﺷﺮوع ﮐﺮده ،ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ و آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن در ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم او ﮐﺮده ﺷﻮد48 .و ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ49 .و اﯾﻨﮏ ،ﻣﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ در ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ
ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت از اﻋﻠﯽ آراﺳﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ«.
50ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون از ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺑﯿﺖ ﻋﻨﯿﺎ ﺑﺮد و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را
ﺑﺮﮐﺖ داد51 .و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺑﺮﮐﺖ دادن اﯾﺸﺎن ،از اﯾﺸﺎن ﺟﺪا ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ
ﺑﺮده ﺷﺪ52 .ﭘﺲ او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮده ،ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪﺳﻮی اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ53 .و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در
ﻫﯿﮑﻞ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺧﺪا را ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .آﻣﯿﻦ.
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اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ

1

در اﺑﺘﺪا ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮد و ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد و ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد2 .ﻫﻤﺎن در اﺑﺘﺪا ﻧﺰد ﺧﺪا

ﺑﻮد3 .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از او ﭼﯿﺰی از ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻓﺖ4 .در او
ﺣﯿﺎت ﺑﻮد و ﺣﯿﺎت ﻧﻮر اﻧﺴﺎن ﺑﻮد5 .و ﻧﻮر در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ آن را درﻧﯿﺎﻓﺖ.
6ﺷﺨﺼﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻮد؛ 7او ﺑﺮای ﺷﻬﺎدت آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻧﻮر
ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ او اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ8 .او آن ﻧﻮر ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻧﻮر ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ.
9آن ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن را ﻣﻨﻮر ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و در ﺟﻬﺎن آﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮد10 .او در ﺟﻬﺎن ﺑﻮد و
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ و ﺟﻬﺎن او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ11 .ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﺻﺎن ﺧﻮد آﻣﺪ و ﺧﺎﺻﺎﻧﺶ او را
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ؛ 12و اﻣﺎ ﺑﻪ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ﻗﺪرت داد ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﮔﺮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ او اﯾﻤﺎن آورد13 ،ﮐﻪ ﻧﻪ از ﺧﻮن و ﻧﻪ از ﺧﻮاﻫﺶ ﺟﺴﺪ و ﻧﻪ از ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﺮدم ،ﺑﻠﮑﻪ از
ﺧﺪا ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
14و ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ ،ﭘﺮ از ﻓﯿﺾ و راﺳﺘﯽ؛ و ﺟﻼل او را دﯾﺪﯾﻢ،
ﺟﻼﻟﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﭘﺴﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭘﺪر15 .و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﺮ او ﺷﻬﺎدت داد و ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﮑﻪ
درﺑﺎره او ﮔﻔﺘﻢ آﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم ﺑﻮد16 «.و از
ﭘﺮی او ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﺑﻬﺮه ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ و ﻓﯿﺾ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻓﯿﺾ17 ،زﯾﺮا ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻄﺎ ﺷﺪ ،اﻣﺎ
ﻓﯿﺾ و راﺳﺘﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ رﺳﯿﺪ18 .ﺧﺪا را ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺴﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪای ﮐﻪ در
آﻏﻮش ﭘﺪر اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن او را ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮد.
19و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﻬﺎدت ﯾﺤﯿﯽ در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن از اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ
ﺗﺎ از او ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؛ 20ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮف ﺷﺪ و اﻧﮑﺎر ﻧﻨﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻗﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﯿﺢ
ﻧﯿﺴﺘﻢ21 .آﻧﮕﺎه از او ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ» :ﭘﺲ ﭼﻪ؟ آﯾﺎ ﺗﻮ اﻟﯿﺎس ﻫﺴﺘﯽ؟« ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﺴﺘﻢ«.
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»آﯾﺎ ﺗﻮ آن ﻧﺒﯽ ﻫﺴﺘﯽ؟« ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »ﻧﯽ22 «.آﻧﮕﺎه ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ آن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺟﻮاب ﺑﺮﯾﻢ؟ درﺑﺎره ﺧﻮد ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟« 23ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺻﺪای ﻧﺪا
ﮐﻨﻨﺪهای در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻢ ﮐﻪ راه ﺧﺪاوﻧﺪ را راﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺖ«.
24و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن از ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ25 .ﭘﺲ از او ﺳﺆال ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺴﯿﺢ و اﻟﯿﺎس
و آن ﻧﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽدﻫﯽ؟« 26ﯾﺤﯿﯽ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ آب
ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽدﻫﻢ و در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ27 .و او آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﻻﯾﻖ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ﻧﻌﻠﯿﻨﺶ را ﺑﺎز ﮐﻨﻢ«.
28و اﯾﻦ در ﺑﯿﺖﻋﺒﺮه ﮐﻪ آن ﻃﺮف اردن اﺳﺖ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽداد واﻗﻊ ﮔﺸﺖ.
29و در ﻓﺮدای آن روز ﯾﺤﯿﯽ ﻋﯿﺴﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ او ﻣﯽآﯾﺪ .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺑﺮه
ﺧﺪا ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﺟﻬﺎن را ﺑﺮﻣﯽدارد! 30اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﻦ درﺑﺎره او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﺪ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم ﺑﻮد31 .و ﻣﻦ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺎ او ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻦ آﻣﺪه ﺑﻪ آب ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽدادم32 «.ﭘﺲ ﯾﺤﯿﯽ ﺷﻬﺎدت داده ،ﮔﻔﺖ» :روح
را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺒﻮﺗﺮی از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺑﺮ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ33 .و ﻣﻦ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ او ﮐﻪ
ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ آب ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻢ ،ﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ روح ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺑﺮ او ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ او ﮐﻪ ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽدﻫﺪ34 .و ﻣﻦ دﯾﺪه ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﭘﺴﺮ ﺧﺪا«.
35و در روز ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد36 .ﻧﺎﮔﺎه ﻋﯿﺴﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ
راه ﻣﯽرود؛ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺑﺮه ﺧﺪا37 «.و ﭼﻮن آن دو ﺷﺎﮔﺮد ﮐﻼم او را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،از ﭘﯽ ﻋﯿﺴﯽ
رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ38 .ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،آن دو ﻧﻔﺮ را دﯾﺪ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»39ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ؟« ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :رﺑﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ای ﻣﻌﻠﻢ( در ﮐﺠﺎ ﻣﻨﺰل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟« 40ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ «.آﻧﮕﺎه آﻣﺪه ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﻨﺰل دارد ،و آن روز را ﻧﺰد او ﺑﻤﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ
ﺳﺎﻋﺖ دﻫﻢ ﺑﻮد.
41و ﯾﮑﯽ از آن دو ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﯾﺤﯿﯽ را ﺷﻨﯿﺪه ،ﭘﯿﺮوی او ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻧﺪرﯾﺎس ﺑﺮادر ﺷﻤﻌﻮن
ﭘﻄﺮس ﺑﻮد42 .او اول ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺷﻤﻌﻮن را ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﺴﯿﺢ را )ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﮐﺮﺳﺘﺲ
اﺳﺖ( ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ «.و ﭼﻮن او را ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ آورد ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺷﻤﻌﻮن ﭘﺴﺮ ﯾﻮﻧﺎ
ﻫﺴﺘﯽ؛ و اﮐﻨﻮن ﮐﯿﻔﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ )ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﭘﻄﺮس اﺳﺖ(«.
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43ﺑﺎﻣﺪادان ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﺟﻠﯿﻞ رواﻧﻪ ﺷﻮد ،ﻓﯿﻠﭙﺲ را ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :از
ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ44 «.و ﻓﯿﻠﭙﺲ از ﺑﯿﺖ ﺻﯿﺪا از ﺷﻬﺮ اﻧﺪرﯾﺎس وﭘﻄﺮس ﺑﻮد45 .ﻓﯿﻠﭙﺲ ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ را ﯾﺎﻓﺘﻪ،
ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :آن ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ در ﺗﻮرات و اﻧﺒﯿﺎ ﻣﺬﮐﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺴﺮ
ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺎﺻﺮی اﺳﺖ46 «.ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﺎﺻﺮه ﭼﯿﺰی ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﺷﻮد؟«
ﻓﯿﻠﭙﺲ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ و ﺑﺒﯿﻦ47 «.و ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻮن دﯾـﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻨﺎﺋﯿـﻞ ﺑﻪﺳﻮی او ﻣﯽآﯾﺪ ،درﺑﺎره او
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در او ﻣﮑﺮی ﻧﯿﺴﺖ48 «.ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا از ﮐﺠﺎ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؟« ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻓﯿﻠﭙﺲ ﺗﻮ را دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ،در ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ
درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ﺑﻮدی ﺗﻮ را دﯾﺪم49 «.ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺎد ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﯾﯽ! ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﯽ!« 50ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را زﯾﺮ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ
دﯾﺪم ،اﯾﻤﺎن آوردی؟ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ51 «.ﭘﺲ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :آﻣﯿﻦ
آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ از ﮐﻨﻮن آﺳﻤﺎن را ﮔﺸﺎده ،و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪا را ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺻﻌﻮد و
ﻧﺰول ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ«.

2

و در روز ﺳﻮم ،در ﻗﺎﻧﺎی ﺟﻠﯿﻞ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﻮد و ﻣﺎدر ﻋﯿﺴﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد2 .و ﻋﯿﺴﯽ

و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺮوﺳﯽ دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ3 .و ﭼﻮن ﺷﺮاب ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﻣﺎدر ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ:
»ﺷﺮاب ﻧﺪارﻧﺪ4 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ای زن ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻧﺮﺳﯿﺪه
اﺳﺖ5 «.ﻣﺎدرش ﺑﻪ ﻧﻮﮐﺮان ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ«.
6و در آﻧﺠﺎ ﺷﺶ ﻗﺪح ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﯾﻬﻮد ﻧﻬﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ دو ﯾﺎ
ﺳﻪ ﮐﯿﻞ داﺷﺖ7 .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻗﺪﺣﻬﺎ را از آب ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ «.و آﻧﻬﺎ را ﻟﺒﺮﯾﺰ ﮐﺮدﻧﺪ8 .ﭘﺲ
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﻵن ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﺰد رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺒﺮﯾﺪ «.ﭘﺲ ﺑﺮدﻧﺪ؛ 9و ﭼﻮن رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ
آن آب را ﮐﻪ ﺷﺮاب ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺑﭽﺸﯿﺪ و ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻮﮐﺮاﻧﯽ ﮐﻪ آب را
ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ داﻣﺎد را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺪو ﮔﻔﺖ»10 :ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺷﺮاب
ﺧﻮب را اول ﻣﯽآورد و ﭼﻮن ﻣﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺪﺗﺮ از آن .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ﺷﺮاب ﺧﻮب را ﺗﺎ ﺣﺎل ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﯽ؟«
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11و اﯾﻦ اﺑﺘﺪای ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﯿﺴﯽ در ﻗﺎﻧﺎی ﺟﻠﯿﻞ ﺻﺎدر ﮔﺸﺖ و ﺟﻼل ﺧﻮد را
ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮد و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ12 .و ﺑﻌﺪ از آن او ﺑﺎ ﻣﺎدر و ﺑﺮادران و ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد
ﺑﻪ ﮐﻔﺮﻧﺎﺣﻮم آﻣﺪ و در آﻧﺠﺎ اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
13و ﭼﻮن ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ ﯾﻬﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺖ14 ،و در ﻫﯿﮑﻞ ،ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮐﺒﻮﺗﺮ و ﺻﺮاﻓﺎن را ﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﺎﻓﺖ15 .ﭘﺲ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪای از رﯾﺴﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻫﻤﻪ را از
ﻫﯿﮑﻞ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮد ،ﻫﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان را ،و ﻧﻘﻮد ﺻﺮاﻓﺎن را رﯾﺨﺖ و ﺗﺨﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن را واژﮔﻮن
ﺳﺎﺧﺖ16 ،و ﺑﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮﻓﺮوﺷﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻬﺎ را از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﻣﺮا ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﺎرت
ﻣﺴﺎزﯾﺪ17 «.آﻧﮕﺎه ﺷﺎﮔﺮدان او را ﯾﺎد آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ» :ﻏﯿﺮت ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺧﻮرده اﺳﺖ«.
18ﭘﺲ ﯾﻬﻮدﯾﺎن روی ﺑﻪ او آورده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را
ﻣﯽﮐﻨﯽ؟« 19ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻗﺪس را ﺧﺮاب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﻪ روز آن را ﺑﺮﭘﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد20 «.آﻧﮕﺎه ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :در ﻋﺮﺻﻪ ﭼﻬﻞ و ﺷﺶ ﺳﺎل اﯾﻦ ﻗﺪس را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ آﯾﺎ
ﺗﻮ در ﺳﻪ روز آن را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟« 21ﻟﯿﮑﻦ او درﺑﺎره ﻗﺪس ﺟﺴﺪ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ22 .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و
ﺑﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ.
23و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎری ﭼﻮن ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ را ﮐﻪ از او ﺻﺎدر
ﻣﯽﮔﺸﺖ دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺳﻢ او اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ24 .ﻟﯿﮑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻣﺆﺗﻤﻦ ﻧﺴﺎﺧﺖ ،زﯾﺮا
ﮐﻪ او ﻫﻤﻪ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ25 .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ درﺑﺎره اﻧﺴﺎن ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ ،زﯾﺮا
ﺧﻮد آﻧﭽﻪ در اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ.

3

و ﺷﺨﺼﯽ از ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس ﻧﺎم از رؤﺳﺎی ﯾﻬﻮد ﺑﻮد2 .او در ﺷﺐ ﻧﺰد

ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪه ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺎد ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا آﻣﺪهای زﯾﺮا
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ وی ﺑﺎﺷﺪ3 «.ﻋﯿﺴﯽ در
ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ» :آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺳﺮ ﻧﻮ ﻣﻮﻟﻮد ﻧﺸﻮد ،ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا را
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺪ4 «.ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﻟﻮد
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ﮔﺮدد؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ داﺧﻞ ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر ﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﻮﻟﻮد ﺷﻮد؟« 5ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ:
»آﻣﯿﻦ ،آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از آب و روح ﻣﻮﻟﻮد ﻧﮕﺮدد ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﻠﮑﻮت
ﺧﺪا ﺷﻮد6 .آﻧﭽﻪ از ﺟﺴﻢ ﻣﻮﻟﻮد ﺷﺪ ،ﺟﺴﻢ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ از روح ﻣﻮﻟﻮد ﮔﺸﺖ روح اﺳﺖ7 .ﻋﺠﺐ
ﻣﺪار ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ از ﺳﺮ ﻧﻮ ﻣﻮﻟﻮد ﮔﺮدﯾﺪ8 .ﺑﺎد ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﯽوزد و ﺻﺪای آن
را ﻣﯽﺷﻨﻮی ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻤﯽداﻧﯽ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﻪ از روح ﻣﻮﻟﻮد
ﮔﺮدد«.
9ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد؟« 10ﻋﯿﺴﯽ در
ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﯽ و اﯾﻦ را ﻧﻤﯽداﻧﯽ؟ 11آﻣﯿﻦ ،آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
آﻧﭽﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دﯾﺪهاﯾﻢ ،ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺷﻬﺎدت ﻣﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ.
12ﭼﻮن ﺷﻤﺎ را از اﻣﻮر زﻣﯿﻨﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ اﻣﻮر آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ
راﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد؟ 13و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﻧﺮﻓﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن
ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ14 .و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺎر را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺷﻮد15 ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آرد ﻫﻼک ﻧﮕﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﯿﺎت
ﺟﺎوداﻧﯽ ﯾﺎﺑﺪ16 .زﯾﺮا ﺧﺪا ﺟﻬﺎن را اﯾﻨﻘﺪر ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮد را داد ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ او
اﯾﻤﺎن آورد ،ﻫﻼک ﻧﮕﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﯾﺎﺑﺪ17 .زﯾﺮا ﺧﺪا ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را در ﺟﻬﺎن ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ
ﺑﺮ ﺟﻬﺎن داوری ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ او ﺟﻬﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ18 .آﻧﮑﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آرد ،ﺑﺮ او ﺣﮑﻢ
ﻧﺸﻮد؛ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورد اﻵن ﺑﺮ او ﺣﮑﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺠﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺴﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن
ﻧﯿﺎورده19 .و ﺣﮑﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر در ﺟﻬﺎن آﻣﺪ و ﻣﺮدم ﻇﻠﻤﺖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮر دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ،
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن ﺑﺪ اﺳﺖ20 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،روﺷﻨﯽ را دﺷﻤﻦ دارد و ﭘﯿﺶ
روﺷﻨﯽ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﻣﺒﺎدا اﻋﻤﺎل او ﺗﻮﺑﯿﺦ ﺷﻮد21 .و ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﯿﺶ روﺷﻨﯽ
ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ اﻋﻤﺎل او ﻫﻮﯾﺪا ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺧﺪا ﮐﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ«.
22و ﺑﻌﺪ از آن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدﯾﻪ آﻣﺪ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﺑﺮده ،ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽداد23 .و ﯾﺤﯿﯽ ﻧﯿﺰ در ﻋﯿﻨﻮن ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﻟﯿﻢ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽداد زﯾﺮا ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ آب
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ24 ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﻫﻨﻮز در زﻧﺪان ﺣﺒﺲ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
25آﻧﮕﺎه در ﺧﺼﻮص ﺗﻄﻬﯿﺮ ،در ﻣﯿﺎن ﺷﺎﮔﺮدان ﯾﺤﯿﯽ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺷﺪ26 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺰد ﯾﺤﯿﯽ
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آﻣﺪه ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ،آن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ در آﻧﻄﺮف اردن ﺑﻮد و ﺗﻮ ﺑﺮای او ﺷﻬﺎدت
دادی ،اﮐﻨـﻮن او ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﻣﯽدﻫـﺪ و ﻫﻤـﻪ ﻧـﺰد او ﻣﯽآﯾﻨﺪ«.
27ﯾﺤﯿﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻫﯿﭻﮐﺲ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ از آﺳﻤﺎن ﺑﺪو داده
ﺷﻮد28 .ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺶ روی او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪم.
29ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺮوس دارد داﻣﺎد اﺳﺖ ،اﻣﺎ دوﺳﺖ داﻣﺎد ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده آواز او را ﻣﯽﺷﻨﻮد ،از آواز داﻣﺎد
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدﯾﺪ30 .ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ او اﻓﺰوده ﺷﻮد و ﻣﻦ ﻧﺎﻗﺺ
ﮔﺮدم31 .او ﮐﻪ از ﺑﺎﻻ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎﻻی ﻫﻤﻪ اﺳﺖ و آﻧﮑﻪ از زﻣﯿﻦ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ و از زﻣﯿﻦ ﺗﮑﻠﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ او ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎﻻی ﻫﻤﻪ اﺳﺖ32 .و آﻧﭽﻪ را دﯾﺪ و ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ آن ﺷﻬﺎدت
ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺷﻬﺎدت او را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ33 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت اورا ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ،ﻣﻬﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا راﺳﺖ اﺳﺖ34 .زﯾﺮا آن ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪا روح را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﻄﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ35 .ﭘﺪر ﭘﺴﺮ را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺪﺳﺖ او
ﺳﭙﺮده اﺳﺖ36 .آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ اﯾﻤﺎن آورده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ دارد و آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورد
ﺣﯿﺎت را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ«.

4

و ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﺤﯿﯽ

ﺷﺎﮔﺮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽدﻫﺪ2 ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻧﻤﯽداد ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ3 ،ﯾﻬﻮدﯾﻪ را
ﮔﺬارده ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻠﯿﻞ رﻓﺖ.
4و ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﺎﻣﺮه ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ 5ﭘﺲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی از ﺳﺎﻣﺮه ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺎر ﻧﺎم داﺷﺖ،
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﯾﻮﺳﻒ داده ﺑﻮد رﺳﯿﺪ6 .و در آﻧﺠﺎ ﭼﺎه ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻮد.
ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ از ﺳﻔﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺎه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺸﻢ ﺑﻮد 7ﮐﻪ
زﻧﯽ ﺳﺎﻣﺮی ﺑﺠﻬﺖ آب ﮐﺸﯿﺪن آﻣﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺟﺮﻋﻪای آب ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺷﺎن8 «.زﯾﺮا
ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪن ﺧﻮراک ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ9 .زن ﺳﺎﻣﺮی ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﮐﻪ
ﯾﻬﻮد ﻫﺴﺘﯽ از ﻣﻦ آب ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ زن ﺳﺎﻣﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ؟« زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮد ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺮﯾﺎن
ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﺪارﻧﺪ10 .ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪا را ﻣﯽداﻧﺴﺘﯽ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ

ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺣﻨﺎ  /ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

1537

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آب ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺗﻮ از او ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﺮدی و ﺑﻪ ﺗﻮ آب زﻧﺪه ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﺮد11 «.زن
ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ دﻟﻮ ﻧﺪاری و ﭼﺎه ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﮐﺠﺎ آب زﻧﺪه داری؟ 12آﯾﺎ ﺗﻮ از ﭘﺪر ﻣﺎ
ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﺎه را ﺑﻪ ﻣﺎ داد و ﺧﻮد و ﭘﺴﺮان و ﻣﻮاﺷﯽ او از آن ﻣﯽآﺷﺎﻣﯿﺪﻧﺪ؟«
13ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ از اﯾﻦ آب ﺑﻨﻮﺷﺪ ﺑﺎز ﺗﺸﻨﻪ ﮔﺮدد14 ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آﺑﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﻨﻮﺷﺪ ،اﺑﺪا ﺗﺸﻨﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﻢ در او ﭼﺸﻤﻪ آﺑﯽ
ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ15 «.زن ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ آن آب را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ﺗﺎ دﯾﮕﺮ
ﺗﺸﻨﻪ ﻧﮕﺮدم و ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺠﻬﺖ آب ﮐﺸﯿﺪن ﻧﯿﺎﯾﻢ«.
16ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮان و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎ17 «.زن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ:
»ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪارم «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪاری! 18زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﻮﻫﺮ داﺷﺘﯽ و آﻧﮑﻪ
اﻻ´ن داری ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ! اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ!« 19زن ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻧﺒﯽ ﻫﺴﺘﯽ! 20ﭘﺪران ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﻮه ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در آن ﻋﺒﺎدت ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮد21 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ای زن ﻣﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﻪ در اﯾﻦ ﮐﻮه و ﻧﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺪر را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد22 .ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ
ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﻧﺠﺎت از ﯾﻬﻮد اﺳﺖ23 .ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻵن اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭘﺪر را ﺑﻪ روح و راﺳﺘﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻃﺎﻟﺐ اﺳﺖ24 .ﺧﺪا روح اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﺪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روح و راﺳﺘﯽ ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ«.
25زن ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺮﺳﺘﺲ ﻣﯽآﯾﺪ .ﭘﺲ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او آﯾﺪ از ﻫﺮ
ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد26 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﻤﺎﻧﻢ«.
27و در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ آﻣﺪه ،ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻟﮑﻦ
ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﻃﻠﺒﯽ ﯾﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯽ28 .آﻧﮕﺎه زن ﺳﺒﻮی ﺧﻮد را ﮔﺬارده،
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﻓﺖ و ﻣﺮدم را ﮔﻔﺖ»29 :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﮐﺴﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ .آﯾﺎ
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟« 30ﭘﺲ از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،ﻧﺰد او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.
31و در اﺛﻨﺎ آن ﺷﺎﮔﺮدان او ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ﺑﺨﻮر32 «.ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
ﻏﺬاﯾﯽ دارم ﮐﻪ ﺑﺨﻮرم و ﺷﻤﺎ آن را ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ33 «.ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای او
ﺧﻮراﮐﯽ آورده ﺑﺎﺷﺪ!« 34ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮراک ﻣﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺧﻮد را
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ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورم و ﮐﺎر او را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻢ35 .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﻢ درو
اﺳﺖ؟ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ اﻓﮑﻨﯿﺪ و ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻵن ﺑﺠﻬﺖ
درو ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ36 .و دروﮔﺮ اﺟﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺛﻤﺮی ﺑﺠﻬﺖ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﮐﺎرﻧﺪه و درو ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺮدﻧﺪ37 .زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﻼم در اﯾﻨﺠﺎ راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
ﻣﯽﮐﺎرد و دﯾﮕﺮی درو ﻣﯽﮐﻨﺪ38 .ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ در آن رﻧﺞ ﻧﺒﺮدهاﯾﺪ درو
ﮐﻨﯿﺪ .دﯾﮕﺮان ﻣﺤﻨﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺷﻤﺎ در ﻣﺤﻨﺖ اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﺷﺪهاﯾﺪ«.
39ﭘﺲ در آن ﺷﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﻣﺮﯾﺎن ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺳﺨﻦ آن زن ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت داد ﮐﻪ »ﻫﺮ
آﻧﭽﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎز ﮔﻔﺖ« ﺑﺪو اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ40 .و ﭼﻮن ﺳﺎﻣﺮﯾﺎن ﻧﺰد او آﻣﺪﻧﺪ ،از او
ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ و دو روز در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ41 .و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮐﻼم او
اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ42 .و ﺑﻪ زن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺳﺨﻦ ﺗﻮ اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورﯾﻢ زﯾﺮا ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪه
و داﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ او در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﯿﺢ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ«.
43اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از دو روز از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪﺳﻮی ﺟﻠﯿﻞ رواﻧﻪ ﺷﺪ44 .زﯾﺮا ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ
ﺷﻬﺎدت داد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺒﯽ را در وﻃﻦ ﺧﻮد ﺣﺮﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ45 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻞ آﻣﺪ ،ﺟﻠﯿﻠﯿﺎن او را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ در ﻋﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،دﯾﺪﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ در ﻋﯿﺪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
46ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﺎی ﺟﻠﯿﻞ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ آب را ﺷﺮاب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎزآﻣﺪ .و ﯾﮑﯽ از
ﺳﺮﻫﻨﮕﺎن ﻣﻠﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮ او در ﮐﻔﺮﻧﺎﺣﻮم ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮد47 .و ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ از ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﻪ
ﺟﻠﯿﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺰد او آﻣﺪه ،ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮود ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﭘﺴﺮ او را ﺷﻔﺎ دﻫﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺸﺮف
ﺑﻪ ﻣﻮت ﺑﻮد48 .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰات ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورﯾﺪ49 «.ﺳﺮﻫﻨﮓ
ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﭘﺴﺮم ﺑﻤﯿﺮد ﻓﺮود ﺑﯿﺎ50 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ﮐﻪ ﭘﺴﺮت زﻧﺪه
اﺳﺖ «.آن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ ،اﯾﻤﺎن آورده ،رواﻧﻪ ﺷﺪ51 .و در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او
ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻏﻼﻣﺎﻧﺶ او را اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮده ،ﻣﮋده دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ زﻧﺪه اﺳﺖ52 .ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ »در ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :دﯾﺮوز ،در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺐ از او زاﯾﻞ ﮔﺸﺖ«.
53آﻧﮕﺎه ﭘﺪر ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﭘﺴﺮ ﺗﻮ زﻧﺪه اﺳﺖ «.ﭘﺲ او و ﺗﻤﺎم اﻫﻞ
ﺧﺎﻧﻪ او اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ54 .و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺠﺰه دوم ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻋﯿﺴﯽ در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻞ
آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪ.
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و ﺑﻌﺪ از آن ﯾﻬﻮد را ﻋﯿﺪی ﺑﻮد و ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪ2 .و در اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺰد

ﺑﺎباﻟﻀﺎن ﺣﻮﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺖﺣﺴﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ رواق دارد3 .و در آﻧﺠﺎ
ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺜﯿﺮ از ﻣﺮﯾﻀﺎن و ﮐﻮران و ﻟﻨﮕﺎن و ﺷﻼن ﺧﻮاﺑﯿﺪه ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﺮﮐﺖ آب ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ.
5و در آﻧﺠﺎ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯽ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﺿﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮد6 .ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ او را
ﺧﻮاﺑﯿﺪه دﯾﺪ و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮض او ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﯽ؟«
7ﻣﺮﯾﺾ او را ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »ای آﻗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﭼﻮن آب ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ آﯾﺪ ،ﻣﺮا در ﺣﻮض
ﺑﯿﻨﺪازد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﻢ ،دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ8 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و
ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،رواﻧﻪ ﺷﻮ!« 9ﮐﻪ در ﺣﺎل ،آن ﻣﺮد ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،رواﻧﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ .و آن روز ﺳﺒﺖ ﺑﻮد.
10ﭘﺲ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :روز ﺳﺒﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺗﻮ روا ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮداری11 «.او در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺷﻔﺎ داد ،ﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮدار و ﺑﺮو12 «.ﭘﺲ از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﮐﯿﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺖ ،ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد را
ﺑﺮدار و ﺑﺮو؟« 13ﻟﯿﮑﻦ آن ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ ﭼﻮن در آﻧﺠﺎ
ازدﺣﺎﻣﯽ ﺑﻮد14 .و ﺑﻌﺪ از آن ،ﻋﯿﺴﯽ او را در ﻫﯿﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪای .دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺎ
ﻣﮑﻦ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺪﺗﺮ ﻧﮕﺮدد15 «.آن ﻣﺮد رﻓﺖ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ »آﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﺷﻔﺎ داد ،ﻋﯿﺴﯽ
اﺳﺖ16 «.و از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻌﺪی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را در روز ﺳﺒﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮد.
17ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﭘﺪر ﻣﻦ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
18ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ او ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺖ را ﻣﯽﺷﮑﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﺧﺪا را ﻧﯿﺰ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ،ﺧﻮد را ﻣﺴﺎوی ﺧﺪا ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
19آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ از ﺧﻮد ﻫﯿﭻ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آرد ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﭽﻪ او ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﮐﻨﺪ20 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺪر ﭘﺴﺮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺪو ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻋﻤﺎل ﺑﺰرﮔﺘﺮ
از اﯾﻦ ﺑﺪو ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ21 .زﯾﺮا ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﺮدﮔﺎن را ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰاﻧﺪ و
زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ22 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﺮ ﻫﯿﭻﮐﺲ داوری
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ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم داوری را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ23 .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮ را ﺣﺮﻣﺖ ﺑﺪارﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﮐﻪ ﭘﺪر را ﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ؛ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺪری ﮐﻪ او را ﻓﺮﺳﺘﺎد اﺣﺘﺮام
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ24 .آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﺮ ﮐﻪ ﮐﻼم ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮد و ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آورد،
ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ دارد و در داوری ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﻮت ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ25 .آﻣﯿﻦ
آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﮐﻨﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﮔﺎن آواز ﭘﺴﺮ ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮد زﻧﺪه ﮔﺮدد26 .زﯾﺮا ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﺪر در ﺧﻮد ﺣﯿﺎت دارد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺴﺮ را ﻧﯿﺰ ﻋﻄﺎ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮد ﺣﯿﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ27 .و ﺑﺪو ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داوری ﻫﻢ ﺑﮑﻨﺪ زﯾﺮا
ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ28 .و از اﯾﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﻗﺒﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،آواز او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ29 ،و ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ؛ ﻫﺮ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺮد ،ﺑﺮای
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺣﯿﺎت و ﻫﺮ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺠﻬﺖ ﻗﯿﺎﻣﺖ داوری.
»30ﻣﻦ از ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪهام داوری ﻣﯽﮐﻨﻢ و داوری ﻣﻦ ﻋﺎدل
اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ اراده ﺧﻮد را ﻃﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ اراده ﭘﺪری ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
»31اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺷﻬﺎدت دﻫﻢ ﺷﻬﺎدت ﻣﻦ راﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ32 .دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯽدﻫﺪ راﺳﺖ اﺳﺖ33 .ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﯾﺤﯿﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ و او ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺷﻬﺎدت داد34 .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت اﻧﺴﺎن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ وﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن
را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﺪ35 .او ﭼﺮاغ اﻓﺮوﺧﺘﻪ و درﺧﺸﻨﺪهای ﺑﻮد و ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﺑﻪ ﻧﻮر او ﺷﺎدی ﮐﻨﯿﺪ36 .و اﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﺤﯿﯽ دارم زﯾﺮا آن ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻋﻄﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﺮا
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ37 .و ﺧﻮد ﭘﺪر ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ آواز او را ﻧﺸﻨﯿﺪه
و ﺻﻮرت او را ﻧﺪﯾﺪهاﯾﺪ38 ،و ﮐﻼم او را در ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺪارﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪر ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺷﻤﺎ
ﺑﺪو اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﯾﺪ.
»39ﮐﺘﺐ را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ دارﯾﺪ؛ و آﻧﻬﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ40 .و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﺎت ﯾﺎﺑﯿﺪ41 .ﺟﻼل را از ﻣﺮدم
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم42 .وﻟﮑﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا را ﻧﺪارﯾﺪ43 .ﻣﻦ ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺪر
ﺧﻮد آﻣﺪهام و ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻫﺮﮔﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮد آﯾﺪ ،او را ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
44ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻤﺎن آرﯾﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺟﻼل از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ و ﺟﻼﻟﯽ را ﮐﻪ از ﺧﺪای
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واﺣﺪ اﺳﺖ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟ 45ﮔﻤﺎن ﻣﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ادﻋﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آن ﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﺪ46 .زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻮﺳﯽ را ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ او درﺑﺎره ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ47 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی او را
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻨﻬﺎی ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد«.

6

و ﺑﻌﺪ از آن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ آن ﻃﺮف درﯾﺎی ﺟﻠﯿﻞ ﮐﻪ درﯾﺎی ﻃﺒﺮﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،رﻓﺖ2 .و

ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺜﯿﺮ از ﻋﻘﺐ او آﻣﺪﻧﺪ زﯾﺮا آن ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻀﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ3 .آﻧﮕﺎه
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد در آﻧﺠﺎ ﺑﻨﺸﺴﺖ4 .و ﻓﺼﺢ ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﯾﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻮد.
5ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،دﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف او ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻓﯿﻠﭙﺲ ﮔﻔﺖ» :از ﮐﺠﺎ ﻧﺎن ﺑﺨﺮﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ؟« 6و اﯾﻦ را از روی اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ،زﯾﺮا ﺧﻮد
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد7 .ﻓﯿﻠﭙﺲ او را ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »دوﯾﺴﺖ دﯾﻨﺎر ﻧﺎن ،اﯾﻨﻬﺎ را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺎ
ﻫﺮ ﯾﮏ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺪ!« 8ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﮐﻪ اﻧﺪرﯾﺎس ﺑﺮادر ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮس ﺑﺎﺷﺪ ،وی را ﮔﻔﺖ:
»9در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺴﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﺎن ﺟﻮ و دو ﻣﺎﻫﯽ دارد .و ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ از ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭼﻪ
ﻣﯽﺷﻮد؟« 10ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم را ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﺪ «.و در آن ﻣﮑﺎن ،ﮔﯿﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد ،و آن ﮔﺮوه ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ
ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ11 .ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﮑﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان داد و ﺷﺎﮔﺮدان
ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﮕﺎن دادﻧﺪ؛ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دو ﻣﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ12 .و ﭼﻮن ﺳﯿﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎرهﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺸﻮد13 «.ﭘﺲ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و
از ﭘﺎرهﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﻧﺎن ﺟﻮ ﮐﻪ از ﺧﻮرﻧﺪﮔﺎن زﯾﺎده آﻣﺪه ﺑﻮد ،دوازده ﺳﺒﺪ ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ14 .و ﭼﻮن ﻣﺮدﻣﺎن
اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه را ﮐﻪ از ﻋﯿﺴﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد دﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ!« 15و اﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻮن داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و او را ﺑﻪ زور ﺑﺮده ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎزﻧﺪ،
ﺑﺎز ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺮآﻣﺪ.
16و ﭼﻮن ﺷﺎم ﺷﺪ ،ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ درﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ17 ،و ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﺑﻪ آن
ﻃﺮف درﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻔﺮﻧﺎﺣﻮم رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ .و ﭼﻮن ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد18 .و
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درﯾﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ وزﯾﺪن ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻼﻃﻢ آﻣﺪ19 .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺳﯽ ﺗﯿﺮ
ﭘﺮﺗﺎپ راﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﯿﺴﯽ را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی درﯾﺎ ﺧﺮاﻣﺎن ﺷﺪه ،ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ .ﭘﺲ
ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ20 .او ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ!« 21و ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﯿﺎورﻧﺪ،
در ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ آن زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﺎزم آن ﺑﻮدﻧﺪ رﺳﯿﺪ.
22ﺑﺎﻣﺪادان ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف درﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ زورﻗﯽ ﻧﺒﻮد ﻏﯿﺮ از
آن ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان او داﺧﻞ آن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد داﺧﻞ آن زورق ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺗﻨﻬﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ23 .ﻟﯿﮑﻦ زورﻗﻬﺎی دﯾﮕﺮ از ﻃﺒﺮﯾﻪ آﻣﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎن
ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد24 .ﭘﺲ ﭼﻮن آن ﮔﺮوه دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ و
ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺳﻮار ﺷﺪه ،در ﻃﻠﺐ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻔﺮﻧﺎﺣﻮم آﻣﺪﻧﺪ.
25و ﭼﻮن او را در آن ﻃﺮف درﯾﺎ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ﮐﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪی؟« 26ﻋﯿﺴﯽ در
ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﺒﺐ آن ﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﻮردﯾﺪ و ﺳﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ27 .ﮐﺎر ﺑﮑﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮراک ﻓﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺧﺪای
ﭘﺪر ﺑﺮ او ﻣﻬﺮ زده اﺳﺖ28 «.ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﺪا را ﺑﺠﺎ آورده ﺑﺎﺷﯿﻢ؟« 29ﻋﯿﺴﯽ در
ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻋﻤﻞ ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ30 «.ﺑﺪو
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎ آن را دﯾﺪه ﺑﻪ ﺗﻮ اﯾﻤﺎن آورﯾﻢ؟ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ 31ﭘﺪران ﻣﺎ در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﻦ را ﺧﻮردﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻧﺎن ﻋﻄﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ«.
32ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﻣﯿﻦآﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺎن را از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪاد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﭘﺪر ﻣﻦ ﻧﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ را از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ33 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺎن ﺧﺪا آن اﺳﺖ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل
ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺣﯿﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ34 «.آﻧﮕﺎه ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﺎن را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪه«.
35ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﺎن ﺣﯿﺎت ﻫﺴﺘﻢ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﯾﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﺸﻮد و
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آرد ،ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺸﻨﻪ ﻧﮕﺮدد36 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻫﻢ دﯾﺪﯾﺪ و اﯾﻤﺎن
ﻧﯿﺎوردﯾﺪ37 .ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ آﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ آﯾﺪ ،او را
ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد38 .زﯾﺮا از آﺳﻤﺎن ﻧﺰول ﮐﺮدم ﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اراده ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اراده
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺧﻮد39 .و اراده ﭘﺪری ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﺮد ،ﭼﯿﺰی ﺗﻠﻒ
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ﻧﮑﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ در روز ﺑﺎزﭘﺴﯿﻦ آن را ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﻢ40 .و اراده ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ را دﯾﺪ
و ﺑﺪو اﯾﻤﺎن آورد ،ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ در روز ﺑﺎزﭘﺴﯿﻦ او را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ«.
41ﭘﺲ ﯾﻬﻮدﯾﺎن درﺑﺎره او ﻫﻤﻬﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ آن ﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن
ﻧﺎزل ﺷﺪ42 «.و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ؟ ﭘﺲ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪم؟« 43ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﻬﻤﻪ
ﻣﮑﻨﯿﺪ44 .ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﭘﺪری ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد او را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ در
روز ﺑﺎزﭘﺴﯿﻦ او را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ45 .در اﻧﺒﯿﺎ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﺧﺪا ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ از ﭘﺪر ﺷﻨﯿﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﺪ46 .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺪر را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺰ آن
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ ،او ﭘﺪر را دﯾﺪه اﺳﺖ47 .آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
اﯾﻤﺎن آرد ،ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ دارد48 .ﻣﻦ ﻧﺎن ﺣﯿﺎت ﻫﺴﺘﻢ49 .ﭘﺪران ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﻦ را ﺧﻮردﻧﺪ و
ﻣﺮدﻧﺪ50 .اﯾﻦ ﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ از آن ﺑﺨﻮرد ﻧﻤﯿﺮد51 .ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ آن ﻧﺎن
زﻧﺪه ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ ﻧﺎن ﺑﺨﻮرد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺟﺴﻢ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺠﻬﺖ ﺣﯿﺎت ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ«.
52ﭘﺲ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺴﺪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﯾﻢ؟« 53ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﺟﺴﺪ
ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را ﻧﺨﻮرﯾﺪ و ﺧﻮن او را ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ ،در ﺧﻮد ﺣﯿﺎت ﻧﺪارﯾﺪ54 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺟﺴﺪ ﻣﺮا ﺧﻮرد و
ﺧﻮن ﻣﺮا ﻧﻮﺷﯿﺪ ،ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ دارد و ﻣﻦ در روز آﺧﺮ او را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ55 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺴﺪ
ﻣﻦ ،ﺧﻮردﻧﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺧﻮن ﻣﻦ ،آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ56 .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺟﺴﺪ ﻣﺮا ﻣﯽﺧﻮرد و ﺧﻮن
ﻣﺮا ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ،در ﻣﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻦ در او57 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪر زﻧﺪه ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺪر زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺨﻮرد او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد58 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪ،
ﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻣﻦ را ﺧﻮردﻧﺪ و ﻣﺮدﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎن را ﺑﺨﻮرد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه
ﻣﺎﻧﺪ59 «.اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﻔﺮﻧﺎﺣﻮم ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد ،در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﮔﻔﺖ.
60آﻧﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﮔﺮدان او ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﮐﻼم ﺳﺨﺖ اﺳﺖ! ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺸﻨﻮد؟« 61ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ در ﺧﻮد داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ را ﻟﻐﺰش ﻣﯽدﻫﺪ؟ 62ﭘﺲ اﮔﺮ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اول
ﺑﻮد ﺻﻌﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ؟ 63روح اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﺎ از ﺟﺴﺪ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
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ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،روح و ﺣﯿﺎت اﺳﺖ64 .وﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورﻧﺪ «.زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻋﯿﺴﯽ از اﺑﺘﺪا ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﯿﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورﻧﺪ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد65 .ﭘﺲ
ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻣﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﭘﺪر ﻣﻦ ،آن را ﺑﺪو
ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ66 «.در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﮔﺮدان او ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺎ او ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
67آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ آن دوازده ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ؟« 68ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮس ﺑﻪ
او ﺟﻮاب داد» :ﺧﺪاوﻧﺪا ﻧﺰد ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ؟ ﮐﻠﻤﺎت ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﻧﺰد ﺗﻮ اﺳﺖ69 .و ﻣﺎ اﯾﻤﺎن آورده و
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺴﺮ ﺧﺪای ﺣﯽ ﻫﺴﺘﯽ70 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺟﻮاب داد» :آﯾﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ دوازده
را ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪم و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ اﺑﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ71 «.و اﯾﻦ را درﺑﺎره ﯾﻬﻮدا ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌﻮن
اﺳﺨﺮﯾﻮﻃﯽ ﮔﻔﺖ ،زﯾﺮا او ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه وی ﺑﺸﻮد و ﯾﮑﯽ از آن دوازده ﺑﻮد.
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و ﺑﻌﺪ از آن ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻠﯿﻞ ﻣﯽﮔﺸﺖ زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﯾﻬﻮدﯾﻪ راه رود

ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ او ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ2 .و ﻋﯿﺪ ﯾﻬﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد3 .ﭘﺲ
ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از اﯾﻨﺠﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﺮو ﺗﺎ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺖ ﻧﯿﺰ آن اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ4 ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ،در ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را
ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻨﻤﺎ5 «.زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ6 .آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :وﻗﺖ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻧﺮﺳﯿﺪه ،اﻣﺎ وﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ7 .ﺟﻬﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را
دﺷﻤﻦ دارد و ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮا دﺷﻤﻦ ﻣﯽدارد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﺪ اﺳﺖ.
8ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ .ﻣﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﻧﻤﯽآﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ وﻗﺖ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
9ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ،در ﺟﻠﯿﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد.
10ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺮای ﻋﯿﺪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،او ﻧﯿﺰ آﻣﺪ ،ﻧﻪ آﺷﮑﺎر ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﻔﺎ11 .اﻣﺎ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﻋﯿﺪ او را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﮐﺠﺎ اﺳﺖ12 .و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم درﺑﺎره او
ﻫﻤﻬﻤﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه
ﻗﻮم اﺳﺖ13 .و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮس از ﯾﻬﻮد ،ﻫﯿﭻﮐﺲ درﺑﺎره او ﻇﺎﻫﺮا ﺣﺮف ﻧﻤﯽزد.
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14و ﭼﻮن ﻧﺼﻒ ﻋﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ آﻣﺪه ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد15 .و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﻌﺠﺐ
ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺘﺐ را ﻣﯽداﻧﺪ؟« 16ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ» :ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﻦ17 .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اراده او را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آرد،
درﺑﺎره ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﺧﺪا اﺳﺖ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﻦ از ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﻢ18 .ﻫﺮ ﮐﻪ از ﺧﻮد
ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺟﻼل ﺧﻮد را ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻮد و اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﻼل ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،او ﺻﺎدق اﺳﺖ و
در او ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ19 .آﯾﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻮرات را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪاده اﺳﺖ؟ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرات ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .از ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ؟« 20آﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺗﻮ دﯾﻮ داری! ﮐﻪ اراده دارد ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﺪ؟« 21ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم
وﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ از آن ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪﯾﺪ22 .ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺘﻨﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داد ﻧﻪ آﻧﮑﻪ از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ از اﺟﺪاد
و در روز ﺳﺒﺖ ﻣﺮدم را ﺧﺘﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ23 .ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در روز ﺳﺒﺖ ﻣﺨﺘﻮن ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻣﻮﺳﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،ﭼﺮا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺸﻢ ﻣﯽآورﯾﺪ از آن ﺳﺒﺐ ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ ﺷﺨﺼﯽ را ﺷﻔﺎی
ﮐﺎﻣﻞ دادم؟ 24ﺑﺤﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ داوری ﻣﮑﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ داوری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«.
25ﭘﺲ ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ او دارﻧﺪ؟ 26و اﯾﻨﮏ
آﺷﮑﺎرا ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﺪو ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .آﯾﺎ رؤﺳﺎ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ او در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ؟
27ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﻣﯽداﻧﯿﻢ از ﮐﺠﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﭼﻮن آﯾﺪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ
اﺳﺖ28 «.و ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻮن در ﻫﯿﮑﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد ،ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﯿﺪ از
ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ و از ﺧﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪهام ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ29 .اﻣﺎ ﻣﻦ او را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ از او ﻫﺴﺘﻢ و او ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ30 «.آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯿﮑﻦ
ﮐﺴﯽ ﺑﺮ او دﺳﺖ ﻧﯿﻨﺪاﺧﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ او ﻫﻨﻮز ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد31 .آﻧﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎری از آن ﮔﺮوه ﺑﺪو
اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﭼﻮن ﻣﺴﯿﺢ آﯾﺪ ،ﻣﻌﺠﺰات ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد؟«
32ﭼﻮن ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ درﺑﺎره او اﯾﻦ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن و رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ
ﺧﺎدﻣﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ33 .آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﻌﺪ ﻧﺰد
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﯽروم34 .و ﻣﺮا ﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻣﺪ35 «.ﭘﺲ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :او ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮود ﮐﻪ ﻣﺎ او را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ؟
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آﯾﺎ اراده دارد ﺑﻪﺳﻮی ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن رود و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن را ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ؟ 36اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ ﻣﺮا ﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻣﺪ؟«
37و در روز آﺧﺮ ﮐﻪ روز ﺑﺰرگ ﻋﯿﺪ ﺑﻮد ،ﻋﯿﺴﯽ اﯾﺴﺘﺎده ،ﻧﺪا ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﯾﺪ و ﺑﻨﻮﺷﺪ38 .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آورد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،از ﺑﻄﻦ او
ﻧﻬﺮﻫﺎی آب زﻧﺪه ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ39 «.اﻣﺎ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ درﺑﺎره روح ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آرد او
را ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﻫﻨﻮز ﻋﻄﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺟﻼل ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
40آﻧﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎری از آن ﮔﺮوه ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﻼم را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
ﻫﻤﺎن ﻧﺒﯽ اﺳﺖ41 «.و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :او ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ «.و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﮕﺮ ﻣﺴﯿﺢ از ﺟﻠﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ؟ 42آﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ داود و از ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ،دﻫﯽ ﮐﻪ داود در آن ﺑﻮد ،ﻣﺴﯿﺢ
ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟« 43ﭘﺲ درﺑﺎره او در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﺧﺘﻼف اﻓﺘﺎد44 .و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او
را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻟﮑﻦ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﺮ او دﺳﺖ ﻧﯿﻨﺪاﺧﺖ.
45ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺎن ﻧﺰد رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن آﻣﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮای ﭼﻪ او را
ﻧﯿﺎوردﯾﺪ؟« 46ﺧﺎدﻣﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ!« 47آﻧﮕﺎه
ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪهاﯾﺪ؟ 48ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ از ﺳﺮداران ﯾﺎ از
ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورده اﺳﺖ؟ 49وﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،ﻣﻠﻌﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.
50ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس ،آﻧﮑﻪ در ﺷﺐ ﻧﺰد او آﻣﺪه و ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ»51 :آﯾﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺎ ﺑﺮ
ﮐﺴﯽ ﻓﺘﻮی ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺟﺰ آﻧﮑﻪ اول ﺳﺨﻦ او را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﮐﺎر او را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟« 52اﯾﺸﺎن در
ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﯽ؟ ﺗﻔﺤﺺ ﮐﻦ و ﺑﺒﯿﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺒﯽ از ﺟﻠﯿﻞ
ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ.

8

اﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮه زﯾﺘﻮن رﻓﺖ2 .و ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ آﻣﺪ و ﭼﻮن ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮم

ﻧﺰد او آﻣﺪﻧﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد3 .ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن زﻧﯽ را ﮐﻪ در زﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﯿﺶ او آوردﻧﺪ و او را در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪ4 ،ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ،اﯾﻦ زن در ﻋﯿﻦ ﻋﻤﻞ
زﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ؛ 5و ﻣﻮﺳﯽ در ﺗﻮرات ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺎن ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ
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ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟« 6و اﯾﻦ را از روی اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﺮ او ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﺳﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ
اﻓﮑﻨﺪه ،ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ7 .و ﭼﻮن در ﺳﺆال ﮐﺮدن اﻟﺤﺎح ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،راﺳﺖ
ﺷﺪه ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎه ﻧﺪارد اول ﺑﺮ او ﺳﻨﮓ اﻧﺪازد8 «.و ﺑﺎز ﺳﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪه،
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ9 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،از ﺿﻤﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﻠﺰم ﺷﺪه ،از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ،
ﯾﮏ ﯾﮏ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎ آن زن ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد10 .ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ
ﭼﻮن راﺳﺖ ﺷﺪ و ﻏﯿﺮ از زن ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪ ،ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ای زن آن ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﺷﺪﻧﺪ؟ آﯾﺎ
ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺘﻮا ﻧﺪاد؟« 11ﮔﻔﺖ» :ﻫﯿﭻﮐﺲ ای آﻗﺎ «.ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺘﻮا ﻧﻤﯽدﻫﻢ.
ﺑﺮو دﯾﮕﺮ ﮔﻨﺎه ﻣﮑﻦ«.
12ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎز ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻢ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ
ﮐﻨﺪ ،در ﻇﻠﻤﺖ ﺳﺎﻟﮏ ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮر ﺣﯿﺎت را ﯾﺎﺑﺪ13 «.آﻧﮕﺎه ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﻮد
ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﯽ ،ﭘﺲ ﺷﻬﺎدت ﺗﻮ راﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ14 «.ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺮ
ﺧﻮد ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻢ ،ﺷﻬﺎدت ﻣﻦ راﺳﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهام و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ
رﻓﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهام و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروم15 .ﺷﻤﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺟﺴﻢ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ
ﻣﻦ ﺑﺮ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ16 .و اﮔﺮ ﻣﻦ ﺣﮑﻢ دﻫﻢ ،ﺣﮑﻢ ﻣﻦ راﺳﺖ اﺳﺖ ،از آﻧﺮو ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ و ﭘﺪری ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد17 .و ﻧﯿﺰ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت دو ﮐﺲ ﺣﻖ
اﺳﺖ18 .ﻣﻦ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻢ و ﭘﺪری ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ19 «.ﺑﺪو
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺪر ﺗﻮ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟« ﻋﯿﺴﯽ ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »ﻧﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و ﻧﻪ ﭘﺪر ﻣﺮا .ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮا
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ ﭘﺪر ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ20 «.و اﯾﻦ ﮐﻼم را ﻋﯿﺴﯽ در ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﮔﻔﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در
ﻫﯿﮑﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد؛ و ﻫﯿﭻﮐﺲ او را ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺑﺠﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺳﺎﻋﺖ او ﻫﻨﻮز ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
21ﺑﺎز ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣﯽروم و ﻣﺮا ﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و در ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﻣﺮد و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽروم ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻣﺪ22 «.ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ اراده ﻗﺘﻞ ﺧﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻣﺪ؟« 23اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ
اﻣﺎ ﻣﻦ از ﺑﺎﻻ .ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ24 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ
ﮐﻪ در ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺎور ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ،در ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد«.
25ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟« ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ از اول ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ26 .ﻣﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دارم ﮐﻪ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﺣﮑﻢ ﮐﻨﻢ؛ ﻟﮑﻦ آﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻣﻦ آﻧﭽﻪ
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از او ﺷﻨﯿﺪهام ،ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ27 «.اﯾﺸﺎن ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﭘﺪر ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
28ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﯾﺪ ،آن وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻫﺴﺘﻢ و از ﺧﻮد ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﺪرم ﻣﺮا ﺗﻌﻠﯿﻢ داد ،ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ29 .و او ﮐﻪ ﻣﺮا
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﭘﺪر ﻣﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬارده اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه او را ﺑﺠﺎ
ﻣﯽآورم«.
30ﭼﻮن اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺪو اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ31 .ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪو اﯾﻤﺎن
آوردﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﮐﻼم ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ32 ،و ﺣﻖ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺣﻖ ﺷﻤﺎ را آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد33 «.ﺑﺪو ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﮐﻪ »اوﻻد اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﺮﮔﺰ
ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﻏﻼم ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ آزاد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ؟« 34ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﺮ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻏﻼم ﮔﻨﺎه اﺳﺖ35 .و ﻏﻼم ﻫﻤﯿﺸﻪ
در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ36 .ﭘﺲ اﮔﺮ ﭘﺴﺮ ﺷﻤﺎ را آزاد ﮐﻨﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ آزاد
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد37 .ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اوﻻد اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻼم ﻣﻦ در ﺷﻤﺎ
ﺟﺎی ﻧﺪارد38 .ﻣﻦ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد دﯾﺪهام ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد دﯾﺪهاﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ«.
39در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﭘﺪر ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﺖ «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اوﻻد اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ،
اﻋﻤﺎل اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآوردﯾﺪ40 .وﻟﯿﮑﻦ اﻵن ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪهام ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮد41 .ﺷﻤﺎ اﻋﻤﺎل ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﺠﺎ
ﻣﯽآورﯾﺪ«.
ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻣﺎ از زﻧﺎ زاﯾﯿﺪه ﻧﺸﺪهاﯾﻢ .ﯾﮏ ﭘﺪر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ42 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺧﺪا ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﻮد ،ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺻﺎدر ﺷﺪه و
آﻣﺪهام ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ از ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪهام ﺑﻠﮑﻪ او ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ43 .ﺑﺮای ﭼﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا
ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪ؟ از آﻧﺠﻬﺖ ﮐﻪ ﮐﻼم ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ44 .ﺷﻤﺎ از ﭘﺪر ﺧﻮد اﺑﻠﯿﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ و
ﺧﻮاﻫﺸﻬﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آرﯾﺪ .او از اول ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻮد و در راﺳﺘﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،از
آﻧﺠﻬﺖ ﮐﻪ در او راﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ دروغ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،از ذات ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ زﯾﺮا دروﻏﮕﻮ
و ﭘﺪر دروﻏﮕﻮﯾﺎن اﺳﺖ45 .و اﻣﺎ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﻣﺮا ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ46 .ﮐﯿﺴﺖ
از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﻠﺰم ﺳﺎزد؟ ﭘﺲ اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﭼﺮا ﻣﺮا ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟ 47ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﮐﻼم ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﻮد و از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ«.
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48ﭘﺲ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻣﺎ ﺧﻮب ﻧﮕﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﺎﻣﺮی ﻫﺴﺘﯽ و دﯾﻮ
داری؟« 49ﻋﯿﺴﯽ ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »ﻣﻦ دﯾﻮ ﻧﺪارم ،ﻟﮑﻦ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽدارم و ﺷﻤﺎ ﻣﺮا
ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ50 .ﻣﻦ ﺟﻼل ﺧﻮد را ﻃﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و داوری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
51آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻼم ﻣﺮا ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮت را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ«.
52ﭘﺲ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻵن داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﻮ داری! اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﻧﺒﯿﺎ ﻣﺮدﻧﺪ و ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻼم ﻣﺮا ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮت را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭼﺸﯿﺪ؟ 53آﯾﺎ ﺗﻮ از ﭘﺪر ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮد و
اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺴﺘﯽ؟ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯽ؟«
54ﻋﯿﺴﯽ ﺟﻮاب داد» :اﮔﺮ ﺧﻮد را ﺟﻼل دﻫﻢ ،ﺟﻼل ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭘﺪر ﻣﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮا ﺟﻼل ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،آﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺧﺪای ﻣﺎ اﺳﺖ55 .و او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ او را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و اﮔﺮ ﮔﻮﯾﻢ او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ دروﻏﮕﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .ﻟﯿﮑﻦ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و ﻗﻮل او را
ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارم56 .ﭘﺪر ﺷﻤﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺷﺎدی ﮐﺮد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ روز ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﺪ و دﯾﺪ و ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺮدﯾﺪ«.
57ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﻨﻮز ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻧﺪاری و اﺑﺮاﻫﯿﻢ را دﯾﺪهای؟« 58ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ59 «.آﻧﮕﺎه ﺳﻨﮕﻬﺎ
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ او را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎﺧﺖ و از ﻣﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﻫﯿﮑﻞ ﺑﯿﺮون
ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻓﺖ.
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و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﮐﻮری ﻣﺎدرزاد دﯾﺪ2 .و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ از او ﺳﺆال ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:

»ای اﺳﺘﺎد ،ﮔﻨﺎه ﮐﻪ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ او ﮐﻪ ﮐﻮر زاﯾﯿﺪه ﺷﺪ؟« 3ﻋﯿﺴﯽ ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »ﮔﻨﺎه
ﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﺮد و ﻧﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﺪا در وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد4 .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ روز
اﺳﺖ ،ﻣﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻢ .ﺷﺐ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﺎری ﮐﻨﺪ5 .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻢ ،ﻧﻮر ﺟﻬﺎﻧﻢ6 «.اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و آب دﻫﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،از
آب ﮔﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻞ را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﻮر ﻣﺎﻟﯿﺪ7 ،و ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو در ﺣﻮض ﺳﯿﻠﻮﺣﺎ )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ( ﺑﺸﻮی «.ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ﺷﺴﺖ و ﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪه ،ﺑﺮﮔﺸﺖ.
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8ﭘﺲ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﭘﯿﺶ از آن در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮری دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ
اﯾﻦ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﮔﺪاﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد؟« 9ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﻤﺎن اﺳﺖ «.و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺪو دارد «.او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ10 «.ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺑﺎز ﮔﺸﺖ؟« 11او
ﺟﻮاب داد» :ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ او را ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﮔﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﺎﻟﯿﺪه ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ
ﺣﻮض ﺳﯿﻠﻮﺣﺎ ﺑﺮو و ﺑﺸﻮی .آﻧﮕﺎه رﻓﺘﻢ و ﺷﺴﺘﻪ ﺑﯿﻨﺎ ﮔﺸﺘﻢ12 «.ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آن ﺷﺨﺺ ﮐﺠﺎ
اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽداﻧﻢ«.
13ﭘﺲ او را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮر ﺑﻮد ،ﻧﺰد ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن آوردﻧﺪ14 .و آن روزی ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ،
ﭼﺸﻤﺎن او را ﺑﺎز ﮐﺮد ،روز ﺳﺒﺖ ﺑﻮد15 .آﻧﮕﺎه ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﻧﯿﺰ از او ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻨﺎ
ﺷﺪی؟« ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﮔﻞ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎی ﻣﻦ ﮔﺬارد .ﭘﺲ ﺷﺴﺘﻢ و ﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪم16 «.ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آن ﺷﺨﺺ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺒﺖ را ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽدارد «.دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺷﺨﺺ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰات ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد «.و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﺧﺘﻼف اﻓﺘﺎد17 .ﺑﺎز
ﺑﺪان ﮐﻮر ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ درﺑﺎره او ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ را ﺑﯿﻨﺎ ﺳﺎﺧﺖ؟« ﮔﻔﺖ» :ﻧﺒﯽ اﺳﺖ«.
18ﻟﯿﮑﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ او را ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮر ﺑﻮده و ﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﭘﺪر و
ﻣﺎدر آن ﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪه را ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ19 .و از اﯾﺸﺎن ﺳﺆال ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻮر ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه؟ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻟﺤﺎل ﺑﯿﻨﺎ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؟« 20ﭘﺪر و ﻣﺎدر او در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ و ﮐﻮر ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه21 .ﻟﯿﮑﻦ اﻟﺤﺎل ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ و
ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن او را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده .او ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ از وی ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ او اﺣﻮال ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ«.
22ﭘﺪر و ﻣﺎدر او ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،از آﻧﺮو ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﻬﺪ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ،از ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺑﯿﺮوﻧﺶ ﮐﻨﻨﺪ23 .و از اﯾﻨﺠﻬﺖ
واﻟﺪﯾﻦ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :او ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ از ﺧﻮدش ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ«.
24ﭘﺲ آن ﺷﺨﺺ را ﮐﻪ ﮐﻮر ﺑﻮد ،ﺑﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﻦ .ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر اﺳﺖ25 «.او ﺟﻮاب داد» :اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر اﺳﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻢ .ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ
ﮐﻮر ﺑﻮدم و اﻵن ﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪهام26 «.ﺑﺎز ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎی ﺗﻮ را ﺑﺎز ﮐﺮد؟«
27اﯾﺸﺎن را ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »اﻵن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ .ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ؟ و ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ؟ آﯾﺎ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اراده دارﯾﺪ ﺷﺎﮔﺮد او ﺑﺸﻮﯾﺪ؟« 28ﭘﺲ او را دﺷﻨﺎم داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ ﺷﺎﮔﺮد او ﻫﺴﺘﯽ .ﻣﺎ
ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ29 .ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ از
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ﮐﺠﺎ اﺳﺖ30 «.آن ﻣﺮد ﺟﻮاب داده ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻋﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ از ﮐﺠﺎ اﺳﺖ
و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎی ﻣﺮا ﺑﺎز ﮐﺮد31 .و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا دﻋﺎی ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد؛ و ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و اراده او را ﺑﺠﺎ آرد ،او را ﻣﯽﺷﻨﻮد32 .از اﺑﺘﺪای ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﻮر ﻣﺎدرزاد را ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ33 .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ از ﺧﺪا ﻧﺒﻮدی ،ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯽ
ﮐﺮد34 «.در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهای .آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﯽ؟« ﭘﺲ
او را ﺑﯿﺮون راﻧﺪﻧﺪ.
35ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ او را ﺑﯿﺮون ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وی را ﺟﺴﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا
اﯾﻤﺎن داری؟« 36او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورم؟« 37ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ
ﻧﯿﺰ او را دﯾﺪهای و آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ38 «.ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن آوردم «.ﭘﺲ
او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮد39 .آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺠﻬﺖ داوری آﻣﺪم ﺗﺎ ﮐﻮران ﺑﯿﻨﺎ و
ﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ،ﮐﻮر ﺷﻮﻧﺪ40 «.ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﻼم را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ ﮐﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ؟« 41ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﮐﻮر ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽداﺷﺘﯿﺪ و ﻟﮑﻦ اﻵن
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺑﯿﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺲ ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
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»آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﺮ ﮐﻪ از در ﺑﻪ آﻏﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ داﺧﻞ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ

از راه دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻻ رود ،او دزد و راﻫﺰن اﺳﺖ2 .و اﻣﺎ آﻧﮑﻪ از در داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﺷﺒﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان اﺳﺖ.
3درﺑﺎن ﺑﺠﻬﺖ او ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان آواز او را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﻧﺎم ﺑﻨﺎم ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ
و اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺑﺮد4 .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﺑﺮد ،ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺧﺮاﻣﺪ و
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان از ﻋﻘﺐ او ﻣﯽروﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آواز او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ5 .ﻟﯿﮑﻦ ﻏﺮﯾﺐ را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ از او ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ آواز ﻏﺮﯾﺒﺎن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ«.
6و اﯾﻦ ﻣﺜﻞ را ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن آورد ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
7آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﮔﻔﺖ» :آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻫﺴﺘﻢ8 .ﺟﻤﯿﻊ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ ،دزد و راﻫﺰن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن را ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ9 .ﻣﻦ
در ﻫﺴﺘﻢ! ﻫﺮ ﮐﻪ از ﻣﻦ داﺧﻞ ﮔﺮدد ،ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﯿﺮون و درون ﺧﺮاﻣﺪ و ﻋﻠﻮﻓﻪ ﯾﺎﺑﺪ10 .دزد
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ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺪزدد و ﺑﮑﺸﺪ و ﻫﻼک ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ آﻣﺪم ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺣﯿﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ و آن را زﯾﺎدﺗﺮ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
»11ﻣﻦ ﺷﺒﺎن ﻧﯿﮑﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﺷﺒﺎن ﻧﯿﮑﻮ ﺟﺎن ﺧﻮد را در راه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﯽﻧﻬﺪ12 .اﻣﺎ ﻣﺰدوری
ﮐﻪ ﺷﺒﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان از آن او ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮگ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺮگ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺳﺎزد13 .ﻣﺰدور ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﻣﺰدور اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻧﯿﺴﺖ14 .ﻣﻦ ﺷﺒﺎن ﻧﯿﮑﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﺎﺻﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و
ﺧﺎﺻﺎن ﻣﻦ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ15 ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪر ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﻦ ﭘﺪر را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و ﺟﺎن ﺧﻮد را در
راه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﯽﻧﻬﻢ16 .و ﻣﺮا ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ آﻏﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺎورم و آواز ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﮔﻠﻪ و ﯾﮏ ﺷﺒﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ17 .و از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﭘﺪر ﻣﺮا
دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﻧﻬﻢ ﺗﺎ آن را ﺑﺎز ﮔﯿﺮم18 .ﮐﺴﯽ آن را از ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻦ ﺧﻮد آن را ﻣﯽﻧﻬﻢ .ﻗﺪرت دارم ﮐﻪ آن را ﺑﻨﻬﻢ و ﻗﺪرت دارم آن را ﺑﺎز ﮔﯿﺮم .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را از
ﭘﺪر ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻢ«.
19ﺑﺎز ﺑﻪﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﮐﻼم ،در ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺧﺘﻼف اﻓﺘﺎد20 .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
»دﯾﻮ دارد و دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺪو ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟« 21دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن دﯾﻮاﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .آﯾﺎ دﯾﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺸﻢ ﮐﻮران را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ؟«
22ﭘﺲ در اورﺷﻠﯿﻢ ،ﻋﯿﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد23 .و ﻋﯿﺴﯽ در ﻫﯿﮑﻞ ،در رواق ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﻣﯽﺧﺮاﻣﯿﺪ24 .ﭘﺲ ﯾﻬﻮدﯾﺎن دور او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﺎ را ﻣﺘﺮدد داری؟ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺴﯿﺢ
ﻫﺴﺘﯽ ،آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ25 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ و اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﯾﺪ .اﻋﻤﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورم ،آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ26 .ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورﯾﺪ زﯾﺮا
از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ27 .ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﻦ آواز ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و ﻣﺮا ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ28 .و ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﯽدﻫﻢ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻫﻼک
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻫﯿﭻﮐﺲ آﻧﻬﺎ را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ29 .ﭘﺪری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ داد از ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از دﺳﺖ ﭘﺪر ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮد30 .ﻣﻦ و ﭘﺪر ﯾﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
31آﻧﮕﺎه ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎز ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ او را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ32 .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺟﻮاب داد:
»از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮدم .ﺑﻪﺳﺒﺐ ﮐﺪام ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟« 33ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ ،ﺗﻮ را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﺳﺒﺐ
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ﮐﻔﺮ ،زﯾﺮا ﺗﻮ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﯽ و ﺧﻮد را ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ34 «.ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ در ﺗﻮرات
ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ 35ﭘﺲ اﮔﺮ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻮ ﮔﺮدد36 ،آﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪر ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده،
ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﺪو ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،از آن ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ؟ 37اﮔﺮ اﻋﻤﺎل
ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﺠﺎ ﻧﻤﯽآورم ،ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﻣﯿﺎورﯾﺪ38 .و ﻟﮑﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورم ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن
ﻧﻤﯽآورﯾﺪ ،ﺑﻪ اﻋﻤﺎل اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر در ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ در او39 «.ﭘﺲ
دﯾﮕﺮ ﺑﺎره ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ از دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
40و ﺑﺎز ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اول ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽداد ،رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد.
41و ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺰد او آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺠﺰه ﻧﻨﻤﻮد و ﻟﮑﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﯾﺤﯿﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
ﮔﻔﺖ ،راﺳﺖ اﺳﺖ42 .ﭘﺲ ﺑﺴﯿﺎری در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ.
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و ﺷﺨﺼﯽ اﯾﻠﻌﺎزر ﻧﺎم ،ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد ،از اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻨﯿﺎ ﮐﻪ ده ﻣﺮﯾﻢ و ﺧﻮاﻫﺮش ﻣﺮﺗﺎ

ﺑﻮد2 .و ﻣﺮﯾﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻋﻄﺮ ،ﺗﺪﻫﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺎﯾﻬﺎی او را ﺑﻪ ﻣﻮی ﺧﻮد ﺧﺸﮑﺎﻧﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮادرش اﯾﻠﻌﺎزر ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد3 .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺶ ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای آﻗﺎ ،اﯾﻨﮏ آن ﮐﻪ او را
دوﺳﺖ ﻣﯽداری ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ4 «.ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻣﺮض ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮت ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا از آن ﺟﻼل ﯾﺎﺑﺪ5 «.و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺮﺗﺎ و ﺧﻮاﻫﺮش و اﯾﻠﻌﺎزر را ﻣﺤﺒﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد.
6ﭘﺲ ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد دو روز ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد7 .و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ
ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎز ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﺮوﯾﻢ8 «.ﺷﺎﮔﺮدان او را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﻣﻌﻠﻢ ،اﻵن ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﻮ را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ؛ و آﯾﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﺮوی؟« 9ﻋﯿﺴﯽ ﺟﻮاب داد» :آﯾﺎ
ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی روز دوازده ﻧﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در روز راه رود ﻟﻐﺰش ﻧﻤﯽﺧﻮرد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻮر اﯾﻦ ﺟﻬﺎن را
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ10 .و ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺷﺐ راه رود ﻟﻐﺰش ﺧﻮرد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻮر در او ﻧﯿﺴﺖ11 «.اﯾﻦ را
ﮔﻔﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :دوﺳﺖ ﻣﺎ اﯾﻠﻌﺎزر در ﺧﻮاب اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﯽروم ﺗﺎ او را ﺑﯿﺪار
ﮐﻨﻢ12 «.ﺷﺎﮔﺮدان او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای آﻗﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ13 «.اﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ درﺑﺎره ﻣﻮت
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او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﯾﺸﺎن ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از آراﻣﯽ ﺧﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ14 .آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻼﻧﯿﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻠﻌﺎزر ﻣﺮده اﺳﺖ15 .و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﺸﻨﻮد ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮدم ﺗﺎ اﯾﻤﺎن آرﯾﺪ وﻟﮑﻦ ﻧﺰد
او ﺑﺮوﯾﻢ16 «.ﭘﺲ ﺗﻮﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺆام ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺸﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ او
ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ«.
17ﭘﺲ ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪ ،ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر روز اﺳﺖ در ﻗﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ18 .و ﺑﯿﺖ ﻋﻨﯿﺎ ﻧﺰدﯾﮏ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد ،ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺗﯿﺮ ﭘﺮﺗﺎب19 .و ﺑﺴﯿﺎری از ﯾﻬﻮد ﻧﺰد ﻣﺮﺗﺎ و ﻣﺮﯾﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺠﻬﺖ ﺑﺮادرﺷﺎن ،اﯾﺸﺎن را ﺗﺴﻠﯽ دﻫﻨﺪ20 .و ﭼﻮن ﻣﺮﺗﺎ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ،او را اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد.
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮﯾﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪ21 .ﭘﺲ ﻣﺮﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ اﮔﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺑﻮدی ،ﺑﺮادر
ﻣﻦ ﻧﻤﯽﻣﺮد22 .وﻟﯿﮑﻦ اﻵن ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺧﺪا ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯽ ،ﺧﺪا آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ داد«.
23ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮادر ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ24 «.ﻣﺮﺗﺎ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ روز
ﺑﺎزﭘﺴﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ25 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺣﯿﺎت ﻫﺴﺘﻢ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن
آورد ،اﮔﺮ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،زﻧﺪه ﮔﺮدد26 .و ﻫﺮ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آورد ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد.
آﯾﺎ اﯾﻦ را ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻨﯽ؟« 27او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ ای آﻗﺎ ،ﻣﻦ اﯾﻤﺎن دارم ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﮐﻪ در
ﺟﻬﺎن آﯾﻨﺪه اﺳﺖ«.
28و ﭼﻮن اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،رﻓﺖ و ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﻣﺮﯾﻢ را در ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﺳﺘﺎد آﻣﺪه
اﺳﺖ و ﺗﻮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ29 «.او ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﯿﺪ ،ﺑﺰودی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻧﺰد او آﻣﺪ30 .و ﻋﯿﺴﯽ ﻫﻨﻮز
وارد ده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺎ او را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد31 .و ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ او
ﺑﻮدﻧﺪ و او را ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود ،از ﻋﻘﺐ او
آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﻣﯽرود ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ32 «.و ﻣﺮﯾﻢ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻮد
رﺳﯿﺪ ،او را دﯾﺪه ،ﺑﺮ ﻗﺪﻣﻬﺎی او اﻓﺘﺎد و ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ اﮔﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺑﻮدی ،ﺑﺮادر ﻣﻦ
ﻧﻤﯽﻣﺮد33 «.ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻮن او را ﮔﺮﯾﺎن دﯾﺪ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ او آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،در
روح ﺧﻮد ﺑﺸﺪت ﻣﮑﺪر ﺷﺪه ،ﻣﻀﻄﺮب ﮔﺸﺖ34 .و ﮔﻔﺖ» :او را ﮐﺠﺎ ﮔﺬاردهاﯾﺪ؟« ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای
آﻗﺎ ﺑﯿﺎ و ﺑﺒﯿﻦ35 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ36 .آﻧﮕﺎه ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﭼﻘﺪر او را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ!«
37ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﻮر را ﺑﺎز ﮐﺮد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻣﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯿﺮد؟«
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38ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎز ﺑﺸﺪت در ﺧﻮد ﻣﮑﺪر ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﻗﺒﺮ آﻣﺪ و آن ﻏﺎری ﺑﻮد ،ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ
ﺳﺮش ﮔﺬارده39 .ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺳﻨﮓ را ﺑﺮدارﯾﺪ «.ﻣﺮﺗﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﯿﺖ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ اﻵن ﻣﺘﻌﻔﻦ
ﺷﺪه ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻬﺎر روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ40 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﻔﺘﻢ اﮔﺮ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎوری،
ﺟﻼل ﺧﺪا را ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ؟« 41ﭘﺲ ﺳﻨﮓ را از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .ﻋﯿﺴﯽ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر ،ﺗﻮ را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪی42 .و ﻣﻦ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﻮی؛ و ﻟﮑﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻤﺎن
ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎدی43 «.ﭼﻮن اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺪا ﮐﺮد» :ای اﯾﻠﻌﺎزر ،ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎ«.
44در ﺣﺎل آن ﻣﺮده دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺑﻪ ﮐﻔﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و روی او ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد.
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :او را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺮود«.
45آﻧﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎری از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﯾﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن آﻧﭽﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﺮد دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺪو
اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ46 .وﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن رﻓﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮد آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
47ﭘﺲ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﺷﻮرا ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ،ﻣﻌﺠﺰات
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 48اﮔﺮ او را ﭼﻨﯿﻦ واﮔﺬارﯾﻢ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و روﻣﯿﺎن آﻣﺪه ،ﺟﺎ و
ﻗﻮم ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ49 «.ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ،ﻗﯿﺎﻓﺎ ﻧﺎم ﮐﻪ در آن ﺳﺎل رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ 50و ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻣﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ در راه ﻗﻮم
ﺑﻤﯿﺮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻫﻼک ﻧﮕﺮدﻧﺪ51 «.و اﯾﻦ را از ﺧﻮد ﻧﮕﻔﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن در آن ﺳﺎل رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ
ﺑﻮد ،ﻧﺒﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﯿﺴﯽ در راه آن ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﻤﯿﺮد؛ 52و ﻧﻪ در راه آن ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا را ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺮﻗﻨﺪ در ﯾﮑﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ53 .و از ﻫﻤﺎن روز ﺷﻮرا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ.
54ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از آن ﻋﯿﺴﯽ در ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮد آﺷﮑﺎرا راه ﻧﻤﯽرﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ از آﻧﺠﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ اﻓﺮاﯾﻢ ﻧﺎم داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد.
55و ﭼﻮن ﻓﺼﺢ ﯾﻬﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻠﻮﮐﺎت ﻗﺒﻞ از ﻓﺼﺢ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﺧﻮد را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎزﻧﺪ 56و در ﻃﻠﺐ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ و در ﻫﯿﮑﻞ اﯾﺴﺘﺎده ،ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻪ
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺮای ﻋﯿﺪ ﻧﻤﯽآﯾﺪ؟« 57اﻣﺎ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﺣﮑﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ اﻃﻼع دﻫﺪ ﺗﺎ او را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻧﺪ.
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ﭘﺲ ﺷﺶ روز ﻗﺒﻞ از ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﻋﻨْﯿﺎ آﻣﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻠﻌﺎزر

ﻣﺮده را از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪه ﺑﻮد2 .و ﺑﺮای او در آﻧﺠﺎ ﺷﺎم ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد و
اﯾﻠﻌﺎزر ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻠﺴﯿﺎن ﺑﺎ او ﺑﻮد3 .آﻧﮕﺎه ﻣﺮﯾﻢ رﻃﻠﯽ از ﻋﻄﺮ ﺳﻨﺒﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﺎﯾﻬﺎی
ﻋﯿﺴﯽ را ﺗﺪﻫﯿﻦ ﮐﺮد و ﭘﺎﯾﻬﺎی او را از ﻣﻮﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﺸﮑﺎﻧﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪ از ﺑﻮی ﻋﻄﺮ ﭘﺮ ﺷﺪ.
4ﭘﺲ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان او ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻬﻮدای اﺳﺨﺮﯾﻮﻃﯽ ،ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌﻮن ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه وی ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:
»5ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻦ ﻋﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺼﺪ دﯾﻨﺎر ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا داده ﺷﻮد؟« 6و اﯾﻦ را ﻧﻪ از آﻧﺮو ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﭘﺮوای ﻓﻘﺮا ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از آﻧﺮو ﮐﻪ دزد ﺑﻮد و ﺧﺮﯾﻄﻪ در ﺣﻮاﻟﻪ او و از آﻧﭽﻪ در آن اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ7 .ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ» :او را واﮔﺬار زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ روز ﺗﮑﻔﯿﻦ ﻣﻦ اﯾﻦ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ8 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﻘﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ«.
9ﭘﺲ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺜﯿﺮ از ﯾﻬﻮد ﭼﻮن داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ در آﻧﺠﺎ اﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﻋﯿﺴﯽ و
ﺑﺲ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ اﯾﻠﻌﺎزر را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﻣﺮدﮔﺎﻧﺶ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ10 .آﻧﮕﺎه رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺷﻮرا ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻠﻌﺎزر را ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺸﻨﺪ11 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﯾﻬﻮد ﺑﻪﺳﺒﺐ او ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻤﺎن
ﻣﯽآوردﻧﺪ.
12ﻓﺮدای آن روز ﭼﻮن ﮔﺮوه ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﯿﺪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽآﯾﺪ13 ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻧﺨﻞ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﻧﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ» :ﻫﻮﺷﯿﻌﺎﻧﺎ
ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآﯾﺪ14 .و ﻋﯿﺴﯽ ﮐﺮه اﻻﻏﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺷﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ 15ﮐﻪ »ای دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﻣﺘﺮس ،اﯾﻨﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮ ﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﺮه اﻻﻏﯽ ﻣﯽآﯾﺪ«.
16و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ اوﻻ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ،ﻟﮑﻦ ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﺟﻼل ﯾﺎﻓﺖ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آوردﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ درﺑﺎره او ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ او ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ17 .و ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻬﺎدت
دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻠﻌﺎزر را از ﻗﺒـﺮ ﺧﻮاﻧـﺪه ،او را از ﻣـﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪه اﺳﺖ18 .و ﺑﺠﻬﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ آن
ﮔﺮوه او را اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐﻪ آن ﻣﻌﺠﺰه را ﻧﻤﻮده ﺑﻮد19 .ﭘﺲ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻔـﻊ ﻧﻤﯽﺑﺮﯾـﺪ؟ اﯾﻨﮏ ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ از ﭘﯽ او رﻓﺘﻪاﻧﺪ!«
20و از آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﺪ ﺑﺠﻬﺖ ﻋﺒﺎدت آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ21 .اﯾﺸﺎن ﻧﺰد
ﻓﯿﻠﭙﺲ ﮐﻪ از ﺑﯿﺖ ﺻﯿﺪای ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻮد آﻣﺪﻧﺪ و ﺳﺆال ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای آﻗﺎ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻋﯿﺴﯽ را
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ22 «.ﻓﯿﻠﭙﺲ آﻣﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪرﯾﺎس ﮔﻔﺖ و اﻧﺪرﯾﺎس و ﻓﯿﻠﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ23 .ﻋﯿﺴﯽ در
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ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺳﺎﻋﺘﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺟﻼل ﯾﺎﺑﺪ24 .آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
اﮔﺮ داﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﻧﻤﯿﺮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮد ﺛﻤﺮ ﺑﺴﯿﺎر آورد25 .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺟﺎن ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارد ،آن را ﻫﻼک ﮐﻨﺪ؛ و ﻫﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺟﺎن ﺧﻮد را دﺷﻤﻦ دارد ،ﺗﺎ
ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ آن را ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ26 .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮا ﭘﯿﺮوی ﺑﮑﻨﺪ و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ آﻧﺠﺎ ﺧﺎدم ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﭘﺪر او را ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ27 .اﻵن ﺟﺎن ﻣﻦ ﻣﻀﻄﺮب اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ؟ ای ﭘﺪر ﻣﺮا از اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ رﺳﺘﮕﺎر ﮐﻦ .ﻟﮑﻦ
ﺑﺠﻬﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪهام28 .ای ﭘﺪر اﺳﻢ ﺧﻮد را ﺟﻼل ﺑﺪه!« ﻧﺎﮔﺎه ﺻﺪاﯾﯽ از آﺳﻤﺎن
در رﺳﯿﺪ ﮐﻪ »ﺟﻼل دادم و ﺑﺎز ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﻢ داد29 «.ﭘﺲ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪه،
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :رﻋﺪ ﺷﺪ!« و دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻓﺮﺷﺘﻪای ﺑﺎ او ﺗﮑﻠﻢ ﮐﺮد!« 30ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﺻﺪا از ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﺷﻤﺎ31 .اﻟﺤﺎل داوری اﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و اﻵن رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن
ﺑﯿﺮون اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد32 .و ﻣﻦ اﮔﺮ از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺷﻮم ،ﻫﻤﻪ را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ«.
33و اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ﮐﻨﺎﯾﻪ از آن ﻗﺴﻢ ﻣﻮت ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻤﯿﺮد.
34ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ او ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﻣﺎ از ﺗﻮرات ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد؟ ﮐﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن؟« 35آﻧﮕﺎه
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮر ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،راه ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ
ﻇﻠﻤﺖ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮو ﻧﮕﯿﺮد؛ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ راه ﻣﯽرود ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود36 .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ
ﻧﻮر ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮان ﻧﻮر ﮔﺮدﯾﺪ «.ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﮕﻔﺖ ،رﻓﺘﻪ ﺧﻮد را از
اﯾﺸﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎﺧﺖ.
37و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺪو اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ38 .ﺗﺎ
ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺎ را ﺑﺎور ﮐﺮد و ﺑﺎزوی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻪ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ؟« 39و از آﻧﺠﻬﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻤﺎن آورد ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ:
»40ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن را ﮐﻮر ﮐﺮد و دﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
دﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ و ﺑﺮﻧﮕﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ دﻫﻢ41 «.اﯾﻦ ﮐﻼم را اﺷﻌﯿﺎ ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻼل او
را دﯾﺪ و درﺑﺎره او ﺗﮑﻠﻢ ﮐﺮد42 .ﻟﮑﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮداران ﻧﯿﺰ ﺑﺪو اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن اﻗﺮار ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا از ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮﻧﺪ43 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻼل ﺧﻠﻖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺟﻼل ﺧﺪا دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.
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44آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آورد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﺮا
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،اﯾﻤﺎن آورده اﺳﺖ45 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﺮا دﯾﺪه اﺳﺖ46 .ﻣﻦ ﻧﻮری در
ﺟﻬﺎن آﻣﺪم ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آورد در ﻇﻠﻤﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪ47 .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻼم ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪ و اﯾﻤﺎن
ﻧﯿﺎورد ،ﻣﻦ ﺑﺮ او داوری ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪهام ﺗﺎ ﺟﻬﺎن را داوری ﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺟﻬﺎن را ﻧﺠﺎت
ﺑﺨﺸﻢ48 .ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺎرد و ﮐﻼم ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﻖ او داوری ﮐﻨﺪ،
ﻫﻤﺎن ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ در روز ﺑﺎزﭘﺴﯿﻦ ﺑﺮ او داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد49 .زآﻧﺮو ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺧﻮد ﻧﮕﻔﺘﻢ،
ﻟﮑﻦ ﭘﺪری ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﮑﻠﻢ ﮐﻨﻢ50 .و ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﺎن او ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﮑﻠﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻢ«.

13

و ﻗﺒﻞ از ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ ،ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ او رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ

ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﺑﺮود ،ﺧﺎﺻﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﯾﺸﺎن را ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ
ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد2 .و ﭼﻮن ﺷﺎم ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و اﺑﻠﯿﺲ ﭘﯿﺶ از آن در دل ﯾﻬﻮدا ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌﻮن اﺳﺨﺮﯾﻮﻃﯽ
ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ3 ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ دﺳﺖ او داده
اﺳﺖ و از ﻧﺰد ﺧﺪا آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻣﯽرود4 ،از ﺷﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و
دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺖ5 .ﭘﺲ آب در ﻟﮕﻦ رﯾﺨﺘﻪ ،ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺷﺎﮔﺮدان و
ﺧﺸﮑﺎﻧﯿﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻤﺮ داﺷﺖ6 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮس رﺳﯿﺪ ،او ﺑﻪ وی
ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ ﺗﻮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻮﯾﯽ؟« 7ﻋﯿﺴﯽ در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﻵن ﺗﻮ
ﻧﻤﯽداﻧﯽ ،ﻟﮑﻦ ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ8 «.ﭘﻄﺮس ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﺮا ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺴﺖ «.ﻋﯿﺴﯽ
او را ﺟﻮاب داد» :اﮔﺮ ﺗﻮ را ﻧﺸﻮﯾﻢ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ9 «.ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮس ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ
ﻧﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﺮا و ﺑﺲ ،ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺘﻬﺎ و ﺳﺮ ﻣﺮا ﻧﯿﺰ10 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺤﺘﺎج
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎﯾﻬﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم او ﭘﺎک اﺳﺖ .و ﺷﻤﺎ ﭘﺎک ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻟﮑﻦ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ11 «.زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺗﺴﻠﯿﻢﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد را ﻣﯽداﻧﺴﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﭘﺎک ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ«.
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12و ﭼﻮن ﭘﺎﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺷﺴﺖ ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎز ﺑﻨﺸﺴﺖ و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺮدم؟ 13ﺷﻤﺎ ﻣﺮا اﺳﺘﺎد و آﻗﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ و ﺧﻮب ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻫﺴﺘﻢ14 .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ آﻗﺎ و ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺴﺘﻢ ،ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﺷﺴﺘﻢ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺎﯾﻬﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ15 .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای دادم ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺮدم ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮑﻨﯿﺪ.
16آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻏﻼم ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آﻗﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻪ رﺳﻮل از ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺧﻮد.
17ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ را داﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آرﯾﺪ18 .درﺑﺎره ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ؛
ﻣﻦ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب ﺗﻤﺎم ﺷﻮد "آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮرد ،ﭘﺎﺷﻨﻪ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ19 ".اﻵن ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد ﺑﺎور
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ20 .آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ،ﻣﺮا
ﻗﺒﻮل ﮐﺮده؛ و آﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ«.
21ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،در روح ﻣﻀﻄﺮب ﮔﺸﺖ و ﺷﻬﺎدت داده ،ﮔﻔﺖ» :آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد22 «.ﭘﺲ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﺣﯿﺮان ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ را درﺑﺎره ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ23 .و ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﮑﯿﻪ
ﻣﯽزد و ﻋﯿﺴﯽ او را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد؛ 24ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮس ﺑﺪو اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﭙﺮﺳﺪ درﺑﺎره ﮐﻪ اﯾﻦ را
ﮔﻔﺖ25 .ﭘﺲ او در آﻏﻮش ﻋﯿﺴﯽ اﻓﺘﺎده ،ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ﮐﺪام اﺳﺖ؟« 26ﻋﯿﺴﯽ ﺟﻮاب داد:
»آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻟﻘﻤﻪ را ﻓﺮو ﺑﺮده ،ﺑﺪو ﻣﯽدﻫﻢ «.ﭘﺲ ﻟﻘﻤﻪ را ﻓﺮو ﺑﺮده ،ﺑﻪ ﯾﻬﻮدای اﺳﺨﺮﯾﻮﻃﯽ
ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌﻮن داد27 .ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﻤﻪ ،ﺷﯿﻄﺎن در او داﺧﻞ ﮔﺸﺖ .آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ وی را ﮔﻔﺖ» ،آﻧﭽﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﻪ زودی ﺑﮑﻦ28 «.اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را اﺣﺪی از ﻣﺠﻠﺴﯿﺎن ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ.
29زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﺮﯾﻄﻪ ﻧﺰد ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد ،ﻋﯿﺴﯽ وی را ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻋﯿﺪ
را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﺑﺪﻫﺪ.
30ﭘﺲ او ﻟﻘﻤﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺷﺐ ﺑﻮد31 .ﭼﻮن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﻋﯿﺴﯽ
ﮔﻔﺖ» :اﻵن ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺟﻼل ﯾﺎﻓﺖ و ﺧﺪا در او ﺟﻼل ﯾﺎﻓﺖ32 .و اﮔﺮ ﺧﺪا در او ﺟﻼل ﯾﺎﻓﺖ،
ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺧﺪا او را در ﺧﻮد ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﻪ زودی او را ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ داد33 .ای ﻓﺮزﻧﺪان،
اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﺮا ﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؛ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽروم ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻣﺪ ،اﻵن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ34 .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻤﯽ ﺗﺎزه ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ35 .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
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ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﮔﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ36 «.ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮس
ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی؟« ﻋﯿﺴﯽ ﺟﻮاب داد» :ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽروم ،اﻵن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ از ﻋﻘﺐ
ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯽ و ﻟﮑﻦ در آﺧﺮ از ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﺪ37 «.ﭘﻄﺮس ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ اﻵن
ﻧﺘﻮاﻧﻢ از ﻋﻘﺐ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻢ؟ ﺟﺎن ﺧﻮد را در راه ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد38 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ او ﺟﻮاب داد» :آﯾﺎ ﺟﺎن
ﺧﻮد را در راه ﻣﻦ ﻣﯽﻧﻬﯽ؟ آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮا اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯽ ،ﺧﺮوس
ﺑﺎﻧﮓ ﻧﺨﻮاﻫﺪ زد.
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»دل ﺷﻤﺎ ﻣﻀﻄﺮب ﻧﺸﻮد! ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ2 .در

ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﻣﻦ ﻣﻨﺰل ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ واﻻ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ .ﻣﯽروم ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﻢ3 ،و اﮔﺮ
ﺑﺮوم و از ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎزﻣﯽآﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ4 .و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽروم ﻣﯽداﻧﯿﺪ و راه را ﻣﯽداﻧﯿﺪ5 «.ﺗﻮﻣﺎ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ:
»ای آﻗﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ راه را ﺗﻮاﻧﯿﻢ داﻧﺴﺖ؟« 6ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ راه و
راﺳﺘﯽ و ﺣﯿﺎت ﻫﺴﺘﻢ .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺟﺰ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽآﯾﺪ7 .اﮔﺮ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ ،ﭘﺪر ﻣﺮا
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و او را دﯾﺪهاﯾﺪ8 «.ﻓﯿﻠﭙﺲ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ ﭘﺪر
را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ده ﮐﻪ ﻣﺎ را ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ9 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ای ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدهام،
آﯾﺎ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪای؟ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ ،ﭘﺪر را دﯾﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﭘﺪر را ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﺸﺎن ده؟ 10آﯾﺎ ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﭘﺪر ﻫﺴﺘﻢ و ﭘﺪر در ﻣﻦ اﺳﺖ؟ ﺳﺨﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ از ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﻟﮑﻦ ﭘﺪری ﮐﻪ در ﻣﻦ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ،او اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را ﻣﯽﮐﻨﺪ11 .ﻣﺮا
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﭘﺪر ﻫﺴﺘﻢ و ﭘﺪر در ﻣﻦ اﺳﺖ ،واﻻ ﻣﺮا ﺑﻪﺳﺒﺐ آن اﻋﻤﺎل ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ.
12آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آرد ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ او ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد ﭘﺪر ﻣﯽروم.
»13و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ ﭘﺪر در ﭘﺴﺮ ﺟﻼل ﯾﺎﺑﺪ.
14اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ آن را ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آورد.
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»15اﮔﺮ ﻣﺮا دوﺳﺖ دارﯾﺪ ،اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ16 .و ﻣﻦ از ﭘﺪر ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺗﺴﻠﯽ
دﻫﻨﺪهای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺷﻤﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ17 ،ﯾﻌﻨﯽ روح راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و اﻣﺎ ﺷﻤﺎ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و در ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»18ﺷﻤﺎ را ﯾﺘﯿﻢ ﻧﻤﯽﮔﺬارم ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﻢ19 .ﺑﻌﺪ از اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ
و اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ زﻧﺪهام ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ زﯾﺴﺖ20 .و در آن روز ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﭘﺪر ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﻤﺎ در ﻣﻦ و ﻣﻦ در ﺷﻤﺎ21 .ﻫﺮ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺮا دارد و آﻧﻬﺎ
را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و آﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺪر ﻣﻦ او را ﻣﺤﺒﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ او را ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ22 «.ﯾﻬﻮدا ،ﻧﻪ آن
اﺳﺨﺮﯾﻮﻃﯽ ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻧﻪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن؟« 23ﻋﯿﺴﯽ
در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻼم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﭘﺪرم او را ﻣﺤﺒﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪﺳﻮی او آﻣﺪه ،ﻧﺰد وی ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ24 .و آﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻼم
ﻣﺮا ﺣﻔﻆ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ و ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ﭘﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد25 .اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم26 .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺴﻠﯽ دﻫﻨﺪه ﯾﻌﻨﯽ روحاﻟﻘﺪس ﮐﻪ ﭘﺪر او را
ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داد و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ آورد27 .ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارم ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻢ .ﻧﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﻬﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻢ .دل ﺷﻤﺎ ﻣﻀﻄﺮب و ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ28 .ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ
ﻣﯽروم و ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﻢ .اﮔﺮ ﻣﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﮔﺸﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺰد ﭘﺪر ﻣﯽروم،
زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻦ اﺳﺖ29 .و اﻵن ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ واﻗﻊ ﮔﺮدد اﯾﻤﺎن
آورﯾﺪ30 .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﯽآﯾﺪ و در ﻣﻦ ﭼﯿﺰی
ﻧﺪارد31 .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﺮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ.
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»ﻣﻦ ﺗﺎک ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﺴﺘﻢ و ﭘﺪر ﻣﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎن اﺳﺖ2 .ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪای در ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه

ﻧﯿﺎورد ،آن را دور ﻣﯽﺳﺎزد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﻮه آرد آن را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﻮه آورد3 .اﻟﺤﺎل ﺷﻤﺎ
ﺑﻪﺳﺒﺐ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪام ﭘﺎک ﻫﺴﺘﯿﺪ4 .در ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﻣﻦ در ﺷﻤﺎ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺎﺧﻪ از
ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﻮه آورد اﮔﺮ در ﺗﺎک ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ در ﻣﻦ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ5 .ﻣﻦ ﺗﺎک ﻫﺴﺘﻢ
و ﺷﻤﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ .آﻧﮑﻪ در ﻣﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻦ در او ،ﻣﯿﻮه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽآورد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺪا از ﻣﻦ ﻫﯿﭻ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺮد6 .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻣﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺧﺸﮑﺪ و آﻧﻬﺎ را
ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،در آﺗﺶ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد7 .اﮔﺮ در ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﮐﻼم ﻣﻦ در ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ،
آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ8 .ﺟﻼل ﭘﺪر ﻣﻦ آﺷﮑﺎرا ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻮه ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ9 .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدم؛ در
ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ10 .اﮔﺮ اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،در ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ اﺣﮑﺎم ﭘﺪر
ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪام و در ﻣﺤﺒﺖ او ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ11 .اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﻦ در ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺷﺎدی ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد»12 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را
ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدم13 .ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺠﻬﺖ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ.
14ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺠﺎ آرﯾﺪ15 .دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻨﺪه ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻢ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺪه آﻧﭽﻪ آﻗﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ؛ ﻟﮑﻦ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪهام زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ از ﭘﺪر
ﺷﻨﯿﺪهام ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم16 .ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم و ﺷﻤﺎ را ﻣﻘﺮر ﮐﺮدم
ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﯿﻮه آورﯾﺪ و ﻣﯿﻮه ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﭘﺪر ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ
ﮐﻨﺪ.
»17ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ18 .اﮔﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﻤﺎ را
دﺷﻤﻦ دارد ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﺷﻤﺎ ﻣﺮا دﺷﻤﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ19 .اﮔﺮ از ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ ،ﺟﻬﺎن
ﺧﺎﺻﺎن ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ .ﻟﮑﻦ ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام،
از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ20 .ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آرﯾﺪ ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ :ﻏﻼم ﺑﺰرﮔﺘﺮ
از آﻗﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻣﺮا زﺣﻤﺖ دادﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ زﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد؛ اﮔﺮ ﮐﻼم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻼم ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ21 .ﻟﮑﻦ ﺑﺠﻬﺖ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ22 .اﮔﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدم و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﮑﻠﻢ ﻧﮑﺮده ،ﮔﻨﺎه
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ﻧﻤﯽداﺷﺘﻨﺪ؛ و اﻣﺎ اﻻ´ن ﻋﺬری ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ23 .ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺮا دﺷﻤﻦ دارد ﭘﺪر ﻣﺮا ﻧﯿﺰ دﺷﻤﻦ
دارد24 .و اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﮔﻨﺎه
ﻧﻤﯽداﺷﺘﻨﺪ .وﻟﯿﮑﻦ اﮐﻨﻮن دﯾﺪﻧﺪ و دﺷﻤﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺮا و ﭘﺪر ﻣﺮا ﻧﯿﺰ25 .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ
در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ "ﻣﺮا ﺑﯽﺳﺒﺐ دﺷﻤﻦ داﺷﺘﻨﺪ26 ".ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﺗﺴﻠﯽدﻫﻨﺪه ﮐﻪ او
را از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ آﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ روح راﺳﺘﯽ ﮐﻪ از ﭘﺪر ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد ،او ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﻫﺪ داد27 .و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد زﯾﺮا ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮدهاﯾﺪ.

16

»اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﻟﻐﺰش ﻧﺨﻮرﯾﺪ2 .ﺷﻤﺎ را از ﮐﻨﺎﯾﺲ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﻧﻤﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﮑﺸﺪ ،ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ3 .و اﯾﻦ
ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺠﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻧﻪ ﭘﺪر را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﺮا4 .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﯾﺪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ .و اﯾﻦ را از اول ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم.
»5اﻣﺎ اﻵن ﻧﺰد ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﯽروم و ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ از ﻣﻦ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی.
6وﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ،دل ﺷﻤﺎ از ﻏﻢ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ7 .و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ
رﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﻧﺮوم ﺗﺴﻠﯽدﻫﻨﺪه ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮوم او را
ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ8 .و ﭼﻮن او آﯾﺪ ،ﺟﻬﺎن را ﺑﺮ ﮔﻨﺎه و ﻋﺪاﻟﺖ و داوری ﻣﻠﺰم ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد9 .اﻣﺎ ﺑﺮ
ﮔﻨﺎه ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورﻧﺪ10 .و اﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ،از آن ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣﯽروم و
دﯾﮕﺮ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ11 .و اﻣﺎ ﺑﺮ داوری ،از آﻧﺮو ﮐﻪ ﺑﺮ رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺣﮑﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
»12و ﺑﺴﯿﺎر ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دارم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﻟﮑﻦ اﻵن ﻃﺎﻗﺖ ﺗﺤﻤﻞ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارﯾﺪ.
13و ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن او ﯾﻌﻨﯽ روح راﺳﺘﯽ آﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ راﺳﺘﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ از
ﺧﻮد ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ و از اﻣﻮر آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ داد14 .او ﻣﺮا ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ داد زﯾﺮا ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ آن ﻣﻦ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ داد15 .ﻫﺮ ﭼﻪ از آن ﭘﺪر اﺳﺖ ،از آن ﻣﻦ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ آن ﻣﻦ
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اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد16 .ﺑﻌﺪ از اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎز ﻣﺮا
ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺪر ﻣﯽروم«.
17آﻧﮕﺎه ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎز ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ و زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺪر ﻣﯽروم؟« 18ﭘﺲ
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ19 «.ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻮن داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از او ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد از اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ اﻧﺪﮐﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎز ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ؟ 20آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﺟﻬﺎن ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺰون ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﻟﮑﻦ ﺣﺰن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮﺷﯽ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ21 .زن در ﺣﯿﻦ زاﯾﯿﺪن ﻣﺤﺰون ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ او رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .و
ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﻃﻔﻞ را زاﯾﯿﺪ ،آن زﺣﻤﺖ را دﯾﮕﺮ ﯾﺎد ﻧﻤﯽآورد ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺧﻮﺷﯽ از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺎن
ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺖ22 .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻻ´ن ﻣﺤﺰون ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻟﮑﻦ ﺑﺎز ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ و دل ﺷﻤﺎ
ﺧﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ و ﻫﯿﭻﮐﺲ آن ﺧﻮﺷﯽ را از ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ23 .و در آن روز ﭼﯿﺰی از ﻣﻦ
ﺳﺆال ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از ﭘﺪر ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد24 .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻃﻠﺐ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و ﺧﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ
ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد25 .اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ،ﻟﮑﻦ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﻢ ﺑﻠﮑﻪ از ﭘﺪر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﺷﮑﺎرا ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻢ داد.
»26در آن روز ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﺷﻤﺎ از ﭘﺪر
ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻢ27 ،زﯾﺮا ﺧﻮد ﭘﺪر ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﺪ و اﯾﻤﺎن
آوردﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﯿﺮون آﻣﺪم28 .از ﻧﺰد ﭘﺪر ﺑﯿﺮون آﻣﺪم و در ﺟﻬﺎن وارد ﺷﺪم ،و ﺑﺎز
ﺟﻬﺎن را ﮔﺬارده ،ﻧﺰد ﭘﺪر ﻣﯽروم29 «.ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺎن اﮐﻨﻮن ﻋﻼﻧﯿﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ و
ﻫﯿﭻ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯽ30 .اﻵن داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽداﻧﯽ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از ﺗﻮ ﺑﭙﺮﺳﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺑﯿﺮون آﻣﺪی31 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب داد» :آﯾﺎ اﻵن ﺑﺎور
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ 32اﯾﻨﮏ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻵن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺮق ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﻫﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد
ﺧﺎﺻﺎن ﺧﻮد و ﻣﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺬارد .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ33 .ﺑﺪﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺗﮑﻠﻢ ﮐﺮدم ﺗﺎ در ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ زﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﻟﮑﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ دارﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪهام«.
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ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻮن اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ:

»ای ﭘﺪر ﺳﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺟﻼل ﺑﺪه ﺗﺎ ﭘﺴﺮت ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را ﺟﻼل دﻫﺪ2 .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ
او را ﺑﺮ ﻫﺮ ﺑﺸﺮی ﻗﺪرت دادهای ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺪو دادهای ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺨﺸﺪ3 .و ﺣﯿﺎت
ﺟﺎوداﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺧﺪای واﺣﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدی ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ4 .ﻣﻦ ﺑﺮ
روی زﻣﯿﻦ ﺗﻮ را ﺟﻼل دادم و ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮدی ﺗﺎ ﺑﮑﻨﻢ ،ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﯿﺪم5 .و اﻵن ﺗﻮ ای
ﭘﺪر ﻣﺮا ﻧﺰد ﺧﻮد ﺟﻼل ده ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻼﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﻬﺎن ﻧﺰد ﺗﻮ داﺷﺘﻢ.
»6اﺳﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ آن ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﺮدی ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ .از آن ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ و
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ دادی و ﮐﻼم ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ7 .و اﻵن داﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دادهای از ﻧﺰد ﺗﻮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ8 .زﯾﺮا ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮدی ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺳﭙﺮدم و اﯾﺸﺎن ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ و از روی ﯾﻘﯿﻦ
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم و اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎدی9 .ﻣﻦ ﺑﺠﻬﺖ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺆال
ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ﺳﺆال ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دادهای ،زﯾﺮا ﮐﻪ از آن ﺗﻮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ10 .و آﻧﭽﻪ از آن ﻣﻦ اﺳﺖ از آن ﺗﻮ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ از آن ﺗﻮ اﺳﺖ از آن ﻣﻦ اﺳﺖ و در
آﻧﻬﺎ ﺟﻼل ﯾﺎﻓﺘﻪام11 .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ در ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻢ .ای
ﭘﺪر ﻗﺪوس اﯾﻨﻬﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دادهای ،ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دار ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
12ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﺟﻬﺎن ﺑﻮدم ،ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻢ ،و ﻫﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
دادهای ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﻫﻼک ﻧﺸﺪ ،ﻣﮕﺮ ﭘﺴﺮ ﻫﻼﮐﺖ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب ﺗﻤﺎم ﺷﻮد13 .و اﻣﺎ
اﻵن ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻢ .و اﯾﻦ را در ﺟﻬﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﺮا در ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ14 .ﻣﻦ
ﮐﻼم ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادم و ﺟﻬﺎن اﯾﺸﺎن را دﺷﻤﻦ داﺷﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ15 .ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از ﺟﻬﺎن ﺑﺒﺮی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را از ﺷﺮﯾﺮ
ﻧﮕﺎه داری16 .اﯾﺸﺎن از ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ از ﺟﻬﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻢ17 .اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺧﻮد
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ .ﮐﻼم ﺗﻮ راﺳﺘﯽ اﺳﺖ18 .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺮا در ﺟﻬﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدی ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﺸﺎن را در ﺟﻬﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎدم19 .و ﺑﺠﻬﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ در راﺳﺘﯽ ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده
ﺷﻮﻧﺪ.
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»20و ﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﮐﻼم اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ
اﯾﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد21 .ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﮔﺮدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ ای ﭘﺪر ،در ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻦ در ﺗﻮ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن
ﻧﯿﺰ در ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻬﺎن اﯾﻤﺎن آرد ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎدی22 .و ﻣﻦ ﺟﻼﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دادی ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن دادم ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ23 .ﻣﻦ در اﯾﺸﺎن و ﺗﻮ در ﻣﻦ ،ﺗﺎ در ﯾﮑﯽ ﮐﺎﻣﻞ
ﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎدی و اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدی ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدی.
24ای ﭘﺪر ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دادهای ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﺟﻼل ﻣﺮا ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻦ دادهای ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا ﭘﯿﺶ از ﺑﻨﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدی25 .ای ﭘﺪر ﻋﺎدل ،ﺟﻬﺎن ﺗﻮ را
ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ؛ و اﯾﻨﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎدی26 .و اﺳﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪم و ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ آن ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮدهای در اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در اﯾﺸﺎن
ﺑﺎﺷﻢ«.
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ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻃﺮف وادی ﻗﺪرون رﻓﺖ و

در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻏﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺑﻪ آن در آﻣﺪ2 .و ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه وی ﺑﻮد ،آن
ﻣﻮﺿﻊ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺑﺎرﻫﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد3 .ﭘﺲ ﯾﻬﻮدا
ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن و ﺧﺎدﻣﺎن از ﻧﺰد رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﭼﺮاﻏﻬﺎ و ﻣﺸﻌﻠﻬﺎ و اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
آﻣﺪ4 .آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﮔﺎه ﺑﻮد از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ او واﻗﻊ ﺷﻮد ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ» :ﮐﻪ را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ؟« 5ﺑﻪ او ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی را!« ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
ﻫﺴﺘﻢ!« و ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه او ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد6 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
ﻫﺴﺘﻢ «،ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ7 .او ﺑﺎز از اﯾﺸﺎن ﺳﺆال ﮐﺮد» :ﮐﻪ را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻋﯿﺴﯽ
ﻧﺎﺻﺮی را!« 8ﻋﯿﺴﯽ ﺟﻮاب داد» :ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ! ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﮕﺬارﯾﺪ
ﺑﺮوﻧﺪ!« 9ﺗﺎ آن ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻤﺎم ﮔﺮدد ﮐﻪ »از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دادهای ﯾﮑﯽ را ﮔﻢ
ﻧﮑﺮدهام10 «.آﻧﮕﺎه ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮس ﺷﻤﺸﯿﺮی را ﮐﻪ داﺷﺖ ﮐﺸﯿﺪه ،ﺑﻪ ﻏﻼم رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻠﻮک
ﻧﺎم داﺷﺖ زده ،ﮔﻮش راﺳﺘﺶ را ﺑﺮﯾﺪ11 .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﻄﺮس ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﻏﻼف ﮐﻦ! آﯾﺎ
ﺟﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ ﻧﻨﻮﺷﻢ؟«
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12آﻧﮕﺎه ﺳﺮﺑﺎزان و ﺳﺮﺗﯿﺒﺎن و ﺧﺎدﻣﺎن ﯾﻬﻮد ،ﻋﯿﺴﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را ﺑﺴﺘﻨﺪ13 .و اول او را ﻧﺰد
ﺣﻨﺎ ،ﭘﺪر زن ﻗﯿﺎﻓﺎ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻮد ،آوردﻧﺪ14 .و ﻗﯿﺎﻓﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮد اﺷﺎره
ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ در راه ﻗﻮم ﺑﻤﯿﺮد15 «.اﻣﺎ ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮس و ﺷﺎﮔﺮدی دﯾﮕﺮ از
ﻋﻘﺐ ﻋﯿﺴﯽ رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﭼﻮن آن ﺷﺎﮔﺮد ﻧﺰد رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ
رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪ16 .اﻣﺎ ﭘﻄﺮس ﺑﯿﺮون در اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﭘﺲ آن ﺷﺎﮔﺮد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ آﺷﻨﺎی رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ
ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﺎ درﺑﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد و ﭘﻄﺮس را ﺑﻪ اﻧﺪرون ﺑﺮد17 .آﻧﮕﺎه آن ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ درﺑﺎن
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﭘﻄﺮس ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ از ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺴﺘﯽ؟« ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﺴﺘﻢ!« 18و ﻏﻼﻣﺎن و
ﺧﺪام آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ،اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮد را ﮔﺮم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﻮا ﺳﺮد ﺑﻮد؛ و ﭘﻄﺮس ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن ﺧﻮد را ﮔﺮم ﻣﯽﮐﺮد.
19ﭘﺲ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ از ﻋﯿﺴﯽ درﺑﺎره ﺷﺎﮔﺮدان و ﺗﻌﻠﯿﻢ او ﭘﺮﺳﯿﺪ20 .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ او ﺟﻮاب داد
ﮐﻪ »ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن آﺷﮑﺎرا ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪام .ﻣﻦ ﻫﺮ وﻗﺖ در ﮐﻨﯿﺴﻪ و در ﻫﯿﮑﻞ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدادم و در ﺧﻔﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪام! 21ﭼﺮا از ﻣﻦ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﭙﺮس ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ! اﯾﻨﮏ اﯾﺸﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ!« 22و
ﭼﻮن اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﺧﺎدﻣﺎن ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻃﭙﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻋﯿﺴﯽ زده ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻪ
رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﯽ؟« 23ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﺟﻮاب داد» :اﮔﺮ ﺑﺪ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺑﺪی ﺷﻬﺎدت ده؛ و
اﮔﺮ ﺧﻮب ،ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺮا ﻣﯽزﻧﯽ؟« 24ﭘﺲ ﺣﻨﺎ او را ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﯿﺎﻓﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
25و ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮس اﯾﺴﺘﺎده ،ﺧﻮد را ﮔﺮم ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ از ﺷﺎﮔﺮدان
او ﻧﯿﺴﺘﯽ؟« او اﻧﮑﺎر ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﺴﺘﻢ!« 26ﭘﺲ ﯾﮑﯽ از ﻏﻼﻣﺎن رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ از ﺧﻮﯾﺸﺎن آن
ﮐﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻄﺮس ﮔﻮﺷﺶ را ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺎ او در ﺑﺎغ ﻧﺪﯾﺪم؟« 27ﭘﻄﺮس ﺑﺎز
اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺧﺮوس ﺑﺎﻧﮓ زد.
28ﺑﻌﺪ ﻋﯿﺴﯽ را از ﻧﺰد ﻗﯿﺎﻓﺎ ﺑﻪ دﯾﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ آوردﻧﺪ و ﺻﺒﺢ ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن داﺧﻞ دﯾﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ
ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻣﺒﺎدا ﻧﺠﺲ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﻓﺼﺢ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ29 .ﭘﺲ ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺑﻪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه،
ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ دﻋﻮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ دارﯾﺪ؟« 30در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ او ﺑﺪﮐﺎر ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ31 «.ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ او را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ او ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«.
ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮ ﻣﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﮑﺸﯿﻢ32 «.ﺗﺎ ﻗﻮل ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻤﺎم ﮔﺮدد ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺷﺎره ﺑﻪ آن ﻗﺴﻢ ﻣﻮت ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮد.
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33ﭘﺲ ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺑﺎز داﺧﻞ دﯾﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ ﺷﺪ و ﻋﯿﺴﯽ را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻬﻮد ﻫﺴﺘﯽ؟« 34ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ او ﺟﻮاب داد» :آﯾﺎ ﺗﻮ اﯾﻦ را از ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﮔﻔﺘﻨﺪ؟« 35ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺟﻮاب داد» :ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﯾﻬﻮد ﻫﺴﺘﻢ؟ اﻣﺖ ﺗﻮ و رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻪ ﮐﺮدهای؟« 36ﻋﯿﺴﯽ ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻦ
از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﻮد ،ﺧﺪام ﻣﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﻬﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﻮم .ﻟﯿﮑﻦ اﮐﻨﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻦ از
اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ37 «.ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺴﺘﯽ؟« ﻋﯿﺴﯽ ﺟﻮاب داد» :ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺴﺘﻢ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪم و ﺑﺠﻬﺖ اﯾﻦ در ﺟﻬﺎن آﻣﺪم ﺗﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ
ﺷﻬﺎدت دﻫﻢ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ از راﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﻮد38 «.ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :راﺳﺘﯽ
ﭼﯿﺴﺖ؟« و ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﮕﻔﺖ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﻧﺰد ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ در اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ ﻫﯿﭻ ﻋﯿﺒﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ39 .و ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ ﺑﺠﻬﺖ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ آزاد ﮐﻨﻢ.
ﭘﺲ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺠﻬﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮد را آزاد ﮐﻨﻢ؟« 40ﺑﺎز ﻫﻤﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :او را
ﻧـﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﺑﺎ را «.و ﺑﺮاﺑﺎ دزد ﺑﻮد.
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ﭘﺲ ﭘﯿﻼﻃﺲ ﻋﯿﺴﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زد2 .و ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺗﺎﺟﯽ از ﺧﺎر ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ

ﺳﺮش ﮔﺬاردﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻪ ارﻏﻮاﻧﯽ ﺑﺪو ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ 3و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺳﻼم ای ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮد!« و ﻃﭙﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪو
ﻣﯽزدﻧﺪ4 .ﺑﺎز ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ او را ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون آوردم ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﮐﻪ در او ﻫﯿﭻ ﻋﯿﺒﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ5 «.آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺟﯽ از ﺧﺎر و ﻟﺒﺎس ارﻏﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .ﭘﯿﻼﻃﺲ
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ آن اﻧﺴﺎن6 «.و ﭼﻮن رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﺧﺪام او را دﯾﺪﻧﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺻﻠﯿﺒﺶ ﮐﻦ! ﺻﻠﯿﺒﺶ ﮐﻦ!« ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺼﻠﻮﺑﺶ ﺳﺎزﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻣﻦ در او ﻋﯿﺒﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ7 «.ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺪو ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﮐﻪ »ﻣﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ دارﯾﻢ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺎ
واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد زﯾﺮا ﺧﻮد را ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ«.
8ﭘﺲ ﭼﻮن ﭘﯿﻼﻃﺲ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺧﻮف ﺑﺮ او زﯾﺎده ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺸﺖ9 .ﺑﺎز داﺧﻞ دﯾﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ
ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ از ﮐﺠﺎﯾﯽ؟« اﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﻫﯿﭻ ﺟﻮاب ﻧﺪاد10 .ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت دارم ﺗﻮ را ﺻﻠﯿﺐ ﮐﻨﻢ و ﻗﺪرت دارم آزادت ﻧﻤﺎﯾﻢ؟«
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11ﻋﯿﺴﯽ ﺟﻮاب داد» :ﻫﯿﭻ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﺷﺘﯽ اﮔﺮ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﻧﻤﯽﺷﺪ .و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ،ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﺘﺮ دارد12 «.و از آن وﻗﺖ ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺧﻮاﺳﺖ او را آزاد
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورده ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را رﻫﺎ ﮐﻨﯽ ،دوﺳﺖ ﻗﯿﺼﺮ
ﻧﯿﺴﺘﯽ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎزد ،ﺑﺮﺧﻼف ﻗﯿﺼﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ«.
13ﭘﺲ ﭼﻮن ﭘﯿﻼﻃﺲ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﯿﺮون آورده ،ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،در ﻣﻮﺿﻌﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻼط و ﺑﻪ ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﺟﺒﺎﺗﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﺸﺴﺖ14 .و وﻗﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺼﺢ و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺸﻢ
ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ15 «.اﯾﺸﺎن ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ» :او را ﺑﺮدار ،ﺑﺮدار! ﺻﻠﯿﺒﺶ
ﮐﻦ!« ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ را ﻣﺼﻠﻮب ﮐﻨﻢ؟« رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﮐﻪ
»ﻏﯿﺮ از ﻗﯿﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺪارﯾﻢ!«
16آﻧﮕﺎه او را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﻮد .ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮدﻧـﺪ 17و ﺻﻠﯿﺐ
ﺧـﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻣﺴﻤﯽ' ﺑـﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺮاﻧـﯽ آن را ﺟﻠﺠﺘـﺎ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.
18او را در آﻧﺠﺎ ﺻﻠﯿﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را از اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف و ﻋﯿﺴﯽ را در
ﻣﯿﺎن19 .و ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺗﻘﺼﯿﺮﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﮔﺬارد؛ و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد» :ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻬﻮد20 «.و اﯾﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺴﯿﺎری از ﯾﻬﻮد ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا آن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﻮد و آن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺒﺮاﻧﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ21 .ﭘﺲ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﯾﻬﻮد
ﺑﻪ ﭘﯿﻼﻃﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﻨﻮﯾﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮد22 «.ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺟﻮاب
داد» :آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ ،ﻧﻮﺷﺘﻢ«.
23ﭘﺲ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ را ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﺮ ﺳﭙﺎﻫﯽ را ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ؛ و ﭘﯿﺮاﻫﻦ را ﻧﯿﺰ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺮاﻫﻦ درز ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ از ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد24 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ را ﭘﺎره ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮ آن ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺗﺎ از آن ﮐﻪ
ﺷﻮد «.ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﮔﺮدد ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻟﺒﺎس ﻣﻦ
ﻗﺮﻋﻪ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ «.ﭘﺲ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ25 .و ﭘﺎی ﺻﻠﯿﺐ ﻋﯿﺴﯽ ،ﻣﺎدر او و ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺎدرش ،ﻣﺮﯾﻢ
زن ﮐﻠﻮﭘﺎ و ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ26 .ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﻪ دوﺳﺖ
ﻣﯽداﺷﺖ اﯾﺴﺘﺎده دﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ای زن ،اﯾﻨﮏ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ27 «.و ﺑﻪ آن ﺷﺎﮔﺮد ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ
ﻣﺎدر ﺗﻮ «.و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ آن ﺷﺎﮔﺮد او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮد.
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28و ﺑﻌﺪ ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ:
»ﺗﺸﻨﻪام29 «.و در آﻧﺠﺎ ﻇﺮﻓﯽ ﭘﺮ از ﺳﺮﮐﻪ ﮔﺬارده ﺑﻮد .ﭘﺲ اﺳﻔﻨﺠﯽ را از ﺳﺮﮐﻪ ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و ﺑﺮ
زوﻓﺎ ﮔﺬارده ،ﻧﺰدﯾﮏ دﻫﺎن او ﺑﺮدﻧﺪ30 .ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﺳﺮﮐﻪ را ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎم ﺷﺪ «.و ﺳﺮ ﺧﻮد
را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده ،ﺟﺎن ﺑﺪاد.
31ﭘﺲ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﺎ ﺑﺪﻧﻬﺎ در روز ﺳﺒﺖ ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ روز ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻮد و آن ﺳﺒﺖ،
روز ﺑﺰرگ ﺑﻮد ،از ﭘﯿﻼﻃﺲ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎق ﭘﺎﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
32آﻧﮕﺎه ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﺳﺎﻗﻬﺎی آن اول و دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺻﻠﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ33 .اﻣﺎ
ﭼﻮن ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪﻧﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﻣﺮده اﺳﺖ ،ﺳﺎﻗﻬﺎی او را ﻧﺸﮑﺴﺘﻨﺪ34 .ﻟﮑﻦ ﯾﮑﯽ از
ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی او ﻧﯿﺰهای زد ﮐﻪ در آن ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮن و آب ﺑﯿﺮون آﻣﺪ35 .و آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ
ﺷﻬﺎدت داد و ﺷﻬﺎدت او راﺳﺖ اﺳﺖ و او ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ.
36زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ از او ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ37 «.و
ﺑﺎز ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آن ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻧﯿﺰه زدﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ«.
38و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻪ از اﻫﻞ راﻣﻪ و ﺷﺎﮔﺮد ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺗﺮس
ﯾﻬﻮد ،از ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺴﺪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺮدارد .ﭘﯿﻼﻃﺲ اذن داد .ﭘﺲ آﻣﺪه ،ﺑﺪن
ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ39 .و ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اول در ﺷﺐ ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﻋﻮد
ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺻﺪ رﻃﻞ ﺑﺎ ﺧﻮد آورد40 .آﻧﮕﺎه ﺑﺪن ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،در ﮐﻔﻦ ﺑﺎ ﺣﻨﻮط ﺑﻪ رﺳﻢ ﺗﮑﻔﯿﻦ
ﯾﻬﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ41 .و در ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪ ﺑﺎﻏﯽ ﺑﻮد و در ﺑﺎغ ،ﻗﺒﺮ ﺗﺎزهای ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻﮐﺲ
در آن دﻓﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد42 .ﭘﺲ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺗﻬﯿﻪ ﯾﻬﻮد ،ﻋﯿﺴﯽ را در آﻧﺠﺎ ﮔﺬاردﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ آن ﻗﺒﺮ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد.

20

ﺑﺎﻣﺪادان در اول ﻫﻔﺘﻪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد ،ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ

آﻣﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ از ﻗﺒﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ2 .ﭘﺲ دوان دوان ﻧﺰد ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮس و آن ﺷﺎﮔﺮد
دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ او را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ آﻣﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﻗﺒﺮ ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ
او را ﮐﺠﺎ ﮔﺬاردهاﻧﺪ3 «.آﻧﮕﺎه ﭘﻄﺮس و آن ﺷﺎﮔﺮد دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺒﺮ رﻓﺘﻨﺪ4 .و ﻫﺮ دو
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ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽدوﯾﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ آن ﺷﺎﮔﺮد دﯾﮕﺮ از ﭘﻄﺮس ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎده ،اول ﺑﻪ ﻗﺒﺮ رﺳﯿﺪ5 ،و ﺧﻢ ﺷﺪه ،ﮐﻔﻦ را
ﮔﺬاﺷﺘﻪ دﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ داﺧﻞ ﻧﺸﺪ6 .ﺑﻌﺪ ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮس ﻧﯿﺰ از ﻋﻘﺐ او آﻣﺪ و داﺧﻞ ﻗﺒﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﮐﻔﻦ را
ﮔﺬاﺷﺘﻪ دﯾﺪ7 ،و دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ او ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻔﻦ ﻧﻬﺎده ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﺎی ﻋﻠﯿﺤﺪه ﭘﯿﭽﯿﺪه8 .ﭘﺲ
آن ﺷﺎﮔﺮد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اول ﺑﻪ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻧﯿﺰ داﺧﻞ ﺷﺪه ،دﯾﺪ و اﯾﻤﺎن آورد9 .زﯾﺮا ﻫﻨﻮز ﮐﺘﺎب
را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ او از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰد10 .ﭘﺲ آن دو ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
11اﻣﺎ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮون ﻗﺒﺮ ،ﮔﺮﯾﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﭼﻮن ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﻗﺒﺮ ﺧﻢ ﺷﺪه12 ،دو
ﻓﺮﺷﺘﻪ را ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ در ﺑﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺮ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺪم ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪن ﻋﯿﺴﯽ ﮔﺬارده ﺑﻮد ،ﻧﺸﺴﺘﻪ دﯾﺪ13 .اﯾﺸﺎن ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای زن ﺑﺮای ﭼﻪ ﮔﺮﯾﺎﻧﯽ؟« ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ او را ﮐﺠﺎ ﮔﺬاردهاﻧﺪ14 «.ﭼﻮن اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﻠﺘﻔﺖ
ﺷﺪه ،ﻋﯿﺴﯽ را اﯾﺴﺘﺎده دﯾﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ15 .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ای زن ﺑﺮای ﭼﻪ
ﮔﺮﯾﺎﻧﯽ؟ ﮐﻪ را ﻣﯽﻃﻠﺒﯽ؟« ﭼﻮن او ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ او را
ﺑﺮداﺷﺘﻪای ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ او را ﮐﺠﺎ ﮔﺬاردهای ﺗﺎ ﻣﻦ او را ﺑﺮدارم16 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮﯾﻢ!« او
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :رﺑﻮﻧﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ای ﻣﻌﻠﻢ(17 «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﻣﮑﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺰد
ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺎﻻ ﻧﺮﻓﺘﻪام .و ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺰد ﺑﺮادران ﻣﻦ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد و ﭘﺪر ﺷﻤﺎ و
ﺧﺪای ﺧﻮد و ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻣﯽروم18 «.ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ آﻣﺪه ،ﺷﺎﮔﺮدان را ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ »ﺧﺪاوﻧﺪ را
دﯾﺪم و ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ«.
19و در ﺷﺎم ﻫﻤﺎن روز ﮐﻪ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﻮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان
ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺗﺮس ﯾﻬﻮد ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﺎه ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪه ،در ﻣﯿﺎن اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎد!« 20و ﭼﻮن اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﻬﻠﻮی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن داد و ﺷﺎﮔﺮدان ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ را
دﯾﺪﻧﺪ ،ﺷﺎد ﮔﺸﺘﻨﺪ21 .ﺑﺎز ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪر ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ22 «.و ﭼﻮن اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،دﻣﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :روحاﻟﻘﺪس را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ23 .ﮔﻨﺎﻫﺎن
آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ آﻣﺮزﯾﺪﯾﺪ ،ﺑﺮای اﯾﺸﺎن آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ«.
24اﻣﺎ ﺗﻮﻣﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن دوازده ﺑﻮد و او را ﺗﻮأم ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﻧﺒﻮد25 .ﭘﺲ ﺷﺎﮔﺮدان دﯾﮕﺮ ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪهاﯾﻢ «.ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ در دو دﺳﺘﺶ
ﺟﺎی ﻣﯿﺨﻬﺎ را ﻧﺒﯿﻨﻢ و اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را در ﺟﺎی ﻣﯿﺨﻬﺎ ﻧﮕﺬارم و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮﯾﺶ ﻧﻨﻬﻢ،
اﯾﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻢ آورد«.
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26و ﺑﻌﺪ از ﻫﺸﺖ روز ﺑﺎز ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﺗﻮﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪای ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ و درﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﺎﮔﺎه ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪ و در ﻣﯿﺎن اﯾﺴﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد!« 27ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎ ﮔﻔﺖ» :اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد
را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎور و دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻦ و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎور و ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﻦ ﺑﮕﺬار و ﺑﯽاﯾﻤﺎن ﻣﺒﺎش
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻤﺎن دار28 «.ﺗﻮﻣﺎ در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ و ای ﺧﺪای ﻣﻦ29 «.ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ» :ای
ﺗﻮﻣﺎ ،ﺑﻌﺪ از دﯾﺪﻧﻢ اﯾﻤﺎن آوردی؟ ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪه اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ«.
30و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻌﺠﺰات دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰد ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ31 .ﻟﯿﮑﻦ
اﯾﻦ ﻗﺪر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ،ﻣﺴﯿﺢ و ﭘﺴﺮ ﺧـﺪا اﺳﺖ و ﺗﺎ اﯾﻤـﺎن آورده ،ﺑﻪ اﺳﻢ
او ﺣﯿﺎت ﯾﺎﺑﯿﺪ.

21

ﺑﻌﺪ از آن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎز ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎره درﯾﺎی ﻃﺒﺮﯾﻪ ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻇﺎﻫﺮ

ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻤﻮدار ﮔﺸﺖ2 :ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮس و ﺗﻮﻣﺎی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺗﻮأم و ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ ﮐﻪ از ﻗﺎﻧﺎی
ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻮد و دو ﭘﺴﺮ زﺑﺪی و دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﺷﺎﮔﺮدان او ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ3 .ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮس ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽروم ﺗﺎ ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻨﻢ «.ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﯿﻢ «.ﭘﺲ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ
ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ و در آن ﺷﺐ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ.
4و ﭼﻮن ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ.
5ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺴﺖ؟« ﺑﻪ او ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﮐﻪ »ﻧﯽ6 «.ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ» :دام را ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ «.ﭘﺲ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و از ﮐﺜﺮت ﻣﺎﻫﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﺑﮑﺸﻨﺪ7 .ﭘﺲ آن ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ او را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﭘﻄﺮس ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ «.ﭼﻮن ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮس ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪ
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻮد و ﺧﻮد را در درﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺖ8 .اﻣﺎ ﺷﺎﮔﺮدان دﯾﮕﺮ در زورق آﻣﺪﻧﺪ زﯾﺮا از ﺧﺸﮑﯽ
دور ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ دوﯾﺴﺖ ذراع و دام ﻣﺎﻫﯽ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
9ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ آﻣﺪﻧﺪ ،آﺗﺸﯽ اﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮ آن ﮔﺬارده و ﻧﺎن دﯾﺪﻧﺪ10 .ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :از ﻣﺎﻫﯽای ﮐﻪ اﻵن ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ،ﺑﯿﺎورﯾﺪ11 «.ﭘﺲ ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮس رﻓﺖ و دام را ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪ ،ﭘﺮ از ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ و ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ اﯾﻨﻘﺪر ﺑﻮد ،دام ﭘﺎره ﻧﺸﺪ.
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12ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ «.وﻟﯽ اﺣﺪی از ﺷﺎﮔﺮدان ﺟﺮأت ﻧﮑﺮد ﮐﻪ از او ﺑﭙﺮﺳﺪ »ﺗﻮ
ﮐﯿﺴﺘﯽ« ،زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ13 .آﻧﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪ و ﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺪﯾﺸﺎن داد و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻫﯽ را14 .و اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ از ﻣﺮدﮔﺎن ،ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺷﺎﮔﺮدان ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮد.
15و ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﺧﻮردن ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮس ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﻤﻌﻮن ،ﭘﺴﺮ ﯾﻮﻧﺎ ،آﯾﺎ ﻣﺮا
ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟« ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم«.
ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮهﻫﺎی ﻣﺮا ﺧﻮراک ﺑﺪه16 «.ﺑﺎز در ﺛﺎﻧﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﻤﻌﻮن ،ﭘﺴﺮ ﯾﻮﻧﺎ ،آﯾﺎ ﻣﺮا
ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟« ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم «.ﺑﺪو ﮔﻔﺖ:
»ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﺮا ﺷﺒﺎﻧﯽ ﮐﻦ17 «.ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﻤﻌﻮن ،ﭘﺴﺮ ﯾﻮﻧﺎ ،ﻣﺮا دوﺳﺖ
ﻣﯽداری؟« ﭘﻄﺮس ﻣﺤﺰون ﮔﺸﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺑﺪو ﮔﻔﺖ »ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣﯽداری؟« ﭘﺲ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ واﻗﻒ ﻫﺴﺘﯽ .ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم «.ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو
ﮔﻔﺖ» :ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﺮا ﺧﻮراک ده18 .آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻮان ﺑﻮدی ،ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را
ﻣﯽﺑﺴﺘﯽ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﯽرﻓﺘﯽ وﻟﮑﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﺷﻮی دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را دراز ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد
و دﯾﮕﺮان ﺗﻮ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑﺮد19 «.و ﺑﺪﯾـﻦ ﺳﺨﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﺴﻢ ﻣﻮت ﺧﺪا را ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﭼـﻮن اﯾﻦ را ﮔﻔـﺖ ،ﺑﻪ او ﻓﺮﻣـﻮد» :از ﻋﻘﺐ ﻣـﻦ
ﺑﯿـﺎ«.
20ﭘﻄﺮس ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪه ،آن ﺷﺎﮔﺮدی را ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ او را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد دﯾﺪ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ
ﻣﯽآﯾﺪ؛ و ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ وی ،وﻗﺖ ﻋﺸﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽزد و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ﮐﯿﺴﺖ آن ﮐﻪ ﺗﻮ را
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟« 21ﭘﺲ ﭼﻮن ﭘﻄﺮس او را دﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ و او ﭼﻪ ﺷﻮد؟«
22ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ او ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎز آﯾﻢ ﺗﻮ را ﭼﻪ؟ ﺗﻮ از ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ23 «.ﭘﺲ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ آن ﺷﺎﮔﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد .ﻟﯿﮑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪو ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ »اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ او ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎز آﯾﻢ ﺗﻮ را ﭼﻪ؟« 24و اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺷﻬﺎدت داد و اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﻮﺷﺖ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت او راﺳﺖ اﺳﺖ25 .و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺠﺎ آورد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدا ﻓﺮدا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮔﻤﺎن ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن
1

ﺻﺤﯿﻔﻪ اول را اﻧﺸﺎ ﻧﻤﻮدم ،ای ﺗﯿﺆﻓﻠﺲ ،درﺑﺎره ﻫﻤﻪ اﻣﻮری ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ

ﻧﻤﻮدن و ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن آﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮد2 .ﺗﺎ آن روزی ﮐﻪ رﺳﻮﻻن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس
ﺣﮑﻢ ﮐﺮده ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪ3 .ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﺧﻮد ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را زﻧﺪه ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮد
ﺑﻪ دﻟﯿﻠﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻪ در ﻣﺪت ﭼﻬﻞ روز ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪ و درﺑﺎره اﻣﻮر ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺖ4 .و ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﻗﺪﻏﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ »از اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﺪا ﻣﺸﻮﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ آن وﻋﺪه ﭘﺪر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ5 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻪ آب ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽداد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ
ﺑﻌﺪ از اﻧﺪک اﯾﺎﻣﯽ ،ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ«.
6ﭘﺲ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ،از او ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا آﯾﺎ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﻠﮑﻮت را
ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎز ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ؟« 7ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ و اوﻗﺎﺗﯽ را ﮐﻪ
ﭘﺪر در ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ8 .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن روحاﻟﻘﺪس ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻗﻮت ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﺎﻫﺪان ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ،در اورﺷﻠﯿﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدﯾﻪ و ﺳﺎﻣﺮه و ﺗﺎ اﻗﺼﺎی ﺟﻬﺎن«.
9و ﭼﻮن اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪ و اﺑﺮی او را از ﭼﺸﻤﺎن
اﯾﺸﺎن در رﺑﻮد10 .و ﭼﻮن ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻧﺎﮔﺎه دو
ﻣﺮد ﺳﻔﯿﺪﭘﻮش ﻧﺰد اﯾﺸﺎن اﯾﺴﺘﺎده11 ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﻣﺮدان ﺟﻠﯿﻠﯽ ﭼﺮا اﯾﺴﺘﺎده ،ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن
ﻧﮕﺮاﻧﯿﺪ؟ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ از ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪ ،ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮری ﮐﻪ
او را ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن رواﻧﻪ دﯾﺪﯾﺪ12 «.آﻧﮕﺎه ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﮐﻮه ﻣﺴﻤﯽ ﺑﻪ زﯾﺘﻮن ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ ﯾﮏ روز ﺳﺒﺖ اﺳﺖ13 .و ﭼﻮن داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪای
ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﭘﻄﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ و ﯾﻌﻘﻮب و اﻧﺪرﯾﺎس و ﻓﯿﻠﭙﺲ و ﺗﻮﻣﺎ و ﺑﺮﺗﻮﻟﻤﺎ و ﻣﺘﯽ و
ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺣﻠﻔﯽ و ﺷﻤﻌﻮن ﻏﯿﻮر و ﯾﻬﻮدای ﺑﺮادر ﯾﻌﻘﻮب ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ14 .و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ زﻧﺎن و
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺎدر ﻋﯿﺴﯽ و ﺑﺮادران او ﺑﻪ ﯾﮑﺪل در ﻋﺒﺎدت و دﻋﺎ ﻣﻮاﻇﺐ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ.
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15و در آن اﯾﺎم ،ﭘﻄﺮس در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﮐﻪ ﻋﺪد اﺳﺎﻣﯽ اﯾﺸﺎن ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺻﺪ و
ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ»16 :ای ﺑﺮادران ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس از زﺑﺎن
داود ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺖ درﺑﺎره ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺷﺪ ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ17 .ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ،ﻧﺼﯿﺒﯽ در اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎﻓﺖ18 .ﭘﺲ او از اﺟﺮت ﻇﻠﻢ ﺧﻮد ،زﻣﯿﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪه ،ﺑﻪ روی
دراﻓﺘﺎده ،از ﻣﯿﺎن ﭘﺎره ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻌﺎﯾﺶ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺸﺖ19 .و ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن زﻣﯿﻦ در ﻟﻐﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﻞ دﻣﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ ﺧﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ20 .زﯾﺮا در ﮐﺘﺎب زﺑﻮر
ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ او ﺧﺮاب ﺑﺸﻮد و ﻫﯿﭻﮐﺲ در آن ﻣﺴﮑﻦ ﻧﮕﯿﺮد و ﻧﻈﺎرﺗﺶ را دﯾﮕﺮی ﺿﺒﻂ
ﻧﻤﺎﯾﺪ21 .اﻟﺤﺎل ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از آن ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺗﻤﺎم آن ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎ ﻣﺎ آﻣﺪ و رﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد22 ،از زﻣﺎن ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺤﯿﯽ ،ﺗﺎ روزی ﮐﻪ از ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ او ﺑﺸﻮد«.
23آﻧﮕﺎه دو ﻧﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ ﺑﺮﺳﺒﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﺘﺲ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻮد و ﻣﺘﯿﺎس را ﺑﺮﭘﺎ
داﺷﺘﻨﺪ24 ،و دﻋﺎ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎرف ﻗﻠﻮب ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺑﻨﻤﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ دو
را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای 25ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ و رﺳﺎﻟﺖ را ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا از آن ﺑﺎز اﻓﺘﺎده ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﻮد
ﭘﯿﻮﺳﺖ26 «.ﭘﺲ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺸﺎن اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ و ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﯿﺎس ﺑﺮآﻣﺪ و او ﺑﺎ ﯾﺎزده رﺳﻮل
ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺸﺖ.

2

و ﭼﻮن روز ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳﺖ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ دل در ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ2 .ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه آوازی ﭼﻮن

ﺻﺪای وزﯾﺪن ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ از آﺳﻤﺎن آﻣﺪ و ﺗﻤﺎم آن ﺧﺎﻧﻪ را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ3 .و
زﺑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ زﺑﺎﻧﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺮ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
4و ﻫﻤﻪ از روحاﻟﻘﺪس ﭘﺮ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ روح ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻗﺪرت ﺗﻠﻔﻆ ﺑﺨﺸﯿﺪ،
ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ.
5و ﻣﺮدم ﯾﻬﻮد دﯾﻦدار از ﻫﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪ زﯾﺮ ﻓﻠﮏ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﻨﺰل ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ6 .ﭘﺲ ﭼﻮن اﯾﻦ
ﺻﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﮔﺮوﻫﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ،در ﺣﯿﺮت اﻓﺘﺎدﻧﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺲ ﻟﻐﺖ ﺧﻮد را از اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪ7 .و
ﻫﻤﻪ ﻣﺒﻬﻮت و ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﮕﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ
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ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ 8ﭘﺲ ﭼﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﻟﻐﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ در آن ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ؟
9ﭘﺎرﺗﯿﺎن و ﻣﺎدﯾﺎن و ﻋﯿﻼﻣﯿﺎن و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺰﯾﺮه و ﯾﻬﻮدﯾﻪ و ﮐﭙﺪﮐﯿﺎ و ﭘﻨﻄﺲ و آﺳﯿﺎ 10و ﻓﺮﯾﺠﯿﻪ و
ﭘﻤﻔﻠﯿﻪ و ﻣﺼﺮ و ﻧﻮاﺣﯽ ﻟﺒﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻗﯿﺮوان اﺳﺖ و ﻏﺮﺑﺎ از روم ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﺟﺪﯾﺪان 11و
اﻫﻞ ﮐﺮﯾﺖ و ﻋﺮب ،اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎ ذﮐﺮ ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﺧﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ12 «.ﭘﺲ ﻫﻤﻪ در
ﺣﯿﺮت و ﺷﮏ اﻓﺘﺎده ،ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ؟« 13اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ اﺳﺘﻬﺰاﮐﻨﺎن
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »از ﺧﻤﺮ ﺗﺎزه ﻣﺴﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ!«
14ﭘﺲ ﭘﻄﺮس ﺑﺎ آن ﯾﺎزده ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدان
ﯾﻬﻮد و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ،اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﻓﺮا ﮔﯿﺮﯾﺪ15 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻮم از روز اﺳﺖ16 .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒﯽ
ﮔﻔﺖ 17ﮐﻪ "ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در اﯾﺎم آﺧﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از روح ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻢ
رﯾﺨﺖ و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻤﺎ رؤﯾﺎﻫﺎ و ﭘﯿﺮان ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺑﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ؛
18و ﺑﺮ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﺧﻮد در آن اﯾﺎم از روح ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ و اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
19و از ﺑﺎﻻ در اﻓﻼک ،ﻋﺠﺎﯾﺐ و از ﭘﺎﯾﯿﻦ در زﻣﯿﻦ ،آﯾﺎت را از ﺧﻮن و آﺗﺶ و ﺑﺨﺎر دود ﺑﻪ ﻇﻬﻮر
آورم20 .ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ و ﻣﺎه ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع روز ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺸﻬﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ21 .و
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ".
»22ای ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪا ﻣﺒﺮﻫﻦ ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﻮات و ﻋﺠﺎﯾﺐ و آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ از او ﺻﺎدر ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﺪ23 ،اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﭼﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ اراده ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﭘﯿﺸﺪاﻧﯽ ﺧﺪا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪه ،ﮐﺸﺘﯿﺪ24 ،ﮐﻪ ﺧﺪا دردﻫﺎی ﻣﻮت را ﮔﺴﺴﺘﻪ ،او را ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ زﯾﺮا
ﻣﺤﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮت او را در ﺑﻨﺪ ﻧﮕﺎه دارد25 ،زﯾﺮا ﮐﻪ داود درﺑﺎره وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻫﻤﻮاره
ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد دﯾﺪهام ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺨﻮرم؛ 26از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ دﻟﻢ ﺷﺎد
ﮔﺮدﯾﺪ و زﺑﺎﻧﻢ ﺑﻪ وﺟﺪ آﻣﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺴﺪم ﻧﯿﺰ در اﻣﯿﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ 27زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺮا در
ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻮات ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و اﺟﺎزت ﻧﺨﻮاﻫﯽ داد ﮐﻪ ﻗﺪوس ﺗﻮ ﻓﺴﺎد را ﺑﺒﯿﻨﺪ28 .ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﺣﯿﺎت
را ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﯽ و ﻣﺮا از روی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺮﻣﯽ ﺳﯿﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪی".
»29ای ﺑﺮادران ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ درﺑﺎره داود ﭘﻄﺮﯾﺎرخ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ او وﻓﺎت
ﻧﻤﻮده ،دﻓﻦ ﺷﺪ و ﻣﻘﺒﺮه او ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﻣﯿﺎن ﻣﺎﺳﺖ30 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﻧﺒﯽ ﺑﻮد و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای او
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ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ از ذرﯾﺖ ﺻﻠﺐ او ﺑﺤﺴﺐ ﺟﺴﺪ ،ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ او ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ31 ،درﺑﺎره
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﯿﺶ دﯾﺪه ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ او در ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻮات ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﺟﺴﺪ او ﻓﺴﺎد را ﻧﺒﯿﻨﺪ.
32ﭘﺲ ﻫﻤﺎن ﻋﯿﺴﯽ را ﺧﺪا ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ33 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ
ﺧﺪا ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪ ،روحاﻟﻘﺪس ﻣﻮﻋﻮد را از ﭘﺪر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﯾﻦ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺎل ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ
رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ34 .زﯾﺮا ﮐﻪ داود ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﻧﮑﺮد ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ ﺑﺮ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻦ35 .ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﭘﺎیاﻧﺪاز ﺗﻮ ﺳﺎزم36 ".ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺎﻧﺪان
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﯿﻦ ﻋﯿﺴﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺼﻠﻮب ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺴﯿﺢ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ«.
37ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ دﻟﺮﯾﺶ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﭘﻄﺮس و ﺳﺎﯾﺮ رﺳﻮﻻن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﺑﺮادران ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟«
38ﭘﻄﺮس ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺠﻬﺖ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﻋﻄﺎی روحاﻟﻘﺪس را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ39 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ وﻋﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان
ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دورﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﻣﺎ او را ﺑﺨﻮاﻧﺪ40 «.و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ،
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺷﻬﺎدت داد و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﮐﺠﺮو رﺳﺘﮕﺎر ﺳﺎزﯾﺪ«.
41ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﮐﻼم او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن روز ﺗﺨﻤﯿﻨﺎ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ 42و در ﺗﻌﻠﯿﻢ رﺳﻮﻻن و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﺸﺎن و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻧﺎن و دﻋﺎﻫﺎ ﻣﻮاﻇﺒﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ43 .و ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﻌﺠﺰات و ﻋﻼﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر از دﺳﺖ رﺳﻮﻻن ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺸﺖ.
44و ﻫﻤﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ 45و اﻣﻼک و اﻣﻮال
ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر اﺣﺘﯿﺎﺟﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ46 .و ﻫﺮ روزه در ﻫﯿﮑﻞ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪل ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺎن را ﭘﺎره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮراک را ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﺎدهدﻟﯽ
ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ47 .و ﺧﺪا را ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻠﻖ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ روزه
ﻧﺎﺟﯿﺎن را ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽاﻓﺰود.
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و در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻬﻢ ،وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ،ﭘﻄﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ2 .ﻧﺎﮔﺎه

ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﻟﻨﮓ ﻣﺎدرزاد ﺑﻮد ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او را ﻫﺮ روزه ﺑﺮ آن در ﻫﯿﮑﻞ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻞ ﻧﺎم دارد
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ از روﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ3 .آن ﺷﺨﺺ ﭼﻮن ﭘﻄﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ را دﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺻﺪﻗﻪ ﺧﻮاﺳﺖ4 .اﻣﺎ ﭘﻄﺮس ﺑﺎ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺮ وی ﻧﯿﮏ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﮕﺮ5 «.ﭘﺲ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪه ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﮕﯿﺮد6 .آﻧﮕﺎه ﭘﻄﺮس
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ دارم ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ .ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺎﺻﺮی ﺑﺮﺧﯿﺰ و
ﺑﺨﺮام!« 7و دﺳﺖ راﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﯾﻬﺎ و ﺳﺎﻗﻬﺎی او ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ
8و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد و ﺧﺮاﻣﯿﺪ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﺮاﻣﺎن و ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰﮐﻨﺎن و ﺧﺪا را ﺣﻤﺪﮔﻮﯾﺎن داﺧﻞ
ﻫﯿﮑﻞ ﺷﺪ9 .و ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮم او را ﺧﺮاﻣﺎن و ﺧﺪا را ﺗﺴﺒﯿﺢﺧﻮاﻧﺎن دﯾﺪﻧﺪ10 .و ﭼﻮن او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ در ﺟﻤﯿﻞ ﻫﯿﮑﻞ ﺑﺠﻬﺖ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﻪﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ او واﻗﻊ ﺷﺪ،
ﻣﺘﻌﺠﺐ و ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ11 .و ﭼﻮن آن ﻟﻨﮓ ﺷﻔﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻄﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺑﻮد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم
در رواﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻤﯽ' اﺳﺖ ،ﺣﯿﺮتزده ﺑﺸﺘﺎب ﮔﺮد اﯾﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
12آﻧﮕﺎه ﭘﻄﺮس ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪه ،ﺑﺪان ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻄﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ »ای ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ،ﭼﺮا از اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺗﻌﺠﺐ دارﯾﺪ و ﭼﺮا ﺑﺮ ﻣﺎ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮت و ﺗﻘﻮای ﺧﻮد اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﺧﺮاﻣﺎن
ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ؟ 13ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﻣﺎ ،ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ را ﺟﻼل داد ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده ،او را در ﺣﻀﻮر ﭘﯿﻼﻃﺲ اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺣﮑﻢ ﺑﻪ رﻫﺎﻧﯿﺪﻧﺶ داد.
14اﻣﺎ ﺷﻤﺎ آن ﻗﺪوس و ﻋﺎدل را ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺪه ،ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺧﻮنرﯾﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮد15 .و
رﺋﯿﺲ ﺣﯿﺎت را ﮐﺸﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا او را از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ و ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ او ﻫﺴﺘﯿﻢ16 .و ﺑﻪﺳﺒﺐ
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﺳﻢ او ،اﺳﻢ او اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻠﯽ آن اﯾﻤﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اوﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺲ را ﭘﯿﺶ روی ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺻﺤﺖ ﮐﺎﻣﻞ داده اﺳﺖ.
»17و اﻟﺤﺎل ای ﺑﺮادران ،ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﮑﺎم ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﺮدﯾﺪ18 .و ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا آن اﺧﺒﺎری را ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎی ﺧﻮد ،ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﯾﺪ
زﺣﻤﺖ ﺑﯿﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ19 .ﭘﺲ ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻮ ﮔﺮدد و ﺗﺎ
اوﻗﺎت اﺳﺘﺮاﺣﺖ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺳﺪ20 .و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﮐﻪ از اول ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ21 ،ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ آﺳﻤﺎن او را ﭘﺬﯾﺮد ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﺎد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﺑﺪو ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺟﻤﯿﻊ
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اﻧﺒﯿﺎی ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ،از آن اﺧﺒﺎر ﻧﻤﻮد22 .زﯾﺮا ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻧﺒﯽ ﻣﺜﻞ
ﻣﻦ ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ اﻧﮕﯿﺨﺖ .ﮐﻼم او را در ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﮑﻠﻢ ﮐﻨﺪ
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ؛ 23و ﻫﺮ ﻧﻔْﺴﯽ ﮐﻪ آن ﻧﺒﯽ را ﻧﺸﻨﻮد ،از ﻗﻮم ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮔﺮدد24 .و ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎ ﻧﯿﺰ از ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ و
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او ﺗﮑﻠﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،از اﯾﻦ اﯾﺎم اﺧﺒﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ25 .ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ اوﻻد ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان و آن
ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ اﺟﺪاد ﻣﺎ ﺑﺴﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ از ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﺒﺎﯾﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮐﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ26 ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اوﻻ ﺧﺪا ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪه ،ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ
ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ«.

4

و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻗﻮم ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﮐﻬﻨﻪ و ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه ﻫﯿﮑﻞ و ﺻﺪوﻗﯿﺎن ﺑﺮ

ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ2 ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻀﻄﺮب ﺑﻮدﻧﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﻮم را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدادﻧﺪ و در ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ
ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﻣﺮدﮔﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ3 .ﭘﺲ دﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺗﺎ ﻓﺮدا ﻣﺤﺒﻮس ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
آن ،وﻗﺖ ﻋﺼﺮ ﺑﻮد4 .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﻋﺪد اﯾﺸﺎن ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ
ﭘﻨﺞ ﻫﺰار رﺳﯿﺪ.
5ﺑﺎﻣﺪادان رؤﺳﺎ و ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﮐﺎﺗﺒﺎن اﯾﺸﺎن در اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ6 ،ﺑﺎ ﺣﻨﺎی رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ
و ﻗﯿﺎﻓﺎ و ﯾﻮﺣﻨﺎ و اﺳﮑﻨﺪر و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﯿﻠﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ7 .و اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن
ﺑﺪاﺷﺘﻨﺪ و از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ »ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻗﻮت و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدهاﯾﺪ؟« 8آﻧﮕﺎه
ﭘﻄﺮس از روحاﻟﻘﺪس ﭘﺮ ﺷﺪه ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای رؤﺳﺎی ﻗﻮم و ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ9 ،اﮔﺮ اﻣﺮوز از ﻣﺎ
ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﯽﺷﻮد درﺑﺎره اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺮد ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺒﺐ او ﺻﺤﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ10 ،ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ و ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﺼﻠﻮب ﮐﺮدﯾﺪ و ﺧﺪا او را از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ ،در او اﯾﻦ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺗﻨﺪرﺳﺖ اﯾﺴﺘﺎده
اﺳﺖ11 .اﯾﻦ اﺳﺖ آن ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﺎران آن را رد ﮐﺮدﯾﺪ و اﻟﺤﺎل ﺳﺮ زاوﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ12 .و
در ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻏﯿﺮ از او ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﻤﯽ دﯾﮕﺮ زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﻄﺎ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﺪان
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ«.
13ﭘﺲ ﭼﻮن دﻟﯿﺮی ﭘﻄﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ را دﯾﺪﻧﺪ و داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﯽﻋﻠﻢ و اﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ14 .و ﭼﻮن آن ﺷﺨﺺ را ﮐﻪ ﺷﻔﺎ
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ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﯾﺴﺘﺎده دﯾﺪﻧﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﺸﺎن ﭼﯿﺰی ﮔﻮﯾﻨﺪ15 .ﭘﺲ ﺣﮑﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن از ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺮون روﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ 16ﮐﻪ »ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﺷﺨﺺ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ واﺿﺢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰهای آﺷﮑﺎر از اﯾﺸﺎن ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
اﻧﮑﺎر ﮐﺮد17 .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺷﯿﻮع ﻧﯿﺎﺑﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺳﺨﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
ﻫﯿﭻﮐﺲ اﯾﻦ اﺳﻢ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورﻧﺪ18 «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ
را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورﻧﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺪﻫﻨﺪ19 .اﻣﺎ ﭘﻄﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﻧﺰد ﺧﺪا
ﺻﻮاب اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﯿﻢ ،ﺣﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ20 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ را اﻣﮑﺎن آن
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ،ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ21 «.و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را زﯾﺎد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،آزاد
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ راﻫﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﻌﺬب ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻗﻮم زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﻣﺎﺟﺮا
ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ22 ،زﯾﺮا آن ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﺷﻔﺎ در او ﭘﺪﯾﺪ ﮔﺸﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻮد.
23و ﭼﻮن رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﺰد رﻓﻘﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را از آﻧﭽﻪ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻣﺸﺎﯾﺦ
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ24 .ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،آواز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮑﺪل ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده،
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ آن ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و درﯾﺎ و آﻧﭽﻪ در آﻧﻬﺎ اﺳﺖ آﻓﺮﯾﺪی25 ،ﮐﻪ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ روحاﻟﻘﺪس ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﺪر ﻣﺎ و ﺑﻨﺪه ﺧﻮد داود ﮔﻔﺘﯽ "ﭼﺮا اﻣﺖﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ؛ 26ﺳﻼﻃﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺣﮑﺎم ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺴﯿﺤﺶ27 ".زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ﻗﺪوس ﺗﻮ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ او را ﻣﺴﺢ ﮐﺮدی ،ﻫﯿﺮودﯾﺲ
و ﭘﻨﻄﯿﻮس ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺑﺎ اﻣﺖﻫﺎ و ﻗﻮﻣﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ28 ،ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دﺳﺖ و رأی
ﺗﻮ از ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ29 .و اﻵن ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮ ﮐﻦ و ﻏﻼﻣﺎن
ﺧﻮد را ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﺮی ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﮐﻼم ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ30 ،ﺑﻪ دراز ﮐﺮدن دﺳﺖ ﺧﻮد ،ﺑﺠﻬﺖ
ﺷﻔﺎ دادن و ﺟﺎری ﮐﺮدن آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰات ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻨﺪه ﻗﺪوس ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ«.
31و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن دﻋﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ آﻣﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
روحاﻟﻘﺪس ﭘﺮ ﺷﺪه ،ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﻪ دﻟﯿﺮی ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ32 .و ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ را ﯾﮏ دل و ﯾﮏ ﺟﺎن ﺑﻮد،
ﺑﺤﺪی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭼﯿﺰی از اﻣﻮال ﺧﻮد را از آن ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﺸﺘﺮک
ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.
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33و رﺳﻮﻻن ﺑﻪ ﻗﻮت ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻓﯿﻀﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ
ﻫﻤﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد34 .زﯾﺮا ﻫﯿﭻﮐﺲ از آن ﮔﺮوه ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺒﻮد زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد،
آﻧﻬﺎ را ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺒﯿﻌﺎت را آورده35 ،ﺑﻪ ﻗﺪﻣﻬﺎی رﺳﻮﻻن ﻣﯽﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻘﺪر
اﺣﺘﯿﺎﺟﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ36 .و ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻪ رﺳﻮﻻن او را ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦاﻟﻮﻋﻆ ﻟﻘﺐ دادﻧﺪ ،ﻣﺮدی
از ﺳﺒﻂ ﻻوی و از ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻗﭙﺮﺳﯽ37 ،زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ داﺷﺖ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ،ﻗﯿﻤﺖ آن را آورد و ﭘﯿﺶ ﻗﺪﻣﻬﺎی
رﺳﻮﻻن ﮔﺬارد.

5

اﻣﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ ﻧﺎم ،ﺑﺎ زوﺟﻪاش ﺳﻔﯿﺮه ﻣﻠﮑﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ2 ،ﻗﺪری از ﻗﯿﻤﺖ آن را

ﺑﻪ اﻃﻼع زن ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺖ و ﻗﺪری از آن را آورده ،ﻧﺰد ﻗﺪﻣﻬﺎی رﺳﻮﻻن ﻧﻬﺎد3 .آﻧﮕﺎه ﭘﻄﺮس
ﮔﻔﺖ» :ای ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ ﭼﺮا ﺷﯿﻄﺎن دل ﺗﻮ را ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ روحاﻟﻘﺪس را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﯽ و ﻣﻘﺪاری از
ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ را ﻧﮕﺎه داری؟ 4آﯾﺎ ﭼﻮن داﺷﺘﯽ از آن ﺗﻮ ﻧﺒﻮد و ﭼﻮن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮ ﻧﺒﻮد؟
ﭼﺮا اﯾﻦ را در دل ﺧﻮد ﻧﻬﺎدی؟ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دروغ ﻧﮕﻔﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا5 «.ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را
ﺷﻨﯿﺪ اﻓﺘﺎده ،ﺟﺎن ﺑﺪاد و ﺧﻮﻓﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺸﺖ6 .آﻧﮕﺎه ﺟﻮاﻧﺎن
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،او را ﮐﻔﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺮون ﺑﺮده ،دﻓﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
7و ﺗﺨﻤﯿﻨﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ زوﺟﻪاش از ﻣﺎﺟﺮا ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﺪه درآﻣﺪ8 .ﭘﻄﺮس ﺑﺪو
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﮕﻮ ﮐﻪ آﯾﺎ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ؟« ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ9 «.ﭘﻄﺮس ﺑﻪ وی
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺎ روح ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟ اﯾﻨﮏ ﭘﺎﯾﻬﺎی آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻮ را
دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮ را ﻫﻢ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد10 «.در ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﻗﺪﻣﻬﺎی او اﻓﺘﺎده،
ﺟﺎن ﺑﺪاد و ﺟﻮاﻧﺎن داﺧﻞ ﺷﺪه ،او را ﻣﺮده ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﯿﺮون ﺑﺮده ،ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﺷﻮﻫﺮش دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
11و ﺧﻮﻓﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ.
12و آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻈﯿﻤﻪ از دﺳﺘﻬﺎی رﺳﻮﻻن در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ ﯾﮑﺪل در رواق ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ13 .اﻣﺎ اﺣﺪی از دﯾﮕﺮان ﺟﺮأت ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد،
ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻠﻖ ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ14 .و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻧﺒﻮﻫﯽ از
ﻣﺮدان و زﻧﺎن15 ،ﺑﻘﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻀﺎن را در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﺗﺨﺘﻬﺎ ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪﻧﺪ
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ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻄﺮس آﯾﺪ ،اﻗﻼ ﺳﺎﯾﻪ او ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﯿﻔﺘﺪ16 .و ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﻠﺪان اﻃﺮاف اورﺷﻠﯿﻢ،
ﺑﯿﻤﺎران و رﻧﺞدﯾﺪﮔﺎن ارواح ﭘﻠﯿﺪه را آورده ،ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
17اﻣﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ و ﻫﻤﻪ رﻓﻘﺎﯾﺶ ﮐﻪ از ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺻﺪوﻗﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮت ﭘﺮ
ﮔﺸﺘﻨﺪ18 .و ﺑﺮ رﺳﻮﻻن دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را در زﻧﺪان ﻋﺎم اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ19 .ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
درﻫﺎی زﻧﺪان را ﺑﺎز ﮐﺮده و اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون آورده ،ﮔﻔﺖ»20 :ﺑﺮوﯾﺪ و در ﻫﯿﮑﻞ اﯾﺴﺘﺎده ،ﺗﻤﺎم
ﺳﺨﻨﻬﺎی اﯾﻦ ﺣﯿﺎت را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ21 «.ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،وﻗﺖ ﻓﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ درآﻣﺪه ،ﺗﻌﻠﯿﻢ
دادﻧﺪ.
اﻣﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ و رﻓﯿﻘﺎﻧﺶ آﻣﺪه ،اﻫﻞ ﺷﻮرا و ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ
زﻧﺪان ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﻧﺪ22 .ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺎن رﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را در زﻧﺪان ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ و
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺧﺒﺮ داده23 ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »زﻧﺪان را ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ و ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎن را ﺑﯿﺮون درﻫﺎ
اﯾﺴﺘﺎده؛ ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻫﯿﭻﮐﺲ را در آن ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ24 «.ﭼﻮن ﮐﺎﻫﻦ و ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه ﻫﯿﮑﻞ و
رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،درﺑﺎره اﯾﺸﺎن در ﺣﯿﺮت اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟«
25آﻧﮕﺎه ﮐﺴﯽ آﻣﺪه ،اﯾﺸﺎن را آﮔﺎﻫﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮس ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،در ﻫﯿﮑﻞ اﯾﺴﺘﺎده،
ﻣﺮدم را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ26 .ﭘﺲ ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﺧﺎدﻣﺎن رﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را آوردﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ زور زﯾﺮا
ﮐﻪ از ﻗﻮم ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا اﯾﺸﺎن را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
27و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮده ،ﺑﺮﭘﺎ ﺑﺪاﺷﺘﻨﺪ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه،
ﮔﻔﺖ»28 :ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ را ﻗﺪﻏﻦ ﺑﻠﯿﻎ ﻧﻔﺮﻣﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ اﺳﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺪﻫﯿﺪ؟ ﻫﻤﺎﻧﺎ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﺧﻮد ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮن اﯾﻦ ﻣﺮد را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﺎ ﻓﺮود آرﯾﺪ29 «.ﭘﻄﺮس و رﺳﻮﻻن در
ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪا را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﺴﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮد30 .ﺧﺪای ﭘﺪران ﻣﺎ ،آن ﻋﯿﺴﯽ را
ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪه ،ﮐﺸﺘﯿﺪ31 .او را ﺧﺪا ﺑﺮ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ،ﺳﺮور و
ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﻮﺑﻪ و آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺪﻫﺪ32 .و ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺷﺎﻫﺪان او ﺑﺮ اﯾﻦ
اﻣﻮر ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ روحاﻟﻘﺪس ﻧﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﯿﻌﺎن او ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ«.
33ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ دﻟﺮﯾﺶ ﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻨﺪ34 .اﻣﺎ ﺷﺨﺼﯽ
ﻓﺮﯾﺴﯽ ،ﻏﻤﺎﻻﺋﯿﻞ ﻧﺎم ﮐﻪ ﻣﻔﺘﯽ و ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻮد ،در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ
رﺳﻮﻻن را ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﺮﻧﺪ35 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ،ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ از آﻧﭽﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﮑﻨﯿﺪ36 .زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺗﯿﻮدا ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺧﻮد را ﺷﺨﺼﯽ
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ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ و ﮔﺮوﻫﯽ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺪو ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .او ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و
ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ37 .و ﺑﻌﺪ از او ﯾﻬﻮدای ﺟﻠﯿﻠﯽ در اﯾﺎم اﺳﻢﻧﻮﯾﺴﯽ ﺧﺮوج ﮐﺮد و ﺟﻤﻌﯽ را در ﻋﻘﺐ
ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ .او ﻧﯿﺰ ﻫﻼک ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﺗﺎﺑﻌﺎن او ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ38 .اﻵن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ از اﯾﻦ ﻣﺮدم
دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ و اﯾﺸﺎن را واﮔﺬارﯾﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾﻦ رأی و ﻋﻤﻞ از اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد ﺗﺒﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
39وﻟﯽ اﮔﺮ از ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮد ﻣﺒﺎدا ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﻨﺎزﻋﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ40 «.ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ او رﺿﺎ دادﻧﺪ و رﺳﻮﻻن را ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زدﻧﺪ و ﻗﺪﻏﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﺣﺮف ﻧﺰﻧﻨﺪ ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮدﻧﺪ41 .و اﯾﺸﺎن از ﺣﻀﻮر اﻫﻞ ﺷﻮرا
ﺷﺎدﺧﺎﻃﺮ رﻓﺘﻨﺪ از آﻧﺮو ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ اﺳﻢ او رﺳﻮاﯾﯽ ﮐﺸﻨﺪ42 .و ﻫﺮ
روزه در ﻫﯿﮑﻞ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﻣﮋده دادن ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪﻧﺪ.
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و در آن اﯾﺎم ﭼﻮن ﺷﺎﮔﺮدان زﯾﺎد ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻠﯿﻨﺴﺘﯿﺎن از ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮدﻧﺪ

ﮐﻪ ﺑﯿﻮهزﻧﺎن اﯾﺸﺎن در ﺧﺪﻣﺖ ﯾﻮﻣﯿﻪ ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ2 .ﭘﺲ آن دوازده ،ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺎﮔﺮدان را
ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﻣﺎﺋﺪهﻫﺎ را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ3 .ﻟﻬﺬا ای
ﺑﺮادران ،ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﮏﻧﺎم و ﭘﺮ از روحاﻟﻘﺪس و ﺣﮑﻤﺖ را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﮕﻤﺎرﯾﻢ4 .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻼم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﭙﺮد5 «.ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺨﻦ رﺿﺎ دادﻧﺪ و اﺳﺘﯿﻔﺎن ﻣﺮدی ﭘﺮ از اﯾﻤﺎن و روحاﻟﻘﺪس و ﻓﯿﻠﭙﺲ و ﭘﺮوﺧﺮس و ﻧﯿﮑﺎﻧﻮر و
ﺗﯿﻤﻮن و ﭘﺮﻣﯿﻨﺎس و ﻧﯿﻘﻮﻻؤس ﺟﺪﯾﺪ ،از اﻫﻞ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده6 ،اﯾﺸﺎن را در ﺣﻀﻮر رﺳﻮﻻن
ﺑﺮﭘﺎ ﺑﺪاﺷﺘﻨﺪ و دﻋﺎ ﮐﺮده ،دﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ7 .و ﮐﻼم ﺧﺪا ﺗﺮﻗﯽ ﻧﻤﻮد و ﻋﺪد ﺷﺎﮔﺮدان در
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﻣﯽاﻓﺰود و ﮔﺮوﻫﯽ ﻋﻈﯿﻢ از ﮐﻬﻨﻪ ﻣﻄﯿﻊ اﯾﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
8اﻣﺎ اﺳﺘﯿﻔﺎن ﭘﺮ از ﻓﯿﺾ و ﻗﻮت ﺷﺪه ،آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻈﯿﻤﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم از او ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯽﺷﺪ9 .و ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﮐﻨﯿﺴﻪای ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻟﯿﺒﺮﺗﯿﻨﯿﺎن و ﻗﯿﺮواﻧﯿﺎن و اﺳﮑﻨﺪرﯾﺎن و
از اﻫﻞ ﻗﻠﯿﻘﯿﺎ و آﺳﯿﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻔﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ10 ،و ﺑﺎ آن ﺣﮑﻤﺖ و روﺣﯽ ﮐﻪ او ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﯾﺎرای ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ11 .ﭘﺲ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ اﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را
ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺖ12 «.ﭘﺲ ﻗﻮم و ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﮐﺎﺗﺒﺎن را ﺷﻮراﻧﯿﺪه،
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ﺑﺮ ﺳﺮ وی ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و او را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ13 .و ﺷﻬﻮد ﮐﺬﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪ،
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﺷﺨﺺ از ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس و ﺗﻮرات دﺳﺖ ﺑﺮﻧﻤﯽدارد.
14زﯾﺮا او را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی اﯾﻦ ﻣﮑﺎن را ﺗﺒﺎه ﺳﺎزد و رﺳﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﭙﺮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد15 «.و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ او ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ،
ﺻﻮرت وی را ﻣﺜﻞ ﺻﻮرت ﻓﺮﺷﺘﻪ دﯾﺪﻧﺪ.
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آﻧﮕﺎه رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﻮر ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟« 2او ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادران و

ﭘﺪران ،ﮔﻮش دﻫﯿﺪ .ﺧﺪای ذواﻟﺠﻼل ﺑﺮ ﭘﺪر ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻮد ﻗﺒﻞ از
ﺗﻮﻗﻔﺶ در ﺣﺮان3 .و ﺑﺪو ﮔﻔﺖ" :از وﻃﻦ ﺧﻮد و ﺧﻮﯾﺸﺎﻧﺖ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﺸﺎن
دﻫﻢ ﺑﺮو4 ".ﭘﺲ از دﯾﺎر ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪه ،در ﺣﺮان درﻧﮓ ﻧﻤﻮد؛ و ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﺪرش ،او را
ﮐﻮچ داد ﺑﻪﺳﻮی اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻵن در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ5 .و او را در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺮاﺛﯽ ،ﺣﺘﯽ
ﺑﻘﺪر ﺟﺎی ﭘﺎی ﺧﻮد ﻧﺪاد ،ﻟﯿﮑﻦ وﻋﺪه داد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ وی و ﺑﻌﺪ از او ﺑﻪ ذرﯾﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ دﻫﺪ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اوﻻدی ﻧﺪاﺷﺖ6 .و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ "ذرﯾﺖ ﺗﻮ در ﻣﻠﮏ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﻏﺮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و
ﻣﺪت ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﯿﺪه ،ﻣﻌﺬب ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ7 ".و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ" :ﻣﻦ ﺑﺮ آن
ﻃﺎﯾﻔﻪای ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﻤﻠﻮک ﺳﺎزﻧﺪ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن
ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد8 ".و ﻋﻬﺪ ﺧﺘﻨﻪ را ﺑﻪ وی داد ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮن اﺳﺤﺎق را آورد ،در روز
ﻫﺸﺘﻢ او را ﻣﺨﺘﻮن ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺤﺎق ﯾﻌﻘﻮب را و ﯾﻌﻘﻮب دوازده ﭘﻄﺮﯾﺎرخ را.
»9و ﭘﻄﺮﯾﺎرﺧﺎن ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺴﺪ ﺑﺮده ،او را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﻮد 10و او
را از ﺗﻤﺎﻣﯽ زﺣﻤﺖ او رﺳﺘﮕﺎر ﻧﻤﻮده ،در ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ
او را ﺑﺮ ﻣﺼﺮ و ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎنﻓﺮﻣﺎ ﻗﺮار داد11 .ﭘﺲ ﻗﺤﻄﯽ و ﺿﯿﻘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ وﻻﯾﺖ
ﻣﺼﺮ و ﮐﻨﻌﺎن رخ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺤﺪی ﮐﻪ اﺟﺪاد ﻣﺎ ﻗﻮﺗﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ12 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﯾﻌﻘﻮب ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﻏﻠﻪ
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎر اول اﺟﺪاد ﻣﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎد13 .و در ﮐﺮت دوم ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻋﻮن رﺳﯿﺪﻧﺪ.
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14ﭘﺲ ﯾﻮﺳﻒ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﭘﺪر ﺧﻮد ﯾﻌﻘﻮب و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﯿﺎﻟﺶ را ﮐﻪ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻃﻠﺒﯿﺪ15 .ﭘﺲ
ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮود آﻣﺪه ،او و اﺟﺪاد ﻣﺎ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ16 .و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﯿﻢ ﺑﺮده ،در ﻣﻘﺒﺮهای
ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از ﺑﻨﯽﺣﻤﻮر ،ﭘﺪر ﺷﮑﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ،دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
»17و ﭼﻮن ﻫﻨﮕﺎم وﻋﺪهای ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،ﻗﻮم در ﻣﺼﺮ ﻧﻤﻮ
ﮐﺮده ،ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ18 .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ19 .او ﺑﺎ ﻗﻮم ﻣﺎ
ﺣﯿﻠﻪ ﻧﻤﻮده ،اﺟﺪاد ﻣﺎ را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ اوﻻد ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﯾﺴﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ20 .در آن
وﻗﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺟﻤﯿﻞ ﺑﻮده ،ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ21 .و
ﭼﻮن او را ﺑﯿﺮون اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ،دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﻮد22 .و
ﻣﻮﺳﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﮑﻤﺖ اﻫﻞ ﻣﺼﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ﻗﻮی ﮔﺸﺖ23 .ﭼﻮن ﭼﻬﻞ ﺳﺎل از
ﻋﻤﺮ وی ﺳﭙﺮی ﮔﺸﺖ ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮش رﺳﯿﺪ ﮐﻪ از ﺑﺮادران ﺧﻮد ،ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ24 .و ﭼﻮن
ﯾﮑﯽ را ﻣﻈﻠﻮم دﯾﺪ او را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد و اﻧﺘﻘﺎم آن ﻋﺎﺟﺰ را ﮐﺸﯿﺪه ،آن ﻣﺼﺮی را ﺑﮑﺸﺖ25 .ﭘﺲ
ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ دﺳﺖ او اﯾﺸﺎن را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﻣﺎ
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ26 .و در ﻓﺮدای آن روز ﺧﻮد را ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ از اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮد و
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ دﻫﺪ .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ" :ای ﻣﺮدان ،ﺷﻤﺎ ﺑﺮادر ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﺮا
ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟" 27آﻧﮕﺎه آﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﺪی ﻣﯽﻧﻤﻮد ،او را رد ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ" :ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻣﺎ
ﺣﺎﮐﻢ و داور ﺳﺎﺧﺖ؟ 28آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن ﻣﺼﺮی را دﯾﺮوز ﮐﺸﺘﯽ؟" 29ﭘﺲ
ﻣﻮﺳﯽ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻓﺮار ﮐﺮده ،در زﻣﯿﻦ ﻣﺪﯾﺎن ﻏﺮﺑﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ دو ﭘﺴﺮ آورد.
»30و ﭼﻮن ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ از ﺑﻮﺗﻪ
ﺑﻪ وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ31 .ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻮن اﯾﻦ را دﯾﺪ از آن رؤﯾﺎ در ﻋﺠﺐ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽآﻣﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ
ﮐﻨﺪ ،ﺧﻄﺎب از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪ 32ﮐﻪ "ﻣﻨﻢ ﺧﺪای ﭘﺪراﻧﺖ ،ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺧﺪای اﺳﺤﺎق و
ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ".آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﺮزه درآﻣﺪه ،ﺟﺴﺎرت ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ33 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ:
"ﻧﻌﻠﯿﻦ از ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﻦ زﯾﺮا ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن اﯾﺴﺘﺎدهای ،زﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ34 .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺸﻘﺖ
ﻗﻮم ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻣﺼﺮﻧﺪ دﯾﺪم و ﻧﺎﻟﻪ اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪم و ﺑﺮای رﻫﺎﻧﯿﺪن اﯾﺸﺎن ﻧﺰول ﻓﺮﻣﻮدم.
اﻟﺤﺎل ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﻢ35 ".ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺳﯽ را ﮐﻪ رد ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ" :ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺣﺎﮐﻢ و داور
ﺳﺎﺧﺖ؟" ﺧﺪا ﺣﺎﮐﻢ و ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ در ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮ وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ،
ﻓﺮﺳﺘﺎد36 .او ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰات و آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ و ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم و ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﻇﻬﻮر
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ﻣﯽآورد ،اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون آورد37 .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ" :ﺧﺪا ﻧﺒﯽای را
ﻣﺜﻞ ﻣﻦ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻌﻮث ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺳﺨﻦ او را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ".
38ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ آﻧﮑﻪ در ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﺻﺤﺮا ﺑﺎ آن ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺪو ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺑﺎ ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﻮد و ﮐﻠﻤﺎت زﻧﺪه را ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﺎﻧﺪ39 ،ﮐﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ او را
ﻣﻄﯿﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ او را رد ﮐﺮده ،دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺼﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ40 ،و ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺘﻨﺪ:
"ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺎز ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﺑﺨﺮاﻣﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآورد،
ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ او را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ41 ".ﭘﺲ در آن اﯾﺎم ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺪان ﺑﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪه
ﺑﻪ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺷﺎدی ﮐﺮدﻧﺪ42 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪا رو ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،اﯾﺸﺎن را واﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﻨﻮد
آﺳﻤﺎن را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺻﺤﻒ اﻧﺒﯿﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،آﯾﺎ
ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻫﺪاﯾﺎ ﮔﺬراﻧﯿﺪﯾﺪ؟ 43و ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻠﻮک و ﮐﻮﮐﺐ ﺧﺪای
ﺧﻮد رﻣﻔﺎن را ﺑﺮداﺷﺘﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻨﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪان
ﻃﺮف ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎزم44 ".و ﺧﯿﻤﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺎ ﭘﺪران ﻣﺎ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﻪ
ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ" :آن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ دﯾﺪهای ﺑﺴﺎز".
»45و آن را اﺟﺪاد ﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻫﻤﺮاه ﯾﻮﺷﻊ درآوردﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را از
ﭘﯿﺶ روی ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﯿﺮون اﻓﮑﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﺎم داود46 .ﮐﻪ او در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ ﮔﺸﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﮑﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ47 .اﻣﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮای او ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺴﺎﺧﺖ48 .و
ﻟﯿﮑﻦ ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮع دﺳﺘﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ49 .ﮐﻪ
"ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﺳﻤﺎن ﮐﺮﺳﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ و زﻣﯿﻦ ﭘﺎیاﻧﺪاز ﻣﻦ .ﭼﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و
ﻣﺤﻞ آراﻣﯿﺪن ﻣﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ 50ﻣﮕﺮ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪ".
»51ای ﮔﺮدﻧﮑﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ دل و ﮔﻮش ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ روحاﻟﻘﺪس ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ52 .ﮐﯿﺴﺖ از اﻧﺒﯿﺎ ﮐﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺑﺪو ﺟﻔﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ؟ و
آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آﻣﺪن آن ﻋﺎدﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻗﺎﺗﻼن او ﺷﺪﯾﺪ ،ﭘﯿﺶ
اﺧﺒﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ53 .ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﯾﺎﻓﺘﻪ ،آن را ﺣﻔﻆ ﻧﮑﺮدﯾﺪ!«
54ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ دﻟﺮﯾﺶ ﺷﺪه ،ﺑﺮ وی دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﻓﺸﺮدﻧﺪ55 .اﻣﺎ او از
روحاﻟﻘﺪس ﭘﺮ ﺑﻮده ،ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺟﻼل ﺧﺪا را دﯾﺪ و ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺪﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪا
اﯾﺴﺘﺎده و ﮔﻔﺖ»56 :اﯾﻨﮏ آﺳﻤﺎن را ﮔﺸﺎده ،و ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪا اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ«.
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57آﻧﮕﺎه ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﯾﮑﺪل ﺑﺮ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ58 ،و از
ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ،ﺳﻨﮕﺴﺎرش ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺷﺎﻫﺪان ،ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺰد ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﻟﺲ
ﻧﺎم داﺷﺖ ﮔﺬاردﻧﺪ59 .و ﭼﻮن اﺳﺘﯿﻔﺎن را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،او دﻋﺎ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﯿﺴﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،روح ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮ60 «.ﭘﺲ زاﻧﻮ زده ،ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺪا در داد ﮐﻪ »ﺧﺪاوﻧﺪا اﯾﻦ ﮔﻨﺎه را ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ
ﻣﮕﯿﺮ «.اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﺧﻮاﺑﯿﺪ.

8

و ﺳﻮﻟﺲ در ﻗﺘﻞ او راﺿﯽ ﻣﯽﺑﻮد .و در آن وﻗﺖ ﺟﻔﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎی

اورﺷﻠﯿﻢ ﻋﺎرض ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺤﺪی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺰ رﺳﻮﻻن ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﯾﻬﻮدﯾﻪ و ﺳﺎﻣﺮه ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ2 .و
ﻣﺮدان ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺘﯿﻔﺎن را دﻓﻦ ﮐﺮده ،ﺑﺮای وی ﻣﺎﺗﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ3 .اﻣﺎ ﺳﻮﻟﺲ ﮐﻠﯿﺴﺎ را
ﻣﻌﺬب ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺮدان و زﻧﺎن را ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه ،ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ.
4ﭘﺲ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺑﺸﺎرت ﻣﯽدادﻧﺪ5 .اﻣﺎ
ﻓﯿﻠﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﻠﺪی از ﺳﺎﻣﺮه درآﻣﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد6 .و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﮑﺪل ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﻓﯿﻠﭙﺲ ﮔﻮش دادﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ را ﮐﻪ از او ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ،
7زﯾﺮا ﮐﻪ ارواح ﭘﻠﯿﺪ از ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻌﺮه زده ،ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ وﻣﻔﻠﻮﺟﺎن و ﻟﻨﮕﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻔﺎ
ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ8 .و ﺷﺎدی ﻋﻈﯿﻢ در آن ﺷﻬﺮ روی ﻧﻤﻮد.
9اﻣﺎ ﻣﺮدی ﺷﻤﻌﻮن ﻧﺎم ﻗﺒﻞ از آن در آن ﻗﺮﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎدوﮔﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮد و اﻫﻞ ﺳﺎﻣﺮه را
ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﺧﻮد را ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽﻧﻤﻮد10 ،ﺑﺤﺪی ﮐﻪ ﺧﺮد و ﺑﺰرگ ﮔﻮش داده،
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﻮت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺪا11 «.و ﺑﺪو ﮔﻮش دادﻧﺪ از آﻧﺮو ﮐﻪ ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی ﺑﻮد از
ﺟﺎدوﮔﺮی او ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ12 .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺑﺸﺎرت ﻓﯿﻠﭙﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا و ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽداد ،اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ،ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ13 .و ﺷﻤﻌﻮن ﻧﯿﺰ ﺧﻮد اﯾﻤﺎن آورد و ﭼﻮن
ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻓﯿﻠﭙﺲ ﻣﯽﺑﻮد و از دﯾﺪن آﯾﺎت و ﻗﻮات ﻋﻈﯿﻤﻪ ﮐﻪ از او ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،در
ﺣﯿﺮت اﻓﺘﺎد.
14اﻣﺎ رﺳﻮﻻن ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﺎﻣﺮه ﮐﻼم ﺧﺪا را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ،
ﭘﻄـﺮس و ﯾﻮﺣﻨﺎ را ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ15 .و اﯾﺸﺎن آﻣﺪه ،ﺑﺠﻬﺖ اﯾﺸﺎن دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ روحاﻟﻘﺪس
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را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ16 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ﻫﯿﭻﮐﺲ از اﯾﺸﺎن ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺲ17 .ﭘﺲ دﺳﺘﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﺬارده ،روحاﻟﻘﺪس را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ18 .اﻣﺎ ﺷﻤﻌﻮن ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﺤﺾ ﮔﺬاردن دﺳﺘﻬﺎی رﺳﻮﻻن روحاﻟﻘﺪس ﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن آورده19 ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻗﺪرت دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ دﺳﺖ ﮔﺬارم ،روحاﻟﻘﺪس را ﺑﯿﺎﺑﺪ20 «.ﭘﻄﺮس ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :زرت
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻼک ﺑﺎد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻄﺎی ﺧﺪا ﺑﻪ زر ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد21 .ﺗﻮ را در اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻗﺴﻤﺖ و
ﺑﻬﺮهای ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ دﻟﺖ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا راﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ22 .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺷﺮارت ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻦ و
از ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ دﻟﺖ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﻮد23 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ در زﻫﺮه ﺗﻠﺦ و
ﻗﯿﺪ ﺷﺮارت ﮔﺮﻓﺘﺎری24 «.ﺷﻤﻌﻮن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی از
آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺎرض ﻧﺸﻮد25 «.ﭘﺲ ارﺷﺎد ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮑﻠﻢ ﮐﺮده ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻠﺪان اﻫﻞ ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺸﺎرت دادﻧﺪ.
26اﻣﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﭙﺲ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﻮب ،ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ
از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪﺳﻮی ﻏﺰه ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺻﺤﺮاﺳﺖ ،رواﻧﻪ ﺷﻮ27 «.ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،رواﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه
ﺷﺨﺼﯽ ﺣﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮا و ﻣﻘﺘﺪر ﻧﺰد ﮐﻨﺪاﮐﻪ ،ﻣﻠﮑﻪ ﺣﺒﺶ ،و ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺧﺰاﻧﻪ او ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮد ،ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺠﻬﺖ ﻋﺒﺎدت آﻣﺪه ﺑﻮد28 ،و در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺮ اراﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺻﺤﯿﻔﻪ اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ29 .آﻧﮕﺎه روح ﺑﻪ ﻓﯿﻠﭙﺲ ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺶ ﺑﺮو و ﺑﺎ آن اراﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎش30 «.ﻓﯿﻠﭙﺲ ﭘﯿﺶ
دوﯾﺪه ،ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﯽﻓﻬﻤﯽ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ؟« 31ﮔﻔﺖ:
»ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ؟ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ «.و از ﻓﯿﻠﭙﺲ ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﺑﺎ او
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ32 .و ﻓﻘﺮهای از ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﻧﺪ و ﭼﻮن
ﺑﺮهای ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺰد ﭘﺸﻢﺑﺮﻧﺪه ﺧﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﮔﺸﺎﯾﺪ33 .در ﻓﺮوﺗﻨﯽ او اﻧﺼﺎف از او
ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪ و ﻧﺴﺐ او را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﮐﺮد؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﯿﺎت او از زﻣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد«.
34ﭘﺲ ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮا ﺑﻪ ﻓﯿﻠﭙﺲ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :از ﺗﻮ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﯽ اﯾﻦ را درﺑﺎره ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ درﺑﺎره ﺧﻮد ﯾﺎ درﺑﺎره ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ؟« 35آﻧﮕﺎه ﻓﯿﻠﭙﺲ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﮔﺸﻮد و از آن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺮوع ﮐﺮده ،وی را ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺸﺎرت داد36 .و ﭼﻮن در ﻋﺮض راه ﺑﻪ آﺑﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺧﻮاﺟﻪ ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻨﮏ آب اﺳﺖ! از ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﻢ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟« 37ﻓﯿﻠﭙﺲ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دل
اﯾﻤﺎن آوردی ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ «.او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻤﺎن آوردم ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ«.
38ﭘﺲ ﺣﮑﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ اراﺑﻪ را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و ﻓﯿﻠﭙﺲ ﺑﺎ ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮا ﻫﺮ دو ﺑﻪ آب ﻓﺮود ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ او را
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ﺗﻌﻤﯿﺪ داد39 .و ﭼﻮن از آب ﺑﺎﻻ آﻣﺪﻧﺪ ،روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﯿﻠﭙﺲ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮا دﯾﮕﺮ او را
ﻧﯿﺎﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ40 .اﻣﺎ ﻓﯿﻠﭙﺲ در اﺷﺪود ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و در ﻫﻤﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺸﺎرت ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ رﺳﯿﺪ.

9

اﻣﺎ ﺳﻮﻟﺲ ﻫﻨﻮز ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻗﺘﻞ ﺑﺮ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﯽ دﻣﯿﺪ و ﻧﺰد رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ

آﻣﺪ2 ،و از او ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﮐﻨﺎﯾﺴﯽ ﮐﻪ در دﻣﺸﻖ ﺑﻮد ﺗﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را از اﻫﻞ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺧﻮاه
ﻣﺮد و ﺧﻮاه زن ﺑﯿﺎﺑﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻨﺪ ﺑﺮﻧﻬﺎده ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﯿﺎورد.
3و در اﺛﻨﺎی راه ،ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ رﺳﯿﺪ ،ﻧﺎﮔﺎه ﻧﻮری از آﺳﻤﺎن دور او درﺧﺸﯿﺪ 4و ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ،آوازی ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﺎؤل ،ﺷﺎؤل ،ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟« 5ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟« ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ آن ﻋﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺪو ﺟﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ6 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ،
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮو ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد«.
7اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﻔﺮ او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺎﻣﻮش اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ آن ﺻﺪا را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ8 .ﭘﺲ ﺳﻮﻟﺲ از زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﭼﻮن ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﮔﺸﻮد ،ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﻧﺪﯾﺪ
و دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﺮدﻧﺪ9 ،و ﺳﻪ روز ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻮده ،ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرد و ﻧﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ.
 10و در دﻣﺸﻖ ،ﺷﺎﮔﺮدی ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ ﻧﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در رؤﯾﺎ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ای ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ!« ﻋﺮض
ﮐﺮد» :ﺧﺪاوﻧﺪا ﻟﺒﯿﮏ!« 11ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪای ﮐﻪ آن را راﺳﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ
ﺑﺸﺘﺎب و در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮدا ،ﺳﻮﻟﺲ ﻧﺎم ﻃﺮﺳﻮﺳﯽ را ﻃﻠﺐ ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻨﮏ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ12 ،و ﺷﺨﺼﯽ
ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ ﻧﺎم را در ﺧﻮاب دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺪه ،ﺑﺮ او دﺳﺖ ﮔﺬارد ﺗﺎ ﺑﯿﻨﺎ ﮔﺮدد13 «.ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ ﺟﻮاب داد
ﮐﻪ »ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،درﺑﺎره اﯾﻦ ﺷﺨﺺ از ﺑﺴﯿﺎری ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺗﻮ در اورﺷﻠﯿﻢ ﭼﻪ
ﻣﺸﻘﺖﻫﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪ14 ،و در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ از رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﻗﺪرت دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،او را
ﺣﺒﺲ ﮐﻨﺪ15 «.ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻇﺮف ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺎم ﻣﺮا ﭘﯿﺶ
اﻣﺖﻫﺎ و ﺳﻼﻃﯿﻦ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺒﺮد16 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر زﺣﻤﺖﻫﺎ
ﺑﺮای ﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﺸﺪ«.
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17ﭘﺲ ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ ،ﺑﺪان ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪ و دﺳﺘﻬﺎ ﺑﺮ وی ﮔﺬارده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادر ﺷﺎؤل،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ در راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺖ ،ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﯽ و از
روحاﻟﻘﺪس ﭘﺮ ﺷﻮی18 «.در ﺳﺎﻋﺖ از ﭼﺸﻤﺎن او ﭼﯿﺰی ﻣﺜﻞ ﻓﻠﺲ اﻓﺘﺎده ،ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ،
ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ19 .و ﻏﺬا ﺧﻮرده ،ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ و روزی ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان در دﻣﺸﻖ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد20 .و
ﺑﯽدرﻧﮓ ،در ﮐﻨﺎﯾﺲ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ او ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ21 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺗﻌﺠﺐ
ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﮕﺮ اﯾﻦ آن ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﺳﻢ را در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد و
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻨﺪ ﻧﻬﺎده ،ﻧﺰد رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺮد؟« 22اﻣﺎ ﺳﻮﻟﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ دﻣﺸﻖ را ﻣﺠﺎب ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﺒﺮﻫﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﯿﺢ.
23اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮور اﯾﺎم ﭼﻨﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺷﻮرا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ24 .وﻟﯽ ﺳﻮﻟﺲ از ﺷﻮرای اﯾﺸﺎن
ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ و ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﻪ دروازهﻫﺎ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ25 .ﭘﺲ ﺷﺎﮔﺮدان او را در ﺷﺐ
در زﻧﺒﯿﻠﯽ ﮔﺬارده ،از دﯾﻮار ﺷﻬﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
26و ﭼﻮن ﺳﻮﻟﺲ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻤﻪ از او
ﺑﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﺎﮔﺮدان اﺳﺖ27 .اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮﻻن ﺑﺮد و
ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را در راه دﯾﺪه و ﺑﺪو ﺗﮑﻠﻢ ﮐﺮده و ﭼﻄﻮر در دﻣﺸﻖ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﺮی ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد28 .و در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن آﻣﺪ و رﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﺮی ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد29 .و ﺑﺎ ﻫﻠﯿﻨﺴﺘﯿﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ درﺻﺪد ﮐﺸﺘﻦ او
ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ30 .ﭼﻮن ﺑﺮادران ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،او را ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﺳﻮس رواﻧﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
31آﻧﮕﺎه ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدﯾﻪ و ﺟﻠﯿﻞ و ﺳﺎﻣﺮه آراﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯽ روحاﻟﻘﺪس رﻓﺘﺎر ﮐﺮده ،ﻫﻤﯽ اﻓﺰودﻧﺪ.
32اﻣﺎ ﭘﻄﺮس در ﻫﻤﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺸﺘﻪ ،ﻧﺰد ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﻟﺪه ﻧﯿﺰ ﻓﺮود آﻣﺪ33 .و در آﻧﺠﺎ
ﺷﺨﺼﯽ اﯾﻨﯿﺎس ﻧﺎم ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل از ﻣﺮض ﻓﺎﻟﺞ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد34 .ﭘﻄﺮس وی
را ﮔﻔﺖ» :ای اﯾﻨﯿﺎس ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮﭼﯿﻦ ﮐﻪ او در
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ35 «.و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ ﻟﺪه و ﺳﺎرون او را دﯾﺪه ،ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
36و در ﯾﺎﻓﺎ ،ﺗﻠﻤﯿﺬهای ﻃﺎﺑﯿﺘﺎ ﻧﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن ﻏﺰال اﺳﺖ .وی از اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ و
ﺻﺪﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺮ ﺑﻮد37 .از ﻗﻀﺎ در آن اﯾﺎم او ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه ،ﺑﻤﺮد و او را ﻏﺴﻞ داده ،در
ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪای ﮔﺬاردﻧﺪ38 .و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻟﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺎ ﺑﻮد و ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻄﺮس در آﻧﺠﺎ
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اﺳﺖ ،دو ﻧﻔﺮ ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »در آﻣﺪن ﻧﺰد ﻣﺎ درﻧﮓ ﻧﮑﻨﯽ39 «.آﻧﮕﺎه ﭘﻄﺮس
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن آﻣﺪ و ﭼﻮن رﺳﯿﺪ او را ﺑﺪان ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻮهزﻧﺎن ﮔﺮﯾﻪﮐﻨﺎن ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﯿﺮاﻫﻨﻬﺎ و ﺟﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺰال وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ وی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ.
40اﻣﺎ ﭘﻄﺮس ﻫﻤﻪ را ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،زاﻧﻮ زد و دﻋﺎ ﮐﺮده ،ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺪن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ای ﻃﺎﺑﯿﺘﺎ،
ﺑﺮﺧﯿﺰ!« ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﭘﻄﺮس را دﯾﺪه ،ﺑﻨﺸﺴﺖ41 .ﭘﺲ دﺳﺖ او را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪش و ﻣﻘﺪﺳﺎن و ﺑﯿﻮهزﻧﺎن را ﺧﻮاﻧﺪه ،او را ﺑﺪﯾﺸﺎن زﻧﺪه ﺳﭙﺮد42 .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺎﻓﺎ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ43 .و در ﯾﺎﻓﺎ ﻧﺰد دﺑﺎﻏﯽ ﺷﻤﻌﻮن ﻧﺎم
روزی ﭼﻨﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد.
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و در ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﻣﺮدی ﮐﺮﻧﯿﻠﯿﻮس ﻧﺎم ﺑﻮد ،ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ ﻓﻮﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﻮر

اﺳﺖ2 .و او ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺘﺶ ﻣﺘﻘﯽ و ﺧﺪاﺗﺮس ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﯽداد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﺰد
ﺧﺪا دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد3 .روزی ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻬﻢ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪا را در ﻋﺎﻟﻢ رؤﯾﺎ آﺷﮑﺎرا دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد او
آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای ﮐﺮﻧﯿﻠﯿﻮس!« 4آﻧﮕﺎه او ﺑﺮ وی ﻧﯿﮏ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ و ﺗﺮﺳﺎن ﮔﺸﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﯿﺴﺖ ای
ﺧﺪاوﻧﺪ؟« ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :دﻋﺎﻫﺎ و ﺻﺪﻗﺎت ﺗﻮ ﺑﺠﻬﺖ ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺮآﻣﺪ5 .اﮐﻨﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﯾﺎﻓﺎ ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﺷﻤﻌﻮن ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﭘﻄﺮس را ﻃﻠﺐ ﮐﻦ 6ﮐﻪ ﻧﺰد دﺑﺎﻏﯽ ﺷﻤﻌﻮن ﻧﺎم ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪ
ﮐﻨﺎره درﯾﺎ اﺳﺖ ،ﻣﻬﻤﺎن اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد7 «.و ﭼﻮن ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ
ﺑﻪ وی ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪ ،دو ﻧﻔﺮ از ﻧﻮﮐﺮان ﺧﻮد و ﯾﮏ ﺳﭙﺎﻫﯽ ﻣﺘﻘﯽ از ﻣﻼزﻣﺎن ﺧﺎص
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺧﻮاﻧﺪه8 ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
9روز دﯾﮕﺮ ﭼﻮن از ﺳﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺸﻢ ،ﭘﻄﺮس ﺑﻪ ﺑﺎم
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ10 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪه ،ﺧﻮاﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرد .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﺮای او
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯽﺧﻮدی او را رخ ﻧﻤﻮد11 .ﭘﺲ آﺳﻤﺎن را ﮔﺸﺎده دﯾﺪ و ﻇﺮﻓﯽ را ﭼﻮن ﭼﺎدری
ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﻪﺳﻮی زﻣﯿﻦ آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد12 ،ﮐﻪ در آن ﻫﺮ ﻗﺴﻤﯽ از
دواب و وﺣﻮش و ﺣﺸﺮات زﻣﯿﻦ و ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﺑﻮدﻧﺪ13 .و ﺧﻄﺎﺑﯽ ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪ ﮐﻪ »ای ﭘﻄﺮس
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ذﺑﺢ ﮐﻦ و ﺑﺨﻮر14 «.ﭘﻄﺮس ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﺷﺎ ﺧﺪاوﻧﺪا زﯾﺮا ﭼﯿﺰی ﻧﺎﭘﺎک ﯾﺎ ﺣﺮام ﻫﺮﮔﺰ
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ﻧﺨﻮردهام15 «.ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪ ﮐﻪ »آﻧﭽﻪ را ﺧﺪا ﭘﺎک ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻮ ﺣﺮام ﻣﺨﻮان«.
16و اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ آن ﻇﺮف ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪ.
17و ﭼﻮن ﭘﻄﺮس در ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رؤﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﮔﺎه
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﮐﺮﻧﯿﻠﯿﻮس ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﻌﻮن را ﺗﻔﺤﺺ ﮐﺮده ،ﺑﺮ درﮔﺎه رﺳﯿﺪﻧﺪ18 ،و ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ
ﮐﻪ »ﺷﻤﻌﻮن ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﭘﻄﺮس در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﺰل دارد؟« 19و ﭼﻮن ﭘﻄﺮس در رؤﯾﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،روح
وی را ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺳﻪ ﻣﺮد ﺗﻮ را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ20 .ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻮ و ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﺮو و ﻫﯿﭻ
ﺷﮏ ﻣﺒﺮ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﻓﺮﺳﺘﺎدم21 «.ﭘﺲ ﭘﻄﺮس ﻧﺰد آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﻧﯿﻠﯿﻮس ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺑﻮد ،ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻨﻢ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ .ﺳﺒﺐ آﻣﺪن ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟« 22ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﮐﺮﻧﯿﻠﯿﻮس ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ ،ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺢ و ﺧﺪاﺗﺮس و ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﯾﻬﻮد ﻧﯿﮑﻨﺎم ،از ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻘﺪس اﻟﻬﺎم
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻄﻠﺒﺪ و ﺳﺨﻨﺎن از ﺗﻮ ﺑﺸﻨﻮد23 «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮده ،ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ
ﻧﻤﻮد .و ﻓﺮدای آن روز ﭘﻄﺮس ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺑﺮادران ﯾﺎﻓﺎ ﻫﻤﺮاه او
رﻓﺘﻨﺪ.
24روز دﯾﮕﺮ وارد ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺮﻧﯿﻠﯿﻮس ﺧﻮﯾﺸﺎن و دوﺳﺘﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪه،
اﻧﺘﻈﺎر اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ25 .ﭼﻮن ﭘﻄﺮس داﺧﻞ ﺷﺪ ،ﮐﺮﻧﯿﻠﯿﻮس او را اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎده،
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮد26 .اﻣﺎ ﭘﻄﺮس او را ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ﻣﻦ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻢ27 «.و ﺑﺎ او
ﮔﻔﺘﮕﻮﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪه ،ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺜﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ28 .ﭘﺲ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد
ﯾﻬﻮدی را ﺑﺎ ﺷﺨﺺ اﺟﻨﺒﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻧﺰد او آﻣﺪن ﺣﺮام اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا ﻣﺮا ﺗﻌﻠﯿﻢ داد ﮐﻪ
ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﺣﺮام ﯾﺎ ﻧﺠﺲ ﻧﺨﻮاﻧﻢ29 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺧﻮاﻫﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﯽﺗﺄﻣﻞ آﻣﺪم و اﻟﺤﺎل
ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﮐﻪ از ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺘﻪاﯾﺪ«.
30ﮐﺮﻧﯿﻠﯿﻮس ﮔﻔﺖ» :ﭼﻬﺎر روز ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ روزهدار ﻣﯽﺑﻮدم؛ و در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻬﻢ
در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﻮراﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد 31و ﮔﻔﺖ" :ای
ﮐﺮﻧﯿﻠﯿﻮس دﻋﺎی ﺗﻮ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺷﺪ و ﺻﺪﻗﺎت ﺗﻮ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﯾﺎدآور ﮔﺮدﯾﺪ32 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺎ
ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﺷﻤﻌﻮن ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﭘﻄﺮس را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﻌﻮن دﺑﺎغ ﺑﻪ ﮐﻨﺎره درﯾﺎ ﻣﻬﻤﺎن
اﺳﺖ .او ﭼﻮن ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﺪ راﻧﺪ33 ".ﭘﺲ ﺑﯽﺗﺄﻣﻞ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﺗﻮ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺮدی ﮐﻪ
آﻣﺪی .اﻟﺤﺎل ﻫﻤﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ«.
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34ﭘﻄﺮس زﺑﺎن را ﮔﺸﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﯿﺴﺖ،
35ﺑﻠﮑﻪ از ﻫﺮ اﻣﺘﯽ ،ﻫﺮ ﮐﻪ از او ﺗﺮﺳﺪ و ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺰد او ﻣﻘﺒﻮل ﮔﺮدد36 .ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰد
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺸﺎرت
ﻣﯽداد37 ،آن ﺳﺨﻦ را ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮوع آن از ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻮد و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ
از آن ﺗﻌﻤﯿﺪی ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﺪان ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد38 ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی را ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
روحاﻟﻘﺪس و ﻗﻮت ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ او ﺳﯿﺮ ﮐﺮده ،اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد و ﻫﻤﻪ ﻣﻘﻬﻮرﯾﻦ اﺑﻠﯿﺲ را
ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﻮد39 .و ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او در ﻣﺮزوﺑﻮم
ﯾﻬﻮد و در اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ او را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪه ،ﮐﺸﺘﻨﺪ40 .ﻫﻤﺎن ﮐﺲ را ﺧﺪا در روز ﺳﻮم
ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪه ،ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ41 ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺷﻬﻮدی ﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﯿﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد،
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ او از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺎ او ﺧﻮرده و آﺷﺎﻣﯿﺪهاﯾﻢ42 .و ﻣﺎ را ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﺷﻬﺎدت دﻫﯿﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ داور زﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ43 .و
ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎ ﺑﺮ او ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ وی اﯾﻤﺎن آورد ،ﺑﻪ اﺳﻢ او آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن را
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ«.
44اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﺮ زﺑﺎن ﭘﻄﺮس ﺑﻮد ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ،
ﻧﺎزل ﺷﺪ45 .و ﻣﺆﻣﻨﺎن از اﻫﻞ ﺧﺘﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻄﺮس آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺣﯿﺮت اﻓﺘﺎدﻧﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮ
اﻣﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻄﺎی روحاﻟﻘﺪس اﻓﺎﺿﻪ ﺷﺪ46 ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﺧﺪا
را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ47 .آﻧﮕﺎه ﭘﻄﺮس ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آب را ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺪ دادن
اﯾﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس را ﭼﻮن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ48 «.ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻌﻤﯿﺪ
دﻫﻨﺪ .آﻧﮕﺎه از او ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روزی ﭼﻨﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

11

ﭘﺲ رﺳﻮﻻن و ﺑﺮادراﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻼم ﺧﺪا

را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ2 .و ﭼﻮن ﭘﻄﺮس ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪ ،اﻫﻞ ﺧﺘﻨﻪ ﺑﺎ وی ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﮐﺮده3 ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﺎ
ﻣﺮدم ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻏﺬا ﺧﻮردی!«
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4ﭘﻄﺮس از اول ﻣﻔﺼﻼ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»5 :ﻣﻦ در ﺷﻬﺮ ﯾﺎﻓﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه
در ﻋﺎﻟﻢ رؤﯾﺎ ﻇﺮﻓﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﭼﺎدری ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ از آﺳﻤﺎن آوﯾﺨﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯽرﺳﺪ6 .ﭼﻮن ﺑﺮ آن ﻧﯿﮏ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮدم ،دواب زﻣﯿﻦ و وﺣﻮش و ﺣﺸﺮات و
ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا را دﯾﺪم7 .و آوازی را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ای ﭘﻄﺮس ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ذﺑﺢ ﮐﻦ و
ﺑﺨﻮر8 ".ﮔﻔﺘﻢ" :ﺣﺎﺷﺎ ﺧﺪاوﻧﺪا ،زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺰ ﭼﯿﺰی ﺣﺮام ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎک ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻢ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ9 ".ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺧﻄﺎب از آﺳﻤﺎن در رﺳﯿﺪ ﮐﻪ "آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﭘﺎک ﻧﻤﻮده ،ﺗﻮ ﺣﺮام ﻣﺨﻮان10 ".اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺮت واﻗﻊ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎز ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪ.
»11و اﯾﻨﮏ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﻣﺮد از ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در
آن ﺑﻮدم ،رﺳﯿﺪﻧﺪ12 .و روح ﻣﺮا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ "ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺮو ".و اﯾﻦ ﺷﺶ ﺑﺮادر ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه
ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آن ﺷﺨﺺ داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ13 .و ﻣﺎ را آﮔﺎﻫﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻓﺮﺷﺘﻪای را در ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮد دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ "ﮐﺴﺎن ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺎ ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﺷﻤﻌﻮن ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﭘﻄﺮس را ﺑﻄﻠﺐ
14ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺗﻮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ15 ".و ﭼﻮن
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﯽﮐﺮدم ،روحاﻟﻘﺪس ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ16 .آﻧﮕﺎه
ﺑﺨﺎﻃﺮ آوردم ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﮔﻔﺖ" :ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻪ آب ﺗﻌﻤﯿﺪ داد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس ﺗﻌﻤﯿﺪ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ17 ".ﭘﺲ ﭼﻮن ﺧﺪا ﻫﻤﺎن ﻋﻄﺎ را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺾ اﯾﻤﺎن آوردن
ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺧﺪا را ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟« 18ﭼﻮن اﯾﻦ را
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪﮐﻨﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﺖ ،ﺧﺪا ﺑﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺑﻪ
ﺣﯿﺎتﺑﺨﺶ را ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ!«
19و اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺒﺐ اذﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺘﯿﻔﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻓﯿﻨﯿﻘﯿﺎ و
ﻗﭙﺮس و اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﯾﻬﻮد و ﺑﺲ ﮐﻼم را ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ20 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﻀﯽ از
اﯾﺸﺎن ﮐﻪ از اﻫﻞ ﻗﭙﺮس و ﻗﯿﺮوان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﮑﻠﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺸﺎرت ﻣﯽدادﻧﺪ21 ،و دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﻮد و ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺜﯿﺮ اﯾﻤﺎن آورده،
ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺮدﻧﺪ22 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺧﺒﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﮐﻠﯿﺴﺎی اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ را ﺑﻪ
اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ 23و ﭼﻮن رﺳﯿﺪ و ﻓﯿﺾ ﺧﺪا را دﯾﺪ ،ﺷﺎدﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪه ،ﻫﻤﻪ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ24 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺻﺎﻟﺢ و ﭘﺮ از روحاﻟﻘﺪس و اﯾﻤﺎن ﺑﻮد و ﮔﺮوﻫﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ25 .و ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﺳﻮس ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﺳﻮﻟﺲ رﻓﺖ و ﭼﻮن او را ﯾﺎﻓﺖ
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ﺑﻪ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ آورد26 .و اﯾﺸﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﺗﻤﺎم در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻠﻘﯽ ﺑﺴﯿﺎر را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدادﻧﺪ و
ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﺨﺴﺖ در اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺴﻤﯽ' ﺷﺪﻧﺪ.
27و در آن اﯾﺎم اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ آﻣﺪﻧﺪ 28ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن اﻏﺎﺑﻮس ﻧﺎم
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ روح اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺤﻄﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آن در اﯾﺎم
ﮐﻠﻮدﯾﻮس ﻗﯿﺼﺮ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ29 .و ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺼﻤﻢ آن ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪور ﺧﻮد ،اﻋﺎﻧﺘﯽ
ﺑﺮای ﺑﺮادران ﺳﺎﮐﻦ ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ30 .ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ و ﺳﻮﻟﺲ ﻧﺰد
ﮐﺸﯿﺸﺎن رواﻧﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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و در آن زﻣﺎن ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ،دﺳﺖ ﺗﻄﺎول ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻠﯿﺴﺎ دراز ﮐﺮد

2و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮادر ﯾﻮﺣﻨﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺖ3 .و ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮد را ﭘﺴﻨﺪ اﻓﺘﺎد ،ﺑﺮ آن اﻓﺰوده،
ﭘﻄﺮس را ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮد و اﯾﺎم ﻓﻄﯿﺮ ﺑﻮد4 .ﭘﺲ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ
رﺑﺎﻋﯽ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺳﭙﺮد ﮐﻪ او را ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اراده داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺼﺢ او را ﺑﺮای ﻗﻮم ﺑﯿﺮون
آورد5 .ﭘﺲ ﭘﻄﺮس را در زﻧﺪان ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺠﻬﺖ او ﻧﺰد ﺧﺪا ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ6 .و در ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﻗﺼﺪ ﺑﯿﺮون
آوردن وی داﺷﺖ ،ﭘﻄﺮس ﺑﻪ دو زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ،در ﻣﯿﺎن دو ﺳﭙﺎﻫﯽ ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻮد و ﮐﺸﯿﮑﭽﯿﺎن ﻧﺰد در
زﻧﺪان را ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ7 .ﻧﺎﮔﺎه ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد وی ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و روﺷﻨﯽ در آن ﺧﺎﻧﻪ
درﺧﺸﯿﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﭘﻄﺮس زده ،او را ﺑﯿﺪار ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺰودی ﺑﺮﺧﯿﺰ «.ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ
زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ از دﺳﺘﺶ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ8 .و ﻓﺮﺷﺘﻪ وی را ﮔﻔﺖ» :ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪ و ﻧﻌﻠﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻦ «.ﭘﺲ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ردای ﺧﻮد را ﺑﭙﻮش و از ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ9 «.ﭘﺲ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،از ﻋﻘﺐ او
رواﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از ﻓﺮﺷﺘﻪ روی ﻧﻤﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ ﺧﻮاب
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ10 .ﭘﺲ از ﻗﺮاوﻻن اول و دوم ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ دروازه آﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻬﺮ ﻣﯽرود رﺳﯿﺪﻧﺪ و
آن ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﺷﺪ؛ و از آن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ آﺧﺮ ﯾﮏ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ از او ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪ11 .آﻧﮕﺎه ﭘﻄﺮس ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪه ﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻣﺮا از دﺳﺖ ﻫﯿﺮودﯾﺲ و از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻗﻮم ﯾﻬﻮد رﻫﺎﻧﯿﺪ«.
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12ﭼﻮن اﯾﻦ را درﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺎدر ﯾﻮﺣﻨﺎی ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﺮﻗﺲ آﻣﺪ و در آﻧﺠﺎ
ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ13 .ﭼﻮن او در ﺧﺎﻧﻪ را ﮐﻮﺑﯿﺪ ،ﮐﻨﯿﺰی رودا ﻧﺎم آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺪ.
14ﭼﻮن آواز ﭘﻄﺮس را ﺷﻨﺎﺧﺖ ،از ﺧﻮﺷﯽ در را ﺑﺎز ﻧﮑﺮده ،ﺑﻪ اﻧﺪرون ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ ،ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ »ﭘﻄﺮس
ﺑﻪ درﮔﺎه اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ15 «.وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :دﯾﻮاﻧﻪای!« و ﭼﻮن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
»ﻓﺮﺷﺘﻪ او ﺑﺎﺷﺪ16 «.اﻣﺎ ﭘﻄﺮس ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در را ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ .ﭘﺲ در را ﮔﺸﻮده ،او را دﯾﺪﻧﺪ و در ﺣﯿﺮت
اﻓﺘﺎدﻧﺪ17 .اﻣﺎ او ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪﺳﻮی اﯾﺸﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺧﺪا او را از زﻧﺪان ﺧﻼﺻﯽ داد و ﮔﻔﺖ» :ﯾﻌﻘﻮب و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮادران را از اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزﯾﺪ «.ﭘﺲ
ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ رﻓﺖ 18و ﭼﻮن روز ﺷﺪ اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﭘﻄﺮس را
ﭼﻪ ﺷﺪ19 .و ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﭼﻮن او را ﻃﻠﺒﯿﺪه ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﮐﺸﯿﮑﭽﯿﺎن را ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن
را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻨﺪ؛ و ﺧﻮد از ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد.
20اﻣﺎ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺻﻮر و ﺻﯿﺪون ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﺪ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪل ﻧﺰد او ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻼﺳﺘﺲ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻃﻠﺐ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ دﯾﺎر
اﯾﺸﺎن از ﻣﻠﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ21 .و در روزی ﻣﻌﯿﻦ ،ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﻟﺒﺎس ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ در ﺑﺮ ﮐﺮد
و ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﺮد22 .و ﺧﻠﻖ ﻧﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آواز ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻪ
آواز اﻧﺴﺎن23 .ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را زد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻨﻤﻮد و ﮐﺮم او را ﺧﻮرد
ﮐﻪ ﺑﻤﺮد.
24اﻣﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻧﻤﻮ ﮐﺮده ،ﺗﺮﻗﯽ ﯾﺎﻓﺖ25 .و ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ و ﺳﻮﻟﺲ ﭼﻮن آن ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،از اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﻮﺣﻨﺎی ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﺮﻗﺲ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ.

13

و در ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﺑﻮد ،اﻧﺒﯿﺎ و ﻣﻌﻠﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ :ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ و ﺷﻤﻌﻮن

ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻧﯿﺠﺮ و ﻟﻮﮐﯿﻮس ﻗﯿﺮواﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺣﻢ ﺑﺮادر رﺿﺎﻋﯽ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﺗﯿﺘﺮارخ و ﺳﻮﻟﺲ2 .ﭼﻮن
اﯾﺸﺎن در ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا و روزه ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،روحاﻟﻘﺪس ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ و ﺳﻮﻟﺲ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺪا
ﺳﺎزﯾﺪ از ﺑﻬﺮ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای آن ﺧﻮاﻧﺪهام3 «.آﻧﮕﺎه روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﻋﺎ ﮐﺮده و دﺳﺘﻬﺎ ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﮔﺬارده ،رواﻧﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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4ﭘﺲ اﯾﺸﺎن از ﺟﺎﻧﺐ روحاﻟﻘﺪس ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺳﻠﻮﮐﯿﻪ رﻓﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ از راه درﯾﺎ ﺑﻪ
ﻗﭙﺮس آﻣﺪﻧﺪ5 .و وارد ﺳﻼﻣﯿﺲ ﺷﺪه ،در ﮐﻨﺎﯾﺲ ﯾﻬﻮد ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﻼزم
اﯾﺸﺎن ﺑﻮد6 .و ﭼﻮن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺰﯾﺮه ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻓﺲ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺷﺨﺺ ﯾﻬﻮدی را ﮐﻪ ﺟﺎدوﮔﺮ و
ﻧﺒﯽ ﮐﺎذب ﺑﻮد ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم او ﺑﺎرﯾﺸﻮع ﺑﻮد7 .او رﻓﯿﻖ ﺳﺮﺟﯿﻮس ﭘﻮﻟﺲ واﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻓﻬﯿﻢ
ﺑﻮد .ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ و ﺳﻮﻟﺲ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﺸﻨﻮد8 .اﻣﺎ ﻋﻠﯿﻤﺎ ﯾﻌﻨﯽ آن ﺟﺎدوﮔﺮ،
زﯾﺮا ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﻤﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮاﺳﺖ واﻟﯽ را از اﯾﻤﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
9وﻟﯽ ﺳﻮﻟﺲ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺮ از روحاﻟﻘﺪس ﺷﺪه ،ﺑﺮ او ﻧﯿﮏ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ10 ،ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺮ از ﻫﺮ
ﻧﻮع ﻣﮑﺮ و ﺧﺒﺎﺛﺖ ،ای ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻠﯿﺲ و دﺷﻤﻦ ﻫﺮ راﺳﺘﯽ ،ﺑﺎز ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﯽ از ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﺮق
راﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ؟ 11اﻟﺤﺎل دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﺖ و ﮐﻮر ﺷﺪه ،آﻓﺘﺎب را ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ «.ﮐﻪ
در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ،ﻏﺸﺎوه و ﺗﺎرﯾﮑﯽ او را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ و دور زده ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد12 .ﭘﺲ واﻟﯽ
ﭼﻮن آن ﻣﺎﺟﺮا را دﯾﺪ ،از ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪه ،اﯾﻤﺎن آورد.
13آﻧﮕﺎه ﭘﻮﻟﺲ و رﻓﻘﺎﯾﺶ از ﭘﺎﻓﺲ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﭘﺮﺟﻪ ﭘﻤﻔﻠﯿﻪ آﻣﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﯾﻮﺣﻨﺎ از
اﯾﺸﺎن ﺟﺪا ﺷﺪه ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ14 .و اﯾﺸﺎن از ﭘﺮﺟﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﭘﯿﺴﯿﺪﯾﻪ آﻣﺪﻧﺪ و
در روز ﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ درآﻣﺪه ،ﺑﻨﺸﺴﺘﻨﺪ15 .و ﺑﻌﺪ از ﺗﻼوت ﺗﻮرات و ﺻﺤﻒ اﻧﺒﯿﺎ ،رؤﺳﺎی ﮐﻨﯿﺴﻪ
ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ ،اﮔﺮ ﮐﻼﻣﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺮای ﻗﻮم دارﯾﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ«.
16ﭘﺲ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎده ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ و
ﺧﺪاﺗﺮﺳﺎن ،ﮔﻮش دﻫﯿﺪ! 17ﺧﺪای اﯾﻦ ﻗﻮم ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭘﺪران ﻣﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،ﻗﻮم را در ﻏﺮﺑﺖ اﯾﺸﺎن
در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺳﺮاﻓﺮاز ﻧﻤﻮد و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎزوی ﺑﻠﻨﺪ از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون آورد؛ 18و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ
ﺳﺎل در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺣﺮﮐﺎت اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﻮد19 .و ﻫﻔﺖ ﻃﺎﯾﻔﻪ را در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻫﻼک ﮐﺮده،
زﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﯿﺮاث اﯾﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻗﺮﯾﺐ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل20 .و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺪﯾﺸﺎن داوران
داد ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒﯽ21 .و از آن وﻗﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺧﺪا ﺷﺎؤل ﺑﻦ ﻗﯿﺲ را از ﺳﺒﻂ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد22 .ﭘﺲ او را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،داود را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
اﯾﺸﺎن ﺷﻮد و در ﺣﻖ او ﺷﻬﺎدت داد ﮐﻪ "داود ﺑﻦ ﯾﺴﯽ را ﻣﺮﻏﻮب دل ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اراده ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد23 ".و از ذرﯾﺖ او ﺧﺪا ﺑﺮﺣﺴﺐ وﻋﺪه ،ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪهای
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ را آورد24 ،ﭼﻮن ﯾﺤﯿﯽ ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن او ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ
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ﻧﻤﻮده ﺑﻮد25 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﯾﺤﯿﯽ دوره ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد ،ﮔﻔﺖ" :ﻣﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﺪ؟ ﻣﻦ او ﻧﯿﺴﺘﻢ،
ﻟﮑﻦ اﯾﻨﮏ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻻﯾﻖ ﮔﺸﺎدن ﻧﻌﻠﯿﻦ او ﻧﯽام".
»26ای ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ و اﺑﻨﺎی آل اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻫﺮﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺧﺪاﺗﺮس ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮ ﺷﻤﺎ را ﮐﻼم
اﯾﻦ ﻧﺠﺎت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ27 .زﯾﺮا ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ و رؤﺳﺎی اﯾﺸﺎن ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﻪ او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻪ
آوازﻫﺎی اﻧﺒﯿﺎ را ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺒﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ وی ﻓﺘﻮی دادﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ28 .و
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﻋﻠﺖ ﻗﺘﻞ در وی ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،از ﭘﯿﻼﻃﺲ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد29 .ﭘﺲ ﭼﻮن
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ درﺑﺎره وی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ،او را از ﺻﻠﯿﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده ،ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
30ﻟﮑﻦ ﺧﺪا او را از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ31 .و او روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه او از
ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺤﺎل ﻧﺰد ﻗﻮم ﺷﻬﻮد او ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ32 .ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﺎرت
ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﺑﺪان وﻋﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ داده ﺷﺪ33 ،ﮐﻪ ﺧﺪا آن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ وﻓﺎ ﮐﺮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در زﺑﻮر دوم ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ "ﺗﻮ ﭘﺴﺮ
ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ،ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺗﻮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮدم34 ".و در آﻧﮑﻪ او را از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻧﺸﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ "ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺎت ﻗﺪوس و اﻣﯿﻦ داود ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﻓﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد".
35ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﺗﻮ ﻗﺪوس ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد را ﺑﯿﻨﺪ".
36زﯾﺮا ﮐﻪ داود ﭼﻮﻧﮑﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد اراده ﺧﺪا را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺨﻔﺖ و ﺑﻪ ﭘﺪران ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ
ﺷﺪه ،ﻓﺴﺎد را دﯾﺪ37 .ﻟﯿﮑﻦ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،ﻓﺴﺎد را ﻧﺪﯾﺪ.
»38ﭘﺲ ای ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ ،ﺷﻤﺎ را ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ از آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن
اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد39 .و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ او ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورد ،ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮﯾﺪ40 .ﭘﺲ اﺣﺘﯿـﺎط ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا آﻧﭽـﻪ در ﺻﺤﻒ اﻧﺒﯿـﺎ
ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺷﻤـﺎ واﻗـﻊ ﺷـﻮد41 ،ﮐﻪ "ای ﺣﻘﯿـﺮﺷﻤﺎرﻧﺪﮔﺎن ،ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻌﺠـﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
و ﻫﻼک ﺷﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣـﻦ ﻋﻤﻠـﯽ را در اﯾـﺎم ﺷﻤـﺎ ﭘﺪﯾـﺪ آرم ،ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را از
آن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾـﺪ ،ﺗﺼﺪﯾـﻖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد«.
42ﭘﺲ ﭼﻮن از ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺒﺖ آﯾﻨﺪه ﻫﻢ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن
را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﺎزﮔﻮﯾﻨﺪ43 .و ﭼﻮن اﻫﻞ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﺟﺪﯾﺪان ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ
از ﻋﻘﺐ ﭘﻮﻟﺲ و ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ اﻓﺘﺎدﻧﺪ؛ و آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ »ﺑﻪ ﻓﯿﺾ
ﺧﺪا ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ44 «.اﻣﺎ در ﺳﺒﺖ دﯾﮕﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.
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45وﻟﯽ ﭼﻮن ﯾﻬﻮد ازدﺣﺎم ﺧﻠﻖ را دﯾﺪﻧﺪ ،از ﺣﺴﺪ ﭘﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻮﻟﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ46 .آﻧﮕﺎه ﭘﻮﻟﺲ و ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ دﻟﯿﺮ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :واﺟﺐ ﺑﻮد ﮐﻼم ﺧﺪا ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻟﻘﺎ ﺷﻮد.
ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن آن را رد ﮐﺮدﯾﺪ و ﺧﻮد را ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﺷﻤﺮدﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻪﺳﻮی اﻣﺖﻫﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ47 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ "ﺗﻮ را ﻧﻮر اﻣﺖﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺗﺎ اﻟﯽ اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺸﺄ ﻧﺠﺎت ﺑﺎﺷﯽ48 «".ﭼﻮن اﻣﺖﻫﺎ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺷﺎدﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪه ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ.
49و ﮐﻼم ﺧﺪا در ﺗﻤﺎم آن ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺖ50 .اﻣﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﭼﻨﺪ زن دﯾﻨﺪار و ﻣﺘﺸﺨﺺ
و اﮐﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮ را ﺑﺸﻮراﻧﯿﺪﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺑﺮ ﭘﻮﻟﺲ و ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﺾ ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن
را از ﺣﺪود ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ51 .و اﯾﺸﺎن ﺧﺎک ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﻓﺸﺎﻧﺪه ،ﺑﻪ اﯾﻘﻮﻧﯿﻪ آﻣﺪﻧﺪ.
52و ﺷﺎﮔﺮدان ﭘﺮ از ﺧﻮﺷﯽ و روحاﻟﻘﺪس ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
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ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺜﯿﺮ از ﯾﻬﻮد و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ2 .ﻟﯿﮑﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﯽاﯾﻤﺎن دﻟﻬﺎی اﻣﺖﻫﺎ را اﻏﻮا ﻧﻤﻮدﻧﺪ
و ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺑﺪاﻧﺪﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ3 .ﭘﺲ ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼم
ﻓﯿﺾ ﺧﻮد ﺷﻬﺎدت ﻣﯽداد ،ﺑﻪ دﻟﯿﺮی ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و او آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ از
دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
4و ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ دو ﻓﺮﻗﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﯾﻬﻮد و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ رﺳﻮﻻن ﺑﻮدﻧﺪ5 .و ﭼﻮن
اﻣﺖﻫﺎ و ﯾﻬﻮد ﺑﺎ رؤﺳﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻫﺠﻮم ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را اﻓﺘﻀﺎح ﻧﻤﻮده ،ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ،
6آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪﺳﻮی ﻟﺴﺘﺮه و درﺑﻪ ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻟﯿﮑﺎؤﻧﯿﻪ و دﯾﺎر آن ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ7 .و در آﻧﺠﺎ
ﺑﺸﺎرت ﻣﯽدادﻧﺪ.
8و در ﻟﺴﺘﺮه ﻣﺮدی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد و از ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر ،ﻟﻨﮓ ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﺪه ،ﻫﺮﮔﺰ راه ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد9 .ﭼﻮن او ﺳﺨﻦ ﭘﻮﻟﺲ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ،او ﺑﺮ وی ﻧﯿﮏ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن
ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ را دارد10 .ﭘﺲ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد راﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺖ!« ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﺧﺮاﻣﺎن ﮔﺮدﯾﺪ11 .اﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﻟﺲ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻟﯿﮑﺎؤﻧﯿﻪ
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ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﻧﺰد ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪهاﻧﺪ12 «.ﭘﺲ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ را ﻣﺸﺘﺮی و ﭘﻮﻟﺲ
را ﻋﻄﺎرد ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻘﺪم ﺑﻮد.
13ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﻬﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﮔﺎوان و ﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ از ﺧﻠﻖ ﺑﻪ
دروازهﻫﺎ آورده ،ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﺪ14 .اﻣﺎ ﭼﻮن آن دو رﺳﻮل ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ و ﭘﻮﻟﺲ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ،
ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺪه ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﻧﺪا ﮐﺮده15 ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﻣﺮدﻣﺎن ،ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺴﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻠﺘﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﺎرت ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ
اﺑﺎﻃﯿﻞ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪای ﺣﯽ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و درﯾﺎ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اﺳﺖ
آﻓﺮﯾﺪ16 ،ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻠﻒ ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎ را واﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮق ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ17 ،ﺑﺎ وﺟﻮدی
ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﯽﺷﻬﺎدت ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،ﭼﻮن اﺣﺴﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد و از آﺳﻤﺎن ﺑﺎران ﺑﺎراﻧﯿﺪه و ﻓﺼﻮل ﺑﺎرآور
ﺑﺨﺸﯿﺪه ،دﻟﻬﺎی ﻣﺎ را از ﺧﻮراک و ﺷﺎدی ﭘﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ18 «.و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻠﻖ را از ﮔﺬراﻧﯿﺪن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﺷﻮاری ﺑﺎز داﺷﺘﻨﺪ.
19اﻣﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن از اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ و اﯾﻘﻮﻧﯿﻪ آﻣﺪه ،ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﭘﻮﻟﺲ را ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﮐﺮده ،از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ20 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺷﺎﮔﺮدان ﮔﺮد او اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ درآﻣﺪ و ﻓﺮدای آن روز ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﺑﻪﺳﻮی درﺑﻪ رواﻧﻪ ﺷﺪ 21و در آن ﺷﻬﺮ ﺑﺸﺎرت
داده ،ﺑﺴﯿﺎری را ﺷﺎﮔﺮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻟﺴﺘﺮه و اﯾﻘﻮﻧﯿﻪ و اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ22 .و دﻟﻬﺎی
ﺷﺎﮔﺮدان را ﺗﻘﻮﯾﺖ داده ،ﭘﻨﺪ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻤﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
داﺧﻞ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﮔﺮدﯾﻢ23 .و در ﻫﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺠﻬﺖ اﯾﺸﺎن ﮐﺸﯿﺸﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و دﻋﺎ و روزه
داﺷﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﺪو اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺮدﻧﺪ24 .و از ﭘﯿﺴﯿﺪﯾﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﭘﻤﻔﻠﯿﻪ آﻣﺪﻧﺪ25 .و در ﭘﺮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﺗﺎﻟﯿﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ.
26و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن ﺟﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا
ﺳﭙﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای آن ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ27 .و ﭼﻮن وارد ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺟﻤﻊ
ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ از آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ دروازه اﯾﻤﺎن را ﺑﺮای
اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد28 .ﭘﺲ ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ.
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و ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﯾﻬﻮدﯾﻪ آﻣﺪه ،ﺑﺮادران را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ »اﮔﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ آﯾﯿﻦ

ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺨﺘﻮن ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﺪ2 «.ﭼﻮن ﭘﻮﻟﺲ و ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ را ﻣﻨﺎزﻋﻪ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﯾﺸﺎن واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ و ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از اﯾﺸﺎن ﻧﺰد رﺳﻮﻻن و
ﮐﺸﯿﺸﺎن در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮوﻧﺪ3 .ﭘﺲ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﯾﺸﺎن را ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻧﻤﻮده از ﻓﯿﻨﯿﻘﯿﻪ و
ﺳﺎﻣﺮه ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ،اﯾﻤﺎن آوردن اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺮادران را ﺷﺎدی ﻋﻈﯿﻢ دادﻧﺪ.
4و ﭼﻮن وارد اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻠﯿﺴﺎ و رﺳﻮﻻن و ﮐﺸﯿﺸﺎن اﯾﺸﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را از
آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ5 .آﻧﮕﺎه ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮﻗﻪ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺘﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻣﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﻦ ﻣﻮﺳﯽ را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ«.
6ﭘﺲ رﺳﻮﻻن و ﮐﺸﯿﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﯿﻨﻨﺪ7 .و ﭼﻮن ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺳﺨﺖ
ﺷﺪ ،ﭘﻄﺮس ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ ،ﺷﻤﺎ آﮔﺎﻫﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﺎم اول ،ﺧﺪا از ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺖﻫﺎ از زﺑﺎن ﻣﻦ ﮐﻼم ﺑﺸﺎرت را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ8 .و ﺧﺪای
ﻋﺎرفاﻟﻘﻠﻮب ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺷﻬﺎدت داد ﺑﺪﯾﻦ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس را ﺑﺪﯾﺸﺎن داد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ9 .و در
ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ ﻓﺮق ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻤﺎن دﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﻃﺎﻫﺮ ﻧﻤﻮد10 .ﭘﺲ اﮐﻨﻮن
ﭼﺮا ﺧﺪا را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﻏﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﯽﻧﻬﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﺎﻗﺖ
ﺗﺤﻤﻞ آن را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ11 ،ﺑﻠﮑﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺾ ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﯾﺎﻓﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ«.
12ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ و ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻮش ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭼﻮن آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰات را
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد13 .ﭘﺲ ﭼﻮن اﯾﺸﺎن
ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﻌﻘﻮب رو آورده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ ،ﻣﺮا ﮔﻮش ﮔﯿﺮﯾﺪ14 .ﺷﻤﻌﻮن ﺑﯿﺎن ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪا اول اﻣﺖﻫﺎ را ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻗﻮﻣﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد15 .و ﮐﻼم اﻧﺒﯿﺎ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ 16ﮐﻪ "ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ رﺟﻮع ﻧﻤﻮده ،ﺧﯿﻤﻪ داود را ﮐﻪ اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ ﺑﺎز ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی آن را ﺑﺎز ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ و آن را ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد17 ،ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدم
ﻃﺎﻟﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﻣﻦ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ18 ".اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را از ﺑﺪو ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮده اﺳﺖ19 .ﭘﺲ رأی ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
از اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﺣﻤﺖ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﻢ20 ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن را ﺣﮑﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از
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ﻧﺠﺎﺳﺎت ﺑﺘﻬﺎ و زﻧﺎ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻔﻪﺷﺪه و ﺧﻮن ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ21 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ از ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻠﻒ در ﻫﺮ
ﺷﻬﺮ اﺷﺨﺎﺻﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺪو ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻫﺮ ﺳﺒﺖ در ﮐﻨﺎﯾﺲ او را ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
22آﻧﮕﺎه رﺳﻮﻻن و ﮐﺸﯿﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺪﯾﻦ رﺿﺎ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،ﻫﻤﺮاه ﭘﻮﻟﺲ و ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﺑﻪ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻬﻮدای ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺑﺮﺳﺎﺑﺎ و ﺳﯿﻼس
ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺑﺮادران ﺑﻮدﻧﺪ23 .و ﺑﺪﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ »رﺳﻮﻻن و ﮐﺸﯿﺸﺎن و ﺑﺮادران ،ﺑﻪ
ﺑﺮادران از اﻣﺖﻫﺎ ﮐﻪ در اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ و ﺳﻮرﯾﻪ و ﻗﯿﻠﯿﻘﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ24 .ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﻌﻀـﯽ از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﯿـﺮون رﻓﺘـﻪ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﺸﻮش ﺳﺎﺧﺘﻪ ،دﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﻨﻘﻠﺐ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﻮن ﺷﺪه ،ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻧﮕﺎه ﺑﺪارﯾﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن ﻫﯿﭻ اﻣﺮ
ﻧﮑﺮدﯾﻢ25 .ﻟﻬﺬا ﻣﺎ ﺑـﻪ ﯾﮏ دل ﻣﺼﻠﺤﺖ دﯾﺪﯾـﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮده ،ﻫﻤﺮاه ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮد
ﺑﺮﻧﺎﺑـﺎ و ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻧـﺰد ﺷﻤـﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿـﻢ26 ،اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را در راه ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ27 .ﭘﺲ ﯾﻬﻮدا و ﺳﯿﻼس را ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ و اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ اﻣـﻮر زﺑﺎﻧـﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﮔﺎﻫﺎﻧﯿـﺪ28 .زﯾﺮا ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس و ﻣﺎ ﺻﻮاب دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎری ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻨﻬﯿﻢ ﺟﺰ اﯾﻦ
ﺿﺮورﯾﺎت 29ﮐﻪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺘﻬﺎ و ﺧﻮن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻔﻪ ﺷﺪه و زﻧﺎ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه از اﯾﻦ
اﻣﻮر ﺧﻮد را ﻣﺤﻔﻮظ دارﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ واﻟﺴﻼم«.
30ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ آﻣﺪﻧﺪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده ،ﻧﺎﻣﻪ را رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
31ﭼﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﺗﺴﻠﯽ ﺷﺎدﺧﺎﻃﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ32 .و ﯾﻬﻮدا و ﺳﯿﻼس ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻧﺒﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮادران را ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ،ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ33 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﻣﺪﺗﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ
ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﺑﺮادران رﺧﺼﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪﺳﻮی ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ34 .اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺲ و
ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ در اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده35 ،ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﯽدادﻧﺪ.
36و ﺑﻌﺪ از اﯾﺎم ﭼﻨﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و ﺑﺮادران را در ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،دﯾﺪن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ37 «.اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﻣﺼﻠﺤﺖ
دﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎی ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﺮﻗﺲ را ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺰ ﺑﺮدارد38 .ﻟﯿﮑﻦ ﭘﻮﻟﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻼح داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ از ﭘﻤﻔﻠﯿﻪ از اﯾﺸﺎن ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﮐﺎر ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺒﺮد.
39ﭘﺲ ﻧﺰاﻋﯽ ﺳﺨﺖ ﺷﺪ ﺑﺤﺪی ﮐﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه ،ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﻣﺮﻗﺲ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻗﭙﺮس از راه
درﯾﺎ رﻓﺖ40 .اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺲ ﺳﯿﻼس را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد و از ﺑﺮادران ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ،رو ﺑﻪ
ﺳﻔﺮ ﻧﻬﺎد41 .و از ﺳﻮرﯾﻪ و ﻗﯿﻠﯿﻘﯿﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ،ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ را اﺳﺘﻮار ﻣﯽﻧﻤﻮد.

ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن  /ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

1603

16

و ﺑﻪ درﺑﻪ و ﻟﺴﺘﺮه آﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺷﺎﮔﺮدی ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس ﻧﺎم آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،ﭘﺴﺮ زن

ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﻣﺆﻣﻨﻪ ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺪرش ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد2 .ﮐﻪ ﺑﺮادران در ﻟﺴﺘﺮه و اﯾﻘﻮﻧﯿﻪ ﺑﺮ او ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدادﻧﺪ.
3ﭼﻮن ﭘﻮﻟﺲ ﺧﻮاﺳﺖ او ﻫﻤﺮاه وی ﺑﯿﺎﯾﺪ ،او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺨﺘﻮن ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪﺳﺒﺐ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن
ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺪرش را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد4 .و در ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ،
ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ را ﮐﻪ رﺳﻮﻻن و ﮐﺸﯿﺸﺎن در اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻣﯽﺳﭙﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻔﻆ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ5 .ﭘﺲ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ در اﯾﻤﺎن اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و روز ﺑﺮوز در ﺷﻤﺎره اﻓﺰوده ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ.
6و ﭼﻮن از ﻓﺮﯾﺠﯿﻪ و دﯾﺎر ﻏﻼﻃﯿﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ،روحاﻟﻘﺪس اﯾﺸﺎن را از رﺳﺎﻧﯿﺪن ﮐﻼم ﺑﻪ
آﺳﯿﺎ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد7 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺴﯿﺎ آﻣﺪه ،ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻄﯿﻨﯿﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ روح ﻋﯿﺴﯽ اﯾﺸﺎن را
اﺟﺎزت ﻧﺪاد8 .و از ﻣﯿﺴﯿﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮوآس رﺳﯿﺪﻧﺪ9 .ﺷﺒﯽ ﭘﻮﻟﺲ را رؤﯾﺎﯾﯽ رخ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ
از اﻫﻞ ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ اﯾﺴﺘﺎده ،ﺑﺪو اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ آﻣﺪه ،ﻣﺎ را اﻣﺪاد ﻓﺮﻣﺎ10 «.ﭼﻮن
اﯾﻦ رؤﯾﺎ را دﯾﺪ ،ﺑﯽدرﻧﮓ ﻋﺎزم ﺳﻔﺮ ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ ﺷﺪﯾﻢ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺸﺎرت ﺑﺪﯾﺸﺎن رﺳﺎﻧﯿﻢ11 .ﭘﺲ از ﺗﺮوآس ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﻮﺗﺮاﮐﯽ
رﻓﺘﯿﻢ و روز دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﭘﻮﻟﯿﺲ.
12و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﭙﯽ رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ اول از ﺳﺮﺣﺪ ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ و ﮐﻠﻮﻧﯿﻪ اﺳﺖ و در آن ﺷﻬﺮ
ﭼﻨﺪ روز ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ13 .و در روز ﺳﺒﺖ از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﮔﺬاردﻧﺪ ،ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺳﺨﻦ راﻧﺪﯾﻢ14 .و زﻧﯽ ﻟﯿﺪﯾﻪ ﻧﺎم،
ارﻏﻮانﻓﺮوش ،ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ ﻃﯿﺎﺗﯿﺮا و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دل او را ﮔﺸﻮد ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺎن
ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﺸﻨﻮد15 .و ﭼﻮن او و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪاش ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را ﯾﻘﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن آوردم ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ درآﻣﺪه ،ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ «.و ﻣﺎ را اﻟﺤﺎح ﻧﻤﻮد.
16و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎز ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ روح ﺗﻔﺄل داﺷﺖ و از
ﻏﯿﺐﮔﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای آﻗﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮرد17 .و از ﻋﻘﺐ ﭘﻮﻟﺲ و ﻣﺎ
آﻣﺪه ،ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﺪام ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺠﺎت
اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ18 «.و ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر را روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﻮﻟﺲ دﻟﺘﻨﮓ ﺷﺪه ،ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ
روح ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ از اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎ «.ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ از او ﺑﯿﺮون
ﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن  /ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

1604

19اﻣﺎ ﭼﻮن آﻗﺎﯾﺎﻧﺶ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﺴﺐ ﺧﻮد ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ و ﺳﯿﻼس را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در
ﺑﺎزار ﻧﺰد ﺣﮑﺎم ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ20 .و اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد واﻟﯿﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ دو ﺷﺨﺺ ﺷﻬﺮ ﻣﺎ را
ﺑﻪ ﺷﻮرش آوردهاﻧﺪ و از ﯾﻬﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ21 ،و رﺳﻮﻣﯽ را اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ و ﺑﺠﺎ آوردن
آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﮐﻪ روﻣﯿﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ22 «.ﭘﺲ ﺧﻠﻖ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ و واﻟﯿﺎن ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی
اﯾﺸﺎن را ﮐﻨﺪه ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﭼﻮب ﺑﺰﻧﻨﺪ23 .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را ﭼﻮب ﺑﺴﯿﺎر زدﻧﺪ ،ﺑﻪ زﻧﺪان
اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ و داروﻏﻪ زﻧﺪان را ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﺎه دارد24 .و ﭼﻮن او ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر اﻣﺮ
ﯾﺎﻓﺖ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻧﺪان دروﻧﯽ اﻧﺪاﺧﺖ و ﭘﺎﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن را در ﮐﻨﺪه ﻣﻀﺒﻮط ﮐﺮد.
25اﻣﺎ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ،ﭘﻮﻟﺲ و ﺳﯿﻼس دﻋﺎ ﮐﺮده ،ﺧﺪا را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و
زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ26 .ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه زﻟﺰﻟﻪای ﻋﻈﯿﻢ ﺣﺎدث ﮔﺸﺖ ﺑﺤﺪی ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد زﻧﺪان ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ درآﻣﺪ و دﻓﻌﻪ ﻫﻤﻪ درﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﺪ و زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ از ﻫﻤﻪ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ27 .اﻣﺎ داروﻏﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه،
ﭼﻮن درﻫﺎی زﻧﺪان را ﮔﺸﻮده دﯾﺪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﮐﺸﯿﺪه ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﮑﺸﺪ زﯾﺮا ﮔﻤﺎن ﺑﺮد
ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻓﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ28 .اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺪا زده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮد را ﺿﺮری ﻣﺮﺳﺎن زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ29 «.ﭘﺲ ﭼﺮاغ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ اﻧﺪرون ﺟﺴﺖ و ﻟﺮزان ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﭘﻮﻟﺲ
و ﺳﯿﻼس اﻓﺘﺎد30 .و اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون آورده ،ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎﯾﺎن ،ﻣﺮا ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻢ؟«
31ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آور ﮐﻪ ﺗﻮ و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪات ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ32 «.آﻧﮕﺎه
ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای او وﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺘﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ33 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ
ﺷﺐ زﺧﻤﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺷﺴﺖ و ﺧﻮد و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﺶ ﻓﯽاﻟﻔﻮر ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ34 .و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮد درآورده ،ﺧﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎد و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﯿﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آورده ،ﺷﺎد ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
35اﻣﺎ ﭼﻮن روز ﺷﺪ ،واﻟﯿﺎن ﻓﺮاﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آن دو ﺷﺨﺺ را رﻫﺎ ﻧﻤﺎ36 «.آﻧﮕﺎه
داروﻏﻪ ﭘﻮﻟﺲ را از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن آﮔﺎﻫﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ » واﻟﯿﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ ﺗﺎ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﯾﺪ .ﭘﺲ اﻵن ﺑﯿﺮون
آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ رواﻧﻪ ﺷﻮﯾﺪ37 «.ﻟﯿﮑﻦ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ را ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن روﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ،
آﺷﮑﺎرا و ﺑﯽﺣﺠﺖ زده ،ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .آﯾﺎ اﻵن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد
آﻣﺪه ،ﻣﺎ را ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﻧﺪ38 «.ﭘﺲ ﻓﺮاﺷﺎن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ واﻟﯿﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ روﻣﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ 39و آﻣﺪه ،ﺑﺪﯾﺸﺎن اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮده ،ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ
ﺑﺮوﻧﺪ40 .آﻧﮕﺎه از زﻧﺪان ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻟﯿﺪﯾﻪ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮادران ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮده و اﯾﺸﺎن را
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮده ،رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
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در ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ و از اﻣﻔﭙﻮﻟﺲ و اﭘﻠﻮﻧﯿﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در

آﻧﺠﺎ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﯾﻬﻮد ﺑﻮد2 .ﭘﺲ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﺧﻮد ،ﻧﺰد اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﺷﺪه ،در ﺳﻪ ﺳﺒﺖ ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن از ﮐﺘﺎب ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﯽﮐﺮد 3و واﺿﺢ و ﻣﺒﯿﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ »ﻻزم ﺑﻮد ﻣﺴﯿﺢ زﺣﻤﺖ ﺑﯿﻨﺪ و از
ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ او را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻢ ،اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ4 «.و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ﻗﺒﻮل
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺲ و ﺳﯿﻼس ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ و از ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺧﺪاﺗﺮس ،ﮔﺮوﻫﯽ ﻋﻈﯿﻢ و از زﻧﺎن ﺷﺮﯾﻒ،
ﻋﺪدی ﮐﺜﯿﺮ5 .اﻣﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﯽاﯾﻤﺎن ﺣﺴﺪ ﺑﺮده ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﺷﺮار از ﺑﺎزارﯾﻬﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺧﻠﻖ را ﺟﻤﻊ
ﮐﺮده ،ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺷﻮرش آوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎﺳﻮن ﺗﺎﺧﺘﻪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺒﺮﻧﺪ.
6و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﯾﺎﺳﻮن و ﭼﻨﺪ ﺑﺮادر را ﻧﺰد ﺣﮑﺎم ﺷﻬﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻧﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را ﺷﻮراﻧﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺣﺎل ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ آﻣﺪهاﻧﺪ7 .و ﯾﺎﺳﻮن اﯾﺸﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ
اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﻼف اﺣﮑﺎم ﻗﯿﺼﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎﯾﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﻋﯿﺴﯽ8 «.ﭘﺲ ﺧﻠﻖ و ﺣﮑﺎم ﺷﻬﺮ را از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻀﻄﺮب ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ 9و از ﯾﺎﺳﻮن و دﯾﮕﺮان
ﮐﻔﺎﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
10اﻣﺎ ﺑﺮادران ﺑﯽدرﻧﮓ در ﺷﺐ ﭘﻮﻟﺲ و ﺳﯿﻼس را ﺑﻪﺳﻮی ﺑﯿﺮﯾﻪ رواﻧﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن
ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪه ،ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﯾﻬﻮد درآﻣﺪﻧﺪ11 .و اﯾﻨﻬﺎ از اﻫﻞ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ ﻧﺠﯿﺐﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ در
ﮐﻤﺎل رﺿﺎﻣﻨﺪی ﮐﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺮ روز ﮐﺘﺐ را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
12ﭘﺲ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺸﺎن اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و از زﻧﺎن ﺷﺮﯾﻒ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﻪ و از ﻣﺮدان ،ﺟﻤﻌﯽ ﻋﻈﯿﻢ.
13ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ در ﺑﯿﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ،ﺧﻠﻖ را ﺷﻮراﻧﯿﺪﻧﺪ14 .در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮادران ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﻪﺳﻮی درﯾﺎ رواﻧﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺳﯿﻼس ﺑﺎ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ15 .و رﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﭘﻮﻟﺲ او را ﺑﻪ اﻃﯿﻨﺎ آوردﻧﺪ
و ﺣﮑﻢ ﺑﺮای ﺳﯿﻼس و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد او آﯾﻨﺪ ،رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
16اﻣﺎ ﭼﻮن ﭘﻮﻟﺲ در اﻃﯿﻨﺎ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،روح او در اﻧﺪروﻧﺶ ﻣﻀﻄﺮب ﮔﺸﺖ
ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ از ﺑﺘﻬﺎ ﭘﺮ اﺳﺖ17 .ﭘﺲ در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن و در ﺑﺎزار ،ﻫﺮ روزه
ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد18 .اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻼﺳﻔﻪ اﭘﯿﮑﻮرﯾﯿﻦ و رواﻗﯿﯿﻦ ﺑﺎ او روﺑﺮو
ﺷﺪه ،ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﯾﺎوهﮔﻮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟« و دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻇﺎﻫﺮا واﻋﻆ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن
ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ «.زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺸﺎرت ﻣﯽداد19 .ﭘﺲ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻮه
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ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﺎزهای ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ 20ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯽ .ﭘﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ از اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺖ21 «.اﻣﺎ ﺟﻤﯿﻊ
اﻫﻞ اﻃﯿﻨﺎ و ﻏﺮﺑﺎی ﺳﺎﮐﻦ آﻧﺠﺎ ﺟﺰ ﺑﺮای ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﯿﺪ درﺑﺎره ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺗﺎزه ﻓﺮاﻏﺘﯽ ﻧﻤﯽداﺷﺘﻨﺪ.
22ﭘﺲ ﭘﻮﻟﺲ در وﺳﻂ ﮐﻮه ﻣﺮﯾﺦ اﯾﺴﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدان اﻃﯿﻨﺎ ،ﺷﻤﺎ را از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ
ﺑﺴﯿﺎر دﯾﻨﺪار ﯾﺎﻓﺘﻪام23 ،زﯾﺮا ﭼﻮن ﺳﯿﺮ ﮐﺮده ،ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﻈﺎره ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،ﻣﺬﺑﺤﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ
آن ،ﻧﺎم ﺧﺪای ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ را ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ24 .ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن و آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ آﻓﺮﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او ﻣﺎﻟﮏ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،در
ﻫﯿﮑﻠﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ 25و از دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ
ﻣﺤﺘﺎج ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺣﯿﺎت و ﻧﻔﺲ و ﺟﻤﯿﻊ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ26 .و ﻫﺮ اﻣﺖ
اﻧﺴﺎن را از ﯾﮏ ﺧﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ روی زﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪ و زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﻌﯿﻦ و ﺣﺪود
ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮد 27ﺗﺎ ﺧﺪا را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ او را ﺗﻔﺤﺺ ﮐﺮده ،ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ
از ﻫﯿﭻ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ دور ﻧﯿﺴﺖ28 .زﯾﺮا ﮐﻪ در او زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﺮﮐﺖ و وﺟﻮد دارﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
ﺷﻌﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ او ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ29 .ﭘﺲ ﭼﻮن از ﻧﺴﻞ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻧﺸﺎﯾﺪ ﮔﻤﺎن
ﺑﺮد ﮐﻪ اﻟﻮﻫﯿﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ﺑﻪ ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﻣﻨﻘﻮش ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎ ﻣﻬﺎرت اﻧﺴﺎن30 .ﭘﺲ
ﺧﺪا از زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺟﻬﺎﻟﺖ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ،اﻵن ﺗﻤﺎم ﺧﻠﻖ را در ﻫﺮ ﺟﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
31زﯾﺮا روزی را ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ در آن رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را ﺑﻪ اﻧﺼﺎف داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ آن ﻣﺮدی
ﮐﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد و ﻫﻤﻪ را دﻟﯿﻞ داد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ او را از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ«.
32ﭼﻮن ذﮐﺮ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮدﮔﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ اﺳﺘﻬﺰا ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ
در اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ33 «.و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﻟﺲ از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ34 .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
ﺑﺪو ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺸﺎن دﯾﻮﻧﯿﺴﯿﻮس آرﯾﻮﭘﺎﻏﯽ ﺑﻮد و زﻧﯽ ﮐﻪ داﻣﺮس ﻧﺎم
داﺷﺖ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن.

ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن  /ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ

1607

18

و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﻮﻟﺲ از اﻃﯿﻨﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﺲ آﻣﺪ2 .و ﻣﺮد ﯾﻬﻮدی اﮐﯿﻼ

ﻧﺎم را ﮐﻪ ﻣﻮﻟﺪش ﭘﻨﻄﺲ ﺑﻮد و از اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﺗﺎزه رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و زﻧﺶ ﭘﺮﺳﮑﻠﻪ را ﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻠﻮدﯾﻮس
ﻓﺮﻣﺎن داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن از روم ﺑﺮوﻧﺪ .ﭘﺲ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آﻣﺪ3 .و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭙﯿﺸﻪ
ﺑﻮد ،ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ؛ و ﮐﺴﺐ اﯾﺸﺎن ﺧﯿﻤﻪدوزی ﺑﻮد4 .و ﻫﺮ ﺳﺒﺖ در ﮐﻨﯿﺴﻪ
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﮐﺮده ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن را ﻣﺠﺎب ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ5 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺳﯿﻼس و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس از ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ
آﻣﺪﻧﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ در روح ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺷﻬﺎدت ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ،ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ6 .وﻟﯽ
ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻔﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،داﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﻓﺸﺎﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺮی ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد اﻣﺖﻫﺎ ﻣﯽروم7 «.ﭘﺲ از آﻧﺠﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺨﺼﯽ ﯾﻮﺳﺘﺲ ﻧﺎم ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ او ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺑﻮد8 .اﻣﺎ ﮐﺮﺳﭙﺲ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻨﯿﺴﻪ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺘﺶ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻫﻞ ﻗﺮﻧﺘﺲ ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﻤﺎن آورده،
ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ9 .ﺷﺒﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ در رؤﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎش ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮ و ﺧﺎﻣﻮش
ﻣﺒﺎش10 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺗﻮ را اذﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺧﻠﻖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ«.
11ﭘﺲ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد12 .اﻣﺎ
ﭼﻮن ﻏﺎﻟﯿﻮن واﻟﯽ اﺧﺎﺋﯿﻪ ﺑﻮد ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﯾﮑﺪل ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﻮﻟﺲ ﺗﺎﺧﺘﻪ ،او را ﭘﯿﺶ ﻣﺴﻨﺪ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮدﻧﺪ 13و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺮدم را اﻏﻮا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ«.
14ﭼﻮن ﭘﻮﻟﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺮف زﻧﺪ ،ﻏﺎﻟﯿﻮن ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﮔﺮ ﻇﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﻓﺴﻘﯽ ﻓﺎﺣﺶ ﻣﯽﺑﻮد ،ﻫﺮ
آﯾﻨﻪ ﺷﺮط ﻋﻘﻞ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮم15 .وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﺴﺄﻟﻪای اﺳﺖ درﺑﺎره ﺳﺨﻨﺎن و ﻧﺎﻣﻬﺎ و
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺷﻤﺎ ،ﭘﺲ ﺧﻮد ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ .ﻣﻦ در ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻮر ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ داوری ﮐﻨﻢ16 «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را از
ﭘﯿﺶ ﻣﺴﻨﺪ ﺑﺮاﻧﺪ17 .و ﻫﻤﻪ ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﯿﺲ رﺋﯿﺲ ﮐﻨﺴﯿﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ او را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﻨﺪ واﻟﯽ ﺑﺰدﻧﺪ و
ﻏﺎﻟﯿﻮن را از اﯾﻦ اﻣﻮر ﻫﯿﭻ ﭘﺮوا ﻧﺒﻮد.
18اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻌﺪ از آن ،روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد ﭘﺲ ﺑﺮادران را وداع ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ
ﺳﻮرﯾﻪ از راه درﯾﺎ رﻓﺖ و ﭘﺮﺳﮑﻠﻪ و اﮐﯿﻼ ﻫﻤﺮاه او رﻓﺘﻨﺪ .و درﮐﻨﺨﺮﯾﻪ ﻣﻮی ﺧﻮد را ﭼﯿﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﻧﺬر ﮐﺮده ﺑﻮد19 .و ﭼﻮن ﺑﻪ اﻓﺴﺲ رﺳﯿﺪ ،آن دو ﻧﻔﺮ را در آﻧﺠﺎ رﻫﺎ ﮐﺮده ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ درآﻣﺪه،
ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻧﻤﻮد20 .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد
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21ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن را وداع ﮐﺮده،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﺪ آﯾﻨﺪه را در اورﺷﻠﯿﻢ ﺻﺮف ﮐﻨﻢ.
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ «.ﭘﺲ از اﻓﺴﺲ رواﻧﻪ ﺷﺪ 22و ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ
ﻓﺮود آﻣﺪه )ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ( رﻓﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺗﺤﯿﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ آﻣﺪ.
23و ﻣﺪﺗﯽ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد و در ﻣﻠﮏ ﻏﻼﻃﯿﻪ و ﻓﺮﯾﺠﯿﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﻫﻤﻪ ﺷﺎﮔﺮدان را اﺳﺘﻮار ﻣﯽﻧﻤﻮد24 .اﻣﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﻬﻮد اﭘﻠﺲ ﻧﺎم از اﻫﻞ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﮐﻪ
ﻣﺮدی ﻓﺼﯿﺢ و در ﮐﺘﺎب ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﻓﺴﺲ رﺳﯿﺪ25 .او در ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در روح
ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻮده ،درﺑﺎره ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﮑﻠﻢ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺰ از ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺤﯿﯽ اﻃﻼﻋﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ26 .ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ در ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﺮی ﺳﺨﻦ آﻏﺎز ﮐﺮد .اﻣﺎ ﭼﻮن ﭘﺮﺳﮑﻠﻪ و اﮐﯿﻼ او را
ﺷﻨﯿﺪﻧـﺪ ،ﻧـﺰد ﺧـﻮد آوردﻧـﺪ و ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻤـﺎم ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪا را ﺑﺪو آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ27 .ﭘﺲ ﭼﻮن او
ﻋﺰﯾﻤـﺖ ﺳﻔـﺮ اﺧﺎﺋﯿـﻪ ﮐـﺮد ،ﺑـﺮادران او را ﺗﺮﻏﯿـﺐ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺳﻔﺎرشﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ او را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .و ﭼﻮن ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﯿﺾ اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻋﺎﻧﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﻤﻮد28 ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻗﻮت ﺗﻤﺎم ﺑﺮ ﯾﻬﻮد اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺠﺖ ﻣﯽﮐﺮد و از ﮐﺘﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ،ﻣﺴﯿﺢ
اﺳﺖ.
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و ﭼﻮن اﭘﻠﺲ در ﻗﺮﻧﺘﺲ ﺑﻮد ،ﭘﻮﻟﺲ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎﻻ ﮔﺮدش ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﻓﺴﺲ

رﺳﯿﺪ .و در آﻧﺠﺎ ﺷﺎﮔﺮد ﭼﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ2 ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﯾﺪ ،روحاﻟﻘﺪس را
ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ؟« ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﻫﺴﺖ!« 3ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ
ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺤﯿﯽ4 «.ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻔﺖ» :ﯾﺤﯿﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽداد و ﺑﻪ ﻗﻮم
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﻪ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ5 «.ﭼﻮن اﯾﻦ را
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ6 ،و ﭼﻮن ﭘﻮﻟﺲ دﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎد ،روحاﻟﻘﺪس ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﮔﺸﺘﻪ ،ﻧﺒﻮت ﮐﺮدﻧﺪ7 .و ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﺮدﻣﺎن ﺗﺨﻤﯿﻨﺎ دوازده ﻧﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ.
8ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ درآﻣﺪه ،ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﺮی ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪ و در اﻣﻮر ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا
ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺮﻫﺎن ﻗﺎﻃﻊ ﻣﯽآورد9 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺨﺖدل ﮔﺸﺘﻪ ،اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و ﭘﯿﺶ
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روی ﺧﻠﻖ ،ﻃﺮﯾﻘﺖ را ﺑﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،از اﯾﺸﺎن ﮐﻨﺎره ﮔﺰﯾﺪه ،ﺷﺎﮔﺮدان را ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﺮ روزه در
ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻃﯿﺮاﻧﺲ ﻧﺎم ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد10 .و ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻘﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ
آﺳﯿﺎ ﭼﻪ ﯾﻬﻮد و ﭼﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ11 .و ﺧﺪاوﻧﺪ از دﺳﺖ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﻌﺠﺰات
ﻏﯿﺮﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ12 ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ از ﺑﺪن او دﺳﺘﻤﺎﻟﻬﺎ و ﻓﻮﻃﻪﻫﺎ ﺑﺮده ،ﺑﺮ ﻣﺮﯾﻀﺎن
ﻣﯽﮔﺬاردﻧﺪ و اﻣﺮاض از اﯾﺸﺎن زاﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ارواح ﭘﻠﯿﺪ از اﯾﺸﺎن اﺧﺮاج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
13ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﯿﺎح ﻋﺰﯾﻤﻪﺧﻮان ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارواح ﭘﻠﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﯿﺴﯽ را ﺧﻮاﻧﺪن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ او ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻗﺴﻢ
ﻣﯽدﻫﯿﻢ!« 14و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﭘﺴﺮان اﺳﮑﯿﻮا رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﯾﻬﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ15 .اﻣﺎ روح ﺧﺒﯿﺚ در
ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻋﯿﺴﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و ﭘﻮﻟﺲ را ﻣﯽداﻧﻢ .ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺴﺘﯿﺪ؟« 16و آن ﻣﺮد ﮐﻪ
روح ﭘﻠﯿﺪ داﺷﺖ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺟﺴﺖ و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن زورآور ﺷﺪه ،ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺤﺪی ﮐﻪ از آن ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺮﯾﺎن
و ﻣﺠﺮوح ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ17 .ﭼﻮن اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ اﻓﺴﺲ ﻣﺸﻬﻮر ﮔﺮدﯾﺪ،
ﺧﻮف ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﺸﺎن ﻃﺎری ﮔﺸﺘﻪ ،ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ را ﻣﮑﺮم ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ18 .و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را ﻓﺎش ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ19 .و ﺟﻤﻌﯽ از
ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزان ﮐﺘﺐ ﺧﻮﯾﺶ را آورده ،در ﺣﻀﻮر ﺧﻠﻖ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ را ﺣﺴﺎب ﮐﺮدﻧﺪ،
ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار درﻫﻢ ﺑﻮد20 .ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺮده ﻗﻮت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
21و ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ،ﭘﻮﻟﺲ در روح ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ و اﺧﺎﺋﯿﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮود و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻨﻢ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ روم را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ22 «.ﭘﺲ دو ﻧﻔﺮ از
ﻣﻼزﻣﺎن ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس و ارﺳﻄﻮس را ﺑﻪ ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ رواﻧﻪ ﮐﺮد و ﺧﻮد در آﺳﯿﺎ ﭼﻨﺪی ﺗﻮﻗﻒ
ﻧﻤﻮد23 .در آن زﻣﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﻪای ﻋﻈﯿﻢ درﺑﺎره ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ24 .زﯾﺮا ﺷﺨﺼﯽ دﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻮس ﻧﺎم
زرﮔﺮ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺘﮑﺪه ارﻃﺎﻣﯿﺲ از ﻧﻘﺮه ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺠﻬﺖ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻧﻔﻊ ﺧﻄﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﻧﻤﻮد،
اﯾﺸﺎن را و دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ25 ،ﻓﺮاﻫﻢ آورده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﻤﺎ
آﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ،ﻓﺮاﺧﯽ رزق ﻣﺎ اﺳﺖ26 .و دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻓﺴﺲ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم آﺳﯿﺎ اﯾﻦ ﭘﻮﻟﺲ ﺧﻠﻖ ﺑﺴﯿﺎری را اﻏﻮا ﻧﻤﻮده ،ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻨﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ27 .ﭘﺲ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺐ ﻣﺎ از ﻣﯿﺎن رود
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪای ﻋﻈﯿﻢ ارﻃﺎﻣﯿﺲ ﻧﯿﺰ ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد و ﻋﻈﻤﺖ وی ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﺳﯿﺎ و رﺑﻊ
ﻣﺴﮑﻮن او را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد28 «.ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،از ﺧﺸﻢ ﭘﺮ ﮔﺸﺘﻪ ،ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮده،
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ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﺰرگ اﺳﺖ ارﻃﺎﻣﯿﺲ اﻓﺴﺴﯿﺎن29 «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرش آﻣﺪه ،ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻏﺎﯾﻮس و ارﺳﺘﺮﺧﺲ را ﮐﻪ از اﻫﻞ ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ30 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﭘﻮﻟﺲ اراده ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم درآﯾﺪ ،ﺷﺎﮔﺮدان او را ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ31 .و
ﺑﻌﻀﯽ از رؤﺳﺎی آﺳﯿﺎ ﮐﻪ او را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﭙﺎرد32 .و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺻﺪاﯾﯽ ﻋﻠﯿﺤﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ آﺷﻔﺘﻪ ﺑﻮد و اﮐﺜﺮ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ33 .ﭘﺲ اﺳﮑﻨﺪر را از ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن او را
ﭘﯿﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﺮده ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﺣﺠﺖ ﺑﯿﺎورد.
34ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدی اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ آواز ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
»ﺑﺰرگ اﺳﺖ ارﻃﺎﻣﯿﺲ اﻓﺴﺴﯿﺎن«.
35ﭘﺲ از آن ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﺷﻬﺮ ﺧﻠﻖ را ﺳﺎﮐﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدان اﻓﺴﺴﯽ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﺴﺴﯿﺎن ارﻃﺎﻣﯿﺲ ﺧﺪای ﻋﻈﯿﻢ و آن ﺻﻨﻤﯽ را ﮐﻪ از ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺎزل ﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ 36ﭘﺲ ﭼﻮن اﯾﻦ اﻣﻮر را ﻧﺘﻮان اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ آرام ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ
ﻧﮑﻨﯿﺪ37 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص را آوردﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﯿﮑﻞاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺪ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ38 .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮔﺎه دﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻮس و ﻫﻤﮑﺎران وی ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ دارﻧﺪ ،اﯾﺎم ﻗﻀﺎ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ و
داوران ﻣﻌﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮاﻓﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد39 .و اﮔﺮ در اﻣﺮی دﯾﮕﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در
ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﻓﯿﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ40 .زﯾﺮا در ﺧﻄﺮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻓﺘﻨﻪ اﻣﺮوز از ﻣﺎ
ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻠﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﻋـﺬری ﺑﺮای اﯾـﻦ ازدﺣـﺎم ﺗﻮاﻧﯿﻢ آورد«.
41اﯾﻦ را ﮔﻔﺘـﻪ ،ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﻣﺘﻔـﺮق ﺳﺎﺧﺖ.

20

و ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ،ﭘﻮﻟﺲ ﺷﺎﮔﺮدان را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،اﯾﺸﺎن را وداع

ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ رواﻧﻪ ﺷﺪ2 .و در آن ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﯿﺮ ﮐﺮده ،اﻫﻞ آﻧﺠﺎ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﻮد
و ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﺪ3 .و ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد و ﭼﻮن ﻋﺰم ﺳﻔﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﺮد و ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﮐﻤﯿﻦ وی
ﺑﻮدﻧﺪ ،اراده ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از راه ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﺪ4 .و ﺳﻮﭘﺎﺗﺮس از اﻫﻞ ﺑﯿﺮﯾﻪ و ارﺳﺘﺮﺧﺲ و
ﺳﮑﻨﺪس از اﻫﻞ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ و ﻏﺎﯾﻮس از درﺑﻪ و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس و از ﻣﺮدم آﺳﯿﺎ ﺗﯿﺨﯿﮑﺲ و ﺗﺮوﻓﯿﻤﺲ ﺗﺎ
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ﺑﻪ آﺳﯿﺎ ﻫﻤﺮاه او رﻓﺘﻨﺪ5 .و اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ،در ﺗﺮوآس ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ6 .و اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﺎم
ﻓﻄﯿﺮ از ﻓﯿﻠﭙﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ روز ﺑﻪ ﺗﺮوآس ﻧﺰد اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪه ،در آﻧﺠﺎ ﻫﻔﺖ
روز ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ.
7و در اول ﻫﻔﺘﻪ ،ﭼﻮن ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺠﻬﺖ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻧﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﻮﻟﺲ در ﻓﺮدای آن روز
ﻋﺎزم ﺳﻔﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﺨﻦ او ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ8 .و در ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪای
ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﭼﺮاغ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد9 .ﻧﺎﮔﺎه ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ اﻓْﺘﯿﺨﺲ ﻧﺎم داﺷﺖ ،ﻧﺰد درﯾﭽﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﻮاب ﺳﻨﮕﯿﻦ او را دررﺑﻮد و ﭼﻮن ﭘﻮﻟﺲ ﮐﻼم را ﻃﻮل ﻣﯽداد ،ﺧﻮاب ﺑﺮ او ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺸﺘﻪ ،از ﻃﺒﻘﻪ
ﺳﻮم ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﺘﺎد و او را ﻣﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ10 .آﻧﮕﺎه ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ زﯾﺮ آﻣﺪه ،ﺑﺮ او اﻓﺘﺎد و وی را در آﻏﻮش
ﮐﺸﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻀﻄﺮب ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺎن او در اوﺳﺖ11 «.ﭘﺲ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﻧﺎن را ﺷﮑﺴﺘﻪ،
ﺧﻮرد و ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮده ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﻧﻪ ﺷﺪ12 .و آن ﺟﻮان را زﻧﺪه ﺑﺮدﻧﺪ و ﺗﺴﻠﯽ
ﻋﻈﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
13اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﺳﻮس ﭘﯿﺶ رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﺮدارﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر ﻗﺮار داد زﯾﺮا ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺎده رود14 .ﭘﺲ ﭼﻮن در اﺳﻮس او را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﯾﻢ،
او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺘﯿﻠﯿﻨﯽ آﻣﺪﯾﻢ15 .و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ درﯾﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،روز دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﯿﻮس
رﺳﯿﺪﯾﻢ و روز ﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﺎﻣﻮس وارد ﺷﺪﯾﻢ و در ﺗﺮوﺟﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده ،روز دﯾﮕﺮ وارد ﻣﯿﻠﯿﺘﺲ
ﺷﺪﯾﻢ16 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻋﺰﯾﻤﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻣﺤﺎذی اﻓﺴﺲ ﺑﮕﺬرد ،ﻣﺒﺎدا او را در آﺳﯿﺎ درﻧﮕﯽ
ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ روز ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳﺖ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﺳﺪ.
17ﭘﺲ از ﻣﯿﻠﯿﺘﺲ ﺑﻪ اﻓﺴﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮐﺸﯿﺸﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﻃﻠﺒﯿﺪ18 .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﺰدش ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ از روز اول ﮐﻪ وارد آﺳﯿﺎ ﺷﺪم ،ﭼﻄﻮر ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدم؛ 19ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻓﺮوﺗﻨﯽ و اﺷﮑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر و اﻣﺘﺤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﮑﺎﯾﺪ ﯾﻬﻮد ﺑﺮ ﻣﻦ
ﻋﺎرض ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﻮدم20 .و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﯿﺰی را از آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ،درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ آﺷﮑﺎرا و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ را اﺧﺒﺎر و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮدم21 .و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و
ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ از ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدادم22 .و اﯾﻨﮏ
اﻵن در روح ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽروم و از آﻧﭽﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻃﻼﻋﯽ
ﻧﺪارم23 .ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ روحاﻟﻘﺪس در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺎدت داده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎ و زﺣﻤﺎت ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻬﯿﺎ
اﺳﺖ24 .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﯽﺷﻤﺎرم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻋﺰﯾﺰ ﻧﻤﯽدارم ﺗﺎ دور ﺧﻮد را ﺑﻪ
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ﺧﻮﺷﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻢ و آن ﺧﺪﻣﺘﯽ را ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺸﺎرت ﻓﯿﺾ ﺧﺪا
ﺷﻬﺎدت دﻫﻢ25 .و اﻟﺤﺎل اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا
ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮدهام ،دﯾﮕﺮ روی ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ26 .ﭘﺲ اﻣﺮوز از ﺷﻤﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺧﻮن
ﻫﻤﻪ ﺑﺮی ﻫﺴﺘﻢ27 ،زﯾﺮا ﮐﻪ از اﻋﻼم ﻧﻤﻮدن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اراده ﺧﺪا ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﺮدم28 .ﭘﺲ ﻧﮕﺎه
دارﯾﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﮔﻠﻪ را ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ آن اﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا
را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ29 .زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ ﻣﻦ،
ﮔﺮﮔﺎن درﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﻠﻪ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد30 ،و از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺷﻤﺎ
ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﮔﺮدان را در ﻋﻘﺐ ﺧﻮد ﺑﮑﺸﻨﺪ.
31ﻟﻬﺬا ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺷﺒﺎﻧﻪروز از ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮدن ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
اﺷﮑﻬﺎ ﺑﺎز ﻧﺎﯾﺴﺘﺎدم32 .و اﻟﺤﺎل ای ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﻪ ﮐﻼم ﻓﯿﺾ او ﻣﯽﺳﭙﺎرم ﮐﻪ ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﯿﺮاث ﺑﺨﺸﺪ33 .ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﻃﻼ ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﮐﺴﯽ
را ﻃﻤﻊ ﻧﻮرزﯾﺪم34 ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﻬﺎ در رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎج ﺧﻮد و رﻓﻘﺎﯾﻢ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﯽﮐﺮد35 .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﻘﺖ ﮐﺸﯿﺪه ،ﺿﻌﻔﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و
ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ دارﯾﺪ ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ دادن از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﺧﻨﺪهﺗﺮ اﺳﺖ«.
36اﯾﻦ ﺑﮕﻔﺖ و زاﻧﻮ زده ،ﺑﺎ ﻫﻤﮕﯽ اﯾﺸﺎن دﻋﺎ ﮐﺮد37 .و ﻫﻤﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﮔﺮدن
ﭘﻮﻟﺲ آوﯾﺨﺘﻪ ،او را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ38 .و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﻟﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺠﻬﺖ آن ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻌﺪ
از اﯾﻦ روی ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ «.ﭘﺲ او را ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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و ﭼﻮن از اﯾﺸﺎن ﻫﺠﺮت ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺳﻔﺮ درﯾﺎ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮس

آﻣﺪﯾﻢ و روز دﯾﮕﺮ ﺑﻪ رودس و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺗﺮا2 .و ﭼﻮن ﮐﺸﺘﯽای ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺎزم ﻓﯿﻨﯿﻘﯿﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮ
آن ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﮐﻮچ ﮐﺮدﯾﻢ3 .و ﻗﭙﺮس را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آورده ،آن را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ رﻫﺎ ﮐﺮده ،ﺑﻪﺳﻮی
ﺳﻮرﯾﻪ رﻓﺘﯿﻢ و در ﺻﻮر ﻓﺮود آﻣﺪﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎر ﮐﺸﺘﯽ را ﻓﺮود آورﻧﺪ4 .ﭘﺲ
ﺷﺎﮔﺮدی ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﻫﻔﺖ روز در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻟﻬﺎم روح ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺮود5 .و ﭼﻮن آن روزﻫﺎ را ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﯾﻢ ،رواﻧﻪ ﮔﺸﺘﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﺗﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ
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ﻣﺎ را ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻨﺎره درﯾﺎ زاﻧﻮ زده ،دﻋﺎ ﮐﺮدﯾﻢ6 .ﭘﺲ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را وداع ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ
ﺳﻮار ﺷﺪﯾﻢ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
7و ﻣﺎ ﺳﻔﺮ درﯾﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ،از ﺻﻮر ﺑﻪ ﭘﺘﻮﻻﻣﯿﺲ رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﺑﺮادران را ﺳﻼم
ﮐﺮده ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﯾﮏ روز ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ8 .در ﻓﺮدای آن روز ،از آﻧﺠﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ آﻣﺪﯾﻢ و ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻓﯿﻠﭙﺲ ﻣﺒﺸﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﻫﻔﺖ ﺑﻮد درآﻣﺪه ،ﻧﺰد او ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ9 .و او را ﭼﻬﺎر دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
10و ﭼﻮن روز ﭼﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ،ﻧﺒﯽای آﻏﺎﺑﻮس ﻧﺎم از ﯾﻬﻮدﯾﻪ رﺳﯿﺪ11 ،و ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪه،
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﭘﻮﻟﺲ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :روحاﻟﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
در اورﺷﻠﯿﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺴﺘﻪ ،او را ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﭙﺮد«.
12ﭘﺲ ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ،ﻣﺎ و اﻫﻞ آﻧﺠﺎ اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺮود13 .ﭘﻮﻟﺲ ﺟﻮاب
داد» :ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺎن ﺷﺪه ،دل ﻣﺮا ﻣﯽﺷﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪم ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﯿﺪ ﺷﻮم ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ
در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻤﯿﺮم ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ14 «.ﭼﻮن او ﻧﺸﻨﯿﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﯿﻢ» :آﻧﭽﻪ اراده
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﺸﻮد«.
15و ﺑﻌﺪ از آن اﯾﺎم ﺗﺪارک ﺳﻔﺮ دﯾﺪه ،ﻣﺘﻮﺟﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪﯾﻢ16 .و ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﺷﺎﮔﺮدان
ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﻫﻤﺮاه آﻣﺪه ،ﻣﺎ را ﻧﺰد ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻨﺎﺳﻮن ﻧﺎم ﮐﻪ از اﻫﻞ ﻗﭙﺮس و ﺷﺎﮔﺮد ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮد ،آوردﻧﺪ
ﺗﺎ ﻧﺰد او ﻣﻨﺰل ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
17و ﭼﻮن وارد اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﺸﺘﯿﻢ ،ﺑﺮادران ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺸﻨﻮدی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ18 .و در روز دﯾﮕﺮ،
ﭘﻮﻟﺲ ﻣﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻧﺰد ﯾﻌﻘﻮب رﻓﺖ و ﻫﻤﻪ ﮐﺸﯿﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ19 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺳﻼم ﮐﺮده،
آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﺪﻣﺖ او در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ﺑﻮد ،ﻣﻔﺼﻼ ﮔﻔﺖ20 .اﯾﺸﺎن ﭼﻮن اﯾﻦ را
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﺑﺮادر ،آﮔﺎه ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰارﻫﺎ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن
اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻌﺎ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻏﯿﻮرﻧﺪ21 .و درﺑﺎره ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﺳﯽ اﻧﺤﺮاف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ اوﻻد ﺧﻮد را
ﻣﺨﺘﻮن ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﺳﻨﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮد22 .ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ آﻣﺪهای23 .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آور :ﭼﻬﺎر ﻣﺮد ﻧﺰد ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﻧﺬری ﻫﺴﺖ24 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﺎ و ﺧﺮج اﯾﺸﺎن را ﺑﺪه ﮐﻪ
ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ درﺑﺎره ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ اﺻﻠﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در
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ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ25 .ﻟﯿﮑﻦ درﺑﺎره آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻣﺖﻫﺎ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ
و ﺣﮑﻢ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺖ و ﺧﻮن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻔﻪﺷﺪه و زﻧﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
26ﭘﺲ ﭘﻮﻟﺲ آن اﺷﺨﺎص را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،روز دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻃﻬﺎرت ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ درآﻣﺪ و
از ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﺎم ﻃﻬﺎرت اﻃﻼع داد ﺗﺎ ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
27و ﭼﻮن ﻫﻔﺖ روز ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ ،ﯾﻬﻮدیای ﭼﻨﺪ از آﺳﯿﺎ او را در ﻫﯿﮑﻞ دﯾﺪه،
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺷﻮرش آوردﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﺮ او اﻧﺪاﺧﺘﻪ28 ،ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ ﮐﻪ »ای ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ،
اﻣﺪاد ﮐﻨﯿﺪ! اﯾﻦ اﺳﺖ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﻣﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ و اﯾﻦ ﻣﮑﺎن در ﻫﺮ ﺟﺎ ﻫﻤﻪ را ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽای ﭼﻨﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ درآورده ،اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس را ﻣﻠﻮث ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«.
29زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از آن ﺗﺮوﻓﯿﻤﺲ اﻓﺴﺴﯽ را ﺑﺎ وی در ﺷﻬﺮ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻈﻨﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ او را
ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ آورده ﺑﻮد.
30ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ آﻣﺪ و ﺧﻠﻖ ازدﺣﺎم ﮐﺮده ،ﭘﻮﻟﺲ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﻫﯿﮑﻞ ﺑﯿﺮون
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻓﯽاﻟﻔﻮر درﻫﺎ را ﺑﺴﺘﻨﺪ31 .و ﭼﻮن ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ او ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﻦﺑﺎﺷﯽ ﺳﭙﺎه رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ »ﺗﻤﺎﻣﯽ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻮرش آﻣﺪه اﺳﺖ32 «.او ﺑﯽدرﻧﮓ ﺳﭙﺎه و ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ
اﯾﺸﺎن ﺗﺎﺧﺖ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﺮد دﯾﺪن ﻣﯿﻦﺑﺎﺷﯽ و ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ،از زدن ﭘﻮﻟﺲ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
33ﭼﻮن ﻣﯿﻦﺑﺎﺷﯽ رﺳﯿﺪ ،او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ او را ﺑﺪو زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ
ﮐﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟« 34اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺻﺪا
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و ﭼﻮن او ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺷﻮرش ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ
ﺑﯿﺎورﻧﺪ35 .و ﭼﻮن ﺑﻪ زﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪ ،اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺑﻪﺳﺒﺐ ازدﺣﺎم ﻣﺮدم او را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،
36زﯾﺮا ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺜﯿﺮ از ﺧﻠﻖ از ﻋﻘﺐ او اﻓﺘﺎده ،ﺻﺪا ﻣﯽزدﻧﺪ ﮐﻪ »او را ﻫﻼک ﮐﻦ!«
37ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ درآورﻧﺪ ،او ﺑﻪ ﻣﯿﻦﺑﺎﺷﯽ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﺟﺎزت اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﮔﻮﯾﻢ؟« ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﻣﯽداﻧﯽ؟ 38ﻣﮕﺮ ﺗﻮ آن ﻣﺼﺮی ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ،ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﺮد ﻗﺘﺎل را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮد؟« 39ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣﺮد
ﯾﻬﻮدی ﻫﺴﺘﻢ از ﻃﺮﺳﻮس ﻗﯿﻠﯿﻘﯿﻪ ،ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﯽﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺶ آن دارم ﮐﻪ ﻣﺮا اذن
ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ40 «.ﭼﻮن اذن ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺮ زﯾﻨﻪ اﯾﺴﺘﺎده ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺷﺎره
ﮐﺮد؛ و ﭼﻮن آراﻣﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ:
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»ای ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ و ﭘﺪران ،ﺣﺠﺘﯽ را ﮐﻪ اﻵن ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﯽآورم ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ«.

2ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ:
»3ﻣﻦ ﻣﺮد ﯾﻬﻮدی ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻃﺮﺳﻮس ﻗﯿﻠﯿﻘﯿﻪ ،اﻣﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدم در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در
ﺧﺪﻣﺖ ﻏﻤﺎﻻﺋﯿﻞ و در دﻗﺎﯾﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺟﺪاد ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺷﺪه ،درﺑﺎره ﺧﺪا ﻏﯿﻮر ﻣﯽﺑﻮدم ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻤﮕﯽ
ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ4 .و اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﺖ را ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﯽﺑﻮدم ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن را ﺑﻨﺪ
ﻧﻬﺎده ،ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻢ5 ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ و ﺗﻤﺎم اﻫﻞ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ از
اﯾﺸﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮادران ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻋﺎزم دﻣﺸﻖ ﺷﺪم ﺗﺎ آﻧﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﯿﺪ ﮐﺮده،
ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آورم ﺗﺎ ﺳﺰا ﯾﺎﺑﻨﺪ6 .و در اﺛﻨﺎی راه ،ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ رﺳﯿﺪم ،ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻇﻬﺮ ﻧﺎﮔﺎه
ﻧﻮری ﻋﻈﯿﻢ از آﺳﻤﺎن ﮔﺮد ﻣﻦ درﺧﺸﯿﺪ7 .ﭘﺲ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ،ﻫﺎﺗﻔﯽ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
"ای ﺷﺎؤل ،ای ﺷﺎؤل ،ﭼﺮا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟" 8ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم" :ﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟" او ﻣﺮا
ﮔﻔﺖ" :ﻣﻦ آن ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ وی ﺟﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ9 ".و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﻦ ﻧﻮر را دﯾﺪه،
ﺗﺮﺳﺎن ﮔﺸﺘﻨﺪ وﻟﯽ آواز آن ﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ10 .ﮔﻔﺘﻢ" :ﺧﺪاوﻧﺪا ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟"
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ" :ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﺮو ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺗﻮ را ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ از آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺖ
ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮑﻨﯽ11 ".ﭘﺲ ﭼﻮن از ﺳﻄﻮت آن ﻧﻮر ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﮔﺸﺘﻢ ،رﻓﻘﺎﯾﻢ دﺳﺖ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ
دﻣﺸﻖ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ12 .آﻧﮕﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻘﯽ ﺑﺤﺴﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ ﻧﺎم ﮐﻪ ﻧﺰد ﻫﻤﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ
آﻧﺠﺎ ﻧﯿﮑﻨﺎم ﺑﻮد13 ،ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه و اﯾﺴﺘﺎده ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ" :ای ﺑﺮادر ﺷﺎؤل ،ﺑﯿﻨﺎ ﺷﻮ" ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ وی ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ14 .او ﮔﻔﺖ" :ﺧﺪای ﭘﺪران ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ اراده او را ﺑﺪاﻧﯽ و آن ﻋﺎدل
را ﺑﺒﯿﻨﯽ و از زﺑﺎﻧﺶ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺸﻨﻮی15 .زﯾﺮا از آﻧﭽﻪ دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪهای ﻧﺰد ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدم ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ او
ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ16 .و ﺣﺎل ﭼﺮا ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮ و ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺧﻮد را از
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ ﻏﺴﻞ ده17 ".و ﭼﻮن ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،در ﻫﯿﮑﻞ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﯿﺨﻮد ﺷﺪم18 .ﭘﺲ او
را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﺑﺸﺘﺎب و از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ زودی رواﻧﻪ ﺷﻮ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت ﺗﻮ را در
ﺣﻖ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ19 ".ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ" :ﺧﺪاوﻧﺪا ،اﯾﺸﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻫﺮ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺗﻮ
را ﺣﺒﺲ ﮐﺮده ،ﻣﯽزدم؛ 20و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺷﻬﯿﺪ ﺗﻮ اﺳﺘﯿﻔﺎن را ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﺴﺘﺎده ،رﺿﺎ
ﺑﺪان دادم و ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺎﺗﻼن او را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻢ21 ".او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ" :رواﻧﻪ ﺷﻮ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را
ﺑﻪﺳﻮی اﻣﺖﻫﺎی ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ«.
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22ﭘﺲ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺪو ﮔﻮش ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ آﻧﮕﺎه آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺺ
را از روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮدار ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن او ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ!« 23و ﭼﻮن ﻏﻮﻏﺎ ﻧﻤﻮده و ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را
اﻓﺸﺎﻧﺪه ،ﺧﺎک ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ24 ،ﻣﯿﻦﺑﺎﺷﯽ ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ درآوردﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ او
را ﺑﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﻘﺪر ﺑﺮ او ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ25 .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او را
ﺑﻪ رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽای ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی
روﻣﯽ را ﺑﯽﺣﺠﺖ ﻫﻢ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زﻧﯿﺪ؟« 26ﭼﻮن ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻧﺰد ﻣﯿﻦﺑﺎﺷﯽ رﻓﺘﻪ ،او را ﺧﺒﺮ
داده ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﮑﻨﯽ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷﺨﺺ روﻣﯽ اﺳﺖ؟« 27ﭘﺲ ﻣﯿﻦﺑﺎﺷﯽ آﻣﺪه ،ﺑﻪ وی
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺗﻮ روﻣﯽ ﻫﺴﺘﯽ؟« ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ!« 28ﻣﯿﻦﺑﺎﺷﯽ ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺧﻄﯿﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدم!« ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎ ﻣﻦ در آن ﻣﻮﻟﻮد ﺷﺪم29 «.در ﺳﺎﻋﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ ﺗﻔﺘﯿﺶ او داﺷﺘﻨﺪ ،دﺳﺖ از او ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯿﻦﺑﺎﺷﯽ ﺗﺮﺳﺎن ﮔﺸﺖ ﭼﻮن ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ روﻣﯽ اﺳﺖ
از آن ﺳﺒﺐ ﮐﻪ او را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد30 .ﺑﺎﻣﺪادان ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺖ درﺳﺖ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺪﻋﯽ او ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،او را از زﻧﺪان ﺑﯿﺮون آورده ،ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺷﻮرا ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﻮﻟﺲ را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده ،در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ.
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ﭘﺲ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺷﻮرا ﻧﯿﮏ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادران ،ﻣﻦ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ

ﮐﻤﺎل ﺿﻤﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪا رﻓﺘﺎر ﮐﺮدهام«.
2آﻧﮕﺎه ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ،ﺣﺎﺿﺮان را ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﺶ زﻧﻨﺪ3 .ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا
ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ زد ،ای دﯾﻮار ﺳﻔﯿﺪﺷﺪه! ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪای ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ داوری ﮐﻨﯽ و ﺑﻪ ﺿﺪ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ زدﻧﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟« 4ﺣﺎﺿﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺧﺪا را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدﻫﯽ؟«
5ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادران ،ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﺪ
ﻣﮕﻮی«.
6ﭼﻮن ﭘﻮﻟﺲ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺪوﻗﯿﺎن و ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮﯾﺴﯿﺎﻧﻨﺪ ،در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺪا در داد
ﮐﻪ »ای ﺑﺮادران ،ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺴﯽ ،ﭘﺴﺮ ﻓﺮﯾﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺮای اﻣﯿﺪ و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮدﮔﺎن از ﻣﻦ ﺑﺎزﭘﺮس
ﻣﯽﺷﻮد7 «.ﭼﻮن اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،در ﻣﯿﺎن ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن و ﺻﺪوﻗﯿﺎن ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ دو ﻓﺮﻗﻪ
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ﺷﺪﻧﺪ8 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺻﺪوﻗﯿﺎن ﻣﻨﮑﺮ ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﻣﻼﺋﮑﻪ و ارواح ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ دو.
9ﭘﺲ ﻏﻮﻏﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ و ﮐﺎﺗﺒﺎن از ﻓﺮﻗﻪ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »در
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﯿﭻ ﺑﺪی ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ و اﮔﺮ روﺣﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺟﻨﮓ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻧﻤﻮد10 «.و ﭼﻮن ﻣﻨﺎزﻋﻪ زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯿﻦﺑﺎﺷﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﺪرﻧﺪ .ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ
ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه ،او را از ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ درآوردﻧﺪ.
11و در ﺷﺐ ﻫﻤﺎن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد او آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﻮﻟﺲ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﺎش زﯾﺮا
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ در ﺣﻖ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت دادی ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در روم ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺎدت دﻫﯽ«.
12و ﭼﻮن روز ﺷﺪ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻟﻌﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﻮﻟﺲ را
ﻧﮑﺸﻨﺪ ،ﻧﺨﻮرﻧﺪ و ﻧﻨﻮﺷﻨﺪ13 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ،ﻫﻤﻘﺴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺎده از ﭼﻬﻞ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ14 .اﯾﻨﻬﺎ
ﻧﺰد رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻣﺸﺎﯾﺦ رﻓﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﺳﺨﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﻮﻟﺲ را ﻧﮑﺸﯿﻢ
ﭼﯿﺰی ﻧﭽﺸﯿﻢ15 .ﭘﺲ اﻵن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺷﻮرا ،ﻣﯿﻦﺑﺎﺷﯽ را اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ او را ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﺎ اراده دارﯾﺪ در اﺣﻮال او ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ و ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪﻧﺶ او را
ﺑﮑﺸﯿﻢ16 «.اﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺮزاده ﭘﻮﻟﺲ از ﮐﻤﯿﻦ اﯾﺸﺎن اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻪ ،رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ درآﻣﺪه ،ﭘﻮﻟﺲ را
آﮔﺎﻫﺎﻧﯿﺪ17 .ﭘﻮﻟﺲ ﯾﮑﯽ از ﯾﻮزﺑﺎﺷﯿﺎن را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺟﻮان را ﻧﺰد ﻣﯿﻦﺑﺎﺷﯽ ﺑﺒﺮ زﯾﺮا ﺧﺒﺮی
دارد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﺪ18 «.ﭘﺲ او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﯿﻦﺑﺎﺷﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﻮﻟﺲ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺮا
ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮان را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﺑﯿﺎورم ،زﯾﺮا ﭼﯿﺰی دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﺮض ﮐﻨﺪ«.
19ﭘﺲ ﻣﯿﻦﺑﺎﺷﯽ دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﺑﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺧﺒﺮ دﻫﯽ؟« 20ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﻟﺲ را ﻓﺮدا ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا درآوری ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ اراده دارﻧﺪ در ﺣﻖ او زﯾﺎدﺗﺮ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ21 .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﺶ اﯾﺸﺎن
را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﻔﺮﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻬﻞ ﻧﻔﺮ از اﯾﺸﺎن در ﮐﻤﯿﻦ ویاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﺎ او را ﻧﮑﺸﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرﻧﺪ و ﻧﯿﺎﺷﺎﻣﻨﺪ و اﻵن ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ وﻋﺪه ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ22 «.ﻣﯿﻦﺑﺎﺷﯽ
آن ﺟﻮان را ﻣﺮﺧﺺ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻗﺪﻏﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ »ﺑﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻣﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﺮا از اﯾﻦ راز ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﯽ«.
23ﭘﺲ دو ﻧﻔﺮ از ﯾﻮزﺑﺎﺷﯿﺎن را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ »دوﯾﺴﺖ ﺳﭙﺎﻫﯽ و ﻫﻔﺘﺎد ﺳﻮار و دوﯾﺴﺖ
ﻧﯿﺰهدار در ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻮم از ﺷﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﺑﺮوﻧﺪ؛ 24و ﻣﺮﮐﺒﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﻟﺲ
را ﺳﻮار ﮐﺮده ،او را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻓﻠﯿﮑﺲ واﻟﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ25 «.و ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻮﺷﺖ:
»26ﮐﻠﻮدﯾﺆس ﻟﯿﺴﯿﺎس ،ﺑﻪ واﻟﯽ ﮔﺮاﻣﯽ ﻓﻠﯿﮑﺲ ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ27 .ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﮔﺮﻓﺘﻪ،

ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم

1618

ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ او داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه رﻓﺘﻪ ،او را از اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﭼﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ روﻣﯽ
اﺳﺖ28 .و ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮ وی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،او را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺸﺎن
درآوردم29 .ﭘﺲ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮد از او ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﻮهای
ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ30 .و ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻗﺼﺪ ﮐﻤﯿﻦﺳﺎزی ﺑﺮای او دارﻧﺪ،
ﺑﯽدرﻧﮓ او را ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﻣﺪﻋﯿﺎن او را ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮدم ﺗﺎ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﺮ او ادﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
واﻟﺴﻼم«.
31ﭘﺲ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ را در ﺷﺐ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ اﻧﺘﯿﭙﺎﺗﺮﯾﺲ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
32و ﺑﺎﻣﺪادان ﺳﻮاران را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ33 .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن وارد
ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ واﻟﯽ ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﭘﻮﻟﺲ را ﻧﯿﺰ ﻧﺰد او ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ34 .ﭘﺲ واﻟﯽ ﻧﺎﻣﻪ را
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﻮده ،ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ از ﮐﺪام وﻻﯾﺖ اﺳﺖ .ﭼﻮن داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﻗﯿﻠﯿﻘﯿﻪ اﺳﺖ35 ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن
ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺗﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺨﻦ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪ «.و ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ او را در ﺳﺮای ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﻧﮕﺎه
دارﻧﺪ.

24

و ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ روز ،ﺣﻨﺎﻧﯿﺎی رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﺧﻄﯿﺒﯽ ﺗﺮﺗﻠﺲ ﻧﺎم

رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﭘﻮﻟﺲ ﻧﺰد واﻟﯽ آوردﻧﺪ2 .و ﭼﻮن او را اﺣﻀﺎر ﻓﺮﻣﻮد ،ﺗﺮﺗﻠﺲ آﻏﺎز ادﻋﺎ ﻧﻤﻮده،
ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن از وﺟﻮد ﺗﻮ در آﺳﺎﯾﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﺣﺴﺎﻧﺎت ﻋﻈﯿﻤﻪ از ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺗﻮ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﻮم رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ،ای ﻓﻠﯿﮑﺲ ﮔﺮاﻣﯽ3 ،در ﻫﺮ ﺟﺎ و در ﻫﺮ وﻗﺖ اﯾﻦ را در ﮐﻤﺎل ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ4 .و ﻟﯿﮑﻦ
ﺗﺎ ﺗﻮ را زﯾﺎده ﻣﺼﺪع ﻧﺸﻮم ،ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ از راه ﻧﻮازش ﻣﺨﺘﺼﺮا ﻋﺮض ﻣﺎ را ﺑﺸﻨﻮی5 .زﯾﺮا
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﻣﻔﺴﺪ و ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن و از
ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺑﺪﻋﺖ ﻧﺼﺎری'6 .و ﭼﻮن او ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﯿﮑﻞ را ﻣﻠﻮث ﺳﺎزد ،او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اراده داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ او داوری ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ7 .وﻟﯽ ﻟﯿﺴﯿﺎس ﻣﯿﻦﺑﺎﺷﯽ آﻣﺪه ،او را ﺑﻪ زور ﺑﺴﯿﺎر از
دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﯿﺮون آورد8 ،و ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻣﺪﻋﯿﺎﻧﺶ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ؛ و از او ﺑﻌﺪ از اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ
داﻧﺴﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ او ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ9 «.و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
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10ﭼﻮن واﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،او ﺟﻮاب داد» :از آن رو ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺸﻨﻮدی واﻓﺮ ﺣﺠﺖ درﺑﺎره ﺧﻮد ﻣﯽآورم.
11زﯾﺮا ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ زﯾﺎده از دوازده روز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺘﻢ،
12و ﻣﺮا ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﯿﮑﻞ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﮐﻨﻢ و ﻧﻪ در ﮐﻨﺎﯾﺲ ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ ﺷﻮرش
آورم13 .و ﻫﻢ آﻧﭽﻪ اﻵن ﺑﺮ ﻣﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ14 .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ را ﻧﺰد ﺗﻮ اﻗﺮار
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻋﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺧﺪای ﭘﺪران را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺗﻮرات و
اﻧﺒﯿﺎ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪم15 ،و ﺑﻪ ﺧﺪا اﻣﯿﺪوارم ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮدﮔﺎن
از ﻋﺎدﻻن و ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ16 .و ﺧﻮد را در اﯾﻦ اﻣﺮ رﯾﺎﺿﺖ ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺿﻤﯿﺮ ﺧﻮد
را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا و ﻣﺮدم ﺑﯽﻟﻐﺰش ﻧﮕﺎه دارم17 .و ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر آﻣﺪم ﺗﺎ ﺻﺪﻗﺎت و ﻫﺪاﯾﺎ
ﺑﺮای ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﯿﺎورم18 .و در اﯾﻦ اﻣﻮر ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن آﺳﯿﺎ ﻣﺮا در ﻫﯿﮑﻞ ﻣﻄﻬﺮ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺪون
ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺷﻮرﺷﯽ19 .و اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ دارﻧﺪ
ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ20 .ﯾﺎ اﯾﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ از ﻣﻦ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر اﻫﻞ ﺷﻮرا اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮدم21 ،ﻣﮕﺮ آن ﯾﮏ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﯾﺴﺘﺎده ،ﺑﺪان ﻧﺪا ﮐﺮدم ﮐﻪ درﺑﺎره ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮدﮔﺎن
از ﻣﻦ اﻣﺮوز ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﯽﺷﻮد«.
22آﻧﮕﺎه ﻓﻠﯿﮑﺲ ﭼﻮن از ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺖ ،اﻣﺮ اﯾﺸﺎن را ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ:
»ﭼﻮن ﻟﯿﺴﯿﺎس ﻣﯿﻦﺑﺎﺷﯽ آﯾﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ ﺷﻤﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد23 «.ﭘﺲ ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ را ﻓﺮﻣﺎن
داد ﺗﺎ ﭘﻮﻟﺲ را ﻧﮕﺎه دارد و او را آزادی دﻫﺪ و اﺣﺪی از ﺧﻮﯾﺸﺎﻧﺶ را از ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻼﻗﺎت او ﻣﻨﻊ
ﻧﮑﻨﺪ24 .و ﺑﻌﺪ از روزی ﭼﻨﺪ ﻓﻠﯿﮑﺲ ﺑﺎ زوﺟﻪ ﺧﻮد درﺳﻼ ﮐﻪ زﻧﯽ ﯾﻬﻮدی ﺑﻮد ،آﻣﺪه ﭘﻮﻟﺲ را
ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﺳﺨﻦ او را درﺑﺎره اﯾﻤﺎن ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻨﯿﺪ25 .و ﭼﻮن او درﺑﺎره ﻋﺪاﻟﺖ و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری وداوری
آﯾﻨﺪه ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﺮد ،ﻓﻠﯿﮑﺲ ﺗﺮﺳﺎن ﮔﺸﺘﻪ ،ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »اﻟﺤﺎل ﺑﺮو ﭼﻮن ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻨﻢ ﺗﻮ را ﺑﺎز
ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ26 «.و ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺪ ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ او را ﻧﻘﺪی ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ او را آزاد ﺳﺎزد و از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﻣﮑﺮرا وی را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮد27 .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی دو ﺳﺎل ،ﭘﻮرﮐﯿﺆس ﻓﺴﺘﻮس،
ﺧﻠﯿﻔﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻠﯿﮑﺲ ﺷﺪ و ﻓﻠﯿﮑﺲ ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ ﯾﻬﻮد ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ را در زﻧﺪان ﮔﺬاﺷﺖ.
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ﭘﺲ ﭼﻮن ﻓﺴﺘﻮس ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز از ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﺑﻪ

اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺖ2 .و رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ و اﮐﺎﺑﺮ ﯾﻬﻮد ﻧﺰد او ﺑﺮ ﭘﻮﻟﺲ ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪو اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮده،
3ﻣﻨﺘﯽ ﺑﺮ وی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او را در راه ﺑﮑﺸﻨﺪ4 .اﻣﺎ
ﻓﺴﺘﻮس ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ« ،زﯾﺮا ﺧﻮد اراده داﺷﺖ ﺑﻪ زودی
آﻧﺠﺎ ﺑﺮود5 .و ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ،ﺑﺮ او ادﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ6 «.و ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده روز در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ آﻣﺪ و ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﭘﻮﻟﺲ را ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﻧﺪ7 .ﭼﻮن او
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﺮد او اﯾﺴﺘﺎده ،ﺷﮑﺎﯾﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﮔﺮان ﺑﺮ
ﭘﻮﻟﺲ آوردﻧﺪ وﻟﯽ اﺛﺒﺎت ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮد8 .او ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﻬﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ و ﻧﻪ
ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮ ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهام9 «.اﻣﺎ ﭼﻮن ﻓﺴﺘﻮس ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ ﯾﻬﻮد ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺪ ،در ﺟﻮاب ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻔﺖ:
»آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﯾﯽ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ در اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺣﮑﻢ ﺷﻮد؟« 10ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻔﺖ:
»در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻗﯿﺼﺮ اﯾﺴﺘﺎدهام ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﻦ ﺑﺸﻮد .ﺑﻪ ﯾﻬﻮد ﻫﯿﭻ ﻇﻠﻤﯽ ﻧﮑﺮدهام،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽداﻧﯽ11 .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻇﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،از ﻣﺮدن درﯾﻎ
ﻧﺪارم .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯽآورﻧﺪ اﺻﻠﯽ ﻧﺪارد ،ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺎرد .ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮ رﻓﻊ دﻋﻮی ﻣﯽﮐﻨﻢ12 «.آﻧﮕﺎه ﻓﺴﺘﻮس ﺑﻌﺪ از ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺷﻮرا
ﺟﻮاب داد» :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮ رﻓﻊ دﻋﻮی ﮐﺮدی؟ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﯿﺼﺮ ﺧﻮاﻫﯽ رﻓﺖ«.
13و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮور اﯾﺎم ﭼﻨﺪ ،اﻏﺮﯾﭙﺎس ﭘﺎدﺷﺎه و ﺑﺮﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﯿﺖ ﻓﺴﺘﻮس ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ
آﻣﺪﻧﺪ14 .و ﭼﻮن روزی ﺑﺴﯿﺎر در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻓﺴﺘﻮس ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﯿﺎن
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﯿﮑﺲ او را در ﺑﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ15 ،ﮐﻪ درﺑﺎره او وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪم ،رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﯾﻬﻮد ﻣﺮا ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ او داوری ﺷﻮد.
16در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ روﻣﯿﺎن را رﺳﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﺪی را ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻣﺪﻋﯽﻋﻠﯿﻪ،
ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺧﻮد را روﺑﺮو ﺷﻮد و او را ﻓﺮﺻﺖ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎی اﯾﺸﺎن را ﺟﻮاب ﮔﻮﯾﺪ17 .ﭘﺲ ﭼﻮن
اﯾﺸﺎن در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﯽدرﻧﮓ در روز دوم ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﻓﺮﻣﻮدم ﺗﺎ آن ﺷﺨﺺ را ﺣﺎﺿﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ18 .و ﻣﺪﻋﯿﺎﻧﺶ ﺑﺮﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎده ،از آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮدم ﻫﯿﭻ ادﻋﺎ ﺑﺮ وی ﻧﯿﺎوردﻧﺪ19 .ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺴﺄﻟﻪای ﭼﻨﺪ ﺑﺮ او اﯾﺮاد ﮐﺮدﻧﺪ درﺑﺎره ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد و در ﺣﻖ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ و ﭘﻮﻟﺲ
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او زﻧﺪه اﺳﺖ20 .و ﭼﻮن ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﮏ داﺷﺘﻢ ،از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ "آﯾﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮوی ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﯿﺼﻞ ﭘﺬﯾﺮد؟" 21وﻟﯽ ﭼﻮن ﭘﻮﻟﺲ رﻓﻊ دﻋﻮی
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اوﻏﺴﻄﺲ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﺎن دادم ﮐﻪ او را ﻧﮕﺎه ﺑﺪارﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﻗﯿﺼﺮ رواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ«.
22اﻏﺮﯾﭙﺎس ﺑﻪ ﻓﺴﺘﻮس ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﺑﺸﻨﻮم «.ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮدا او را
ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﻨﯿﺪ«.
23ﭘﺲ ﺑﺎﻣﺪادان ﭼﻮن اﻏﺮﯾﭙﺎس و ﺑﺮﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﺣﺸﻤﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ داراﻻﺳﺘﻤﺎع ﺑﺎ
ﻣﯿﻦﺑﺎﺷﯿﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺴﺘﻮس ﭘﻮﻟﺲ را ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ24 .آﻧﮕﺎه
ﻓﺴﺘﻮس ﮔﻔﺖ» :ای اﻏﺮﯾﭙﺎس ﭘﺎدﺷﺎه ،و ای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺣﻀﻮر دارﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره او ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﯾﻬﻮد ﭼﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ و ﭼﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮده ،از ﻣﻦ
ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﺴﺖ ﮐﻨﺪ25 .و ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﻣﻦ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ او ﻫﯿﭻ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ
ﻗﺘﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺧﻮد ﺑﻪ اوﻏﺴﻄﺲ رﻓﻊ دﻋﻮی ﮐﺮد ،اراده ﮐﺮدم ﮐﻪ او را ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ26 .و ﭼﻮن
ﭼﯿﺰی درﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ درﺑﺎره او ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﻣﺮﻗﻮم دارم ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ او را ﻧﺰد ﺷﻤﺎ و
ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ای اﻏﺮﯾﭙﺎس ﭘﺎدﺷﺎه آوردم ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺤﺺ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻨﮕﺎرم.
27زﯾﺮا ﻣﺮا ﺧﻼف ﻋﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﯿﺮی را ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ و ﺷﮑﺎﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اوﺳﺖ ﻣﻌﺮوض ﻧﺪارم«.
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اﻏﺮﯾﭙﺎس ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﯾﯽ «.ﭘﺲ ﭘﻮﻟﺲ

دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮده ،ﺣﺠﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد 2ﮐﻪ »ای اﻏﺮﯾﭙﺎس ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد را در
اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺣﺠﺖ ﺑﯿﺎورم ،درﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮد از ﻣﻦ ﻣﯽدارﻧﺪ.
3ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭼﻮن ﺗﻮ در ﻫﻤﻪ رﺳﻮم و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﯾﻬﻮد ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ،ﭘﺲ از ﺗﻮ ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ آﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ
ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮی4 .رﻓﺘﺎر ﻣﺮا از ﺟﻮاﻧﯽ ﭼﻮﻧﮑﻪ از اﺑﺘﺪا در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺴﺮ
ﻣﯽﺑﺮدم ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ 5و ﻣﺮا از اول ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﺎرﺳﺎﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺴﯽ ﻣﯽﺑﻮدم6 .واﻟﺤﺎل ﺑﻪﺳﺒﺐ اﻣﯿﺪ آن وﻋﺪهای ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﺟﺪاد ﻣﺎ
داد ،ﺑﺮ ﻣﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ7 .و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ دوازده ﺳﺒﻂ ﻣﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﺠﺪ و ﺟﻬﺪ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
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ﻣﺤﺾ اﻣﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ وﻋﺪه ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﯿﺪ ،ای اﻏﺮﯾﭙﺎس ﭘﺎدﺷﺎه ،ﯾﻬﻮد ﺑﺮ ﻣﻦ ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
»8ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﻣﺤﺎل ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺮدﮔﺎن را ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﺪ؟ 9ﻣﻦ ﻫﻢ در ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد
ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮدن واﺟﺐ اﺳﺖ10 ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﻢ
ﮐﺮدم و از رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ را در زﻧﺪان ﺣﺒﺲ ﻣﯽﮐﺮدم و ﭼﻮن
اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ ،در ﻓﺘﻮا ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺑﻮدم11 .و در ﻫﻤﻪ ﮐﻨﺎﯾﺲ ﺑﺎرﻫﺎ اﯾﺸﺎن را زﺣﻤﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪه،
ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﻔﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت دﯾﻮاﻧﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﻌﯿﺪ ﺗﻌﺎﻗﺐ
ﻣﯽﮐﺮدم12 .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت و اﺟﺎزت از رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﻣﯽرﻓﺘﻢ13 ،در
راه ،ای ﭘﺎدﺷﺎه ،در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﻧﻮری را از آﺳﻤﺎن دﯾﺪم ،درﺧﺸﻨﺪهﺗﺮ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻪ در دور ﻣﻦ و
رﻓﻘﺎﯾﻢ ﺗﺎﺑﯿﺪ14 .و ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﯾﻢ ،ﻫﺎﺗﻔﯽ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ" :ای ﺷﺎؤل ،ﺷﺎؤل ،ﭼﺮا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻣﯿﺨﻬﺎ ﻟﮕﺪ زدن دﺷﻮار اﺳﺖ".
15ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ" :ﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟" ﮔﻔﺖ" :ﻣﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ16 .و ﻟﯿﮑﻦ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮ ﭘﺎ ﺑﺎﯾﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪم ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺧﺎدم و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺮر ﮔﺮداﻧﻢ ﺑﺮ آن
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا در آﻧﻬﺎ دﯾﺪهای و ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ در آن ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ17 .و ﺗﻮ را رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻢ
داد از ﻗﻮم و از اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد18 ،ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﺎز ﮐﻨﯽ ﺗﺎ از
ﻇﻠﻤﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻮر و از ﻗﺪرت ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻣﯿﺮاﺛﯽ در ﻣﯿﺎن
ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ".
»19آن وﻗﺖ ای اﻏﺮﯾﭙﺎس ﭘﺎدﺷﺎه ،رؤﯾﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮرزﯾﺪم20 .ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺨﺴﺖ آﻧﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ در دﻣﺸﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و در اورﺷﻠﯿﻢ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﯾﻬﻮدﯾﻪ و اﻣﺖﻫﺎ را ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﻮدم
ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻋﻤﺎل ﻻﯾﻘﻪ ﺗﻮﺑﻪ را ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ21 .ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻫﻤﯿﻦ
اﻣﻮر ﯾﻬﻮد ﻣﺮا در ﻫﯿﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﮐﺮدﻧﺪ22 .اﻣﺎ از ﺧﺪا اﻋﺎﻧﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪم
و ﺧﺮد و ﺑﺰرگ را اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﺟﺰ آﻧﭽﻪ اﻧﺒﯿﺎ و ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
واﻗﻊ ﺷﻮد23 ،ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ زﺣﻤﺖ ﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻮﺑﺮ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮدﮔﺎن ﮔﺸﺘﻪ ،ﻗﻮم و اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮر
اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
24ﭼﻮن او ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﺣﺠﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽآورد ،ﻓﺴﺘﻮس ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﻮﻟﺲ
دﯾﻮاﻧﻪ ﻫﺴﺘﯽ! ﮐﺜﺮت ﻋﻠﻢ ﺗﻮ را دﯾﻮاﻧﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ!« 25ﮔﻔﺖ» :ای ﻓﺴﺘﻮس ﮔﺮاﻣﯽ ،دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ
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ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺨﻨﺎن راﺳﺘﯽ و ﻫﻮﺷﯿﺎری را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ26 .زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر او ﺑﻪ دﻟﯿﺮی ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،از اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮ او ﻣﺨﻔﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر در ﺧﻠﻮت واﻗﻊ ﻧﺸﺪ27 .ای اﻏﺮﯾﭙﺎس ﭘﺎدﺷﺎه ،آﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎ اﯾﻤﺎن آوردهای؟
ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن داری!« 28اﻏﺮﯾﭙﺎس ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻗﻠﯿﻞ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﺑﮕﺮدم؟« 29ﭘﻮﻟﺲ ﮔﻔﺖ» :از ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽداﺷﺘﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﯿﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺜﯿﺮ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ!«
30ﭼﻮن اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،ﭘﺎدﺷﺎه و واﻟﯽ و ﺑﺮﻧﯿﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﻠﺴﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ31 ،رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﯿﭻ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ﺣﺒﺲ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ32 «.و
اﻏﺮﯾﭙﺎس ﺑﻪ ﻓﺴﺘﻮس ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮ رﻓﻊ دﻋﻮی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮐﺮد ،او را آزاد ﮐﺮدن
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺑﻮد«.

27

ﭼﻮن ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ،ﭘﻮﻟﺲ و ﭼﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ

از ﺳﭙﺎه اﻏﺴﻄﺲ ﮐﻪ ﯾﻮﻟﯿﻮس ﻧﺎم داﺷﺖ ،ﺳﭙﺮدﻧﺪ2 .و ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ادراﻣﯿﺘﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﺎزم ﺑﻨﺎدر آﺳﯿﺎ ﺑﻮد،
ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﮐﻮچ ﮐﺮدﯾﻢ و ارﺳﺘﺮﺧﺲ از اﻫﻞ ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ از ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﻮد3 .روز دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺻﯿﺪون ﻓﺮود آﻣﺪﯾﻢ و ﯾﻮﻟﯿﻮس ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﻼﻃﻔﺖ ﻧﻤﻮده ،او را اﺟﺎزت داد ﮐﻪ ﻧﺰد دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد
رﻓﺘﻪ ،از اﯾﺸﺎن ﻧﻮازش ﯾﺎﺑﺪ4 .و از آﻧﺠﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،زﯾﺮ ﻗﭙﺮس ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد5 .و
از درﯾﺎی ﮐﻨﺎر ﻗﯿﻠﯿﻘﯿﻪ و ﭘﻤﻔﻠﯿﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺮای ﻟﯿﮑﯿﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ 6در آﻧﺠﺎ ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ ﮐﺸﺘﯽ
اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﻣﯽرﻓﺖ و ﻣﺎ را ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﮐﺮد7 .و ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﻗﻨﯿﺪس ﺑﻪ ﻣﺸﻘﺖ رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﭼﻮن ﺑﺎد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﻮد ،در زﯾﺮ ﮐﺮﯾﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻠﻤﻮﻧﯽ راﻧﺪﯾﻢ8 ،و
ﺑﻪ دﺷﻮاری از آﻧﺠﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ﺣﺴﻨﻪ ﻣﺴﻤﯽ و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻟﺴﺎﺋﯿﻪ اﺳﺖ
رﺳﯿﺪﯾﻢ.
9و ﭼﻮن زﻣﺎن ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪ و در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺳﻔﺮ درﯾﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺎم روزه
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد10 ،ﭘﻮﻟﺲ اﯾﺸﺎن را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدﻣﺎن ،ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺿﺮر و
ﺧﺴﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎر و ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ11 «.وﻟﯽ ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ ﻧﺎﺧﺪا
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و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﻮل ﭘﻮﻟﺲ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﻮد12 .و ﭼﻮن آن ﺑﻨﺪر ﻧﯿﮑﻮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ زﻣﺴﺘﺎن را در
آن ﺑﺴﺮ ﺑﺮﻧﺪ ،اﮐﺜﺮ ﭼﻨﺎن ﻣﺼﻠﺤﺖ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻓﯿﻨﯿﮑﺲ رﺳﺎﻧﯿﺪه ،زﻣﺴﺘﺎن را در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺑﻨﺪری اﺳﺖ از ﮐﺮﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻐﺮب ﺟﻨﻮﺑﯽ
و ﻣﻐﺮب ﺷﻤﺎﻟﯽ13 .و ﭼﻮن ﻧﺴﯿﻢ ﺟﻨﻮﺑﯽ وزﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮﯾﺶ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻟﻨﮕﺮ ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ و از ﮐﻨﺎره ﮐﺮﯾﺖ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ14 .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎدی ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ آن را
اورﮐﻠﯿﺪون ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ از ﺑﺎﻻی آن زدن ﮔﺮﻓﺖ15 .در ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺸﺘﯽ رﺑﻮده ﺷﺪه ،رو ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺎد
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻬﺎد .ﭘﺲ آن را از دﺳﺖ داده ،ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر راﻧﺪه ﺷﺪﯾﻢ16 .ﭘﺲ در زﯾﺮ ﺟﺰﯾﺮهای ﮐﻪ ﮐﻠﻮدی
ﻧﺎم داﺷﺖ ،دوان دوان رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﻪ دﺷﻮاری زورق را در ﻗﺒﺾ ﺧﻮد آوردﯾﻢ17 .و آن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و
ﻣﻌﻮﻧﺎت را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻮده ،ﮐﻤﺮ ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﮕﺰار ﺳﯿﺮﺗﺲ ﻓﺮو روﻧﺪ،
ﺣﺒﺎل ﮐﺸﺘﯽ را ﻓﺮو ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ18 .و ﭼﻮن ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،روز دﯾﮕﺮ،
ﺑﺎر ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ19 .و روز ﺳﻮم ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد آﻻت ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﻪ درﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ20 .و
ﭼﻮن روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر آﻓﺘﺎب و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ اﻣﯿﺪ
ﻧﺠﺎت ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
21و ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ،ﭘﻮﻟﺲ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﯾﺴﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدﻣﺎن ،ﻧﺨﺴﺖ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،از ﮐﺮﯾﺖ ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺿﺮر و ﺧﺴﺮان را ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ22 .اﮐﻨﻮن
ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺿﺮری ﺑﻪ ﺟﺎن ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ23 .زﯾﺮا ﮐﻪ دوش ،ﻓﺮﺷﺘﻪ آن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ از آن او ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﺪﻣﺖ او را ﻣﯽﮐﻨﻢ،
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه24 ،ﮔﻔﺖ" :ای ﭘﻮﻟﺲ ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎش زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ در ﺣﻀﻮر ﻗﯿﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮی .و
اﯾﻨﮏ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺴﻔﺮان ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ25 ".ﭘﺲ ای ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻤﺎن
دارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ،واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ26 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺰﯾﺮهای ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ«.
27و ﭼﻮن ﺷﺐ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺷﺪ و ﻫﻨﻮز در درﯾﺎی ادرﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،در ﻧﺼﻒ
ﺷﺐ ﻣﻼﺣﺎن ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ28 .ﭘﺲ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﮐﺮده ،ﺑﯿﺴﺖ ﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .و
ﻗﺪری ﭘﯿﺸﺘﺮ رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎز ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﮐﺮده ،ﭘﺎﻧﺰده ﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ29 .و ﭼﻮن ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺨﺮهﻫﺎ
ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ ،از ﭘﺸﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﭼﻬﺎر ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺗﻤﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ روز ﺷﻮد30 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﻼﺣﺎن ﻗﺼﺪ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ و زورق را ﺑﻪ درﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻟﻨﮕﺮﻫﺎ را از ﭘﯿﺶ ﮐﺸﺘﯽ
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ﺑﮑﺸﻨﺪ31 ،ﭘﻮﻟﺲ ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ و ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن را ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﯾﻨﻬﺎ در ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﺒﺎﺷﺪ32 «.آﻧﮕﺎه ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎی زورق را ﺑﺮﯾﺪه ،ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻔﺘﺪ.
33ﭼﻮن روز ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ از ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز
روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪه و ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرده ،ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪهاﯾﺪ34 .ﭘﺲ اﺳﺘﺪﻋﺎی ﻣﻦ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﯾﯽ از ﺳﺮ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد35 «.اﯾﻦ ﺑﮕﻔﺖ و در ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ ﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮔﻔﺖ و ﭘﺎره ﮐﺮده ،ﺧﻮردن
ﮔﺮﻓﺖ36 .ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﻗﻮﯾﺪل ﮔﺸﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻏﺬا ﺧﻮردﻧﺪ37 .و ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻔﻮس در ﮐﺸﺘﯽ دوﯾﺴﺖ و ﻫﻔﺘﺎد و
ﺷﺶ ﺑﻮدﯾﻢ38 .ﭼﻮن از ﻏﺬا ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻨﺪم را ﺑﻪ درﯾﺎ رﯾﺨﺘﻪ ،ﮐﺸﺘﯽ را ﺳﺒﮏ ﮐﺮدﻧﺪ39 .اﻣﺎ ﭼﻮن
روز روﺷﻦ ﺷﺪ ،زﻣﯿﻦ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ؛ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻠﯿﺠﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻃﯽای داﺷﺖ .ﭘﺲ رأی زدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد ،ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺮ آن ﺑﺮاﻧﻨﺪ40 .و ﺑﻨﺪ ﻟﻨﮕﺮﻫﺎ را ﺑﺮﯾﺪه ،آﻧﻬﺎ را در درﯾﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎی
ﺳﮑﺎن را ﺑﺎز ﮐﺮده ،و ﺑﺎدﺑﺎن را ﺑﺮای ﺑﺎد ﮔﺸﺎده ،راه ﺳﺎﺣﻞ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ41 .اﻣﺎ ﮐﺸﺘﯽ را درﻣﺠﻤﻊ
ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎب راﻧﺪه ،ﻣﻘﺪم آن ﻓﺮو ﺷﺪه ،ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺆﺧﺮش از ﻟﻄﻤﻪ اﻣﻮاج درﻫﻢ
ﺷﮑﺴﺖ42 .آﻧﮕﺎه ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ ﺷﻨﺎ ﮐﺮده ،ﺑﮕﺮﯾﺰد43 .ﻟﯿﮑﻦ
ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را از اﯾﻦ اراده ﺑﺎز داﺷﺖ و ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﻨﺎوری
داﻧﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ درﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ رﺳﺎﻧﺪ44 .و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﺘﻬﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﮐﺸﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
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و ﭼﻮن رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﻠﯿﻄﻪ ﻧﺎم دارد2 .و آن ﻣﺮدﻣﺎن

ﺑﺮﺑﺮی ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﻼﻃﻔﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺑﺎران ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ و ﺳﺮﻣﺎ آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ3 .ﭼﻮن ﭘﻮﻟﺲ ﻣﻘﺪاری ﻫﯿﺰم ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ،ﺑﺮ آﺗﺶ ﻣﯽﻧﻬﺎد ،ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺣﺮارت ،اﻓﻌﯽای
ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﺮ دﺳﺘﺶ ﭼﺴﭙﯿﺪ4 .ﭼﻮن ﺑﺮﺑﺮﯾﺎن ﺟﺎﻧﻮر را از دﺳﺘﺶ آوﯾﺨﺘﻪ دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻼﺷﮏ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ،ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از درﯾﺎ رﺳﺖ ،ﻋﺪل ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ زﯾﺴﺖ
ﮐﻨﺪ5 «.اﻣﺎ آن ﺟﺎﻧﻮر را در آﺗﺶ اﻓﮑﻨﺪه ،ﻫﯿﭻ ﺿﺮر ﻧﯿﺎﻓﺖ6 .ﭘﺲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او آﻣﺎس ﮐﻨﺪ ﯾﺎ
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ﺑﻐﺘﻪ اﻓﺘﺎده ،ﺑﻤﯿﺮد .وﻟﯽ ﭼﻮن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺿﺮری ﺑﺪو ﻧﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ.
7و در آن ﻧﻮاﺣﯽ ،اﻣﻼک رﺋﯿﺲ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻪ ﭘﻮﺑﻠﯿﻮس ﻧﺎم داﺷﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮد ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﺳﻪ روز ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد8 .از ﻗﻀﺎ ﭘﺪر ﭘﻮﺑﻠﯿﻮس را رﻧﺞ ﺗﺐ و اﺳﻬﺎل ﻋﺎرض
ﺷﺪه ،ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﭘﻮﻟﺲ ﻧﺰد وی آﻣﺪه و دﻋﺎ ﮐﺮده ودﺳﺖ ﺑﺮ او ﮔﺬارده ،او را ﺷﻔﺎ داد9 .و ﭼﻮن
اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﯾﻀﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﺪه ،ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ10 .و اﯾﺸﺎن ﻣﺎ را اﮐﺮام ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن رواﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،آﻧﭽﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
11و ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺟﻮزا داﺷﺖ و زﻣﺴﺘﺎن را در ﺟﺰﯾﺮه
ﺑﺴﺮ ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﺳﻮار ﺷﺪﯾﻢ12 .و ﺑﻪ ﺳﺮاﮐﻮس ﻓﺮود آﻣﺪه ،ﺳﻪ روز ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ13 .و از آﻧﺠﺎ دور
زده ،ﺑﻪ رﯾﻐﯿﻮن رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روز ﺑﺎد ﺟﻨﻮﺑﯽ وزﯾﺪه ،روز دوم وارد ﭘﻮﻃﯿﻮﻟﯽ ﺷﺪﯾﻢ14 .و در
آﻧﺠﺎ ﺑﺮادران ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺣﺴﺐ ﺧﻮاﻫﺶ اﯾﺸﺎن ﻫﻔﺖ روز ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ روم آﻣﺪﯾﻢ15 .و ﺑﺮادران
آﻧﺠﺎ ﭼﻮن از اﺣﻮال ﻣﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻮرﻧﺎﭘﯿﻮس و ﺳﻪدﮐﺎن .و ﭘﻮﻟﺲ
ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را دﯾﺪ ،ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻧﻤﻮده ،ﻗﻮﯾﺪل ﮔﺸﺖ16 .و ﭼﻮن ﺑﻪ روم رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﯾﻮزﺑﺎﺷـﯽ
زﻧﺪاﻧﯿـﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮدار اﻓﻮاج ﺧﺎﺻﻪ ﺳﭙﺮد .اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺲ را اﺟـﺎزت دادﻧـﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﭙﺎﻫﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ او ﻣﯽﮐﺮد ،در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ.
17و ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ،ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﻬﻮد را ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﭼﻮن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای
ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ ،ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻼف ﻗﻮم و رﺳﻮم اﺟﺪاد ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺮا در
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی روﻣﯿﺎن ﺳﭙﺮدﻧﺪ18 .اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺤﺺ ﭼﻮن در ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻋﻠﺖ ﻗﺘﻞ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،اراده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ19 .وﻟﯽ ﭼﻮن ﯾﻬﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮ رﻓﻊ
دﻋﻮی ﮐﺮدم ،ﻧﻪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ از اﻣﺖ ﺧﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ20 .اﮐﻨﻮن ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺷﻤﺎ را ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﻨﻢ و ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ اﻣﯿﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺪﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪم21 «.وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻫﯿﭻ
ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﺣﻖ ﺗﻮ از ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ از ﺑﺮادراﻧﯽ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺧﺒﺮی ﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﺪی
درﺑﺎره ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ22 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ داﻧﺴﺘﯿﻢ از ﺗﻮ ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻮ را ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ زﯾﺮا ﻣﺎ را ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ را در ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ«.
23ﭘﺲ ﭼﻮن روزی ﺑﺮای وی ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺰد او ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺷﻬﺎدت داده ،ﺷﺮح ﻣﯽﻧﻤﻮد و از ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ و اﻧﺒﯿﺎ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺎم درﺑﺎره
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ﻋﯿﺴﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺠﺖ ﻣﯽﮐﺮد24 .ﭘﺲ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ25 .و
ﭼﻮن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از او ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺨﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ »روحاﻟﻘﺪس ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﻣﺎ ﻧﯿﮑﻮ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده26 ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ "ﻧﺰد اﯾﻦ
ﻗﻮم رﻓﺘﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ و ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ؛ 27زﯾﺮا دل اﯾﻦ ﻗﻮم ﻏﻠﯿﻆ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﻫﻢ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دل ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن
را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﻢ28 ".ﭘﺲ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎد ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﺪا ﻧﺰد اﻣﺖﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ«.
29ﭼﻮن اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎن رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ30 .اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺲ دو
ﺳﺎل ﺗﻤﺎم در ﺧﺎﻧﻪ اﺟﺎرهای ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد وی ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ31 .و ﺑﻪ
ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل دﻟﯿﺮی در اﻣﻮر ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻣﯽداد.
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رﺳﺎﻟﻪ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ روﻣﯿﺎن
1

ﭘﻮﻟﺲ ،ﻏﻼم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و رﺳﻮل ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و ﺟﺪا ﻧﻤﻮده ﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﺠﯿﻞ

ﺧﺪا2 ،ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً وﻋﺪه آن را داده ﺑﻮد ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ اﻧﺒﯿﺎی ﺧﻮد در ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﻪ3 ،درﺑﺎره ﭘﺴﺮ ﺧﻮد
ﮐﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﺟﺴﻢ از ﻧﺴﻞ داود ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ4 ،و ﺑﺤﺴﺐ روح ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻮت ﻣﻌﺮوف
ﮔﺮدﯾﺪ از ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮدﮔﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ5 ،ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻓﯿﺾ و رﺳﺎﻟﺖ را ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺑﺮای
اﻃﺎﻋﺖ اﯾﻤﺎن در ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ او6 ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﯿﺪ7 ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﻪ در روم ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺪا و ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و ﻣﻘﺪﺳﯿﺪ ،ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘﯽ از
ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﻣﺎ ﺧﺪا و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
8اول ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ درﺑﺎره ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ
در ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ 9زﯾﺮا ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ روح ﺧﻮد در اﻧﺠﯿﻞ ﭘﺴﺮش ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﺮا ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﻤﺎ را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ10 ،و داﺋﻤﺎً در دﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺴﺄﻟﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﻵن آﺧﺮ ﺑﻪ اراده ﺧﺪا ﺳﻌﺎدت ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ11 .زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎر اﺷﺘﯿﺎق دارم ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺗﺎ ﻧﻌﻤﺘﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻮار ﺑﮕﺮدﯾﺪ12 ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯽ
ﯾﺎﺑﯿﻢ از اﯾﻤﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،اﯾﻤﺎن ﻣﻦ و اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ13 .ﻟﮑﻦ ای ﺑﺮادران ،ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ
از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮑﺮراً اراده آﻣﺪن ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﮐﺮدم و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪم ﺗﺎ ﺛﻤﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻢ در ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺖﻫﺎ14 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و ﺑﺮﺑﺮﯾﺎن و ﺣﮑﻤﺎ و ﺟﻬﻼ را ﻫﻢ ﻣﺪﯾﻮﻧﻢ15 .ﭘﺲ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻘﺪر ﻃﺎﻗﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻌﺪم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در روم ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺸﺎرت دﻫﻢ16 .زﯾﺮا ﮐﻪ از
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﺎر ﻧﺪارم ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻗﻮت ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورد ،اول ﯾﻬﻮد و
ﭘﺲ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ17 ،ﮐﻪ در آن ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯽﺷﻮد ،از اﯾﻤﺎن ﺗﺎ اﯾﻤﺎن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﺎدل ﺑﻪ اﯾﻤﺎن زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
18زﯾﺮا ﻏﻀﺐ ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ ﻫﺮ ﺑﯽدﯾﻨﯽ و ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﺳﺘﯽ
را در ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﺑﺎز ﻣﯽدارﻧﺪ19 .ﭼﻮﻧﮑﻪ آﻧﭽﻪ از ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ ،در اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺧﺪا
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آن را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ20 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎدﯾﺪه او ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮت ﺳﺮﻣﺪی و اﻟﻮﻫﯿﺘﺶ از
ﺣﯿﻦ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی او ﻓﻬﻤﯿﺪه و دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﻋﺬری ﻧﺒﺎﺷﺪ21 .زﯾﺮا ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺧﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ او را ﭼﻮن ﺧﺪا ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﺷﮑﺮ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﯿﺎﻻت ﺧﻮد ﺑﺎﻃﻞ
ﮔﺮدﯾﺪه ،دل ﺑﯽﻓﻬﻢ اﯾﺸﺎن ﺗﺎرﯾﮏ ﮔﺸﺖ22 .ادﻋﺎی ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺣﻤﻖ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ23 .و ﺟﻼل
ﺧﺪای ﻏﯿﺮﻓﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧﯽ و ﻃﯿﻮر و ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﺣﺸﺮات ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ24 .ﻟﻬﺬا ﺧﺪا
ﻧﯿﺰ اﯾﺸﺎن را در ﺷﻬﻮات دل ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﺪﻧﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را
ﺧﻮار ﺳﺎزﻧﺪ25 ،ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺣﻖ ﺧﺪا را ﺑﻪ دروغ ﻣﺒﺪل ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺒﺎدت و ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮق را
ﺑﻪ ﻋﻮض ﺧﺎﻟﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﻣﺘﺒﺎرک اﺳﺖ .آﻣﯿﻦ.
26از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﻮﺳﻬﺎی ﺧﺒﺎﺛﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ زﻧﺎﻧﺸﺎن ﻧﯿﺰ
ﻋﻤﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﻼف ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ27 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدان ﻫﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮده ،از ﺷﻬﻮات ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺮد ﺑﺎ ﻣﺮد ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ
ﺷﺪه ،ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺳﺰاوار ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮد را در ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ28 .و ﭼﻮن روا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا را در داﻧﺶ ﺧﻮد
ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ،ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺮدود واﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ29 .ﻣﻤﻠﻮ از ﻫﺮ
ﻧﻮع ﻧﺎراﺳﺘﯽ و ﺷﺮارت و ﻃﻤﻊ و ﺧﺒﺎﺛﺖ؛ ﭘﺮ از ﺣﺴﺪ و ﻗﺘﻞ و ﺟﺪال و ﻣﮑﺮ و ﺑﺪﺧﻮﯾﯽ؛  30ﻏﻤﺎزان و
ﻏﯿﺒﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و اﻫﺎﻧﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺘﮑﺒﺮان و ﻻﻓﺰﻧﺎن و ﻣﺒﺪﻋﺎن ﺷﺮ و ﻧﺎﻣﻄﯿﻌﺎن
واﻟﺪﯾﻦ؛ 31ﺑﯽﻓﻬﻢ و ﺑﯽوﻓﺎ و ﺑﯽاﻟﻔﺖ و ﺑﯽرﺣﻢ32 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺼﺎف ﺧﺪا را ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻧﯿﺰ ﺧﻮش ﻣﯽدارﻧﺪ.

2

ﻟﻬﺬا ای آدﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻋﺬری ﻧﺪاری زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ

دﯾﮕﺮی ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﻓﺘﻮا ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽدﻫﯽ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽآوری2 .و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﺪا ﺑﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ3 .ﭘﺲ ای آدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺧﻮد ﻫﻤﺎن را ﻣﯽﮐﻨﯽ ،آﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮی ﮐﻪ ﺗﻮ از ﺣﮑﻢ ﺧﺪا
ﺧﻮاﻫﯽ رﺳﺖ؟ 4ﯾﺎ آﻧﮑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺻﺒﺮ و ﺣﻠﻢ او را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﺷﻤﺎری و ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ؟ 5و ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻗﺴﺎوت و دل ﻧﺎﺗﻮﺑﻪﮐﺎر ﺧﻮد ،ﻏﻀﺐ را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮد در روز ﻏﻀﺐ و ﻇﻬﻮر داوری ﻋﺎدﻟﻪ ﺧﺪا 6ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﺪ داد:
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7اﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ در اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﻼل و اﮐﺮام و ﺑﻘﺎﯾﻨﺪ ،ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ را؛ 8و اﻣﺎ ﺑﻪ
اﻫﻞ ﺗﻌﺼﺐ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ راﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻄﯿﻊ ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ 9و ﻋﺬاب و
ﺿﯿﻖ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﻔﺲ ﺑﺸﺮی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺪی ﻣﯽﺷﻮد ،اول ﺑﺮ ﯾﻬﻮد و ﭘﺲ ﺑﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ؛ 10ﻟﮑﻦ ﺟﻼل و
اﮐﺮام و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮ ﯾﻬﻮد و ﺑﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ.
11زﯾﺮا ﻧﺰد ﺧﺪا ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﯿﺴﺖ12 .زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯽﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺰ
ﻫﻼک ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ13 .از آن ﺟﻬﺖ
ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻋﺎدل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ14 .زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺎه اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺠﺎ آرﻧﺪ ،اﯾﻨﺎن
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ15 ،ﭼﻮﻧﮑﻪ از اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻞ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺮ دل اﯾﺸﺎن ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ و ﺿﻤﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﺪ و اﻓﮑﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎ
ﻣﺬﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻋﺬر ﻣﯽآورﻧﺪ16 ،در روزی ﮐﻪ ﺧﺪا رازﻫﺎی ﻣﺮدم را داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ
وﺳﺎﻃﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺸﺎرت ﻣﻦ.
17ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ ﯾﻬﻮد ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﻓﺨﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ،
18و اراده او را ﻣﯽداﻧﯽ و از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﭼﯿﺰﻫﺎی اﻓﻀﻞ را ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﯽ19 ،و ﯾﻘﯿﻦ داری ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻫﺎدی ﮐﻮران و ﻧﻮر ﻇﻠﻤﺘﯿﺎن 20و ﻣﺆدب ﺟﺎﻫﻼن و ﻣﻌﻠﻢ اﻃﻔﺎل ﻫﺴﺘﯽ و در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺻﻮرت
ﻣﻌﺮﻓﺖ و راﺳﺘﯽ را داری21 ،ﭘﺲ ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﯽ ،ﭼﺮا ﺧﻮد را ﻧﻤﯽآﻣﻮزی؟ و
وﻋﻆ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ دزدی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ ﺧﻮد دزدی ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ 22و از زﻧﺎ ﮐﺮدن ﻧﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،آﯾﺎ ﺧﻮد
زاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ؟ و از ﺑﺘﻬﺎ ﻧﻔﺮت داری ،آﯾﺎ ﺧﻮد ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ را ﻏﺎرت ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ 23و ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻓﺨﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯽ ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪا را اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ 24زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ
اﺳﻢ ﺧﺪا را ﮐﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ25 .زﯾﺮا ﺧﺘﻨﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﺎﯾﯽ .اﻣﺎ اﮔﺮ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺧﺘﻨﻪ ﺗﻮ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯽ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ26 .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯽ ،اﺣﮑﺎم
ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻧﮕﺎه دارد ،آﯾﺎ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯽ او ﺧﺘﻨﻪ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ 27و ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺮﯾﻌﺖ
را ﺑﺠﺎ آرد ،ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺘﺐ و ﺧﺘﻨﻪ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﯽ28 .زﯾﺮا آﻧﮑﻪ
در ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻬﻮدی ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﭽﻪ در ﻇﺎﻫﺮ در ﺟﺴﻢ اﺳﺖ ،ﺧﺘﻨﻪ ﻧﯽ29 .ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻬﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺘﻨﻪ آﻧﮑﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در روح ﻧﻪ در ﺣﺮف ﮐﻪ ﻣﺪح آن ﻧﻪ از اﻧﺴﺎن ﺑﻠﮑﻪ از
ﺧﺪاﺳﺖ.
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ﭘﺲ ﺑﺮﺗﺮی ﯾﻬﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﯾﺎ از ﺧﺘﻨﻪ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه؟ 2ﺑﺴﯿﺎر از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ؛ اول

آﻧﮑﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮐﻼم ﺧﺪا اﻣﺎﻧﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ3 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ
ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن اﻣﺎﻧﺖ ﺧﺪا را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺳﺎزد؟ 4ﺣﺎﺷﺎ! ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪا راﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ اﻧﺴﺎن دروﻏﮕﻮ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ» :ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﺼَﺪق ﺷﻮی و در داوری ﺧﻮد ﻏﺎﻟﺐ آﯾﯽ«.
5ﻟﮑﻦ اﮔﺮ ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﻣﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺧﺪا ﻇﺎﻟﻢ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻏﻀﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﺑﻄﻮر اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ6 .ﺣﺎﺷﺎ! در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ را داوری
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ 7زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﻪ دروغ ﻣﻦ ،راﺳﺘﯽ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺟﻼل او اﻓﺰون ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ﭼﻮن ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺣﮑﻢ ﺷﻮد؟ 8و ﭼﺮا ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ اﻓﺘﺮا ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﺑﺪی ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد؟ ﮐﻪ ﻗﺼﺎص اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻧﺼﺎف اﺳﺖ.
9ﭘﺲ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮی دارﯾﻢ؟ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ! زﯾﺮا ﭘﯿﺶ ادﻋﺎ وارد آوردﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﻬﻮد
و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ10 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ »ﮐﺴﯽ ﻋﺎدل ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻧﯽ.
11ﮐﺴﯽ ﻓﻬﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺴﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ12 .ﻫﻤﻪ ﮔﻤﺮاه و ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری
ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻧﯽ13 .ﮔﻠﻮی اﯾﺸﺎن ﮔﻮر ﮔﺸﺎده اﺳﺖ و ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .زﻫﺮ ﻣﺎر در
زﯾﺮ ﻟﺐ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ14 ،و دﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﭘﺮ از ﻟﻌﻨﺖ و ﺗﻠﺨﯽ اﺳﺖ15 .ﭘﺎﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻦ
ﺷﺘﺎﺑﺎن اﺳﺖ16 .ﻫﻼﮐﺖ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ در ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ17 ،و ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
18ﺧﺪا ﺗﺮﺳﯽ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ«.
19اﻵن آﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ دﻫﺎﻧﯽ
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ زﯾﺮ ﻗﺼﺎص ﺧﺪا آﯾﻨﺪ20 .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻫﯿﭻ ﺑﺸﺮی در
ﺣﻀﻮر او ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﺷﺮﯾﻌﺖ داﻧﺴﺘﻦ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.
21ﻟﮑﻦ اﻟﺤﺎل ﺑﺪون ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮرات و اﻧﺒﯿﺎ ﺑﺮ آن
ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ 22ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ و ﮐﻞ آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ23 ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ واز ﺟﻼل ﺧﺪا ﻗﺎﺻﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ24 ،و ﺑﻪ ﻓﯿﺾ او ﻣﺠﺎﻧﺎً ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ آن ﻓﺪﯾﻪای ﮐﻪ در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ
اﺳﺖ25 .ﮐﻪ ﺧﺪا او را از ﻗﺒﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻔﺎره ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻤﺎن بوﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮن او ﺗﺎ آﻧﮑﻪ
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ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد ،ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻓﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺳﺎﺑﻖ در ﺣﯿﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺪا26 ،ﺑﺮای اﻇﻬﺎر
ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﺎ او ﻋﺎدل ﺷﻮد و ﻋﺎدل ﺷﻤﺎرد ﻫﺮﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻤﺎن آورد.
27ﭘﺲ ﺟﺎی ﻓﺨﺮ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ! ﺑﻪ ﮐﺪام ﺷﺮﯾﻌﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ
اﻋﻤﺎل؟ ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﯾﻤﺎن28 .زﯾﺮا ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻣﺤﺾ
اﯾﻤﺎن ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد29 .آﯾﺎ او ﺧﺪای ﯾﻬﻮد اﺳﺖ ﻓﻘﻂ؟ ﻣﮕﺮ ﺧﺪای اﻣﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ
ﺧﺪای اﻣﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ30 .زﯾﺮا واﺣﺪ اﺳﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺧﺘﻨﻪ را از اﯾﻤﺎن ،و ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن را ﺑﻪ
اﯾﻤﺎن ﻋﺎدل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺮد31 .ﭘﺲ آﯾﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ؟ ﺣﺎﺷﺎ! ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ را
اﺳﺘﻮار ﻣﯽدارﯾﻢ.
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ﭘﺲ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﺟﺴﻢ ﯾﺎﻓﺖ؟ 2زﯾﺮا اﮔﺮ

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪ ،ﺟﺎی ﻓﺨﺮ دارد اﻣﺎ ﻧﻪ در ﻧﺰد ﺧﺪا3 .زﯾﺮا ﮐﺘﺎب ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
»اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آورد و آن ﺑﺮای او ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ«.
4ﻟﮑﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺰدش ﻧﻪ از راه ﻓﯿﺾ ﺑﻠﮑﻪ از راه ﻃﻠﺐ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد5 .و اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻤﺎن آورد ﺑﻪ او ﮐﻪ ﺑﯽدﯾﻨﺎن را ﻋﺎدل ﻣﯽﺷﻤﺎرد ،اﯾﻤﺎن او
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد6 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ داود ﻧﯿﺰ ﺧﻮشﺣﺎﻟﯽ آن ﮐﺲ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای او
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽدارد ،ﺑﺪون اﻋﻤﺎل»7 :ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﯾﺎی اﯾﺸﺎن آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪ و
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮر ﮔﺮدﯾﺪ؛ 8ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ وی ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﺪ«.
9ﭘﺲ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﻫﻞ ﺧﺘﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن ﻧﯿﺰ؟ زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﯾﻤﺎن
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺸﺖ10 .ﭘﺲ در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او در ﺧﺘﻨﻪ ﺑﻮد ﯾﺎ
در ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯽ؟ در ﺧﺘﻨﻪ ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯽ؛ 11و ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺘﻨﻪ را ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ آن
ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯽ داﺷﺖ ،ﺗﺎ او ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن را ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ ﭘﺪر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ
ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد؛ 12و ﭘﺪر اﻫﻞ ﺧﺘﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﻮﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺳﺎﻟﮏ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ آﺛﺎر اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯽ داﺷﺖ.
13زﯾﺮا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ذرﯾﺖ او ،وﻋﺪهای ﮐﻪ او وارث ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،از ﺟﻬﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ
داده ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﻤﺎن14 .زﯾﺮا اﮔﺮ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ وارث ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻤﺎن ﻋﺎﻃﻞ ﺷﺪ و وﻋﺪه
ﮐﺘﺎب روﻣﯿﺎن  /ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

1633

ﺑﺎﻃﻞ15 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻀﺐ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺠﺎوز ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ16 .و
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ از اﯾﻤﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺾ ﻓﯿﺾ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ وﻋﺪه ﺑﺮای ﻫﻤﮕﯽ ذرﯾﺖ اﺳﺘﻮار ﺷﻮد ﻧﻪ ﻣﺨﺘﺺ
ﺑﻪ ذرﯾﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ذرﯾﺖ اﯾﻤﺎﻧﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ اﺳﺖ)17 ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮ را ﭘﺪر اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪام( ،در ﺣﻀﻮر آن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورد ﮐﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را
زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺎﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؛ 18ﮐﻪ او در ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻤﺎن آورد ﺗﺎ ﭘﺪر
اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻮد ،ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ »ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد19 «.و در اﯾﻤﺎن ﮐﻢ
ﻗﻮت ﻧﺸﺪه ،ﻧﻈﺮ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد ﮐﻪ در آن وﻗﺖ ﻣﺮده ﺑﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ
رﺣﻢ ﻣﺮده ﺳﺎره20 .و در وﻋﺪه ﺧﺪا از ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ ﺷﮏ ﻧﻨﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻮیاﻻﯾﻤﺎن ﮔﺸﺘﻪ ،ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ
ﻧﻤﻮد21 ،و ﯾﻘﯿﻦ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻓﺎی وﻋﺪه ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر اﺳﺖ22 .و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮای او ﻋﺪاﻟﺖ
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ23 .وﻟﮑﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای وی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮای او ﻓﻘﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ24 ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻤﺎن آورﯾﻢ ﺑﻪ او ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ را از ﻣﺮدﮔﺎن
ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ25 ،ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻋﺎدل ﺷﺪن ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪه ﺷﺪ.

5

ﭘﺲ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪﯾﻢ ،ﻧﺰد ﺧﺪا ﺳﻼﻣﺘﯽ دارﯾﻢ ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ2 ،ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ او دﺧﻮل ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﺎن در آن ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ در
آن ﭘﺎﯾﺪارﯾﻢ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺟﻼل ﺧﺪا ﻓﺨﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ3 .و ﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎ ﻫﻢ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺻﺒﺮ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ4 ،و ﺻﺒﺮ اﻣﺘﺤﺎن را و اﻣﺘﺤﺎن اﻣﯿﺪ را5 .و اﻣﯿﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮﻣﺴﺎری ﻧﻤﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا در دﻟﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﺷﺪ
رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ6 .زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدﯾﻢ ،در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﺑﯿﺪﯾﻨﺎن
وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ7 .زﯾﺮا ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل ﮐﺴﯽ ﺑﻤﯿﺮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در راه ﻣﺮد ﻧﯿﮑﻮ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺮأت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد8 .ﻟﮑﻦ ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ از اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺴﯿﺢ در راه ﻣﺎ ﻣﺮد9 .ﭘﺲ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻵن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن او
ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ او از ﻏﻀﺐ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ10 .زﯾﺮا اﮔﺮ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ ﻣﺮگ ﭘﺴﺮش ﺑﺎ ﺧﺪا ﺻﻠﺢ داده ﺷﺪﯾﻢ ،ﭘﺲ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ﺻﻠﺢ ﯾﺎﻓﺘﻦ
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ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ ﺣﯿﺎت او ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ11 .و ﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﺪا ﻫﻢ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ او اﻵن ﺻﻠﺢ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ.
12ﻟﻬﺬا ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ ﯾﮏ آدم ﮔﻨﺎه داﺧﻞ ﺟﻬﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﻮت؛ و ﺑﻪ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮت ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻃﺎری ﮔﺸﺖ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﻧﺪ13 .زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﮔﻨﺎه
در ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﻮد ،ﻟﮑﻦ ﮔﻨﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ14 .ﺑﻠﮑﻪ از آدم ﺗﺎ ﻣﻮﺳﯽ
ﻣﻮت ﺗﺴﻠﻂ ﻣﯽداﺷﺖ ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﺠﺎوز آدم ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ15 .و ﻧﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻄﺎ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻌﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺎی ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﺮدﻧﺪ ،ﭼﻘﺪر زﯾﺎده ﻓﯿﺾ ﺧﺪا و آن ﺑﺨﺸﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ،
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺰون ﮔﺮدﯾﺪ16 .و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ از ﯾﮏ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺳﺮ زد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺎﺷﺪ؛
زﯾﺮا ﺣﮑﻢ ﺷﺪ از ﯾﮏ ﺑﺮای ﻗﺼﺎص ﻟﮑﻦ ﻧﻌﻤﺖ از ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ رﺳﯿﺪ17 .زﯾﺮا اﮔﺮ
ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺧﻄﺎی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و ﺑﻮاﺳﻄﻪ آن ﯾﮏ ﻣﻮت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد ،ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺰوﻧﯽ ﻓﯿﺾ
و ﺑﺨﺸﺶ ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،در ﺣﯿﺎت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ.
18ﭘﺲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻄﺎ ﺣﮑﻢ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮای ﻗﺼﺎص ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺨﺸﺶ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﯿﺎت19 .زﯾﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ از
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺴﯿﺎری ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺴﯿﺎری ﻋﺎدل
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ20 .اﻣﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺎ زﯾﺎده ﺷﻮد .ﻟﮑﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه زﯾﺎده ﮔﺸﺖ،
ﻓﯿﺾ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰون ﮔﺮدﯾﺪ21 .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻨﺎه در ﻣﻮت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﯿﺾ ﻧﯿﺰ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ.

6

ﭘﺲ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ؟ آﯾﺎ در ﮔﻨﺎه ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﯿﺾ اﻓﺰون ﮔﺮدد؟ 2ﺣﺎﺷﺎ! ﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از

ﮔﻨﺎه ﻣﺮدﯾﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ در آن زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ 3ﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ
ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،در ﻣﻮت او ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ؟ 4ﭘﺲ ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﻣﻮت او ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ او دﻓﻦ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ
آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺟﻼل ﭘﺪر از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺗﺎزﮔﯽ ﺣﯿﺎت رﻓﺘﺎر
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ5 .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺮ ﻣﺜﺎل ﻣﻮت او ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺸﺘﯿﻢ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ وی ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ6 .زﯾﺮا
اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐﻬﻨﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ او ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺴﺪ ﮔﻨﺎه ﻣﻌﺪوم ﮔﺸﺘﻪ ،دﯾﮕﺮ ﮔﻨﺎه را
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ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ7 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺮد ،از ﮔﻨﺎه ﻣﺒﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ8 .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮدﯾﻢ ،ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ او زﯾﺴﺖ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد9 .زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺴﯿﺢ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮت ﺑﺮ او ﺗﺴﻠﻄﯽ ﻧﺪارد10 .زﯾﺮا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺮد ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﻣﺮد و
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺪا زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ11 .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﻣﺮده
اﻧﮕﺎرﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﺪا در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ زﻧﺪه.
12ﭘﺲ ﮔﻨﺎه در ﺟﺴﻢ ﻓﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻮﺳﻬﺎی آن را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ13 ،و اﻋﻀﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﺴﭙﺎرﯾﺪ ﺗﺎ آﻻت ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را از ﻣﺮدﮔﺎن زﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﮐﻨﯿﺪ و اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎ آﻻت ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ14 .زﯾﺮا ﮔﻨﺎه ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد،
ﭼﻮﻧﮑﻪ زﯾﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺮ ﻓﯿﺾ.
15ﭘﺲ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﮔﻨﺎه ﺑﮑﻨﯿﻢ از آﻧﺮو ﮐﻪ زﯾﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺮ ﻓﯿﺾ؟ ﺣﺎﺷﺎ!
16آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﺴﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده ،او را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ آﻧﮑﺲ را
ﮐﻪ او را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻨﺪه ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺧﻮاه ﮔﻨﺎه را ﺑﺮای ﻣﺮگ ،ﺧﻮاه اﻃﺎﻋﺖ را ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ17 .اﻣﺎ
ﺷﮑﺮ ﺧﺪا را ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻏﻼﻣﺎن ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ اﻵن از دل ،ﻣﻄﯿﻊ آن ﺻﻮرت ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪهاﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺳﭙﺮده ﺷﺪهاﯾﺪ18 .و از ﮔﻨﺎه آزاد ﺷﺪه ،ﻏﻼﻣﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ19 .ﺑﻄﻮر اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪﺳﺒﺐ
ﺿﻌﻒ ﺟﺴﻢ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ و ﮔﻨﺎه ﺑﺮای ﮔﻨﺎه
ﺳﭙﺮدﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻵن ﻧﯿﺰ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ20 .زﯾﺮا
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ از ﻋﺪاﻟﺖ آزاد ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ21 .ﭘﺲ آن وﻗﺖ ﭼﻪ ﺛﻤﺮ داﺷﺘﯿﺪ از آن
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻵن از آﻧﻬﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﻮت اﺳﺖ؟ 22اﻣﺎ اﻟﺤﺎل ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﮔﻨﺎه آزاد
ﺷﺪه و ﻏﻼﻣﺎن ﺧﺪا ﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ ،ﺛﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ آن ،ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ
اﺳﺖ23 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺰد ﮔﻨﺎه ﻣﻮت اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ.
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ای ﺑﺮادران آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ )زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺎرﻓﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ( ﮐﻪ ﻣﺎداﻣﯽ

ﮐﻪ اﻧﺴﺎن زﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺮ وی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ دارد؟ 2زﯾﺮا زن ﻣﻨﮑﻮﺣﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ
زﻧﺪه ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻤﯿﺮد ،از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺷﻮﻫﺮش آزاد ﺷﻮد3 .ﭘﺲ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ
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ﺷﻮﻫﺮش ﺣﯿﺎت دارد ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪد ،زاﻧﯿﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﮑﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻤﯿﺮد،
از آن ﺷﺮﯾﻌﺖ آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮی دﯾﮕﺮ داده ﺷﻮد ،زاﻧﯿﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
4ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ای ﺑﺮادران ﻣﻦ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ ﺟﺴﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺮده ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد
را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﻮﻧﺪﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ او ﮐﻪ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪا ﺛﻤﺮ آورﯾﻢ5 .زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
در ﺟﺴﻢ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻫﻮﺳﻬﺎی ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮد ،در اﻋﻀﺎی ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﻣﻮت
ﺛﻤﺮ آورﯾﻢ6 .اﻣﺎ اﻟﺤﺎل ﭼﻮن ﺑﺮای آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﺮدﯾﻢ ،از ﺷﺮﯾﻌﺖ آزاد ﺷﺪﯾﻢ،
ﺑﺤﺪی ﮐﻪ در ﺗﺎزﮔﯽ روح ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ در ﮐﻬﻨﮕﯽ ﺣﺮف.
7ﭘﺲ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ؟ ﺣﺎﺷﺎ! ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻨﺎه را ﺟﺰ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ .زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺷﻬﻮت را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ،اﮔﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻃﻤﻊ ﻣﻮرز8 .ﻟﮑﻦ ﮔﻨﺎه از ﺣﮑﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺴﺘﻪ،
ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻃﻤﻊ را در ﻣﻦ ﭘﺪﯾﺪ آورد ،زﯾﺮا ﺑﺪون ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮔﻨﺎه ﻣﺮده اﺳﺖ9 .و ﻣﻦ از ﻗﺒﻞ ﺑﺪون
ﺷﺮﯾﻌﺖ زﻧﺪه ﻣﯽﺑﻮدم؛ ﻟﮑﻦ ﭼﻮن ﺣﮑﻢ آﻣﺪ ،ﮔﻨﺎه زﻧﺪه ﮔﺸﺖ و ﻣﻦ ﻣﺮدم10 .و آن ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺣﯿﺎت ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎن ﻣﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮت ﮔﺮدﯾﺪ11 .زﯾﺮا ﮔﻨﺎه از ﺣﮑﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ داد و ﺑﻪ آن
ﻣﺮا ﮐﺸﺖ.
12ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺪس و ﻋﺎدل و ﻧﯿﮑﻮ13 .ﭘﺲ آﯾﺎ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻣﻮت ﮔﺮدﯾﺪ؟ ﺣﺎﺷﺎ! ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻨﺎه ،ﺗﺎ ﮔﻨﺎه ﺑﻮدﻧﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد .ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﺷﺪ
ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺣﮑﻢ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺧﺒﯿﺚ ﺷﻮد.
14زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻟﮑﻦ ﻣﻦ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و زﯾﺮ ﮔﻨﺎه ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻢ15 ،ﮐﻪ
آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﻤﯽداﻧﻢ زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎری را ﮐﻪ از آن ﻧﻔﺮت دارم ﺑﺠﺎ
ﻣﯽآورم16 .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورم ،ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ17 .و اﻟﺤﺎل ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻓﺎﻋﻞ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ آن ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﻣﻦ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ18 .زﯾﺮا
ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در ﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﺴﺪم ﻫﯿﭻ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اراده در ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺻﻮرت ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺮدن ﻧﯽ19 .زﯾﺮا آن ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪی را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻢ20 .ﭘﺲ ﭼﻮن آﻧﭽﻪ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻓﺎﻋﻞ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﻪ در ﻣﻦ
ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ.
21ﻟﻬﺬا اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺪی ﻧﺰد ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ
اﺳﺖ22 .زﯾﺮا ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪا ﺧﺸﻨﻮدم23 .ﻟﮑﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ دﯾﮕﺮ در اﻋﻀﺎی
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ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ذﻫﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮا اﺳﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﻪ آن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮔﻨﺎه ﮐﻪ در
اﻋﻀﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ24 .وای ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺷﻘﯽای ﻫﺴﺘﻢ! ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺟﺴﻢ اﯾﻦ ﻣﻮت رﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺨﺸﺪ؟ 25ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮد
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪا را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺧﻮد ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮔﻨﺎه را.

8

ﭘﺲ ﻫﯿـﭻ ﻗﺼـﺎص ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ2 .زﯾﺮا ﮐﻪ

ﺷﺮﯾﻌﺖ روح ﺣﯿﺎت در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺮا از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮔﻨﺎه و ﻣﻮت آزاد ﮔﺮداﻧﯿﺪ3 .زﯾﺮا آﻧﭽﻪ از
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺤﺎل ﺑﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺟﺴﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد ،ﺧﺪا ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را در ﺷﺒﯿﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﻨﺎه و ﺑﺮای
ﮔﻨﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺑﺮ ﮔﻨﺎه در ﺟﺴﻢ ﻓﺘﻮا داد4 ،ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد در ﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺤﺴﺐ
ﺟﺴﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ روح رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
5زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﺴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺴﻢ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﺣﺴﺐ روح ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﭼﯿﺰﻫﺎی روح6 .از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺴﻢ ﻣﻮت اﺳﺖ ،ﻟﮑﻦ ﺗﻔﮑﺮ روح
ﺣﯿﺎت و ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ7 .زاﻧﺮو ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺴﻢ دﺷﻤﻨﯽ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﮑﻨﺪ8 .و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪا را ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزﻧﺪ.
9ﻟﮑﻦ ﺷﻤﺎ در ﺟﺴﻢ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ در روح ،ﻫﺮﮔﺎه روح ﺧﺪا در ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ روح
ﻣﺴﯿﺢ را ﻧﺪارد وی از آن او ﻧﯿﺴﺖ10 .و اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺢ در ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﺟﺴﻢ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎه ﻣﺮده اﺳﺖ و
اﻣﺎ روح ،ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺣﯿﺎت اﺳﺖ11 .و اﮔﺮ روح او ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ در ﺷﻤﺎ
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،او ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ ،ﺑﺪﻧﻬﺎی ﻓﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ
روح ﺧﻮد ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ.
12ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﺑﺮادران ،ﻣﺪﯾﻮن ﺟﺴﻢ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﺴﻢ زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ13 .زﯾﺮا اﮔﺮ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﺴﻢ زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد .ﻟﮑﻦ اﮔﺮ اﻓﻌﺎل ﺑﺪن را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ روح ﺑﮑﺸﯿﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ زﯾﺴﺖ14 .زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از روح ﺧﺪا ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﭘﺴﺮان ﺧﺪاﯾﻨﺪ15 .از
آﻧﺮو ﮐﻪ روح ﺑﻨﺪﮔﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎز ﺗﺮﺳﺎن ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ روح ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
اﺑﺎ ﯾﻌﻨﯽ ای ﭘﺪر ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ16 .ﻫﻤﺎن روح ﺑﺮ روﺣﻬﺎی ﻣﺎ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ.
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17و ﻫﺮﮔﺎه ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯿﻢ ،وارﺛﺎن ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ورﺛﻪ ﺧﺪا و ﻫﻢارث ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ،اﮔﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎی
او ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ در ﺟﻼل وی ﻧﯿﺰ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
18زﯾﺮا ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ دردﻫﺎی زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺟﻼﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﻫﯿﭻ اﺳﺖ19 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻠﻘﺖ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﻬﻮر ﭘﺴﺮان ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ20 ،زﯾﺮا ﺧﻠﻘﺖ ،ﻣﻄﯿﻊ
ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ اراده ﺧﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ او ﮐﻪ آن را ﻣﻄﯿﻊ ﮔﺮداﻧﯿﺪ21 ،در اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﻠﻘﺖ ﻧﯿﺰ
از ﻗﯿﺪ ﻓﺴﺎد ﺧﻼﺻﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ در آزادی ﺟﻼل ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮد22 .زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎ اﻵن ﺑﺎ ﻫﻢ در آه ﮐﺸﯿﺪن و درد زه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ23 .و ﻧﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ
ﻧﻮﺑﺮ روح را ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ،در ﺧﻮد آه ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻼﺻﯽ ﺟﺴﻢ ﺧﻮد24 .زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﻟﮑﻦ ﭼﻮن اﻣﯿﺪ دﯾﺪه ﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﭼﺮا
دﯾﮕﺮ در اﻣﯿﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ؟ 25اﻣﺎ اﮔﺮ اﻣﯿﺪ ﭼﯿﺰی را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺻﺒﺮ اﻧﺘﻈﺎر آن ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ.
26و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روح ﻧﯿﺰ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ را ﻣﺪد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﭽﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،ﻟﮑﻦ ﺧﻮد روح ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮد27 .و او ﮐﻪ
ﺗﻔﺤﺺﮐﻨﻨﺪه دﻟﻬﺎﺳﺖ ،ﻓﮑﺮ روح را ﻣﯽداﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺑﺮای ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ اراده ﺧﺪا ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ28 .و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﺤﺴﺐ اراده او ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ )اﯾﺸﺎن( ﺑﺎ ﻫﻢ در ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ29 .زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ،
اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺴﺮش ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ او ﻧﺨﺴﺖزاده از ﺑﺮادران
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ30 .و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد ،اﯾﺸﺎن را ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪ اﯾﺸﺎن را
ﻧﯿﺰ ﻋﺎدل ﮔﺮداﻧﯿﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻋﺎدل ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﺟﻼل داد.
31ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ؟ ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ؟ 32او ﮐﻪ ﭘﺴﺮ
ﺧﻮد را درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او را در راه ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ وی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ؟ 33ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﺧﺪا ﮐﻪ ﻋﺎدل ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ؟
34ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻓﺘﻮا دﻫﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،آﻧﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪا
ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ 35ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺪا ﺳﺎزد؟ آﯾﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖ
ﯾﺎ دﻟﺘﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺟﻔﺎ ﯾﺎ ﻗﺤﻂ ﯾﺎ ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﻄﺮ ﯾﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ؟ 36ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم
روز ﮐﺸﺘﻪ و ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ذﺑﺤﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ37 «.ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر از ﺣﺪ زﯾﺎده ﻧﺼﺮت
ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ او ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد38 .زﯾﺮا ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻮت و ﻧﻪ ﺣﯿﺎت و ﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
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و ﻧﻪ رؤﺳﺎ و ﻧﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺣﺎل و ﻧﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی آﯾﻨﺪه 39و ﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪی و ﻧﻪ ﭘﺴﺘﯽ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ
ﻣﺨﻠﻮق دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﮐﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ
ﺟﺪا ﺳﺎزد.
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در ﻣﺴﯿﺢ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و دروغ ﻧﯽ و ﺿﻤﯿﺮ ﻣﻦ در روحاﻟﻘﺪس ﻣﺮا ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ،

2ﮐﻪ ﻣﺮا ﻏﻤﯽ ﻋﻈﯿﻢ و در دﻟﻢ وﺟﻊ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ3 .زﯾﺮا راﺿﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺤﺮوم
ﺷﻮم در راه ﺑﺮادراﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﺟﺴﻢ ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻣﻨﻨﺪ4 ،ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽاﻧﺪ و ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ و
ﺟﻼل و ﻋﻬﺪﻫﺎ و اﻣﺎﻧﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻋﺒﺎدت و وﻋﺪهﻫﺎ از آن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ؛ 5ﮐﻪ ﭘﺪران از آن اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ
و از اﯾﺸﺎن ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺤﺴﺐ ﺟﺴﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻮق از ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺪای ﻣﺘﺒﺎرک ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ.
6وﻟﮑﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﮐﻪ از اﺳﺮاﺋﯿﻞاﻧﺪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ7 ،و ﻧﻪ ﻧﺴﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ »ﻧﺴﻞ ﺗﻮ در اﺳﺤﺎق ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
8ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺴﻢ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان وﻋﺪه از ﻧﺴﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ9 .زﯾﺮا
ﮐﻼم وﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﻨﯿﻦ وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ و ﺳﺎره را ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد10 .و ﻧﻪ اﯾﻦ
ﻓﻘﻂ ،ﺑﻠﮑﻪ رﻓْﻘَﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن از ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﯾﻌﻨﯽ از ﭘﺪر ﻣﺎ اﺳﺤﺎق ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ11 ،زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﺗﻮﻟﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﺪ ﻧﮑﺮده ،ﺗﺎ اراده ﺧﺪا ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺧﺘﯿﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻧﻪ از اﻋﻤﺎل
ﺑﻠﮑﻪ از دﻋﻮتﮐﻨﻨﺪه 12ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ »ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد13 «.ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب
اﺳﺖ» :ﯾﻌﻘﻮب را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ اﻣﺎ ﻋﯿﺴﻮ را دﺷﻤﻦ14 «.ﭘﺲ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ
اﺳﺖ؟ ﺣﺎﺷﺎ! 15زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :رﺣﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻪ رﺣﻢ ﮐﻨﻢ و رأﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻪ رأﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ16 «.ﻻﺟﺮم ﻧﻪ از ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﻪ از ﺷﺘﺎﺑﻨﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺧﺪای
رﺣﻢ ﮐﻨﻨﺪه17 .زﯾﺮا ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻢ ﺗﺎ ﻗﻮت ﺧﻮد را در ﺗﻮ
ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزم و ﺗﺎ ﻧﺎم ﻣﻦ در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﻧﺪا ﺷﻮد18 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ رﺣﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ
ﮐﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻨﮕﺪل ﻣﯽﺳﺎزد19 .ﭘﺲ ﻣﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ» :دﯾﮕﺮ ﭼﺮا ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ اراده او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ؟« 20ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ ای اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ آﯾﺎ
ﻣﺼﻨﻮع ﺑﻪ ﺻﺎﻧﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ؟ 21ﯾﺎ ﮐﻮزهﮔﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮ ﮔﻞ ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﯾﮏ
ﺧﻤﯿﺮه ﻇﺮﻓﯽ ﻋﺰﯾﺰ و ﻇﺮﻓﯽ ذﻟﯿﻞ ﺑﺴﺎزد؟ 22و اﮔﺮ ﺧﺪا ﭼﻮن اراده ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮ
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ﺳﺎزد و ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ،ﻇﺮوف ﻏﻀﺐ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻼﮐﺖ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺣﻠﻢ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺮدﯾﺪ23 ،و ﺗﺎ دوﻟﺖ ﺟﻼل ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮ ﻇﺮوف رﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﻗﺒﻞ
ﺑﺮای ﺟﻼل ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻧﻤﻮد24 ،و آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﻓﺮﻣﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﻧﻪ از ﯾﻬﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﻠﮑﻪ از اﻣﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ.
25ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻫﻮﺷﻊ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻗﻮم ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و او را ﮐﻪ
دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺧﻮد26 .و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،در آﻧﺠﺎ
ﭘﺴﺮان ﺧﺪای ﺣﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ27 «.و اﺷﻌﯿﺎ ﻧﯿﺰ در ﺣﻖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﺪد
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﮓ درﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﮑﻦ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ؛ 28زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم
و ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آورد29 «.و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﭘﯿﺶ اﺧﺒﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ »اﮔﺮ
رﺑﺎﻟﺠﻨﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺴﻠﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﺪوم ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻤﻮره ﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ«.
30ﭘﺲ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ؟ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻋﺪاﻟﺖ را ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ از اﯾﻤﺎن اﺳﺖ31 .ﻟﮑﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﺪاﻟﺖ
ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ32 .از ﭼﻪ ﺳﺒﺐ؟ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ از راه اﯾﻤﺎن ﺑﻠﮑﻪ از راه اﻋﻤﺎل ﺷﺮﯾﻌﺖ آن را
ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﺼﺎدم ﻟﻐﺰش ﺧﻮردﻧﺪ33 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ »اﯾﻨﮏ در ﺻﻬﯿﻮن
ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺼﺎدم و ﺻﺨﺮه ﻟﻐﺰش ﻣﯽﻧﻬﻢ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ او اﯾﻤﺎن آورد ،ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.
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ای ﺑﺮادران ﺧﻮﺷﯽ دل ﻣﻦ و دﻋﺎی ﻣﻦ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺠﻬﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت

اﯾﺸﺎن اﺳﺖ2 .زﯾﺮا ﺑﺠﻬﺖ اﯾﺸﺎن ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا ﻏﯿﺮت دارﻧﺪ ﻟﮑﻦ ﻧﻪ از روی
ﻣﻌﺮﻓﺖ3 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻄﯿﻊ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﻧﮕﺸﺘﻨﺪ4 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺠﻬﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن
آورد.
5زﯾﺮا ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
زﯾﺴﺖ6 «.ﻟﮑﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﻤﺎن ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »در ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﻣﮕﻮ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن
ﺻﻌﻮد ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺢ را ﻓﺮود آورد7 ،ﯾﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻧﺰول ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺢ را از
ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮآورد8 «.ﻟﮑﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ اﯾﻨﮑﻪ »ﮐﻼم ﻧﺰد ﺗﻮ و در دﻫﺎﻧﺖ و در ﻗﻠﺐ ﺗﻮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ
اﯾﻦ ﮐﻼم اﯾﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آن وﻋﻆ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ9 «.زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯽ و
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در دل ﺧﻮد اﯾﻤﺎن آوری ﮐﻪ ﺧﺪا او را از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ ،ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ10 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ دل
اﯾﻤﺎن آورده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﻪ زﺑﺎن اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺠﻬﺖ ﻧﺠﺎت11 .و ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻫﺮ
ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورد ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ12 «.زﯾﺮا ﮐﻪ در ﯾﻬﻮد و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ و دوﻟﺘﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﻪ ﻧﺎم او را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ13 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
14ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺧﺒﺮ او را ﻧﺸﻨﯿﺪهاﻧﺪ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﺑﺪون واﻋﻆ؟ 15و ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻋﻆ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﻮﻧﺪ؟ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ »ﭼﻪ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ ﭘﺎﯾﻬﺎی آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺸﺎرت ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﻣﮋده ﻣﯽدﻫﻨﺪ16 «.ﻟﮑﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﺎرت را ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ زﯾﺮا اﺷﻌﯿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺧﺪاوﻧﺪا
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺎ را ﺑﺎور ﮐﺮد؟« 17ﻟﻬﺬا اﯾﻤﺎن از ﺷﻨﯿﺪن اﺳﺖ و ﺷﻨﯿﺪن از ﮐﻼم ﺧﺪا18 .ﻟﮑﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ آﯾﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ» :ﺻﻮت اﯾﺸﺎن در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮐﻼم اﯾﺸﺎن ﺗﺎ
اﻗﺼﺎی رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن رﺳﯿﺪ19 «.و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ آﯾﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ؟ اول ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ ﻏﯿﺮت ﻣﯽآورم ﺑﻪ آن ﮐﻪ اﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﯽﻓﻬﻢ ﺷﻤﺎ را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ20 «.و
اﺷﻌﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺮأت ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﺮا ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﻧﻄﻠﺒﯿﺪﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪم21 «.اﻣﺎ در ﺣﻖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻤﺎم روز دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را دراز ﮐﺮدم
ﺑﻪﺳﻮی ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺎﻣﻄﯿﻊ و ﻣﺨﺎﻟﻒ«.

11

ﭘﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ آﯾﺎ ﺧﺪا ﻗﻮم ﺧﻮد را رد ﮐﺮد؟ ﺣﺎﺷﺎ! زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ از

اوﻻد اﺑﺮاﻫﯿﻢ از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ2 .ﺧﺪا ﻗﻮم ﺧﻮد را ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،رد ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب در اﻟﯿﺎس ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺧﺪا اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ 3ﮐﻪ
»ﺧﺪاوﻧﺪا اﻧﺒﯿﺎی ﺗﻮ را ﮐﺸﺘﻪ و ﻣﺬﺑﺤﻬﺎی ﺗﻮ را ﮐﻨﺪهاﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﺪهام و در ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﻣﻦ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«؟ 4ﻟﮑﻦ وﺣﯽ ﺑﺪو ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ اﯾﻨﮑﻪ »ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺑﺠﻬﺖ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﺰد ﺑﻌﻞ زاﻧﻮ ﻧﺰدهاﻧﺪ«5 .ﭘﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻘﯿﺘﯽ ﺑﺤﺴﺐ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﯿﺾ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
6و اﮔﺮ از راه ﻓﯿﺾ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ از اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺴﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﻓﯿﺾ دﯾﮕﺮ ﻓﯿﺾ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ از اﻋﻤﺎل
اﺳﺖ دﯾﮕﺮ از ﻓﯿﺾ ﻧﯿﺴﺖ واﻻ ﻋﻤﻞ دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
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7ﭘﺲ ﻣﻘﺼﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻟﮑﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺳﺨﺘﺪل ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ؛ 8ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺧﺪا ﺑﺪﯾﺸﺎن روح ﺧﻮابآﻟﻮد
داد ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﻨﻮد ﺗﺎ اﻣﺮوز9 «.و داود ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻣﺎﺋﺪه اﯾﺸﺎن ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن ﺗﻠﻪ و دام و ﺳﻨﮓ ﻣﺼﺎدم و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﺎد؛ 10ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﺎر ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ و ﭘﺸﺖ اﯾﺸﺎن را
داﺋﻤﺎ ﺧﻢ ﮔﺮدان«.
11ﭘﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ آﯾﺎ ﻟﻐﺰش ﺧﻮردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ؟ ﺣﺎﺷﺎ! ﺑﻠﮑﻪ از ﻟﻐﺰش اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺎت ﺑﻪ اﻣﺖﻫﺎ
رﺳﯿﺪ ﺗﺎ در اﯾﺸﺎن ﻏﯿﺮت ﭘﺪﯾﺪ آورد12 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﻟﻐﺰش اﯾﺸﺎن دوﻟﺘﻤﻨﺪی ﺟﻬﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﻘﺼﺎن
اﯾﺸﺎن دوﻟﺘﻤﻨﺪی اﻣﺖﻫﺎ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎدﺗﺮ ﭘﺮی اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد13 .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ای اﻣﺖﻫﺎ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .ﭘﺲ از اﯾﻦ روی ﮐﻪ رﺳﻮل اﻣﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ14 ،ﺗﺎ
ﺷﺎﯾﺪ اﺑﻨﺎی ﺟﻨﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻏﯿﺮت آورم و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﻫﺎﻧﻢ15 .زﯾﺮا اﮔﺮ رد ﺷﺪن اﯾﺸﺎن
ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺪ ،ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﺟﺰ ﺣﯿﺎت از ﻣﺮدﮔﺎن!
16و ﭼﻮن ﻧﻮﺑﺮ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻤﯿﺮه و ﻫﺮﮔﺎه رﯾﺸﻪ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ.
17و ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮ ﮐﻪ زﯾﺘﻮن ﺑﺮی ﺑﻮدی در آﻧﻬﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﺸﺘﯽ و در رﯾﺸﻪ
و ﭼﺮﺑﯽ زﯾﺘﻮن ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪی18 ،ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﻓﺨﺮ ﻣﮑﻦ و اﮔﺮ ﻓﺨﺮ ﮐﻨﯽ ﺗﻮ ﺣﺎﻣﻞ رﯾﺸﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ
رﯾﺸﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﻮ اﺳﺖ19 .ﭘﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ »ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﻮم؟« 20آﻓﺮﯾﻦ
ﺑﺠﻬﺖ ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮ ﻣﺤﺾ اﯾﻤﺎن ﭘﺎﯾﺪار ﻫﺴﺘﯽ .ﻣﻐﺮور ﻣﺒﺎش ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﺮس! 21زﯾﺮا اﮔﺮ
ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻔﺮﻣﻮد ،ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد22 .ﭘﺲ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺳﺨﺘﯽ
ﺧﺪا را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎ؛ اﻣﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺗﻮ اﮔﺮ در ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﯽ واﻻ
ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﯾﺪه ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ23 .و اﮔﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ در ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎز ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد24 .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﻮ از زﯾﺘﻮن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮی ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ،ﺑﺮﺧﻼف
ﻃﺒﻊ ﺑﻪ زﯾﺘﻮن ﻧﯿﮑﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﺸﺘﯽ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎدﺗﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽاﻧﺪ در زﯾﺘﻮن ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
25زﯾﺮا ای ﺑﺮادران ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺳﺮ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺧﻮد را داﻧﺎ اﻧﮕﺎرﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺮی اﻣﺖﻫﺎ درﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺳﺨﺘﺪﻟﯽ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻃﺎری ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ26 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻫﻤﮕﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ »از ﺻﻬﯿﻮن ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪهای ﻇﺎﻫﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﯽدﯾﻨﯽ را از ﯾﻌﻘﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮداﺷﺖ؛ 27و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
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ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺮدارم28 «.ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺠﻬﺖ ﺷﻤﺎ دﺷﻤﻨﺎناﻧﺪ ،ﻟﮑﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﺟﺪاد
ﻣﺤﺒﻮﺑﻨﺪ29 .زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ ودﻋﻮت ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ30 .زﯾﺮا ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﺑﻖ
ﻣﻄﯿﻊ ﺧﺪا ﻧﺒﻮدﯾﺪ و اﻵن ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن رﺣﻤﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ31 ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ اﻵن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺠﻬﺖ رﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ رﺣﻢ ﺷﻮد32 .زﯾﺮا ﺧﺪا ﻫﻤﻪ را در ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
33زﻫﯽ ﻋﻤﻖ دوﻟﺘﻤﻨﺪی و ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﻠﻢ ﺧﺪا! ﭼﻘﺪر ﺑﻌﯿﺪ از ﻏﻮررﺳﯽ اﺳﺖ اﺣﮑﺎم او و ﻓﻮق
از ﮐﺎوش اﺳﺖ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی وی! 34زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ رأی ﺧﺪاوﻧﺪ را داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﯿﺮ او
ﺷﺪه؟ 35ﯾﺎ ﮐﻪ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺪو داده ﺗﺎ ﺑﻪ او ﺑﺎز داده ﺷﻮد؟ 36زﯾﺮا ﮐﻪ از او و ﺑﻪ او و ﺗﺎ او
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ؛ و او را ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺟﻼل ﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ.
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ﻟﻬﺬا ای ﺑﺮادران ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ رﺣﻤﺘﻬﺎی ﺧﺪا اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻬﺎی ﺧﻮد را

ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ زﻧﺪه ﻣﻘﺪس ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺧﺪا ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﻌﻘﻮل ﺷﻤﺎ اﺳﺖ2 .و ﻫﻤﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن
ﻣﺸﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اراده ﻧﯿﮑﻮی
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ.
3زﯾﺮا ﺑﻪ آن ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﻫﺎی
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﮑﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺪال ﻓﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه آن ﺑﻬﺮه اﯾﻤﺎن ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻫﺮ ﮐﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ4 .زﯾﺮا ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺪن اﻋﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎر دارﯾﻢ و ﻫﺮ ﻋﻀﻮی را
ﯾﮏ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ5 ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ ،ﯾﮏ ﺟﺴﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ در ﻣﺴﯿﺢ ،اﻣﺎ ﻓﺮدا اﻋﻀﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ.
6ﭘﺲ ﭼﻮن ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﯾﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪ ،ﺧﻮاه ﻧﺒﻮت ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
اﯾﻤﺎن7 ،ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ در ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ،ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻢ در ﺗﻌﻠﯿﻢ8 ،ﯾﺎ واﻋﻆ در ﻣﻮﻋﻈﻪ ،ﯾﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺨﺎوت،
ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻮا ﺑﻪ اﺟﺘﻬﺎد ،ﯾﺎ رﺣﻢﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺮور.
9ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯽرﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺑﺪی ﻧﻔﺮت ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ10 .ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮادراﻧﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
را دوﺳﺖ دارﯾﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ دﯾﮕﺮی را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮد اﮐﺮام ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ11 .در اﺟﺘﻬﺎد ﮐﺎﻫﻠﯽ ﻧﻮرزﯾﺪ و در
روح ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪه ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ12 .در اﻣﯿﺪ ﻣﺴﺮور و در ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺻﺎﺑﺮ و در دﻋﺎ
ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ13 .ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﻬﻤﺎﻧﺪاری ﺳﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ14 .ﺑﺮﮐﺖ
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ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ و ﻟﻌﻦ ﻣﮑﻨﯿﺪ15 .ﺧﻮﺷﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻻن و
ﻣﺎﺗﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﺗﻤﯿﺎن16 .ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﻓﮑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﮑﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎ ذﻟﯿﻼن ﻣﺪارا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺧﻮد را داﻧﺎ ﻣﺸﻤﺎرﯾﺪ17 .ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﺑﻪ ﻋﻮض ﺑﺪی ﺑﺪی ﻣﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﭘﯿﺶ
ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدم ﺗﺪارک ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﺑﯿﻨﯿﺪ18 .اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻘﺪر ﻗﻮه ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ
ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ19 .ای ﻣﺤﺒﻮﺑﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را ﻣﮑﺸﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺸﻢ را ﻣﻬﻠﺖ دﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم از آن ﻣﻦ اﺳﺖ ﻣﻦ ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﻢ داد20 «.ﭘﺲ »اﮔﺮ دﺷﻤﻦ ﺗﻮ ﮔﺮﺳﻨﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،او را ﺳﯿﺮ ﮐﻦ و اﮔﺮ ﺗﺸﻨﻪ اﺳﺖ ،ﺳﯿﺮاﺑﺶ ﻧﻤﺎ زﯾﺮا اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯽ اﺧﮕﺮﻫﺎی آﺗﺶ ﺑﺮ ﺳﺮش
ﺧﻮاﻫﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ21 «.ﻣﻐﻠﻮب ﺑﺪی ﻣﺸﻮ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪی را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎز.
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ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻄﯿﻊ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺸﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺟﺰ از ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ و

آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ2 .ﺣﺘﯽ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺪا ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺧﻮد آورد3 .زﯾﺮا از ﺣﮑﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﻮ را
ﺧﻮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺪ را .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ از آن ﻗﺪرت ﺗﺮﺳﺎن ﻧﺸﻮی ،ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ از
او ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ4 .زﯾﺮا ﺧﺎدم ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ؛ ﻟﮑﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺪی ﮐﻨﯽ ،ﺑﺘﺮس
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﻋﺒﺚ ﺑﺮﻧﻤﯽدارد ،زﯾﺮا او ﺧﺎدم ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺎ ﻏﻀﺐ اﻧﺘﻘﺎم از ﺑﺪﮐﺎران ﻣﯽﮐﺸﺪ.
5ﻟﻬﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ او ﺷﻮی ﻧﻪ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻏﻀﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺿﻤﯿﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ6 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺎج ﻧﯿﺰ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪام ﺧﺪا و ﻣﻮاﻇﺐ در ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ7 .ﭘﺲ ﺣﻖ ﻫﺮﮐﺲ
را ﺑﻪ او ادا ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﺎج را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﺎج و ﺟﺰﯾﻪ را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺟﺰﯾﻪ و ﺗﺮس را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﺮس و
ﻋﺰت را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺰت.
8ﻣﺪﯾﻮن اﺣﺪی ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺸﻮﯾﺪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی را
ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﺠﺎ آورده ﺑﺎﺷﺪ9 .زﯾﺮا ﮐﻪ »زﻧﺎ ﻣﮑﻦ ،ﻗﺘﻞ ﻣﮑﻦ ،دزدی ﻣﮑﻦ ،ﺷﻬﺎدت
دروغ ﻣﺪه ،ﻃﻤﻊ ﻣﻮرز« و ﻫﺮ ﺣﮑﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﮐﻼم ﮐﻪ »ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﺧﻮد را ﭼﻮن ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎ10 «.ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﺪی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ
اﺳﺖ.
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11و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭼﻮن وﻗﺖ را ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﺤﺎل ﺳﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮاب
ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻵن ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ از آن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﯾﻢ12 .ﺷﺐ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪ
و روز ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪ .ﭘﺲ اﻋﻤﺎل ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،اﺳﻠﺤﻪ ﻧﻮر را ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ13 .و ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ رﻓﺘﺎر
ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در روز ،ﻧﻪ در ﺑﺰﻣﻬﺎ و ﺳﮑﺮﻫﺎ و ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر و ﻧﺰاع و ﺣﺴﺪ؛ 14ﺑﻠﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺮای ﺷﻬﻮات ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺗﺪارک ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ.

14

و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻤﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ،ﻟﮑﻦ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺟﻪ در

ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت2 .ﯾﮑﯽ اﯾﻤﺎن دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮرد اﻣﺎ آﻧﮑﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﺑﻘﻮل ﻣﯽﺧﻮرد3 .ﭘﺲ
ﺧﻮرﻧﺪه ﻧﺎﺧﻮرﻧﺪه را ﺣﻘﯿﺮ ﻧﺸﻤﺎرد و ﻧﺎﺧﻮرﻧﺪه ﺑﺮ ﺧﻮرﻧﺪه ﺣﮑﻢ ﻧﮑﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﺪا او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
4ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ او ﻧﺰد آﻗﺎی ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﯿﮑﻦ
اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
5ﯾﮑﯽ ﯾﮏ روز را از دﯾﮕﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و دﯾﮕﺮی ﻫﺮ روز را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد .ﭘﺲ ﻫﺮ
ﮐﺲ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﺘﯿﻘﻦ ﺑﺸﻮد6 .آﻧﮑﻪ روز را ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰش ﻣﯽدارد و آﻧﮑﻪ
روز را ﻋﺰﯾﺰ ﻧﻤﯽدارد ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽدارد؛ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد زﯾﺮا
ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،و آﻧﮑﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ7 .زﯾﺮا
اﺣﺪی از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد زﯾﺴﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد8 .زﯾﺮا اﮔﺮ زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﻢ .ﭘﺲ ﺧﻮاه زﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺧﻮاه ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ،
از آن ﺧﺪاوﻧﺪﯾﻢ9 .زﯾﺮا ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮد و زﻧﺪه ﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺮدﮔﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ.
10ﻟﮑﻦ ﺗﻮ ﭼﺮا ﺑﺮ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﯾﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﭼﺮا ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎری؟ زاﻧﺮو ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﺴﻨﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ11 .زﯾﺮا ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ »ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم
ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ زاﻧﻮﯾﯽ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺧﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد12 «.ﭘﺲ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ
از ﻣﺎ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ داد.
13ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﮑﻢ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺼﺎدم ﯾﺎ ﻟﻐﺰﺷﯽ
در راه ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻧﻨﻬﺪ14 .ﻣﯽداﻧﻢ و در ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽدارم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ذات ﺧﻮد
ﻧﺠﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺑﺮای آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﺠﺲ ﭘﻨﺪارد؛ ﺑﺮای او ﻧﺠﺲ اﺳﺖ15 .زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺎه
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ﺑﺮادرت ﺑﻪ ﺧﻮراک آزرده ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ .ﺑﻪ ﺧﻮراک ﺧﻮد ﻫﻼک ﻣﺴﺎز ﮐﺴﯽ
را ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ در راه او ﺑﻤﺮد16 .ﭘﺲ ﻣﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ17 .زﯾﺮا ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا اﮐﻞ و
ﺷﺮب ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺧﻮﺷﯽ در روحاﻟﻘﺪس18 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺴﯿﺢ را ﮐﻨﺪ ،ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺧﺪا و ﻣﻘﺒﻮل ﻣﺮدم اﺳﺖ19 .ﭘﺲ آن اﻣﻮری را ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﻨﺎی
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
20ﺑﺠﻬﺖ ﺧﻮراک ﮐﺎر ﺧﺪا را ﺧﺮاب ﻣﺴﺎز .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﭘﺎک اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای
آن ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻟﻐﺰش ﻣﯽﺧﻮرد21 .ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺨﻮردن و ﺷﺮاب ﻧﻨﻮﺷﯿﺪن و ﮐﺎری ﻧﮑﺮدن ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺬا ﯾﺎ ﻟﻐﺰش ﯾﺎ ﺿﻌﻒ ﺑﺮادرت ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ22 .آﯾﺎ ﺗﻮ اﯾﻤﺎن داری؟ ﭘﺲ ﺑﺮای ﺧﻮدت در
ﺣﻀﻮر ﺧﺪا آن را ﺑﺪار ،زﯾﺮا ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﮑﻢ ﻧﮑﻨﺪ در آﻧﭽﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد23 .ﻟﮑﻦ
آﻧﮑﻪ ﺷﮏ دارد اﮔﺮ ﺑﺨﻮرد ﻣﻠﺰم ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮرد؛ و ﻫﺮ ﭼﻪ از اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻨﺎه
اﺳﺖ.

15

و ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺿﻌﻔﻬﺎی ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﺸﻮﯾﻢ و ﺧﻮﺷﯽ ﺧﻮد را

ﻃﺎﻟﺐ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ2 .ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮش ﺑﺴﺎزد در آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﺎ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ3 .زﯾﺮا
ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﯽ ﺧﻮد را ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ »ﻣﻼﻣﺘﻬﺎی ﻣﻼﻣﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ
ﺑﺮ ﻣﻦ ﻃﺎری ﮔﺮدﯾﺪ4 «.زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺻﺒﺮ و ﺗﺴﻠﯽ ﮐﺘﺎب اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ.
5اﻵن ﺧﺪای ﺻﺒﺮ و ﺗﺴﻠﯽ ﺷﻤﺎ را ﻓﯿﺾ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺎد ﺗﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮑﺮأی
ﺑﺎﺷﯿﺪ6 .ﺗﺎ ﯾﮑﺪل و ﯾﮑﺰﺑﺎن ﺷﺪه ،ﺧﺪا و ﭘﺪر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
7ﭘﺲ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا8 .زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺎدم ﺧﺘﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺠﻬﺖ راﺳﺘﯽ ﺧﺪا ﺗﺎ وﻋﺪهﻫﺎی اﺟﺪاد را ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮداﻧﺪ9 ،و ﺗﺎ اﻣﺖﻫﺎ
ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪﺳﺒﺐ رﺣﻤﺖ او ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ »از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن
اﻣﺖﻫﺎ اﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ10 «.و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ای اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻮم او
ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﻮﯾﺪ11 «.و اﯾﻀﺎً »ای ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﯿﺪ و ای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﻬﺎ او را ﻣﺪح
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ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ12 «.و اﺷﻌﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »رﯾﺸﻪ ﯾﺴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺒﻌﻮث
ﺷﻮد ،اﻣﯿﺪ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮ وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
13اﻵن ﺧﺪای اﻣﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ را از ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ در اﯾﻤﺎن ﭘﺮ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮت
روحاﻟﻘﺪس در اﻣﯿﺪ اﻓﺰوده ﮔﺮدﯾﺪ.
14ﻟﮑﻦ ای ﺑﺮادران ﻣﻦ ،ﺧﻮد ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﻤﻠﻮ و ﭘﺮ از
ﮐﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻗﺎدر ﺑﺮ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﻮدن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ15 .ﻟﯿﮑﻦ ای ﺑﺮادران ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺴﺎرت
ورزﯾﺪه ،ﻣﻦ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺰﺋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﯾﺎدآوری ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺑﻪﺳﺒﺐ آن ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ16 ،ﺗﺎ ﺧﺎدم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻮم ﺑﺮای اﻣﺖﻫﺎ و ﮐﻬﺎﻧﺖ اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا را ﺑﺠﺎ آورم ﺗﺎ
ﻫﺪﯾﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﻣﻘﺒﻮل اﻓﺘﺪ ،ﻣﻘﺪس ﺷﺪه ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس17 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪا ﻓﺨﺮ
دارم18 .زﯾﺮا ﺟﺮأت ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺟﺰ در آن اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آورد ،ﺑﺮای اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺖﻫﺎ در ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ19 ،ﺑﻪ ﻗﻮت آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰات و ﺑﻪ ﻗﻮت روح ﺧﺪا .ﺑﺤﺪی
ﮐﻪ از اورﺷﻠﯿﻢ دور زده ﺗﺎ ﺑﻪ اَﻟﯿﺮﮐﻮن ﺑﺸﺎرت ﻣﺴﯿﺢ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدم20 .اﻣﺎ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﺑﺸﺎرت ﭼﻨﺎن ﺑﺪﻫﻢ ،ﻧﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻏﯿﺮی ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
21ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ »آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ او را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ،
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ22 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎرﻫﺎ از آﻣﺪن ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪم.
23ﻟﮑﻦ ﭼﻮن اﻵن ﻣﺮا در اﯾﻦ ﻣﻤﺎﻟﮏ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق
آﻣﺪن ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﻮدهام24 ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ زﯾﺮا اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ را در ﻋﺒﻮر ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ و ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ آن ﺳﻮی ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ از ﻣﻼﻗﺎت ﺷﻤﺎ
اﻧﺪﮐﯽ ﺳﯿﺮ ﺷﻮم25 .ﻟﮑﻦ اﻵن ﻋﺎزم اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻢ26 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻫﻞ
ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ و اﺧﺎﺋﯿﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﮐﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻔﻠﺴﯿﻦ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ27 ،ﺑﺪﯾﻦ رﺿﺎ
دادﻧﺪ و ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮن اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن اﻣﺖﻫﺎ از روﺣﺎﻧﯿﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﻻزم ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﮑﻨﻨﺪ28 .ﭘﺲ ﭼﻮن اﯾﻦ را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ و
اﯾﻦ ﺛﻤﺮ را ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺧﺘﻢ ﮐﻨﻢ ،از راه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ29 .و ﻣﯽداﻧﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ
آﯾﻢ ،در ﮐﻤﺎل ﺑﺮﮐﺖ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ.
30ﻟﮑﻦ ای ﺑﺮادران ،از ﺷﻤﺎ اﻟﺘﻤﺎس دارم ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ
روح)اﻟﻘﺪس( ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﺰد ﺧﺪا در دﻋﺎﻫﺎ ﺟﺪ وﺟﻬﺪ ﮐﻨﯿﺪ31 ،ﺗﺎ از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﺎن ﯾﻬﻮدﯾﻪ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮم و
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ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ اﻓﺘﺪ32 ،ﺗﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ اراده ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﻢ و ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﯾﺎﺑﻢ33 .و ﺧﺪای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ

16

و ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺎ ﻓﯿﺒﯽ را ﮐﻪ ﺧﺎدﻣﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی در ﮐﻨﺨﺮﯾﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺳﭙﺎرم 2ﺗﺎ

او را در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و در ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷﺪ او را
اﻋﺎﻧﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺑﺴﯿﺎری را و ﺧﻮد ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
3ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﮑﻼ و اﮐﯿﻼ ،ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻦ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ 4ﮐﻪ در راه ﺟﺎن ﻣﻦ
ﮔﺮدﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻤﻨﻮن اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی اﻣﺖﻫﺎ.
5ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﺣﺒﯿﺐ ﻣﻦ اﭘﯿﻨﻄﺲ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺢ ﻧﻮﺑﺮ آﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻼم
رﺳﺎﻧﯿﺪ6 .و ﻣﺮﯾﻢ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ زﺣﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺸﯿﺪ ،ﺳﻼم ﮔﻮﯾﯿﺪ7 .و اﻧﺪروﻧﯿﮑﻮس و ﯾﻮﻧﯿﺎس
ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﯿﺮ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮر در ﻣﯿﺎن رﺳﻮﻻن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از
ﻣﻦ در ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺪﻧﺪ8 .و اﻣﭙﻠﯿﺎس را ﮐﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺒﯿﺐ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺳﻼم رﺳﺎﻧﯿـﺪ9 .و اورﺑﺎﻧـﺲ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣـﺎ در ﮐﺎر ﻣﺴﯿـﺢ رﻓﯿـﻖ اﺳﺖ و اﺳﺘﺎﺧﯿﺲ ﺣﺒﯿﺐ ﻣﺮا ﺳﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ10 .و اﭘﻠﯿﺲ آزﻣﻮده ﺷﺪه
در ﻣﺴﯿﺢ را ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿـﺪ و اﻫـﻞ ﺧﺎﻧﻪ ارﺳﺘﺒﻮﻟـﺲ را ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ11 .و ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻦ ﻫﯿﺮدﯾﻮن را
ﺳﻼم دﻫﯿﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را از اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺮﮔﺴﻮس ﮐﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻼم رﺳﺎﻧﯿﺪ12 .ﻃﺮﯾﻔﯿﻨﺎ و
ﻃَﺮﯾﻔﻮﺳﺎ را ﮐﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﺳﻼم ﮔﻮﯾﯿﺪ؛ و ﭘﺮﺳﯿﺲ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ را ﮐﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ
زﺣﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺸﯿﺪ ﺳﻼم دﻫﯿﺪ13 .و روﻓﺲ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه در ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺎدر او و ﻣﺮا ﺳﻼم ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
14اﺳﻨﮑﺮﯾﻄﺲ را و ﻓﻠﯿﮑﻮن و ﻫﺮﻣﺎس و ﭘﻄﺮوﺑـﺎس و ﻫﺮﻣﯿــﺲ و ﺑﺮادراﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﯾﺸـﺎﻧﻨـﺪ
ﺳﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ15 .ﻓﯿﻠﻮﻟﮑـﺲ را و ﺟﻮﻟﯿـﻪ و ﻧﯿﺮﯾﺎس و ﺧﻮاﻫﺮش و اوﻟﻤﭙﺎس و ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ16 .و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎﻧﻪ ﺳﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ .و ﺟﻤﯿـﻊ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫـﺎی ﻣﺴﯿﺢ
ﺷﻤﺎ را ﺳﻼم ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
17ﻟﮑﻦ ای ﺑﺮادران از ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻔﺎرﯾﻖ و ﻟﻐﺰﺷﻬﺎی
ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ و از اﯾﺸﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ18 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را و ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ ﻧﯿﮑﻮ و
ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ دﻟﻬﺎی ﺳﺎدهدﻻن را ﻣﯽﻓﺮﯾﺒﻨﺪ19 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ در ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ
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اﺳﺖ .ﭘﺲ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺮور ﺷﺪم .اﻣﺎ آرزوی اﯾﻦ دارم ﮐﻪ در ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ داﻧﺎ و در ﺑﺪی ﺳﺎدهدل
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
20و ﺧﺪای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺰودی ﺷﯿﻄﺎن را زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﯾﯿﺪ.
ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
21ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس ﻫﻤﮑﺎر ﻣﻦ و ﻟﻮﻗﺎ و ﯾﺎﺳﻮن و ﺳﻮﺳﯿﭙﺎﻃﺮس ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻣﻨﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺳﻼم
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ22 .ﻣﻦ ﻃﺮﺗﯿﻮس ،ﮐﺎﺗﺐ رﺳﺎﻟﻪ ،ﺷﻤﺎ را در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ23 .ﻗﺎﯾﻮس ﮐﻪ ﻣﺮا و
ﺗﻤﺎم ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﺳﻼم ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .و ارﺳﻄﺲ ﺧﺰﯾﻨﻪدار ﺷﻬﺮ و ﮐﻮارﻃﺲ ﺑﺮادر
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ24 .اﻵن او را ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺸﺎرت ﻣﻦ و
ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺸﻒ آن ﺳﺮی ﮐﻪ از زﻣﺎﻧﻬﺎی ازﻟﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮد25 ،ﻟﮑﻦ درﺣﺎل
ﻣﮑﺸﻮف ﺷﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺘﺐ اﻧﺒﯿﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪای ﺳﺮﻣﺪی ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺠﻬﺖ اﻃﺎﻋﺖ
اﯾﻤﺎن آﺷﮑﺎرا ﮔﺮدﯾﺪ26 ،ﺧﺪای ﺣﮑﯿﻢ وﺣﯿﺪ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺟﻼل ﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ.
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رﺳﺎﻟﻪ اول ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن
1

ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ اراده ﺧﺪا رﺳﻮل ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﯿﺲ ﺑﺮادر،

2ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا ﮐﻪ در ﻗﺮﻧﺘﺲ اﺳﺖ ،از ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﺪس ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮﺟﺎ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ )ﺧﺪاوﻧﺪ( ﻣﺎ و
)ﺧﺪاوﻧﺪ( اﯾﺸﺎن اﺳﺖ3 .ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﻣﺎ ﺧﺪا و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
4ﺧﺪای ﺧﻮد را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آن ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤـﺎ ﻋﻄﺎ ﺷـﺪه اﺳﺖ5 ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ از ﻫﺮﭼﯿﺰ در وی دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺷﺪهاﯾﺪ ،در ﻫﺮ ﮐﻼم و در ﻫﺮ
ﻣﻌﺮﻓﺖ6 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﺴﯿﺢ در ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪ7 ،ﺑﺤﺪی ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﺎﻗﺺ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ
و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ8 .ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ در روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﯽﻣﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ9 .اﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﺷﺮاﮐﺖ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
10ﻟﮑﻦ ای ﺑﺮادران از ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺪﻋﺎ دارم ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﺳﺨﻦ
ﮔﻮﯾﯿﺪ و ﺷﻘﺎق در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﯾﮏ ﻓﮑﺮ و ﯾﮏ رأی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮﯾﺪ11 .زﯾﺮا ﮐﻪ ای
ﺑﺮادران ﻣﻦ ،از اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻠﻮﺋﯽ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺰاﻋﻬﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه
اﺳﺖ12 .ﻏﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﭘﻮﻟﺲ ﻫﺴﺘﻢ ،و ﻣﻦ از اﭘﻠﺲ ،و ﻣﻦ از ﮐﯿﻔﺎ،
و ﻣﻦ از ﻣﺴﯿﺢ13 .آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺷﺪ؟ ﯾﺎ ﭘﻮﻟﺲ در راه ﺷﻤﺎ ﻣﺼﻠﻮب ﮔﺮدﯾﺪ؟ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻮﻟﺲ
ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ؟ 14ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻧﺪادم ﺟﺰ ﮐﺮﺳﭙﺲ و ﻗﺎﯾﻮس،
15ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺗﻌﻤﯿﺪ دادم16 .و ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺘﯿﻔﺎن را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻤﯿﺪ دادم و دﯾﮕﺮ
ﯾﺎد ﻧﺪارم ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﺗﻌﻤﯿﺪ داده ﺑﺎﺷﻢ17 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻧﻪ ﺗﺎ ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ
ﺑﺸﺎرت رﺳﺎﻧﻢ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﮐﻼم ﻣﺒﺎدا ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد.
18زﯾﺮا ذﮐﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮای ﻫﺎﻟﮑﺎن ﺣﻤﺎﻗﺖ اﺳﺖ ،ﻟﮑﻦ ﻧﺰد ﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﺟﯿﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻗﻮت
ﺧﺪاﺳﺖ.
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19زﯾﺮا ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ» :ﺣﮑﻤﺖ ﺣﮑﻤﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزم و ﻓﻬﻢ ﻓﻬﯿﻤﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮداﻧﻢ20 «.ﮐﺠﺎ اﺳﺖ
ﺣﮑﯿﻢ؟ ﮐﺠﺎ ﮐﺎﺗﺐ؟ ﮐﺠﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ؟ ﻣﮕﺮ ﺧﺪا ﺣﮑﻤﺖ ﺟﻬﺎن را ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ؟
21زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪا ،ﺟﻬﺎن از ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا ﻧﺮﺳﯿﺪ ،ﺧﺪا ﺑﺪﯾﻦ رﺿﺎ
داد ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻣﻮﻋﻈﻪ ،اﯾﻤﺎﻧﺪاران را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ22 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮد آﯾﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و
ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻃﺎﻟﺐ ﺣﮑﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ23 .ﻟﮑﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺼﻠﻮب وﻋﻆ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﻬﻮد را ﻟﻐﺰش و
اﻣﺖﻫﺎ را ﺟﻬﺎﻟﺖ اﺳﺖ24 .ﻟﮑﻦ دﻋﻮت ﺷﺪﮔﺎن را ﺧﻮاه ﯾﻬﻮد و ﺧﻮاه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻗﻮت ﺧﺪا و
ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ25 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺧﺪا از اﻧﺴﺎن ﺣﮑﯿﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﺪا از ﻣﺮدم ،ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ.
26زﯾﺮا ای ﺑﺮادران دﻋﻮت ﺧﻮد را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺤﺴﺐ ﺟﺴﻢ ﺣﮑﯿﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻮاﻧﺎ ﻧﯽ و ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺮﯾﻒ ﻧﯽ27 .ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪا ﺟﻬﺎل ﺟﻬﺎن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻤﺎ را رﺳﻮا ﺳﺎزد و
ﺧﺪا ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﺎن را رﺳﻮا ﺳﺎزد28 ،و ﺧﺴﯿﺴﺎن دﻧﯿﺎ و ﻣﺤﻘﺮان را ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻬﺎ را ﺗﺎ ﻫﺴﺘﯿﻬﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮداﻧﺪ29 .ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺸﺮی در ﺣﻀﻮر او ﻓﺨﺮ ﻧﮑﻨﺪ30 .ﻟﮑﻦ از او ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﯿﺪ در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﺪوﺳﯿﺖ و ﻓﺪا.
31ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻓﺨﺮ ﮐﻨﺪ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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و ﻣـﻦ ای ﺑﺮادران ،ﭼـﻮن ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﻣﺪم ،ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮐﻼم ﯾﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪم

ﭼﻮن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﺪا اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﻮدم2 .زﯾﺮا ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻧﮑﺮدم ﮐﻪ ﭼﯿﺰی در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﺟﺰ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و او را ﻣﺼﻠﻮب3 .و ﻣﻦ در ﺿﻌﻒ و ﺗﺮس و ﻟﺮزش ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺷﺪم4 ،و ﮐﻼم
و وﻋﻆ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻘﻨﻊ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﺎن روح و ﻗﻮت5 ،ﺗﺎ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ در ﺣﮑﻤﺖ
اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﻮت ﺧﺪا.
6ﻟﮑﻦ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﺰد ﮐﺎﻣﻠﯿﻦ ،اﻣﺎ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻪ از روﺳﺎی
اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ زاﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ7 .ﺑﻠﮑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪا را در ﺳﺮی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺨﻔﯽ
را ﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﯿﺶ از دﻫﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻼل ﻣﺎ ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﻮد8 ،ﮐﻪ اﺣﺪی از رؤﺳﺎی اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ آن را
ﻧﺪاﻧﺴﺖ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻼل را ﻣﺼﻠﻮب ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ9 .ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ:
»ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﻧﺪﯾﺪ و ﮔﻮﺷﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻄﻮر ﻧﮑﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای
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دوﺳﺘﺪاران ﺧﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ10 «.اﻣﺎ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ روح ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺎ ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
روح ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﺘﯽ ﻋﻤﻘﻬﺎی ﺧﺪا را ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺤﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
11زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ از ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﻪ اﻣﻮر اﻧﺴﺎن را ﺑﺪاﻧﺪ ﺟﺰ روح اﻧﺴﺎن ﮐﻪ در وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﻣﻮر ﺧﺪا را ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺟﺰ روح ﺧﺪا12 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺎ روح ﺟﻬﺎن را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ،
ﺑﻠﮑﻪ آن روح ﮐﻪ از ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ13 .ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺣﮑﻤﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ روحاﻟﻘﺪس ﻣﯽآﻣﻮزد و
روﺣﺎﻧﯿﻬﺎ را ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ14 .اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﻣﻮر روح ﺧﺪا را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺰد
او ﺟﻬﺎﻟﺖ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ زﯾﺮا ﺣﮑﻢ آﻧﻬﺎ از روح ﻣﯽﺷﻮد15 .ﻟﮑﻦ ﺷﺨﺺ روﺣﺎﻧﯽ در
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ را در او ﺣﮑﻢ ﻧﯿﺴﺖ»16 .زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را داﻧﺴﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ او را ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ؟« ﻟﮑﻦ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﺴﯿﺢ را دارﯾﻢ.
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و ﻣـﻦ ای ﺑﺮادران ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ ﭼﻮن روﺣﺎﻧﯿﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن

ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺎن و ﭼﻮن اﻃﻔﺎل در ﻣﺴﯿﺢ2 .و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺧﻮراک دادم ﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ آن ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻟﺤﺎل ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﯾﺪ3 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭼﻮن در ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺪ و ﻧﺰاع و ﺟﺪاﯾﯽﻫﺎ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺴﺎن رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ 4زﯾﺮا
ﭼﻮن ﯾﮑﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ از ﭘﻮﻟﺲ و دﯾﮕﺮی ﻣﻦ از اﭘﻠﺲ ﻫﺴﺘﻢ ،آﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟
5ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﭘﻮﻟﺲ و ﮐﯿﺴﺖ اﭘﻠﺲ؟ ﺟﺰ ﺧﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾﺸﺎن اﯾﻤﺎن آوردﯾﺪ و ﺑﻪ
اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ داد6 .ﻣﻦ ﮐﺎﺷﺘﻢ و اﭘﻠﺲ آﺑﯿﺎری ﮐﺮد ﻟﮑﻦ ﺧﺪا ﻧﻤﻮ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ.
7ﻟﻬﺬا ﻧﻪ ﮐﺎرﻧﺪه ﭼﯿﺰی اﺳﺖ و ﻧﻪ آب دﻫﻨﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪای روﯾﺎﻧﻨﺪه8 .و ﮐﺎرﻧﺪه و ﺳﯿﺮآب ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﮑﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ اﺟﺮت ﺧﻮد را ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺸﻘﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ9 .زﯾﺮا ﺑﺎ ﺧﺪا ﻫﻤﮑﺎران
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺷﻤﺎ زراﻋﺖ ﺧﺪا و ﻋﻤﺎرت ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﺪ.
10ﺑﺤﺴﺐ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻌﻤﺎر داﻧﺎ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎدم و دﯾﮕﺮی ﺑﺮ آن ﻋﻤﺎرت
ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﻟﮑﻦ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ11 .زﯾﺮا ﺑﻨﯿﺎدی دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻﮐﺲ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻬﺎد ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ12 .ﻟﮑﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻨﯿﺎد ،ﻋﻤﺎرﺗﯽ
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از ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﺟﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﭼﻮب ﯾﺎ ﮔﯿﺎه ﯾﺎ ﮐﺎه ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ13 ،ﮐﺎر ﻫﺮﮐﺲ آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آن
روز آن را ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ آن ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺧﻮد آﺗﺶ ،ﻋﻤﻞ
ﻫﺮﮐﺲ را ﺧﻮاﻫﺪ آزﻣﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ14 .اﮔﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ آن ﮔﺬارده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﺟﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ15 .و اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺴﯽ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،زﯾﺎن ﺑﺪو وارد آﯾﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ.
16آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﺪ و روح ﺧﺪا در ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ؟ 17اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﯿﮑﻞ
ﺧﺪا را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪا او را ﻫﻼک ﺳﺎزد زﯾﺮا ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪا ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ آن ﻫﺴﺘﯿﺪ18 .زﻧﻬﺎر
ﮐﺴﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﺪ! اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺣﮑﯿﻢ ﭘﻨﺪارد ،ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺸﻮد ﺗﺎ
ﺣﮑﯿﻢ ﮔﺮدد19 .زﯾﺮا ﺣﮑﻤﺖ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻧﺰد ﺧﺪا ﺟﻬﺎﻟﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ» :ﺣﮑﻤﺎ را ﺑﻪ
ﻣﮑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺳﺎزد20 «.و اﯾﻀﺎ» :ﺧﺪاوﻧﺪ اﻓﮑﺎر ﺣﮑﻤﺎ را ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ21 «.ﭘﺲ
ﻫﯿﭻﮐﺲ در اﻧﺴﺎن ﻓﺨﺮ ﻧﮑﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ از آن ﺷﻤﺎ اﺳﺖ22 :ﺧﻮاه ﭘﻮﻟﺲ ،ﺧﻮاه اﭘﻠﺲ ،ﺧﻮاه ﮐﯿﻔﺎ،
ﺧﻮاه دﻧﯿﺎ ،ﺧﻮاه زﻧﺪﮔﯽ ،ﺧﻮاه ﻣﻮت ،ﺧﻮاه ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺣﺎل ،ﺧﻮاه ﭼﯿﺰﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،ﻫﻤﻪ از آن ﺷﻤﺎ اﺳﺖ،
23و ﺷﻤﺎ از ﻣﺴﯿﺢ و ﻣﺴﯿﺢ از ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

4

ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺎ را ﭼﻮن ﺧﺪام ﻣﺴﯿﺢ و وﮐﻼی اﺳﺮار ﺧﺪا ﺑﺸﻤﺎرد2 .و دﯾﮕﺮ در وﮐﻼ

ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ اﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ3 .اﻣﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﻣﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﯾﺎ از ﯾﻮم ﺑﺸﺮ
ﺣﮑﻢ ﮐﺮده ﺷﻮم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ4 .زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺧﻮد ﻋﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﻟﮑﻦ از اﯾﻦ ﻋﺎدل
ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﮑﻢﮐﻨﻨﺪه ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ5 .ﻟﻬﺬا ﭘﯿﺶ از وﻗﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺣﮑﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻔﺎﯾﺎی ﻇﻠﻤﺖ را روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻧﯿﺘﻬﺎی دﻟﻬﺎ را ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﺪ آورد؛ آﻧﮕﺎه
ﻫﺮﮐﺲ را ﻣﺪح از ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
6اﻣﺎ ای ﺑﺮادران ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻄﻮر ﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد و اﭘﻠﺲ ﻧﺴﺒﺖ دادم ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ
درﺑﺎره ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺗﮑﺒﺮ ﻧﮑﻨﺪ
ﺑﺮای ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی7 .زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮﺗﺮی داد و ﭼﻪﭼﯿﺰ داری ﮐﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ؟ ﭘﺲ ﭼﻮن
ﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﭼﺮا ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ.
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8اﻟﺤﺎل ﺳﯿﺮ ﺷﺪه و دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ و ﺑﺪون ﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؛ و ﮐﺎﺷﮑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ9 .زﯾﺮا ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮم ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ رﺳﻮﻻن را آﺧﺮ ﻫﻤﻪ
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ ﻣﺜﻞ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﻮای ﻣﻮت ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻬﺎن و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﻣﺮدم را
ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺎه ﺷﺪهاﯾﻢ10 .ﻣﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻟﮑﻦ ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺢ داﻧﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ ﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻟﮑﻦ
ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎ؛ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰ اﻣﺎ ﻣﺎ ذﻟﯿﻞ11 .ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ و ﻋﺮﯾﺎن و ﮐﻮﺑﯿﺪه و آواره
ﻫﺴﺘﯿﻢ12 ،و ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﺮده ،ﻣﺸﻘﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ و دﺷﻨﺎم ﺷﻨﯿﺪه ،ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ و ﻣﻈﻠﻮم
ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ13 .ﭼﻮن اﻓﺘﺮا ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺜﻞ ﻗﺎذورات دﻧﯿﺎ و ﻓﻀﻼت
ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺷﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل.
14و اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺳﺎزم ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﺗﻨﺒﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻢ15 .زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺰاران اﺳﺘﺎد در ﻣﺴﯿﺢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻟﮑﻦ ﭘﺪران ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺪارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺷﻤﺎ را در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮدم16 ،ﭘﺲ از ﺷﻤﺎ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻗﺘﺪا
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ17 .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس را ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﮐﻪ اوﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ و اﻣﯿﻦ در
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ راﻫﻬﺎی ﻣﺮا در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎورد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻫﺮﺟﺎ و در ﻫﺮﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﻢ.
18اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﮑﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽآﯾﻢ19 .ﻟﮑﻦ ﺑﻪ زودی ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ
آﻣﺪ ،اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺧﻮاﻫﻢ داﻧﺴﺖ ﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺘﮑﺒﺮان را ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻮت اﯾﺸﺎن را20 .زﯾﺮا ﻣﻠﮑﻮت
ﺧﺪا ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﻮت اﺳﺖ21 .ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺶ دارﯾﺪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﻮب ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﺎ
ﻣﺤﺒﺖ و روح ﺣﻠﻢ؟

5

ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ زﻧﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﭼﻨﺎن زﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ

در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ زن ﭘﺪر ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ2 .و ﺷﻤﺎ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺎﺗﻢ ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﮐﺮد از ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد3 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺟﺴﻢ ﻏﺎﯾﺒﻢ ،اﻣﺎ در روح ﺣﺎﺿﺮم؛ و اﻵن ﭼﻮن ﺣﺎﺿﺮ ،ﺣﮑﻢ ﮐﺮدم در ﺣﻖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ را ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ4 .ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ روح ﻣﻦ ﺑﺎ ﻗﻮت
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ5 ،ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺳﭙﺮده ﺷﻮد ﺑﺠﻬﺖ ﻫﻼﮐﺖ ﺟﺴﻢ
ﺗﺎ روح در روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ.
6ﻓﺨﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﮑﻮ ﻧﯿﺴﺖ .آﯾﺎ آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺪک ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺗﻤﺎم ﺧﻤﯿﺮ را ﻣﺨﻤﺮ ﻣﯽﺳﺎزد؟
7ﭘﺲ ﺧﻮد را از ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﭘﺎک ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﻄﯿﺮ ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯽﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻓﺼﺢ ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺢ در راه ﻣﺎ ذﺑﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ8 .ﭘﺲ ﻋﯿﺪ را ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻬﻨﻪ و ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺪی و ﺷﺮارت ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﻄﯿﺮ ﺳﺎدهدﻟﯽ و راﺳﺘﯽ.
9در آن رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ زاﻧﯿﺎن ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﮑﻨﯿﺪ10 .ﻟﮑﻦ ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺎ زاﻧﯿﺎن اﯾﻦ
ﺟﻬﺎن ﯾﺎ ﻃﻤﻌﮑﺎران و ﯾﺎ ﺳﺘﻤﮑﺎران ﯾﺎ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﻮﯾﺪ.
11ﻟﮑﻦ اﻵن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،زاﻧﯽ ﯾﺎ ﻃﻤﺎع ﯾﺎ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ
ﯾﺎ ﻓﺤﺎش ﯾﺎ ﻣﯿﮕﺴﺎر ﯾﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﮑﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻏﺬا ﻫﻢ ﻣﺨﻮرﯾﺪ12 .زﯾﺮا
ﻣﺮا ﭼﻪﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرجاﻧﺪ داوری ﮐﻨﻢ .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﻫﻞ داﺧﻞ داوری ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟
13ﻟﮑﻦ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺎرجاﻧﺪ ﺧﺪا داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﺲ آن ﺷﺮﯾﺮ را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﯿﺪ.
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آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﭼﻮن ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺮأت دارد ﮐﻪ ﻣﺮاﻓﻌﻪ ﺑﺮد ﭘﯿﺶ

ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻧﻪ ﻧﺰد ﻣﻘﺪﺳﺎن؟ 2ﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎن ،دﻧﯿﺎ را داوری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؛ و اﮔﺮ دﻧﯿﺎ از ﺷﻤﺎ
ﺣﮑﻢ ﯾﺎﺑﺪ ،آﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟ 3آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را داوری ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻣﻮر روزﮔﺎر؟ 4ﭘﺲ ﭼﻮن در ﻣﻘﺪﻣﺎت روزﮔﺎر ﻣﺮاﻓﻌﻪ دارﯾﺪ ،آﯾﺎ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﯿﺪ؟ 5ﺑﺠﻬﺖ اﻧﻔﻌﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ داﻧﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ؟ 6ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮادر ﺑﺎ ﺑﺮادر ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽرود و آن
ﻫﻢ ﻧﺰد ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﺎن!
7ﺑﻠﮑﻪ اﻵن ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻟﮑﻠﯿﻪ ﻗﺼﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮاﻓﻌﻪ دارﯾﺪ .ﭼﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻈﻠﻮم
ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ و ﭼﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻐﺒﻮن ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ؟ 8ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻐﺒﻮن ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ و اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد! 9آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎن وارث ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺨﻮرﯾﺪ ،زﯾﺮا
ﻓﺎﺳﻘﺎن و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن و زاﻧﯿﺎن و ﻣﺘﻨﻌﻤﺎن و ﻟﻮاط 10و دزدان و ﻃﻤﻌﮑﺎران و ﻣﯿﮕﺴﺎران و ﻓﺤﺎﺷﺎن و
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ﺳﺘﻤﮕﺮان وارث ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ11 .و ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ ﻟﮑﻦ ﻏﺴﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﻣﻘﺪس ﮔﺮدﯾﺪه و ﻋﺎدل ﮐﺮده ﺷﺪهاﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ روح ﺧﺪای ﻣﺎ.
12ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻟﮑﻦ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ رواﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻧﻤﯽﮔﺬارم ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﺑﺪ13 .ﺧﻮراک ﺑﺮای ﺷﮑﻢ اﺳﺖ و ﺷﮑﻢ ﺑﺮای ﺧﻮراک ،ﻟﮑﻦ ﺧﺪا
اﯾﻦ و آن را ﻓﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﺎ ﺟﺴﻢ ﺑﺮای زﻧﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
ﺟﺴﻢ14 .و ﺧﺪا ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ و ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ15 .آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺪﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ اﻋﻀﺎی ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ؟ ﭘﺲ آﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،اﻋﻀﺎی ﻓﺎﺣﺸﻪ ﮔﺮداﻧﻢ؟
ﺣﺎﺷﺎ! 16آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪد ،ﺑﺎ وی ﯾﮑﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ؟ زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻫﺮدو ﯾﮏ ﺗﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«17 .ﻟﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪد ﯾﮑﺮوح اﺳﺖ18 .از زﻧﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ .ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ
آدﻣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺮون از ﺑﺪن اﺳﺖ ،ﻟﮑﻦ زاﻧﯽ ﺑﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد ﮔﻨﺎه ﻣﯽورزد19 .ﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ
ﻫﯿﮑﻞ روحاﻟﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ و از آن ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟ 20زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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اﻣﺎ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ :ﻣﺮد را ﻧﯿﮑﻮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زن را ﻟﻤﺲ ﻧﮑﻨﺪ.

2ﻟﮑﻦ ﺑﺴﺒﺐ زﻧﺎ ،ﻫﺮ ﻣﺮد زوﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺪارد و ﻫﺮ زن ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﺑﺪارد3 .و ﺷﻮﻫﺮ ﺣﻖ زن را ادا
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زن ﺣﻖ ﺷﻮﻫﺮ را4 .زن ﺑﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻮﻫﺮش ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮد
ﻧﯿﺰ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺶ5 ،از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﮕﺰﯾﻨﯿﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ رﺿﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺎ
ﺑﺮای روزه و ﻋﺒﺎدت ﻓﺎرغ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ و ﺑﺎز ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎدا ﺷﯿﻄﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻧﺎﭘﺮﻫﯿﺰی ﺷﻤﺎ
در ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪازد6 .ﻟﮑﻦ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺎزه ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﮑﻢ7 ،اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدم ﻣﺜﻞ ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﮑﻦ ﻫﺮﮐﺲ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺧﺎص از ﺧﺪا دارد ،ﯾﮑﯽ ﭼﻨﯿﻦ و دﯾﮕﺮی ﭼﻨﺎن.
8ﻟﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﺮدﯾﻦ و ﺑﯿﻮهزﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ9 .ﻟﮑﻦ اﮔﺮ
ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﮑﺎح ﺑﮑﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﮑﺎح از آﺗﺶ ﻫﻮس ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ10 .اﻣﺎ ﻣﻨﮑﻮﺣﺎن را ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ و
ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ زن از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺟﺪا ﻧﺸﻮد؛ 11و اﮔﺮ ﺟﺪا ﺷﻮد ،ﻣﺠﺮد ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ
ﺧﻮد ﺻﻠﺢ ﮐﻨﺪ؛ و ﻣﺮد ﻧﯿﺰ زن ﺧﻮد را ﺟﺪا ﻧﺴﺎزد.
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12و دﯾﮕﺮان را ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺑﺮادران زﻧﯽ ﺑﯽاﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
آن زن راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻤﺎﻧﺪ ،او را ﺟﺪا ﻧﺴﺎزد13 .و زﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﯽاﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و او
راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻤﺎﻧﺪ ،از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺟﺪا ﻧﺸﻮد14 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﯽاﯾﻤﺎن از زن ﺧﻮد ﻣﻘﺪس
ﻣﯽﺷﻮد و زن ﺑﯽاﯾﻤﺎن از ﺑﺮادر ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﺮدد و اﮔﺮﻧﻪ اوﻻد ﺷﻤﺎ ﻧﺎﭘﺎک ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﮑﻦ اﻟﺤﺎل
ﻣﻘﺪﺳﻨﺪ15 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﯽاﯾﻤﺎن ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﮕﺬارش ﮐﻪ ﺑﺸﻮد زﯾﺮا ﺑﺮادر ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻣﻘﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ16 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ داﻧﯽ ای زن ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮت را
ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯽ داد؟ ﯾﺎ ﭼﻪ داﻧﯽ ای ﻣﺮد ﮐﻪ زن ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯽ داد؟
17ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﻫﺮﮐﺲ را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﺑﮑﻨﺪ؛ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻤﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ18 .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
در ﻣﺨﺘﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﻧﮕﺮدد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،ﻣﺨﺘﻮن ﻧﺸﻮد.
19ﺧﺘﻨﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯽ ﻫﯿﭻ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ اﻣﺮﻫﺎی ﺧﺪا20 .ﻫﺮﮐﺲ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻫﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ21 .اﮔﺮ در ﻏﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪی ﺗﻮ را ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ آزاد ﺷﻮی ،آن را اوﻟﯽ'ﺗﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻦ22 .زﯾﺮا ﻏﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
آزاد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؛ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ آزاد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،ﻏﻼم ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ23 .ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪه
ﺷﺪﯾﺪ ،ﻏﻼم اﻧﺴﺎن ﻧﺸﻮﯾﺪ24 .ای ﺑﺮادران ﻫﺮﮐﺲ در ﻫﺮﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﻧﺰد
ﺧﺪا ﺑﻤﺎﻧﺪ.
25اﻣﺎ درﺑﺎره ﺑﺎﮐﺮهﻫﺎ ﺣﮑﻤﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺪارم .ﻟﮑﻦ ﭼﻮن از ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﻣﯿﻦ
ﺑﺎﺷﻢ ،رأی ﻣﯽدﻫﻢ26 .ﭘﺲ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﺗﻨﮕﯽ اﯾﻦ زﻣﺎن ،اﻧﺴﺎن را ﻧﯿﮑﻮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ27 .اﮔﺮ ﺑﺎ زن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪی ،ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﺠﻮی و اﮔﺮ از زن ﺟﺪا ﻫﺴﺘﯽ دﯾﮕﺮ زن ﻣﺨﻮاه.
28ﻟﮑﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﻧﮑﺎح ﮐﺮدی ،ﮔﻨﺎه ﻧﻮرزﯾﺪی و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎﮐﺮه ﻣﻨﮑﻮﺣﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮد .وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ در
ﺟﺴﻢ زﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﻔﻘﺖ دارم.
29اﻣﺎ ای ﺑﺮادران ،اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ وﻗﺖ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ زن دارﻧﺪ ﻣﺜﻞ
ﺑﯽزن ﺑﺎﺷﻨﺪ 30و ﮔﺮﯾﺎﻧﺎن ﭼﻮن ﻧﺎﮔﺮﯾﺎﻧﺎن و ﺧﻮﺷﺤﺎﻻن ﻣﺜﻞ ﻧﺎﺧﻮﺷﺤﺎﻻن و ﺧﺮﯾﺪاران ﭼﻮن
ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ31 ،و اﺳﺘﻌﻤﺎلﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎلﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺻﻮرت
اﯾﻦ ﺟﻬﺎن درﮔﺬر اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  /ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

1658

32اﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺶ اﯾﻦ دارم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯽاﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮد در اﻣﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺠﻮﯾﺪ؛ 33و ﺻﺎﺣﺐ زن در اﻣﻮر دﻧﯿﺎ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زن ﺧﻮد
را ﺧﻮش ﺑﺴﺎزد34 .در ﻣﯿﺎن زن ﻣﻨﮑﻮﺣﻪ و ﺑﺎﮐﺮه ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎﮐﺮه در اﻣﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ در ﺗﻦ و ﻫﻢ در روح ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻨﮑﻮﺣﻪ در اﻣﻮر دﻧﯿﺎ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ﺗﺎ ﺷﻮﻫﺮ
ﺧﻮد را ﺧﻮش ﺳﺎزد35 .اﻣﺎ اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻧﻪ آﻧﮑﻪ داﻣﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻬﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﻣﻼزﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﯽﺗﺸﻮﯾﺶ.
36ﻟﮑﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺮه ﺧﻮد ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪ
و ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ از ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪن ،آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ؛ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﮕﺬار ﮐﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﻨﻨﺪ37 .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
در دل ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ در اراده ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ و در دل ﺧﻮد ﺟﺎزم اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺮه ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه دارد ،ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ38 .ﭘﺲ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎح دﻫﺪ ،ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﻧﺪﻫﺪ ،ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
39زن ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش زﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻮﻫﺮش ﻣﺮد آزاد ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻨﮑﻮﺣﻪ ﺷﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻘﻂ40 .اﻣﺎ ﺑﺤﺴﺐ رأی ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎلﺗﺮ اﺳﺖ ،اﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮم ﮐﻪ روح ﺧﺪا را دارم.
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اﻣﺎ درﺑﺎره ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺘﻬﺎ ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻢ دارﯾﻢ .ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﺒﺮ اﺳﺖ،

ﻟﮑﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ2 .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ3 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﺪا را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﺰد او ﻣﻌﺮوف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
4ﭘﺲ درﺑﺎره ﺧﻮردن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺘﻬﺎ ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺖ در ﺟﻬﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﺪاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ5 .زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻪ در آﺳﻤﺎن و
ﭼﻪ در زﻣﯿﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر و ﺧﺪاوﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ6 ،ﻟﮑﻦ ﻣﺎ را ﯾﮏ ﺧﺪاﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪر
ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ از اوﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺮای او ﻫﺴﺘﯿﻢ ،و ﯾﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ از اوﺳﺖ
و ﻣﺎ از او ﻫﺴﺘﯿﻢ.
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7وﻟﯽ ﻫﻤﻪ را اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺖ ﻫﺴﺖ ،آن را
ﭼﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺿﻤﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﭼﻮن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺷﻮد8 .اﻣﺎ ﺧﻮراک ،ﻣﺎ را
ﻣﻘﺒﻮل ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺳﺎزد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺑﻬﺘﺮﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻮردن ﺑﺪﺗﺮ9 .ﻟﮑﻦ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺒﺎدا
اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰش ﺿﻌﻔﺎ ﮔﺮدد10 .زﯾﺮا اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺑﺘﮑﺪه ﻧﺸﺴﺘﻪای ،آﯾﺎ ﺿﻤﯿﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺘﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ 11و
از ﻋﻠﻢ ﺗﻮ آن ﺑﺮادر ﺿﻌﯿﻒ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای او ﻣﺮد ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ12 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻮن ﺑﻪ
ﺑﺮادران ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﯾﺪ و ﺿﻤﺎﯾﺮ ﺿﻌﯿﻔﺸﺎن را ﺻﺪﻣﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻮدﯾﺪ.
13ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﺧﻮراک ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰش ﺑﺮادر ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد ﺗﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮد
را ﻟﻐﺰش ﻧﺪﻫﻢ.
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آﯾﺎ رﺳﻮل ﻧﯿﺴﺘﻢ؟ آﯾﺎ آزاد ﻧﯿﺴﺘﻢ؟ آﯾﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﻧﺪﯾﺪم؟ آﯾﺎ

ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟ 2ﻫﺮﮔﺎه دﯾﮕﺮان را رﺳﻮل ﻧﺒﺎﺷﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ را ﻫﺴﺘﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻬﺮ
رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻦ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ3 .ﺣﺠﺖ ﻣﻦ ﺑﺠﻬﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ 4ﮐﻪ
آﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن ﻧﺪارﯾﻢ؟ 5آﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ دﯾﻨﯽ را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﻤﺮاه
ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﻢ ،ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ رﺳﻮﻻن و ﺑﺮادران ﺧﺪاوﻧﺪ و ﮐﯿﻔﺎ؟ 6ﯾﺎ ﻣﻦ و ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﺎر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﯿﻢ؟
7ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ﺧﺮﺟﯽ ﺧﻮد ﺟﻨﮓ ﮐﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ،از
ﻣﯿﻮهاش ﻧﺨﻮرد؟ ﯾﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻠﻪای ﺑﭽﺮاﻧﺪ و از ﺷﯿﺮ ﮔﻠﻪ ﻧﻨﻮﺷﺪ؟ 8آﯾﺎ اﯾﻦ را ﺑﻄﻮر اﻧﺴﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ؟ 9زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ »ﮔﺎو را
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺧﺮﻣﻦ را ﺧﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دﻫﺎن ﻣﺒﻨﺪ« .آﯾﺎ ﺧﺪا در ﻓﮑﺮ ﮔﺎوان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ 10ﯾﺎ ﻣﺤﺾ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﺎ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﺑﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﻢﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ،ﺷﺨﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﺧﺮدﮐﻨﻨﺪه ﺧﺮﻣﻦ در اﻣﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ11 .ﭼﻮن ﻣﺎ روﺣﺎﻧﯿﻬﺎ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎﺷﺘﯿﻢ ،آﯾﺎ
اﻣﺮ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﻬﺎی ﺷﻤﺎ را درو ﮐﻨﯿﻢ؟ 12اﮔﺮ دﯾﮕﺮان در اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﯾﮑﻨﺪ،
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آﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ؟ ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﮑﺮدﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﺒﺎدا اﻧﺠﯿﻞ
ﻣﺴﯿﺢ را ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪازﯾﻢ.
13آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ در اﻣﻮر ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻫﯿﮑﻞ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻫﺮﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺬﺑﺢ ﮐﻨﺪ ،از ﻣﺬﺑﺢ ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻣﯽدارد14 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ »ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﯿﻞ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ،
از اﻧﺠﯿﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﯾﺎﺑﺪ«15 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﯾﻨﻬﺎ را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﮑﺮدم و اﯾﻦ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺼﺪ
ﻧﻨﻮﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺮدن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺨﺮ ﻣﺮا ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮداﻧﺪ.
16زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺸﺎرت دﻫﻢ ،ﻣﺮا ﻓﺨﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﺿﺮورت اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ وای ﺑﺮ ﻣﻦ اﮔﺮ
ﺑﺸﺎرت ﻧﺪﻫﻢ17 .زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ را ﻃﻮﻋﺎً ﮐﻨﻢ اﺟﺮت دارم ،ﻟﮑﻦ اﮔﺮ ﮐﺮﻫﺎً ﺑﺎﺷﺪ وﮐﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده
ﺷﺪ18 .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﺮا ﭼﻪ اﺟﺮت اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﭼﻮن ﺑﺸﺎرت ﻣﯽدﻫﻢ ،اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﯽﺧﺮج
ﺳﺎزم و اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد را در اﻧﺠﯿﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﮑﻨﻢ؟
19زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻫﻤﻪ ﮐﺲ آزاد ﺑﻮدم ،ﺧﻮد را ﻏﻼم ﻫﻤﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪم ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری را ﺳﻮد ﺑﺮم.
20و ﯾﻬﻮد را ﭼﻮن ﯾﻬﻮد ﮔﺸﺘﻢ ﺗﺎ ﯾﻬﻮد را ﺳﻮد ﺑﺮم و اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻣﺜﻞ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﺎ اﻫﻞ
ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺳﻮد ﺑﺮم؛ 21و ﺑﯽﺷﺮﯾﻌﺘﺎن را ﭼﻮن ﺑﯽﺷﺮﯾﻌﺘﺎن ﺷﺪم ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﯽﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﯽﺷﺮﯾﻌﺘﺎن را ﺳﻮد ﺑﺮم؛ 22ﺿﻌﻔﺎ را ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪم ﺗﺎ ﺿﻌﻔﺎ را
ﺳﻮد ﺑﺮم؛ ﻫﻤﻪﮐﺲ را ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪم ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﻧﻮﻋﯽ ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﺮﻫﺎﻧﻢ23 .اﻣﺎ ﻫﻤﻪﮐﺎر را ﺑﺠﻬﺖ
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ در آن ﺷﺮﯾﮏ ﮔﺮدم.
24آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﻣﯽدوﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﯽدوﻧﺪ ﻟﮑﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻧﻌﺎم را ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻪ
اﯾﻨﻄﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﺪوﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺒﺮﯾﺪ25 .و ﻫﺮﮐﻪ ورزش ﮐﻨﺪ در ﻫﺮﭼﯿﺰ رﯾﺎﺿﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﺸﺎن
ﺗﺎ ﺗﺎج ﻓﺎﻧﯽ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﻟﮑﻦ ﻣﺎ ﺗﺎج ﻏﯿﺮﻓﺎﻧﯽ را26 .ﭘﺲ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽدوم ،ﻧﻪ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﮏ دارد؛
و ﻣﺸﺖ ﻣﯽزﻧﻢ ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﻫﻮا را ﺑﺰﻧﻢ27 .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻦ ﺧﻮد را زﺑﻮن ﻣﯽﺳﺎزم و آن را در ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽدارم،
ﻣﺒﺎدا ﭼﻮن دﯾﮕﺮان را وﻋﻆ ﻧﻤﻮدم ،ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺷﻮم.
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زﯾﺮا ای ﺑﺮادران ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ ﻫﻤﻪ زﯾﺮ اﺑﺮ

ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ از درﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ 2و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،در اﺑﺮ و در درﯾﺎ؛ 3و ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺎن
ﺧﻮراک روﺣﺎﻧﯽ را ﺧﻮردﻧﺪ 4و ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺮب روﺣﺎﻧﯽ را ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﯽآﺷﺎﻣﯿﺪﻧﺪ از
ﺻﺨﺮه روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﻣﯽآﻣﺪ و آن ﺻﺨﺮه ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮد5 .ﻟﯿﮑﻦ از اﮐﺜﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﺪا راﺿﯽ
ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
6و اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ ﺑﺪی ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ؛ 7و ﻧﻪ
ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ» :ﻗﻮم ﺑﻪ اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای
ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪﻧﺪ8 «.و ﻧﻪ زﻧﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و در ﯾﮏ روز ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻫﻼک ﮔﺸﺘﻨﺪ9 .و ﻧﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻣﺎرﻫﺎ
ﻫﻼک ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ10 .و ﻧﻪ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻼک ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺸﺎن را
ﻫﻼک ﮐﺮد.
11و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﻞ ﺑﺪﯾﺸﺎن واﻗﻊ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺎ ﻣﮑﺘﻮب ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اواﺧﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ
ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ12 .ﭘﺲ آﻧﮑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻔﺘﺪ13 .ﻫﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﻓﺮو ﻧﮕﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺧﺪا اﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺷﻤﺎ ﻓﻮق ﻃﺎﻗﺖ ﺧﻮد
آزﻣﻮده ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻔﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﯾﺎرای ﺗﺤﻤﻞ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
14ﻟﻬﺬا ای ﻋﺰﯾﺰان ﻣﻦ از ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ15 .ﺑﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺧﻮد ﺣﮑﻢ
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮآﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ16 .ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﮐﻪ آن را ﺗﺒﺮک ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،آﯾﺎ ﺷﺮاﮐﺖ در ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ
ﻧﯿﺴﺖ؟ و ﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،آﯾﺎ ﺷﺮاﮐﺖ در ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯽ؟ 17زﯾﺮا ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ ،ﯾﮏ ﻧﺎن
و ﯾﮑﺘﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ از ﯾﮏ ﻧﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ18 .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ! آﯾﺎ
ﺧﻮرﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ 19ﭘﺲ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﺖ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﯾﺎ ﮐﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺖ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ؟ 20ﻧﯽ! ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای دﯾﻮﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای
ﺧﺪا؛ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﯾﮏ دﯾﻮﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ21 .ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﻢ از ﭘﯿﺎﻟﻪ
دﯾﻮﻫﺎ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ؛ و ﻫﻢ از ﻣﺎﯾﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﻢ از ﻣﺎﯾﺪه دﯾﻮﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮد22 .آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﻪ ﻏﯿﺮت ﻣﯽآورﯾﻢ ﯾﺎ از او ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ؟
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23ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻫﻤﻪ رواﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
24ﻫﺮﮐﺲ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد را ﻧﺠﻮﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻔﻊ دﯾﮕﺮی را25 .ﻫﺮآﻧﭽﻪ را در ﻗﺼﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ،ﺑﺨﻮرﯾﺪ و
ﻫﯿﭻ ﻣﭙﺮﺳﯿﺪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺿﻤﯿﺮ26 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻬﺎن و ﭘﺮی آن از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ27 .ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ از
ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﺎن از ﺷﻤﺎ وﻋﺪه ﺧﻮاﻫﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ،آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﮔﺬارﻧﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﭙﺮﺳﯿﺪ
ﺑﺠﻬﺖ ﺿﻤﯿﺮ28 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﯾﺪ »اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺖ اﺳﺖ« ،ﻣﺨﻮرﯾﺪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ
ﺧﺒﺮ داد و ﺑﺠﻬﺖ ﺿﻤﯿﺮ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻬﺎن و ﭘﺮی آن از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ29 .اﻣﺎ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻧﻪ از
ﺧﻮدت ﺑﻠﮑﻪ ﺿﻤﯿﺮ آن دﯾﮕﺮ؛ زﯾﺮا ﭼﺮا ﺿﻤﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ آزادی ﻣﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ؟ 30و اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﺮ
ﺑﺨﻮرم ،ﭼﺮا ﺑﺮ ﻣﻦ اﻓﺘﺮا زﻧﻨﺪ ﺑﻪﺳﺒﺐ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای آن ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ؟ 31ﭘﺲ ﺧﻮاه
ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﺧﻮاه ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ،ﺧﻮاه ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ را ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا ﺑﮑﻨﯿﺪ32 .ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا را ﻟﻐﺰش ﻣﺪﻫﯿﺪ33 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در ﻫﺮﮐﺎری ﻫﻤﻪ را ﺧﻮش ﻣﯽﺳﺎزم و ﻧﻔﻊ ﺧﻮد را
ﻃﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ.
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ﭘﺲ اﻗﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

2اﻣﺎ ای ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ از اﯾﻦﺟﻬﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻣﺮا ﯾﺎد ﻣﯽدارﯾﺪ و
اﺧﺒﺎر را ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮدم ،ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
3اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻫﺮ ﻣﺮد ،ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ و ﺳﺮ زن ،ﻣﺮد و ﺳﺮ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺧﺪا.
4ﻫﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه دﻋﺎ ﯾﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﻨﺪ ،ﺳﺮ ﺧﻮد را رﺳﻮا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ5 .اﻣﺎ ﻫﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ
دﻋﺎ ﯾﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﻨﺪ ،ﺳﺮ ﺧﻮد را رﺳﻮا ﻣﯽﺳﺎزد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﻮد6 .زﯾﺮا اﮔﺮ زن
ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﺪ ،ﻣﻮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺒﺮد؛ و اﮔﺮ زن را ﻣﻮی ﺑﺮﯾﺪن ﯾﺎ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻗﺒﯿﺢ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﻮﺷﺪ7 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻣﺮد را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ او ﺻﻮرت و ﺟﻼل ﺧﺪاﺳﺖ ،اﻣﺎ زن ﺟﻼل ﻣﺮد اﺳﺖ8 .زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻣﺮد از زن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ زن از ﻣﺮد اﺳﺖ9 .و ﻧﯿﺰ ﻣﺮد ﺑﺠﻬﺖ زن آﻓﺮﯾﺪه ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ زن ﺑﺮای
ﻣﺮد10 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ زن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻋﺰﺗﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن11 .ﻟﯿﮑﻦ زن از ﻣﺮد
ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮد ﻫﻢ ﺟﺪا از زن ﻧﯿﺴﺖ درﺧﺪاوﻧﺪ12 .زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ زن از ﻣﺮد اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮد
ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ زن ،ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ از ﺧﺪا.
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13در دل ﺧﻮد اﻧﺼﺎف دﻫﯿﺪ :آﯾﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﻧﺎﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﺰد ﺧﺪا دﻋﺎ ﮐﻨﺪ؟ 14آﯾﺎ
ﺧﻮد ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮد ﻣﻮی دراز دارد ،او را ﻋﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ 15و اﮔﺮ زن ﻣﻮی
دراز دارد ،او را ﻓﺨﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻮی ﺑﺠﻬﺖ ﭘﺮده ﺑﺪو داده ﺷﺪ؟ 16و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺘﯿﺰهﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺎ و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺧﺪا را ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎدﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
17ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻪ از ﺑﺮای
ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﺪﺗﺮی ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ18 .زﯾﺮا اوﻻٌ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ،
ﻣﯽﺷﻨﻮم ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺷﻘﺎﻗﻬﺎ روی ﻣﯽدﻫﺪ و ﻗﺪری از آن را ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻨﻢ19 .از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ
ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻋﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺒﻮﻻن از ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻧﺪ20 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ در
ﯾﮏ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮرده ﺷﻮد21 ،زﯾﺮا در وﻗﺖ ﺧﻮردن ﻫﺮﮐﺲ
ﺷﺎم ﺧﻮد را ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﯾﮑﯽ ﮔﺮﺳﻨﻪ و دﯾﮕﺮی ﻣﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد22 .ﻣﮕﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮردن و
آﺷﺎﻣﯿﺪن ﻧﺪارﯾﺪ؟ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ؟ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ؟ آﯾﺎ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ!
23زﯾﺮا ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻢ ،آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﭙﺮدم ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﺒﯽ ﮐﻪ او را
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺖ 24و ﺷﮑﺮ ﻧﻤﻮده ،ﭘﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﻦ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺎره ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ را ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎری ﻣﻦ ﺑﺠﺎ آرﯾﺪ25 «.و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم و
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ در ﺧﻮن ﻣﻦ .ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ را ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎری ﻣﻦ ﺑﮑﻨﯿﺪ«.
26زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﻧﺎن را ﺑﺨﻮرﯾﺪ و اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ را ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ،ﻣﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎزآﯾﺪ.
27ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺎن را ﺑﺨﻮرد و ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﻮﺷﺪ ،ﻣﺠﺮم ﺑﺪن و ﺧﻮن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد28 .اﻣﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻨﻄﺮز از آن ﻧﺎن ﺑﺨﻮرد و از آن ﭘﯿﺎﻟﻪ
ﺑﻨﻮﺷﺪ29 .زﯾﺮا ﻫﺮﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ،ﻓﺘﻮای ﺧﻮد را ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ30 .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎ ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺮﯾﺾاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ31 .اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺑﺮﺧﻮد ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺷﺪ32 .ﻟﮑﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺄدﯾﺐ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ اﻫﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﺷﻮد.
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33ﻟﻬﺬا ای ﺑﺮادران ﻣﻦ ،ﭼﻮن ﺑﺠﻬﺖ ﺧﻮردن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ34 .و اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮرد ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺠﻬﺖ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ .و ﭼﻮن ﺑﯿﺎﯾﻢ ،ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﻣﻨﺘﻈﻢ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
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اﻣﺎ درﺑﺎره ﻋﻄﺎﯾﺎی روﺣﺎﻧﯽ ،ای ﺑﺮادران ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

2ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺘﻬﺎی ﮔﻨﮓ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ3 .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ را ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺑﻪ روح ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﯿﺴﯽ را اﻧﺎﺗﯿﻤﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ و
اﺣﺪی ﺟﺰ ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس ﻋﯿﺴﯽ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺖ.
4و ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ اﻧﻮاع اﺳﺖ وﻟﯽ روح ﻫﻤﺎن5 .و ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ اﻧﻮاع اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺎن6 .و ﻋﻤﻠﻬﺎ
اﻧﻮاع اﺳﺖ ﻟﮑﻦ ﻫﻤﺎن ﺧﺪا ﻫﻤﻪ را در ﻫﻤﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ7 .وﻟﯽ ﻫﺮﮐﺲ را ﻇﻬﻮر روح ﺑﺠﻬﺖ ﻣﻨﻔﻌﺖ
ﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد8 .زﯾﺮا ﯾﮑﯽ را ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ روح ،ﮐﻼم ﺣﮑﻤﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮی را ﮐﻼم ﻋﻠﻢ ،ﺑﺤﺴﺐ
ﻫﻤﺎن روح9 .و ﯾﮑﯽ را اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روح و دﯾﮕﺮی را ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی ﺷﻔﺎ دادن ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن روح10 .و ﯾﮑﯽ
را ﻗﻮت ﻣﻌﺠﺰات و دﯾﮕﺮی را ﻧﺒﻮت و ﯾﮑﯽ را ﺗﻤﯿﯿﺰ ارواح و دﯾﮕﺮی را اﻗﺴـﺎم زﺑﺎﻧﻬـﺎ و دﯾﮕﺮی را
ﺗﺮﺟﻤﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎ11 .ﻟﮑﻦ در ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﯾﮏ روح ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ را ﻓﺮداٌ ﺑﺤﺴﺐ اراده
ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
12زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺪن ﯾﮏ اﺳﺖ و اﻋﻀﺎی ﻣﺘﻌﺪد دارد و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر
اﺳﺖ ﯾﮑﺘﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ13 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ روح در ﯾﮏ ﺑﺪن
ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﺧﻮاه ﯾﻬﻮد ،ﺧﻮاه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺧﻮاه ﻏﻼم ،ﺧﻮاه آزاد و ﻫﻤﻪ از ﯾﮏ روح ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪﯾﻢ.
14زﯾﺮا ﺑﺪن ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ15 .اﮔﺮ ﭘﺎ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ از ﺑﺪن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻢ،
آﯾﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ از ﺑﺪن ﻧﯿﺴﺖ؟ 16و اﮔﺮ ﮔﻮش ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﻢ از ﺑﺪن ﻧﯿﺴﺘﻢ ،آﯾﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ
از ﺑﺪن ﻧﯿﺴﺖ؟ 17اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﭼﺸﻢ ﺑﻮدی ،ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪن و اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﺑﻮدی ﮐﺠﺎ
ﻣﯽﺑﻮد ﺑﻮﯾﯿﺪن؟ 18ﻟﮑﻦ اﻟﺤﺎل ﺧﺪا ﻫﺮﯾﮏ از اﻋﻀﺎ را در ﺑﺪن ﻧﻬﺎد ﺑﺮﺣﺴﺐ اراده ﺧﻮد19 .و اﮔﺮ ﻫﻤﻪ
ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺑﻮدی ﺑﺪن ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﻮد؟ 20اﻣﺎ اﻵن اﻋﻀﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺪن ﯾﮏ21 .و ﭼﺸﻢ دﺳﺖ را
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﺳﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارم22 .ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
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اﯾﻦ ،آن اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻔﺘﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻻزمﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ23 .و آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﭘﺴﺖﺗﺮ اﺟﺰای ﺑﺪن
ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﻢ ،ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ ﻣﯽدارﯾﻢ و اﺟﺰای ﻗﺒﯿﺢ ﻣﺎ ﺟﻤﺎل اﻓﻀﻞ دارد24 .ﻟﮑﻦ اﻋﻀﺎی ﺟﻤﯿﻠﻪ ﻣﺎ را
اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪا ﺑﺪن را ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻘﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺺ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺮﻣﺖ داد25 ،ﺗﺎ ﮐﻪ
ﺟﺪاﯾﯽ در ﺑﺪن ﻧﯿﻔﺘﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی در ﻓﮑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ26 .و اﮔﺮ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ دردﻣﻨﺪ
ﮔﺮدد ،ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ ﺑﺎ آن ﻫﻤﺪرد ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﻋﻀﻮی ﻋﺰت ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ اﻋﻀﺎ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ آﯾﻨﺪ.
27اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻓﺮداٌ اﻋﻀﺎی آن ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ28 .و ﺧﺪا ﻗﺮارداد ﺑﻌﻀﯽ را در
ﮐﻠﯿﺴﺎ :اول رﺳﻮﻻن ،دوم اﻧﺒﯿﺎ ،ﺳﻮم ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺑﻌﺪ ﻗﻮات ،ﭘﺲ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی ﺷﻔﺎ دادن و اﻋﺎﻧﺎت و ﺗﺪاﺑﯿﺮ و
اﻗﺴﺎم زﺑﺎﻧﻬﺎ29 .آﯾﺎ ﻫﻤﻪ رﺳﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎ ،ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﻗﻮات؟ 30ﯾﺎ ﻫﻤﻪ
ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی ﺷﻔﺎ دارﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ 31ﻟﮑﻦ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی ﺑﻬﺘﺮ
را ﺑﻪ ﻏﯿﺮت ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ و ﻃﺮﯾﻖ اﻓﻀﻞ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻢ.
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اﮔﺮ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮدم و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ و ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻣﺜﻞ

ﻧﺤﺎس ﺻﺪادﻫﻨﺪه و ﺳﻨﺞ ﻓﻐﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪهام2 .و اﮔﺮ ﻧﺒﻮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺮار و ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻢ را
ﺑﺪاﻧﻢ و اﯾﻤﺎن ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺤﺪی ﮐﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ و ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻫﯿﭻ ﻫﺴﺘﻢ3 .و
اﮔﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﻮال ﺧﻮد را ﺻﺪﻗﻪ دﻫﻢ و ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺴﭙﺎرم ﺗﺎ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ،
ﻫﯿﭻ ﺳﻮد ﻧﻤﯽﺑﺮم4 .ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻠﯿﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ؛ ﻣﺤﺒﺖ ﺣﺴﺪ ﻧﻤﯽﺑﺮد؛ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺒﺮ و ﻏﺮور ﻧﺪارد؛
5اﻃﻮار ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﺪارد و ﻧﻔﻊ ﺧﻮد را ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺧﺸﻢ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺳﻮءﻇﻦ ﻧﺪارد؛ 6از ﻧﺎراﺳﺘﯽ
ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،وﻟﯽ ﺑﺎ راﺳﺘﯽ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ 7در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ را ﺑﺎور
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در ﻫﻤﻪﺣﺎل اﻣﯿﺪوار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
8ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺒﻮﺗﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ ،اﻧﺘﻬﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ،زاﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ9 .زﯾﺮا ﺟﺰﺋﯽ ﻋﻠﻤﯽ دارﯾﻢ و ﺟﺰﺋﯽ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ،
10ﻟﮑﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ آﯾﺪ ،ﺟﺰﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ11 .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺑﻮدم ،ﭼﻮن ﻃﻔﻞ ﺣﺮف
ﻣﯽزدم و ﭼﻮن ﻃﻔﻞ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻔﻞ ﺗﻌﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدم .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﺮد ﺷﺪم ،ﮐﺎرﻫﺎی
ﻃﻔﻼﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮدم12 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻟﺤﺎل در آﯾﻨﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﻟﮑﻦ آن وﻗﺖ روﺑﺮو؛ اﻵن
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ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ دارم ،ﻟﮑﻦ آنوﻗﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهام13 .و اﻟﺤﺎل اﯾﻦ ﺳﻪ
ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ :ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻤﺎن و اﻣﯿﺪ و ﻣﺤﺒﺖ .اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ.
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در ﭘﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ و ﻋﻄﺎﯾﺎی روﺣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻏﯿﺮت ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﯾﻨﮑﻪ

ﻧﺒﻮت ﮐﻨﯿﺪ2 .زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا
ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ ﻟﯿﮑﻦ در روح ﺑﻪ اﺳﺮار ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ3 .اﻣﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺑﻨﺎ
و ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ4 .ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ5 .و ﺧﻮاﻫﺶ دارم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺗﮑﻠﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻟﮑﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﻮت
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮت ﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺣﺮف زﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﻮد.
6اﻣﺎ اﻟﺤﺎل ای ﺑﺮادران ،اﮔﺮ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﯾﻢ و ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ راﻧﻢ ،ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ؟
ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮔﻮﯾﻢ7 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﯿﺠﺎن
ﮐﻪ ﺻﺪا ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻮن ﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﺑﻂ اﮔﺮ در ﺻﺪاﻫﺎ ﻓﺮق ﻧﮑﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ آواز ﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﺑﻂ ﻓﻬﻤﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد؟ 8زﯾﺮ اﮔﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺪای ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم دﻫﺪ ،ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻬﯿﺎی ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺳﺎزد؟ 9ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ،ﺳﺨﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮا
ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﻔﺖ؟ 10زﯾﺮا ﮐﻪ اﻧﻮاع زﺑﺎﻧﻬﺎی دﻧﯿﺎ ﻫﺮﻗﺪر زﯾﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
11ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﻗﻮت زﺑﺎن را ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﻧﺰد ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺑﺮﺑﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و آﻧﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺮﺑﺮی
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ12 .ﻫﻤﭽﻨﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻏﯿﻮر ﻋﻄﺎﯾﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ
اﻓﺰوده ﺷﻮﯾﺪ.
13ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،دﻋﺎ ﺑﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ14 .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ
دﻋﺎ ﮐﻨﻢ ،روح ﻣﻦ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻟﮑﻦ ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽﺷﻮد15 .ﭘﺲ ﻣﻘﺼﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ روح
دﻋﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺰ دﻋﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد؛ ﺑﻪ روح ﺳﺮود ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺧﻮاﻧﺪ16 .زﯾﺮا اﮔﺮ در روح ﺗﺒﺮک ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨْﺰﻟﺖ اﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﮑﺮ ﺗﻮ
آﻣﯿﻦ ﮔﻮﯾﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ 17زﯾﺮا ﺗﻮ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮب ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﻟﮑﻦ آن دﯾﮕﺮ
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ﺑﻨﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد18 .ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ زﯾﺎدﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻢ19 .ﻟﮑﻦ در ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻢ از آﻧﮑﻪ ﻫﺰاران ﮐﻠﻤﻪ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﮕﻮﯾﻢ.
20ای ﺑﺮادران ،در ﻓﻬﻢ اﻃﻔﺎل ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺪﺧﻮﯾﯽ اﻃﻔﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﻓﻬﻢ رﺷﯿﺪ21 .در
ﺗﻮرات ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻟﺒﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﻔﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ22 «.ﭘﺲ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻤﺎنداران ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای
ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﺎن؛ اﻣﺎ ﻧﺒﻮت ﺑﺮای ﺑﯽاﯾﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﻤﺎﻧﺪاران اﺳﺖ23 .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﻠﯿﺴﺎ در
ﺟﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺣﺮف زﻧﻨﺪ و اﻣﯿﺎن ﯾﺎ ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﺎن داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
دﯾﻮاﻧﻪاﯾﺪ؟ 24وﻟﯽ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻧﺒﻮت ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴﯽ از ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎ اﻣﯿﺎن درآﯾﺪ ،از ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و
از ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮔﺮدد25 ،و ﺧﻔﺎﯾﺎی ﻗﻠﺐ او ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ روی دراﻓﺘﺎده ،ﺧﺪا را
ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ »ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ اﺳﺖ«.
26ﭘﺲ ای ﺑﺮادران ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻫﺮﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺳﺮودی دارد،
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ دارد ،زﺑﺎﻧﯽ دارد ،ﻣﮑﺎﺷﻔﻪای دارد ،ﺗﺮﺟﻤﻪای دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺸﻮد27 .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ،دو دو ﯾﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻪ ﺳﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﮐﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ28 .اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ29 .و از اﻧﺒﯿﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺨﻦ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و دﯾﮕﺮان ﺗﻤﯿﺰ دﻫﻨﺪ30 .و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﯾﮕﺮی از اﻫﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﮑﺸﻮف ﺷﻮد ،آن اول
ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮد31 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏﯾﮏ ﻧﺒﻮت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ32 .و ارواح اﻧﺒﯿﺎ ﻣﻄﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ33 .زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺧﺪای ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪای
ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻫﻤﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻣﻘﺪﺳﺎن34 .و زﻧﺎن ﺷﻤﺎ در ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را ﺣﺮف زدن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮرات ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ35 .اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪ از ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ،ﭼﻮن زﻧﺎن را در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺣﺮف زدن
ﻗﺒﯿﺢ اﺳﺖ36 .آﯾﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا از ﺷﻤﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ؟ 37اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮد را ﻧﺒﯽ
ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﭘﻨﺪارد ،اﻗﺮار ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ،اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ38 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺟﺎﻫﻞ
اﺳﺖ ،ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﺪ39 .ﭘﺲ ای ﺑﺮادران ،ﻧﺒﻮت را ﺑﻪ ﻏﯿﺮت ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ و از ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﻨﻊ
ﻣﮑﻨﯿﺪ40 .ﻟﮑﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و اﻧﺘﻈﺎم ﺑﺎﺷﺪ.
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اﻵن ای ﺑﺮادران ،ﺷﻤﺎ را از اﻧﺠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﺎرت دادم اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ

آن را ﻫﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ و در آن ﻫﻢ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ2 ،و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ آن
ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﺎرت دادم ،ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ واﻻ ﻋﺒﺚ اﯾﻤﺎن آوردﯾﺪ3 .زﯾﺮا ﮐﻪ اول ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺳﭙﺮدم ،آﻧﭽﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﺘﺐ در راه ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﻣﺮد4 ،و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ و در
روز ﺳﻮم ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﺘﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ؛ 5و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ آن دوازده6 ،و ﭘﺲ از
آن ،ﺑﻪ زﯾﺎده از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺑﺮادر ﯾﮏ ﺑﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﺸﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ
ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ7 .از آن ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ رﺳﻮﻻن8 .و آﺧﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻃﻔﻞ
ﺳﻘﻂﺷﺪه ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪ9 .زﯾﺮا ﻣﻦ ﮐﻬﺘﺮﯾﻦ رﺳﻮﻻن ﻫﺴﺘﻢ و ﻻﯾﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮم،
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا ﺟﻔﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪم10 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﻢ و ﻓﯿﺾ او ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﻦ ﺑﻮد ﺑﺎﻃﻞ ﻧﮕﺸﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﻘﺖ ﮐﺸﯿﺪم ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺑﻮد11 .ﭘﺲ ﺧﻮاه ﻣﻦ و ﺧﻮاه اﯾﺸﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ وﻋﻆ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر اﯾﻤﺎن آوردﯾﺪ.
12ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ وﻋﻆ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ؟ 13اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮدﮔﺎن را ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻪ
اﺳﺖ14 .و اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ ،ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ وﻋﻆ ﻣﺎ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ15 .و ﺷﻬﻮد ﮐﺬﺑﻪ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺷﺪﯾﻢ ،زﯾﺮا درﺑﺎره ﺧﺪا ﺷﻬﺎدت دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ ،و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ او را
ﺑﺮﻧﺨﯿﺰاﻧﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﯿﺰﻧﺪ16 .زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ،ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ17 .اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ18 ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ19 .اﮔﺮ ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن در
ﻣﺴﯿﺢ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ،از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدم ﺑﺪﺑﺨﺖﺗﺮﯾﻢ.
20ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺴﯿﺢ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﻧﻮﺑﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪﮔﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ21 .زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﻣﻮت آﻣﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮدﮔﺎن ﺷﺪ.
22و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در آدم ﻫﻤﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ23 .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ
ﺧﻮد؛ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﻮﺑﺮ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در وﻗﺖ آﻣﺪن او از آن ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ24 .و ﺑﻌﺪ از آن
اﻧﺘﻬﺎ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت را ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﺪر ﺳﭙﺎرد .و در آن زﻣﺎن ﺗﻤﺎم رﯾﺎﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت و
ﻗﻮت را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ25 .زﯾﺮا ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن را زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﻨﻬﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ او
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ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ26 .دﺷﻤﻦ آﺧﺮ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮت اﺳﺖ27 .زﯾﺮا »ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی وی
اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ« .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ« ،واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
را زﯾﺮ او اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ' اﺳﺖ28 .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﯿﻊ وی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﭘﺴﺮ ﻫﻢ
ﻣﻄﯿﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ او را ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﻄﯿﻊ وی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﺪا ﮐﻞ در ﮐﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
29واﻻ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدﮔﺎن ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﻄﻠﻘﺎً
ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟ 30و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﺮا ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد را در ﺧﻄﺮ
ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ؟ 31ﺑﻪ آن ﻓﺨﺮی درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺮا در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﻗﺴﻢ ،ﮐﻪ ﻫﺮروزه
ﻣﺮا ﻣﺮدﻧﯽ اﺳﺖ32 .ﭼﻮن ﺑﻄﻮر اﻧﺴﺎن در اﻓﺴﺲ ﺑﺎ وﺣﻮش ﺟﻨﮓ ﮐﺮدم ،ﻣﺮا ﭼﻪ ﺳﻮد اﺳﺖ؟ اﮔﺮ
ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ،ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﻢ ﭼﻮن ﻓﺮدا ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﻢ33 .ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﻣﺸﻮﯾﺪ! ﻣﻌﺎﺷﺮات ﺑﺪ،
اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺳﺎزد34 .ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ،ﮔﻨﺎه ﻣﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا را
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮای اﻧﻔﻌﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ.
35اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮدﮔﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺪام ﺑﺪن ﻣﯽآﯾﻨﺪ؟«36 ،ای اﺣﻤﻖ
آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮐﺎری زﻧﺪه ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﺑﻤﯿﺮد37 .و آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﺎری ،ﻧﻪ آن ﺟﺴﻤﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﻣﯽﮐﺎری ،ﺑﻠﮑﻪ داﻧﻪای ﻣﺠﺮد ﺧﻮاه از ﮔﻨﺪم و ﯾﺎ از داﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ38 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا ﺑﺮﺣﺴﺐ اراده
ﺧﻮد ،آن را ﺟﺴﻤﯽ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺟﺴﻢ ﺧﻮدش را39 .ﻫﺮ ﮔﻮﺷﺖ از ﯾﮏ ﻧﻮع
ﮔﻮﺷﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎن ،دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻬﺎﯾﻢ ،دﯾﮕﺮ و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻏﺎن ،دﯾﮕﺮ و
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن ،دﯾﮕﺮ40 .و ﺟﺴﻤﻬﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ و ﺟﺴﻤﻬﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ؛ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺄن آﺳﻤﺎﻧﯽﻫﺎ،
دﯾﮕﺮ و ﺷﺄن زﻣﯿﻨﯽﻫﺎ ،دﯾﮕﺮ اﺳﺖ؛ 41و ﺷﺄن آﻓﺘﺎب دﯾﮕﺮ و ﺷﺄن ﻣﺎه دﯾﮕﺮ و ﺷﺄن ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،دﯾﮕﺮ،
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺘﺎره از ﺳﺘﺎره در ﺷﺄن ،ﻓﺮق دارد.
42ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻬﺞ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮدﮔﺎن .در ﻓﺴﺎد ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﺑﯽﻓﺴﺎدی
ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد؛ 43در ذﻟﺖ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و در ﺟﻼل ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد؛ در ﺿﻌﻒ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻗﻮت
ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد؛ 44ﺟﺴﻢ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺴﻢ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد .اﮔﺮ ﺟﺴﻢ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ،
ﻫﺮآﯾﻨﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ45 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اول ﯾﻌﻨﯽ آدم ﻧﻔﺲ زﻧﺪه
ﮔﺸﺖ ،اﻣﺎ آدم آﺧﺮ روح ﺣﯿﺎتﺑﺨﺶ ﺷﺪ46 .ﻟﯿﮑﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪم ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻌﺪ از آن
روﺣﺎﻧﯽ47 .اﻧﺴﺎن اول از زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺧﺎﮐﯽ؛ اﻧﺴﺎن دوم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ از آﺳﻤﺎن48 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺎﮐﯽ
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اﺳﺖ،ﺧﺎﮐﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،آﺳﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ49 .و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﺎﮐﯽ را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﺻﻮرت آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
50ﻟﯿﮑﻦ ای ﺑﺮادران اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وارث ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺷﻮد و
ﻓﺎﺳﺪ وارث ﺑﯽﻓﺴﺎدی ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺷﻮد51 .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاﺑﯿﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻫﻤﻪ ﻣﺘﺒﺪل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ52 .در ﻟﺤﻈﻪای ،در ﻃﺮﻓﻪاﻟﻌﯿﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﺻﻮر اﺧﯿﺮ ،زﯾﺮا ﮐﺮﻧﺎ ﺻﺪا
ﺧﻮاﻫﺪ داد ،و ﻣﺮدﮔﺎن ،ﺑﯽﻓﺴﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﺘﺒﺪل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ53 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻓﺎﺳﺪ ﺑﯽﻓﺴﺎدی را ﺑﭙﻮﺷﺪ و اﯾﻦ ﻓﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻘﺎ آراﺳﺘﻪ ﮔﺮدد54 .اﻣﺎ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﯽﻓﺴﺎدی را ﭘﻮﺷﯿﺪ
و اﯾﻦ ﻓﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻘﺎ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ »ﻣﺮگ
در ﻇﻔﺮ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ55 .ای ﻣﻮت ﻧﯿﺶ ﺗﻮ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ و ای ﮔﻮر ﻇﻔﺮ ﺗﻮ ﮐﺠﺎ؟« 56ﻧﯿﺶ ﻣﻮت
ﮔﻨﺎه اﺳﺖ و ﻗﻮت ﮔﻨﺎه ،ﺷﺮﯾﻌﺖ57 .ﻟﯿﮑﻦ ﺷﮑﺮ ﺧﺪا راﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ
ﻇﻔﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
58ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﺑﺮادران ﺣﺒﯿﺐ ﻣﻦ ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﯽﺗﺸﻮﯾﺶ ﺷﺪه ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻋﻤﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ زﺣﻤﺖ ﺷﻤﺎ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
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اﻣﺎ درﺑﺎره ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن زﮐﺎت ﺑﺮای ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻏﻼﻃﯿﻪ

ﻓﺮﻣﻮدم ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ2 .در روز اول ﻫﻔﺘﻪ ،ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﺰد ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده ،ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ در وﻗﺖ آﻣﺪن ﻣﻦ زﺣﻤﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻧﺒﺎﺷﺪ3 .و ﭼﻮن ﺑﺮﺳﻢ،
آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﮑﺘﻮﺑﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﺣﺴﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺒﺮﻧﺪ4 .و اﮔﺮ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮوم ،ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.
5و ﭼﻮن از ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻣﮑﺎدﻧﯿﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ،
6و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺎﻧﻢ ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺴﺘﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺮ ﺑﺮم ﺗﺎ ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮوم ،ﺷﻤﺎ ﻣﺮا
ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ7 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻵن اراده ﻧﺪارم در ﺑﯿﻦ راه ﺷﻤﺎ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻣﯿﺪوارم ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺎزت دﻫﺪ8 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺗﺎ ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳﺖ در اﻓﺴﺲ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪ9 ،زﯾﺮا
ﮐﻪ دروازه ﺑﺰرگ و ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎز ﺷﺪ و ﻣﻌﺎﻧﺪﯾﻦ ،ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ10 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس آﯾﺪ ،آﮔﺎه
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ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯽﺗﺮس ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻢ.
11ﻟﻬﺬا ﻫﯿﭻﮐﺲ او را ﺣﻘﯿﺮ ﻧﺸﻤﺎرد ،ﺑﻠﮑﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ آﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او
را ﺑﺎ ﺑﺮادران اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﻢ12 .اﻣﺎ درﺑﺎره اﭘﻠﺲ ﺑﺮادر ،از او ﺑﺴﯿﺎر درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮادران
ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮﮔﺰ رﺿﺎ ﻧﺪاد ﮐﻪ اﻟﺤﺎل ﺑﯿﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
13ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ ،در اﯾﻤﺎن اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺮدان ﺑﺎﺷﯿﺪ و زورآور ﺷﻮﯾﺪ14 .ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ15 .و ای ﺑﺮادران ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻟﺘﻤﺎس دارم )ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﯿﻔﺎن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺮ
اﺧﺎﺋﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ(16 ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص را اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮﮐﺲ را ﮐﻪ در ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ17 .و از آﻣﺪن اﺳﺘﯿﻔﺎن و ﻓﺮﺗﻮﻧﺎﺗﺲ و
اﺧﺎﺋﯿﮑﻮس ﻣﺮا ﺷﺎدی رخ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﻧﺪ18 ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
روح ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ را ﺗﺎزه ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.
19ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و اﮐﯿﻼ و ﭘﺮﺳﮑﻼ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ
اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم ﺑﺴﯿﺎر در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ20 .ﻫﻤﻪ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ را ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
را ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎﻧﻪ ﺳﻼم رﺳﺎﻧﯿﺪ21 .ﻣﻦ ﭘﻮﻟﺲ از دﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ22 .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ ﻧﺪارد ،اﻧﺎﺗﯿﻤﺎ ﺑﺎد .ﻣﺎران اﺗﺎ23 .ﻓﯿﺾ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
24ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ.

ﮐﺘﺎب اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  /ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

1672

رﺳﺎﻟﻪ دوم ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن
1

ﭘﻮﻟﺲ ،ﺑﻪ اراده ﺧﺪا رﺳﻮل ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس ﺑﺮادر ،ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا ﮐﻪ

در ﻗﺮﻧﺘﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺪﺳﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﺧﺎﺋﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ2 ،ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﭘﺪر ﻣﺎ ﺧﺪا و
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
3ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪا و ﭘﺪر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﭘﺪر رﺣﻤﺘﻬﺎ و ﺧﺪای ﺟﻤﯿﻊ ﺗﺴﻠﯿﺎت
اﺳﺖ4 ،ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﻫﺮ ﺗﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮان را در ﻫﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺴﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺑﻪ آن ﺗﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺧﺪا ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ5 .زﯾﺮا ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ دردﻫﺎی ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﺎ
زﯾﺎده ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻢ ﺗﺴﻠﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ6 .اﻣﺎ ﺧﻮاه زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯽ و ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ ،و ﺧﻮاه ﺗﺴﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺠﻬﺖ ﺗﺴﻠﯽ و ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺴﺮ
ﻣﯽﺷﻮد از ﺻﺒﺮ داﺷﺘﻦ در ﻫﻤﯿﻦ دردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ7 .و اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺷﻮد
زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﯾﮏ دردﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺴﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
8زﯾﺮا ای ﺑﺮادران ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﺗﻨﮕﯽای ﮐﻪ در آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﺎرض
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ و ﻓﻮق از ﻃﺎﻗﺖ ﺑﺎر ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﺤﺪی ﮐﻪ از ﺟﺎن ﻫﻢ ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪﯾﻢ9 .ﻟﮑﻦ در
ﺧﻮد ﻓﺘﻮای ﻣﻮت داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا ﮐﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰاﻧﺪ10 ،ﮐﻪ ﻣﺎ
را از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮت رﻫﺎﻧﯿﺪ و ﻣﯽرﻫﺎﻧﺪ و ﺑﻪ او اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ11 .و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ دﻋﺎ در ﺣﻖ ﻣﺎ اﻋﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺮای آن ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ از اﺷﺨﺎص ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ،
ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﻫﻢ ﺑﺠﻬﺖ ﻣﺎ از ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺠﺎ آورده ﺷﻮد.
12زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺨﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺎدت ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪوﺳﯿﺖ و اﺧﻼص ﺧﺪاﯾﯽ ،ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ اﻟﻬﯽ در ﺟﻬﺎن رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ13 .زﯾﺮا
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ
اﻋﺘﺮاف ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد14 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﯽاﻟﺠﻤﻠﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻓﺨﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ را ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ در روز ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ.
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15و ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﻌﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ16 ،و از راه ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ ﺑﺮوم و ﺑﺎز از ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺑﻪﺳﻮی ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ17 .ﭘﺲ
ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،آﯾﺎ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ﮐﺮدم ﯾﺎ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﻦ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﺸﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ
ﺑﻠﯽ ﺑﻠﯽ و ﻧﯽ ﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ18 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا اﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻠﯽ و ﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ19 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮ
ﺧﺪا ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ و ﺳﻠﻮاﻧﺲ و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وی ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻠﯽ
و ﻧﯽ ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ در او ﺑﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ20 .زﯾﺮا ﭼﻨﺪان ﮐﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ در او ﺑﻠﯽ و از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ در او اﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺪا از ﻣﺎ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﯾﺎﺑﺪ21 .اﻣﺎ او ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺘﻮار
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺎ را ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺧﺪاﺳﺖ22 .ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﻣﺎ را ﻣﻬﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﯿﻌﺎﻧﻪ روح را در
دﻟﻬﺎی ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
23ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻔﻘﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﺲ
ﻧﯿﺎﻣﺪم24 ،ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎدی ﺷﻤﺎ را ﻣﺪدﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻤﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

2

اﻣﺎ در دل ﺧﻮد ﻋﺰﯾﻤﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺰن ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎﯾﻢ2 ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻦ

ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺰون ﺳﺎزم ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺷﺎدی دﻫﺪ ﺟﺰ او ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻣﺤﺰون ﮔﺸﺖ؟ 3و ﻫﻤﯿﻦ را
ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﻣﺤﺰون ﺷﻮم از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﻦ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽدارم ﮐﻪ ﺷﺎدی ﻣﻦ ،ﺷﺎدی ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ4 .زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺣﺰن و دﻟﺘﻨﮕﯽ
ﺳﺨﺖ و ﺑﺎ اﺷﮑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻢ ،ﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﺰون ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ دارم.
5و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻢ ﺷﺪ ،ﻣﺮا ﻣﺤﺰون ﻧﺴﺎﺧﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﯽاﻟﺠﻤﻠﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ را ﺗﺎ ﺑﺎر زﯾﺎده
ﻧﻨﻬﺎده ﺑﺎﺷﻢ6 .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آن ﮐﺲ را اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ از اﮐﺜﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺪو رﺳﯿﺪه اﺳﺖ7 .ﭘﺲ ﺑﺮﻋﮑﺲ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ او را ﻋﻔﻮ ﻧﻤﻮده ،ﺗﺴﻠﯽ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا اﻓﺰوﻧﯽ ﻏﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺺ را ﻓﺮو ﺑﺮد8 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽدارم ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ9 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺗﺎ دﻟﯿﻞ
ﺷﻤﺎ را ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻣﻄﯿﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ10 .اﻣﺎ ﻫﺮﮐﻪ را ﭼﯿﺰی ﻋﻔﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻢ زﯾﺮا
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ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻋﻔﻮ ﮐﺮدهام ،ﻫﺮﮔﺎه ﭼﯿﺰی را ﻋﻔﻮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﯿﺢ ﮐﺮدهام،
11ﺗﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﯿﺎﺑﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻣﮑﺎﯾﺪ او ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
12اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﺮوآس ﺑﺠﻬﺖ ﺑﺸﺎرت ﻣﺴﯿﺢ آﻣﺪم و دروازهای ﺑﺮای ﻣﻦ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎز
ﺷﺪ13 ،در روح ﺧﻮد آراﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،از آن رو ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺗﯿﻄﺲ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن را وداع
ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ آﻣﺪم14 .ﻟﯿﮑﻦ ﺷﮑﺮ ﺧﺪا راﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﻣﺴﯿﺢ ،داﺋﻤﺎ در ﻣﻮﮐﺐ ﻇﻔﺮ ﺧﻮد
ﻣﯽﺑﺮد و ﻋﻄﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮد را در ﻫﺮﺟﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ15 .زﯾﺮا ﺧﺪا را ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮی
ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ﻫﻢ در ﻧﺎﺟﯿﺎن و ﻫﻢ در ﻫﺎﻟﮑﺎن16 .اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ را ﻋﻄﺮ ﻣﻮت ،اﻟﯽ' ﻣﻮت و آﻧﻬﺎ را ﻋﻄﺮ
ﺣﯿﺎت اﻟﯽ ﺣﯿﺎت .و ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﻮر ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ 17زﯾﺮا ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻼم
ﺧﺪا را ﻣﻐﺸﻮش ﺳﺎزﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﺎدهدﻟﯽ و از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا در ﻣﺴﯿﺢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.

3

آﯾﺎ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮد ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ و آﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش

ﻧﺎﻣﻪﺟﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ از ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ 2ﺷﻤﺎ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در دﻟﻬﺎی ﻣﺎ ،ﻣﻌﺮوف
و ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺟﻤﯿﻊ آدﻣﯿﺎن3 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده ﺷﺪه
از ﻣﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ روح ﺧﺪای ﺣﯽ ،ﻧﻪ ﺑﺮ اﻟﻮاح ﺳﻨﮓ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﻟﻮاح ﮔﻮﺷﺘﯽ
دل4 .اﻣﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا دارﯾﻢ5 .ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻔﮑﺮ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ از ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺎ از ﺧﺪاﺳﺖ6 .ﮐﻪ او ﻣﺎ را ﻫﻢ ﮐﻔﺎﯾﺖ داد ﺗﺎ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ را
ﺧﺎدم ﺷﻮﯾﻢ ،ﻧﻪ ﺣﺮف را ﺑﻠﮑﻪ روح را زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺮف ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻟﯿﮑﻦ روح زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
7اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮت ﮐﻪ در ﺣﺮف ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻼل ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﺤﺪی
ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺳﯽ را ﻧﻈﺎره ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺟﻼل ﭼﻬﺮه او ﮐﻪ ﻓﺎﻧﯽ ﺑﻮد،
8ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ روح ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺟﻼل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ 9زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺼﺎص ﺑﺎ ﺟﻼل ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎدﺗﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود10 .زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺟﻼل داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻼﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺟﻼل ﻓﺎﯾﻖ11 .زﯾﺮا اﮔﺮ آن ﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﻼل ﺑﻮدی ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ
از ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ' در ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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12ﭘﺲ ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل دﻟﯿﺮی ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ13 .و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ
ﻧﻘﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﻤﺎم ﺷﺪن اﯾﻦ ﻓﺎﻧﯽ را ﻧﻈﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ14 ،ﺑﻠﮑﻪ ذﻫﻦ اﯾﺸﺎن
ﻏﻠﯿﻆ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺎب در ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد15 .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﻧﻘﺎب ﺑﺮ دل اﯾﺸﺎن
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ16 .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻘﺎب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد17 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
روح اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ روح ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،آﻧﺠﺎ آزادی اﺳﺖ18 .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ﺑﯽﻧﻘﺎب
ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را در آﯾﻨﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ ،از ﺟﻼل ﺗﺎ ﺟﻼل ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﺘﺒﺪل ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ روح اﺳﺖ.

4

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ را دارﯾﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ رﺣﻤﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ،ﺧﺴﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮ

ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ2 .ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻔﺎﯾﺎی رﺳﻮاﯾﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻣﮑﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و ﮐﻼم ﺧﺪا را ﻣﻐﺸﻮش
ﻧﻤﯽﺳﺎزﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر راﺳﺘﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﻤﯿﺮ ﻫﺮﮐﺲ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻣﻘﺒﻮل ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ3 .ﻟﯿﮑﻦ
اﮔﺮ ﺑﺸﺎرت ﻣﺎ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻫﺎﻟﮑﺎن ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ4 ،ﮐﻪ در اﯾﺸﺎن ﺧﺪای اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻓﻬﻢﻫﺎی
ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﺸﺎن را ﮐﻮر ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺗﺠﻠﯽ ﺑﺸﺎرت ﺟﻼل ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺧﺪاﺳﺖ ،اﯾﺸﺎن
را روﺷﻦ ﺳﺎزد5 .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﮐﻪ ﻏﻼم ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﯿﺴﯽ6 .زﯾﺮا ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﻧﻮر از ﻇﻠﻤﺖ درﺧﺸﯿﺪ ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ در دﻟﻬﺎی ﻣﺎ درﺧﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻮر ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺟﻼل ﺧﺪا در ﭼﻬﺮه ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ از ﻣﺎ ﺑﺪرﺧﺸﺪ.
7ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﺧﺰﯾﻨﻪ را در ﻇﺮوف ﺧﺎﮐﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻗﻮت از آن ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ.
8در ﻫﺮﭼﯿﺰ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه ،وﻟﯽ در ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؛ ﻣﺘﺤﯿﺮ وﻟﯽ ﻣﺄﯾﻮس ﻧﯽ؛ 9ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﺮده ﺷﺪه،
ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ ﻣﺘﺮوک؛ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﻫﻼک ﺷﺪه ﻧﯽ؛ 10ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﺟﺴﺪ ﺧﻮد
ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﯿﺎت ﻋﯿﺴﯽ ﻫﻢ در ﺑﺪن ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد11 .زﯾﺮا ﻣﺎ ﮐﻪ زﻧﺪهاﯾﻢ ،داﺋﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﻪ ﻣﻮت ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﯿﺎت ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ در ﺟﺴﺪ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ12 .ﭘﺲ ﻣﻮت در ﻣﺎ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﯿﺎت در ﺷﻤﺎ.
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13اﻣﺎ ﭼﻮن ﻫﻤﺎن روح اﯾﻤﺎن را دارﯾﻢ ،ﺑﺤﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ »اﯾﻤﺎن آوردم ﭘﺲ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻢ« ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ،از اﯾﻨﺮو ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ14 .ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﯿﻢ او ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ ،ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ15 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﮑﺮﮔﺰاری را ﺑﺮای ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺧﺪا
ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ16 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺎ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ
ﺑﺎﻃﻦ روز ﺑﺮوز ﺗﺎزه ﻣﯽﮔﺮدد17 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ زﺣﻤﺖ ﺳﺒﮏ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪای اﺳﺖ ،ﺑﺎر ﺟﺎوداﻧﯽ
ﺟﻼل را ﺑﺮای ﻣﺎ زﯾﺎده و زﯾﺎده ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ18 .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﭽﻪ دﯾﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ.
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زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺧﯿﻤﻪ ﻣﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻋﻤﺎرﺗﯽ از ﺧﺪا

دارﯾﻢ ،ﺧﺎﻧﻪای ﻧﺎﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎ و ﺟﺎوداﻧﯽ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ2 .زﯾﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﻢ آه ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ،
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺸﺘﺎق ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ3 ،اﮔﺮ ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻧﻪ
ﻋﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﯾﻢ4 .از آﻧﺮو ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﺮاﻧﺒﺎر ﺷﺪه ،آه ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ ،از آن
ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﺎﻧﯽ در ﺣﯿﺎت ﻏﺮق ﺷﻮد5 .اﻣﺎ او
ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮای اﯾﻦ درﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻌﺎﻧﻪ روح را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ.
6ﭘﺲ داﺋﻤﺎ ﺧﺎﻃﺮﺟﻤﻊ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪن ﻣﺘﻮﻃﻨﯿﻢ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﺮﯾﺐ
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ)7 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار(8 .ﭘﺲ ﺧﺎﻃﺮﺟﻤﻊ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ را ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ از ﺑﺪن ﻏﺮﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻮﻃﻦ ﺷﻮﯾﻢ9 .ﻟﻬﺬا ﺣﺮﯾﺺ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﻮاه ﻣﺘﻮﻃﻦ و ﺧﻮاه ﻏﺮﯾﺐ ،ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه او ﺑﺎﺷﯿﻢ10 .زﯾﺮا ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺴﻨﺪ ﻣﺴﯿﺢ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﺮﮐﺲ اﻋﻤﺎل ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﺑﺤﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻧﯿﮏ ﭼﻪ ﺑﺪ.
11ﭘﺲ ﭼﻮن ﺗﺮس ﺧﺪا را داﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ،ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪهاﯾﻢ و
اﻣﯿﺪوارم ﺑﻪ ﺿﻤﺎﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ12 .زﯾﺮا ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻔﺎرش ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺘﺨﺎر درﺑﺎره ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻪ در
دل ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ13 .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﯽﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﺪاﺳﺖ و اﮔﺮ ﻫﺸﯿﺎرﯾﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﺖ14 .زﯾﺮا
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ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺎ را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ را درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮد ﭘﺲ ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدﻧﺪ15 .و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮد ﺗﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪهاﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ زﯾﺴﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮای او ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﺮد و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
16ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﺑﺤﺴﺐ ﺟﺴﻢ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺴﯿﺢ را ﻫﻢ
ﺑﺤﺴﺐ ﺟﺴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻵن دﯾﮕﺮ او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ17 .ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻠﻘﺖ
ﺗﺎزهای اﺳﺖ؛ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ درﮔﺬﺷﺖ ،اﯾﻨﮏ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزه ﺷﺪه اﺳﺖ18 .و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﺧﺪا ﮐﻪ ﻣﺎ
را ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ داده و ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ19 .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﺪا در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮد و ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﯽداد و ﺧﻄﺎﯾﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺪاﺷﺖ
و ﮐﻼم ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﭙﺮد20 .ﭘﺲ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻠﭽﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎ وﻋﻆ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﻨﯿﺪ21 .زﯾﺮا او را ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ،
در راه ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ در وی ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﺷﻮﯾﻢ.
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ﭘﺲ ﭼـﻮن ﻫﻤﮑﺎران او ﻫﺴﺘﯿـﻢ ،اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا را ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه

ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ2 .زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در وﻗﺖ ﻣﻘﺒﻮل ﺗﻮ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﻮدم و در روز ﻧﺠﺎت ﺗﻮ را اﻋﺎﻧﺖ
ﮐﺮدم «.اﯾﻨﮏ اﻟﺤﺎل زﻣﺎن ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ؛ اﯾﻨﮏ اﻵن روز ﻧﺠﺎت اﺳﺖ.
3در ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻟﻐﺰش ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮده ﺷﻮد4 ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﺮ اﻣﺮی
ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪام ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ :در ﺻﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎر ،در زﺣﻤﺎت ،در ﺣﺎﺟﺎت در ﺗﻨﮕﯿﻬﺎ5 ،در
ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ،در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ،در ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ،در ﻣﺤﻨﺘﻬﺎ ،در ﺑﯽﺧﻮاﺑﯿﻬﺎ ،در ﮔﺮﺳﻨﮕﯿﻬﺎ6 ،در ﻃﻬﺎرت ،در ﻣﻌﺮﻓﺖ،
در ﺣﻠﻢ ،در ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،در روحاﻟﻘﺪس ،در ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯽرﯾﺎ7 ،در ﮐﻼم ﺣﻖ ،در ﻗﻮت ﺧﺪا ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭼﭗ8 ،ﺑﻪ ﻋﺰت و ذﻟﺖ و ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ و ﻧﯿﮑﻨﺎﻣﯽ .ﭼﻮن ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﯾﻨﮏ
راﺳﺘﮕﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ 9ﭼﻮن ﻣﺠﻬﻮل و اﯾﻨﮏ ﻣﻌﺮوف؛ ﭼﻮن در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮت و اﯾﻨﮏ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﭼﻮن
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺮده ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻣﻘﺘﻮل ﻧﯽ؛ 10ﭼﻮن ﻣﺤﺰون ،وﻟﯽ داﺋﻤﺎ ﺷﺎدﻣﺎن؛ ﭼﻮن ﻓﻘﯿﺮ و اﯾﻨﮏ ﺑﺴﯿﺎری را
دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ؛ ﭼﻮن ﺑﯽﭼﯿﺰ ،اﻣﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ.
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11ای ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ،دﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﮔﺸﺎده و دل ﻣﺎ وﺳﯿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ12 .در ﻣﺎ ﺗﻨﮓ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ
ﻟﯿﮑﻦ در اﺣﺸﺎی ﺧﻮد ﺗﻨﮓ ﻫﺴﺘﯿﺪ13 .ﭘﺲ در ﺟﺰای اﯾﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ،
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺸﺎده ﺷﻮﯾﺪ14 .زﯾﺮ ﯾﻮغ ﻧﺎﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﺎن ﻣﺸﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﭼﻪ رﻓﺎﻗﺖ و
ﻧﻮر را ﺑﺎ ﻇﻠﻤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮاﮐﺖ اﺳﺖ؟ 15و ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺎ ﺑﻠﯿﻌﺎل ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ و ﻣﺆﻣﻦ را ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﭼﻪ
ﻧﺼﯿﺐ اﺳﺖ؟ 16و ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺑﺘﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ؟ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪای ﺣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺧﺪا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »در اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و در اﯾﺸﺎن راه ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ و ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد،
و اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد17 «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آﯾﯿﺪ و ﺟﺪا ﺷﻮﯾﺪ و
ﭼﯿﺰ ﻧﺎﭘﺎک را ﻟﻤﺲ ﻣﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺪارم18 ،و ﺷﻤﺎ را ﭘﺪر ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﭘﺴﺮان
و دﺧﺘﺮان ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«.
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ﭘـﺲ ای ﻋﺰﯾـﺰان ،ﭼـﻮن اﯾﻦ وﻋﺪهﻫـﺎ را دارﯾﻢ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﻫﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ

ﺟﺴﻢ و روح ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺴﺎزﯾﻢ و ﻗﺪوﺳﯿﺖ را در ﺧﺪا ﺗﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﯿﻢ.
2ﻣﺎ را در دﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﺟﺎ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻇﻠﻢ ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺴﺎﺧﺘﯿﻢ و
ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﻣﻐﺒﻮن ﻧﻨﻤﻮدﯾﻢ3 .اﯾﻦ را از روی ﻣﺬﻣﺖ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ در دل ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﺗﺎ در ﻣﻮت و ﺣﯿﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ4 .ﻣﺮا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻠﯽ و درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﻓﺨﺮ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .از ﺗﺴﻠﯽ
ﺳﯿﺮ ﮔﺸﺘﻪام و در ﻫﺮ زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺷﺎدی واﻓﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
5زﯾﺮا ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ ﻫﻢ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺟﺴﻢ ﻣﺎ آراﻣﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﺮﭼﯿﺰ زﺣﻤﺖ
ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ؛ در ﻇﺎﻫﺮ ،ﻧﺰاﻋﻬﺎ و در ﺑﺎﻃﻦ ،ﺗﺮﺳﻬﺎ ﺑﻮد6 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯽدﻫﻨﺪه اﻓﺘﺎدﮔﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺎ
را ﺑﻪ آﻣﺪن ﺗﯿﻄﺲ ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ7 .و ﻧﻪ از آﻣﺪن او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺴﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ او در ﺷﻤﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺎ را ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺖ از ﺷﻮق ﺷﻤﺎ و ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﺷﻤﺎ و ﻏﯿﺮﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻦ داﺷﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺮدﯾﺪم8 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺤﺰون ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﻧﯿﺴﺘﻢ ،اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﻮدم زﯾﺮا ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ آن رﺳﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ را اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ،ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ.
9اﻟﺤﺎل ﺷﺎدﻣﺎﻧﻢ ،ﻧﻪ از آﻧﮑﻪ ﻏﻢ ﺧﻮردﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻏﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻏﻢ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ زﯾﺎﻧﯽ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺮﺳﺪ10 .زﯾﺮا ﻏﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاﺳﺖ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻮﺑﻪ
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ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺠﺎت ﮐﻪ از آن ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﻏﻢ دﻧﯿﻮی ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻮت اﺳﺖ11 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻏﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻮﺷﺶ ،ﺑﻞ اﺣﺘﺠﺎج ،ﺑﻞ ﺧﺸﻢ ،ﺑﻞ ﺗﺮس ،ﺑﻞ اﺷﺘﯿﺎق ،ﺑﻞ
ﻏﯿﺮت ،ﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎم را در ﺷﻤﺎ ﭘﺪﯾﺪ آورد .در ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺒﺮا
ﻫﺴﺘﯿﺪ.
12ﺑﺎری ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻢ ،ﺑﺠﻬﺖ آن ﻇﺎﻟﻢ ﯾﺎ ﻣﻈﻠﻮم ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﻏﯿﺮت ﻣﺎ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد13 .و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﻟﯿﮑﻦ در ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮد ﺷﺎدی ﻣﺎ از
ﺧﻮﺷﯽ ﺗﯿﻄﺲ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ زﯾﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ روح او از ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ آراﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد14 .زﯾﺮا اﮔﺮ
درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﺑﺪو ﻓﺨﺮ ﮐﺮدم ،ﺧﺠﻞ ﻧﺸﺪم ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺨﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﯿﻄﺲ راﺳﺖ ﺷﺪ15 .و ﺧﺎﻃﺮ او ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎ زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
اﻃﺎﻋﺖ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮس و ﻟﺮز او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ16 .ﺷﺎدﻣﺎﻧﻢ ﮐﻪ در
ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد دارم.
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ﻟﯿﮑﻦ ای ﺑﺮادران ،ﺷﻤﺎ را ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ از ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی

ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ ﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ2 .زﯾﺮا در اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪﯾﺪ زﺣﻤﺖ ،ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮﺷﯽ اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و از
زﯾﺎدﺗﯽ ﻓﻘﺮ اﯾﺸﺎن ،دوﻟﺖ ﺳﺨﺎوت اﯾﺸﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪ3 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﻓﻮق از ﻃﺎﻗﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺗﻤﺎم4 ،اﻟﺘﻤﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﻮده ،اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ و ﺷﺮاﮐﺖ در ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ را از ﻣﺎ ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ5 .و ﻧﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ اول ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮﺣﺴﺐ اراده ﺧﺪا دادﻧﺪ6 .و از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ از ﺗﯿﻄﺲ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ
را در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺮد ،آن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ7 .ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻫﺮﭼﯿﺰ اﻓﺰوﻧﯽ دارﯾﺪ ،در اﯾﻤﺎن و
ﮐﻼم و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﮐﻤﺎل اﺟﺘﻬﺎد و ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽدارﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ8 .اﯾﻦ را ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﺳﺒﺐ اﺟﺘﻬﺎد دﯾﮕﺮان و ﺗﺎ اﺧﻼص ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻢ9 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ از ﻓﻘﺮ
او دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ10 .و در اﯾﻦ ،رأی ﻣﯽدﻫﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﻪ در ﻋﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﻠﮑﻪ در اراده ﻧﯿﺰ اول از ﻫﻤﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﺪ11 .اﻣﺎ اﻟﺤﺎل ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
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رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﻟﮕﺮﻣﯽ در اراده ﺑﻮد ،اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ دارﯾﺪ ﺑﺸﻮد12 .زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺎه
دﻟﮕﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺒﻮل ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺑﺤﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ دارد ﻧﻪ ﺑﺤﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﻧﺪارد13 .و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان
را راﺣﺖ و ﺷﻤﺎ را زﺣﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎوات؛ ﺗﺎ در ﺣﺎل ،زﯾﺎدﺗﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﯽ اﯾﺸﺎن
ﺑﮑﺎر آﯾﺪ؛ 14و ﺗﺎ زﯾﺎدﺗﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺠﻬﺖ ﮐﻤﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺎوات ﺑﺸﻮد15 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ:
»آﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ،زﯾﺎدﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و آﻧﮑﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ،ﮐﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ«.
16اﻣﺎ ﺷﮑﺮ ﺧﺪاراﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺟﺘﻬﺎد را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در دل ﺗﯿﻄﺲ ﻧﻬﺎد17 .زﯾﺮا او ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﺎ
را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺟﺘﻬﺎد ﺑﻮده ،ﺑﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺗﻤﺎم ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪ18 .و ﺑﺎ وی آن
ﺑﺮادری را ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺪح او در اﻧﺠﯿﻞ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ اﺳﺖ19 .و ﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ
ﻧﯿﺰ او را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ آن را ﺑﺮای ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ و دﻟﮕﺮﻣﯽ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻢﺳﻔﺮ ﻣﺎﺑﺸﻮد20 .ﭼﻮﻧﮑﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ ﻣﺎ را ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﺪ درﺑﺎره اﯾﻦ
ﺳﺨﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎدﻣﺎن آن ﻫﺴﺘﯿﻢ21 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ را ﺗﺪارک ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ22 .و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﮑﺮرا در اﻣﻮر ﺑﺴﯿﺎر
او را ﺑﺎ اﺟﺘﻬﺎد ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ و اﻟﺤﺎل ﺑﻪﺳﺒﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدارد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺟﺘﻬﺎد اﺳﺖ.
23ﻫﺮﮔﺎه درﺑﺎره ﺗﯿﻄﺲ )ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ( ،او در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ رﻓﯿﻖ و ﻫﻤﮑﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ درﺑﺎره ﺑﺮادران
ﻣﺎ ،اﯾﺸﺎن رﺳﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ و ﺟﻼل ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ24 .ﭘﺲ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد و ﻓﺨﺮ ﻣﺎ را درﺑﺎره ﺷﻤﺎ
در ﺣﻀﻮر ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ،زﯾﺎدﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ.

2ﭼﻮﻧﮑﻪ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﺑﺠﻬﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻫﻞ ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻫﻞ اﺧﺎﺋﯿﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻏﯿﺮت ﺷﻤﺎ اﮐﺜﺮ اﯾﺸﺎن را ﺗﺤﺮﯾﺾ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ3 .اﻣﺎ ﺑﺮادران
را ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻓﺨﺮ ﻣﺎ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪام ،ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﺷﻮﯾﺪ4 .ﻣﺒﺎدا اﮔﺮ اﻫﻞ ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ آﯾﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﻣﺴﺘﻌﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ از اﯾﻦ
اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻓﺨﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺧﺠﻞ ﺷﻮﯾﻢ5 .ﭘﺲ ﻻزم داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮادران را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ
از ﻣﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﯾﻨﺪ و ﺑﺮﮐﺖ ﻣﻮﻋﻮد ﺷﻤﺎ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،از راه ﺑﺮﮐﺖ ﻧﻪ از راه ﻃﻤﻊ.
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6اﻣﺎ ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﯿﻠﯽ ﮐﺎرد ،ﺑﺎ ﺑﺨﯿﻠﯽ ﻫﻢ درو ﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﮐﺎرد،
ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ درو ﮐﻨﺪ7 .اﻣﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در دل ﺧﻮد اراده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﮑﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺰن و
اﺿﻄﺮار ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺧﻮش را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد8 .وﻟﯽ ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻌﻤﺘﯽ را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻫﺮ اﻣﺮی ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﻮ اﻓﺰوده ﺷﻮﯾﺪ9 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ »ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻓﻘﺮا داد و ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ«10 .اﻣﺎ او ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮزﮔﺮ
ﺑﺬر و ﺑﺮای ﺧﻮرﻧﺪه ﻧﺎن را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺬر ﺷﻤﺎ را آﻣﺎده ﮐﺮده ،ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود و ﺛﻤﺮات ﻋﺪاﻟﺖ
ﺷﻤﺎ را ﻣﺰﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد11 ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در ﻫﺮﭼﯿﺰ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺷﺪه ،ﮐﻤﺎل ﺳﺨﺎوت را ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻣﻨﺸﺄ
ﺷﮑﺮ ﺧﺪا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ12 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺠﺎ آوردن اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺎﺟﺎت ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ را رﻓﻊ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﭙﺎس ﺧﺪا را ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ13 .و از دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪﺳﺒﺐ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ در اﻋﺘﺮاف اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺢ و ﺳﺨﺎوت ﺑﺨﺸﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﮕﺎن14 .و
اﯾﺸﺎن ﺑﻪﺳﺒﺐ اﻓﺰوﻧﯽ ﻓﯿﺾ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،در دﻋﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺎق ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ15 .ﺧﺪا را
ﺑﺮای ﻋﻄﺎی ﻣﺎ ﻻﮐﻼم او ﺷﮑﺮ ﺑﺎد.
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اﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻮد ،ﭘﻮﻟﺲ ،ﮐﻪ ﭼﻮن در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم ،ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﻮدم ،ﻟﯿﮑﻦ

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺐ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﺴﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻢ ،از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻠﻢ و رأﻓﺖ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺘﺪﻋﺎ دارم 2و
اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮم ،ﺟﺴﺎرت ﻧﮑﻨﻢ ﺑﺪان اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮم ﮐﻪ ﺟﺮأت
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺴﻢ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ3 .زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺟﺴﻢ
رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺴﻤﯽ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ4 .زﯾﺮا اﺳﻠﺤﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺎ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﺰد ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﻬﺪام ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ5 ،ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻻت و ﻫﺮ ﺑﻠﻨﺪی را ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺧﺪا ﻣﯽاﻓﺮازد ،ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﯽاﻓﮑﻨﯿﻢ و ﻫﺮ ﻓﮑﺮی را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ6 ،و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻣﻌﺼﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﯿﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد7 .آﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮی ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد دارد ﮐﻪ از آن ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ،اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ از ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
او از آن ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن از آن ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﯿﻢ8 .زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻨﺪ زﯾﺎده ﻫﻢ ﻓﺨﺮ ﺑﮑﻨﻢ درﺑﺎره
اﻗﺘﺪار ﺧﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮای ﺑﻨﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺮاﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ ،ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ9 ،ﮐﻪ
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ﻣﺒﺎدا ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﻢ10 .زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی او ﮔﺮان و زورآور
اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺣﻀﻮر ﺟﺴﻤﯽ او ﺿﻌﯿﻒ و ﺳﺨﻨﺶ ﺣﻘﯿﺮ11 «.ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﻼم
ﺑﻪ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ در ﻏﯿﺎب ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ﻓﻌﻞ در ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
12زﯾﺮا ﺟﺮأت ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺪح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺸﻤﺎرﯾﻢ ،ﯾﺎ ﺧﻮد
را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﻮن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،داﻧﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ13 .اﻣﺎ ﻣﺎ زﯾﺎده از اﻧﺪازه ﻓﺨﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺤﺴﺐ اﻧﺪازه آن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﯿﻤﻮد ،و آن اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽرﺳﺪ14 .زﯾﺮا از ﺣﺪ ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ15 .و از اﻧﺪازه ﺧﻮد
ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺤﻨﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮان ﻓﺨﺮ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،وﻟﯽ اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ اﻓﺰون ﺷﻮد ،در
ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮد ﺑﻐﺎﯾﺖ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ16 .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی دورﺗﺮ از ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
ﺑﺸﺎرت دﻫﯿﻢ و در اﻣﻮر ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮان ﻓﺨﺮ ﻧﮑﻨﯿﻢ17 .اﻣﺎ ﻫﺮﮐﻪ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺨﺮ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ18 .زﯾﺮا ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﺧﻮد را ﻣﺪح ﮐﻨﺪ ﻣﻘﺒﻮل اﻓﺘﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺪح ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﮐﺎﺷﮑﻪ ﻣﺮا در اﻧﺪک ﺟﻬﺎﻟﺘﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ2 .زﯾﺮا

ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﯿﻮر ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻏﯿﺮت اﻟﻬﯽ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺎﻣﺰد ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﮐﺮهای
ﻋﻔﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺳﭙﺎرم3 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎر ﺑﻪ ﻣﮑﺮ ﺧﻮد ﺣﻮا را ﻓﺮﯾﻔﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از ﺳﺎدﮔﯽای ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮدد4 .زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺎه آﻧﮑﻪ آﻣﺪ ،وﻋﻆ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ
ﻋﯿﺴﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻏﯿﺮ از آﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪو ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﯾﺎ ﺷﻤﺎ روﺣﯽ دﯾﮕﺮ را ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﯾﺎ
اﻧﺠﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ را ﺳﻮای آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ ،ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ.
5زﯾﺮا ﻣﺮا ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﺳﻮﻻن ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ6 .اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﮐﻼم ﻧﯿﺰ
اﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﯽ .ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﺮ اﻣﺮی ﻧﺰد ﻫﻤﻪﮐﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ7 .آﯾﺎ ﮔﻨﺎه
ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﻮد را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺮاﻓﺮاز ﺷﻮﯾﺪ در اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﻣﻔﺖ ﺑﺸﺎرت
دادم؟ 8ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻏﺎرت ﻧﻤﻮده ،اﺟﺮت ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده ،ﻣﺤﺘﺎج ﺷﺪم ،ﺑﺮ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﺎر ﻧﻨﻬﺎدم9 .زﯾﺮا ﺑﺮادراﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،رﻓﻊ
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ﺣﺎﺟﺖ ﻣﺮا ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﻫﺮﭼﯿﺰ از ﺑﺎر ﻧﻬﺎدن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ10 .ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ در ﻣﻦ اﺳﺖ ﻗﺴﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺨﺮ در ﻧﻮاﺣﯽ اﺧﺎﺋﯿﻪ از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ11 .از
ﭼﻪ ﺳﺒﺐ؟ آﯾﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارم؟ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ! 12ﻟﯿﮑﻦ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد
ﺗﺎ از ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮﺻﺖ ،ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزم ﺗﺎ در آﻧﭽﻪ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
13زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص رﺳﻮﻻن ﮐﺬﺑﻪ و ﻋﻤﻠﻪ ﻣﮑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ رﺳﻮﻻن ﻣﺴﯿﺢ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ14 .و ﻋﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻢ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻣﯽﺳﺎزد15 .ﭘﺲ اﻣﺮ ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪام وی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺧﺪام ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ
ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
16ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﺑﯽﻓﻬﻢ ﻧﺪاﻧﺪ واﻻ ﻣﺮا ﭼﻮن ﺑﯽﻓﻬﻤﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﻧﺪﮐﯽ
اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﻢ17 .آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ از راه ﺑﯽﻓﻬﻤﯽ در اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ
ﻓﺨﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ18 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ19 .زﯾﺮا
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﻓﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﯽﻓﻬﻤﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ20 .زﯾﺮا ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﻫﺮﮔﺎه
ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﻏﻼم ﺳﺎزد ،ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮو ﺧﻮرد ،ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﻮد را
ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎزد ،ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ رﺧﺴﺎر ﻃﭙﺎﻧﭽﻪ زﻧﺪ21 .از روی اﺳﺘﺤﻘﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒ
ﺑﻮدهاﯾﻢ.
اﻣﺎ در ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺮأت دارد ،از راه ﺑﯽﻓﻬﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺟﺮأت دارم22 .آﯾﺎ
ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻢ! اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻢ! از ذرﯾﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ! 23آﯾﺎ ﺧﺪام ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﻮن دﯾﻮاﻧﻪ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻢ ،ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻢ! در ﻣﺤﻨﺖﻫﺎ
اﻓﺰوﻧﺘﺮ ،در ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪﻫﺎ زﯾﺎدﺗﺮ ،در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،در ﻣﺮﮔﻬﺎ ﻣﮑﺮر24 .از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﭼﻬﻞ
ﯾﮏ ﮐﻢ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮردم25 .ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮا ﭼﻮب زدﻧﺪ؛ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪم؛ ﺳﻪ ﮐﺮت ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪم؛ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی در درﯾﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدم؛ 26در ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ؛ در ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻧﻬﺮﻫﺎ؛ در ﺧﻄﺮﻫﺎی
دزدان؛ در ﺧﻄﺮﻫﺎ از ﻗﻮم ﺧﻮد و در ﺧﻄﺮﻫﺎ از اﻣﺖﻫﺎ؛ در ﺧﻄﺮﻫﺎ در ﺷﻬﺮ؛ در ﺧﻄﺮﻫﺎ درﺑﯿﺎﺑﺎن؛ در
ﺧﻄﺮﻫﺎ در درﯾﺎ؛ در ﺧﻄﺮﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﮐﺬﺑﻪ؛ 27در ﻣﺤﻨﺖ و ﻣﺸﻘﺖ ،در ﺑﯽﺧﻮاﺑﯿﻬﺎ ﺑﺎرﻫﺎ؛ در
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ،در روزهﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ؛ در ﺳﺮﻣﺎ و ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ28 .ﺑﺪون آﻧﭽﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ اﺳﺖ ،آن
ﺑﺎری ﮐﻪ ﻫﺮ روزه ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ29 .ﮐﯿﺴﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺿﻌﯿﻒ
ﻧﻤﯽﺷﻮم؟ ﮐﻪ ﻟﻐﺰش ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺳﻮزم؟ 30اﮔﺮ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﻦ
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ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ31 .ﺧﺪا و ﭘﺪر ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺘﺒﺎرک اﺳﺖ ،ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ
دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ32 .در دﻣﺸﻖ ،واﻟﯽ ﺣﺎرث ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺷﻬﺮ دﻣﺸﻘﯿﺎن را ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد33 .و ﻣﺮا از درﯾﭽﻪای در زﻧﺒﯿﻠﯽ از ﺑﺎره ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و از دﺳﺘﻬﺎی وی رﺳﺘﻢ.

12

ﻻﺑﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺨﺮ ﮐﻨﻢ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ رؤﯾﺎﻫﺎ و

ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآﯾﻢ2 .ﺷﺨﺼﯽ را در ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،ﭼﻬﺎردهﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ .آﯾﺎ در ﺟﺴﻢ؟
ﻧﻤﯽداﻧﻢ! و آﯾﺎ ﺑﯿﺮون از ﺟﺴﻢ؟ ﻧﻤﯽداﻧﻢ! ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﺳﻮم رﺑﻮده ﺷﺪ.
3و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺺ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،ﺧﻮاه در ﺟﺴﻢ و ﺧﻮاه ﺟﺪا از ﺟﺴﻢ ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ4 ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮدوس رﺑﻮده ﺷﺪ و ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎﮔﻔﺘﻨﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﮑﻠﻢ ﮐﻨﺪ5 .از ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺨﺺ ﻓﺨﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﻟﯿﮑﻦ از ﺧﻮد ﺟﺰ از ﺿﻌﻔﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ6 .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻓﺨﺮ
ﺑﮑﻨﻢ ،ﺑﯽﻓﻬﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .ﻟﯿﮑﻦ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ در ﺣﻖ ﻣﻦ ﮔﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺮد ﻓﻮق از آﻧﭽﻪ در ﻣﻦ ﺑﯿﻨﺪ ﯾﺎ از ﻣﻦ ﺷﻨﻮد.
7و ﺗﺎ آﻧﮑﻪ از زﯾﺎدﺗﯽ ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت زﯾﺎده ﺳﺮاﻓﺮازی ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ ،ﺧﺎری در ﺟﺴﻢ ﻣﻦ داده ﺷﺪ،
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺷﯿﻄﺎن ،ﺗﺎ ﻣﺮا ﻟﻄﻤﻪ زﻧﺪ ،ﻣﺒﺎدا زﯾﺎده ﺳﺮاﻓﺮازی ﻧﻤﺎﯾﻢ8 .و درﺑﺎره آن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻪ دﻓﻌﻪ
اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ از ﻣﻦ ﺑﺮود9 .ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﻓﯿﺾ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮت ﻣﻦ در ﺿﻌﻒ
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد «.ﭘﺲ ﺑﻪ ﺷﺎدی ﺑﺴﯿﺎر از ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺨﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻗﻮت ﻣﺴﯿﺢ در
ﻣﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد10 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﺿﻌﻒﻫﺎ و رﺳﻮاﯾﯽﻫﺎ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و زﺣﻤﺎت و ﺗﻨﮕﯿﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿﺢ
ﺷﺎدﻣﺎﻧﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﺎﺗﻮاﻧﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺗﻮاﻧﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
11ﺑﯽﻓﻬﻢ ﺷﺪهام! ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ .زﯾﺮا ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﻣﺪح ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،از
آﻧﺮو ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﺳﻮﻻن ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﻫﺴﺘﻢ12 .ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﮐﻪ
ﻋﻼﻣﺎت رﺳﻮل در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺻﺒﺮ از آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰات و ﻗﻮات ﭘﺪﯾﺪ ﮔﺸﺖ13 .زﯾﺮا ﮐﺪام
ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﻗﺎﺻﺮ ﺑﻮدﯾﺪ؟ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎر ﻧﻨﻬﺎدم .اﯾﻦ
ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ را از ﻣﻦ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ!
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14اﯾﻨﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻬﯿﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد از آﻧﺮو ﮐﻪ ﻧﻪ
ﻣﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را ﻃﺎﻟﺒﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ واﻟﺪﯾﻦ
ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان15 .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺻﺮف ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﻢ
ﺷﺪ .و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،آﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿﻨﻢ؟ 16اﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎر ﻧﻨﻬﺎدم
ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ ﺑﻮدم ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﮑﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آوردم17 .آﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،ﻧﻔﻊ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮدم؟ 18ﺑﻪ ﺗﯿﻄﺲ اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮدم و ﺑﺎ وی ﺑﺮادر را ﻓﺮﺳﺘﺎدم .آﯾﺎ ﺗﯿﻄﺲ از
ﺷﻤﺎ ﻧﻔﻊ ﺑﺮد؟ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ روح و ﯾﮏ روش رﻓﺘﺎر ﻧﻨﻤﻮدﯾﻢ؟
19آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺣﺠﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ؟ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا در
ﻣﺴﯿﺢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ای ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺮای ﺑﻨﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ20 .زﯾﺮا ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن
آﯾﻢ ﺷﻤﺎ را ﻧﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﯿﺎﺑﻢ و ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻧﺰاع و ﺣﺴﺪ و
ﺧﺸﻤﻬﺎ و ﺗﻌﺼﺐ و ﺑﻬﺘﺎن و ﻧﻤﺎﻣﯽ و ﻏﺮور و ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ21 .و ﭼﻮن ﺑﺎزآﯾﻢ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ﻣﺮا ﻧﺰد ﺷﻤﺎ
ﻓﺮوﺗﻦ ﺳﺎزد و ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و زﻧﺎ و ﻓﺠﻮری
ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ.
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اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﻢ .ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ دو ﺳﻪ ﺷﺎﻫﺪ ،ﻫﺮ ﺳﺨﻦ ﺛﺎﺑﺖ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ2 .ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻢ و ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ دﻓﻌﻪ دوم ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدهام ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻵن ﻏﺎﯾﺐ
ﻫﺴﺘﻢ ،آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ دﯾﮕﺮان را ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎزآﯾﻢ ،ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
3ﭼﻮﻧﮑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﯿﺢ را ﮐﻪ در ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽﺟﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ او ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در
ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ4 .زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺎه از ﺿﻌﻒ ﻣﺼﻠﻮب ﮔﺸﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ از ﻗﻮت ﺧﺪا زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ در وی ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ او از ﻗﻮت ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
5ﺧﻮد را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺧﻮد را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ در ﺷﻤﺎ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺮدود ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟ 6اﻣﺎ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺮدود
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ7 .و از ﺧﺪا ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺪی ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻧﻪ ﺗﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﻫﺴﺘﯿﻢ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺮدود ﺑﺎﺷﯿﻢ8 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻼف
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راﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای راﺳﺘﯽ9 .و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯿﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻢ و ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﺪ .و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
اﯾﻦ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮﯾﺪ10 .از اﯾﻨﺠﻬﺖ اﯾﻦ را در ﻏﯿﺎب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﻮم ،ﺳﺨﺘﯽ ﻧﮑﻨﻢ ﺑﺤﺴﺐ آن ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﻬﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ.
11ﺧﻼﺻﻪ ای ﺑﺮادران ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮﯾﺪ؛ ﺗﺴﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﺪ؛ ﯾﮏ رای و ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺧﺪای ﻣﺤﺒﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد12 .ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎﻧﻪ ﺗﺤﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
13ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
14ﻓﯿﺾ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا و ﺷﺮﮐﺖ روحاﻟﻘﺪس ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد .آﻣﯿﻦ.
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رﺳﺎﻟﻪ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن
1

ﭘﻮﻟﺲ ،رﺳﻮل ﻧﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺴﺎن و ﻧﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﺧﺪای

ﭘﺪر ﮐﻪ او را از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ2 ،و ﻫﻤﻪ ﺑﺮادراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ،
3ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪای ﭘﺪر و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد؛ 4ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ داد ﺗﺎ ﻣﺎ را از اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﯾﺮ ﺑﺤﺴﺐ اراده ﺧﺪا و ﭘﺪر ﻣﺎ ﺧﻼﺻﯽ ﺑﺨﺸﺪ،
5ﮐﻪ او را ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺟﻼل ﺑﺎد .آﻣﯿﻦ.
6ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ زودی از آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ،
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪﺳﻮی اﻧﺠﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ7 ،ﮐﻪ )اﻧﺠﯿﻞ( دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﮑﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را
ﻣﻀﻄﺮب ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺢ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ8 .ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎ ﻫﻢ ﯾﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪای از
آﺳﻤﺎن ،اﻧﺠﯿﻠﯽ ﻏﯿﺮ از آﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﺑﺸﺎرت دادﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﺎﻧﺪ ،اﻧﺎﺗﯿﻤﺎ ﺑﺎد9 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﯿﻢ،
اﻵن ﻫﻢ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﻧﺠﯿﻠﯽ ﻏﯿﺮ از آﻧﮑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ ﺑﯿﺎورد ،اﻧﺎﺗﯿﻤﺎ ﺑﺎد10 .آﯾﺎ اﻟﺤﺎل ﻣﺮدم
را در رأی ﺧﻮد ﻣﯽآورم ﯾﺎ ﺧﺪا را؟ ﯾﺎ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﻣﺮدم را ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ؟ اﮔﺮ ﺗﺎﺑﺤﺎل رﺿﺎﻣﻨﺪی ﻣﺮدم را
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ،ﻏﻼم ﻣﺴﯿﺢ ﻧﻤﯽﺑﻮدم.
11اﻣﺎ ای ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ از اﻧﺠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺪان ﺑﺸﺎرت دادم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ
اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ12 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ آن را از اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ و ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻢ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ13 .زﯾﺮا
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮا در دﯾﻦ ﯾﻬﻮد ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدم و آن را
وﯾﺮان ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻢ14 ،و در دﯾﻦ ﯾﻬﻮد از اﮐﺜﺮ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﻗﻮم ﺧﻮد ﺳﺒﻘﺖ ﻣﯽﺟﺴﺘﻢ و در ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ اﺟﺪاد
ﺧﻮد ﺑﻐﺎﯾﺖ ﻏﯿﻮر ﻣﯽﺑﻮدم15 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺧﺪا ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺷﮑﻢ ﻣﺎدرم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﻮد ﻣﺮا
ﺧﻮاﻧﺪ ،رﺿﺎ ﺑﺪﯾﻦ داد 16ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻦ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺪو ﺑﺸﺎرت دﻫﻢ،
در آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﺟﺴﻢ و ﺧﻮن ﻣﺸﻮرت ﻧﮑﺮدم17 ،و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﻢ ﻧﺰد آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ رﺳﻮل
ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺮﻓﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﺮب ﺷﺪم و ﺑﺎز ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدم.
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18ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ،ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﭘﻄﺮس ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺘﻢ و ﭘﺎﻧﺰده روز ﺑﺎ وی ﺑﺴﺮ
ﺑﺮدم19 .اﻣﺎ از ﺳﺎﯾﺮ رﺳﻮﻻن ﺟﺰ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮادر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺪﯾﺪم20 .اﻣﺎ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ،اﯾﻨﮏ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ21 .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻗﯿﻠﯿﻘﯿﻪ آﻣﺪم22 .و
ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﻮرﺗﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدم23 ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
»آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺟﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﻟﺤﺎل ﺑﺸﺎرت ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ وﯾﺮان
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ24 «.و ﺧﺪا را در ﻣﻦ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

2

ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﺑﺎز ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺘﻢ و ﺗﯿﻄﺲ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد

ﺑﺮدم2 .وﻟﯽ ﺑﻪ اﻟﻬﺎم رﻓﺘﻢ و اﻧﺠﯿﻠﯽ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺪان ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﺮﺿﻪ
داﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ در ﺧﻠﻮت ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮﯾﻦ ،ﻣﺒﺎدا ﻋﺒﺚ ﺑﺪوم ﯾﺎ دوﯾﺪه ﺑﺎﺷﻢ3 .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﯿﻄﺲ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ
و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﻮن ﺷﻮد4 .و اﯾﻦ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺑﺮادران ﮐﺬﺑﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺧﻔﯿﻪ
درآوردﻧﺪ و ﺧﻔﯿﻪ درآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ آزادی ﻣﺎ را ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ دارﯾﻢ ،ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﺑﻨﺪﮔﯽ درآورﻧﺪ5 .ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﺸﺪﯾﻢ ﺗﺎ راﺳﺘﯽ اﻧﺠﯿﻞ
در ﺷﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ.
6اﻣﺎ از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ  -ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮا ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺪا ﺑﺮ
ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ  -زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﻔﻊ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ7 .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻼف
آن ،ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺎرت ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺸﺎرت ﻣﺨﺘﻮﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﻄﺮس ـ
8زﯾﺮا او ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻮﻧﺎن در ﭘﻄﺮس ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ،در ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای اﻣﺖﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ـ 9ﭘﺲ
ﭼﻮن ﯾﻌﻘﻮب و ﮐﯿﻔﺎ و ﯾﻮﺣﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ارﮐﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،آن ﻓﯿﻀﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد دﯾﺪﻧﺪ،
دﺳﺖ رﻓﺎﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﻪﺳﻮی اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺨﺘﻮﻧﺎن؛
10ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﻓﻘﺮا را ﯾﺎد ﺑﺪارﯾﻢ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻏﯿﻮر ﺑﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮدم.
11اﻣﺎ ﭼﻮن ﭘﻄﺮس ﺑﻪ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ آﻣﺪ ،او را روﺑﺮو ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮدم زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻼﻣﺖ
ﺑﻮد12 ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﺎ اﻣﺖﻫﺎ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد؛ وﻟﯽ ﭼﻮن آﻣﺪﻧﺪ ،از
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آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺧﺘﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪه ،ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺖ13 .و ﺳﺎﯾﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ
وی ﻧﻔﺎق ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺤﺪی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﻧﯿﺰ در ﻧﻔﺎق اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ.
14وﻟﯽ ﭼﻮن دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ روی ﻫﻤﻪ ﭘﻄﺮس
را ﮔﻔﺘﻢ» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ ﯾﻬﻮد ﻫﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺖﻫﺎ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﯾﻬﻮد زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﭼﻮن اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻣﺖﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺳﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﯾﻬﻮد رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟« 15ﻣﺎ ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ ﯾﻬﻮد ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻪ
ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران از اﻣﺖﻫﺎ16 ،اﻣﺎ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ از اﻋﻤﺎل ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻤﺎن آوردﯾﻢ ﺗﺎ از اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ و ﻧﻪ از اﻋﻤﺎل
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از اﻋﻤﺎل ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻫﯿﭻ ﺑﺸﺮی ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
17اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻮن ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﺴﯿﺢ را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ ،ﺧﻮد ﻫﻢ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﯾﻢ ،آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺢ
ﺧﺎدم ﮔﻨﺎه اﺳﺖ؟ ﺣﺎﺷﺎ! 18زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺎز ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺮاب ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻣﺘﻌﺪی ﻫﺴﺘﻢ19 .زاﻧﺮو ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺮدم ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا
زﯾﺴﺖ ﮐﻨﻢ20 .ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪهام وﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ در
ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﺤﺎل در ﺟﺴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻦ داد21 .ﻓﯿﺾ ﺧﺪا را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺳﺎزم ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻣﯽﺑﻮد ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﺒﺚ ﻣﺮد.

3

ای ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﯽﻓﻬـﻢ ،ﮐﯿﺴـﺖ ﮐﻪ ﺷﻤـﺎ را اﻓﺴﻮن ﮐﺮد ﺗﺎ راﺳﺘﯽ را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ

ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪه ﻣﺒﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ؟ 2ﻓﻘﻂ اﯾﻦ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ از ﺷﻤﺎ
ﺑﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ روح را از اﻋﻤﺎل ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ﯾﺎ از ﺧﺒﺮ اﯾﻤﺎن؟ 3آﯾﺎ اﯾﻨﻘﺪر ﺑﯽﻓﻬﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روح
ﺷﺮوع ﮐﺮده ،اﻵن ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟ 4آﯾﺎ اﯾﻨﻘﺪر زﺣﻤﺎت را ﻋﺒﺚ ﮐﺸﯿﺪﯾﺪ اﮔﺮ ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ
ﻋﺒﺚ ﺑﺎﺷﺪ؟ 5ﭘﺲ آﻧﮑﻪ روح را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﻮات در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﯽآورد ،آﯾﺎ از
اﻋﻤﺎل ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﺎ از ﺧﺒﺮ اﯾﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
6ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آورد و ﺑﺮای او ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ7 .ﭘﺲ آﮔﺎﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ
اﯾﻤﺎن ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ8 .و ﮐﺘﺎب ﭼﻮن ﭘﯿﺶ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا اﻣﺖﻫﺎ را از اﯾﻤﺎن ﻋﺎدل ﺧﻮاﻫﺪ
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ﺷﻤﺮد ،ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺸﺎرت داد ﮐﻪ »ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ از ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ9 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻞ اﯾﻤﺎن
ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﯾﻤﺎندار ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
10زﯾﺮا ﺟﻤﯿﻊ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻋﻤﺎل ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ:
»ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪ در ﺗﻤﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﺟﺎ آرد11 «.اﻣﺎ
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ »ﻋﺎدل ﺑﻪ اﯾﻤﺎن
زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد12 «.اﻣﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ از اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ »آﻧﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در آﻧﻬﺎ
زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد13 «.ﻣﺴﯿﺢ ،ﻣﺎ را از ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻓﺪا ﮐﺮد ﭼﻮﻧﮑﻪ در راه ﻣﺎ ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ »ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺮ دار آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد14 «.ﺗﺎ ﺑﺮﮐﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮ
اﻣﺖﻫﺎ آﯾﺪ و ﺗﺎ وﻋﺪه روح را ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
15ای ﺑﺮادران ،ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻮار
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺳﺎزد و ﻧﻤﯽاﻓﺰاﯾﺪ16 .اﻣﺎ وﻋﺪهﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﺴﻞ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎ« ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ درﺑﺎره ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ درﺑﺎره ﯾﮑﯽ و »ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺗﻮ« ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ
اﺳﺖ17 .و ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و
ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺳﺎزد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ وﻋﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮد18 .زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﯿﺮاث از
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮدی ،دﯾﮕﺮ از وﻋﺪه ﻧﺒﻮدی .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا آن را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از وﻋﺪه داد.
19ﭘﺲ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮای ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮ آن اﻓﺰوده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم آﻣﺪن آن ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ
وﻋﺪه ﺑﺪو داده ﺷﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺮدﯾﺪ20 .اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﯾﮏ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺪا ﯾﮏ اﺳﺖ21 .ﭘﺲ آﯾﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﺧﻼف وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪاﺳﺖ؟ ﺣﺎﺷﺎ! زﯾﺮا اﮔﺮ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ داده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺸﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻋﺪاﻟﺖ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ22 .ﺑﻠﮑﻪ
ﮐﺘﺎب ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﯾﺮ ﮔﻨﺎه ﺑﺴﺖ ﺗﺎ وﻋﺪهای ﮐﻪ از اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ،اﯾﻤﺎﻧﺪاران را ﻋﻄﺎ
ﺷﻮد23 .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن اﯾﻤﺎن ،زﯾﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺮای آن اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻣﮑﺸﻮف ﺷﻮد ،ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ24 .ﭘﺲ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻻﻻی ﻣﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻤﺎن ﻋﺎدل
ﺷﻤﺮده ﺷﻮﯾﻢ25 .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن اﯾﻤﺎن آﻣﺪ ،دﯾﮕﺮ زﯾﺮ دﺳﺖ ﻻﻻ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
26زﯾﺮا ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﺎن در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ،ﭘﺴﺮان ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ27 .زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ
ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ،ﻣﺴﯿﺢ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ28 .ﻫﯿﭻ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و

ﮐﺘﺎب ﻏﻼﻃﯿﺎن  /ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

1691

ﻧﻪ ﻏﻼم و ﻧﻪ آزاد و ﻧﻪ ﻣﺮد و ﻧﻪ زن ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ29 .اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ از آن ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻧﺴﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺑﺮﺣﺴﺐ وﻋﺪه ،وارث ﻫﺴﺘﯿﺪ.

4

وﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ وارث ﺻﻐﯿﺮ اﺳﺖ ،از ﻏﻼم ﻫﯿﭻ ﻓﺮق ﻧﺪارد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ

ﻣﺎﻟﮏ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ2 .ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺮدﺳﺖ ﻧﺎﻇﺮان و وﮐﻼ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
3ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺻﻐﯿﺮ ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ ،زﯾﺮ اﺻﻮل دﻧﯿﻮی ﻏﻼم ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ4 .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن زﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل
رﺳﯿﺪ ،ﺧﺪا ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ از زن زاﯾﯿﺪه ﺷﺪ و زﯾﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ5 ،ﺗﺎ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ زﯾﺮ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺪﯾﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ6 .اﻣﺎ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺧﺪا روح ﭘﺴﺮ
ﺧﻮد را در دﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﯾﺎ اﺑﺎ« ﯾﻌﻨﯽ »ای ﭘﺪر7 «.ﻟﻬﺬا دﯾﮕﺮ ﻏﻼم ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ
ﭘﺴﺮ ،و ﭼﻮن ﭘﺴﺮ ﻫﺴﺘﯽ ،وارث ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﯿﺢ.
8ﻟﯿﮑﻦ در آن زﻣﺎن ﭼﻮن ﺧﺪا را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ ،آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ9 .اﻣﺎ اﻟﺤﺎل ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎز ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﻪﺳﻮی آن اﺻﻮل ﺿﻌﯿﻒ و ﻓﻘﯿﺮ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﺳﺮ ﻧﻮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ 10روزﻫﺎ و
ﻣﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻞﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻬﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﯾﺪ11 .درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﺗﺮس دارم ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺒﺚ زﺣﻤﺖ
ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ.
12ای ﺑﺮادران ،از ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺪﻋﺎ دارم ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺷﺪهام .ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻇﻠﻢ ﻧﮑﺮدﯾﺪ13 .اﻣﺎ آﮔﺎﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺑﺪﻧﯽ ،اول ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﺎرت دادم14 .و آن
اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺮا ﮐﻪ در ﺟﺴﻢ ﻣﻦ ﺑﻮد ،ﺧﻮار ﻧﺸﻤﺮدﯾﺪ و ﻣﮑﺮوه ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮا ﭼﻮن ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪا و
ﻣﺜﻞ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ15 .ﭘﺲ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ آن ﻣﺒﺎرکﺑﺎدی ﺷﻤﺎ؟ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدی ،ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون آورده ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽدادﯾﺪ16 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ،
آﯾﺎ دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎ ﺷﺪهام؟ 17ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻏﯿﺮت ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در را ﺑﺮ
روی ﺷﻤﺎ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻐﯿﺮت ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ18 .ﻟﯿﮑﻦ ﻏﯿﺮت در اﻣﺮ ﻧﯿﮑﻮ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻧﯿﮑﻮ
اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻮن ﻣﻦ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻢ19 .ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎز درد زه دارم ﺗﺎ

ﮐﺘﺎب ﻏﻼﻃﯿﺎن  /ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

1692

ﺻﻮرت ﻣﺴﯿﺢ در ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد20 .ﺑﺎری ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ اﻵن ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﻮدم ﺗﺎ
ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪهام.
21ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ زﯾﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺮا ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ آﯾﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﯾﺪ؟ 22زﯾﺮا
ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ را دو ﭘﺴﺮ ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﯿﺰ و دﯾﮕﺮی از آزاد23 .ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺴﺮ ﮐﻨﯿﺰ ،ﺑﺤﺴﺐ
ﺟﺴﻢ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺴﺮ آزاد ،ﺑﺮﺣﺴﺐ وﻋﺪه24 .و اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻄﻮر ﻣﺜﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ دو زن،
دو ﻋﻬﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽزاﯾﺪ و آن ﻫﺎﺟﺮ اﺳﺖ25 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺎﺟﺮ ﮐﻮه
ﺳﯿﻨﺎ اﺳﺖ در ﻋﺮب ،و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﺑﺎ اورﺷﻠﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ در ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ26 .ﻟﯿﮑﻦ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎﻻ آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ27 .زﯾﺮا ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ» :ای ﻧﺎزاد
ﮐﻪ ﻧﺰاﯾﯿﺪهای ،ﺷﺎد ﺑﺎش! ﺻﺪا ﮐﻦ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآور ای ﺗﻮ ﮐﻪ درد زه ﻧﺪﯾﺪهای ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان زن
ﺑﯽﮐﺲ از اوﻻد ﺷﻮﻫﺮدار ﺑﯿﺸﺘﺮاﻧﺪ28 «.ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺎ ای ﺑﺮادران ،ﭼﻮن اﺳﺤﺎق ﻓﺮزﻧﺪان وﻋﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ.
29ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻧﻮﻗﺖ آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﺴﻢ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺮ وی ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ روح ﺑﻮد ﺟﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮد،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻵن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ30 .ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ »ﮐﻨﯿﺰ و ﭘﺴﺮ او را ﺑﯿﺮون ﮐﻦ زﯾﺮا ﭘﺴﺮ ﮐﻨﯿﺰ
ﺑﺎ ﭘﺴﺮ آزاد ﻣﯿﺮاث ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ31 «.ﺧﻼﺻﻪ ای ﺑﺮادران ،ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻨﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ از زن آزادﯾﻢ.
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ﭘﺲ ﺑﻪ آن آزادی ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺎ را ﺑﻪ آن آزاد ﮐﺮد ،اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎز در ﯾﻮغ

ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺸﻮﯾﺪ2 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺨﺘﻮن ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻫﯿﭻ ﻧﻔﻊ ﻧﺪارد3 .ﺑﻠﯽ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﻮن ﺷﻮد ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﺠﺎ آورد4 .ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﺎدل ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،از ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﻃﻞ و از ﻓﯿﺾ ﺳﺎﻗﻂ
ﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ5 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ روح از اﯾﻤﺎن ﻣﺘﺮﻗﺐ اﻣﯿﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ6 .و در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﻪ
ﺧﺘﻨﻪ ﻓﺎﯾﺪه دارد و ﻧﻪ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
7ﺧﻮب ﻣﯽدوﯾﺪﯾﺪ! ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از اﻃﺎﻋﺖ راﺳﺘﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ 8اﯾﻦ
ﺗﺮﻏﯿﺐ از او ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ9 .ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺪک ﺗﻤﺎم ﺧﻤﯿﺮ را ﻣﺨﻤﺮ ﻣﯽﺳﺎزد10 .ﻣﻦ
در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد دارم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ رأی دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ آﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﻀﻄﺮب
ﺳﺎزد ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺼﺎص ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ11 .اﻣﺎ ای ﺑﺮادران اﮔﺮ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ
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ﻣﯽﮐﺮدم ،ﭼﺮا ﺟﻔﺎ ﻣﯽدﯾﺪم؟ زﯾﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻟﻐﺰش ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ12 .ﮐﺎش آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﻀﻄﺮب ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
13زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ای ﺑﺮادران ﺑﻪ آزادی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ؛ اﻣﺎ زﻧﻬﺎر آزادی ﺧﻮد را ﻓﺮﺻﺖ
ﺟﺴﻢ ﻣﮕﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ14 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﭼﻮن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎ15 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﮕﺰﯾﺪ
و ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻼک ﺷﻮﯾﺪ.
16اﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﻪ روح رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻬﻮات ﺟﺴﻢ را ﺑﻪﺟﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ آورد17 .زﯾﺮا
ﺧﻮاﻫﺶ ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﻼف روح اﺳﺖ و ﺧﻮاﻫﺶ روح ﺑﻪ ﺧﻼف ﺟﺴﻢ؛ و اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎزﻋﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ18 .اﻣﺎ اﮔﺮ از روح ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪﯾﺪ ،زﯾﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ.
19و اﻋﻤﺎل ﺟﺴﻢ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺎ و ﻓﺴﻖ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و ﻓﺠﻮر20 ،و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ و
ﺟﺎدوﮔﺮی و دﺷﻤﻨﯽ و ﻧﺰاع و ﮐﯿﻨﻪ و ﺧﺸﻢ و ﺗﻌﺼﺐ و ﺷﻘﺎق و ﺑﺪﻋﺘﻬﺎ21 ،و ﺣﺴﺪ و ﻗﺘﻞ و ﻣﺴﺘﯽ و
ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ دادم ،ﮐﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎ
وارث ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
22ﻟﯿﮑﻦ ﺛﻤﺮه روح ،ﻣﺤﺒﺖ و ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺣﻠﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ و اﯾﻤﺎن و ﺗﻮاﺿﻊ
و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری اﺳﺖ23 ،ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ24 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن ﻣﺴﯿﺢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﺴﻢ را ﺑﺎ ﻫﻮﺳﻬﺎ و ﺷﻬﻮاﺗﺶ ﻣﺼﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ25 .اﮔﺮ ﺑﻪ روح زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ روح ﻫﻢ
رﻓﺘﺎر ﺑﮑﻨﯿﻢ26 .ﻻفزن ﻣﺸﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آورﯾﻢ و ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺴﺪ ﺑﺮﯾﻢ.
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اﻣﺎ ای ﺑﺮادران ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ

ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ روح ﺗﻮاﺿﻊ اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ .و ﺧﻮد را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺗﻮ ﻧﯿﺰ در ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﺘﯽ.
2ﺑﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪﺟﺎ آرﯾﺪ3 .زﯾﺮا اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﺧﻮد را ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﺮد و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮﯾﺒﺪ4 .اﻣﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را
اﻣﺘﺤﺎن ﺑﮑﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻓﺨﺮ در ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻧﻪ در دﯾﮕﺮی5 ،زﯾﺮا ﻫﺮﮐﺲ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎر
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ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ6 .اﻣﺎ ﻫﺮﮐﻪ در ﮐﻼم ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد را در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮب
ﻣﺸﺎرک ﺑﺴﺎزد7 .ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺪﻫﯿﺪ ،ﺧﺪا را اﺳﺘﻬﺰاء ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺮد .زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﭽﻪ آدﻣﯽ ﺑﮑﺎرد،
ﻫﻤﺎن را درو ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد8 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺴﻢ ﺧﻮد ﮐﺎرد ،از ﺟﺴﻢ ﻓﺴﺎد را درو ﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮐﻪ
ﺑﺮای روح ﮐﺎرد از روح ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ دروﯾﺪ9 .ﻟﯿﮑﻦ از ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ در
ﻣﻮﺳﻢ آن درو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد اﮔﺮ ﻣﻠﻮل ﻧﺸﻮﯾﻢ10 .ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻘﺪری ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ دارﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدم
اﺣﺴـﺎن ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ اﯾﻤﺎن.
11ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺣﺮوف ﺟﻠﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻢ12 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺻﻮرﺗﯽ
ﻧﯿﮑﻮ در ﺟﺴﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﻮن ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای
ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﻔﺎ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ13 .زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﻮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽدارﻧﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺘﻮن ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ در ﺟﺴﻢ ﺷﻤﺎ ﻓﺨﺮ ﮐﻨﻨﺪ14 .ﻟﯿﮑﻦ ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﻦ ﮐﻪ ﻓﺨﺮ ﮐﻨﻢ ﺟﺰ
از ﺻﻠﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ او دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ15 .زﯾﺮا
ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎزه16 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ و رﺣﻤﺖ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺎد و ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪا17 .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻣﺮا زﺣﻤﺖ
ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺑﺪن ﺧﻮد داﻏﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ را دارم18 .ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ
ﺑﺎ روح ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ای ﺑﺮادران .آﻣﯿﻦ.
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رﺳﺎﻟﻪ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن

1

ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ اراده ﺧﺪا رﺳﻮل ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﯿﻨﯽ ﮐﻪ در اﻓﺴﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و

اﯾﻤﺎﻧﺪاران در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ.
2ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﻣﺎ ﺧﺪا و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
3ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪا و ﭘﺪر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﺒﺎرک ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺮﮐﺖ
روﺣﺎﻧﯽ در ﺟﺎﯾﻬﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺢ4 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎ را ﭘﯿﺶ از ﺑﻨﯿﺎد ﻋﺎﻟﻢ در او ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ در ﺣﻀﻮر
او در ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻘﺪس و ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ5 .ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ او را ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﯾﻢ
ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺸﻨﻮدی اراده ﺧﻮد6 ،ﺑﺮای ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺟﻼل ﻓﯿﺾ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ
آن ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ ﮔﺮداﻧﯿﺪ در آن ﺣﺒﯿﺐ7 .ﮐﻪ در وی ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺧﻮن او ﻓﺪﯾﻪ ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﻪ
اﻧﺪازه دوﻟﺖ ﻓﯿﺾ او ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ8 .ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد در ﻫﺮ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻄﺎﻧﺖ.
9ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺳﺮ اراده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﻮد ﮐﻪ در ﺧﻮد ﻋﺰم ﻧﻤﻮده ﺑﻮد،
10ﺑﺮای اﻧﺘﻈﺎم ﮐﻤﺎل زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺧﻮاه آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎن و ﺧﻮاه آﻧﭽﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،در
ﻣﺴﯿﺢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در او11 .ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در وی ﻣﯿﺮاث او ﺷﺪهاﯾﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺸﺘﯿﻢ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺼﺪ او ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻣﻮاﻓﻖ رأی اراده ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ12 .ﺗﺎ از ﻣﺎ ﮐﻪ اول اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ ،ﺟﻼل او ﺳﺘﻮده ﺷﻮد13 .و در وی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﮐﻼم راﺳﺘﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺸﺎرت ﻧﺠﺎت
ﺧﻮد را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،در وی ﭼﻮن اﯾﻤﺎن آوردﯾﺪ ،از روح ﻗﺪوس وﻋﺪه ﻣﺨﺘﻮم ﺷﺪﯾﺪ14 .ﮐﻪ ﺑﯿﻌﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮاث
ﻣﺎ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺪای آن ﻣﻠْﮏ ﺧﺎص او ﺗﺎ ﺟﻼل او ﺳﺘﻮده ﺷﻮد.
15ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺧﺒﺮ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ را در ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪم16 ،ﺑﺎز ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﻢ از ﺷﮑﺮ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و از ﯾﺎد آوردن ﺷﻤﺎ در دﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد،
17ﺗﺎ ﺧﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﭘﺪر ذواﻟﺠﻼل اﺳﺖ ،روح ﺣﮑﻤﺖ و ﮐﺸﻒ را در ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ18 .ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎن دل ﺷﻤﺎ روﺷﻦ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ دﻋﻮت او ﭼﯿﺴﺖ و
ﮐﺪام اﺳﺖ دوﻟﺖ ﺟﻼل ﻣﯿﺮاث او در ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ19 ،و ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ ﻋﻈﻤﺖ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﻮت او
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻤﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﻮت او20 ،ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﭼﻮن او را از
ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد در ﺟﺎﯾﻬﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ21 ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ رﯾﺎﺳﺖ و
ﻗﺪرت و ﻗﻮت و ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻫﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﺎﻟﻢ آﯾﻨﺪه
ﻧﯿﺰ.
22و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی او ﻧﻬﺎد و او را ﺳﺮ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ داد23 ،ﮐﻪ ﺑﺪن اوﺳﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮی او ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را در ﻫﻤﻪ ﭘﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.

2

و ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ در ﺧﻄﺎﯾﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ،زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ2 ،ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ،

رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ دوره اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ،ﺑﺮ وﻓﻖ رﺋﯿﺲ ﻗﺪرت ﻫﻮا ﯾﻌﻨﯽ آن روﺣﯽ ﮐﻪ اﻟﺤﺎل در
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ3 .ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺷﻬﻮات ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از
اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﻮﺳﻬﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآوردﯾﻢ و ﻃﺒﻌﺎ ﻓﺮزﻧﺪان
ﻏﻀﺐ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﯾﮕﺮان4 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا ﮐﻪ در رﺣﻤﺎﻧﯿﺖ ،دوﻟﺘﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،از ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻈﯿﻢ
ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﻮد5 ،ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺧﻄﺎﯾﺎ ﻣﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﺾ
ﻓﯿﺾ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ6 .و ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ و در ﺟﺎﯾﻬﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ7 .ﺗﺎ در
ﻋﺎﻟﻢﻫﺎی آﯾﻨﺪه دوﻟﺖ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﯿﺾ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ دارد ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد.
8زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﺾ ﻓﯿﺾ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﺎن و اﯾﻦ از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪاﺳﺖ9 ،و
ﻧﻪ از اﻋﻤﺎل ﺗﺎ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻓﺨﺮ ﻧﮑﻨﺪ10 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ او ﻫﺴﺘﯿﻢ ،آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای
ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻗﺒﻞ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در آﻧﻬﺎ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
11ﻟﻬﺬا ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن ﺳﻠﻒ )ای اﻣﺖﻫﺎی در ﺟﺴﻢ ﮐﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﻞ
ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺘﻨﻪ اﯾﺸﺎن در ﺟﺴﻢ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ(12 ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن زﻣﺎن از ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺪا و از وﻃﻨﯿﺖ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﺟﻨﺒﯽ و از ﻋﻬﺪﻫﺎی
وﻋﺪه ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺑﯽاﻣﯿﺪ و ﺑﯽﺧﺪا در دﻧﯿﺎ ﺑﻮدﯾﺪ13 .ﻟﯿﮑﻦ اﻟﺤﺎل در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در آن وﻗﺖ
دور ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﯾﺪ14 .زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو را ﯾﮏ ﮔﺮداﻧﯿﺪ
و دﯾﻮار ﺟﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﻮد ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺖ15 ،و ﻋﺪاوت ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺣﮑﺎم را ﮐﻪ در
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ﻓﺮاﯾﺾ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺧﻮد ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮده ،از ﻫﺮ دو ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺟﺪﯾﺪ در ﺧﻮد
ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ16 .و ﺗﺎ ﻫﺮ دو را در ﯾﮏ ﺟﺴﺪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ دﻫﺪ ،ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ ﺻﻠﯿﺐ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ آن
ﻋﺪاوت را ﮐﺸﺖ17 ،و آﻣﺪه ﺑﺸﺎرت ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ را رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ دور ﺑﻮدﯾﺪ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ را ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ18 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ او ﻫﺮدو ﻧﺰد ﭘﺪر در ﯾﮏ روح دﺧﻮل دارﯾﻢ.
19ﭘﺲ ،از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻏﺮﯾﺐ و اﺟﻨﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻦ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و از اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪا20 .و ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد رﺳﻮﻻن و اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺳﻨﮓ زاوﯾﻪ اﺳﺖ21 .ﮐﻪ در وی
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﺎرت ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ ﻣﻘﺪس در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ22 .و در وی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ در روح ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺪا ﺷﻮﯾﺪ.

3

از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻫﺴﺘﻢ و اﺳﯿﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ای اﻣﺖﻫﺎ.

2اﮔﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا را ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ3 ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮ
از راه ﮐﺸﻒ ﺑﺮ ﻣﻦ اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮا ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻢ4 ،و از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ادراک ﻣﺮا
در ﺳﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ5 .ﮐﻪ آن در ﻗﺮﻧﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯽآدم آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ اﻟﺤﺎل ﺑﺮ
رﺳﻮﻻن ﻣﻘﺪس و اﻧﺒﯿﺎی او ﺑﻪ روح ﻣﮑﺸﻮف ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ6 ،ﮐﻪ اﻣﺖﻫﺎ در ﻣﯿﺮاث و در ﺑﺪن و در
ﺑﻬﺮه وﻋﺪه او در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ اﻧﺠﯿﻞ ﺷﺮﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ7 .ﮐﻪ ﺧﺎدم آن ﺷﺪم ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻄﺎی ﻓﯿﺾ
ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻤﻞ ﻗﻮت او ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ8 .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﻣﻘﺪﺳﯿﻨﻢ ،اﯾﻦ ﻓﯿﺾ ﻋﻄﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﯽﻗﯿﺎس ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺸﺎرت دﻫﻢ9 ،و ﻫﻤﻪ را
روﺷﻦ ﺳﺎزم ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎم آن ﺳﺮی ﮐﻪ از ﺑﻨﺎی ﻋﺎﻟﻢﻫﺎ ﻣﺴﺘﻮر ﺑﻮد ،در ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ آﻓﺮﯾﺪ10 .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ اﻟﺤﺎل ﺑﺮ ارﺑﺎب رﯾﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻗﺪرﺗﻬﺎ در ﺟﺎﯾﻬﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ،
ﺣﮑﻤﺖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺪا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد11 ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮ ازﻟﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺢ
ﻋﯿﺴﯽ ﻧﻤﻮد12 ،ﮐﻪ در وی ﺟﺴﺎرت و دﺧﻮل ﺑﺎاﻋﺘﻤﺎد دارﯾﻢ ﺑﻪﺳﺒﺐ اﯾﻤﺎن وی13 .ﻟﻬﺬا اﺳﺘﺪﻋﺎ دارم
ﮐﻪ از زﺣﻤﺎت ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺨﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
14از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،زاﻧﻮ ﻣﯽزﻧﻢ ﻧﺰد آن ﭘﺪر15 ،ﮐﻪ از او ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮادهای در آﺳﻤﺎن و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﻣﺴﻤﯽ' ﻣﯽﺷﻮد؛ 16ﮐﻪ ﺑﺤﺴﺐ دوﻟﺖ ﺟﻼل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮد از
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روح او ﺑﻪ ﻗﻮت زورآور ﺷﻮﯾﺪ17 ،ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ اﯾﻤﺎن در دﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد؛ 18و در
ﻣﺤﺒﺖ رﯾﺸﻪ ﮐﺮده و ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎده ،اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ادراک ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺮض و
ﻃﻮل و ﻋﻤﻖ و ﺑﻠﻨﺪی ﭼﯿﺴﺖ؛ 19و ﻋﺎرف ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﻓﻮق از ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺮ
ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮی ﺧﺪا.
20اﻟﺤﺎل او را ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮑﻨﺪ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ زﯾﺎدﺗﺮ از ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ،
ﺑﺤﺴﺐ آن ﻗﻮﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ21 ،ﻣﺮ او را در ﮐﻠﯿﺴﺎ و در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺟﻼل ﺑﺎد .آﻣﯿﻦ.

4

ﻟﻬﺬا ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،از ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺪﻋﺎ دارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آن

دﻋﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ ،رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ2 ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺗﻮاﺿﻊ و ﺣﻠﻢ ،و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
در ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ 3و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ روح را در رﺷﺘﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ4 .ﯾﮏ ﺟﺴﺪ ﻫﺴﺖ
و ﯾﮏ روح ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﺷﺪهاﯾﺪ در ﯾﮏ اﻣﯿﺪ دﻋﻮت ﺧﻮﯾﺶ5 .ﯾﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﮏ اﯾﻤﺎن ،ﯾﮏ
ﺗﻌﻤﯿﺪ؛ 6ﯾﮏ ﺧﺪا و ﭘﺪر ﻫﻤﻪ ﮐﻪ ﻓﻮق ﻫﻤﻪ و در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ و در ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ7 .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮﯾﮑﯽ از ﻣﺎ
را ﻓﯿﺾ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ ﺑﺤﺴﺐ اﻧﺪازه ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺴﯿﺢ8 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮن او ﺑﻪ اﻋﻠﯽ'ﻋﻠﯿﯿﻦ
ﺻﻌﻮد ﻧﻤﻮد ،اﺳﯿﺮی را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد و ﺑﺨﺸﺸﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم داد9 «.اﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﻌﻮد ﻧﻤﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺟﺰ
اﯾﻨﮑﻪ اول ﻧﺰول ﻫﻢ ﮐﺮد ﺑﻪ اﺳﻔﻞ زﻣﯿﻦ10 .آﻧﮑﻪ ﻧﺰول ﻧﻤﻮد ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻌﻮد ﻧﯿﺰ ﮐﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﺟﻤﯿﻊ اﻓﻼک ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ11 .و او ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ رﺳﻮﻻن و ﺑﻌﻀﯽ اﻧﺒﯿﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺒﺸﺮﯾﻦ
و ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺒﺎﻧﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن را12 ،ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ،ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ ،ﺑﺮای ﺑﻨﺎی ﺟﺴﺪ ﻣﺴﯿﺢ،
13ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﯾﻤﺎن و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﺎم ﭘﺴﺮ ﺧﺪا و ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﺎﻣﺖ ﭘﺮی ﻣﺴﯿﺢ
ﺑﺮﺳﯿﻢ14 .ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻃﻔﺎل ﻣﺘﻤﻮج و راﻧﺪه ﺷﺪه از ﺑﺎد ﻫﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،از دﻏﺎﺑﺎزی ﻣﺮدﻣﺎن در
ﺣﯿﻠﻪاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﮑﺮﻫﺎی ﮔﻤﺮاﻫﯽ؛ 15ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺤﺒﺖ ﭘﯿﺮوی راﺳﺘﯽ ﻧﻤﻮده ،در ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺗﺮﻗﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ
در او ﮐﻪ ﺳﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﯿﺢ؛ 16ﮐﻪ از او ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﻣﺮﮐﺐ و ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺪد ﻫﺮ ﻣﻔﺼﻠﯽ و
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺮ ﻋﻀﻮی ﺑﺪن را ﻧﻤﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮای ﺑﻨﺎی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ در ﻣﺤﺒﺖ.
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17ﭘﺲ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
اﻣﺖﻫﺎ در ﺑﻄﺎﻟﺖ ذﻫﻦ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ18 .ﮐﻪ در ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﺗﺎرﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺣﯿﺎت ﺧﺪا
ﻣﺤﺮوم ،ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺟﻬﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﺳﺨﺖدﻟﯽ اﯾﺸﺎن در اﯾﺸﺎن اﺳﺖ19 .ﮐﻪ ﺑﯽﻓﮑﺮ ﺷﺪه ،ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻓﺠﻮر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻗﺴﻢ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ را ﺑﻪ ﺣﺮص ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.
20ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﺪ21 .ﻫﺮﮔﺎه او را ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ و در او ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ،
ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ راﺳﺘﯽ در ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ22 .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ از ﺟﻬﺖ رﻓﺘﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ،اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐﻬﻨﻪ را
ﮐﻪ از ﺷﻬﻮات ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ،از ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ23 .و ﺑﻪ روح ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﺎزه ﺷﻮﯾﺪ24 .و
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺗﺎزه را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺪا در ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ.
25ﻟﻬﺬا دروغ را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ اﻋﻀﺎی
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﯾﻢ26 .ﺧﺸﻢ ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﮔﻨﺎه ﻣﻮرزﯾﺪ؛ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ ﻏﯿﻆ ﺷﻤﺎ ﻏﺮوب ﻧﮑﻨﺪ27 .اﺑﻠﯿﺲ را ﻣﺠﺎل
ﻧﺪﻫﯿﺪ28 .دزد دﯾﮕﺮ دزدی ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﮐﺎر ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺮده ،زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی را ﭼﯿﺰی دﻫﺪ29 .ﻫﯿﭻ ﺳﺨﻦ ﺑﺪ از دﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺎﺟﺖ و
ﺑﺮای ﺑﻨﺎ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را ﻓﯿﺾ رﺳﺎﻧﺪ30 .و روح ﻗﺪوس ﺧﺪا را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﺎ روز رﺳﺘﮕﺎری
ﻣﺨﺘﻮم ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﻣﺤﺰون ﻣﺴﺎزﯾﺪ31 .و ﻫﺮﻗﺴﻢ ﺗﻠﺨﯽ و ﻏﯿﻆ و ﺧﺸﻢ و ﻓﺮﯾﺎد و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ و ﺧﺒﺎﺛﺖ را از
ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ32 ،و ﺑﺎ ﯾﮕﺪﯾﮕﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ و رﺣﯿﻢ و ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻋﻔﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪا در ﻣﺴﯿﺢ
ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ آﻣﺮزﯾﺪه اﺳﺖ.

5

ﭘﺲ ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻗﺘﺪا ﮐﻨﯿﺪ2 .و در ﻣﺤﺒﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ

ﻣﺴﯿﺢ ﻫﻢ ﻣﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﺪﯾﻪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮی
ﮔﺬراﻧﯿﺪ.
3اﻣﺎ زﻧﺎ و ﻫﺮ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و ﻃﻤﻊ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻢ ﻧﺸﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ را
ﻣﯽﺷﺎﯾﺪ4 .و ﻧﻪ ﻗﺒﺎﺣﺖ و ﺑﯿﻬﻮدهﮔﻮﯾﯽ و ﭼﺮبزﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﮑﺮﮔﺰاری5 .زﯾﺮا
اﯾﻦ را ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ زاﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎک ﯾﺎ ﻃﻤﺎع ﮐﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺮاﺛﯽ در ﻣﻠﮑﻮت ﻣﺴﯿﺢ
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و ﺧﺪا ﻧﺪارد6 .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺒﺐ اﯾﻨﻬﺎ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ
اﺑﻨﺎی ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد7 .ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ.
8زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻇﻠﻤﺖ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ اﻟﺤﺎل در ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﺲ ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪان
ﻧﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ9 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﯿﻮه ﻧﻮر در ﮐﻤﺎل ،ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ و راﺳﺘﯽ اﺳﺖ10 .و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ11 .و در اﻋﻤﺎل ﺑﯽﺛﻤﺮ ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺬﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ،
12زﯾﺮا ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺧﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ذﮐﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻗﺒﯿﺢ اﺳﺖ13 .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻣﺬﻣﺖ ﺷﻮد ،از ﻧﻮر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻮر اﺳﺖ14 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ای
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪهای ،ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ،از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰ ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ ﺗﻮ درﺧﺸﺪ.
15ﭘﺲ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻧﻪ ﭼﻮن ﺟﺎﻫﻼن ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﺣﮑﯿﻤﺎن.
16و وﻗﺖ را درﯾﺎﺑﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺷﺮﯾﺮ اﺳﺖ17 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﯽﻓﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ
اراده ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ18 .و ﻣﺴﺖ ﺷﺮاب ﻣﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﻓﺠﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از روح ﭘﺮ ﺷﻮﯾﺪ19 .و ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺰاﻣﯿﺮ و ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت و ﺳﺮودﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﺪ و در دﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ و ﺗﺮﻧﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ20 .و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺧﺪا و ﭘﺪر را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ
ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ21 .ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را در ﺧﺪا ﺗﺮﺳﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
22ای زﻧﺎن ،ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را23 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺳﺮ زن اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﺳﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ و او ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﺑﺪن اﺳﺖ24 .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻄﯿﻊ ﻣﺴﯿﺢ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را در ﻫﺮ اﻣﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
25ای ﺷﻮﻫﺮان زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮای آن داد26 .ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﻏﺴﻞ آب ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻼم ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ27 ،ﺗﺎ
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺠﯿﺪ را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻟﮑﻪ و ﭼﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﻣﺜﻞ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ
ﻣﻘﺪس و ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ28 .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدان زﻧﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺜﻞ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
زﯾﺮا ﻫﺮﮐﻪ زوﺟﻪ ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ29 .زﯾﺮا ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺴﻢ
ﺧﻮد را دﺷﻤﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻧﻮازش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﺴﺎ را.
30زاﻧﺮو ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن وی ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ،از ﺟﺴﻢ و از اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی او31 .از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﭘﺪر و
ﻣﺎدر را رﻫﺎ ﮐﺮده ،ﺑﺎ زوﺟﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و آن دو ﯾﮑﺘﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد32 .اﯾﻦ ﺳﺮ ،ﻋﻈﯿﻢ
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اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ درﺑﺎره ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ33 .ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ زن ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ
ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و زن ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﺮام ﻧﻤﻮد.

6

ای ﻓﺮزﻧﺪان ،واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را در ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺼﺎف اﺳﺖ.

»2ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را اﺣﺘﺮام ﻧﻤﺎ« ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اول ﺑﺎ وﻋﺪه اﺳﺖ»3 .ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﺮ
دراز ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﯽ4 «.و ای ﭘﺪران ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﯿﺎورﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﺐ و
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
5ای ﻏﻼﻣﺎن ،آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺸﺮی ﺧﻮد را ﭼﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﺗﺮس و ﻟﺮز ،ﺑﺎ ﺳﺎدهدﻟﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
6ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﺜﻞ ﻃﺎﻟﺒﺎن رﺿﺎﻣﻨﺪی اﻧﺴﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﻏﻼﻣﺎن ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ اراده ﺧﺪا را از
دل ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورﻧﺪ7 ،و ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ اﻧﺴﺎن را8 ،و ﻣﯽداﻧﻨﺪ
ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻨﺪ ،ﻣﮑﺎﻓﺎت آن را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺧﻮاه ﻏﻼم و ﺧﻮاه آزاد9 .و ای
آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﻖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدن اﺣﺘﺮاز ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ آﻗﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ در آﺳﻤﺎن و او را ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
10ﺧﻼﺻﻪ ای ﺑﺮادران ﻣﻦ ،در ﺧﺪاوﻧﺪ و در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﻮت او زورآور ﺷﻮﯾﺪ11 .اﺳﻠﺤﻪ ﺗﻤﺎم
ﺧﺪا را ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﮑﺮﻫﺎی اﺑﻠﯿﺲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ12 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ را ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﺧﻮن و
ﺟﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻗﺪرﺗﻬﺎ و ﺟﻬﺎنداران اﯾﻦ ﻇﻠﻤﺖ و ﺑﺎ ﻓﻮﺟﻬﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺷﺮارت در
ﺟﺎﯾﻬﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ13 .ﻟﻬﺬا اﺳﻠﺤﻪ ﺗﺎم ﺧﺪا را ﺑﺮدارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در روز ﺷﺮﯾﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﮐﺎر
را ﺑﻪﺟﺎ آورده ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ14 .ﭘﺲ ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﺴﺘﻪ و ﺟﻮﺷﻦ ﻋﺪاﻟﺖ را درﺑﺮ ﮐﺮده،
ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ15 .و ﻧﻌﻠﯿﻦ اﺳﺘﻌﺪاد اﻧﺠﯿﻞ ﺳﻼﻣﺘﯽ را در ﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ16 .و ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﭙﺮ اﯾﻤﺎن را
ﺑﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﯿﺮﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺷﺮﯾﺮ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ17 .و ﺧﻮد ﻧﺠﺎت و ﺷﻤﺸﯿﺮ
روح را ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ18 .و ﺑﺎ دﻋﺎ واﻟﺘﻤﺎس ﺗﻤﺎم در ﻫﺮ وﻗﺖ در روح دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ اﺻﺮار و اﻟﺘﻤﺎس ﺗﻤﺎم ﺑﺠﻬﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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19و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﮐﻼم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺸﺎدﮔﯽ زﺑﺎن ﺳﺮ اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ دﻟﯿﺮی اﻋﻼم
ﻧﻤﺎﯾﻢ20 ،ﮐﻪ ﺑﺮای آن در زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ اﯾﻠﭽﯿﮕﺮی ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ در آن ﺑﻪ دﻟﯿﺮی ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ.
21اﻣﺎ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از اﺣﻮال ﻣﻦ و از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺗﯿﺨﯿﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰ و
ﺧﺎدم اﻣﯿﻦ در ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ آﮔﺎﻫﺎﻧﯿﺪ22 ،ﮐﻪ او را ﺑﺠﻬﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد
ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ از اﺣﻮال ﻣﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ و او دﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺨﺸﺪ23 .ﺑﺮادران را ﺳﻼم و
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪای ﭘﺪر و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎد24 .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ
ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺒﺖ در ﺑﯽﻓﺴﺎدی دارﻧﺪ ،ﻓﯿﺾ ﺑﺎد .آﻣﯿﻦ.
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رﺳﺎﻟﻪ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﻓﯿﻠﭙﯿﺎن
1

ﭘﻮﻟﺲ و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس ،ﻏﻼﻣﺎن ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ

در ﻓﯿﻠﭙﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ اﺳْﻘﻔﺎن و ﺷﻤﺎﺳﺎن.
2ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﻣﺎ ﺧﺪا و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
3در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺎدﮔﺎری ﺷﻤﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮔﺰارم4 ،و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻫﺮ دﻋﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای
ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ5 ،ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﯿﻞ از روز اول ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل.
6ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد دارم ﮐﻪ او ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﻮ را در ﺷﻤﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮد ،آن را ﺗﺎ روز ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ
ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ7 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
را در دل ﺧﻮد ﻣﯽدارم ﮐﻪ در زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﻣﻦ و در ﺣﺠﺖ و اﺛﺒﺎت اﻧﺠﯿﻞ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﯾﮏ در
اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ8 .زﯾﺮا ﺧﺪا ﻣﺮا ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر در اﺣﺸﺎی ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﻣﺸﺘﺎق ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻢ.
9و ﺑﺮای اﯾﻦ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ در ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﮐﻤﺎل ﻓﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰوﻧﺘﺮ ﺷﻮد10 .ﺗﺎ
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ و در روز ﻣﺴﯿﺢ ﺑﯽﻏﺶ و ﺑﯽﻟﻐﺰش ﺑﺎﺷﯿﺪ11 ،و ﭘﺮ ﺷﻮﯾﺪ از ﻣﯿﻮه ﻋﺪاﻟﺖ
ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﺣﻤﺪ ﺧﺪاﺳﺖ.
12اﻣﺎ ای ﺑﺮادران ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ واﻗﻊ ﮔﺸﺖ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﻗﯽ
اﻧﺠﯿﻞ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ13 ،ﺑﺤﺪی ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﻣﻦ آﺷﮑﺎرا ﺷﺪ در ﻣﺴﯿﺢ در ﺗﻤﺎم ﻓﻮج ﺧﺎص و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
دﯾﮕﺮان14 .و اﮐﺜﺮ از ﺑﺮادران در ﺧﺪاوﻧﺪ از زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺮأت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﯽﺗﺮس ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ15 .اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺴﺪ و ﻧﺰاع ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ از ﺧﺸﻨﻮدی16 .اﻣﺎ آﻧﺎن از ﺗﻌﺼﺐ ﻧﻪ از اﺧﻼص ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﻣﻦ زﺣﻤﺖ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ17 .وﻟﯽ اﯾﻨﺎن از راه ﻣﺤﺒﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﺠﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪهام.
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18ﭘﺲ ﭼﻪ؟ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﺧﻮاه ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ و ﺧﻮاه ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎدی ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد19 ،زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﻋﺎی ﺷﻤﺎ و ﺗﺄﯾﯿﺪ روح ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ20 ،ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻧﺘﻈﺎر و اﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻤﺎل دﻟﯿﺮی ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ،اﻵن ﻧﯿﺰ ﻣﺴﯿﺢ در ﺑﺪن ﻣﻦ ﺟﻼل
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺧﻮاه در ﺣﯿﺎت و ﺧﻮاه در ﻣﻮت21 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا زﯾﺴﺘﻦ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ و ﻣﺮدن ﻧﻔﻊ22 .و
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ زﯾﺴﺘﻦ در ﺟﺴﻢ ،ﻫﻤﺎن ﺛﻤﺮ ﮐﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﺪام را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﻢ23 .زﯾﺮا در
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﺴﺘﻢ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ دارم ﮐﻪ رﺣﻠﺖ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﺷﻢ ،زﯾﺮا اﯾﻦ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ24 .ﻟﯿﮑﻦ در ﺟﺴﻢ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻻزمﺗﺮ اﺳﺖ25 .و ﭼﻮن اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد را دارم،
ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺰد ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺑﺠﻬﺖ ﺗﺮﻗﯽ و ﺧﻮﺷﯽ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ26 ،ﺗﺎ
ﻓﺨﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ در ﻣﻦ اﻓﺰوده ﺷﻮد ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻣﺪن ﻣﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ.
27ﺑﺎری ﺑﻄﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺢ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاه آﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﻨﻢ و ﺧﻮاه ﻏﺎﯾﺐ
ﺑﺎﺷﻢ ،اﺣﻮال ﺷﻤﺎ را ﺑﺸﻨﻮم ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ روح ﺑﺮﻗﺮارﯾﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﺑﺮای اﯾﻤﺎن اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺠﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ28 .و در ﻫﯿﭻ اﻣﺮی از دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺮﺳﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن دﻟﯿﻞ ﻫﻼﮐﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺷﻤﺎ را دﻟﯿﻞ ﻧﺠﺎت و اﯾﻦ از ﺧﺪاﺳﺖ29 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﺷﺪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻤﺎن
آوردن ﺑﻪ او ﺑﻠﮑﻪ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﻫﻢ ﺑﺮای او .و ﺷﻤﺎ را ﻫﻤﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻦ دﯾﺪﯾﺪ و
اﻵن ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻦ اﺳﺖ.

2

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔـﺮ ﻧﺼﯿﺤﺘﯽ در ﻣﺴﯿﺢ ،ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯽ ﻣﺤﺒﺖ ،ﯾﺎ ﺷﺮاﮐﺖ در روح ،ﯾﺎ ﺷﻔﻘﺖ و

رﺣﻤﺖ ﻫﺴﺖ2 ،ﭘﺲ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﺮا ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده ،ﯾﮏ
دل ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﯾﮏ ﻓﮑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ3 .و ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ را از راه ﺗﻌﺼﺐ و ﻋﺠﺐ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ
دﯾﮕﺮان را از ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ4 .و ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﮐﺪام
ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ.
5ﭘﺲ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﮑﺮ در ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد 6ﮐﻪ ﭼﻮن در ﺻﻮرت ﺧﺪا ﺑﻮد،
ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻧﺸﻤﺮد7 ،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده ،ﺻﻮرت ﻏﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و در
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ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺪ؛ 8و ﭼﻮن در ﺷﮑﻞ اﻧﺴﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻓﺮوﺗﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮت
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮت ﺻﻠﯿﺐ ﻣﻄﯿﻊ ﮔﺮدﯾﺪ9 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ او را ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺳﺮاﻓﺮاز ﻧﻤﻮد و ﻧﺎﻣﯽ را
ﮐﻪ ﻓﻮق از ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺎﻣﻬﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺪو ﺑﺨﺸﯿﺪ10 .ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻫﺮ زاﻧﻮﯾﯽ از آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎن و ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ و زﯾﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺧﻢ ﺷﻮد11 ،و ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای
ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺧﺪای ﭘﺪر.
12ﭘﺲ ای ﻋﺰﯾﺰان ﻣﻦ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻄﯿﻊ ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ ،ﻧﻪ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدﺗﺮ اﻵن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺒﻢ ،ﻧﺠﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮس و ﻟﺮز ﺑﻌﻤﻞ آورﯾﺪ13 .زﯾﺮا ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ
ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﻮد ،ﻫﻢ اراده و ﻫﻢ ﻓﻌﻞ را ﺑﻌﻤﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ14 .و ﻫﺮﮐﺎری را ﺑﺪون ﻫﻤﻬﻤﻪ
و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﮑﻨﯿﺪ15 ،ﺗﺎ ﺑﯽﻋﯿﺐ و ﺳﺎدهدل و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﺑﯽﻣﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﮐﺞرو و
ﮔﺮدﻧﮑﺶ ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺎن ﭼﻮن ﻧﯿﺮﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ16 ،و ﮐﻼم ﺣﯿﺎت را ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازﯾﺪ،
ﺑﺠﻬﺖ ﻓﺨﺮ ﻣﻦ در روز ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻋﺒﺚ ﻧﺪوﯾﺪه و ﻋﺒﺚ زﺣﻤﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ.
17ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮم ،ﺷﺎدﻣﺎن ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎدی
ﻣﯽﮐﻨﻢ18 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎدﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
19و در ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس را ﺑﻪ زودی ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎﻣﻦ ﻧﯿﺰ از
اﺣﻮال ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه ،ﺗﺎزه روح ﮔﺮدم20 .زﯾﺮا ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﻫﻤﺪل ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﻼص درﺑﺎره
ﺷﻤﺎ اﻧﺪﯾﺸﺪ21 .زاﻧﺮو ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻣﻮر ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را22 .اﻣﺎ دﻟﯿﻞ او را
ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺪر را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
23ﭘﺲ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﭼﻮن دﯾﺪم ﮐﺎر ﻣﻦ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد ،او را ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ24 .اﻣﺎ در ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻋﺘﻤﺎد دارم ﮐﻪ ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﻪ زودی ﺑﯿﺎﯾﻢ.
25وﻟﯽ ﻻزم داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﭘﻔﺮدﺗﺲ را ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎ رواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮادر و ﻫﻤﮑﺎر و
ﻫﻤﺠﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ را رﺳﻮل و ﺧﺎدم ﺣﺎﺟﺖ ﻣﻦ26 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد و ﻏﻤﮕﯿﻦ
ﺷﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ او ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد27 .و ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﻣﻮت ﺑﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ
ﺧﺪا ﺑﺮ وی ﺗﺮﺣﻢ ﻓﺮﻣﻮد و ﻧﻪ ﺑﺮ او ﻓﻘﻂ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻣﺮا ﻏﻤﯽ ﺑﺮ ﻏﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ28 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﻌﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ او را رواﻧﻪ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ از دﯾﺪﻧﺶ ﺑﺎز ﺷﺎد ﺷﻮﯾﺪ و ﺣﺰن ﻣﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد29 .ﭘﺲ او را در ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎن را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺪارﯾﺪ30 ،زﯾﺮا در ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﻣﻮت ﺷﺪ
و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺺ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪ.
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ﺧﻼﺻﻪ ای ﺑﺮادران ﻣﻦ ،در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ

ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ2 .از ﺳﮕﻬﺎ ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ .از ﻋﺎﻣﻼن ﺷﺮﯾﺮ اﺣﺘﺮاز
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .از ﻣﻘﻄﻮﻋﺎن ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ3 .زﯾﺮا ﻣﺨﺘﻮﻧﺎن ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا را در روح ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮ ﺟﺴﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﯾﻢ4 .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺮا در ﺟﺴﻢ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ در ﺟﺴﻢ اﻋﺘﻤﺎد دارد ،ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ5 .روز ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺨﺘﻮن ﺷﺪه و از ﻗﺒﯿﻠﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﻋﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ،از ﺟﻬﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻓﺮﯾﺴﯽ6 ،از ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮت ﺟﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺮﮐﻠﯿﺴﺎ ،از ﺟﻬﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺑﯽﻋﯿﺐ.
7اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺮا ﺳﻮد ﻣﯽﺑﻮد ،آن را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿﺢ زﯾﺎن داﻧﺴﺘﻢ8 .ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﻧﯿﺰ
ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ زﯾﺎن ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ او ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را زﯾﺎن
ﮐﺮدم و ﻓﻀﻠﻪ ﺷﻤﺮدم ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺢ را درﯾﺎﺑﻢ9 .و در وی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮم ﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ از ﺷﺮﯾﻌﺖ
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺑﺮ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ10 .و ﺗﺎ او
را و ﻗﻮت ﻗﯿﺎﻣﺖ وی را و ﺷﺮاﮐﺖ در رﻧﺠﻬﺎی وی را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ و ﺑﺎ ﻣﻮت او ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺮدم11 .ﻣﮕﺮ ﺑﻪ
ﻫﺮ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺳﻢ12 .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آورده ﯾﺎ ﺗﺎﺑﺤﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻢ ،وﻟﯽ در ﭘﯽ آن ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ آن را ﺑﺪﺳﺖ آورم ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﻣﺮا ﺑﺪﺳﺖ
آورد.
13ای ﺑﺮادران ،ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﺑﺮم ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﺳﺖ آوردهام؛ ﻟﯿﮑﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در
ﻋﻘﺐ اﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﺑﻪﺳﻮی آﻧﭽﻪ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﮐﺸﯿﺪه14 ،در ﭘﯽ ﻣﻘﺼﺪ
ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ﺑﺠﻬﺖ اﻧﻌﺎم دﻋﻮت ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺪا ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ15 .ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻓﮑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﮔﺮ ﻓﯽاﻟﺠﻤﻠﻪ ﻓﮑﺮ دﯾﮕﺮ دارﯾﺪ ،ﺧﺪا اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺸﻒ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻓﺮﻣﻮد16 .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد.
17ای ﺑﺮادران ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ
در ﻣﺎ دارﯾﺪ ،رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ18 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ذﮐﺮ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﮐﺮدهام و ﺣﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ19 ،ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﺸﺎن ﻫﻼﮐﺖ
اﺳﺖ و ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺷﮑﻢ اﯾﺸﺎن و ﻓﺨﺮ اﯾﺸﺎن در ﻧﻨﮓ اﯾﺸﺎن ،و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﻧﯿﻮی را اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ20 .اﻣﺎ وﻃﻦ ﻣﺎ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ را
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اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ21 ،ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺴﺪ ذﻟﯿﻞ ﻣﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺴﺪ ﻣﺠﯿﺪ او ﻣﺼﻮر
ﺷﻮد ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻤﻞ ﻗﻮت ﺧﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﻄﯿﻊ ﺧﻮد ﺑﮕﺮداﻧﺪ.

4

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ای ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ و ﻣﻮرد اﺷﺘﯿﺎق ﻣﻦ و ﺷﺎدی و ﺗﺎج ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر

در ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﯿﺪ ای ﻋﺰﯾﺰان2 .از اﻓﻮدﯾﻪ اﺳﺘﺪﻋﺎ دارم و ﺑﻪ ﺳﻨﺘﯿﺨﯽ اﻟﺘﻤﺎس دارم ﮐﻪ در
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮏ رأی ﺑﺎﺷﻨﺪ3 .و از ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ای ﻫﻤﻘﻄﺎر ﺧﺎﻟﺺ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را اﻣﺪاد ﮐﻨﯽ،
زﯾﺮا در ﺟﻬﺎد اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﮐﻠﯿﻤﻨﺘﺲ ﻧﯿﺰ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﺎم اﯾﺸﺎن در
دﻓﺘﺮ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ.
4در ﺧﺪاوﻧﺪ داﺋﻤﺎ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ .و ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ5 .اﻋﺘﺪال ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدم
ﻣﻌﺮوف ﺑﺸﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ6 .ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺻﻼت و
دﻋﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺆوﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻋﺮض ﮐﻨﯿﺪ7 .و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﺪا ﮐﻪ ﻓﻮق از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻘﻞ
اﺳﺖ ،دﻟﻬﺎ و ذﻫﻨﻬﺎی ﺷﻤﺎ را در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
8ﺧﻼﺻﻪ ای ﺑﺮادران ،ﻫﺮﭼﻪ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺠﯿﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﻋﺎدل و ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺎک و
ﻫﺮﭼﻪ ﺟﻤﯿﻞ و ﻫﺮﭼﻪ ﻧﯿﮏﻧﺎم اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﻫﺮ ﻣﺪﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،در آﻧﻬﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ9 .و
آﻧﭽﻪ در ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺷﻨﯿﺪه و دﯾﺪهاﯾﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻌﻤﻞ آرﯾﺪ ،و ﺧﺪای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
10و در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎد ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ اﻵن آﺧﺮ ،ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﮑﻮﻓﻪ آورد و در اﯾﻦ
ﻧﯿﺰ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﺪ11 .ﻧﻪ آﻧﮑﻪ درﺑﺎره اﺣﺘﯿﺎج ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
آﻣﻮﺧﺘﻪام ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﻨﻢ12 .و ذﻟﺖ را ﻣﯽداﻧﻢ و دوﻟﺘﻤﻨﺪی را ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﻢ،
در ﻫﺮ ﺻﻮرت و در ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ،ﺳﯿﺮی و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و دوﻟﺘﻤﻨﺪی و اﻓﻼس را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪام13 .ﻗﻮت
ﻫﺮﭼﯿﺰ را دارم در ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ14 .ﻟﯿﮑﻦ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺗﻨﮕﯽ ﻣﻦ ﺷﺮﯾﮏ
ﺷﺪﯾﺪ15 .اﻣﺎ ای ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﻢ آﮔﺎﻫﯿﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﻧﺠﯿﻞ ،ﭼﻮن از ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ رواﻧﻪ ﺷﺪم ،ﻫﯿﭻ
ﮐﻠﯿﺴﺎ در اﻣﺮ دادن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺮاﮐﺖ ﻧﮑﺮد ﺟﺰ ﺷﻤﺎ و ﺑﺲ16 .زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ ﻫﻢ ﯾﮏ
دو دﻓﻌﻪ ﺑﺮای اﺣﺘﯿﺎج ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ17 .ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺛﻤﺮی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
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ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ18 .وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘـﺮ از ﮐﻔﺎﯾﺖ دارم .ﭘﺮ ﮔﺸﺘﻪام ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﺪاﯾﺎی ﺷﻤﺎ را
از اﭘﻔﺮدﺗﺲ ﯾﺎﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮی و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺒـﻮل و ﭘﺴﻨﺪﯾـﺪه ﺧـﺪاﺳﺖ19 .اﻣـﺎ ﺧـﺪای ﻣـﻦ
ﻫﻤـﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺷﻤـﺎ را ﺑﺮﺣﺴﺐ دوﻟـﺖ ﺧـﻮد در ﺟﻼل در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد20 .و
ﺧﺪا و ﭘﺪر ﻣﺎ را ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺟﻼل ﺑﺎد .آﻣﯿﻦ.
21ﻫﺮ ﻣﻘﺪس را در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .و ﺑﺮادراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺳﻼم ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ22 .ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ
ﻗﯿﺼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ23 .ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد .آﻣﯿﻦ.
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رﺳﺎﻟﻪ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن
1

ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ اراده ﺧﺪا رﺳﻮل ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴـﯽ و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس ﺑﺮادر،

2ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎن در ﮐﻮﻟﺴﯽ و ﺑﺮادران اﻣﯿﻦ در ﻣﺴﯿﺢ ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﻣﺎ ﺧﺪا و
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
3ﺧﺪا و ﭘﺪر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ،
4ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ را در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ و ﻣﺤﺒﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻘﺪﺳﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ،
5ﺑﻪﺳﺒﺐ اﻣﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﺷﻤﺎ در آﺳﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ آن را در ﮐﻼم راﺳﺘﯽ
اﻧﺠﯿﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ6 ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وارد ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ و ﻣﯿﻮه ﻣﯽآورد و ﻧﻤﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ از روزی ﮐﻪ آن را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ و ﻓﯿﺾ ﺧﺪا را در راﺳﺘﯽ داﻧﺴﺘﻪاﯾﺪ7 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
از اﭘﻔْﺮاس ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺨﺪﻣﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ و ﺧﺎدم اﻣﯿﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﺖ8 .و او ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ
از ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در روح اﺳﺖ ﺧﺒﺮ داد.
9و از آن ﺟﻬﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از روزی ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﺎز ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﯿﻢ از دﻋﺎ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
و ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﻮدن ﺗﺎ از ﮐﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ اراده او در ﻫﺮ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻬﻢ روﺣﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﺷﻮﯾﺪ10 ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺿﺎﻣﻨﺪی رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎر آورﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا ﻧﻤﻮ ﮐﻨﯿﺪ11 ،و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻼل او ﺑﻪ ﻗﻮت ﺗﻤﺎم زورآور ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﺎﻣﻞ و
ﺗﺤﻤﻞ را ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ 12و ﭘﺪر را ﺷﮑﺮ ﮔﺰارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻻﯾﻖ ﺑﻬﺮه ﻣﯿﺮاث ﻣﻘﺪﺳﺎن در
ﻧﻮر ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ13 ،و ﻣﺎ را از ﻗﺪرت ﻇﻠﻤﺖ رﻫﺎﻧﯿﺪه ،ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﭘﺴﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺖ،
14ﮐﻪ در وی ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ.
15و او ﺻﻮرت ﺧﺪای ﻧﺎدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺨﺴﺖزاده ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن16 .زﯾﺮا ﮐﻪ در او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ ،آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎن و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ از ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ و ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ و ﺗﺨﺘﻬﺎ و
ﺳﻠﻄﻨﺘﻬﺎ و رﯾﺎﺳﺎت و ﻗﻮات؛ ﻫﻤﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ او و ﺑﺮای او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ17 .و او ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ اﺳﺖ و در وی
ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻗﯿﺎم دارد18 .و او ﺑﺪن ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺳﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او اﺑﺘﺪا اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺖزاده از
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ﻣﺮدﮔﺎن ﺗﺎ در ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ او ﻣﻘﺪم ﺷﻮد19 .زﯾﺮا ﺧﺪا رﺿﺎ ﺑﺪﯾﻦ داد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮی در او ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد،
20و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ دﻫﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺻﻠﯿﺐ وی ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﭘﺪﯾﺪ
آورد .ﺑﻠﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ او ﺧﻮاه آﻧﭽﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و ﺧﻮاه آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ21 .و ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ از ﻧﯿﺖ
دل در اﻋﻤﺎل ﺑﺪ ﺧﻮﯾﺶ اﺟﻨﺒﯽ و دﺷﻤﻦ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ داده اﺳﺖ22 ،در ﺑﺪن ﺑﺸﺮی ﺧﻮد
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮت ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را در ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻣﻘﺪس و ﺑﯽﻋﯿﺐ و ﺑﯽﻣﻼﻣﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزد23 ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻤﺎن ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎده و ﻗﺎﯾﻢ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺨﻮرﯾﺪ از اﻣﯿﺪ اﻧﺠﯿﻞ ﮐﻪ در آن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻠﻘﺖ زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﺑﺪان ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ ﭘﻮﻟﺲ ﺧﺎدم آن ﺷﺪهام.
24اﻵن از زﺣﻤﺘﻬﺎی ﺧﻮد در راه ﺷﻤﺎ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻧﻘﺼﻬﺎی زﺣﻤﺎت ﻣﺴﯿﺢ را در ﺑﺪن
ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ ﺑﺮای ﺑﺪن او ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺳﺖ25 ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺎدم آن ﮔﺸﺘﻪام ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎرت
ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﻢ؛ 26ﯾﻌﻨﯽ آن ﺳﺮی ﮐﻪ از دﻫﺮﻫﺎ
و ﻗﺮﻧﻬﺎ ﻣﺨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ اﻟﺤﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎن او ﻣﮑﺸﻮف ﮔﺮدﯾﺪ27 ،ﮐﻪ ﺧﺪا اراده ﻧﻤﻮد ﺗﺎ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺖ دوﻟﺖ ﺟﻼل اﯾﻦ ﺳﺮ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﮐﻪ آن ﻣﺴﯿﺢ در ﺷﻤﺎ و اﻣﯿﺪ ﺟﻼل
اﺳﺖ28 .و ﻣﺎ او را اﻋﻼن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟﺘﯿﮑﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺮ ﮐﺲ را ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺮﮐﺲ را ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﯾﻢ29 .و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻨﺖ
ﻣﯽﮐﺸﻢ و ﻣﺠﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻤﻞ او ﮐﻪ در ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﻮت ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

2

زﯾﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﭼﻪ ﻧﻮع اﺟﺘﻬﺎد اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و اﻫﻞ

ﻻودﮐﯿﻪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮا در ﺟﺴﻢ ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ2 ،ﺗﺎ دﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﺸﺎن در ﻣﺤﺒﺖ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ دوﻟﺖ ﯾﻘﯿﻦ ﻓﻬﻢ ﺗﻤﺎم و ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﺮ ﺧﺪا ﺑﺮﺳﻨﺪ؛ 3ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ در وی
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺰاﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﻠﻢ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ4 .اﻣﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دﻻوﯾﺰ
اﻏﻮا ﻧﮑﻨﺪ5 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺟﺴﻢ ﻏﺎﯾﺒﻢ ﻟﯿﮑﻦ در روح ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮده ،ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻧﻈﻢ و
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﯾﻤﺎﻧﺘﺎن را در ﻣﺴﯿﺢ ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ.
6ﭘﺲ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ ،در وی رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ7 ،ﮐﻪ در او رﯾﺸﻪ ﮐﺮده
و ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و در اﯾﻤﺎن راﺳﺦ ﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ و در آن ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺎر
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ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ8 .ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﺮﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﮑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺮدم و
ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺻﻮل دﻧﯿﻮی ﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺴﯿﺢ9 ،ﮐﻪ در وی از ﺟﻬﺖ ﺟﺴﻢ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮی اﻟﻮﻫﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ
اﺳﺖ10 .و ﺷﻤﺎ در وی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﯾﺎﺳﺖ و ﻗﺪرت اﺳﺖ11 .و در وی ﻣﺨﺘﻮن
ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺎﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن ﺑﺪن ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺧﺘﺘﺎن ﻣﺴﯿﺢ12 .و ﺑﺎ
وی در ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﺪﻓﻮن ﮔﺸﺘﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪه ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﺪا ﮐﻪ او را از
ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ13 .و ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ در ﺧﻄﺎﯾﺎ و ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯽ ﺟﺴﻢ ﺧﻮد ﻣﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﺎ او زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺷﻤﺎ را آﻣﺮزﯾﺪ14 ،و آن دﺳﺘﺨﻄﯽ را ﮐﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﺾ و ﺑﻪ
ﺧﻼف ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﻣﺤﻮ ﺳﺎﺧﺖ و آن را ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﺧﻮد ﻣﯿﺦ زده ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ15 .و از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
رﯾﺎﺳﺎت و ﻗﻮات را ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را ﻋﻼﻧﯿﻪ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮن در آن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻇﻔﺮ ﯾﺎﻓﺖ.
16ﭘﺲ ﮐﺴﯽ درﺑﺎره ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و درﺑﺎره ﻋﯿﺪ و ﻫﻼل و ﺳﺒﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﮑﻨﺪ،
17زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺪن از آن ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ18 .و ﮐﺴﯽ اﻧﻌﺎم ﺷﻤﺎ را
ﻧﺮﺑﺎﯾﺪ از رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﻋﺒﺎدت ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﻣﺪاﺧﻠﺖ در اﻣﻮری ﮐﻪ دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ذﻫﻦ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﯽﺟﺎ ﻣﻐﺮور ﺷﺪه اﺳﺖ؛ 19و ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ از آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﺑﻨﺪﻫﺎ ﻣﺪد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﺪه ،ﻧﻤﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮی ﮐﻪ از ﺧﺪاﺳﺖ20 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺎ
ﻣﺴﯿﺢ از اﺻﻮل دﻧﯿﻮی ﻣﺮدﯾﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ زﻧﺪﮔﺎن در دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﯾﺾ ﻧﻬﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟
21ﮐﻪ ﻟﻤﺲ ﻣﮑﻦ و ﻣﭽﺶ ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺖ ﻣﮕﺬار! )22ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺤﺾ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺷﻮد(
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﺮدم23 ،ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻋﺒﺎدت ﻧﺎﻓﻠﻪ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ و آزار ﺑﺪن
ﺻﻮرت ﺣﮑﻤﺖ دارد ،وﻟﯽ ﻓﺎﯾﺪهای ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻦﭘﺮوری ﻧﺪارد.

3

ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪه ﺷﺪﯾﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ در

آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪا ﻧﺸﺴﺘﻪ2 .در آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻪ در آﻧﭽﻪ
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ3 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدﯾﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ در ﺧﺪا ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ4 .ﭼﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ وی در ﺟﻼل ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
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5ﭘﺲ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺘﻮل ﺳﺎزﯾﺪ :زﻧﺎ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و ﻫﻮی' و ﻫﻮس و
ﺷﻬﻮت ﻗﺒﯿﺢ و ﻃﻤﻊ ﮐﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ 6ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺒﺐ اﯾﻨﻬﺎ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ اﺑﻨﺎی ﻣﻌﺼﯿﺖ وارد
ﻣﯽآﯾﺪ7 .ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺑﻘﺎ در اﯾﻨﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﺪ8 .ﻟﯿﮑﻦ
اﻟﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺸﻢ و ﻏﯿﻆ و ﺑﺪﺧﻮﯾﯽ و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ و ﻓﺤﺶ را از زﺑﺎن ﺧﻮد9 .ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دروغ ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐﻬﻨﻪ را ﺑﺎ اﻋﻤﺎﻟﺶ از ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺮدهاﯾﺪ10 ،و ﺗﺎزه را
ﭘﻮﺷﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﺎزه ﻣﯽﺷﻮد11 ،ﮐﻪ در آن ﻧﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﯾﻬﻮد ،ﻧﻪ ﺧﺘﻨﻪ ،ﻧﻪ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯽ ،ﻧﻪ ﺑﺮﺑﺮی ،ﻧﻪ ﺳﮑﯿﺘﯽ ،ﻧﻪ ﻏﻼم و ﻧﻪ آزاد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﻤﻪ و
در ﻫﻤﻪ اﺳﺖ.
12ﭘﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﻘﺪس و ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺪا ،اﺣﺸﺎی رﺣﻤﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺗﻮاﺿﻊ و
ﺗﺤﻤﻞ و ﺣﻠﻢ را ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ؛ 13و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪه ،ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻋﻔﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ادﻋﺎﯾﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻤﺎ را آﻣﺮزﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ14 .و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺒﺖ را ﮐﻪ
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﻤﺎل اﺳﺖ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ15 .و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﺪا در دﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﻢ در ﯾﮏ
ﺑﺪن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ و ﺷﺎﮐﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ16 .ﮐﻼم ﻣﺴﯿﺢ در ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دوﻟﺘﻤﻨﺪی و ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺣﮑﻤﺖ ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﺸﻮد؛ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻣﯿﺮ و ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت و ﺳﺮودﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻓﯿﺾ در
دﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﺪا را ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ17 .و آﻧﭽﻪ ﮐﻨﯿﺪ در ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ،ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ و
ﺧﺪای ﭘﺪر را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ او ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
18ای زﻧﺎن ،ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺷﺎﯾﺪ19 .ای ﺷﻮﻫﺮان،
زوﺟﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﻠﺨﯽ ﻣﮑﻨﯿﺪ20 .ای ﻓﺮزﻧﺪان ،واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را در ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ در ﺧﺪاوﻧﺪ21 .ای ﭘﺪران ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺷﮑﺴﺘﻪدل ﺷﻮﻧﺪ22 .ای ﻏﻼﻣﺎن ،آﻗﺎﯾﺎن ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﺜﻞ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن رﺿﺎﻣﻨﺪی ﻣﺮدم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﺧﻼص ﻗﻠﺐ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ23 .و
آﻧﭽﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،از دل ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺴﺎن24 .ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺎﻓﺎت
ﻣﯿﺮاث را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ25 .زﯾﺮا ﻫﺮﮐﻪ ﻇﻠﻢ ﮐﻨﺪ ،آن ﻇﻠﻤﯽ
را ﮐﻪ ﮐﺮد ،ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻇﺎﻫﺮﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
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ای آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺎ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف را ﺑﺠﺎ آرﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺷﻤﺎ را

ﻧﯿﺰ آﻗﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ در آﺳﻤﺎن.
2در دﻋﺎ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در آن ﺑﺎ ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ3 .و درﺑﺎره ﻣﺎ ﻧﯿﺰ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪا در ﮐﻼم را ﺑﻪ روی ﻣﺎ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻣﺴﯿﺢ را ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ آن در ﻗﯿﺪ ﻫﻢ اﻓﺘﺎدهام ﺑﮕﻮﯾﻢ4 ،و آن
را ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻠﻢ ﮐﻨﻢ و ﻣﺒﯿﻦ ﺳﺎزم5 .زﻣﺎن را درﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ اﻫﻞ ﺧﺎرج ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ رﻓﺘﺎر
ﮐﻨﯿﺪ6 .ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﺾ ﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﮏ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺮﮐﺲ را ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ داد.
7ﺗﯿﺨﯿﮑﺲ ،ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰ و ﺧﺎدم اﻣﯿﻦ و ﻫﻤﺨﺪﻣﺖ ﻣﻦ در ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﻫﻤﻪ اﺣﻮال ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را
ﺧﻮاﻫﺪ آﮔﺎﻫﺎﻧﯿﺪ8 ،ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ از ﺣﺎﻻت ﺷﻤﺎ آﮔﺎه ﺷﻮد و دﻟﻬﺎی
ﺷﻤﺎ را ﺗﺴﻠﯽ دﻫﺪ9 ،ﺑﺎ اﻧﯿﺴﯿﻤﺲ ،ﺑﺮادر اﻣﯿﻦ و ﺣﺒﯿﺐ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را از ﻫﻤﻪ ﮔﺰارش
اﯾﻨﺠﺎ آﮔﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ10 .ارﺳﺘﺮﺧﺲ ﻫﻤﺰﻧﺪان ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و ﻣﺮﻗﺲ ﻋﻤﻮزاده
ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﮐﻪ درﺑﺎره او ﺣﮑﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ،ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﯾﺪ او را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ11 ،و ﯾﺴﻮع ،ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﯾﺴﻄﺲ
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ از اﻫﻞ ﺧﺘﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﻫﻤﺨﺪﻣﺖ ﺷﺪه ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻠﯽ ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ12 .اﭘﻔﺮاس
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ و ﻏﻼم ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در دﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد
ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اراده ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺘﯿﻘﻦ ﺷﻮﯾﺪ13 .و ﺑﺮای او ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ
درﺑﺎره ﺷﻤﺎ و اﻫﻞ ﻻودﮐﯿﻪ و اﻫﻞ ﻫﯿﺮاﭘﻮﻟﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﻨﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ14 .و ﻟﻮﻗﺎی ﻃﺒﯿﺐ ﺣﺒﯿﺐ و
دﯾﻤﺎس ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
15ﺑﺮادران در ﻻودﮐﯿﻪ و ﻧﯿﻤﻔﺎس و ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﺳﻼم رﺳﺎﻧﯿﺪ.
16و ﭼﻮن اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،ﻣﻘﺮر دارﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻻودﮐﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﻮد و رﺳﺎﻟﻪ از ﻻودﮐﯿﻪ را ﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ17 .و ﺑﻪ ارﺧﭙﺲ ﮔﻮﯾﯿﺪ» :ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎش ﺗﺎ آن ﺧﺪﻣﺘﯽ را
ﮐﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪای ،ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﯽ«.
18ﺗﺤﯿﺖ ﻣﻦ ،ﭘﻮﻟﺲ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدم .زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ دارﯾﺪ .ﻓﯿﺾ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد .آﻣﯿﻦ.
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رﺳﺎﻟﻪ اول ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن
1

ﭘﻮﻟﺲ و ﺳﻠﻮاﻧﺲ و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس ،ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ﮐﻪ در ﺧﺪای ﭘﺪر و ﻋﯿﺴﯽ

ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﻣﺎ ﺧﺪا و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
2ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ درﺑﺎره ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و داﺋﻤﺎ در دﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را ذﮐﺮ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ3 ،ﭼﻮن اﻋﻤﺎل اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ و ﻣﺤﻨﺖ ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﺒﺮ اﻣﯿﺪ ﺷﻤﺎ را در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ
در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا و ﭘﺪر ﺧﻮد ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
4زﯾﺮا ﮐﻪ ای ﺑﺮادران و ای ﻋﺰﯾﺰان ﺧﺪا ،از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﯿﻢ5 ،زﯾﺮا ﮐﻪ
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺾ ﺳﺨﻦ وارد ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﻮت و روحاﻟﻘﺪس و ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺪﯾﻢ6 .و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﮐﻼم
را در زﺣﻤﺖ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ روحاﻟﻘﺪس ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ7 ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ و
اﺧﺎﺋﯿﻪ را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺪﯾﺪ8 ،ﺑﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ و اﺧﺎﺋﯿﻪ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﺮﺟﺎ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻘﺴﻤﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ9 ،زﯾﺮا
ﺧﻮد اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻗﺴﻢ وارد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺷﻤﺎ از ﺑﺘﻬﺎ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﺪای ﺣﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ10 ،و ﺗﺎ ﭘﺴﺮ او را از آﺳﻤﺎن اﻧﺘﻈﺎر
ﺑﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ او را از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻏﻀﺐ آﯾﻨﺪه ﻣﯽرﻫﺎﻧﺪ.
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زﯾﺮا ای ﺑﺮادران ،ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ورود ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺒﻮد2 .ﺑﻠﮑﻪ

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﺒﻞ از آن در ﻓﯿﻠﭙﯽ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻃﻼع دارﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ در
ﺧﺪای ﺧﻮد دﻟﯿﺮی ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ3 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﺎ از ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﺧﺒﺎﺛﺖ و رﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ4 ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻘﺒﻮل ﺧﺪا ﮔﺸﺘﯿﻢ ﮐﻪ وﮐﻼی اﻧﺠﯿﻞ
ﺑﺸﻮﯾﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و ﻃﺎﻟﺐ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ
دﻟﻬﺎی ﻣﺎ را ﻣﯽآزﻣﺎﯾﺪ5 .زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺨﻦ ﺗﻤﻠﻖآﻣﯿﺰ ﻧﮕﻔﺘﯿﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻃﻤﻊ
ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺧﺪا ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ؛ 6و ﻧﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺧﻠﻖ ﺟﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﻪ از ﺷﻤﺎ و ﻧﻪ از دﯾﮕﺮان ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭼﻮن
رﺳﻮﻻن ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ7 .ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ،
ﻣﺜﻞ داﯾﻪای ﮐﻪ اﻃﻔﺎل ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﺮورد8 .ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮز ﺷﺎﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﺷﺪه ،راﺿﯽ ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻫﻤﺎن
اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﻫﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ از ﺑﺲﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ ﺑﻮدﯾﺪ9 .زاﻧﺮو ﮐﻪ ای
ﺑﺮادران ﻣﺤﻨﺖ و ﻣﺸﻘﺖ ﻣﺎ را ﯾـﺎد ﻣﯽدارﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷـﺪه ،ﺑﻪ اﻧﺠﯿـﻞ
ﺧـﺪا ﺷﻤـﺎ را ﻣﻮﻋﻈـﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎر ﻧﻬﯿﻢ.
10ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺑﺎ ﻗﺪوﺳﯿﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﯽﻋﯿﺒﯽ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﮐﻪ
اﯾﻤﺎﻧﺪار ﻫﺴﺘﯿﺪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدﯾﻢ11 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ را ﭼﻮن ﭘﺪر ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را
ﻧﺼﯿﺤﺖ و دﻟﺪاری ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ12 ،و وﺻﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺑﻄﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
را ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت و ﺟﻼل ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ13 .و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ داﺋﻤﺎ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن
ﮐﻼم ﺧﺪا را ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ،آن را ﮐﻼم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﮥ
اﺳﺖ ،ﮐﻼم ﺧﺪا ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ14 .زﯾﺮا ﮐﻪ ای ﺑﺮادران ،ﺷﻤﺎ اﻗﺘﺪا
ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺧﺪا ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدﯾﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻗﻮم ﺧﻮد ﻫﻤﺎن
زﺣﻤﺎت را ﮐﺸﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ از ﯾﻬﻮد دﯾﺪﻧﺪ15 ،ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻧﺒﯿﺎی ﺧﻮد را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺮ
ﻣﺎ ﺟﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ؛ و اﯾﺸﺎن ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدم16 ،و ﻣﺎ را ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻣﺖﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻨﺘﻬﺎی ﻏﻀﺐ
اﯾﺸﺎن را ﻓﺮوﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
17ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺎ ای ﺑﺮادران ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻗﺪر ﺳﺎﻋﺘﯽ در ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻪ در دل از ﺷﻤﺎ ﻣﻬﺠﻮر ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﻪ
اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدﺗﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ روی ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ18 .و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﯾﮏ دو دﻓﻌﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻧﺰد
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ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ،ﭘﻮﻟﺲ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺎ را ﻧﮕﺬاﺷﺖ19 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺖ اﻣﯿﺪ و ﺳﺮور و ﺗﺎج
ﻓﺨﺮ ﻣﺎ؟ ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﻮر او؟ 20زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻼل و
ﺧﻮﺷﯽ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

3

ﭘﺲ ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،رﺿﺎ ﺑﺪﯾﻦ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را در اﺗﯿﻨﺎ ﺗﻨﻬﺎ

واﮔﺬارﻧﺪ2 .و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس را ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻣﺎ و ﺧﺎدم ﺧﺪا در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را
اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد و در ﺧﺼﻮص اﯾﻤﺎﻧﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﺪ3 .ﺗﺎ ﻫﯿﭻﮐﺲ از اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﺘﺰﻟﺰل
ﻧﺸﻮد ،زﯾﺮا ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪهاﯾﻢ4 .زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺷﻤﺎ را
ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﯿﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ واﻗﻊ ﺷﺪ و ﻣﯽداﻧﯿﺪ5 .ﻟﻬﺬا ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن دﯾﮕﺮ
ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻢ ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺷﻤﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﻨﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدد.
6اﻣﺎ اﻟﺤﺎل ﭼﻮن ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس از ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ و ﻣﮋده اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ
رﺳﺎﻧﯿﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺎ را ﻧﯿﮑﻮ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺸﺘﺎق ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﺷﺎﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ7 ،ﻟﻬﺬا ای ﺑﺮادران ،در ﻫﻤﻪ ﺿﯿﻖ و ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ ،از ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺳﺒﺐ اﯾﻤﺎﻧﺘﺎن
ﺗﺴﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ8 .ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻵن زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻮار ﻫﺴﺘﯿﺪ9 .زﯾﺮا ﭼﻪ
ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﺑﻪﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا درﺑﺎره ﺷﻤﺎ دارﯾﻢ؛ 10ﮐﻪ
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﯽﺷﻤﺎر دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را روﺑﺮو ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻘﺺ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل
رﺳﺎﻧﯿﻢ11 .اﻣﺎ ﺧﻮد ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪر ﻣﺎ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ راه ﻣﺎ را ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎ راﺳﺖ ﺑﯿﺎورد.
12و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﻮ دﻫﺪ و درﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را
ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ13 ،ﺗﺎ دﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد ،ﺑﯽﻋﯿﺐ در ﻗﺪوﺳﯿﺖ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا و ﭘﺪر ﻣﺎ در
ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﻮد.
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ﺧﻼﺻﻪ ای ﺑﺮادران ،از ﺷﻤﺎ در ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎ و اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﺪا را راﺿﯽ ﺳﺎزﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر زﯾﺎدﺗﺮ
ﺗﺮﻗﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ2 .زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﻪ اﺣﮑﺎم از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﯾﻢ3 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
اراده ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ از زﻧﺎ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ4 .ﺗﺎ ﻫﺮﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﻗﺪوﺳﯿﺖ و ﻋﺰت درﯾﺎﺑﺪ5 ،و ﻧﻪ در ﻫﻮس ﺷﻬﻮت ،ﻣﺜﻞ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ6 .و ﺗﺎ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ اﻣﺮ دﺳﺖ ﺗﻄﺎول ﯾﺎ ﻃﻤﻊ ﺑﺮ ﺑﺮادر ﺧﻮد دراز ﻧﮑﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ7 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ و ﺣﮑﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﻣﺎ
را ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺪوﺳﯿﺖ8 .ﻟﻬﺬا ﻫﺮﮐﻪ ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺎرد ،اﻧﺴﺎن را ﺣﻘﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪا را ﮐﻪ روح ﻗﺪوس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
9اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮادراﻧﻪ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،زﯾﺮا ﺧﻮد ﺷﻤﺎ از ﺧﺪا
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ 10و ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮادراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم
ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ای ﺑﺮادران از ﺷﻤﺎ اﻟﺘﻤﺎس دارﯾﻢ ﮐﻪ زﯾﺎدﺗﺮ ﺗﺮﻗﯽ ﮐﻨﯿﺪ11 .و ﺣﺮﯾﺺ
ﺑﺎﺷﯿﺪ در اﯾﻨﮑﻪ آرام ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه ،ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ را ﺣﮑﻢ ﮐﺮدﯾﻢ12 ،ﺗﺎ ﻧﺰد آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرجاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
13اﻣﺎ ای ﺑﺮادران ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻤﺎ از ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪﮔﺎن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان
ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺤﺰون ﺷﻮﯾﺪ14 .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺮد و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﯿﺰ
ﺧﺪا آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ وی ﺧﻮاﻫﺪ آورد15 .زﯾﺮا اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ از ﮐﻼم ﺧﺪا
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه و ﺗﺎ آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺮﺧﻮاﺑﯿﺪﮔﺎن ﺳﺒﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺟﺴﺖ.
16زﯾﺮا ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪا و ﺑﺎ آواز رﺋﯿﺲ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﺑﺎ ﺻﻮر ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﻣﺮدﮔﺎن در ﻣﺴﯿﺢ اول ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
17آﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه و ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در اﺑﺮﻫﺎ رﺑﻮده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻫﻮا اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد18 .ﭘﺲ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺴﻠﯽ دﻫﯿﺪ.
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5

اﻣﺎ ای ﺑﺮادران در ﺧﺼﻮص وﻗﺘﻬﺎ و زﻣﺎﻧﻬﺎ ،اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ.

2زﯾﺮا ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﮔﺎﻫﯿﺪ ﮐﻪ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻮن دزد در ﺷﺐ ﻣﯽآﯾﺪ3 .زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﻣﺎن اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﻫﻼﮐﺖ اﯾﺸﺎن را ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻮن درد زه زن
ﺣﺎﻣﻠﻪ را و ﻫﺮﮔﺰ رﺳﺘﮕﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ4 .ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ ای ﺑﺮادران ،در ﻇﻠﻤﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ آن روز ﭼﻮن
دزد ﺑﺮ ﺷﻤﺎ آﯾﺪ5 ،زﯾﺮا ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﭘﺴﺮان ﻧﻮر و ﭘﺴﺮان روز ﻫﺴﺘﯿﺪ ،از ﺷﺐ و ﻇﻠﻤﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
6ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻧﺮوﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺪار و ﻫﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ7 .زﯾﺮا ﺧﻮاﺑﯿﺪﮔﺎن در ﺷﺐ
ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺎن در ﺷﺐ ﻣﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ8 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺎ ﮐﻪ از روز ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﺸﯿﺎر ﺑﻮده ،ﺟﻮﺷﻦ اﯾﻤﺎن
و ﻣﺤﺒﺖ و ﺧﻮد اﻣﯿﺪ ﻧﺠﺎت را ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ9 .زﯾﺮا ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮد ﺑﺮای ﻏﻀﺐ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺠﻬﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺠﺎت ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ10 ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺮد ﺗﺎ ﺧﻮاه ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺧﻮاه
ﺧﻮاﺑﯿﺪه ،ﻫﻤﺮاه وی زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﻢ11 .ﭘﺲ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺴﻠﯽ دﻫﯿﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
12اﻣﺎ ای ﺑﺮادران ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻟﺘﻤﺎس دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ زﺣﻤﺖ
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺷﻤﺎ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده ،ﺷﻤﺎ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ13 .و اﯾﺸﺎن را در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻣﺤﺒﺖ ،ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻋﻤﻠﺸﺎن ﻣﺤﺘﺮم دارﯾﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﯿﺪ14 .ﻟﯿﮑﻦ ای ﺑﺮادران ،از ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺪﻋﺎ
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺸﺎن را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﮐﻮﺗﺎهدﻻن را دﻟﺪاری دﻫﯿﺪ و ﺿﻌﻔﺎ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ15 .زﻧﻬﺎر ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﺰای ﺑﺪی ﺑﺪی ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ داﺋﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﺮدم در ﭘﯽ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ.
16ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ17 .ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ18 .در ﻫﺮ اﻣﺮی ﺷﺎﮐﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
اراده ﺧﺪا در ﺣﻖ ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ19 .روح را اﻃﻔﺎ ﻣﮑﻨﯿﺪ20 .ﻧﺒﻮﺗﻬﺎ را ﺧﻮار ﻣﺸﻤﺎرﯾﺪ21 .ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ را ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺑﺎﺷﯿﺪ22 .از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺪی اﺣﺘﺮاز ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
23اﻣﺎ ﺧﻮد ﺧﺪای ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﻘﺪس ﮔﺮداﻧﺎد و روح و ﻧﻔﺲ و ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﺑﯽﻋﯿﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﺪ در وﻗﺖ آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ24 .اﻣﯿﻦ اﺳﺖ دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﮐﻪ
اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
25ای ﺑﺮادران ،ﺑﺮای ﻣﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ26 .ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺮادران را ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎﻧﻪ ﺗﺤﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
27ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺮادران ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.
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28ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد آﻣﯿﻦ.
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رﺳﺎﻟﻪ دوم ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن
1

ﭘﻮﻟﺲ و ﺳﻠﻮاﻧﺲ و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس ،ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ﮐﻪ در ﺧﺪای ﭘﺪر ﻣﺎ و

ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ.
2ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﻣﺎ ﺧﺪا و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
3ای ﺑﺮادران ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ،از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ4 ،ﺑﺤﺪی ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺷﻤﺎ در ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺧﺪا ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺻﺒﺮ و اﯾﻤﺎﻧﺘﺎن در ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺎﯾﺐ
ﺷﻤﺎ و ﻋﺬاﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ5 ،ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ داوری ﻋﺎدل ﺧﺪا ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺑﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻫﻢ زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ6 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺼﺎف اﺳﺖ ﻧﺰد ﺧﺪا ﮐﻪ
ﻋﺬابﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ را ﻋﺬاب دﻫﺪ7 .و ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﻋﺬاب ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺎ راﺣﺖ ﺑﺨﺸﺪ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻗﻮت ﺧﻮد ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد 8در آﺗﺶ ﻣﺸﺘﻌﻞ و اﻧﺘﻘﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ،
9ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻫﻼﮐﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺟﻼل ﻗﻮت او 10ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ آﯾﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺧﻮد ﺟﻼل ﯾﺎﺑﺪ و در ﻫﻤﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران از او ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﻨﺪ در آن روز ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺷﻬﺎدت ﻣﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدﯾﺪ.
11و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﺷﻤﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺘﺤﻖ اﯾﻦ دﻋﻮت
ﺷﻤﺎرد و ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺮت ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ و ﻋﻤﻞ اﯾﻤﺎن را ﺑﺎ ﻗﻮت ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮداﻧﺪ12 ،ﺗﺎ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ در ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﯾﺎﺑﺪ و ﺷﻤﺎ در وی ﺑﺤﺴﺐ ﻓﯿﺾ ﺧﺪای ﻣﺎ و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ.
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اﻣﺎ ای ﺑﺮادران ،از ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ درﺑﺎره آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و

ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد او2 ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻫﻮش ﺧﻮد ﺑﺰودی ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﺸﻮﯾﺪ و ﻣﻀﻄﺮب ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،ﻧﻪ از
روح و ﻧﻪ از ﮐﻼم و ﻧﻪ از رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ از ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻪ روز ﻣﺴﯿﺢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
3زﻧﻬﺎر ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﻔﺮﯾﺒﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ آن ارﺗﺪاد ،اول واﻗﻊ ﻧﺸﻮد و آن ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ ﯾﻌﻨﯽ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﻼﮐﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﮕﺮدد ،آن روز ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؛ 4ﮐﻪ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد
از ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﻣﺴﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺤﺪی ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﺪا در ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪا ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺧﻮد را
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﺳﺖ.
5آﯾﺎ ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﻮدم ،اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ؟ 6و اﻵن
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺗﺎ او در زﻣﺎن ﺧﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺸﻮد7 .زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﺳﺮ ﺑﯽدﯾﻨﯽ اﻵن ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﮑﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد8 .آﻧﮕﺎه آن ﺑﯽدﯾﻦ ﻇﺎﻫﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﻧﻔﺲ دﻫﺎن ﺧﻮد ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﻇﻬﻮر ﺧﻮﯾﺶ،
او را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ؛ 9ﮐﻪ ﻇﻬﻮر او ﺑﻌﻤﻞ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻗﻮت و آﯾﺎت و ﻋﺠﺎﯾﺐ دروغ
10و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﺎﻟﮑﯿﻦ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ راﺳﺘﯽ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ.
11و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ دروغ را ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ 12و ﺗﺎ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺷﻮد ﺑﺮ
ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﺳﺘﯽ را ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﺷﺎد ﺷﺪﻧﺪ.
13اﻣﺎ ای ﺑﺮادران و ای ﻋﺰﯾﺰان ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ
از اﺑﺘﺪا ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺲ روح و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ راﺳﺘﯽ14 .و ﺑﺮای آن ﺷﻤﺎ را
دﻋﻮت ﮐﺮد ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺸﺎرت ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ15 .ﭘﺲ ای ﺑﺮادران،
اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﯿﺪ و آن رواﯾﺎت را ﮐﻪ ﺧﻮاه از ﮐﻼم و ﺧﻮاه از رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﺪ ،ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ16 .و ﺧﻮد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﺧﺪا و ﭘﺪر ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﺗﺴﻠﯽ اﺑﺪی و اﻣﯿﺪ ﻧﯿﮑﻮ را ﺑﻪ ﻓﯿﺾ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ17 ،دﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﺗﺴﻠﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺎد و ﺷﻤﺎ را در ﻫﺮ ﻓﻌﻞ و ﻗﻮل ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺘﻮار
ﮔﺮداﻧﺎد.
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ﺧﻼﺻﻪ ای ﺑﺮادران ،ﺑﺮای ﻣﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎری ﺷﻮد و ﺟﻼل ﯾﺎﺑﺪ

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ؛ 2و ﺗﺎ از ﻣﺮدم ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺷﺮﯾﺮ ﺑﺮﻫﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ3 .اﻣﺎ
اﻣﯿﻦ اﺳﺖ آن ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﻮار و از ﺷﺮﯾﺮ ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ4 .اﻣﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ در
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآورﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد5 .و ﺧﺪاوﻧﺪ
دﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا و ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺎد.
6وﻟﯽ ای ﺑﺮادران ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺑﺮادری
ﮐﻪ ﺑﯽﻧﻈﻢ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ آن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ،اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ7 .زﯾﺮا ﺧﻮد آﮔﺎه
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻗﺘﺪا ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﯽﻧﻈﻢ رﻓﺘﺎر ﻧﮑﺮدﯾﻢ8 ،و ﻧﺎن
ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﻣﻔﺖ ﻧﺨﻮردﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻨﺖ و ﻣﺸﻘﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺣﺪی
از ﺷﻤﺎ ﺑﺎر ﻧﻨﻬﯿﻢ9 .ﻧﻪ آﻧﮑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺎزﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻗﺘﺪا
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ10 .زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ ،اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺎر ﻧﮑﻨﺪ ،ﺧﻮراک ﻫﻢ ﻧﺨﻮرد11 .زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﯽﻧﻈﻢ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻀﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ12 .اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص را در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﮑﻢ و
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده ،ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺨﻮرﻧﺪ13 .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ای ﺑﺮادران از ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری
ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﻮﯾﺪ14 .وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﺎ را در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺮ او ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬارﯾﺪ و
ﺑﺎ وی ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﻮد15 .اﻣﺎ او را دﺷﻤﻦ ﻣﺸﻤﺎرﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭼـﻮن ﺑﺮادر ،او را ﺗﻨﺒﯿﻪ
ﮐﻨﯿـﺪ.
16اﻣﺎ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺎد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد17 .ﺗﺤﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﭘﻮﻟﺲ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ در ﻫﺮ رﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ:
18ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد .آﻣﯿﻦ.
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رﺳﺎﻟﻪ اول ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس
1

ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﻣﺎ ﺧﺪا و ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﺎ اﺳﺖ2 .ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد در اﯾﻤﺎن ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس .ﻓﯿﺾ و رﺣﻢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪای ﭘﺪر و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد.
3ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺎزم ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ در اﻓﺴﺲ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ
ﺑﻌﻀﯽ را اﻣﺮ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺪﻫﻨﺪ4 .و اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ را اﺻﻐﺎ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت را ﻧﻪ آن ﺗﻌﻤﯿﺮ اﻟﻬﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد5 .اﻣﺎ ﻏﺎﯾﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﺒﺖ
اﺳﺖ از دل ﭘﺎک و ﺿﻤﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ و اﯾﻤﺎن ﺑﯽرﯾﺎ6 .ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ
ﺑﯿﻬﻮدهﮔﻮﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ7 .و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ آﻧﭽﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
8ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آن را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد9 .و اﯾﻦ
ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺠﻬﺖ ﻋﺎدل ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﺸﺎن و ﻃﺎﻏﯿﺎن و ﺑﯽدﯾﻨﺎن و
ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران و ﻧﺎﭘﺎﮐﺎن و ﺣﺮاﻣﮑﺎران و ﻗﺎﺗﻼن ﭘﺪر و ﻗﺎﺗﻼن ﻣﺎدر و ﻗﺎﺗﻼن ﻣﺮدم10 .و زاﻧﯿﺎن و ﻟﻮاﻃﺎن و
ﻣﺮدمدزدان و دروغﮔﻮﯾﺎن و ﻗﺴﻢدروغﺧﻮران و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﻤﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺎﺷﺪ11 .ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻧﺠﯿﻞ ﺟﻼل ﺧﺪای ﻣﺘﺒﺎرک ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
12و ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﻘﻮﯾﺖ داد ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻣﯿﻦ ﺷﻤﺮده ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﻢ ﻣﻤﺘﺎز ﻓﺮﻣﻮد13 .ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﮐﻔﺮﮔﻮ و ﻣﻀﺮ و ﺳﻘﻂﮔﻮ ﺑﻮدم ﻟﯿﮑﻦ رﺣﻢ ﯾﺎﻓﺘﻢ از آﻧﺮو ﮐﻪ از
ﺟﻬﺎﻟﺖ در ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮدم14 .اﻣﺎ ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰود ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ
ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ.
15اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﻻﯾﻖ ﻗﺒﻮل ﺗﺎم ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران را
ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻢ16 .ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ اول درﻣﻦ ﻣﺴﯿﺢ
ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻤﺎل ﺣﻠﻢ را ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد ﺗﺎ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﻪ وی اﯾﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻢ17 .ﺑﺎری ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺮﻣﺪی و ﺑﺎﻗﯽ و ﻧﺎدﯾﺪه را ﺧﺪای ﺣﮑﯿﻢ وﺣﯿﺪ را اﮐﺮام و ﺟﻼل ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺑﺎد .آﻣﯿﻦ.
18ای ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس اﯾﻦ وﺻﯿﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺳﭙﺎرم ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺒﻮﺗﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﺪ
ﺗﺎ در آﻧﻬﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻨﯽ19 .و اﯾﻤﺎن و ﺿﻤﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ را ﻧﮕﺎه داری ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﯾﻦ را از ﺧﻮد دور
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﺮ اﯾﻤﺎن را ﺷﮑﺴﺘﻪﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ20 .ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻫﯿﻤﯿﻨﺎؤس و اﺳﮑﻨﺪر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺳﭙﺮدم ﺗﺎ ﺗﺄدﯾﺐ ﺷﺪه دﯾﮕﺮ ﮐﻔﺮ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ.
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ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اول ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺻﻠﻮات و دﻋﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت و ﺷﮑﺮﻫﺎ را

ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدم ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ 2ﺑﺠﻬﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺟﻤﯿﻊ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻨﺼﺐ ﺗﺎ ﺑﻪ آراﻣﯽ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ و
ﺑﺎ ﮐﻤﺎل دﯾﻨﺪاری و وﻗﺎر ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺴﺮ ﺑﺮﯾﻢ3 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﮑﻮ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ در ﺣﻀﻮر
ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﻣﺎ ﺧﺪا 4ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدم ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ راﺳﺘﯽ ﮔﺮاﯾﻨﺪ5 .زﯾﺮا ﺧﺪا
واﺣﺪ اﺳﺖ و در ﻣﯿﺎن ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ6 .ﮐﻪ
ﺧﻮد را در راه ﻫﻤﻪ ﻓﺪا داد ﺷﻬﺎدﺗﯽ در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ7 .و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻦ واﻋﻆ و رﺳﻮل و ﻣﻌﻠﻢ اﻣﺘﻬﺎ
در اﯾﻤﺎن و راﺳﺘﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪم .در ﻣﺴﯿﺢ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و دروغ ﻧﯽ8 .ﭘﺲ آرزوی اﯾﻦ دارم ﮐﻪ
ﻣﺮدان دﺳﺖﻫﺎی ﻣﻘﺪس را ﺑﺪون ﻏﯿﻆ و ﺟﺪال ﺑﺮاﻓﺮاﺧﺘﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ9 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺎن
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﯿﺎراﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﯿﺎ و ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻪ ﺑﻪ زﻟﻔﻬﺎ و ﻃﻼ و ﻣﺮوارﯾﺪ و رﺧﺖ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ.
10ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ زﻧﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ دﻋﻮی دﯾﻨﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ11 .زن ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﺑﻪ
ﮐﻤﺎل اﻃﺎﻋﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮔﯿﺮد12 .و زن را اﺟﺎزت ﻧﻤﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ
در ﺳﮑﻮت ﺑﻤﺎﻧﺪ13 .زﯾﺮا ﮐﻪ آدم اول ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺣﻮا14 .و آدم ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮرد ﺑﻠﮑﻪ زن ﻓﺮﯾﺐ
ﺧﻮرده در ﺗﻘﺼﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ15 .اﻣﺎ ﺑﻪ زاﯾﯿﺪن رﺳﺘﮕﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﮔﺮ در اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺒﺖ و
ﻗﺪوﺳﯿﺖ و ﺗﻘﻮا ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
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اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺼﺐ اﺳﻘﻔﯽ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺎر ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.

2ﭘﺲ اﺳﻘﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽﻣﻼﻣﺖ و ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ زن و ﻫﺸﯿﺎر و ﺧﺮدﻣﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺎم و ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮاز و
راﻏﺐ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ3 .ﻧﻪ ﻣﯿﮕﺴﺎر ﯾﺎ زﻧﻨﺪه ﯾﺎ ﻃﻤﺎع ﺳﻮد ﻗﺒﯿﺢ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻠﯿﻢ و ﻧﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮ و ﻧﻪ
زرﭘﺮﺳﺖ4 .ﻣﺪﺑﺮ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ را در ﮐﻤﺎل وﻗﺎر ﻣﻄﯿﻊ ﮔﺮداﻧﺪ5 .زﯾﺮا
ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا را ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 6و ﻧﻪ
ﺟﺪﯾﺪاﻻﯾﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻏﺮور ﮐﺮده ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﺑﻠﯿﺲ ﺑﯿﻔﺘﺪ7 .اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرﺟﻨﺪ
ﻫﻢ ﻧﯿﮏﻧﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا در رﺳﻮاﯾﯽ و دام اﺑﻠﯿﺲ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮد.
8ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎﺳﺎن ﺑﺎوﻗﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ دو زﺑﺎن و ﻧﻪ راﻏﺐ ﺑﻪ ﺷﺮاب زﯾﺎده و ﻧﻪ ﻃﻤﺎع ﺳﻮد
ﻗﺒﯿﺢ9 .دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﺮ اﯾﻤﺎن در ﺿﻤﯿﺮ ﭘﺎک10 .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اول اﯾﺸﺎن آزﻣﻮده ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﯽﻋﯿﺐ
ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎﺳﯽ را ﺑﮑﻨﻨﺪ11 .و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎوﻗﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻪ ﻏﯿﺒﺖﮔﻮ ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﺸﯿﺎر و در ﻫﺮ اﻣﺮی اﻣﯿﻦ12 .و ﺷﻤﺎﺳﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ زن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ را
ﻧﯿﮑﻮ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ13 .زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎﺳﯽ را ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ درﺟﻪ ﺧﻮب ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻼدت ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ.
14اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ زودی ﻧﺰد ﺗﻮ آﯾﻢ15 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازم ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪای ﺣﯽ و ﺳﺘﻮن و ﺑﻨﯿﺎد راﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
16و ﺑﺎﻻﺟﻤﺎع ﺳﺮ دﯾﻨﺪاری ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﺟﺴﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و در روح ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده ﺷﺪ و
ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﺸﻬﻮد ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ اﻣﺘﻬﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮده و در دﻧﯿﺎ اﯾﻤﺎن آورده و ﺑﻪ ﺟﻼل ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪ.

4

و ﻟﯿﮑﻦ روح ﺻﺮﯾﺤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن آﺧﺮ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻤﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ارواح

ﻣﻀﻞ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ اﺻﻐﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد2 .ﺑﻪ رﯾﺎﮐﺎری دروﻏﮕﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﺿﻤﺎﯾﺮ ﺧﻮد را داغ
ﮐﺮدهاﻧﺪ3 .ﮐﻪ از ﻣﺰاوﺟﺖ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﮑﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮاز از ﺧﻮراکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪ
ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ و ﻋﺎرﻓﯿﻦ ﺣﻖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﺑﺨﻮرﻧﺪ4 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ و
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را رد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ5 .زﯾﺮا ﮐﻪ از ﮐﻼم ﺧﺪا و دﻋﺎ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
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6اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﻮر را ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺑﺴﭙﺎری ﺧﺎدم ﻧﯿﮑﻮی ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ در
ﮐﻼم اﯾﻤﺎن و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮب ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی آن را ﮐﺮدهای7 .ﻟﯿﮑﻦ از اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﺮام ﻋﺠﻮزﻫﺎ اﺣﺘﺮاز ﻧﻤﺎ
و در دﯾﻨﺪاری رﯾﺎﺿﺖ ﺑﮑﺶ8 .ﮐﻪ رﯾﺎﺿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﻧﺪک ﻓﺎﯾﺪهای دارد ﻟﯿﮑﻦ دﯾﻨﺪاری ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻋﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه را دارد.
9اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﻻﯾﻖ ﻗﺒﻮل ﺗﺎم10 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ زﺣﻤﺖ و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ
زﯾﺮا اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺪای زﻧﺪه ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ را ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه اﺳﺖ.
11اﯾﻦ اﻣﻮر را ﺣﮑﻢ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻓﺮﻣﺎ12 .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﻮ را ﺣﻘﯿﺮ ﻧﺸﻤﺎرد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ را در
ﮐﻼم و ﺳﯿﺮت و ﻣﺤﺒﺖ و اﯾﻤﺎن و ﻋﺼﻤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎش13 .ﺗﺎ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ آﯾﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ و
ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺴﭙﺎر14 .زﻧﻬﺎر از آن ﮐﺮاﻣﺘﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﺒﻮت ﺑﺎ ﻧﻬﺎدن دﺳﺘﻬﺎی
ﮐﺸﯿﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺷﺪ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻣﻨﻤﺎ15 .در اﯾﻦ اﻣﻮر ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﺎ و در اﯾﻨﻬﺎ راﺳﺦ ﺑﺎش ﺗﺎ ﺗﺮﻗﯽ ﺗﻮ
ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد16 .ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را و ﺗﻌﻠﯿﻢ را اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻦ و در اﯾﻦ اﻣﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎش ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﻨﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را و ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺰ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯽ داد.

5

ﻣﺮد ﭘﯿﺮ را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻣﻨﻤﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﭘﺪر او را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻦ و ﺟﻮاﻧﺎن را ﭼﻮن

ﺑﺮادران2 .زﻧﺎن ﭘﯿﺮ را ﭼﻮن ﻣﺎدران و زﻧﺎن ﺟﻮان را ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺮان ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻋﻔﺖ3 .ﺑﯿﻮهزﻧﺎن را اﮔﺮ
ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﻮه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺤﺘﺮم دار4 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﯿﻮهزﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎ ﻧﻮادهﻫﺎ دارد آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﻨﺪاری ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و ﺣﻘﻮق اﺟﺪاد ﺧﻮد را ادا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻧﯿﮑﻮ و
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ5 .اﻣﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﻮه و ﺑﯽﮐﺲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ و در ﺻﻠﻮات و
دﻋﺎﻫﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ6 .ﻟﯿﮑﻦ زن ﻋﯿﺎش در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت ﻣﺮده اﺳﺖ7 .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﯽﻣﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ8 .وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺎن و ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ
ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻤﺎن و ﭘﺴﺖﺗﺮ از ﺑﯽاﯾﻤﺎن اﺳﺖ.
9ﺑﯿﻮهزﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﮏ ﺷﻮﻫﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم او ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد.
10ﮐﻪ در اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻧﯿﮏﻧﺎم ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪان را ﭘﺮورده و ﻏﺮﺑﺎ را ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده و ﭘﺎﯾﻬﺎی
ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ را ﺷﺴﺘﻪ و زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن را اﻋﺎﻧﺘﯽ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ ﮐﺎر ﻧﯿﮑﻮ را ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ11 .اﻣﺎ
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ﺑﯿﻮهﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺘﺮ از اﯾﻦ را ﻗﺒﻮل ﻣﮑﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن از ﻣﺴﯿﺢ ﺳﺮﮐﺶ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﮑﺎح دارﻧﺪ12 .و
ﻣﻠﺰم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ13 .و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮدش
ﮐﺮده آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﯽﮐﺎر ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﻬﻮدهﮔﻮ و ﻓﻀﻮل ﻫﻢ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی
ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ14 .ﭘﺲ رأی ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺟﻮان ﻧﮑﺎح ﺷﻮﻧﺪ و اوﻻد ﺑﺰاﯾﻨﺪ و ﮐﺪﺑﺎﻧﻮ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺼﻢ را ﻣﺠﺎل ﻣﺬﻣﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ15 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺷﯿﻄﺎن16 .اﮔﺮ ﻣﺮد ﯾﺎ زن
ﻣﺆﻣﻦ ﺑﯿﻮهﻫﺎ دارد اﯾﺸﺎن را ﺑﭙﺮورد و ﺑﺎر ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﻨﻬﺪ ﺗﺎ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﻮه ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﭘﺮورش ﻧﻤﺎﯾﺪ.
17ﮐﺸﯿﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻼم و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺤﻨﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ18 .زﯾﺮا ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﮔﺎو را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﻦ را ﺧﺮد
ﻣﯽﮐﻨﺪ دﻫﻦ ﻣﺒﻨﺪ" و "ﻣﺰدور ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت ﺧﻮد اﺳﺖ19 ".ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﯿﺸﺎن ﺟﺰ ﺑﻪ
زﺑﺎن دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﭙﺬﯾﺮ20 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ.
21در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا و ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺗﻮ را ﻗﺴﻢ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر را
ﺑﺪون ﻏﺮض ﻧﮕﺎه داری و ﻫﯿﭻ ﮐﺎری از روی ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﮑﻦ22 .و دﺳﺘﻬﺎ ﺑﻪ زودی ﺑﺮ ﻫﯿﭻﮐﺲ
ﻣﮕﺬار و در ﮔﻨﺎﻫﺎن دﯾﮕﺮان ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺸﻮ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را ﻃﺎﻫﺮ ﻧﮕﺎه دار.
23دﯾﮕﺮ آﺷﺎﻣﻨﺪه آب ﻓﻘﻂ ﻣﺒﺎش ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﺷﮑﻤﺖ و ﺿﻌﻔﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮد ﺷﺮاﺑﯽ ﮐﻢ
ﻣﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎ.
24ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻌﻀﯽ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ داوری ﻣﯽﺧﺮاﻣﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ را ﺗﻌﺎﻗﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ25 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮ واﺿﺢ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮﮔﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﻮان ﻣﺨﻔﯽ داﺷﺖ.

6

آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن زﯾﺮ ﯾﻮغ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ آﻗﺎﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻻﯾﻖ ﮐﻤﺎل اﺣﺘﺮام ﺑﺪاﻧﻨﺪ

ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻧﺎم و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﺪا ﺑﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد2 .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺆﻣﻦ دارﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮادراﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ از آﻧﺮو ﮐﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺣﺴﺎن ﻣﺸﺎرﮐﻨﺪ ﻣﺆﻣﻦ
و ﻣﺤﺒﻮﺑﻨﺪ.
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و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎ3 .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻄﻮر دﯾﮕﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ و ﮐﻼم ﺻﺤﯿﺢ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و آن ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﻨﺪاری اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ4 .از ﻏﺮور ﻣﺴﺖ
ﺷﺪه ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت و ﻣﺠﺎدﻻت دﯾﻮاﻧﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﺣﺴﺪ
و ﻧﺰاع و ﮐﻔﺮ و ﻇﻨﻮن ﺷﺮ5 .و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺮدم ﻓﺎﺳﺪاﻟﻌﻘﻞ و ﻣﺮﺗﺪ از ﺣﻖ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ دﯾﻨﺪاری
ﺳﻮد اﺳﺖ .از ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص اﻋﺮاض ﻧﻤﺎ.
6ﻟﯿﮑﻦ دﯾﻨﺪاری ﺑﺎ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺳﻮد ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ7 .زﯾﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎوردﯾﻢ و واﺿﺢ
اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮد8 .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷـﺎک دارﯾﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
9اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﺗﺠﺮﺑﻪ و دام و اﻧﻮاع ﺷﻬﻮات ﺑﯽﻓﻬﻢ و
ﻣﻀﺮ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫﯽ و ﻫﻼﮐﺖ ﻏﺮق ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ10 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻃﻤـﻊ رﯾﺸﻪ ﻫﻤـﻪ ﺑﺪﯾﻬـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ ﭼﻮن در ﭘﯽ آن ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ از اﯾﻤﺎن ﮔﻤـﺮاه ﮔﺸﺘـﻪ ﺧـﻮد را ﺑﻪ اﻗﺴـﺎم دردﻫـﺎ ﺳﻔﺘﻨـﺪ.
11وﻟﯽ ﺗﻮ ای ﻣﺮد ﺧﺪا از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰ و ﻋﺪاﻟﺖ و دﯾﻨﺪاری و اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﺒﺮ و ﺗﻮاﺿﻊ
را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎ12 .و ﺟﻨﮓ ﻧﯿﮑﻮی اﯾﻤﺎن را ﺑﮑﻦ و ﺑﺪﺳﺖ آور آن ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای آن
دﻋﻮت ﺷﺪی و اﻋﺘﺮاف ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺮدی در ﺣﻀﻮر ﮔﻮاﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎر13 .ﺗﻮ را وﺻﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آن
ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﭘﻨﻄﯿﻮس ﭘﯿﻼﻃﺲ اﻋﺘﺮاف ﻧﯿﮑﻮ
ﻧﻤﻮد14 .ﮐﻪ ﺗﻮ وﺻﯿﺖ را ﺑﯽداغ و ﻣﻼﻣﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ15 .ﮐﻪ آن
را آن ﻣﺘﺒﺎرک و ﻗﺎدر وﺣﯿﺪ و ﻣﻠﮏاﻟﻤﻠﻮک و رﺑﺎﻻرﺑﺎب در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﺪ آورد16 .ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻻﯾﻤﻮت و ﺳﺎﮐﻦ در ﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ آن ﻧﺘﻮان ﺷﺪ و اﺣﺪی از اﻧﺴﺎن او را ﻧﺪﯾﺪه و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺪ .او را ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﮐﺮام و ﻗﺪرت ﺑﺎد .آﻣﯿﻦ.
17دوﻟﺘﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﺟﻬﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﻣﯿﺪ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای زﻧﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را دوﻟﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ18 .ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﻮده در
اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ دوﻟﺘﻤﻨﺪ و ﺳﺨﯽ و ﮔﺸﺎدهدﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ19 .و ﺑﺮای ﺧﻮد اﺳﺎس ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺠﻬﺖ ﻋﺎﻟﻢ آﯾﻨﺪه
ﻧﻬﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آرﻧﺪ.
20ای ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس ﺗﻮ آن اﻣﺎﻧﺖ را ﻣﺤﻔﻮظ دار و از ﺑﯿﻬﻮدهﮔﻮﯾﯽﻫﺎی ﺣﺮام و از ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت
ﻣﻌﺮﻓﺖ دروغ اﻋﺮاض ﻧﻤﺎ 21ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﻮن ادﻋﺎی آن ﮐﺮدﻧﺪ از اﯾﻤﺎن ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻓﯿﺾ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺑﺎد .آﻣﯿﻦ.
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رﺳﺎﻟﻪ دوم ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس
1

ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ اراده ﺧﺪا رﺳﻮل ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ وﻋﺪه ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ

ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ2 .ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺒﯿﺐ ﺧﻮد ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس را ﻓﯿﺾ و رﺣﻤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪای ﭘﺪر و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎد.
3ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ آن ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ از اﺟﺪاد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺿﻤﯿﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻨﺪﮔﯽ او را ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ
داﺋﻤﺎ در دﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻮ را ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ4 .و ﻣﺸﺘﺎق ﻣﻼﻗﺎت ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ اﺷﮑﻬﺎی ﺗﻮ را
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯽدارم ﺗﺎ از ﺧﻮﺷﯽ ﺳﯿﺮ ﺷﻮم5 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﺎد ﻣﯽدارم اﯾﻤﺎن ﺑﯽرﯾﺎی ﺗﻮ را ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ در
ﺟﺪهات ﻟﻮﺋﯿﺲ و ﻣﺎدرت اﻓﻨﯿﮑﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮد و ﻣﺮا ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ6 .ﻟﻬﺬا ﺑﯿﺎد ﺗﻮ
ﻣﯽآورم ﮐﻪ آن ﻋﻄﺎی ﺧﺪا را ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺘﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ ﺑﺮاﻓﺮوزی7 .زﯾﺮا ﺧﺪا
روح ﺟﺒﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪاده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ روح ﻗﻮت و ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﺄدﯾﺐ را.
8ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﺎر ﻣﺪار و ﻧﻪ از ﻣﻦ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ او ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ﺑﻠﮑﻪ در زﺣﻤﺎت
اﻧﺠﯿﻞ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎش ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﻮت ﺧﺪا9 .ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت داد و ﺑﻪ دﻋﻮت ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺣﺴﺐ اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ اراده ﺧﻮد و آن ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻗﺪﯾﻢاﻻﯾﺎم در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻋﻄﺎ ﺷﺪ10 .اﻣﺎ اﻟﺤﺎل آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﻣﻮت را ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺣﯿﺎت و ﺑﯽﻓﺴﺎدی را روﺷﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻧﺠﯿﻞ11 .ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻣﻦ واﻋﻆ و رﺳﻮل و
ﻣﻌﻠﻢ اﻣﺖﻫﺎ ﻣﻘﺮر ﺷﺪهام12 .و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ زﺣﻤﺎت را ﻣﯽﮐﺸﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎر ﻧﺪارم ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﻢ
ﺑﻪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردم و ﻣﺮا ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻣﺮا ﺗﺎ ﺑﻪ آن روز ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
13ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﮕﯿﺮ از ﺳﺨﻨﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪی در اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ
ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ14 .آن اﻣﺎﻧﺖ ﻧﯿﮑﻮ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ روحاﻟﻘﺪس ﮐﻪ در ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﻦ15 .از اﯾﻦ آﮔﺎه
ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤـﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﺳﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻦ رخ ﺗﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻓﯿﺠﻠﺲ و ﻫﺮﻣﻮﺟﻨﺲ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
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16ﺧﺪاوﻧﺪ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻧﯿﺴﯿﻔﻮرس را ﺗﺮﺣﻢ ﮐﻨﺎد زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺑﺎرﻫﺎ دل ﻣﺮا ﺗﺎزه ﮐﺮد و از زﻧﺠﯿﺮ
ﻣﻦ ﻋﺎر ﻧﺪاﺷﺖ17 .ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ روم رﺳﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻔﺤﺺ ﮐﺮده ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد.
)18ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪو ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺎد ﮐﻪ در آن روز در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺖ ﯾﺎﺑﺪ (.و ﺧﺪﻣﺘﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در
اﻓﺴﺲ ﮐﺮد ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽداﻧﯽ.

2

ﭘﺲ ﺗﻮ ای ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ در ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ زورآور ﺑﺎش2 .و آﻧﭽﻪ

ﺑﻪ ﺷﻬﻮد ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪی ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن اﻣﯿﻦ ﺑﺴﭙﺎر ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ3 .ﭼﻮن
ﺳﭙﺎﻫﯽ ﻧﯿﮑﻮی ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ در ﺗﺤﻤﻞ زﺣﻤﺎت ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎش4 .ﻫﯿﭻ ﺳﭙﺎﻫﯽ ﺧﻮد را در اﻣﻮر روزﮔﺎر
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﺳﺎزد ﺗﺎ رﺿﺎﯾﺖ آﻧﮑﻪ او را ﺳﭙﺎﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺠﻮﯾﺪ5 .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎج را
ﺑﺪو ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ6 .ﺑﺮزﮔﺮی ﮐﻪ ﻣﺤﻨﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﻧﺼﯿﺒﯽ از
ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺒﺮد7 .در آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻦ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
8ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺨﺎﻃﺮ دار ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ داود ﺑﻮده از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺸﺎرت
ﻣﻦ9 .ﮐﻪ در آن ﭼﻮن ﺑﺪﮐﺎر ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎ زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد10 .و از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻪ زﺣﻤﺎت را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮم ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺠﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ
ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻼل ﺟﺎوداﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ11 .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺎ وی ﻣﺮدﯾﻢ ﺑﺎ او
زﯾﺴﺖ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد12 .و اﮔﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ او ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﻫﺮﮔﺎه او را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ
او ﻧﯿﺰ ﻣﺎ را اﻧﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد13 .اﮔﺮ ﺑﯽاﯾﻤﺎن ﺷﻮﯾﻢ او اﻣﯿﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﻤﻮد.
14اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد اﯾﺸﺎن آور و در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪﻏﻦ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ زﯾﺮا
ﻫﯿﭻ ﺳﻮد ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻼﮐﺖ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ15 .و ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻘﺒﻮل ﺧﺪا
ﺳﺎزی ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺠﻞ ﻧﺸﻮد و ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﺨﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ16 .و از ﯾﺎوهﮔﻮﯾﯽﻫﺎی ﺣﺮام اﻋﺮاض
ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد17 .و ﮐﻼم اﯾﺸﺎن ﭼﻮن آﮐﻠﻪ ﻣﯽﺧﻮرد و از
آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻫﯿﻤﯿﻨﺎؤس و ﻓﻠﯿﻄﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ18 .ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﺣﻖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ اﻵن ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ را از اﯾﻤﺎن ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ19 .و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﺛﺎﺑﺖ ﺧﺪا ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻬﺮ را دارد
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ﮐﻪ "ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ« و »ﻫﺮﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﯿﺢ را ﺧﻮاﻧﺪ از ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﮐﻨﺎره ﺟﻮﯾﺪ20 ".اﻣﺎ
در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮﺑﯽ و ﮔﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻋﺰت و اﯾﻨﻬﺎ
ﺑﺮای ذﻟﺖ21 .ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از اﯾﻨﻬﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎزد ﻇﺮف ﻋﺰت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﻘﺪس و ﻧﺎﻓﻊ
ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮد و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﻮ.
22اﻣﺎ از ﺷﻬﻮات ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﮕﺮﯾﺰ و ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﻠﺐ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ
و اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺒﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﺎ23 .ﻟﯿﮑﻦ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻬﻮده و ﺑﯽﺗﺄدﯾﺐ اﻋﺮاض ﻧﻤﺎ ﭼﻮن
ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰاﻋﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد24 .اﻣﺎ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺰاع ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﻼﯾﻢ و راﻏﺐ ﺑﻪ
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺻﺎﺑﺮ در ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ 25و ﺑﺎ ﺣﻠﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ را ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را ﺗﻮﺑﻪ
ﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ راﺳﺘﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ26 .ﺗﺎ از دام اﺑﻠﯿﺲ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻮش آﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اراده او ﺻﯿﺪ او
ﺷﺪهاﻧﺪ.

3

اﻣﺎ اﯾﻦ را ﺑﺪان ﮐﻪ در اﯾﺎم آﺧﺮ زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺳﺨﺖ ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ 2زﯾﺮا ﮐﻪ

ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮدﭘﺮﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻃﻤﺎع و ﻻفزن و ﻣﺘﮑﺒﺮ و ﺑﺪﮔﻮ و ﻧﺎﻣﻄﯿﻊ واﻟﺪﯾﻦ و ﻧﺎﺳﭙﺎس و
ﻧﺎﭘﺎک3 .و ﺑﯽاﻟﻔﺖ و ﮐﯿﻨﻪدل و ﻏﯿﺒﺖﮔﻮ و ﻧﺎﭘﺮﻫﯿﺰ و ﺑﯽﻣﺮوت و ﻣﺘﻨﻔﺮ از ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ4 .و ﺧﯿﺎﻧﺖﮐﺎر و
ﺗﻨﺪﻣﺰاج و ﻣﻐﺮور ﮐﻪ ﻋﺸﺮت را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺪا دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ5 .ﮐﻪ ﺻﻮرت دﯾﻨﺪاری دارﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ
ﻗﻮت آن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﺸﺎن اﻋﺮاض ﻧﻤﺎ6 .زﯾﺮا ﮐﻪ از اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ داﺧﻞ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﺸﺘﻪ زﻧﺎن ﮐﻢﻋﻘﻞ را اﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺷﻬﻮات رﺑﻮده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ7 .و داﺋﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻟﮑﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ راﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺳﯿﺪ8 .و ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ
ﯾﻨﯿﺲ و ﯾﻤﺒﺮﯾﺲ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ راﺳﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﻓﺎﺳﺪاﻟﻌﻘﻞ و ﻣﺮدود از اﯾﻤﺎﻧﻨﺪ9 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﺮدم واﺿﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ.
10ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺳﯿﺮت و ﻗﺼﺪ و اﯾﻤﺎن و ﺣﻠﻢ و ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﺒﺮ ﻣﺮا ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدی11 .و
زﺣﻤﺎت و آﻻم ﻣﺮا ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ و اﯾﻘﻮﻧﯿﻪ و ﻟﺴﺘﺮه ﺑﺮ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﺣﻤﺎت را
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدم و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا از ﻫﻤﻪ رﻫﺎﯾﯽ داد12 .و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ
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ﺑﻪ دﯾﻨﺪاری زﯾﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ زﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ13 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺮﯾﺮ و دﻏﺎﺑﺎز در ﺑﺪی ﺗﺮﻗﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ14 .اﻣﺎ ﺗﻮ در آﻧﭽﻪ آﻣﻮﺧﺘﯽ و اﯾﻤﺎن آوردی ﻗﺎﯾﻢ
ﺑﺎش ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯽ از ﭼﻪ ﮐﺴﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﯽ15 .و اﯾﻨﮑﻪ از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﻪ را داﻧﺴﺘﻪای ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮ را ﺣﮑﻤﺖ آﻣﻮزد ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ16 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺘﺐ از
اﻟﻬﺎم ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺠﻬﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻨﺒﯿﻪ و اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ17 .ﺗﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻞ
و ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﻮ آراﺳﺘﻪ ﺑﺸﻮد.

4

ﺗﻮ را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا و ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺮدﮔﺎن داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

ﻗﺴﻢ ﻣﯽدﻫﻢ و ﺑﻪ ﻇﻬﻮر وﻣﻠﮑﻮت او2 .ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﯽ و در ﻓﺮﺻﺖ و ﻏﯿﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮاﻇﺐ
ﺑﺎﺷﯽ و ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﺗﻮﺑﯿﺦ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﮐﻤﺎل ﺗﺤﻤﻞ و ﺗﻌﻠﯿﻢ3 .زﯾﺮا اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ
را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻬﻮات ﺧﻮد ﺧﺎرش ﮔﻮﺷﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد4 .و ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد را از راﺳﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻪﺳﻮی اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮاﯾﯿﺪ5 .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ
در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺸﯿﺎر ﺑﻮده ﻣﺘﺤﻤﻞ زﺣﻤﺎت ﺑﺎش و ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺸﺮ را ﺑﺠﺎ آور و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل
رﺳﺎن.
6زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ اﻵن رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮم و وﻗﺖ رﺣﻠﺖ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ7 .ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﮑﻮ ﺟﻨﮓ
ﮐﺮدهام و دوره ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﯿﺪه اﯾﻤﺎن را ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻪام8 .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺎج ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داور ﻋﺎدل در آن روز ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر او را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ.
9ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻧﺰد ﻣﻦ آﯾﯽ10 .زﯾﺮا ﮐﻪ دﯾﻤﺎس ﺑﺮای ﻣﺤﺒﺖ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮا
ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﺮﯾﺴﮑﯿﺲ ﺑﻪ ﻏﻼﻃﯿﻪ و ﺗﯿﻄﺲ ﺑﻪ دﻟﻤﺎﻃﯿﻪ11 .ﻟﻮﻗﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻣﺮﻗﺲ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎور زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ12 .اﻣﺎ ﺗﯿﺨﯿﮑﺲ را
ﺑﻪ اﻓﺴﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎدم13 .رداﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺗﺮوآس ﻧﺰد ﮐﺮﭘﺲ ﮔﺬاﺷﺘﻢ وﻗﺖ آﻣﺪﻧﺖ ﺑﯿﺎور و ﮐﺘﺐ را
ﻧﯿﺰ و ﺧﺼﻮﺻﺎ رﻗﻮق را14 .اﺳﮑﻨﺪر ﻣﺴﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﯾﻬﺎ ﮐﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺤﺴﺐ اﻓﻌﺎﻟﺶ ﺟﺰا
ﺧﻮاﻫﺪ داد15 .و ﺗﻮ ﻫﻢ از او ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎش زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎ ﺑﺸﺪت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮد16 .در ﻣﺤﺎﺟﻪ
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اول ﻣﻦ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺒﺎد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺴﻮب
ﺷﻮد.
17ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮت داد ﺗﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎ
ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و از دﻫﺎن ﺷﯿﺮ رﺳﺘﻢ18 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا از ﻫﺮ ﮐﺎر ﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎﻧﯽ
ﺧﻮد ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد .او را ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺟﻼل ﺑﺎد .آﻣﯿﻦ.
19ﻓﺮﺳﮑﺎ و اﮐﯿﻼ و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻧﯿﺴﯿﻔﻮرس را ﺳﻼم رﺳﺎن20 .ارﺳﺘﺲ در ﻗﺮﻧﺘﺲ ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ
ﺗﺮﻓﯿﻤﺲ را در ﻣﯿﻠﯿﺘﺲ ﺑﯿﻤﺎر واﮔﺬاردم21 .ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﺎﯾﯽ .اﻓﺒﻮﻟﺲ و ﭘﻮدﯾﺲ و
ﻟﯿﻨﺲ و ﮐﻼدﯾﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺮادران ﺗﻮ را ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ22 .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ روح ﺗﻮ ﺑﺎد .ﻓﯿﺾ
ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد .آﻣﯿﻦ.
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رﺳﺎﻟﻪ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﺗﯿﻄﺲ
1

ﭘﻮﻟﺲ ﻏﻼم ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪا و ﻣﻌﺮﻓﺖ

آن راﺳﺘﯽ ﮐﻪ در دﯾﻨﺪاری اﺳﺖ2 .ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ دروغ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺖ از
زﻣﺎﻧﻬﺎی ازﻟﯽ وﻋﺪه آن را داد3 .اﻣﺎ در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪای ﮐﻪ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﮑﻢ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
4ﺗﯿﻄﺲ را ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻤﺎن ﻋﺎم اﺳﺖ ﻓﯿﺾ و رﺣﻤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪای ﭘﺪر و ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎد.
5ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮ را در ﮐﺮﯾﺖ واﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﯽ و
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻧﻤﻮدم ﮐﺸﯿﺸﺎن در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺮر ﮐﻨﯽ6 .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﯽﻣﻼﻣﺖ و ﺷﻮﻫﺮ ﯾﮏ زن
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺆﻣﻦ دارد ﺑﺮی از ﺗﻬﻤﺖ ﻓﺠﻮر و ﺗﻤﺮد7 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﻘﻒ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮن وﮐﯿﻞ ﺧﺪا
ﺑﯽﻣﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮدرأی ﯾﺎ ﺗﻨﺪﻣﺰاج ﯾﺎ ﻣﯿﮕﺴﺎر ﯾﺎ زﻧﻨﺪه ﯾﺎ ﻃﻤﺎع ﺳﻮد ﻗﺒﯿﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ8 .ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻬﻤﺎندوﺳﺖ و ﺧﯿﺮدوﺳﺖ و ﺧﺮداﻧﺪﯾﺶ و ﻋﺎدل و ﻣﻘﺪس و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر9 .و ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﮐﻼم اﻣﯿﻦ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
10زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﺎوهﮔﻮﯾﺎن و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر و ﻣﺘﻤﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻫﻞ
ﺧﺘﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ11 .ﮐﻪ دﻫﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺖ زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺎﻟﮑﻞ واژﮔﻮن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺮای ﺳﻮد
ﻗﺒﯿﺢ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ12 .ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻧﺒﯽ ﺧﺎص اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ
ﮐﺮﯾﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ دروﻏﮕﻮ و وﺣﻮش ﺷﺮﯾﺮ و ﺷﮑﻢﭘﺮﺳﺖ ﺑﯽﮐﺎره ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ13 .اﯾﻦ ﺷﻬﺎدت راﺳﺖ اﺳﺖ
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ در اﯾﻤﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ14 .و ﮔﻮش ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ
اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﯾﻬﻮد و اﺣﮑﺎم ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از راﺳﺘﯽ اﻧﺤﺮاف ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ15 .ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺎن ﭘﺎک اﺳﺖ
ﻟﯿﮑﻦ آﻟﻮدﮔﺎن و ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﺎن را ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﭘﺎک ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻬﻢ و ﺿﻤﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻠﻮث اﺳﺖ.
16ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﺧﻮد او را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﮑﺮوه و ﻣﺘﻤﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﻮ ﻣﺮدود.
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اﻣﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﮕﻮ2 .ﮐﻪ ﻣﺮدان ﭘﯿﺮ ﻫﺸﯿﺎر و ﺑﺎوﻗﺎر و

ﺧﺮداﻧﺪﯾﺶ و در اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﺒﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ3 .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺎن ﭘﯿﺮ در ﺳﯿﺮت ﻣﺘﻘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻧﻪ ﻏﯿﺒﺖﮔﻮ و ﻧﻪ ﺑﻨﺪه ﺷﺮاب زﯾﺎده ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎت ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﯿﮑﻮ4 .ﺗﺎ زﻧﺎن ﺟﻮان را ﺧﺮد ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﻮﻫﺮدوﺳﺖ و ﻓﺮزﻧﺪدوﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ5 .و ﺧﺮداﻧﺪﯾﺶ و ﻋﻔﯿﻔﻪ و ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ و ﻧﯿﮑﻮ و ﻣﻄﯿﻊ ﺷﻮﻫﺮان
ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﺘﻬﻢ ﺷﻮد6 .و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﻖ ﺟﻮاﻧﺎن را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺧﺮداﻧﺪﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
7و ﺧﻮد را در ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺴﺎز و در ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮد ﺻﻔﺎ و وﻗﺎر و اﺧﻼص را
ﺑﮑﺎر ﺑﺮ8 .و ﮐﻼم ﺻﺤﯿﺢ ﺑﯽﻋﯿﺐ را ﺗﺎ دﺷﻤﻦ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪ ﮔﻔﺘﻦ در ﺣﻖ ﻣﺎ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﺧﺠﻞ ﺷﻮد.
9ﻏﻼﻣﺎن را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﺮ اﻣﺮ اﯾﺸﺎن را راﺿﯽ ﺳﺎزﻧﺪ
و ﻧﻘﯿﺾﮔﻮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ10 .و دزدی ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﺎل دﯾﺎﻧﺖ را ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﻣﺎ ﺧﺪا
را در ﻫﺮ ﭼﯿﺰ زﯾﻨﺖ دﻫﻨﺪ.
11زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه12 .ﻣﺎ را ﺗﺄدﯾﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽدﯾﻨﯽ و ﺷﻬﻮات دﻧﯿﻮی را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﺎ ﺧﺮداﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ و دﯾﻨﺪاری در اﯾﻦ
ﺟﻬﺎن زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﻢ13 .و آن اﻣﯿﺪ ﻣﺒﺎرک و ﺗﺠﻠﯽ ﺟﻼل ﺧﺪای ﻋﻈﯿﻢ و ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ را اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﻢ14 .ﮐﻪ ﺧﻮد را در راه ﻣﺎ ﻓﺪا ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ را از ﻫﺮ ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و اﻣﺘﯽ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﺎص او و ﻏﯿﻮر در اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ15 .اﯾﻦ را ﺑﮕﻮ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎ
و در ﮐﻤﺎل اﻗﺘﺪار ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﻤﺎ و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺗﻮ را ﺣﻘﯿﺮ ﻧﺸﻤﺎرد.
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ﺑﯿﺎد اﯾﺸﺎن آور ﮐﻪ ﺣﮑﺎم و ﺳﻼﻃﯿﻦ را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و

ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺎر ﻧﯿﮑﻮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ2 .و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﺑﺪ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ و ﺟﻨﮕﺠﻮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻼﯾﻢ و ﮐﻤﺎل
ﺣﻠﻢ را ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎ آورﻧﺪ.
3زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﯽﻓﻬﻢ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار و ﮔﻤﺮاه و ﺑﻨﺪه اﻧﻮاع ﺷﻬﻮات و ﻟﺬات ﺑﻮده در
ﺧﺒﺚ و ﺣﺴﺪ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻻﯾﻖ ﻧﻔﺮت ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻐﺾ ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ4 .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻟﻄﻒ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﻣﺎ ﺧﺪا ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ5 .ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ
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ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺾ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت داد ﺑﻪ ﻏﺴﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه و ﺗﺎزﮔﯽای ﮐﻪ از روحاﻟﻘﺪس اﺳﺖ 6ﮐﻪ
او را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دوﻟﺘﻤﻨﺪی اﻓﺎﺿﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ7 .ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ او ﻋﺎدل
ﺷﻤﺮده ﺷﺪه وارث ﮔﺮدﯾﻢ ﺑﺤﺴﺐ اﻣﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ8 .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ و در اﯾﻦ اﻣﻮر
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻮ ﻗﺪﻏﻦ ﺑﻠﯿﻎ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺗﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ ﺑﮑﻮﺷﻨـﺪ ﮐﻪ در اﻋﻤـﺎل ﻧﯿﮑـﻮ
ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾـﻦ اﻣـﻮر ﺑـﺮای اﻧﺴـﺎن ﻧﯿﮑـﻮ و ﻣﻔﯿـﺪ اﺳﺖ.
9و از ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل و ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻧﺰاﻋﻬﺎ و ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺷﺮﻋﯽ اﻋﺮاض ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﯽﺛﻤﺮ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ10 .و از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﻫﻞ ﺑﺪﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ دو ﻧﺼﯿﺤﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎ.
11ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦﮐﺲ ﻣﺮﺗﺪ و از ﺧﻮد ﻣﻠﺰم ﺷﺪه در ﮔﻨﺎه رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
12وﻗﺘﯽﮐﻪ ارﺗﯿﻤﺎس ﯾﺎ ﺗﯿﺨﯿﮑﺲ را ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ در ﻧﯿﮑﻮﭘﻮﻟﯿﺲ ﻧﺰد ﻣﻦ آﯾﯽ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ دارم زﻣﺴﺘﺎن را در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮم13 .زﯾﻨﺎس ﺧﻄﯿﺐ و اﭘﻠﺲ را در ﺳﻔﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﺳﻌﯽ اﻣﺪاد ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ14 .و ﮐﺴﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺿﺮوری ﺗﺎ ﺑﯽﺛﻤﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ15 .ﺟﻤﯿﻊ رﻓﻘﺎی ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺳﻼم
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از روی اﯾﻤﺎن ﻣﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ﺳﻼم رﺳﺎن .ﻓﯿﺾ ﺑﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
آﻣﯿﻦ.
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رﺳﺎﻟﻪ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﻓﻠﯿﻤﻮن
1

ﭘﻮﻟﺲ اﺳﯿﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس ﺑﺮادر ﺑﻪ ﻓﻠﯿﻤﻮن ﻋﺰﯾﺰ و ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺎ2 .و ﺑﻪ

اﭘﻔﯿﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ و ارﺧﭙﺲ ﻫﻢﺳﭙﺎه ﻣﺎ و ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
3ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﻣﺎ ﺧﺪا و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
4ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻮ را در دﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﯾﺎد ﻣﯽآورم5 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ذﮐﺮ
ﻣﺤﺒﺖ و اﯾﻤﺎن ﺗﻮ را ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ داری6 .ﺗﺎ ﺷﺮاﮐﺖ اﯾﻤﺎﻧﺖ
ﻣﺆﺛﺮ ﺷﻮد در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ7 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﻮﺷﯽ
ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﺴﻠﯽ رخ ﻧﻤﻮد از ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ از آﻧﺮو ﮐﻪ دﻟﻬﺎی ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ از ﺗﻮ ای ﺑﺮادر اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
8ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻤﺎل ﺟﺴﺎرت را دارم ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺗﻮ را ﺣﮑﻢ
دﻫﻢ9 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮای ﻣﺤﺒﺖ ﺳﺰاوارﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﺎﯾﻢ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺮدی ﭼﻮن ﭘﻮﻟﺲ ﭘﯿﺮ و اﻵن
اﺳﯿﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ10 .ﭘﺲ ﺗﻮ را اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ درﺑﺎره ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد اﻧﯿﺴﯿﻤﺲ ﮐﻪ در
زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد او را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮدم11 .ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ او ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮد ﻟﯿﮑﻦ اﻟﺤﺎل ﺗﻮ را و ﻣﺮا
ﻓﺎﯾﺪهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ12 .ﮐﻪ او را ﻧﺰد ﺗﻮ ﭘﺲ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ .ﭘﺲ ﺗﻮ او را ﺑﭙﺬﯾﺮ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ13 .و ﻣﻦ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ او را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارم ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺗﻮ ﻣﺮا در زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ14 .اﻣﺎ
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﺎری ﺑﺪون رأی ﺗﻮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ اﺣﺴﺎن ﺗﻮ از راه اﺿﻄﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ از روی اﺧﺘﯿﺎر.
15زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦﺟﻬﺖ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﺗﻮ ﺟﺪا ﺷﺪ ﺗﺎ او را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ درﯾﺎﺑﯽ16 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﻪ
ﭼﻮن ﻏﻼم ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻮق از ﻏﻼم ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ در
ﺟﺴﻢ و ﻫﻢ در ﺧﺪاوﻧﺪ17 .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮا رﻓﯿﻖ ﻣﯽداﻧﯽ او را ﭼﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ18 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺿﺮری
ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻃﻠﺒﯽ از او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ آن را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺴﻮب دار19 .ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻫﺴﺘﻢ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﺧﻮد ادا ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﻮن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ.
20ﺑﻠﯽ ای ﺑﺮادر ﺗﺎ ﻣﻦ از ﺗﻮ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮم .ﭘﺲ ﺟﺎن ﻣﺮا در ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺪه21 .ﭼﻮن
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ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﺗﻮ اﻋﺘﻤﺎد دارم ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ از آنﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد.
22ﻣﻌﻬﺬا ﻣﻨﺰﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم از دﻋﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه
ﺷﻮم.
23اﭘﻔﺮاس ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﻫﻤﺰﻧﺪان ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﺮﻗﺲ24 .و ارﺳﺘﺮﺧﺲ و دﯾﻤﺎس و
ﻟﻮﻗﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ25 .ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ روح ﺷﻤﺎ ﺑﺎد .آﻣﯿﻦ.
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رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن
1

ﺧﺪا ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺳﻠﻒ ﺑﻪ اﻗﺴﺎم ﻣﺘﻌﺪد و ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ

ﭘﺪران ﻣﺎ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮد2 .در اﯾﻦ اﯾﺎم آﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ او را وارث ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻗـﺮار داد و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ او ﻋﺎﻟﻤﻬـﺎ را آﻓﺮﯾـﺪ3 .ﮐﻪ ﻓﺮوغ ﺟﻼﻟﺶ و ﺧﺎﺗﻢ ﺟﻮﻫﺮش ﺑﻮده و ﺑﻪ
ﮐﻠﻤـﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺣﺎﻣـﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑـﻮده ﭼـﻮن ﻃﻬـﺎرت ﮔﻨﺎﻫـﺎن را ﺑﻪ اﺗﻤـﺎم رﺳﺎﻧﯿـﺪ ﺑﻪ
دﺳﺖ راﺳﺖ ﮐﺒﺮﯾـﺎ در اﻋﻠـﯽﻋﻠﯿﯿﻦ ﺑﻨﺸﺴﺖ4 .و از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﻓﻀﺎل ﮔﺮدﯾـﺪ ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار آﻧﮑﻪ
اﺳﻤـﯽ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از اﯾﺸـﺎن ﺑﻪ ﻣﯿـﺮاث ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
5زﯾﺮا ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ "ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ .ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺗﻮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﻤﻮدم" و اﯾﻀﺎ "ﻣﻦ او را ﭘﺪر ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و او ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟" 6و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖزاده را
ﺑﺎز ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﯽآورد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ "ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪا او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ7 ".و در ﺣﻖ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ "ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎدﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد را ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ8 ".اﻣﺎ در ﺣﻖ ﭘﺴﺮ
"ای ﺧﺪا ﺗﺨﺖ ﺗﻮ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ و ﻋﺼﺎی ﻣﻠﮑﻮت ﺗﻮ ﻋﺼﺎی راﺳﺘﯽ اﺳﺖ9 .ﻋﺪاﻟﺖ را دوﺳﺖ و
ﺷﺮارت را دﺷﻤﻦ ﻣﯽداری .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪا ﺧﺪای ﺗﻮ ﺗﻮ را ﺑﻪ روﻏﻦ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﻓﻘﺎﯾﺖ ﻣﺴﺢ
ﮐﺮده اﺳﺖ10 ".و )ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( "ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪدر اﺑﺘﺪا زﻣﯿﻦ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدی و اﻓﻼک ﻣﺼﻨﻮع
دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ اﺳﺖ11 .آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻧﯽ ﻟﮑﻦ ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻫﺴﺘﯽ و ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻪ ﻣﻨـﺪرس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
12و ﻣﺜﻞ ردا آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻟﮑﻦ ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﻫﺴﺘﯽ و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮ ﺗﻤﺎم
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ13 ".و ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻔﺖ" .ﺑﻨﺸﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎن
ﺗﻮ را ﭘﺎیاﻧﺪاز ﺗﻮ ﺳﺎزم؟" 14آﯾﺎ ﻫﻤﮕﯽ اﯾﺸﺎن روحﻫﺎی ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
وارث ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
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ﻟﻬﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻠﯿﻎﺗﺮ آﻧﭽﻪ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮔﻮش دﻫﯿﻢ ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ از آن

رﺑﻮده ﺷﻮﯾﻢ2 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻘﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺗﺠﺎوز و ﺗﻐﺎﻓﻠﯽ را ﺟﺰای ﻋﺎدل ﻣﯽرﺳﯿﺪ3 .ﭘﺲ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺳﺘﮕﺎر ﮔﺮدﯾﻢ اﮔﺮ از ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺠﺎﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ
ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺗﮑﻠﻢ ﺑﻪ آن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ
ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ4 .در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺷﻬﺎدت ﻣﯽداد ﺑﻪ آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰات و اﻧﻮاع ﻗﻮات و
ﻋﻄﺎﯾﺎی روحاﻟﻘﺪس ﺑﺮﺣﺴﺐ اراده ﺧﻮد.
5زﯾﺮا ﻋﺎﻟﻢ آﯾﻨﺪهای را ﮐﻪ ذﮐﺮ آن را ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻄﯿﻊ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻧﺴﺎﺧﺖ6 .ﻟﮑﻦ ﮐﺴﯽ در
ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺷﻬﺎدت داده ﮔﻔﺖ "ﭼﯿﺴﺖ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ او را ﺑﺨﺎﻃﺮ آوری ﯾﺎ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ از او ﺗﻔﻘﺪ
ﻧﻤﺎﯾﯽ؟ 7او را از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺴﺖﺗﺮ ﻗﺮار دادی و ﺗﺎج ﺟﻼل و اﮐﺮام را ﺑﺮ ﺳﺮ او ﻧﻬﺎدی و او را
ﺑﺮ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﮔﻤﺎﺷﺘﯽ8 .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی او ﻧﻬﺎدی ".ﭘﺲ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﻄﯿﻊ
او ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ او ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻟﮑﻦ اﻵن ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻄﯿﻊ
وی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ9 .اﻣﺎ او را ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ
ﻣﻮت ﺗﺎج ﺟﻼل و اﮐﺮام ﺑﺮ ﺳﺮ وی ﻧﻬﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ذاﺋﻘﻪ ﻣﻮت را ﺑﭽﺸﺪ.
10زﯾﺮا او را ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ وی ﻫﻤﻪ و از وی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎر را وارد ﺟﻼل
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻧﺠﺎت اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دردﻫﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮداﻧﺪ11 .زاﻧﺮو ﮐﻪ ﭼﻮن
ﻣﻘﺪسﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻘﺪﺳﺎن ﻫﻤﻪ از ﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﺎر ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮادر ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
12ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "اﺳﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ و در ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﻮ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺧﻮاﻧﺪ13 ".و اﯾﻀﺎ "ﻣﻦ ﺑﺮ وی ﺗﻮﮐﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ".و ﻧﯿﺰ "اﯾﻨﮏ ﻣﻦ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ
ﻓﺮﻣﻮد".
14ﭘﺲ ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪان در ﺧﻮن و ﺟﺴﻢ ﺷﺮاﮐﺖ دارﻧﺪ او ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﺷﺮﯾﮏ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ ﻣﻮت ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﻣﻮت ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻠﯿﺲ را ﺗﺒﺎه ﺳﺎزد15 .و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺗﺮس ﻣﻮت
ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ آزاد ﮔﺮداﻧﺪ.
16زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ را دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
17از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻫﺮ اﻣﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺷﻮد ﺗﺎ در اﻣﻮر ﺧﺪا رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪای
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ﮐﺮﯾﻢ و اﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻔﺎره ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﻮم را ﺑﮑﻨﺪ18 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﻮد ﻋﺬاب ﮐﺸﯿﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ دﯾﺪ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ دارد ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﺷﺪﮔﺎن را اﻋﺎﻧﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.

3

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﺑﺮادران ﻣﻘﺪس ﮐﻪ در دﻋﻮت ﺳﻤﺎوی ﺷﺮﯾﮏ ﻫﺴﺘﯿﺪ در رﺳﻮل و

رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ اﻋﺘﺮاف ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ2 .ﮐﻪ ﻧﺰد او ﮐﻪ وی را ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد اﻣﯿﻦ ﺑﻮد
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ او ﺑﻮد3 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻻﯾﻖ اﮐﺮاﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻮﺳﯽ ﺷﻤﺮده
ﺷﺪ ﺑﻪ آن اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﺎﻧﻪ را ﺣﺮﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ4 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺪﺳﺖ ﮐﺴﯽ
ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﻟﮑﻦ ﺑﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﺳﺖ5 .و ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺎدم در ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ او اﻣﯿﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ
ﺑﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد6 .و اﻣﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ او .و ﺧﺎﻧﻪ او ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺑﺸﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﺮی و ﻓﺨﺮ اﻣﯿﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
7ﭘﺲ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ روحاﻟﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "اﻣﺮوز اﮔﺮ آواز او را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ8 .دل ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ
ﻣﺴﺎزﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در وﻗﺖ ﺟﻨﺒﺶ دادن ﺧﺸﻢ او در روز اﻣﺘﺤﺎن در ﺑﯿﺎﺑﺎن9 .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻣﺮا
اﻣﺘﺤﺎن و آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻋﻤﺎل ﻣﺮا ﺗﺎ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ10 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ آن ﮔﺮوه
ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در دﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﮔﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ و راﻫﻬﺎی ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ11 .ﺗﺎ در
ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﻦ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ".
12ای ﺑﺮادران ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺒﺎدا در ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ دل ﺷﺮﯾﺮ و ﺑﯽاﯾﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺧﺪای
ﺣﯽ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﻮﯾﺪ13 .ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ روزه ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ "اﻣﺮوز" ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺒﺎدا اﺣﺪی از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺨﺖدل ﮔﺮدد14 .از آﻧﺮو ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺮﯾﮏ ﮔﺸﺘﻪاﯾﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ
اﺑﺘﺪای اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﺳﺨﺖ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﻮﯾﻢ15 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد "اﻣﺮوز اﮔﺮ آواز او را
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ دل ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﻣﺴﺎزﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در وﻗﺖ ﺟﻨﺒﺶ دادن ﺧﺸﻢ او".
16ﭘﺲ ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺸﻢ او را ﺟﻨﺒﺶ دادﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﻤﺎم آن ﮔﺮوه ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ؟ 17و ﺑﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ
آن ﻋﺎﺻﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن در ﺻﺤﺮا رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ؟ 18و درﺑﺎره ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﻦ
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داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ؟ 19ﭘﺲ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

4

ﭘﺲ ﺑﺘﺮﺳﯿﻢ ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ آﻧﮑﻪ وﻋﺪه دﺧﻮل در آراﻣﯽ وی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد

ﮐﻪ اﺣﺪی از ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺻﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ2 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل اﯾﺸﺎن ﺑﺸﺎرت داده ﺷﺪ ﻟﮑﻦ ﮐﻼﻣﯽ
ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻧﻔﻊ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ از اﯾﻨﺮو ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺸﺪﻧﺪ3 .زﯾﺮا ﻣﺎ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن
آوردﯾﻢ داﺧﻞ آن آراﻣﯽ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ "در ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ
ﻣﻦ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ".و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﻋﻤﺎل او از آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه ﺑﻮد4 .و در ﻣﻘﺎﻣﯽ
درﺑﺎره روز ﻫﻔﺘﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ "در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺧﺪا از ﺟﻤﯿﻊ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد آراﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ5 ".و ﺑﺎز در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎم ﮐﻪ "ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﻦ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ".
6ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ داﺧﻞ آن ﺑﺸﻮﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺸﺎرت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪﺳﺒﺐ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ داﺧﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ7 .ﺑﺎز روزی ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن داود ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی
"اﻣﺮوز" ﮔﻔﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ "اﻣﺮوز اﮔﺮ آواز او را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ دل ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ
ﻣﺴﺎزﯾﺪ8 ".زﯾﺮا اﮔﺮ ﯾﻮﺷﻊ اﯾﺸﺎن را آراﻣﯽ داده ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از آن دﯾﮕﺮ را ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد9 .ﭘﺲ ﺑﺮای
ﻗﻮم ﺧﺪا آراﻣﯽ ﺳﺒﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ10 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ داﺧﻞ آراﻣﯽ او ﺷﺪ او ﻧﯿﺰ از اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﯿﺎراﻣﯿﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪا از اﻋﻤﺎل ﺧﻮﯾﺶ11 .ﭘﺲ ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ آن آراﻣﯽ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ در
آن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻋﺒﺮتآﻣﯿﺰ ﺑﯿﻔﺘﺪ12 .زﯾﺮا ﮐﻼم ﺧﺪا زﻧﺪه و ﻣﻘﺘﺪر و ﺑﺮﻧﺪهﺗﺮ اﺳﺖ از ﻫﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ دودم
و ﻓﺮوروﻧﺪه ﺗﺎ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ﻧﻔْﺲ و روح و ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﻣﻐﺰ را و ﻣﻤﯿﺰ اﻓﮑﺎر و ﻧﯿﺘﻬﺎی ﻗﻠﺐ اﺳﺖ13 .و ﻫﯿﭻ
ﺧﻠﻘﺖ از ﻧﻈﺮ او ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﭼﺸﻤﺎن او ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ وی اﺳﺖ ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﻣﻨﮑﺸﻒ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
14ﭘﺲ ﭼﻮن رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺴﺮ
ﺧﺪا اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺪارﯾﻢ15 .زﯾﺮا رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪای ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺪرد ﺿﻌﻔﻬﺎی ﻣﺎ
ﺑﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ آزﻣﻮده ﺷﺪه در ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﻣﺎ ﺑﺪون ﮔﻨﺎه16 .ﭘﺲ ﺑﺎ دﻟﯿﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﻓﯿﺾ
ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ رﺣﻤﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ و ﻓﯿﻀﯽ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺿﺮورت )ﻣﺎ را( اﻋﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ.
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زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ از ﻣﯿﺎن آدﻣﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای آدﻣﯿﺎن ﻣﻘﺮر ﻣﯽﺷﻮد

در اﻣﻮر اﻟﻬﯽ ﺗﺎ ﻫﺪاﯾﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﮕﺬراﻧﺪ2 .ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻫﻼن و ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻼﯾﻤﺖ
ﮐﻨﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ او ﻧﯿﺰ در ﮐﻤﺰوری ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ3 .و ﺑﻪﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﮐﻤﺰوری او را ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺑﺮای ﻗﻮم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﮕﺬراﻧﺪ4 .و ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ را ﺑﺮای
ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺎرون را5 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را
ﺟﻼل ﻧﺪاد ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ او ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ "ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺗﻮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﻤﻮدم6 ".ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻘﺎم دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﮐﺎﻫﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮ رﺗﺒﻪ ﻣﻠﮑﯿﺼﺪق".
7و او در اﯾﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺧﻮد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺪﯾﺪ و اﺷﮑﻬﺎ ﻧﺰد او ﮐﻪ ﺑﻪ رﻫﺎﻧﯿﺪﻧﺶ از ﻣﻮت
ﻗﺎدر ﺑﻮد ﺗﻀﺮع و دﻋﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮد و ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮای ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﮔﺮدﯾﺪ8 .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪ اﻃﺎﻋﺖ را آﻣﻮﺧﺖ9 .و ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻄﯿﻌﺎن ﺧﻮد را ﺳﺒﺐ ﻧﺠﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ
ﮔﺸﺖ10 .و ﺧﺪا او را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻣﻠﮑﯿﺼﺪق.
11ﮐﻪ درﺑﺎره او ﻣﺎ را ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎی
ﺷﻤﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ12 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﻮل زﻣﺎن ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎز
ﻣﺤﺘﺎﺟﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎدی اﻟﻬﺎﻣﺎت ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزد و ﻣﺤﺘﺎج ﺷﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻪ ﻏﺬای
ﻗﻮی13 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﺧﻮاره ﺑﺎﺷﺪ در ﮐﻼم ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺎآزﻣﻮده اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻃﻔﻞ اﺳﺖ14 .اﻣﺎ ﻏﺬای
ﻗﻮی از آن ﺑﺎﻟﻐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮاس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺎدت رﯾﺎﺿﺖ دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ را
ﺑﮑﻨﻨﺪ.

6

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﮐﻼم اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺢ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﺎل ﺳﺒﻘﺖ ﺑﺠﻮﯾﯿﻢ و ﺑﺎر

دﯾﮕﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻮﺑﻪ از اﻋﻤﺎل ﻣﺮده و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻨﻬﯿﻢ2 .و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﻌﻤﯿﺪﻫﺎ و ﻧﻬﺎدن دﺳﺘﻬﺎ و ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﻣﺮدﮔﺎن و داوری ﺟﺎوداﻧﯽ را3 .و اﯾﻦ را ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد ﻫﺮ ﮔﺎه ﺧﺪا اﺟﺎزت دﻫﺪ.
4زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻨﻮر ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻟﺬت ﻋﻄﺎی ﺳﻤﺎوی را ﭼﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺷﺮﯾﮏ
روحاﻟﻘﺪس ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ5 .و ﻟﺬت ﮐﻼم ﻧﯿﮑﻮی ﺧﺪا و ﻗﻮات ﻋﺎﻟﻢ آﯾﻨﺪه را ﭼﺸﯿﺪﻧﺪ6 .اﮔﺮ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ﻣﺤﺎل
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اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺑﻪ ﺗﺎزه ﺳﺎزﻧﺪ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﺼﻠﻮب
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و او را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ7 .زﯾﺮا زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎراﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ آن ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﻣﯽﺧﻮرد و
ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮای ﻓﻼﺣﺎن ﺧﻮد ﻣﯽروﯾﺎﻧﺪ از ﺧﺪا ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ8 .ﻟﮑﻦ اﮔﺮ ﺧﺎر و ﺧﺴﮏ ﻣﯽروﯾﺎﻧﺪ
ﻣﺘﺮوک و ﻗﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻟﻌﻨﺖ و در آﺧﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
9اﻣﺎ ای ﻋﺰﯾﺰان در ﺣﻖ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ و ﻗﺮﯾﻦ ﻧﺠﺎت را ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽدارﯾﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ10 .زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﯽاﻧﺼﺎف ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ و آن ﻣﺤﺒﺖ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ او
از ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﮐﻪ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ11 .ﻟﮑﻦ آرزوی
اﯾﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ را ﺑﺮای ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﻣﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ12 .و
ﮐﺎﻫﻞ ﻣﺸﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻗﺘﺪا ﮐﻨﯿﺪ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن و ﺻﺒﺮ وارث وﻋﺪهﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
13زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ وﻋﺪه داد ﭼﻮن ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮرد ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﮔﻔﺖ"14 .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﺗﻮ را ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺜﯿﺮ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ15 ".و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻮن ﺻﺒﺮ ﮐﺮد آن وﻋﺪه را ﯾﺎﻓﺖ16 .زﯾﺮا ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
اﺳﺖ ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد17 .از اﯾﻨﺮو ﭼﻮن ﺧﺪا
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ اراده ﺧﻮد را ﺑﻪ وارﺛﺎن وﻋﺪه ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯽﺷﻤﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد ﻗﺴﻢ در ﻣﯿﺎن
آورد18 .ﺗﺎ ﺑﻪ دو اﻣﺮ ﺑﯽﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺪا در آﻧﻬﺎ دروغ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﺴﻠﯽ ﻗﻮی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد
ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ آن اﻣﯿﺪی ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﮔﺬارده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻤﺴﮏ ﺟﻮﯾﯿﻢ19 .و آن را
ﻣﺜﻞ ﻟﻨﮕﺮی ﺑﺮای ﺟﺎن ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪار دارﯾﻢ ﮐﻪ در درون ﺣﺠﺎب داﺧﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ20 .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
آن ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺮای ﻣﺎ داﺧﻞ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ رﺗﺒﻪ ﻣﻠﮑﯿﺼﺪق رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد.
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زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻠﮑﯿﺼﺪق ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﻟﯿﻢ و ﮐﺎﻫﻦ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ' ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از

ﺷﮑﺴﺖ دادن ﻣﻠﻮک ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮد او را اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﺪو ﺑﺮﮐﺖ داد2 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎ دهﯾﮏ ﺑﺪو داد ﮐﻪ او اول ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه "ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺪاﻟﺖ" اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﻣﻠﮏ ﺳﺎﻟﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﯾﻌﻨﯽ
"ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺘﯽ3 ".ﺑﯽﭘﺪر و ﺑﯽﻣﺎدر و ﺑﯽﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺪون اﺑﺘﺪای اﯾﺎم و اﻧﺘﻬﺎی ﺣﯿﺎت ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺷﺪه ﮐﺎﻫﻦ داﯾﻤﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
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4ﭘﺲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﭼﻘﺪر ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﺎﺗﺮﯾﺎرخ ﻧﯿﺰ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻏﻨﺎﯾﻢ دهﯾﮏ ﺑﺪو داد5 .و اﻣﺎ از اوﻻد ﻻوی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻬﺎﻧﺖ را ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﺣﮑﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﻮم
ﺑﺤﺴﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ دهﯾﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ از ﺻﻠﺐ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪﻧﺪ6 .ﻟﮑﻦ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻧﺪاﺷﺖ از اﺑﺮاﻫﯿﻢ دهﯾﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺻﺎﺣﺐ وﻋﺪهﻫﺎ را
ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ7 .و ﺑﺪون ﻫﺮ ﺷﺒﻬﻪ ﮐﻮﭼﮏ از ﺑﺰرگ ﺑﺮﮐﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد8 .و در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮدﻣﺎن
ﻣﺮدﻧﯽ دهﯾﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺪه ﺑﻮدن وی ﺷﻬﺎدت داده ﻣﯽﺷﻮد9 .ﺣﺘﯽ آﻧﮑﻪ
ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از ﻫﻤﺎن ﻻوی ﮐﻪ دهﯾﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮد دهﯾﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 10زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺻﻠﺐ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﻮد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﯿﺼﺪق او را اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد.
11و دﯾﮕﺮ اﮔﺮ از ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻻوی ﮐﻤﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ )زﯾﺮا ﻗﻮم ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﺮ آن ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ( ﺑﺎز
ﭼﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ رﺗﺒﻪ ﻣﻠﮑﯿﺼﺪق ﻣﺒﻌﻮث ﺷﻮد و ﻣﺬﮐﻮر ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ رﺗﺒﻪ
ﻫﺎرون ﻧﯿﺴﺖ؟ 12زﯾﺮا ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ13 .زﯾﺮا او ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن در ﺣﻖ وی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد از ﺳﺒﻂ دﯾﮕﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺪی از آن ﺧﺪﻣﺖ
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه را ﻧﮑﺮده اﺳﺖ14 .زﯾﺮا واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ از ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ﻃﻠﻮع ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ در
ﺣﻖ آن ﺳﺒﻂ از ﺟﻬﺖ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻔﺖ.
15و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﻣﻠﮑﯿﺼﺪق ﮐﺎﻫﻨﯽ ﺑﻄﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﻬﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ
16ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و اﺣﮑﺎم ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺣﯿﺎت ﻏﯿﺮﻓﺎﻧﯽ17 .زﯾﺮا ﺷﻬﺎدت داده
ﺷﺪ ﮐﻪ "ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﮐﺎﻫﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮ رﺗﺒﻪ ﻣﻠﮑﯿﺼﺪق".
18زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻢ ﻧﺴﺦ ﺣﮑﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻌﻠﺖ ﺿﻌﻒ و ﻋﺪم ﻓﺎﯾﺪه آن)19 .از آن
ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ( و ﻫﻢ ﺑﺮآوردن اﻣﯿﺪ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻘﺮب ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻣﯽﺟﻮﯾﯿﻢ20 .و ﺑﻘﺪر آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺪون ﻗﺴﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ21 .زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﺑﯽﻗﺴﻢ ﮐﺎﻫﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻟﯿﮑﻦ
اﯾﻦ ﺑﺎ ﻗﺴﻢ از او ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد و ﺗﻐﯿﯿﺮ اراده ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﺎﻫﻦ
اﺑﺪی ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮ رﺗﺒﻪ ﻣﻠﮑﯿﺼﺪق22 ".ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ اﺳﺖ آن ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺿﺎﻣﻦ آن
ﮔﺮدﯾﺪ23 .و اﯾﺸﺎن ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﻮت از ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮدن اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
24ﻟﮑﻦ وی ﭼﻮن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺑﯽزوال دارد25 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ وی ﻧﺰد ﺧﺪا آﯾﻨﺪ ﻧﺠﺎت ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ داﺋﻤﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﯾﺸﺎن را
ﺑﮑﻨﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن  /ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

1746

26زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ را ﭼﻨﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺪوس و ﺑﯽآزار و ﺑﯽﻋﯿﺐ و از ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران
ﺟﺪا ﺷﺪه و از آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪه27 .ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل آن رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ اول
ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﻗﻮم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ را ﯾﮏ ﺑﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﺠﺎ آورد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ28 .از آﻧﺮو ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﮐﻤﺰوری دارﻧﺪ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﯽﺳﺎزد
ﻟﮑﻦ ﮐﻼم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ ﭘﺴﺮ را ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﭘﺲ ﻣﻘﺼﻮد ﻋﻤﺪه از اﯾﻦ ﮐﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪای ﻫﺴﺖ

ﮐﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﺨﺖ ﮐﺒﺮﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ2 .ﮐﻪ ﺧﺎدم ﻣﮑﺎن اﻗﺪس و آن ﺧﯿﻤﻪ
ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد ﻧﻪ اﻧﺴﺎن3 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺪاﯾﺎ
و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﮕﺬراﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ4 .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﺎﻫﻦ ﻧﻤﯽﺑﻮد ﭼﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻫﺪاﯾﺎ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ5 .و اﯾﺸﺎن
ﺷﺒﯿﻪ و ﺳﺎﯾﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻠﻬﻢ ﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺎزم ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﯿﻤﻪ را ﺑﺴﺎزد زﯾﺮا ﺑﺪو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "آﮔﺎه ﺑﺎش ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ آن ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﮐﻮه ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪ ﺑﺴﺎزی6 ".ﻟﮑﻦ اﻵن او ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻬﺪ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ وﻋﺪهﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﻣﺮﺗﺐ اﺳﺖ.
7زﯾﺮا اﮔﺮ آن اول ﺑﯽﻋﯿﺐ ﻣﯽﺑﻮد ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﻃﻠﺐ ﻧﻤﯽﺷﺪ8 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن را
ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا
ﻋﻬﺪی ﺗﺎزه اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد9 .ﻧﻪ ﻣﺜﻞ آن ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻢ در روزی ﮐﻪ ﻣﻦ
اﯾﺸﺎن را دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآوردم زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ .ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را واﮔﺬاردم10 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ آن ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن
اﯾﺎم ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺧﻮد را در ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و ﺑﺮ دل
اﯾﺸﺎن ﻣﺮﻗﻮم ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن ﻣﺮا ﻗﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد11 .و دﯾﮕﺮ
ﮐﺴﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﺎس زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از
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ﺧﺮد و ﺑﺰرگ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ12 .زﯾﺮا ﺑﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺣﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن را
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻢ آورد".
13ﭘﺲ ﭼﻮن "ﺗﺎزه" ﮔﻔﺖ اول را ﮐﻬﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻬﻨﻪ و ﭘﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺮف ﺑﺮ
زوال اﺳﺖ.

9

ﺧﻼﺻﻪ آن ﻋﻬﺪ اول را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﺪﻣﺖ و ﻗﺪس دﻧﯿﻮی ﺑﻮد2 .زﯾﺮا ﺧﯿﻤﻪ اول

ﻧﺼﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﻮد ﭼﺮاﻏﺪان و ﻣﯿﺰ و ﻧﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ و آن ﺑﻪ ﻗﺪس ﻣﺴﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪ3 .و در ﭘﺸﺖ
ﭘﺮده دوم ﺑﻮد آن ﺧﯿﻤﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﻣﺴﻤﯽ اﺳﺖ4 .ﮐﻪ در آن ﺑﻮد ﻣﺠﻤﺮه زرﯾﻦ و
ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﻪ ﻃﻼ آراﺳﺘﻪ ﺑﻮد و در آن ﺑﻮد ﺣﻘﻪ ﻃﻼ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻣﻦ ﺑﻮد و
ﻋﺼﺎی ﻫﺎرون ﮐﻪ ﺷﮑﻮﻓﻪ آورده ﺑﻮد و دو ﻟﻮح ﻋﻬﺪ5 .و ﺑﺮ زﺑﺮ آن ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺟﻼل ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
رﺣﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪﮔﺴﺘﺮ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ و اﻵن ﺟﺎی ﺗﻔﺼﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
6ﭘﺲ ﭼﻮن اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر آراﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺠﻬﺖ ادای ﻟﻮازم ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ
ﺧﯿﻤﻪ اول درﻣﯽآﯾﻨﺪ7 .ﻟﮑﻦ در دوم ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد و آن ﻫﻢ ﻧﻪ
ﺑﺪون ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻻت ﻗﻮم ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ8 .ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ روحاﻟﻘﺪس اﺷﺎره
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻤﻪ اول ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ راه ﻣﮑﺎن اﻗﺪس ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد9 .و اﯾﻦ ﻣﺜﻠﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮای زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺑﺤﺴﺐ آن ﻫﺪاﯾﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮت ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎدتﮐﻨﻨﺪه
را از ﺟﻬﺖ ﺿﻤﯿﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮداﻧﺪ 10ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﻃﻬﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ
ﻓﻘﻂ ﻓﺮاﯾﺾ ﺟﺴﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺻﻼح ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
11ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﭼﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و
ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ و ﻧﺎﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺧﻠﻘﺖ ﻧﯿﺴﺖ12 .و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺑﺰﻫﺎ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن اﻗﺪس داﺧﻞ ﺷﺪ و ﻓﺪﯾﻪ اﺑﺪی را ﯾﺎﻓﺖ13 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮔﺎه ﺧﻮن
ﺑﺰﻫﺎ و ﮔﺎوان و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﭼﻮن ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﺎن ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت ﺟﺴﻤﯽ ﻣﻘﺪس
ﻣﯽﺳﺎزد 14ﭘﺲ آﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎده ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ روح ازﻟﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﮔﺬراﻧﯿﺪ ﺿﻤﯿﺮ ﺷﻤﺎ را از اﻋﻤﺎل ﻣﺮده ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺧﺪای زﻧﺪه را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
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15و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ او ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻬﺪ ﺗﺎزهای اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻮن ﻣﻮت ﺑﺮای ﮐﻔﺎره ﺗﻘﺼﯿﺮات ﻋﻬﺪ اول
ﺑﻮﻗﻮع آﻣﺪ ﺧﻮاﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن وﻋﺪه ﻣﯿﺮاث اﺑﺪی را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ16 .زﯾﺮا در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺻﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﻻﺑﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮت وﺻﯿﺖﮐﻨﻨﺪه را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ17 .زﯾﺮا ﮐﻪ وﺻﯿﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮت ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ وﺻﯿﺖﮐﻨﻨﺪه زﻧﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﯽ ﻧﺪارد18 .و از اﯾﻨﺮو آن اول ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﺧﻮن ﺑﺮﻗﺮار
ﻧﺸﺪ19 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﮑﺎم را ﺑﺤﺴﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﻗﻮم رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺧﻮن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎ و
ﺑﺰﻫﺎ را ﺑﺎ آب و ﭘﺸﻢ ﻗﺮﻣﺰ و زوﻓﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ آن را ﺑﺮ ﺧﻮد ﮐﺘﺎب و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﭘﺎﺷﯿﺪ20 .و ﮔﻔﺖ "اﯾﻦ
اﺳﺖ ﺧﻮن آن ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داد21 ".و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﯿﻤﻪ و ﺟﻤﯿﻊ آﻻت ﺧﺪﻣﺖ را ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺧﻮن ﺑﯿﺎﻟﻮد22 .و ﺑﺤﺴﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻃﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪون رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن
آﻣﺮزش ﻧﯿﺴﺖ.
23ﭘﺲ ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻞﻫﺎی ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺳﻤﺎوی ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﻟﮑﻦ ﺧﻮد ﺳﻤﺎوﯾﺎت ﺑﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ از اﯾﻨﻬﺎ24 .زﯾﺮا ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻗﺪس ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ داﺧﻞ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﺎل ﻣﮑﺎن
ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد آﺳﻤﺎن ﺗﺎ آﻧﮑﻪ اﻵن در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﺠﻬﺖ ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد25 .و ﻧﻪ آﻧﮑﻪ
ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎرﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺧﻮن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﮑﺎن اﻗﺪس
داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد26 .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ او از ﺑﻨﯿﺎد ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎرﻫﺎ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﮑﻦ
اﻵن ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ در اواﺧﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﮔﻨﺎه را ﻣﺤﻮ ﺳﺎزد27 .و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺮدم را
ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺮدن و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﺰا ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ28 .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﯾﮏ ﺑﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎری را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺪون ﮔﻨﺎه ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺠﻬﺖ ﻧﺠﺎت.

10

زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺳﺎﯾﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﻔﺲ ﺻﻮرت آن ﭼﯿﺰﻫﺎ

آن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ﺗﻘﺮبﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن را ﮐﺎﻣﻞ
ﮔﺮداﻧﺪ2 .واﻻ آﯾﺎ ﮔﺬراﻧﯿﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻗﻮف ﻧﻤﯽﺷﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﺒﺎدتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﺎک
ﺷﺪﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺣﺲ ﮔﻨﺎﻫﺎن را در ﺿﻤﯿﺮ ﻧﻤﯽداﺷﺘﻨﺪ؟ 3ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﺎدﮔﺎری ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﻣﯽﺷﻮد4 .زﯾﺮا ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن ﮔﺎوﻫﺎ و ﺑﺰﻫﺎ رﻓﻊ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﮑﻨﺪ.
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5ﻟﻬﺬا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻫﺪﯾﻪ را ﻧﺨﻮاﺳﺘﯽ ﻟﮑﻦ ﺟﺴﺪی
ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﯽ6 .ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﮔﻨﺎه رﻏﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺘﯽ7 .آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻨﮏ
ﻣﯽآﯾﻢ )در ﻃﻮﻣﺎر ﮐﺘﺎب در ﺣﻖ ﻣﻦ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ( ﺗﺎ اراده ﺗﻮ را ای ﺧﺪا ﺑﺠﺎ آورم8 ".ﭼﻮن ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﻫﺪاﯾﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﮔﻨﺎه را ﻧﺨﻮاﺳﺘﯽ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﻏﺒﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﯽ" ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺤﺴﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ 9ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ "اﯾﻨﮏ ﻣﯽآﯾﻢ ﺗﺎ اراده ﺗﻮ را ای ﺧﺪا
ﺑﺠﺎ آورم ".ﭘﺲ اول را ﺑﺮﻣﯽدارد ﺗﺎ دوم را اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد.
10و ﺑﻪ اﯾﻦ اراده ﻣﻘﺪس ﺷﺪهاﯾﻢ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺴﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﻘﻂ11 .و ﻫﺮ
ﮐﺎﻫﻦ ﻫﺮ روزه ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و ﻫﻤﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ را ﻣﮑﺮرا ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ
رﻓﻊ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد12 .ﻟﮑﻦ او ﭼﻮن ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬراﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪا
ﺑﻨﺸﺴﺖ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد13 .و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﭘﺎیاﻧﺪاز او ﺷﻮﻧﺪ.
14از آﻧﺮو ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪﺳﺎن را ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد15 .و روحاﻟﻘﺪس
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد"16 .اﯾﻦ اﺳﺖ آن ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن اﯾﺎم
ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺣﮑﺎم ﺧﻮد را در دﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و ﺑﺮ ذﻫﻦ اﯾﺸﺎن
ﻣﺮﻗﻮم ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ)17 .ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( و ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺧﻄﺎﯾﺎی اﯾﺸﺎن را دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻢ آورد18 .اﻣﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﺮزش اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺖ دﯾﮕﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
19ﭘﺲ ای ﺑﺮادران ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻋﯿﺴﯽ دﻟﯿﺮی دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن اﻗﺪس داﺧﻞ ﺷﻮﯾﻢ20 .از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎزه و زﻧﺪه ﮐﻪ آن را ﺑﺠﻬﺖ ﻣﺎ از ﻣﯿﺎن ﭘﺮده ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺴﻢ ﺧﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ21 .و ﮐﺎﻫﻨﯽ
ﺑﺰرگ را ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا دارﯾﻢ22 .ﭘﺲ ﺑﻪ دل راﺳﺖ در ﯾﻘﯿﻦ اﯾﻤﺎن دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را از ﺿﻤﯿﺮ ﺑﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪه
و ﺑﺪﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﭘﺎک ﻏﺴﻞ داده ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ23 .و اﻋﺘﺮاف اﻣﯿﺪ را ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ زﯾﺮا
ﮐﻪ وﻋﺪهدﻫﻨﺪه اﻣﯿﻦ اﺳﺖ24 .و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ و اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮ ﺗﺮﻏﯿﺐ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ25 .و از ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﺪن در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ را ﻋﺎدت اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﯿﻢ و زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن روز ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
26زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ راﺳﺘﯽ اﮔﺮ ﻋﻤﺪا ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺷﻮﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ27 .ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻮﻟﻨﺎک ﻋﺬاب و ﻏﯿﺮت آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد28 .ﻫﺮ ﮐﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻮار ﺷﻤﺮد ﺑﺪون رﺣﻢ ﺑﻪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد29 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن ﮐﺲ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﻤﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮد
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و ﺧﻮن ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪس ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪ ﻧﺎﭘﺎک ﺷﻤﺮد و روح ﻧﻌﻤﺖ را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﮐﺮد؟
30زﯾﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ او را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ "ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎم از آن ﻣﻦ اﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺧﻮاﻫﻢ
داد ".و اﯾﻀﺎ "ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد را داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد31 ".اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﺪای زﻧﺪه ﭼﯿﺰی
ﻫﻮﻟﻨﺎک اﺳﺖ.
32وﻟﯿﮑﻦ اﯾﺎم ﺳﻠﻒ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻣﻨﻮر ﮔﺮدﯾﺪﯾﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﺠﺎﻫﺪهای
ﻋﻈﯿﻢ از دردﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪ33 .ﭼﻪ از اﯾﻨﮑﻪ از دﺷﻨﺎﻣﻬﺎ و زﺣﻤﺎت ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ و ﭼﻪ از آﻧﮑﻪ
ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ34 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﯿﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺪرد
ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ و ﺗﺎراج اﻣﻮال ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ ﭼﻮن داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را در آﺳﻤﺎن
ﻣﺎل ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ و ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ35 .ﭘﺲ ﺗﺮک ﻣﮑﻨﯿﺪ دﻟﯿﺮی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
36زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺻﺒﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اراده ﺧﺪا را ﺑﺠﺎ آورده وﻋﺪه را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ37 .زﯾﺮا ﮐﻪ "ﺑﻌﺪ از
اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ آن آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد38 .ﻟﮑﻦ ﻋﺎدل ﺑﻪ اﯾﻤﺎن زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
و اﮔﺮ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﻮد ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﺑﺎ وی ﺧﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ39 ".ﻟﮑﻦ ﻣﺎ از ﻣﺮﺗﺪان ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻼک ﺷﻮﯾﻢ
ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺗﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را درﯾﺎﺑﯿﻢ.
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ﭘﺲ اﯾﻤﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮﻫﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎدﯾﺪه.

2زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﻗﺪﻣﺎ ﺷﻬﺎدت داده ﺷﺪ.
3ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻓﻬﻤﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﺣﺘﯽ آﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ از
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
4ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻫﺎﺑﯿﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ از ﻗﺎﺋﻦ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﺑﻪﺳﺒﺐ آن ﺷﻬﺎدت داده ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻋﺎدل اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺎی او ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻫﻤﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن ﻫﻨﻮز
ﮔﻮﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
5ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺧﻨﻮخ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﻮت را ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﻧﺎﯾﺎب ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺖ
زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل وی ﺷﻬﺎدت داده ﺷﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﺪا را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد6 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺪون اﯾﻤﺎن
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ﺗﺤﺼﯿﻞ رﺿﺎﻣﻨﺪی او ﻣﺤﺎل اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا ﺟﻮﯾﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورد ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ او ﻫﺴﺖ و ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺟﺰا ﻣﯽدﻫﺪ.
7ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﻮح ﭼﻮن درﺑﺎره اﻣﻮری ﮐﻪ ﺗﺎ آن وﻗﺖ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﻟﻬﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﺪاﺗﺮس ﺷﺪه
ﮐﺸﺘﯽای ﺑﺠﻬﺖ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺴﺎﺧﺖ و ﺑﻪ آن دﻧﯿﺎ را ﻣﻠﺰم ﺳﺎﺧﺘﻪ وارث آن ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ از اﯾﻤﺎن
اﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
8ﺑﻪ اﯾﻤﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﻮن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺲ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود9 .و ﺑﻪ اﯾﻤﺎن در زﻣﯿﻦ
وﻋﺪه ﻣﺜﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻏﺮﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ در ﻣﯿﺮاث ﻫﻤﯿﻦ وﻋﺪه
ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﻤﻮد10 .زاﻧﺮو ﮐﻪ ﻣﺘﺮﻗﺐ ﺷﻬﺮی ﺑﺎﺑﻨﯿﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎر و ﺳﺎزﻧﺪه آن ﺧﺪاﺳﺖ.
11ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﺳﺎره ﻧﯿﺰ ﻗﻮت ﻗﺒﻮل ﻧﺴﻞ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی وﻗﺖ زاﯾﯿﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ
وﻋﺪهدﻫﻨﺪه را اﻣﯿﻦ داﻧﺴﺖ12 .و از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و آن ﻫﻢ ﻣﺮده ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﮐﺜﯿﺮ
و ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﮕﻬﺎی ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﺑﯽﺷﻤﺎر زاﯾﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
13در اﯾﻤﺎن ﻫﻤﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﻮت ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ وﻋﺪهﻫﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را از دور
دﯾﺪه ﺗﺤﯿﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ و اﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮدﻧﺪ14 .زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی وﻃﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ15 .و اﮔﺮ ﺟﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از آن ﺑﯿﺮون
آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯽآوردﻧﺪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ )ﺑﺪاﻧﺠﺎ( ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ16 .ﻟﮑﻦ اﻟﺤﺎل ﻣﺸﺘﺎق
وﻃﻨﯽ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ )وﻃﻦ( ﺳﻤﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻨﺮو ﺧﺪا از اﯾﺸﺎن ﻋﺎر ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺷﻬﺮی ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
17ﺑﻪ اﯾﻤﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﻮن اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪ اﺳﺤﺎق را ﮔﺬراﻧﯿﺪ و آﻧﮑﻪ وﻋﺪهﻫﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺴﺮ
ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد 18ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ "ﻧﺴﻞ ﺗﻮ ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ".
19ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻘﯿﻦ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻗﺎدر ﺑﺮ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﯿﺪن از اﻣﻮات اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او را در ﻣﺜﻠﯽ از
اﻣﻮات ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺖ.
20ﺑﻪ اﯾﻤﺎن اﺳﺤﺎق ﻧﯿﺰ ﯾﻌﻘﻮب و ﻋﯿﺴﻮ را در اﻣﻮر آﯾﻨﺪه ﺑﺮﮐﺖ داد.
21ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﯾﻌﻘﻮب در وﻗﺖ ﻣﺮدن ﺧﻮد ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﺮﮐﺖ داد و ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻋﺼﺎی ﺧﻮد ﺳﺠﺪه ﮐﺮد.
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22ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﯾﻮﺳﻒ در ﺣﯿﻦ وﻓﺎت ﺧﻮد از ﺧﺮوج ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺧﺒﺎر ﻧﻤﻮد و درﺑﺎره
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺧﻮد وﺻﯿﺖ ﮐﺮد.
23ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻮن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ واﻟﺪﯾﻨﺶ او را ﻃﻔﻠﯽ ﺟﻤﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و
از ﺣﮑﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
24ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪ اﺑﺎ ﻧﻤﻮد از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد25 .و
ذﻟﯿﻞ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﺪا را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهﺗﺮ داﺷﺖ از آﻧﮑﻪ ﻟﺬت اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﺑﺒﺮد26 .و ﻋﺎر ﻣﺴﯿﺢ
را دوﻟﺘﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺧﺰاﺋﻦ ﻣﺼﺮ ﭘﻨﺪاﺷﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺠﺎزات ﻧﻈﺮ ﻣﯽداﺷﺖ27 .ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﺼﺮ
را ﺗﺮک ﮐﺮد و از ﻏﻀﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن آن ﻧﺎدﯾﺪه را ﺑﺪﯾﺪ اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪ28 .ﺑﻪ اﯾﻤﺎن
ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ و ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺧﻮن را ﺑﻌﻤﻞ آورد ﺗﺎ ﻫﻼکﮐﻨﻨﺪه ﻧﺨﺴﺘﺰادﮔﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن دﺳﺖ ﻧﮕﺬارد.
29ﺑﻪ اﯾﻤﺎن از ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ واﻫﻞ ﻣﺼﺮ ﻗﺼﺪ آن ﮐﺮده ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ.
30ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺣﺼﺎر ارﯾﺤﺎ ﭼﻮن ﻫﻔﺖ روز آن را ﻃﻮاف ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﺘﺎد.
31ﺑﻪ اﯾﻤﺎن راﺣﺎب ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﺻﯿﺎن ﻫﻼک ﻧﺸﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد.
32و دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ وﻗﺖ ﻣﺮا ﮐﻔﺎف ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﺟﺪﻋﻮن و ﺑﺎراق و ﺷﻤﺸﻮن و
ﯾﻔﺘﺎح و داود و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ و اﻧﺒﯿﺎ اﺧﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﻢ33 .ﮐﻪ از اﯾﻤﺎن ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و وﻋﺪهﻫﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و دﻫﺎن ﺷﯿﺮان را ﺑﺴﺘﻨﺪ 34ﺳﻮرت آﺗﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ و از دم
ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪﻧﺪ و از ﺿﻌﻒ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و در ﺟﻨﮓ ﺷﺠﺎع ﺷﺪﻧﺪ و ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﻏﺮﺑﺎ را
ﻣﻨﻬﺰم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ35 .زﻧﺎن ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺘﯽ ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻟﮑﻦ دﯾﮕﺮان ﻣﻌﺬب ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻼﺻﯽ
را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ36 .و دﯾﮕﺮان از اﺳﺘﻬﺰاﻫﺎ و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ از ﺑﻨﺪﻫﺎ و
زﻧﺪان آزﻣﻮده ﺷﺪﻧﺪ37 .ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اره دوﭘﺎره ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﻣﻘﺘﻮل ﮔﺸﺘﻨﺪ .در ﭘﻮﺳﺘﻬﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﺑﺰﻫﺎ ﻣﺤﺘﺎج و ﻣﻈﻠﻮم و ذﻟﯿﻞ و آواره ﺷﺪﻧﺪ38 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺟﻬﺎن ﻻﯾﻖ اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮد در ﺻﺤﺮاﻫﺎ و ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﻣﻐﺎرهﻫﺎ و ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺸﺘﻨﺪ.
39ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻤﺎن ﺷﻬﺎدت داده ﺷﺪﻧﺪ وﻋﺪه را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ40 .زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﺮای
ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺪون ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺮ ﺷﺎﻫﺪان را ﮔﺮداﮔﺮد ﺧﻮد دارﯾﻢ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮔﺮان و

ﮔﻨﺎﻫﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺳﺨﺖ ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ دور ﺑﮑﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺻﺒﺮ در آن ﻣﯿﺪان ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﺪوﯾﻢ2 .و ﺑﻪﺳﻮی ﭘﯿﺸﻮا و ﮐﺎﻣﻞﮐﻨﻨﺪه اﯾﻤﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ آن ﺧﻮﺷﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ او ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷﻤﺮده ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺻﻠﯿﺐ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﺨﺖ
ﺧﺪا ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ3 .ﭘﺲ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ در او ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺑﻪ او
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﻣﺒﺎدا در ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﺿﻌﻒ ﮐﺮده ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ4 .ﻫﻨﻮز در ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺧﻮن
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ5 .و ﻧﺼﯿﺤﺘﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻮن ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
"ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺗﺄدﯾﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮار ﻣﺸﻤﺎر و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از او ﺳﺮزﻧﺶ ﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺘﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﻮ6 .زﯾﺮا
ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻘﺒﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽزﻧﺪ".
7اﮔﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﺄدﯾﺐ ﺷﻮﯾﺪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﺪام ﭘﺴﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﺪرش او را ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﮑﻨﺪ؟ 8ﻟﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﯽﺗﺄدﯾﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از آن ﺑﻬﺮه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ
ﺣﺮامزادﮔﺎﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﭘﺴﺮان9 .و دﯾﮕﺮ ﭘﺪران ﺟﺴﻢ ﺧﻮد را وﻗﺘﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و
اﯾﺸﺎن را اﺣﺘﺮام ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ آﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﭘﺪر روﺣﻬﺎ را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺷﻮﯾﻢ؟ 10زﯾﺮا ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺻﻮاﺑﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﺎ را ﺗﺄدﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ﻟﮑﻦ او ﺑﺠﻬﺖ ﻓﺎﯾﺪه ﺗﺎ ﺷﺮﯾﮏ
ﻗﺪوﺳﯿﺖ او ﮔﺮدﯾﻢ11 .ﻟﮑﻦ ﻫﺮ ﺗﺄدﯾﺐ در ﺣﺎل ﻧﻪ از ﺧﻮﺷﯿﻬﺎ ﺑﻠﮑﻪ از دردﻫﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ در آﺧﺮ
ﻣﯿﻮه ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن رﯾﺎﺿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد12 .ﻟﻬﺬا دﺳﺘﻬﺎی اﻓﺘﺎده و
زاﻧﻮﻫﺎی ﺳﺴﺖ ﺷﺪه را اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ13 .و ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد راﻫﻬﺎی راﺳﺖ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻟﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﺪ.
14و در ﭘﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ و ﺗﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻐﯿﺮ از آن ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ
دﯾﺪ15 .و ﻣﺘﺮﺻﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ از ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد و رﯾﺸﻪ ﻣﺮارت ﻧﻤﻮ ﮐﺮده اﺿﻄﺮاب
ﺑﺎر آورد و ﺟﻤﻌﯽ از آن آﻟﻮده ﮔﺮدﻧﺪ16 .ﻣﺒﺎدا ﺷﺨﺼﯽ زاﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯽﻣﺒﺎﻻت ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺴﻮ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻃﻌﺎﻣﯽ ﻧﺨﺴﺘﺰادﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺧﺖ17 .زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
وارث ﺑﺮﮐﺖ ﺷﻮد ﻣﺮدود ﮔﺮدﯾﺪ )زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﻨﻤﻮد( ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ اﺷﮑﻬﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی آن
ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ.
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18زﯾﺮا ﺗﻘﺮب ﻧﺠﺴﺘﻪاﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻟﻤﺲ ﮐﺮد و ﺑﻪ آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ
و ﻇﻠﻤﺖ و ﺑﺎد ﺳﺨﺖ19 .و ﻧﻪ ﺑﻪ آواز ﮐﺮﻧﺎ و ﺻﺪای ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آن
ﮐﻼم دﯾﮕﺮ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﻮد20 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ آن ﻗﺪﻏﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻮه
را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺰه زده ﺷﻮد21 .و آن رؤﯾﺖ ﺑﺤﺪی ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ
"ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺗﺮﺳﺎن و ﻟﺮزاﻧﻢ22 ".ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﺮب ﺟﺴﺘﻪاﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﻞ ﺻﻬﯿﻮن و ﺷﻬﺮ ﺧﺪای ﺣﯽ ﯾﻌﻨﯽ اورﺷﻠﯿﻢ
ﺳﻤﺎوی و ﺑﻪ ﺟﻨﻮد ﺑﯽﺷﻤﺎره از ﻣﺤﻔﻞ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن.
23و ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﺨﺴﺘﺰادﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﻣﮑﺘﻮﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪای داور ﺟﻤﯿﻊ و ﺑﻪ ارواح ﻋﺎدﻻن ﻣﮑﻤﻞ
24و ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮن ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﮑﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ از ﺧﻮن
ﻫﺎﺑﯿﻞ.
25زﻧﻬﺎر از آﻧﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ رو ﻣﮕﺮداﻧﯿﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ رو ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ اﮔﺮ از او ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ روﮔﺮداﻧﯿﻢ؟ 26ﮐﻪ آواز او در آن وﻗﺖ زﻣﯿﻦ را ﺟﻨﺒﺎﯾﻨﺪ ﻟﮑﻦ اﻵن وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﮐﻪ
"ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ زﻣﯿﻦ ﺑﻠﮑﻪ آﺳﻤﺎن را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻢ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪ27 ".و اﯾﻦ ﻗﻮل او ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ
دﯾﮕﺮ اﺷﺎره اﺳﺖ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
28ﭘﺲ ﭼﻮن ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﺷﮑﺮ ﺑﺠﺎ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﻮع و ﺗﻘﻮا
ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ29 .زﯾﺮا ﺧﺪای ﻣﺎ آﺗﺶ ﻓﺮوﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ.

13

ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮادراﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ 2و از ﻏﺮﯾﺐﻧﻮازی ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺸﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ آن

ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را ﺿﯿﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ3 .اﺳﯿﺮان را ﺑﺨﺎﻃﺮ آرﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺰﻧﺪان اﯾﺸﺎن و
ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن را ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﺟﺴﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
4ﻧﮑﺎح ﺑﻪ ﻫﺮ وﺟﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﺘﺮش ﻏﯿﺮﻧﺠﺲ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺎﺳﻘﺎن و زاﻧﯿﺎن را ﺧﺪا داوری
ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد5 .ﺳﯿﺮت ﺷﻤﺎ از ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻘﺮه ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دارﯾﺪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او
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ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ "ﺗﻮ را ﻫﺮﮔﺰ رﻫﺎ ﻧﮑﻨﻢ و ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد6 ".ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ دﻟﯿﺮی ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ
"ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺪدﮐﻨﻨﺪه ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺗﺮﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟"
7ﻣﺮﺷﺪان ﺧﻮد را ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ دارﯾﺪ و اﻧﺠﺎم ﺳﯿﺮت اﯾﺸﺎن
را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮده ﺑﻪ اﯾﻤﺎن اﯾﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ8 .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ دﯾﺮوز و اﻣﺮوز و ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﻫﻤﺎن
اﺳﺖ.
9از ﺗﻌﻠﯿﻤﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻏﺮﯾﺐ از ﺟﺎ ﺑﺮده ﻣﺸﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ
اﺳﺘﻮار ﺷﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮراﮐﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ.
10ﻣﺬﺑﺤﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖﮔﺬاران آن ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺎزت ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﺨﻮرﻧﺪ11 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺟﺴﺪﻫﺎی آن ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺧﻮن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد ﺑﯿﺮون از
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد12 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮون دروازه
ﻋﺬاب ﮐﺸﯿﺪ13 .ﻟﻬﺬا ﻋﺎر او را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻪﺳﻮی او ﺑﺮوﯾﻢ14 .زاﻧﺮو ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺷﻬﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ آﯾﻨﺪه را ﻃﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﯿﻢ15 .ﭘﺲ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺴﺒﯿﺢ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ
ﯾﻌﻨﯽ ﺛﻤﺮه ﻟﺒﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ او ﻣﻌﺘﺮف ﺑﺎﺷﻨﺪ.
16ﻟﮑﻦ از ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و ﺧﯿﺮات ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺸﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ راﺿﯽ اﺳﺖ.
17ﻣﺮﺷﺪان ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ و اﻧﻘﯿﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
18ﺑﺮای ﻣﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﺎ را ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﯿﺮ ﺧﺎﻟﺺ دارﯾﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﻫﺮ اﻣﺮ
رﻓﺘﺎر ﻧﯿﮑﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ19 .و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻟﺘﻤﺎس دارم ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﺎز آورده ﺷﻮم.
20ﭘﺲ ﺧﺪای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﺎن اﻋﻈﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮن ﻋﻬﺪ
اﺑﺪی از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ 21ﺷﻤﺎ را در ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮداﻧﺎد ﺗﺎ اراده او را ﺑﺠـﺎ آورﯾـﺪ و
آﻧﭽﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ او ﺑﺎﺷﺪ در ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ او را ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺟﻼل ﺑﺎد.
آﻣﯿﻦ.
22ﻟﮑﻦ ای ﺑﺮادران از ﺷﻤﺎ اﻟﺘﻤﺎس دارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم ﻧﺼﯿﺤﺖآﻣﯿﺰ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﯾﺪ زﯾﺮا
ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪام23 .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻣﺎ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ زود آﯾﺪ ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق او ﺷﻤﺎ را ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
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24ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺷﺪان ﺧﻮد و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ را ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
25ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ را ﻓﯿﺾ ﺑﺎد .آﻣﯿﻦ.
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رﺳﺎﻟﻪ ﯾﻌﻘﻮب
1

ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ ﻏﻼم ﺧﺪا و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ دوازده ﺳﺒﻂ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ.
2ای ﺑﺮادران ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷﯽ داﻧﯿﺪ3 .ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺘﺤﺎن اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺻﺒﺮ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ4 .ﻟﮑﻦ ﺻﺒﺮ را ﻋﻤﻞ ﺗﺎم ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻞ و
ﺗﻤﺎم ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﺤﺘﺎج ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ5 .و اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺆال ﺑﮑﻨﺪ از
ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ را ﺑﻪ ﺳﺨﺎوت ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ او داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ6 .ﻟﮑﻦ ﺑﻪ
اﯾﻤﺎن ﺳﺆال ﺑﮑﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺷﮏ ﻧﮑﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﺮﮐﻪ ﺷﮏ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮج درﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎد راﻧﺪه و
ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻣﯽﺷﻮد7 .زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﮔﻤﺎن ﻧﺒﺮد ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ8 .ﻣﺮد دودل در
ﺗﻤﺎم رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ9 .ﻟﮑﻦ ﺑﺮادر ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاﻓﺮازی ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ10 .و دوﻟﺘﻤﻨﺪ از
ﻣﺴﮑﻨﺖ ﺧﻮد زﯾﺮا ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﻋﻠﻒ در ﮔﺬر اﺳﺖ11 .از آﻧﺮو ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﺎ ﮔﺮﻣﯽ ﻃﻠﻮع ﮐﺮده ﻋﻠﻒ را
ﺧﺸﮑﺎﻧﯿﺪ و ﮔﻠﺶ ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﺘﺎده ﺣﺴﻦ ﺻﻮرﺗﺶ زاﯾﻞ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﺨﺺ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ در
راﻫﻬﺎی ﺧﻮد ﭘﮋﻣﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
12ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن آزﻣﻮده ﺷﺪ آن ﺗﺎج ﺣﯿﺎﺗﯽ را ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺎن ﺧﻮد وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ13 .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﭼﻮن در ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﺘﺪ ﻧﮕﻮﯾﺪ
"ﺧﺪا ﻣﺮا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ" زﯾﺮا ﺧﺪا ﻫﺮﮔﺰ از ﺑﺪﯾﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و او ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
14ﻟﮑﻦ ﻫﺮﮐﺲ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽاﻓﺘﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﻮت وی او را ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزد15 .ﭘﺲ
ﺷﻬﻮت آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪه ﮔﻨﺎه را ﻣﯽزاﯾﺪ و ﮔﻨﺎه ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه ﻣﻮت را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ16 .ای ﺑﺮادران
ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ﮔﻤﺮاه ﻣﺸﻮﯾﺪ! 17ﻫﺮ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﮑﻮ و ﻫﺮ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد از
ﭘﺪر ﻧﻮرﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺰد او ﻫﯿﭻ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺳﺎﯾﻪ ﮔﺮدش ﻧﯿﺴﺖ18 .او ﻣﺤﺾ اراده ﺧﻮد ﻣﺎ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻠﻤﻪ
ﺣﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﺎ ﭼﻮن ﻧﻮﺑﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت او ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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19ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ﻫﺮﮐﺲ در ﺷﻨﯿﺪن ﺗﻨﺪ و در ﮔﻔﺘﻦ آﻫﺴﺘﻪ و در ﺧﺸﻢ
ﺳﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ20 .زﯾﺮا ﺧﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽآورد21 .ﭘﺲ ﻫﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ و اﻓﺰوﻧﯽ ﺷﺮ
را دور ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﮐﻼم ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت
ﺑﺨﺸﺪ22 .ﻟﮑﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻼم ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﻨﺪ23 .زﯾﺮا اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﮐﻼم را ﺑﺸﻨﻮد و ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ﺷﺨﺼﯽ را ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را در آﯾﻨﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮد24 .زﯾﺮا
ﺧﻮد را ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و رﻓﺖ و ﻓﻮرا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد25 .ﻟﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﮐﺎﻣﻞ آزادی ﭼﺸﻢ دوﺧﺖ و در آن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ او ﭼﻮن ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻓﺮاﻣﻮﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻨﻨﺪه
ﻋﻤﻞ ﭘﺲ او در ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد26 .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪه ﺧﺪا اﺳﺖ
و ﻋﻨﺎن زﺑﺎن ﺧﻮد را ﻧﮑﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ دل ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ ﭘﺮﺳﺘﺶ او ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ27 .ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺻﺎف و
ﺑﯽﻋﯿﺐ ﻧﺰد ﺧﺪا و ﭘﺪر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮهزﻧﺎن را در ﻣﺼﯿﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﻔﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را از
آﻻﯾﺶ دﻧﯿﺎ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ.

2

ای ﺑﺮادران ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ رب اﻟﺠﻼل را ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﺑﯿﻨﯽ

ﻣﺪارﯾﺪ2 .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺮی زرﯾﻦ و ﻟﺒﺎس ﻧﻔﯿﺲ داﺧﻞ ﺷﻮد و ﻓﻘﯿﺮی ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎک ﻧﺎﭘﺎک درآﯾﺪ3 .و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮔﻮﯾﯿﺪ "اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻨﺸﯿﻦ" و ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮ
ﮔﻮﯾﯿﺪ "ﺗﻮ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﺎ زﯾﺮ ﭘﺎیاﻧﺪاز ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻦ4 ".آﯾﺎ در ﺧﻮد ﻣﺘﺮدد ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و داوران
ﺧﯿﺎﻻت ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ؟ 5ای ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ .آﯾﺎ ﺧﺪا ﻓﻘﯿﺮان اﯾﻦ ﺟﻬﺎن را ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ دوﻟﺘﻤﻨﺪ در اﯾﻤﺎن و وارث آن ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺎن ﺧﻮد وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ؟ 6ﻟﮑﻦ
ﺷﻤﺎ ﻓﻘﯿﺮ را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮدهاﯾﺪ .آﯾﺎ دوﻟﺘﻤﻨﺪان ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺘﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را در ﻣﺤﮑﻤﻪﻫﺎ
ﻧﻤﯽﮐﺸﻨﺪ؟ 7آﯾﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آن ﻧﺎم ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻔﺮ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
8اﻣﺎ اﮔﺮ آن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﺘﺎب ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ﯾﻌﻨـﯽ "ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧـﻮد را ﻣﺜﻞ
ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎ" ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ9 .ﻟﮑﻦ اﮔﺮ ﻇﺎﻫﺮﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﺧﻄﺎﮐﺎری ﻣﻠﺰم ﻣﯽﺳﺎزد10 .زﯾﺮا ﻫﺮﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻧﮕﺎه دارد و در ﯾﮏ ﺟﺰو ﺑﻠﻐﺰد ﻣﻠﺰم ﻫﻤﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ11 .زﯾﺮا او ﮐﻪ ﮔﻔﺖ "زﻧﺎ ﻣﮑﻦ" ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ "ﻗﺘﻞ ﻣﮑﻦ ".ﭘﺲ ﻫﺮﭼﻨﺪ زﻧﺎ ﻧﮑﻨﯽ اﮔﺮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮدی
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از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮدی12 .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﯿﺪ و ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن داوری
ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ آزادی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ13 .زﯾﺮا آن داوری ﺑﯽرﺣﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﺣﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و
رﺣﻢ ﺑﺮ داوری ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
14ای ﺑﺮادران ﻣﻦ ﭼﻪ ﺳﻮد دارد اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻮﯾﺪ "اﯾﻤﺎن دارم" وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺪارد؟ آﯾﺎ
اﯾﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ؟ 15ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺮادری ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮی ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﻣﺤﺘﺎج ﺧﻮراک روزﯾﻨﻪ
ﺑﺎﺷﺪ 16و ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻮﯾﺪ "ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮوﯾﺪ و ﮔﺮم و ﺳﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ" ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺑﺪن را
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ ﭼﻪ ﻧﻔﻊ دارد؟ 17ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺰ اﮔﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﺪارد در ﺧﻮد ﻣﺮده اﺳﺖ18 .ﺑﻠﮑﻪ
ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ "ﺗﻮ اﯾﻤﺎن داری و ﻣﻦ اﻋﻤﺎل دارم .اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻤﺎ و ﻣﻦ
اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را از اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد19 ".ﺗﻮ اﯾﻤﺎن داری ﮐﻪ ﺧﺪا واﺣﺪ اﺳﺖ؟ ﻧﯿﮑﻮ
ﻣﯽﮐﻨﯽ! ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ و ﻣﯽﻟﺮزﻧﺪ! 20و ﻟﯿﮑﻦ ای ﻣﺮد ﺑﺎﻃﻞ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
اﯾﻤﺎن ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؟
21آﯾﺎ ﭘﺪر ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻧﺸﺪ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد اﺳﺤﺎق را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه
ﮔﺬراﻧﯿﺪ؟ 22ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﺎ اﻋﻤﺎل او ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و اﯾﻤﺎن از اﻋﻤﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدﯾﺪ23 .و آن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺗﻤﺎم ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آورد و ﺑﺮای او ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪ" و
دوﺳﺖ ﺧﺪا ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ24 .ﭘﺲ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از اﻋﻤﺎل ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ از اﯾﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ.
25و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﺎ راﺣﺎب ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻧﯿﺰ از اﻋﻤﺎل ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻧﺸﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺻﺪان را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ
راﻫﯽ دﯾﮕﺮ رواﻧﻪ ﻧﻤﻮد؟ 26زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺪن ﺑﺪون روح ﻣﺮده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻤﺎن ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺰ
ﻣﺮده اﺳﺖ.

3

ای ﺑﺮادران ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻠﻢ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ داوری ﺳﺨﺖﺗﺮ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ2 .زﯾﺮا ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﻟﻐﺰﯾﻢ .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﻠﻐﺰد او ﻣﺮد ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻨﺎن ﺗﻤﺎم ﺟﺴﺪ ﺧﻮد را ﺑﮑﺸﺪ3 .و اﯾﻨﮏ ﻟﮕﺎم را ﺑﺮ دﻫﺎن اﺳﺒﺎن ﻣﯽزﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﯿﻊ ﻣﺎ ﺷﻮﻧﺪ
و ﺗﻤﺎم ﺑﺪن آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ4 .اﯾﻨﮏ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻘﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ و از ﺑﺎدﻫﺎی ﺳﺨﺖ راﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﻟﮑﻦ ﺑﺎ ﺳﮑﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ اراده ﻧﺎﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد5 .ﻫﻤﭽﻨﺎن زﺑﺎن

ﮐﺘﺎب ﯾﻌﻘﻮب  /ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

1760

ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺒﺮآﻣﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .اﯾﻨﮏ آﺗﺶ ﮐﻤﯽ ﭼﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ را
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ6 .و زﺑﺎن آﺗﺸﯽ اﺳﺖ! آن ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺎراﺳﺘﯽ در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﻣﺎ زﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن را
ﻣﯽآﻻﯾﺪ و داﯾﺮه ﮐﺎﺋﻨﺎت را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و از ﺟﻬﻨﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد!
7زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ از وﺣﻮش و ﻃﯿﻮر و ﺣﺸﺮات و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺤﺮی از ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن رام
ﻣﯽﺷﻮد و رام ﺷﺪه اﺳﺖ8 .ﻟﮑﻦ زﺑﺎن را ﮐﺴﯽ از ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رام ﮐﻨﺪ .ﺷﺮارﺗﯽ ﺳﺮﮐﺶ و ﭘﺮ از
زﻫﺮ ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ! 9ﺧﺪا و ﭘﺪر را ﺑﻪ آن ﻣﺘﺒﺎرک ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮدﻣﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺪا
آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﻟﻌﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ10 .از ﯾﮏ دﻫﺎن ﺑﺮﮐﺖ و ﻟﻌﻨﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ! ای ﺑﺮادران ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد11 .آﯾﺎ ﭼﺸﻤﻪ از ﯾﮏ ﺷﮑﺎف آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺷﻮر ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزد؟ 12ﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد
ای ﺑﺮادران ﻣﻦ ﮐﻪ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ زﯾﺘﻮن ﯾﺎ درﺧﺖ ﻣﻮ اﻧﺠﯿﺮ ﺑﺎر آورد؟ و ﭼﺸﻤﻪ ﺷﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آب
ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎزد.
13ﮐﯿﺴﺖ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺣﮑﯿﻢ و ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺲ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را از ﺳﯿﺮت ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ
ﺗﻮاﺿﻊ ﺣﮑﻤﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺴﺎزد14 .ﻟﮑﻦ اﮔﺮ در دل ﺧﻮد ﺣﺴﺪ ﺗﻠﺦ و ﺗﻌﺼﺐ دارﯾﺪ ﻓﺨﺮ ﻣﮑﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺿﺪ
ﺣﻖ دروغ ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ15 .اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ از ﺑﺎﻻ ﻧﺎزل ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ دﻧﯿﻮی و ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ16 .زﯾﺮا
ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺪ و ﺗﻌﺼﺐ اﺳﺖ در آﻧﺠﺎ ﻓﺘﻨﻪ و ﻫﺮ اﻣﺮ زﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ17 .ﻟﮑﻦ آن ﺣﮑﻤﺖ
ﮐﻪ از ﺑﺎﻻ اﺳﺖ اول ﻃﺎﻫﺮ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ و ﻣﻼﯾﻢ و ﻧﺼﯿﺤﺖﭘﺬﯾﺮ و ﭘﺮ از رﺣﻤﺖ و ﻣﯿﻮهﻫﺎی
ﻧﯿﮑﻮ و ﺑﯽﺗﺮدد و ﺑﯽرﯾﺎ18 .و ﻣﯿﻮه ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﻌﻤﻞ
ﻣﯽآورﻧﺪ.

4

از ﮐﺠﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮕﻬﺎ و از ﮐﺠﺎ ﻧﺰاﻋﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﻪ از ﻟﺬتﻫﺎی

ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در اﻋﻀﺎی ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ 2ﻃﻤﻊ ﻣﯽورزﯾﺪ و ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺣﺴﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آرﯾﺪ و ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺪارﯾﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺳﺆال ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ 3و
ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﺪ از اﯾﻨﺮو ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺑﺪ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﻟﺬات ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
4ای زاﻧﯿﺎت آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ دﻧﯿﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﺧﺪاﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ دوﺳﺖ
دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ﮔﺮدد5 .آﯾﺎ ﮔﻤﺎن دارﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ روﺣﯽﮐﻪ او را در ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ
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ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮت ﺑﺮ ﻣﺎ اﺷﺘﯿﺎق دارد؟ 6ﻟﯿﮑﻦ او ﻓﯿﺾ زﯾﺎده ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﺧﺪا
ﻣﺘﮑﺒﺮان را ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﺮوﺗﻨﺎن را ﻓﯿﺾ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ".
7ﭘﺲ ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ اﺑﻠﯿﺲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺷﻤﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰد8 .و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﺮب
ﺟﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎزﯾﺪ ای ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران و دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﺎک
ﮐﻨﯿﺪ ای دودﻻن9 .ﺧﻮد را ﺧﻮار ﺳﺎزﯾﺪ و ﻧﺎﻟﻪ و ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺧﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻢ و ﺧﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻏﻢ ﻣﺒﺪل ﺷﻮد10 .در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺳﺮاﻓﺮاز ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
11ای ﺑﺮادران ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺎﺳﺰا ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻮﯾﺪ و ﺑﺮ او ﺣﮑﻢ
ﮐﻨﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺣﮑﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﯽ ﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ داور ﻫﺴﺘﯽ12 .ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ و داور ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ رﻫﺎﻧﯿﺪن و ﻫﻼک
ﮐﺮدن ﻗﺎدر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد داوری ﻣﯽﮐﻨﯽ؟
13ﻫﺎن ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ "اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻓﻼن ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﯾﮏ
ﺳﺎل ﺑﺴﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد و ﺗﺠﺎرت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﻧﻔﻊ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد" 14و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا
ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد از آﻧﺮو ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﺑﺨﺎری ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ
ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟ 15ﺑﻪ ﻋﻮض آﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ "اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ و ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ16 ".اﻣﺎ اﻟﺤﺎل ﺑﻪ ﻋﺠﺐ ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺨﺮ ﺑﺪ اﺳﺖ17 .ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
ﮐﺮدن ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﻌﻤﻞ ﻧﯿﺎورد او را ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.

5

ﻫﺎن ای دوﻟﺘﻤﻨﺪان ﺑﺠﻬﺖ ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وارد ﻣﯽآﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪ و وﻟﻮﻟﻪ

ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ2 .دوﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﺳﺪ و رﺧﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺪﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد3 .ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺷﻤﺎ را زﻧﮓ ﻣﯽﺧﻮرد و
زﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﮔﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن آﺧﺮ
ﺧﺰاﻧﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪاﯾﺪ4 .اﯾﻨﮏ ﻣﺰد ﻋﻤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را دروﯾﺪهاﻧﺪ و ﺷﻤﺎ آن را ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ
ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورد و ﻧﺎﻟﻪﻫﺎی دروﮔﺮان ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎی رﺑﺎﻟﺠﻨﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ5 .ﺑﺮ روی
زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎز و ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را در ﯾﻮم ﻗﺘﻞ ﭘﺮوردﯾﺪ6 .ﺑﺮ ﻣﺮد ﻋﺎدل ﻓﺘﻮی'
دادﯾﺪ و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
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7ﭘﺲ ای ﺑﺮادران ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻨﮏ دﻫﻘﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺑﺮای
ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی زﻣﯿﻦ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎران اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ را ﺑﯿﺎﺑﺪ8 .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺒﺮ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﻗﻮی ﺳﺎزﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ9 .ای ﺑﺮادران از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﮑﻨﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ ﺷﻮد .اﯾﻨﮏ داور ﺑﺮ در اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ10 .ای ﺑﺮادران ﻧﻤﻮﻧﻪ زﺣﻤﺖ
و ﺻﺒﺮ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ از اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ11 .اﯾﻨﮏ ﺻﺎﺑﺮان را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و
ﺻﺒﺮ اﯾﻮب را ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ را داﻧﺴﺘﻪاﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﮐﺮﯾﻢ
اﺳﺖ.
12ﻟﮑﻦ اول ﻫﻤﻪ ای ﺑﺮادران ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﺨﻮرﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و ﻧﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﺳﻮﮔﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯽ ﻣﺒﺎدا در ﺗﺤﮑﻢ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ.
13اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺘﻼی ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ دﻋﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮود
ﺑﺨﻮاﻧﺪ14 .و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺸﯿﺸﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و او
را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ روﻏﻦ ﺗﺪﻫﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ15 .و دﻋﺎی اﯾﻤﺎن ﻣﺮﯾـﺾ را ﺷﻔـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﺨﺸﯿـﺪ و
ﺧﺪاوﻧـﺪ او را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ و اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ از او آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ16 .ﻧﺰد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﯿﺪ زﯾﺮا دﻋﺎی ﻣﺮد ﻋﺎدل در ﻋﻤﻞ
ﻗﻮت ﺑﺴﯿﺎر دارد17 .اﻟﯿﺎس ﻣﺮدی ﺑﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻮاس ﻣﺜﻞ ﻣﺎ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل دﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎران
ﻧﺒﺎرد و ﺗﺎ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﺒﺎرﯾﺪ18 .و ﺑﺎز دﻋﺎ ﮐﺮد و آﺳﻤﺎن ﺑﺎرﯾﺪ و زﻣﯿﻦ ﺛﻤﺮ ﺧﻮد را
روﯾﺎﻧﯿﺪ.
19ای ﺑﺮادران ﻣﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ از راﺳﺘﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد و ﺷﺨﺼﯽ او را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
20ﺑﺪاﻧﺪ ﻫﺮﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر را از ﺿﻼﻟﺖ راه او ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﺟﺎﻧﯽ را از ﻣﻮت رﻫﺎﻧﯿﺪه و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎر را
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
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رﺳﺎﻟﻪ اول ﭘﻄﺮس رﺳﻮل
1

ﭘﻄﺮس رﺳﻮل ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ در ﭘﻨﻄﺲ و ﻏﻼﻃﯿﻪ و

ﻗﭙﺪوﻗﯿﻪ و آﺳﯿﺎ و ﺑﻄﺎﻧﯿﻪ2 .ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺪای ﭘﺪر ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺲ روح ﺑﺮای اﻃﺎﻋﺖ
و ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺧﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ .ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻓﺰون ﺑﺎد.
3ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪا و ﭘﺪر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﺤﺴﺐ رﺣﻤﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﺎ را
ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ از ﻣﺮدﮔﺎن از ﻧﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﺮای اﻣﯿﺪ زﻧﺪه4 .ﺑﺠﻬﺖ ﻣﯿﺮاث
ﺑﯽﻓﺴﺎد و ﺑﯽآﻻﯾﺶ و ﻧﺎﭘﮋﻣﺮده ﮐﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در آﺳﻤﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ5 .ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﺪا
ﻣﺤﺮوس ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﺮای ﻧﺠﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در اﯾﺎم آﺧﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد6 .و در آن
وﺟﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺣﺎل اﻧﺪﮐﯽ از راه ﺿﺮورت در ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺤﺰون ﺷﺪهاﯾﺪ7 .ﺗﺎ
آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﻪ از ﻃﻼی ﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎ آزﻣﻮده ﺷﺪن در آﺗﺶ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﺒﯿﺢ و
ﺟﻼل و اﮐﺮام ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد در ﺣﯿﻦ ﻇﻬﻮر ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ8 .ﮐﻪ او را اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺪﯾﺪهاﯾﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
و اﻵن اﮔﺮﭼﻪ او را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻟﮑﻦ ﺑﺮ او اﯾﻤﺎن آورده وﺟﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﻣﯽای ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد و ﭘﺮ از ﺟﻼل اﺳﺖ9 .و اﻧﺠﺎم اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ.
10ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﺠﺎت اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺮر ﺑﻮد اﺧﺒﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺗﻔﺤﺺ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ11 .و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام و ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ روح ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ در اﯾﺸﺎن ﺑﻮد
از آن ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد ﭼﻮن از زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻘﺮر ﺑﻮد و ﺟﻼﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺷﻬﺎدت ﻣﯽداد 12و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻣﮑﺸﻮف ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در آن اﻣﻮری
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﮐﻨﻮن از آﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺸﺎرت دادهاﻧﺪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺘﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
13ﻟﻬﺬا ﮐﻤﺮ دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﻫﺸﯿﺎر ﺷﺪه اﻣﯿﺪ ﮐﺎﻣﻞ آن ﻓﯿﻀﯽ را ﮐﻪ در ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺪارﯾﺪ14 .و ﭼﻮن اﺑﻨﺎی اﻃﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺸﻮﯾﺪ ﺑﺪان
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ﺷﻬﻮاﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻣﯽداﺷﺘﯿﺪ15 .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺜﻞ آن ﻗﺪوس ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﺳﯿﺮت ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﺪ16 .زﯾﺮا ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ "ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺪوﺳﻢ".
17و ﭼﻮن او را ﭘﺪر ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻇﺎﻫﺮﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻋﻤﺎل ﻫﺮﮐﺲ داوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
ﭘﺲ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮﺑﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺮس ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ18 .زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ از ﺳﯿﺮت
ﺑﺎﻃﻠﯽ ﮐﻪ از ﭘﺪران ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻓﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ19 .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﭼﻮن
ﺧﻮن ﺑﺮه ﺑﯽﻋﯿﺐ و ﺑﯽداغ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ20 .ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﻨﯿﺎد ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪ ﻟﮑﻦ در زﻣﺎن آﺧﺮ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪ 21ﮐﻪ ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ او ﺷﻤﺎ ﺑﺮ آن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ او را از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ و او را
ﺟﻼل داد اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻤﺎن و اﻣﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.
22ﭼﻮن ﻧﻔﺴﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ راﺳﺘﯽ ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮادراﻧﻪ ﺑﯽرﯾﺎ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭘﺲ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را از دل ﺑﺸﺪت ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﺪ23 .از آﻧﺮو ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﻧﻪ از ﺗﺨﻢ ﻓﺎﻧﯽ
ﺑﻠﮑﻪ از ﻏﯿﺮﻓﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﮐﻪ زﻧﺪه و ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ24 .زﯾﺮا ﮐﻪ "ﻫﺮ ﺑﺸﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﯿﺎه اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﺟﻼل او ﭼﻮن ﮔﻞ ﮔﯿﺎه .ﮔﯿﺎه ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪ و ﮔﻠﺶ رﯾﺨﺖ25 .ﻟﮑﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ".و اﯾﻦ اﺳﺖ آن ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﺎرت داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

2

ﻟﻬﺬا ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﯿﻨﻪ و ﻫﺮ ﻣﮑﺮ و رﯾﺎ و ﺣﺴﺪ و ﻫﺮﻗﺴﻢ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮده.

2ﭼﻮن اﻃﻔﺎل ﻧﻮزاده ﻣﺸﺘﺎق ﺷﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ و ﺑﯽﻏﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ از آن ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻧﻤﻮ ﮐﻨﯿﺪ3 .اﮔﺮ
ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﭼﺸﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ.
4و ﺑﻪ او ﺗﻘﺮب ﺟﺴﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ آن ﺳﻨﮓ زﻧﺪه رد ﺷﺪه از ﻣﺮدم ﻟﮑﻦ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و
ﻣﮑﺮم5 .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮕﻬﺎی زﻧﺪه ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺎرت روﺣﺎﻧﯽ و ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪس ﺗﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺒﻮل ﺧﺪا را ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ6 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﻮب
اﺳﺖ ﮐﻪ "اﯾﻨﮏ ﻣﯽﻧﻬﻢ در ﺻﻬﯿﻮن ﺳﻨﮕﯽ ﺳﺮ زاوﯾﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻣﮑﺮم و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ وی اﯾﻤﺎن آورد
ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ".
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7ﭘﺲ ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ اﮐﺮام اﺳﺖ ﻟﮑﻦ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ "آن ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﺎران رد ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮ زاوﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪ" 8و "ﺳﻨﮓ ﻟﻐﺰش دﻫﻨﺪه و ﺻﺨﺮه ﻣﺼﺎدم" زﯾﺮا ﮐﻪ
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻼم ﻧﮑﺮده ﻟﻐﺰش ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.
9ﻟﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ و اﻣﺖ ﻣﻘﺪس و ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﺎص ﺧﺪا
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎﯾﻞ او را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻇﻠﻤﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
10ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺒﻮدﯾﺪ و اﻵن ﻗﻮم ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﺪ .آن وﻗﺖ از رﺣﻤﺖ ﻣﺤﺮوم اﻣﺎ اﻟﺤﺎل رﺣﻤﺖ ﮐﺮده
ﺷﺪهاﯾﺪ.
11ای ﻣﺤﺒﻮﺑﺎن اﺳﺘﺪﻋﺎ دارم ﮐﻪ ﭼﻮن ﻏﺮﯾﺒﺎن و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن از ﺷﻬﻮات ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ در
ﻧﺰاع ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ12 .و ﺳﯿﺮت ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻧﯿﮑﻮ دارﯾﺪ ﺗﺎ در ﻫﻤﺎن اﻣﺮی ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻞ ﺑﺪﮐﺎران ﺑﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮی ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ در روز ﺗﻔﻘﺪ ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
13ﻟﻬﺬا ﻫﺮ ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺸﺮی را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮاه ﭘﺎدﺷﺎه را ﮐﻪ ﻓﻮق ﻫﻤﻪ اﺳﺖ.
14و ﺧﻮاه ﺣﮑﺎم را ﮐﻪ رﺳﻮﻻن وی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺠﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﯿﺪن از ﺑﺪﮐﺎران و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران.
15زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ اراده ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﺧﻮد ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯽﻓﻬﻢ را ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
16ﻣﺜﻞ آزادﮔﺎن اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ آزادی ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮارت ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺪا17 .ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻣﺎن را اﺣﺘﺮام ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮادران را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه را اﺣﺘﺮام
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
18ای ﻧﻮﮐﺮان ﻣﻄﯿﻊ آﻗﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺮس و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺻﺎﻟﺤﺎن و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎن را ﺑﻠﮑﻪ
ﮐﺞﺧﻠﻘﺎن را ﻧﯿﺰ19 .زﯾﺮا اﯾﻦ ﺛﻮاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺠﻬﺖ ﺿﻤﯿﺮی ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﺧﺪا دارد در وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﻧﺎﺣﻖ زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ دردﻫﺎ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد20 .زﯾﺮا ﭼﻪ ﻓﺨﺮ دارد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮده
ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮرﯾﺪ و ﻣﺘﺤﻤﻞ آن ﺷﻮﯾﺪ .ﻟﮑﻦ اﮔﺮ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﻮده زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﺰد ﺧﺪا
ﺛﻮاب اﺳﺖ21 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻋﺬاب ﮐﺸﯿﺪ و ﺷﻤﺎ را
ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ در اﺛﺮ ﻗﺪﻣﻬﺎی وی رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ "22ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮد و ﻣﮑﺮ در زﺑﺎﻧﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﻧﺸﺪ23 ".ﭼﻮن او را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ دﺷﻨﺎم ﭘﺲ ﻧﻤﯽداد و ﭼﻮن ﻋﺬاب ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد
ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ داور ﻋﺎدل ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد24 .ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را در ﺑﺪن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮدار ﻣﺘﺤﻤﻞ
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ﺷﺪ ﺗﺎ از ﮔﻨﺎه ﻣﺮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻬﺎی او ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ25 .از آﻧﺮو ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﻤﺸﺪه ﺑﻮدﯾﺪ ﻟﮑﻦ اﻟﺤﺎل ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺒﺎن و اﺳﻘﻒ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ.

3

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ای زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﯿﻊ ﮐﻼم

ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﯿﺮت زﻧﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﺪون ﮐﻼم درﯾﺎﺑﺪ2 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺳﯿﺮت ﻃﺎﻫﺮ و ﺧﺪاﺗﺮس ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﻨﻨﺪ3 .و
ﺷﻤﺎ را زﯾﻨﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮی و ﻣﺘﺤﻠﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻃﻼ و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس4 .ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻗﻠﺒﯽ در ﻟﺒﺎس ﻏﯿﺮ ﻓﺎﺳﺪ روح ﺣﻠﯿﻢ و آرام ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺳﺖ5 .زﯾﺮا ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ زﻧﺎن
ﻣﻘﺪﺳﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را زﯾﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را
اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ6 .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎره ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﻣﻄﯿﻊ ﻣﯽﺑﻮد و او را آﻗﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺷﻤﺎ دﺧﺘﺮان او
ﺷﺪهاﯾﺪ اﮔﺮ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻫﯿﭻ ﺧﻮف ﺗﺮﺳﺎن ﻧﺸﻮﯾﺪ.
7و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ای ﺷﻮﻫﺮان ﺑﺎ ﻓﻄﺎﻧﺖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ ﻇﺮوف ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ زﻧﺎﻧﻪ و
اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﺘﺮم دارﯾﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ وارث ﻓﯿﺾ ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ دﻋﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
8ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﺮای و ﻫﻤﺪرد و ﺑﺮادر دوﺳﺖ و ﻣﺸﻔﻖ و ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ9 .و ﺑﺪی ﺑﻪ
ﻋﻮض ﺑﺪی و دﺷﻨﺎم ﺑﻪ ﻋﻮض دﺷﻨﺎم ﻣﺪﻫﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ ﺗﺎ وارث ﺑﺮﮐﺖ ﺷﻮﯾﺪ10 .زﯾﺮا "ﻫﺮﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺣﯿﺎت را دوﺳﺖ دارد و اﯾﺎم
ﻧﯿﮑﻮ ﺑﯿﻨﺪ زﺑﺎن ﺧﻮد را از ﺑﺪی و ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد را از ﻓﺮﯾﺐﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎز ﺑﺪارد 11از ﺑﺪی اﻋﺮاض ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﺑﻪﺟﺎ آورد ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﻄﻠﺒﺪ و آن را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ12 .از آﻧﺮو ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ﻋﺎدﻻن اﺳﺖ و ﮔﻮﺷﻬﺎی او ﺑﻪ ﺳﻮی دﻋﺎی اﯾﺸﺎن ﻟﮑﻦ روی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﺪﮐﺎران اﺳﺖ".
13و اﮔﺮ ﺑﺮای ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻏﯿﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺿﺮری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟ 14ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮای
ﻋﺪاﻟﺖ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪﯾﺪ ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ .ﭘﺲ از ﺧﻮف اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺳﺎن و ﻣﻀﻄﺮب ﻣﺸﻮﯾﺪ15 .ﺑﻠﮑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﯿﺢ را در دل ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻣﯿﺪی را ﮐﻪ
دارﯾﺪ از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﺪ او را ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﺣﻠﻢ و ﺗﺮس16 .و ﺿﻤﯿﺮ ﺧﻮد را ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺪارﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺮت ﻧﯿﮑﻮی ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﻃﻌﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ در ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖ
ﮐﺸﻨﺪ17 .زﯾﺮا اﮔﺮ اراده ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﻮدن و زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺑﺪﮐﺮدار
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ﺑﻮدن18 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﮏ ﺑﺎر زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎدﻟﯽ ﺑﺮای ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺗﺎ ﻣﺎ را
ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﯿﺎورد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﺟﺴﻢ ﻣﺮد ﻟﮑﻦ ﺑﺤﺴﺐ روح زﻧﺪه ﮔﺸﺖ19 .و ﺑﻪ آن روح ﻧﯿﺰ
رﻓﺖ و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ارواﺣﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ20 .ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻠﻢ
ﺧﺪا در اﯾﺎم ﻧﻮح اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻗﻠﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺸﺖ
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ آب ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ21 .ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ اﮐﻨﻮن ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ )ﻧﻪ دور ﮐﺮدن
ﮐﺜﺎﻓﺖ ﺟﺴﻢ ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺿﻤﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا( ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ22 .ﮐﻪ ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن رﻓﺖ و ﺑﺪﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﻗﺪرﺗﻬﺎ و ﻗﻮات ﻣﻄﯿﻊ او ﺷﺪهاﻧﺪ.

4

ﻟﻬﺬا ﭼﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺤﺴﺐ ﺟﺴﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺖ

ﻣﺴﻠﺢ ﺷﻮﯾﺪ زﯾﺮا آﻧﮑﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﺟﺴﻢ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪ از ﮔﻨﺎه ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ2 .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪ از آن
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋﻤﺮ را در ﺟﺴﻢ ﻧﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﺷﻬﻮات اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮاﻓﻖ اراده ﺧﺪا ﺑﺴﺮ ﺑﺮد3 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﻤﺮ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ اﻣﺖﻫﺎ و در ﻓﺠﻮر و ﺷﻬﻮات و ﻣﯽﮔﺴﺎری و
ﻋﯿﺎﺷﯽ و ﺑﺰﻣﻬﺎ و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯿﻬﺎی ﺣﺮام رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدن4 .و در اﯾﻦ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺮاف اوﺑﺎﺷﯽ ﻧﻤﯽﺷﺘﺎﺑﯿﺪ و ﺷﻤﺎ را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ5 .و اﯾﺸﺎن ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد
ﺑﺪو ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺮدﮔﺎن را داوری ﻧﻤﺎﯾﺪ6 .زﯾﺮا ﮐﻪ از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮدﮔﺎن
ﺑﺸﺎرت داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺮدم ﺑﺤﺴﺐ ﺟﺴﻢ ﺣﮑﻢ ﺷﻮد و ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﺪا ﺑﺤﺴﺐ روح
زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
7ﻟﮑﻦ اﻧﺘﻬﺎی ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺧﺮداﻧﺪﯾﺶ و ﺑﺮای دﻋﺎ ﻫﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ8 .و اول ﻫﻤﻪ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺸﺪت ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺜﺮت ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ9 .و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺪون
ﻫﻤﻬﻤﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ10 .و ﻫﺮﯾﮏ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در آن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ
وﮐﻼء اﻣﯿﻦ ﻓﯿﺾ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺪا11 .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﻮال ﺧﺪا ﺑﮕﻮﯾﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﻨﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺪو داده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮑﻨﺪ ﺗﺎ در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺪا ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﻼل
ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ او را ﺟﻼل و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﻫﺴﺖ آﻣﯿﻦ.
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12ای ﺣﺒﯿﺒﺎن ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ از اﯾﻦ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺑﺠﻬﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻤﺎ
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ13 .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻘﺪری ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ زﺣﻤﺎت ﻣﺴﯿﺢ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺧﺸﻨﻮد ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﻮر ﺟﻼل وی ﺷﺎدی و وﺟﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ14 .اﮔﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﻣﺴﯿﺢ
رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ روح ﺟﻼل و روح ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ آرام ﻣﯽﮔﯿﺮد15 .ﭘﺲ
زﻧﻬﺎر ﻫﯿﭻ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﭼﻮن ﻗﺎﺗﻞ ﯾﺎ دزد ﯾﺎ ﺷﺮﯾﺮ ﯾﺎ ﻓﻀﻮل ﻋﺬاب ﻧﮑﺸﺪ16 .ﻟﮑﻦ اﮔﺮ ﭼﻮن ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﻋﺬاب ﺑﮑﺸﺪ ﭘﺲ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ17 .زﯾﺮا اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
داوری از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺷﺮوع ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺷﺮوع آن از ﻣﺎﺳﺖ ﭘﺲ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا را
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ 18و اﮔﺮ ﻋﺎدل ﺑﻪ دﺷﻮاری ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ ﺑﯽدﯾﻦ و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﮐﺠﺎ
ﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ 19ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ اراده ﺧﺪا زﺣﻤﺖ ﮐﺸﻨﺪ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را در
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ اﻣﯿﻦ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.

5

ﭘﯿﺮان را در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ

زﺣﻤﺎت ﻣﺴﯿﺢ و ﺷﺮﯾﮏ در ﺟﻼﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺸﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ2 .ﮔﻠﻪ ﺧﺪا را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ
ﺑﭽﺮاﻧﯿﺪ و ﻧﻈﺎرت آن را ﺑﮑﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ زور ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪی و ﻧﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﺳﻮد ﻗﺒﯿﺢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ رﻏﺒﺖ.
3و ﻧﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﮔﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ4 .ﺗﺎ در وﻗﺘﯽﮐﻪ
رﺋﯿﺲ ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﺗﺎج ﻧﺎﭘﮋﻣﺮده ﺟﻼل را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
5ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ای ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻄﯿﻊ ﭘﯿﺮان ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮوﺗﻨﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ زﯾﺮا
ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺘﮑﺒﺮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮوﺗﻨﺎن را ﻓﯿﺾ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ6 .ﭘﺲ زﯾﺮ دﺳﺖ زورآور ﺧﺪا ﻓﺮوﺗﻨﯽ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺮاﻓﺮاز ﻧﻤﺎﯾﺪ7 .و ﺗﻤﺎم اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ وی واﮔﺬارﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ8 .ﻫﺸﯿﺎر و ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎ اﺑﻠﯿﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﻏﺮان ﮔﺮدش
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﻠﻌﺪ9 .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن اﺳﺘﻮار ﺷﺪه ﺑﺎ او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن آﮔﺎه
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ زﺣﻤﺎت ﺑﺮ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽآﯾﺪ.
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10و ﺧﺪای ﻫﻤﻪ ﻓﯿﻀﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﻼل اﺑﺪی ﺧﻮد در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را
ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﯿﺪن زﺣﻤﺘﯽ ﻗﻠﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ و اﺳﺘﻮار و ﺗﻮاﻧﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ11 .او را ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺟﻼل و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺑﺎد آﻣﯿﻦ.
12ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮاﻧﺲ ﮐﻪ او را ﺑﺮادر اﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻤﺎرم ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﻧﺼﯿﺤﺖ و
ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﻓﯿﺾ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻗﺎﺋﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ13 .ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ اﺳﺖ و ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﻗﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ14 .ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﺤﺒﺘﺎﻧﻪ ﺳﻼم
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺳﻼم ﺑﺎد آﻣﯿﻦ.
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رﺳﺎﻟﻪ دوم ﭘﻄﺮس رﺳﻮل
1

ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮس ﻏﻼم و رﺳﻮل ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ را ﺑﻪ

ﻣﺴﺎوی ﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ در ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪای ﻣﺎ و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه.
2ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻓﺰون ﺑﺎد.
3ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﻮت اﻟﻬﯿﻪ او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﯿﺎت و دﯾﻨﺪاری ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ او ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﻼل و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺧﻮد دﻋﻮت ﻧﻤﻮده4 .ﮐﻪ ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ آﻧﻬﺎ
وﻋﺪهﻫﺎی ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻟﻬﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و از
ﻓﺴﺎدی ﮐﻪ از ﺷﻬﻮت در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ.
5و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﺎل ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده در اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﻓﻀﯿﻠﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ6 .و در ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﻠﻢ
و در ﻋﻠﻢ ﻋﻔﺖ و در ﻋﻔﺖ ﺻﺒﺮ و در ﺻﺒﺮ دﯾﻨﺪاری7 .و در دﯾﻨﺪاری ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮادران و در ﻣﺤﺒﺖ
ﺑﺮادران ﻣﺤﺒﺖ را8 .زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻨﻬﺎ در ﺷﻤﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد و ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ در ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﺎﻫﻞ ﯾﺎ ﺑﯽﺛﻤﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ9 .زﯾﺮا ﻫﺮﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﺪارد ﮐﻮر و ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻈﺮ
اﺳﺖ و ﺗﻄﯿﻬﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ.
10ﻟﻬﺬا ای ﺑﺮادران ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﻋﻮت و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻟﻐﺰش ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد11 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺧﻮل در ﻣﻠﮑﻮت ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دوﻟﺘﻤﻨﺪی داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
12ﻟﻬﺬا از ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎد دادن ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ اﻣﻮر ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ورزﯾﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽداﻧﯿﺪ و
در آن راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ اﺳﺖ اﺳﺘﻮار ﻫﺴﺘﯿﺪ13 .ﻟﮑﻦ اﯾﻦ را ﺻﻮاب ﻣﯽداﻧﻢ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد آوری ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻢ14 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻦ
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﻣﺮا آﮔﺎﻫﺎﻧﯿﺪ15 .و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ
ﺷﻤﺎ در ﻫﺮوﻗﺖ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﻣﻮر را ﯾﺎد آورﯾﺪ16 .زﯾﺮا ﮐﻪ در ﭘﯽ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ
ﻧﺮﻓﺘﯿﻢ ﭼﻮن از ﻗﻮت و آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻤﺎ را اﻋﻼم دادﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ او را دﯾﺪه
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ﺑﻮدﯾﻢ17 .زﯾﺮا از ﺧﺪای ﭘﺪر اﮐﺮام و ﺟﻼل ﯾﺎﻓﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آوازی از ﺟﻼل ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
"اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﻣﻦ ﮐﻪ از وی ﺧﺸﻨﻮدم18 ".و اﯾﻦ آواز را ﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی در ﮐﻮه ﻣﻘﺪس
ﺑﻮدﯾﻢ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن آورده ﺷﺪ.
19و ﮐﻼم اﻧﺒﯿﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ در آن اﻫﺘﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﭼﺮاﻏﯽ
درﺧﺸﻨﺪه در ﻣﮑﺎن ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﺎ روز ﺑﺸﮑﺎﻓﺪ و ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ در دﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻃﻠﻮع ﮐﻨﺪ20 .و اﯾﻦ را
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺒﻮت ﮐﺘﺎب از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﻧﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ21 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺒﻮت ﺑﻪ اراده اﻧﺴﺎن
ﻫﺮﮔﺰ آورده ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس ﻣﺠﺬوب ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ.

2

ﻟﮑﻦ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم اﻧﺒﯿﺎی ﮐﺬﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﺬﺑﻪ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﻋﺘﻬﺎی ﻣﻬﻠﮏ را ﺧﻔﯿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و آن آﻗﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺧﺮﯾﺪ اﻧﮑﺎر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﻫﻼﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ2 .و ﺑﺴﯿﺎری ﻓﺠﻮر اﯾﺸﺎن را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺸﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻖ ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ3 .و از راه ﻃﻤﻊ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺟﻌﻠﯽ ﺷﻤﺎ
را ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻘﻮﺑﺖ اﯾﺸﺎن از ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻼﮐﺖ اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
4زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺪا ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻨﻤﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﻇﻠﻤﺖ ﺳﭙﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای داوری ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ5 .و ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﯾﻢ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻔﺮﻣﻮد ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﻮح واﻋﻆ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻪ ﻃﻮﻓﺎن را ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯽدﯾﻨﺎن آورد6 .و ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره را ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻧﻤﻮده ﺣﮑﻢ ﺑﻪ واژﮔﻮن ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﻋﺒﺮﺗﯽ ﺳﺎﺧﺖ7 .و ﻟﻮط ﻋﺎدل را ﮐﻪ از رﻓﺘﺎر ﻓﺎﺟﺮاﻧﻪ ﺑﯽدﯾﻨﺎن رﻧﺠﯿﺪه ﺑﻮد
رﻫﺎﻧﯿﺪ8 .زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﻋﺎدل در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده از آﻧﭽﻪ ﻣﯽدﯾﺪ و ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ دل ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺒﯿﺢ اﯾﺸﺎن ﻫﺮروزه رﻧﺠﯿﺪه ﻣﯽداﺷﺖ9 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎدﻻن را از ﺗﺠﺮﺑﻪ
رﻫﺎﯾﯽ دﻫﺪ و ﻇﺎﻟﻤﺎن را ﺗﺎ ﺑﻪ روز ﺟﺰا در ﻋﺬاب ﻧﮕﺎه دارد10 .ﺧﺼﻮﺻﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﻮات ﻧﺠﺎﺳﺖ
در ﭘﯽ ﺟﺴﻢ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪی را ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
اﯾﻨﻬﺎ ﺟﺴﻮر و ﻣﺘﮑﺒﺮﻧﺪ و از ﺗﻬﻤﺖزدن ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﻤﯽﻟﺮزﻧﺪ11 .و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﻗﺪرت و ﻗﻮت اﻓﻀﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻢ اﻓﺘﺮا ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ12 .ﻟﮑﻦ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻮن
ﮐﺘﺎب دوم ﭘﻄﺮس  /ﻓﺼﻞ دوم

1772

ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻏﯿﺮﻧﺎﻃﻖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﯿﺪ و ﻫﻼﮐﺖ ﻃﺒﻌﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ
و در ﻓﺴﺎد ﺧﻮد ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ13 .و ﻣﺰد ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺶ و ﻋﺸﺮت
ﯾﮏ روزه را ﺳﺮور ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻟﮑﻪﻫﺎ و ﻋﯿﺒﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺿﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﺤﺒﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻋﯿﺶ و
ﻋﺸﺮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ14 .ﭼﺸﻤﻬﺎی ﭘﺮ از زﻧﺎ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎه ﺑﺎزداﺷﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﮐﺴﺎن ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار را ﺑﻪ دام ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ اﺑﻨﺎی ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻃﻤﻊ رﯾﺎﺿﺖ
دادهاﻧﺪ15 .و راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را ﺗﺮک ﮐﺮده ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ و ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻦ ﺑﺼﻮر را ﮐﻪ ﻣﺰد ﻧﺎراﺳﺘﯽ را
دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ16 .ﻟﮑﻦ او از ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮد ﺗﻮﺑﯿﺦ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺎر ﮔﻨﮓ ﺑﻪ زﺑﺎن
اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻨﻄﻖ ﺷﺪه دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻧﺒﯽ را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﻤﻮد.
17اﯾﻨﻬﺎ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﺑﯽآب و ﻣﻪﻫﺎی راﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻇﻠﻤﺖ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ18 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﮑﺒﺮآﻣﯿﺰ و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از اﻫﻞ
ﺿﻼﻟﺖ ﺗﺎزه رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ در دام ﺷﻬﻮات ﺑﻪ ﻓﺠﻮر ﺟﺴﻤﯽ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ19 .و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آزادی
وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﻏﻼم ﻓﺴﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ او
ﻧﯿﺰ ﻏﻼم آن اﺳﺖ20 .زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ از آﻻﯾﺶ
دﻧﯿﻮی رﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﻣﻐﻠﻮب آن ﮔﺸﺘﻨﺪ اواﺧﺮ اﯾﺸﺎن از اواﯾﻞ ﺑﺪﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد21 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ راه ﻋﺪاﻟﺖ را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از داﻧﺴﺘﻦ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از آن ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ22 .ﻟﮑﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن راﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ "ﺳﮓ ﺑﻪ ﻗﯽ ﺧﻮد رﺟﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺧﻨﺰﯾﺮ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻏﻠﻄﯿﺪن در
ﮔﻞ".

3

اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ دوم را ای ﺣﺒﯿﺒﺎن اﻵن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺮدو دل ﭘﺎک

ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﻢ2 .ﺗﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ آرﯾﺪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﻣﻘﺪس ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و
ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه را ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻮﻻن ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪ.
3و ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﺎم آﺧﺮ ﻣﺴﺘﻬﺰﺋﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻬﺰا ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
وﻓﻖ ﺷﻬﻮات ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده 4ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ "ﮐﺠﺎﺳﺖ وﻋﺪه آﻣﺪن او؟ زﯾﺮا از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪران ﺑﻪ
ﺧﻮاب رﻓﺘﻨﺪ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮری ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ5 ".زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻤﺪا از
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اﯾﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮد و زﻣﯿﻦ از آب و ﺑﻪ آب ﻗﺎﺋﻢ ﮔﺮدﯾﺪ6 .و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻫﺮدو ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ آن وﻗﺖ ﺑﻮد در آب ﻏﺮق ﺷﺪه ﻫﻼک ﮔﺸﺖ7 .ﻟﮑﻦ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ اﻵن ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﮐﻼم ﺑﺮای آﺗﺶ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ﺗﺎ روز داوری و ﻫﻼﮐﺖ ﻣﺮدم ﺑﯽدﯾﻦ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
8ﻟﮑﻦ ای ﺣﺒﯿﺒﺎن اﯾﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ از ﺷﻤﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﻧﺰد ﺧﺪا ﭼﻮن ﻫﺰار ﺳﺎل
اﺳﺖ و ﻫﺰار ﺳﺎل ﭼﻮن ﯾﮏ روز9 .ﺧﺪاوﻧﺪ در وﻋﺪه ﺧﻮد ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﻼک ﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ
ﮔﺮاﯾﻨﺪ10 .ﻟﮑﻦ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻮن دزد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ در آن آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺪای ﻋﻈﯿﻢ زاﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ و زﻣﯿﻦ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن اﺳﺖ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
11ﭘﺲ ﭼﻮن ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﻫﺮ
ﺳﯿﺮت ﻣﻘﺪس و دﯾﻨﺪاری؟ 12و آﻣﺪن روز ﺧﺪا را اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﯿﺪ و آن را ﺑﺸﺘﺎﺑﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ در آن
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺮق ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﺣﺮارت ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ13 .وﻟﯽ
ﺑﺤﺴﺐ وﻋﺪه او ﻣﻨﺘﻈﺮ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ و زﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
14ﻟﻬﺬا ای ﺣﺒﯿﺒﺎن ﭼﻮن اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺰد او ﺑﯽداغ و
ﺑﯽﻋﯿﺐ در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﯾﺪ15 .و ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮادر ﺣﺒﯿﺐ ﻣﺎ
ﭘﻮﻟﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی داده ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺖ16 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎﯾﺮ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی
ﺧﻮد اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و
ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯽﻋﻠﻢ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار آﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺐ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ.
17ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ای ﺣﺒﯿﺒﺎن ﭼﻮن اﯾﻦ اﻣﻮر را از ﭘﯿﺶ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ
ﺑﯽدﯾﻨﺎن رﺑﻮده ﺷﺪه از ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ18 .ﺑﻠﮑﻪ در ﻓﯿﺾ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﻣﺎ
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺮﻗﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ او را از ﮐﻨﻮن ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺟﻼل ﺑﺎد .آﻣﯿﻦ.
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رﺳﺎﻟﻪ اول ﯾﻮﺣﻨﺎی رﺳﻮل
1

آﻧﭽﻪ از اﺑﺘﺪاء ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪه آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﯿﻢ

و دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎ ﻟﻤﺲ ﮐﺮد درﺑﺎره ﮐﻠﻤﻪ ﺣﯿﺎت2 .و ﺣﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و آن را دﯾﺪهاﯾﻢ و ﺷﻬﺎدت
ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﯿﻢ از ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺑﻮد و ﺑﺮﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ3 .از آﻧﭽﻪ دﯾﺪه
و ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﺷﻤﺎ را اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷﺮاﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .و اﻣﺎ ﺷﺮاﮐﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺪر و
ﺑﺎ ﭘﺴﺮش ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ4 .و اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد.
5و اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﮐﻪ از او ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﻮر اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ
ﻇﻠﻤﺖ در وی ﻫﺮﮔﺰ ﻧﯿﺴﺖ6 .اﮔﺮ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺷﺮاﮐﺖ دارﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻇﻠﻤﺖ ﺳﻠﻮک
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ7 .ﻟﮑﻦ اﮔﺮ در ﻧﻮر ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ او در
ﻧﻮر اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮاﮐﺖ دارﯾﻢ و ﺧﻮن ﭘﺴﺮ او ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺎ را از ﻫﺮ ﮔﻨﺎه ﭘﺎک ﻣﯽﺳﺎزد.
8اﮔﺮ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﺪارﯾﻢ ﺧﻮد را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و راﺳﺘﯽ در ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ9 .اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد
اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ او اﻣﯿﻦ و ﻋﺎدل اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﺑﯿﺎﻣﺮزد و ﻣﺎ را از ﻫﺮ ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﭘﺎک ﺳﺎزد10 .اﮔﺮ
ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ او را دروﻏﮕﻮ ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ و ﮐﻼم او در ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.

2

ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻨﺪ

ﺷﻔﯿﻌﯽ دارﯾﻢ ﻧﺰد ﭘﺪر ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﺎدل2 .و اوﺳﺖ ﮐﻔﺎره ﺑﺠﻬﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ و ﻧﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ
ﻓﻘﻂ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ3 .و از اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ اﮔﺮ اﺣﮑﺎم او را ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ.
4ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و اﺣﮑﺎم او را ﻧﮕﺎه ﻧﺪارد دروﻏﮕﻮﺳﺖ و در وی راﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ5 .ﻟﮑﻦ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم او را ﻧﮕﺎه دارد ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا در وی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
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در وی ﻫﺴﺘﯿﻢ6 .ﻫﺮﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در وی ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ او ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﻮد او ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﻠﻮک ﮐﻨﺪ.
7ای ﺣﺒﯿﺒﺎن ﺣﮑﻤﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ آن را از اﺑﺘﺪا داﺷﺘﯿﺪ و
ﺣﮑﻢ ﮐﻬﻨﻪ آن ﮐﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ8 .و ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻤﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ آن در وی و
در ﺷﻤﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ درﮔﺬر اﺳﺖ و ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻵن ﻣﯽدرﺧﺸﺪ.
9ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮر اﺳﺖ و از ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻧﻔﺮت دارد ﺗﺎ ﺣﺎل در ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ.
10و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻧﻮر ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ و ﻟﻐﺰش در وی ﻧﯿﺴﺖ11 .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
از ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻧﻔﺮت دارد در ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ راه ﻣﯽرود و ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﮐﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ.
12ای ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﻢ او آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
13ای ﭘﺪران ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ زﯾﺮا او را ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا اﺳﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ .ای ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺮﯾﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪهاﯾﺪ .ای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺪر را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ14 .ای
ﭘﺪران ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻢ زﯾﺮا او را ﮐﻪ از اﺑﺘﺪاﺳﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ .ای ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻢ از آن ﺟﻬﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﮐﻼم ﺧﺪا در ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺷﺮﯾﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ15 .دﻧﯿﺎ را و آﻧﭽﻪ در
دﻧﯿﺎﺳﺖ دوﺳﺖ ﻣﺪارﯾﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﻧﯿﺎ را دوﺳﺖ دارد ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺪر در وی ﻧﯿﺴﺖ16 .زﯾﺮا ﮐﻪ
آﻧﭽﻪ در دﻧﯿﺎﺳﺖ از ﺷﻬﻮت ﺟﺴﻢ و ﺧﻮاﻫﺶ ﭼﺸﻢ و ﻏﺮور زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ از ﭘﺪر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ17 .و دﻧﯿﺎ و ﺷﻬﻮات آن در ﮔﺬر اﺳﺖ ﻟﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اراده ﺧﺪا ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
18ای ﺑﭽﻪﻫﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ آﺧﺮ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ دﺟﺎل ﻣﯽآﯾﺪ اﻟﺤﺎل ﻫﻢ دﺟﺎﻻن
ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﺧﺮ اﺳﺖ19 .از ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ ﻟﮑﻦ از ﻣﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
زﯾﺮا اﮔﺮ از ﻣﺎ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﻟﮑﻦ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﺸﺎن از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
20و اﻣﺎ ﺷﻤﺎ از آن ﻗﺪوس ﻣﺴﺢ را ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﻫﺮﭼﯿﺰ را ﻣﯽداﻧﯿﺪ21 .ﻧﻨﻮﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ
راﺳﺘﯽ را ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻨﺮو ﮐﻪ آن را ﻣﯽداﻧﯿﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ دروغ از راﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
22دروﻏﮕﻮ ﮐﯿﺴﺖ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮدن ﻋﯿﺴﯽ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ .آن دﺟﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ را
اﻧﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ23 .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﭘﺪر را ﻫﻢ ﻧﺪارد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺪر
را ﻧﯿﺰ دارد.
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و اﻣﺎ ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ از اﺑﺘﺪا ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ در ﺷﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ آﻧﭽﻪ از اول ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ در

ﺷﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﭘﺴﺮ و در ﭘﺪر ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ25 .و اﯾﻦ اﺳﺖ آن وﻋﺪهای ﮐﻪ او ﺑﻪ
ﻣﺎ داده اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ26 .و اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻢ درﺑﺎره آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﮔﻤﺮاه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ27 .و اﻣﺎ در ﺷﻤﺎ آن ﻣﺴﺢ ﮐﻪ از او ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺣﺎﺟﺖ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را
ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮد آن ﻣﺴﺢ ﺷﻤﺎ را از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﻖ اﺳﺖ و دروغ
ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ داد در او ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﺪ28 .اﻵن ای ﻓﺮزﻧﺪان در او ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﻮرش از وی ﺧﺠﻞ ﻧﺸﻮﯾﻢ29 .اﮔﺮ
ﻓﻬﻤﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ او ﻋﺎدل اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ آورد از وی ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

3

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﯾﻢ

و ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ دﻧﯿﺎ ﻣﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ2 .ای ﺣﺒﯿﺒﺎن اﻵن
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻨﻮز ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﻟﮑﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن او ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد زﯾﺮا او را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ3 .و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ را ﺑﺮ وی
دارد ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻣﯽﺳﺎزد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ او ﭘﺎک اﺳﺖ.
4و ﻫﺮﮐﻪ ﮔﻨﺎه را ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآورد ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮔﻨﺎه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮﯾﻌﺖ
اﺳﺖ5 .و ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﺮدارد و در وی ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺴﺖ6 .ﻫﺮﮐﻪ در وی
ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ او را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
7ای ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﮔﻤﺮاه ﻧﮑﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽآورد ﻋﺎدل اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ او ﻋﺎدل اﺳﺖ8 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ از اﺑﻠﯿﺲ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ اﺑﻠﯿﺲ از اﺑﺘﺪا ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮده
اﺳﺖ .و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻋﻤﺎل اﺑﻠﯿﺲ را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد9 .ﻫﺮ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﻣﻮﻟﻮد ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺗﺨﻢ او در وی ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺧﺪا
ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ10 .ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا و ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﻠﯿﺲ از اﯾﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ
ﻧﻤﯽآورد از ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
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11زﯾﺮا ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ آن ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﮐﻪ از اول ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ12 .ﻧﻪ ﻣﺜﻞ
ﻗﺎﺋﻦ ﮐﻪ از آن ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻮد و ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﮐﺸﺖ و از ﭼﻪ ﺳﺒﺐ او را ﮐﺸﺖ؟ از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل
ﺧﻮدش ﻗﺒﯿﺢ ﺑﻮد و اﻋﻤﺎل ﺑﺮادرش ﻧﯿﮑﻮ13 .ای ﺑﺮادران ﻣﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﮑﻨﯿﺪ اﮔﺮ دﻧﯿﺎ از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت
ﮔﯿﺮد14 .ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﻮت ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺧﻞ ﺣﯿﺎت ﮔﺸﺘﻪاﯾﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮادران را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻣﻮت ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ15 .ﻫﺮ ﮐﻪ از ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻧﻔﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ و ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﺗﻞ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ در ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺪارد.
16از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﺒﺖ را داﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ او ﺟﺎن ﺧﻮد را در راه ﻣﺎ ﻧﻬﺎد و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را
در راه ﺑﺮادران ﺑﻨﻬﯿﻢ17 .ﻟﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ دﻧﯿﻮی دارد و ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﻣﺤﺘﺎج ﺑﯿﻨﺪ و رﺣﻤﺖ
ﺧﻮد را از او ﺑﺎز دارد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا در او ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ؟ 18ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺤﺒﺖ را ﺑﻪﺟﺎ آرﯾﻢ ﻧﻪ
در ﮐﻼم و زﺑﺎن ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﻤﻞ و راﺳﺘﯽ19 .و از اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﺣﻖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و دﻟﻬﺎی ﺧﻮد
را در ﺣﻀﻮر او ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ 20ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮﭼﻪ دل ﻣﺎ ﻣﺎ را ﻣﺬﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﺪا از
دل ﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﯿﺰ را ﻣﯽداﻧﺪ.
21ای ﺣﺒﯿﺒﺎن ﻫﺮﮔﺎه دل ﻣﺎ ﻣﺎ را ﻣﺬﻣﺖ ﻧﮑﻨﺪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا اﻋﺘﻤﺎد دارﯾﻢ 22و ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺆآل
ﮐﻨﯿﻢ از او ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ از آﻧﺠﻬﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم او را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﯾﻢ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اوﺳﺖ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﮑﻢ او ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺴﺮ او ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آورﯾﻢ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺒﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد23 .و ﻫﺮﮐﻪ اﺣﮑﺎم او را ﻧﮕﺎه دارد در او ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ و او در وی و از
اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ از آن روح ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ.

4

ای ﺣﺒﯿﺒﺎن ﻫﺮ روح را ﻗﺒﻮل ﻣﮑﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ روحﻫﺎ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ

ﻧﻪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﮐﺬﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
2ﺑﻪ اﯾﻦ روح ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ :ﻫﺮ روﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪه اﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ از ﺧﺪاﺳﺖ.
3و ﻫﺮ روﺣﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪه را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ از ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ .و اﯾﻦ اﺳﺖ روح دﺟﺎل ﮐﻪ
ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ او ﻣﯽآﯾﺪ و اﻵن ﻫﻢ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
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4ای ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ از ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ زﯾﺮا او ﮐﻪ در ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
اﺳﺖ از آﻧﮑﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ5 .اﯾﺸﺎن از دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﺨﻨﺎن دﻧﯿﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و دﻧﯿﺎ
اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺷﻨﻮد6 .ﻣﺎ از ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﺮﮐﻪ ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﻣﺎ را ﻣﯽﺷﻨﻮد و آﻧﮑﻪ از ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد .روح ﺣﻖ و روح ﺿﻼﻟﺖ را از اﯾﻦ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
7ای ﺣﺒﯿﺒﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ از ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
از ﺧﺪا ﻣﻮﻟﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ 8و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﺪا را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ زﯾﺮا
ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ9 .و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ﭘﺴﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وی زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ10 .و ﻣﺤﺒﺖ در ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﺧﺪا را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻨﮑﻪ او ﻣﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎﮐﻔﺎره ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺷﻮد11 .ای ﺣﺒﯿﺒﺎن اﮔﺮ
ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ12 .ﮐﺴﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺪا را ﻧﺪﯾﺪ اﮔﺮ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺧﺪا در ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ و ﻣﺤﺒﺖ او در ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
13از اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در وی ﺳﺎﮐﻨﯿﻢ و او در ﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ از روح ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ14 .و
ﻣﺎ دﯾﺪهاﯾﻢ و ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺪر ﭘﺴﺮ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﺟﻬﺎن ﺑﺸﻮد15 .ﻫﺮﮐﻪ اﻗﺮار
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ﺧﺪا در وی ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ و او در ﺧﺪا16 .و ﻣﺎ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎور ﮐﺮدهاﯾﻢ
آن ﻣﺤﺒﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ در ﻣﺤﺒﺖ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ در ﺧﺪا
ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ و ﺧﺪا در وی.
17ﻣﺤﺒﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در روز ﺟﺰا ﻣﺎ را دﻻوری ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ او
ﻫﺴﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ18 .در ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮف ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮف را
ﺑﯿﺮون ﻣﯽاﻧﺪازد زﯾﺮا ﺧﻮف ﻋﺬاب دارد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮف دارد در ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ19 .ﻣﺎ او
را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ او اول ﻣﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد20 .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ
و از ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻧﻔﺮت ﮐﻨﺪ دروﻏﮕﻮﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮادری را ﮐﻪ دﯾﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 21و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را از وی ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ
ﻫﺮﮐﻪ ﺧﺪا را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
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ﻫﺮﮐﻪ اﯾﻤﺎن دارد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ از ﺧﺪا ﻣﻮﻟﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ واﻟﺪ را

ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻮﻟﻮد او را ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ2 .از اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا را ﻣﺤﺒﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﭼﻮن ﺧﺪا را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و اﺣﮑﺎم او را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﯾﻢ3 .زﯾﺮا ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا
ﮐﻪ اﺣﮑﺎم او را ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ و اﺣﮑﺎم او ﮔﺮان ﻧﯿﺴﺖ4 .زﯾﺮا آﻧﭽﻪ از ﺧﺪا ﻣﻮﻟﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﻏﻠﺒﻪ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻏﻠﺒﻪای ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻤﺎن ﻣﺎﺳﺖ5 .ﮐﯿﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﺑﺪ؟
ﺟﺰ آﻧﮑﻪ اﯾﻤﺎن دارد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ.
6ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ او ﮐﻪ ﺑﻪ آب و ﺧﻮن آﻣﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ .ﻧﻪ ﺑﻪ آب ﻓﻘﻂ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آب و
ﺧﻮن و روح اﺳﺖ آﻧﮑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ روح ﺣﻖ اﺳﺖ7 .زﯾﺮا ﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت
ﻣﯽدﻫﻨﺪ 8ﯾﻌﻨﯽ روح و آب و ﺧﻮن و اﯾﻦ ﺳﻪ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ9 .اﮔﺮ ﺷﻬﺎدت اﻧﺴﺎن را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ
ﺷﻬﺎدت ﺧﺪا ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﻬﺎدت ﺧﺪا ﮐﻪ درﺑﺎره ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺷﻬﺎدت داده اﺳﺖ.
10آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آورد در ﺧﻮد ﺷﻬﺎدت دارد و آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورد او را دروﻏﮕﻮ
ﺷﻤﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا درﺑﺎره ﭘﺴﺮ ﺧﻮد داده اﺳﺖ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ11 .و آن
ﺷﻬﺎدت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﯿﺎت در ﭘﺴﺮ اوﺳﺖ12 .آﻧﮑﻪ
ﭘﺴﺮ را دارد ﺣﯿﺎت را دارد و آﻧﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا را ﻧﺪارد ﺣﯿﺎت را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
13اﯾﻦ را ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ
دارﯾﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ14 .و اﯾﻦ اﺳﺖ آن دﻟﯿﺮی ﮐﻪ ﻧﺰد وی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﺮﺣﺴﺐ اراده او ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻣﺎ را ﻣﯽﺷﻨﻮد15 .و اﮔﺮ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ را ﻣﯽﺷﻨﻮد
ﭘﺲ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ16 .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ را
ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻮت ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ دﻋﺎ ﺑﮑﻨﺪ و او را ﺣﯿﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ
ﻣﻮت ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻮت ﻫﺴﺖ ﺑﺠﻬﺖ آن ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﻋﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد17 .ﻫﺮ
ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ وﻟﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻮت ﻧﯿﺴﺖ18 .و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ از ﺧﺪا
ﻣﻮﻟﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد و آن ﺷﺮﯾﺮ او
را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ19 .و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ در ﺷﺮﯾﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ20 .اﻣﺎ آﮔﺎه
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺼﯿﺮت داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و در ﺣﻖ ﯾﻌﻨﯽ در
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ﭘﺴﺮ او ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اوﺳﺖ ﺧﺪای ﺣﻖ و ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ21 .ای ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧـﻮد را از ﺑﺘﻬـﺎ
ﻧﮕﺎه دارﯾـﺪ .آﻣﯿﻦ.
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ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺮم ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻮن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در راﺳﺘﯽ ﻣﺤﺒﺖ

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻧﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﺳﺘﯽ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ2 .ﺑﺨﺎﻃﺮ آن راﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣـﺎ
ﺳﺎﮐـﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣـﺎ ﺗﺎ ﺑـﻪ اﺑـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد.
3ﻓﯿﺾ و رﺣﻤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪای ﭘﺪر و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﺴﺮ ﭘﺪر در
راﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
4ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺮور ﺷﺪم ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ را ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در راﺳﺘﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﭘﺪر ﺣﮑﻢ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ5 .و اﻵن ای ﺧﺎﺗﻮن از ﺗﻮ اﻟﺘﻤﺎس دارم ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ
ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎن را ﮐﻪ از اﺑﺘﺪاء داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﻢ6 .و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ
اﺣﮑﺎم او ﺳﻠﻮک ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺣﮑﻢ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از اول ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﺗﺎ در آن ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
7زﯾﺮا ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه در ﺟﺴﻢ را
اﻗﺮار ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .آن اﺳﺖ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه و دﺟﺎل8 .ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه ﺑﺪارﯾﺪ ﻣﺒﺎدا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ
ﺑﺮﺑﺎد دﻫﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ اﺟﺮت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ9 .ﻫﺮﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺴﯿﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺪا
را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻧﮑﻪ در ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺴﯿﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ او ﻫﻢ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ را دارد10 .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد
ﺷﻤﺎ آﯾﺪ و اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ را ﻧﯿﺎورد او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و او را ﺗﺤﯿﺖ ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ 11زﯾﺮا ﻫﺮﮐﻪ او را
ﺗﺤﯿﺖ ﮔﻮﯾﺪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺒﯿﺤﺶ ﺷﺮﯾﮏ ﮔﺮدد.
12ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﻟﮑﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺑﻠﮑﻪ
اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ و زﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
13ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .آﻣﯿﻦ.
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ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺮم ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺲ ﺣﺒﯿﺐ ﮐﻪ او را در راﺳﺘﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ2 .ای ﺣﺒﯿﺐ دﻋﺎ

ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻫﺮ وﺟﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎب و ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﺎن ﺗﻮ ﮐﺎﻣﯿﺎب اﺳﺖ3 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎد ﺷﺪم ﭼﻮن ﺑﺮادران آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮ راﺳﺘﯽِ ﺗﻮ ﺷﻬﺎدت دادﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ در راﺳﺘﯽ ﺳﻠﻮک
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ4 .ﻣﺮا ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮم ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ در راﺳﺘﯽ ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ5 .ای
ﺣﺒﯿﺐ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺮادران و ﺧﺼﻮﺻـﺎً ﺑﻪ ﻏﺮﯾﺒـﺎن ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ6 .ﮐﻪ در ﺣﻀـﻮر ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﺑـﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ ﺷﻬﺎدت دادﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺎه اﯾﺸـﺎن را ﺑﻄـﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘـﻪ ﺧﺪا ﺑﺪرﻗﻪ ﮐﻨﯽ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ اﺳـﻢ او ﺑﯿـﺮون رﻓﺘﻨـﺪ و از اﻣﺖﻫﺎ ﭼﯿـﺰی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ7 .ﭘـﺲ ﺑﺮ ﻣـﺎ واﺟﺐ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﭼﻨﯿـﻦ اﺷﺨﺎص را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﺮﯾﮏ راﺳﺘﯽ ﺑﺸﻮﯾﻢ.
8ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻟﮑﻦ دﯾﻮﺗﺮِﻓﯿﺲ ﮐﻪ ﺳﺮداری ﺑﺮ اﯾﺸﺎن را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﻣﺎ را
ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ9 .ﻟﻬﺬا اﮔﺮ آﯾﻢ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ او ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻢ آورد زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﺑﺮ ﻣﺎ ﯾﺎوهﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺮادران را ﺧﻮد ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد و از ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﺪ.
10ای ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺪی اﻗﺘﺪا ﻣﻨﻤﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ زﯾﺮا ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺮدار از ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺪﮐﺮدار ﺧﺪا
را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ11 .ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم و ﺧﻮد راﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ دﯾﻤﺘﺮﯾﻮس ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺷﻬﺎدت
ﻣﯽدﻫﯿﻢ و آﮔﺎﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﺎ راﺳﺖ اﺳﺖ.
12ﻣﺮا ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﻟﮑﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺐ و ﻗﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ.
13ﻟﮑﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ و زﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﻢ.
14ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد .دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺳﻼم ﻣﺮا ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﻧﺎم ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮﺳﺎن.
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رﺳﺎﻟﻪ ﯾﻬﻮدا
1

ﯾﻬﻮدا ﻏﻼم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﺑﺮادر ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪای ﭘﺪر

ﺣﺒﯿﺐ و ﺑﺮای ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ.
2رﺣﻤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻓﺰون ﺑﺎد.
3ای ﺣﺒﯿﺒﺎن ﭼﻮن ﺷﻮق ﺗﻤﺎم داﺷﺘﻢ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻧﺠﺎت ﻋﺎم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪم ﮐﻪ
اﻵن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و ﻧﺼﯿﺤﺖ دﻫﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای آن اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ
ﺳﭙﺮده ﺷﺪ4 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص در ﺧﻔﺎ درآﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺼﺎص ﻣﻘﺮر ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯽدﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪای ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻓﺠﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ آﻗﺎی واﺣﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ.
5ﭘﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﯾﺎد دﻫﻢ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را دﻓﻌﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﻮم را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﺎن را ﻫﻼک ﻓﺮﻣﻮد6 .و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
رﯾﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ در زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی اﺑﺪی در ﺗﺤﺖ
ﻇﻠﻤﺖ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺼﺎص ﯾﻮم ﻋﻈﯿﻢ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ7 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺪوم و ﻏﻤﻮره و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻠﺪان ﻧﻮاﺣﯽ
آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﺸﺎن ﭼﻮﻧﮑﻪ زﻧﺎﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ و در ﭘﯽ ﺑﺸﺮ دﯾﮕﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ در ﻋﻘﻮﺑﺖ آﺗﺶ اﺑﺪی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه
ﺑﺠﻬﺖ ﻋﺒﺮت ﻣﻘﺮر ﺷﺪﻧﺪ.
8ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاب ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﺴﺪ ﺧﻮد را ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪی
را ﺧﻮار ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﻬﻤﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ9 .اﻣﺎ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ رﺋﯿﺲ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﭼﻮن درﺑﺎره ﺟﺴﺪ
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ اﺑﻠﯿﺲ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺟﺮأت ﻧﻨﻤﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﻓﺘﺮا ﺑﺮ او ﺑﺰﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻔﺖ "ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را
ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ10 ".ﻟﮑﻦ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ اﻓﺘﺮا ﻣﯽزﻧﻨﺪ و در آﻧﭽﻪ ﻣﺜﻞ ﺣﯿﻮان
ﻏﯿﺮﻧﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
11وای ﺑﺮ اﯾﺸﺎن زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ راه ﻗﺎﺋﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺑﻠﻌﺎم ﺑﺠﻬﺖ اﺟﺮت ﻏﺮق
ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻣﺸﺎﺟﺮت ﻗﻮرح ﻫﻼک ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ12 .اﯾﻨﻬﺎ در ﺿﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﺤﺒﺘﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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ﭼﻮن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺒﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﯽﺧﻮف ﻣﯽﭘﺮورﻧﺪ و اﺑﺮﻫﺎی ﺑﯽآب از ﺑﺎدﻫﺎ
راﻧﺪه ﺷﺪه و در ﺧﺘﺎن ﺻﯿﻔﯽ ﺑﯽﻣﯿﻮه دوﺑﺎره ﻣﺮده و از رﯾﺸﻪ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه13 .و اﻣﻮاج ﺟﻮﺷﯿﺪه درﯾﺎ ﮐﻪ
رﺳﻮاﯾﯽ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﮐﻒ ﺑﺮﻣﯽآورﻧﺪ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن آواره ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻇﻠﻤﺖ
ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ14 .ﻟﮑﻦ ﺧﻨﻮخ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻢ از آدم ﺑﻮد درﺑﺎره ﻫﻤﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﺧﺒﺮ داده ﮔﻔﺖ
"اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺰاران ﻫﺰار از ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﻮد آﻣﺪ15 .ﺗﺎ ﺑﺮﻫﻤﻪ داوری ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﯽدﯾﻨﺎن را
ﻣﻠﺰم ﺳﺎزد ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن زﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران
ﺑﯽدﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻼف او ﮔﻔﺘﻨﺪ16 ".اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻬﻤﻪﮐﻨﺎن و ﮔﻠﻪﻣﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻬﻮات ﺧﻮد ﺳﻠﻮک
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺳﺨﻨﺎن ﺗﮑﺒﺮآﻣﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺠﻬﺖ ﺳﻮد ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ.
17اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ای ﺣﺒﯿﺒﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ آورﯾﺪ آن ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻮﻻن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﯿﺶ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ18 .ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن آﺧﺮ ﻣﺴﺘﻬﺰﺋﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻬﻮات
ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد19 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روح را
ﻧﺪارﻧﺪ.
20اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ای ﺣﺒﯿﺒﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻤﺎن اﻗﺪس ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﮐﺮده و در روحاﻟﻘﺪس ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮده.
21ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﻣﺤﻔﻮظ دارﯾﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﺣﯿﺎت
ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ22 .و ﺑﻌﻀﯽ را ﮐﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻠﺰم ﺳﺎزﯾﺪ23 .و ﺑﻌﻀﯽ را از آﺗﺶ ﺑﯿﺮون
ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺮﻫﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎ ﺧﻮف رﺣﻤﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻟﺒﺎس ﺟﺴﻢآﻟﻮد ﻧﻔﺮت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
24اﻵن او را ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻟﻐﺰش ﻣﺤﻔﻮظ دارد و در ﺣﻀﻮر ﺟﻼل ﺧﻮد ﺷﻤﺎ
را ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﻪ ﻓﺮﺣﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﻗﺎﯾﻢ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ25 .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪای واﺣﺪ و ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﻣﺎ را ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت ﺑﺎد اﻵن و ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد .آﻣﯿﻦ.
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ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎی رﺳﻮل
1

ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او داد ﺗﺎ اﻣﻮری را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ زود واﻗﻊ ﺷﻮد ﺑﺮ

ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎده آن را ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﻮد ﺑﺮ ﻏﻼم ﺧﻮد ﯾﻮﺣﻨﺎ2 .ﮐﻪ
ﮔﻮاﻫﯽ داد ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا و ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ در اﻣﻮری ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮد3 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ﮐﻼم اﯾﻦ ﻧﺒﻮت را و آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ
ﭼﻮﻧﮑﻪ وﻗﺖ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
4ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﺳﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد از او ﮐﻪ ﻫﺴﺖ و
ﺑﻮد و ﻣﯽآﯾﺪ و از ﻫﻔﺖ روح ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺨﺖ وی ﻫﺴﺘﻨﺪ5 .و از ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻣﯿﻦ و
ﻧﺨﺴﺖزاده از ﻣﺮدﮔﺎن و رﺋﯿﺲ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﻣﺮ او را ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎ را از
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻮد ﺷﺴﺖ6 .و ﻣﺎ را ﻧﺰد ﺧﺪا و ﭘﺪر ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﮐﻬﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ او را ﺟﻼل و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎد ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد .آﻣﯿﻦ.
7اﯾﻨﮏ ﺑﺎ اﺑﺮﻫﺎ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻫﺮ ﭼﺸﻤﯽ او را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻧﯿﺰه زدﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻣﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای وی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺎﻟﯿﺪ .ﺑﻠﯽ! آﻣﯿﻦ"8 .ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ اﻟﻒ و ﯾﺎ اول و آﺧﺮ" ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﮐﻪ ﻫﺴﺖ و ﺑﻮد و ﻣﯽآﯾﺪ ﻗﺎدر ﻋﻠﯽاﻻﻃﻼق.
9ﻣﻦ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺷﻤﺎ و ﺷﺮﯾﮏ در ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﻣﻠﮑﻮت و ﺻﺒﺮ در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﻢ
ﺑﺠﻬﺖ ﮐﻼم ﺧﺪا و ﺷﻬﺎدت ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ در ﺟﺰﯾﺮهای ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ ﭘﻄﻤﺲ ﺷﺪم10 .و در روز ﺧﺪاوﻧﺪ
در روح ﺷﺪم و از ﻋﻘﺐ ﺧﻮد آوازی ﺑﻠﻨﺪ ﭼﻮن ﺻﺪای ﺻﻮر ﺷﻨﯿﺪم11 .ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ "ﻣﻦ اﻟﻒ و ﯾﺎ و
اول و آﺧﺮ ﻫﺴﺘﻢ .آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻨﻮﯾﺲ و آن را ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﺳﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﻓﺴﺲ و اﺳﻤﯿﺮﻧﺎ و ﭘﺮﻏﺎﻣﺲ و ﻃﯿﺎﺗﯿﺮا و ﺳﺎردس و ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﻪ و ﻻﺋﻮدﮐﯿﻪ ﺑﻔﺮﺳﺖ".
12ﭘﺲ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪم ﺗﺎ آن آوازی را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﻨﮕﺮم و ﭼﻮن رو ﮔﺮداﻧﯿﺪم
ﻫﻔﺖ ﭼﺮاﻏﺪان ﻃﻼ دﯾﺪم13 .و در ﻣﯿﺎن ﻫﻔﺖ ﭼﺮاﻏﺪان ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن را ﮐﻪ ردای ﺑﻠﻨﺪ در ﺑﺮ
داﺷﺖ و ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ وی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﻃﻼ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد14 .و ﺳﺮ و ﻣﻮی او ﺳﻔﯿﺪ ﭼﻮن ﭘﺸﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﺮف ﺳﻔﯿﺪ
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ﺑﻮد و ﭼﺸﻤﺎن او ﻣﺜﻞ ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ15 .و ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺻﯿﻘﻠﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮره ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﻮد و آواز
او ﻣﺜﻞ ﺻﺪای آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر16 .و در دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﻫﻔﺖ ﺳﺘﺎره داﺷﺖ و از دﻫﺎﻧﺶ ﺷﻤﺸﯿﺮی
دودﻣﻪ ﺗﯿﺰ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ و ﭼﻬﺮهاش ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﻮﺗﺶ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ.
17و ﭼﻮن او را دﯾﺪم ﻣﺜﻞ ﻣﺮده ﭘﯿﺶ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎدم و دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻬﺎده
ﮔﻔﺖ "ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎش! ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ اول و آﺧﺮ و زﻧﺪه18 ".و ﻣﺮده ﺷﺪم و اﯾﻨﮏ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ
و ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﻮت و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻮات ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺖ19 .ﭘﺲ ﺑﻨﻮﯾﺲ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ دﯾﺪی و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ20 .ﺳﺮ ﻫﻔﺖ ﺳﺘﺎرهای را ﮐﻪ در دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ
دﯾﺪی و ﻫﻔﺖ ﭼﺮاﻏﺪان ﻃﻼ را .اﻣﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺘﺎره ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻫﻔﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻔﺖ ﭼﺮاﻏﺪان
ﻫﻔﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

2

"ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی در اﻓﺴﺲ ﺑﻨﻮﯾﺲ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ او ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺘﺎره را

ﺑﺪﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد دارد و در ﻣﯿﺎن ﻫﻔﺖ ﭼﺮاﻏﺪان ﻃﻼ ﻣﯽﺧﺮاﻣﺪ2 .ﻣﯽداﻧﻢ اﻋﻤﺎل ﺗﻮ را و ﻣﺸﻘﺖ و
ﺻﺒﺮ ﺗﻮ را و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ اﺷﺮار ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺷﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮد را رﺳﻮﻻن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
آزﻣﻮدی و اﯾﺸﺎن را دروﻏﮕﻮ ﯾﺎﻓﺘﯽ 3و ﺻﺒﺮ داری و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدی و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﮕﺸﺘﯽ.
"4ﻟﮑﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ دارم ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮدهای5 .ﭘﺲ ﺑﺨﺎﻃﺮ آر ﮐﻪ از
ﮐﺠﺎ اﻓﺘﺎدهای و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻦ و اﻋﻤﺎل ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﻌﻤﻞ آور واﻻ ﺑﺰودی ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻢ و ﭼﺮاﻏﺪاﻧﺖ را از
ﻣﮑﺎﻧﺶ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﻨﯽ6 .ﻟﮑﻦ اﯾﻦ را داری ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻘﻮﻻوﯾﺎن را دﺷﻤﻦ داری ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮت دارم.
"7آﻧﮑﻪ ﮔﻮش دارد ﺑﺸﻨﻮد ﮐﻪ روح ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ آﯾﺪ ﺑﻪ او اﯾﻦ را
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ از درﺧﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در وﺳﻂ ﻓﺮدوس ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺨﻮرد.
"8و ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی در اﺳﻤﯿﺮﻧﺎ ﺑﻨﻮﯾﺲ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آن اول و آﺧﺮ ﮐﻪ ﻣﺮده ﺷﺪ
و زﻧﺪه ﮔﺸﺖ9 .اﻋﻤﺎل و ﺗﻨﮕﯽ و ﻣﻔﻠﺴﯽ ﺗﻮ را ﻣﯽداﻧﻢ ﻟﮑﻦ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯽ و ﮐﻔﺮ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﯾﻬﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺷﯿﻄﺎﻧﻨﺪ10 .از آن زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﻣﺘﺮس! اﯾﻨﮏ
اﺑﻠﯿﺲ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ را در زﻧﺪان ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﺪت ده روز زﺣﻤﺖ
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ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺸﯿﺪ .ﻟﮑﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮگ اﻣﯿﻦ ﺑﺎش ﺗﺎ ﺗﺎج ﺣﯿﺎت را ﺑﻪ ﺗﻮ دﻫﻢ11 .آﻧﮑﻪ ﮔﻮش دارد ﺑﺸﻨﻮد ﮐﻪ
روح ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ آﯾﺪ از ﻣﻮت ﺛﺎﻧﯽ ﺿﺮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
"12و ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی در ﭘﺮﻏﺎﻣﺲ ﺑﻨﻮﯾﺲ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ او ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ دودﻣﻪ ﺗﯿﺰ را
دارد13 .اﻋﻤﺎل و ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮ را ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﺨﺖ ﺷﯿﻄﺎن در آﻧﺠﺎﺳﺖ و اﺳﻢ ﻣﺮا ﻣﺤﮑﻢ داری و اﯾﻤﺎن
ﻣﺮا اﻧﮑﺎر ﻧﻨﻤﻮدی ﻧﻪ ﻫﻢ در اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﻄﯿﭙﺎس ﺷﻬﯿﺪ اﻣﯿﻦ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن
ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ14 .ﻟﮑﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﻤﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ دارم ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ را داری ﮐﻪ ﻣﺘﻤﺴﮑﻨﺪ
ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﻠﻌﺎم ﮐﻪ ﺑﺎﻻق را آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ در راه ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺼﺎدم ﺑﯿﻨﺪازد ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺘﻬﺎ
را ﺑﺨﻮرﻧﺪ و زﻧﺎ ﮐﻨﻨﺪ15 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را داری ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻘﻮﻻوﯾﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ16 .ﭘﺲ ﺗﻮﺑﻪ
ﮐﻦ واﻻ ﺑﺰودی ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻢ و ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد17 .آﻧﮑﻪ ﮔﻮش
دارد ﺑﺸﻨﻮد ﮐﻪ روح ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و آﻧﮑﻪ ﻏﺎﻟﺐ آﯾﺪ از ﻣﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻪ وی ﺧﻮاﻫﻢ داد و
ﺳﻨﮕﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ او ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺳﻨﮓ اﺳﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺪی آن را
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ آن را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
"18و ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی در ﻃﯿﺎﺗﯿﺮا ﺑﻨﻮﯾﺲ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن او ﭼﻮن
ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ و ﭘﺎﯾﻬﺎی او ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺞ ﺻﯿﻘﻠﯽ اﺳﺖ19 .اﻋﻤﺎل و ﻣﺤﺒﺖ و ﺧﺪﻣﺖ و اﯾﻤﺎن و ﺻﺒﺮ ﺗﻮ را
ﻣﯽداﻧﻢ و اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻤﺎل آﺧﺮ ﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اول اﺳﺖ20 .ﻟﮑﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ دارم ﮐﻪ آن زن اﯾﺰاﺑﻞ ﻧﺎﻣﯽ
را راه ﻣﯽدﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺒﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮا ﺗﻌﻠﯿﻢ داده اﻏﻮا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ و
ﺧﻮردن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺘﻬﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ21 .و ﺑﻪ او ﻣﻬﻠﺖ دادم ﺗﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ از زﻧﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ
ﮐﻨﺪ22 .اﯾﻨﮏ او را ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽاﻧﺪازم و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ او زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﺒﺘﻼ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ اﮔﺮ از اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ23 .و اوﻻدش را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ .آﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻢ اﻣﺘﺤﺎنﮐﻨﻨﺪه ﺟﮕﺮﻫﺎ و ﻗﻠﻮب و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺧﻮاﻫﻢ
داد24 .ﻟﮑﻦ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ در ﻃﯿﺎﺗﯿﺮا ﻫﺴﺘﯿﺪ و اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﻋﻤﻘﻬﺎی ﺷﯿﻄﺎن
را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪهاﯾﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارم25 .ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم
آﻣﺪن ﻣﻦ ﺗﻤﺴﮏ ﺟﻮﯾﯿﺪ26 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ آﯾﺪ و اﻋﻤﺎل ﻣﺮا ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺎه دارد او را ﺑﺮ اﻣﺖﻫﺎ
ﻗﺪرت ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ27 .ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﺼﺎی آﻫﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﮐﻮزهﻫﺎی ﮐﻮزهﮔﺮ ﺧﺮد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از ﭘﺪر ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪام28 .و ﺑﻪ او ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ29 .آﻧﮑﻪ
ﮔﻮش دارد ﺑﺸﻨﻮد ﮐﻪ روح ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
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"و ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی در ﺳﺎردس ﺑﻨﻮﯾﺲ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ او ﮐﻪ ﻫﻔﺖ روح ﺧﺪا

و ﻫﻔﺖ ﺳﺘﺎره را دارد .اﻋﻤﺎل ﺗﻮ را ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﺎم داری ﮐﻪ زﻧﺪهای وﻟﯽ ﻣﺮده ﻫﺴﺘﯽ2 .ﺑﯿﺪار ﺷﻮ و
ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ اﺳﺖ اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻤﻞ ﺗﻮ را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ.
3ﭘﺲ ﺑﯿﺎد آور ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪای و ﺷﻨﯿﺪهای و ﺣﻔﻆ ﮐﻦ و ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺎه ﺑﯿﺪار ﻧﺒﺎﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دزد
ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ و از ﺳﺎﻋﺖ آﻣﺪن ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
"4ﻟﮑﻦ در ﺳﺎردس اﺳﻤﻬﺎی ﭼﻨﺪ داری ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﻧﺠﺲ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و در ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺮاﻣﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ5 .ﻫﺮ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ آﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻠﺒﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و اﺳﻢ او را از دﻓﺘﺮ ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم وی در ﺣﻀﻮر ﭘﺪرم و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن او اﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد6 .آﻧﮑﻪ ﮔﻮش دارد ﺑﺸﻨﻮد ﮐﻪ روح ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
"7و ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی در ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﻪ ﺑﻨﻮﯾﺲ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آن ﻗﺪوس و ﺣﻖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ
داود را دارد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ و ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﻮد8 .اﻋﻤﺎل
ﺗﻮ را ﻣﯽداﻧﻢ .اﯾﻨﮏ دری ﮔﺸﺎده ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﮔﺬاردهام ﮐﻪ ﮐﺴﯽ آن را ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺖ زﯾﺮا اﻧﺪک
ﻗﻮﺗﯽ داری و ﮐﻼم ﻣﺮا ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﻢ ﻣﺮا اﻧﮑﺎر ﻧﻨﻤﻮدی9 .اﯾﻨﮏ ﻣﯽدﻫﻢ آﻧﺎﻧﯽ را از ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺷﯿﻄﺎن
ﮐﻪ ﺧﻮد را ﯾﻬﻮد ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻨﮏ اﯾﺸﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﭘﯿﺶ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺗﻮ ﺳﺠﺪه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدهام10 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﻼم ﺻﺒﺮ ﻣﺮا
ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدی ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ از ﺳﺎﻋﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ11 .ﺑﺰودی ﻣﯽآﯾﻢ ﭘﺲ آﻧﭽﻪ داری ﺣﻔﻆ ﮐﻦ ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ ﺗﺎج
ﺗﻮ را ﺑﮕﯿﺮد12 .ﻫﺮ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ آﯾﺪ او را در ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪای ﺧﻮد ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ
ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﻧﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد را و ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﺧﺪای ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﻪ از
آﺳﻤﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ وی ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ13 .آﻧﮑﻪ ﮔﻮش
دارد ﺑﺸﻨﻮد ﮐﻪ روح ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
"14و ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی در ﻻﺋﻮدﮐﯿﻪ ﺑﻨﻮﯾﺲ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻣﯿﻦ و ﺷﺎﻫﺪ اﻣﯿﻦ و
ﺻﺪﯾﻖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪاﺳﺖ15 .اﻋﻤﺎل ﺗﻮ را ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺳﺮد و ﻧﻪ ﮔﺮم ﻫﺴﺘﯽ .ﮐﺎﺷﮑﻪ ﺳﺮد
ﺑﻮدی ﯾﺎ ﮔﺮم16 .ﻟﻬﺬا ﭼﻮن ﻓﺎﺗﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ ﮔﺮم و ﻧﻪ ﺳﺮد ﺗﻮ را از دﻫﺎن ﺧﻮد ﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
17زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ و دوﻟﺖ اﻧﺪوﺧﺘﻪام و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ
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ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ و ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﻓﻘﯿﺮ و ﮐﻮر و ﻋﺮﯾﺎن18 .ﺗﻮ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ زر ﻣﺼﻔﺎی ﺑﻪ آﺗﺶ را
از ﻣﻦ ﺑﺨﺮی ﺗﺎ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺷﻮی و رﺧﺖ ﺳﻔﯿﺪ را ﺗﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮی و ﻧﻨﮓ ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﻮد و
ﺳﺮﻣـﻪ را ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻤـﺎن ﺧﻮد ﮐﺸﯿـﺪه ﺑﯿﻨﺎﯾـﯽ ﯾﺎﺑـﯽ19 .ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ﺗﻮﺑﯿـﺦ و
ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .ﭘﺲ ﻏﯿﻮر ﺷﻮ و ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎ20 .اﯾﻨﮏ ﺑﺮ در اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯽﮐﻮﺑﻢ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آواز ﻣﺮا
ﺑﺸﻨـﻮد و در را ﺑﺎز ﮐﻨـﺪ ﺑﻪ ﻧـﺰد او درﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ و ﺑﺎ وی ﺷـﺎم ﺧﻮاﻫـﻢ ﺧـﻮرد و او ﻧﯿـﺰ ﺑﺎ ﻣـﻦ.
21آﻧﮑﻪ ﻏﺎﻟﺐ آﯾـﺪ اﯾﻦ را ﺑﻪ وی ﺧﻮاﻫـﻢ داد ﮐـﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨـﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣـﻦ ﻏﻠﺒـﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﺨﺖ او ﻧﺸﺴﺘـﻢ22 .ﻫـﺮ ﮐﻪ ﮔـﻮش دارد ﺑﺸﻨﻮد ﮐﻪ روح ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ".

4

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه دروازهای در آﺳﻤﺎن ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و آن آواز اول را

ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺮﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ دﯾﮕﺮﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺻﻌﻮد ﻧﻤﺎ ﺗﺎ اﻣﻮری
را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﻤﺎﯾﻢ2 ".ﻓﯽاﻟﻔﻮر در روح ﺷﺪم و دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﺨﺘﯽ در آﺳﻤﺎن
ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ و ﺑﺮ آن ﺗﺨﺖ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪهای3 .و آن ﻧﺸﯿﻨﻨﺪه در ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﯾﺸﻢ و ﻋﻘﯿﻖ اﺳﺖ و
ﻗﻮسﻗﺰﺣﯽ در ﮔﺮد ﺗﺨﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ زﻣﺮد دارد 4و ﮔﺮداﮔﺮد ﺗﺨﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر
ﺗﺨﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮ آن ﺗﺨﺘﻬﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﭘﯿﺮ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪای ﺳﻔﯿﺪ در ﺑﺮ دارﻧﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ دﯾﺪم و ﺑﺮ ﺳﺮ
اﯾﺸﺎن ﺗﺎﺟﻬﺎی زرﯾﻦ5 .و از ﺗﺨﺖ ﺑﺮﻗﻬﺎ و ﺻﺪاﻫﺎ و رﻋﺪﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و ﻫﻔﺖ ﭼﺮاغ آﺗﺸﯿﻦ ﭘﯿﺶ
ﺗﺨﺖ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ روح ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ6 .و در ﭘﯿﺶ ﺗﺨﺖ درﯾﺎﯾﯽ از ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﻮر و در
ﻣﯿﺎن ﺗﺨﺖ و ﮔﺮداﮔﺮد ﺗﺨﺖ ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻮان ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ7 .و ﺣﯿﻮان اول
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﻮد و ﺣﯿﻮان دوم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﺣﯿﻮان ﺳﻮم ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن داﺷﺖ و ﺣﯿﻮان
ﭼﻬﺎرم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺎب ﭘﺮﻧﺪه.
8و آن ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻮان ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺷﺶ ﺑﺎل دارد ﮔﺮداﮔﺮد و درون ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﺎز ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ از ﮔﻔﺘﻦ "ﻗﺪوس ﻗﺪوس ﻗﺪوس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ
ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ و ﻣﯽآﯾﺪ9 ".و ﭼﻮن آن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺟﻼل و ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﺳﭙﺎس ﺑﻪ آن ﺗﺨﺖﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد زﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ 10آﻧﮕﺎه آن ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﭘﯿﺮ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ در ﺣﻀﻮر آن ﺗﺨﺖﻧﺸﯿﻦ و او
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را ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد زﻧﺪه اﺳﺖ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎﺟﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺗﺨﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ "11ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﯽ ﮐﻪ ﺟﻼل و اﮐﺮام و ﻗﻮت را ﺑﯿﺎﺑﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات را آﻓﺮﯾﺪهای و
ﻣﺤﺾ اراده ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ و آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ".

5

و دﯾﺪم ﺑﺮ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﺨﺖﻧﺸﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ از درون و ﺑﯿﺮون

و ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﻬﺮ2 .و ﻓﺮﺷﺘﻪای ﻗﻮی را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ "ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺴﺘﺤﻖ
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎب را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و ﻣﻬﺮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮدارد؟" 3و ﻫﯿﭻﮐﺲ در آﺳﻤﺎن و در زﻣﯿﻦ و در زﯾﺮزﻣﯿﻦ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن ﮐﺘﺎب را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ آن ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ4 .و ﻣﻦ ﺑﺸﺪت ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻢ زﯾﺮا ﻫﯿﭻﮐﺲ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮔﺸﻮدن ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ5 .و ﯾﮑﯽ از آن ﭘﯿﺮان ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﮔﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎش! اﯾﻨﮏ آن ﺷﯿﺮی ﮐﻪ از ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا و رﯾﺸﻪ داود اﺳﺖ ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب و ﻫﻔﺖ ﻣﻬﺮش را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.
6و دﯾﺪم در ﻣﯿﺎن ﺗﺨﺖ و ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻮان و در وﺳﻂ ﭘﯿﺮان ﺑﺮهای ﭼﻮن ذﺑﺢﺷﺪه اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ
و ﻫﻔﺖ ﺷﺎخ و ﻫﻔﺖ ﭼﺸﻢ دارد ﮐﻪ ﻫﻔﺖ روح ﺧﺪاﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ7 .ﭘﺲ
آﻣﺪ و ﮐﺘﺎب را از دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﺨﺖﻧﺸﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ8 .و ﭼﻮن ﮐﺘﺎب را ﮔﺮﻓﺖ آن ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻮان
و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﭘﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺮه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺑﻄﯽ و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎی زرﯾﻦ ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر
دارﻧﺪ ﮐﻪ دﻋﺎﻫﺎی ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ اﺳﺖ9 .و ﺳﺮودی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺳﺮاﯾﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ "ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺘﺎب
و ﮔﺸﻮدن ﻣﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ ذﺑﺢ ﺷﺪی و ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻮد از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ و
زﺑﺎن و ﻗﻮم و اﻣﺖ ﺧﺮﯾﺪی 10و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺧﺪای ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﮐﻬﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد".
11و دﯾﺪم و ﺷﻨﯿﺪم ﺻﺪای ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺴﯿﺎر را ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد ﺗﺨﺖ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭘﯿﺮان ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻋﺪد اﯾﺸﺎن ﮐﺮورﻫﺎ ﮐﺮور و ﻫﺰاران ﻫﺰار ﺑﻮد 12ﮐﻪ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ "ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺳﺖ ﺑﺮه
ذﺑﺢﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﻮت و دوﻟﺖ و ﺣﮑﻤﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و اﮐﺮام و ﺟﻼل و ﺑﺮﮐﺖ را ﺑﯿﺎﺑﺪ".
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13و ﻫﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ را ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و زﯾﺮزﻣﯿﻦ و در درﯾﺎﺳﺖ و آﻧﭽﻪ در آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ "ﺗﺨﺖﻧﺸﯿﻦ و ﺑﺮه را ﺑﺮﮐﺖ و ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﺟﻼل و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎد ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد14 ".و ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻮان ﮔﻔﺘﻨﺪ "آﻣﯿﻦ!" و آن ﭘﯿﺮان ﺑﻪ روی دراﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

6

و دﯾﺪم ﭼﻮن ﺑﺮه ﯾﮑﯽ از آن ﻫﻔﺖ ﻣﻬﺮ را ﮔﺸﻮد و ﺷﻨﯿﺪم ﯾﮑﯽ از آن ﭼﻬﺎر

ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﺜﻞ رﻋﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﺑﯿﺎ )و ﺑﺒﯿﻦ(!" 2و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه اﺳﺒﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻮارش
ﮐﻤﺎﻧﯽ دارد و ﺗﺎﺟﯽ ﺑﺪو داده ﺷﺪ و ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﻏﻠﺒﻪﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
3و ﭼﻮن ﻣﻬﺮ دوم را ﮔﺸﻮد ﺣﯿﻮان دوم را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﺑﯿﺎ )و ﺑﺒﯿﻦ(!" 4و اﺳﺒﯽ دﯾﮕﺮ
آﺗﺸﮕﻮن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺳﻮارش را ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ را از زﻣﯿﻦ ﺑﺮدارد و ﺗﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
را ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺑﻪ وی ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺰرگ داده ﺷﺪ.
5و ﭼﻮن ﻣﻬﺮ ﺳﻮم را ﮔﺸﻮد ﺣﯿﻮان ﺳﻮم را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﺑﯿﺎ )و ﺑﺒﯿﻦ(!" و دﯾﺪم
اﯾﻨﮏ اﺳﺒﯽ ﺳﯿﺎه ﮐﻪ ﺳﻮارش ﺗﺮازوﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد دارد6 .و از ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻮان آوازی را ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﯾﮏ ﻫﺸﺖ ﯾﮏ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﻨﺎر و ﺳﻪ ﻫﺸﺖ ﯾﮏ ﺟﻮ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﻨﺎر و ﺑﻪ روﻏﻦ و
ﺷﺮاب ﺿﺮر ﻣﺮﺳﺎن".
7و ﭼﻮن ﻣﻬﺮ ﭼﻬﺎرم را ﮔﺸﻮد ﺣﯿﻮان ﭼﻬﺎرم را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﺑﯿﺎ )و ﺑﺒﯿﻦ(!" 8و دﯾﺪم
ﮐﻪ اﯾﻨﮏ اﺳﺒﯽ زرد و ﮐﺴﯽ ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺷﺪه ﮐﻪ اﺳﻢ او ﻣﻮت اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻮات از ﻋﻘﺐ او
ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ آن دو اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮ ﯾﮏ رﺑﻊ زﻣﯿﻦ داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و ﻣﻮت و ﺑﺎ وﺣﻮش
زﻣﯿﻦ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
9و ﭼﻮن ﻣﻬﺮ ﭘﻨﺠﻢ را ﮔﺸﻮد در زﯾﺮ ﻣﺬﺑﺢ دﯾﺪم ﻧﻔﻮس آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻼم ﺧﺪا و
ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 10ﮐﻪ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺪا ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ "ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪوس و
ﺣﻖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ اﻧﺼﺎف ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﻣﺎ را از ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﺸﯽ؟" 11و ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از
اﯾﺸﺎن ﺟﺎﻣﻪای ﺳﻔﯿﺪ داده ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ دﯾﮕﺮ آراﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺪد ﻫﻤﻘﻄﺎران
ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﺸﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.
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12و ﭼﻮن ﻣﻬﺮ ﺷﺸﻢ را ﮔﺸﻮد دﯾﺪم ﮐﻪ زﻟﺰﻟﻪای ﻋﻈﯿﻢ واﻗﻊ ﺷﺪ و آﻓﺘﺎب ﭼﻮن ﭘﻼس
ﭘﺸﻤﯽ ﺳﯿﺎه ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺎه ﭼﻮن ﺧﻮن ﮔﺸﺖ 13و ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮی ﮐﻪ از ﺑﺎد ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ آﻣﺪه ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺎرس ﺧﻮد را ﻣﯽاﻓﺸﺎﻧﺪ14 .و آﺳﻤﺎن
ﭼﻮن ﻃﻮﻣﺎری ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه از ﺟﺎ ﺑﺮده ﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﻮه و ﺟﺰﯾﺮه از ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺸﺖ15 .و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن زﻣﯿﻦ و ﺑﺰرﮔﺎن و ﺳﭙﻪﺳﺎﻻران و دوﻟﺘﻤﻨﺪان و ﺟﺒﺎران و ﻫﺮ ﻏﻼم و آزاد ﺧﻮد را در
ﻣﻐﺎرهﻫﺎ و ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﮐﻮﻫﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ16 .و ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ "ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ و ﻣﺎ
را ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎزﯾﺪ از روی آن ﺗﺨﺖﻧﺸﯿﻦ و از ﻏﻀﺐ ﺑﺮه 17زﯾﺮا روز ﻋﻈﯿﻢ ﻏﻀﺐ او رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎد؟"

7

و ﺑﻌﺪ از آن دﯾﺪم ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ زﻣﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎده ﭼﻬﺎر ﺑﺎد زﻣﯿﻦ را

ﺑﺎز ﻣﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎد ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و ﺑﺮ درﯾﺎ و ﺑﺮ ﻫﯿﭻ درﺧﺖ ﻧﻮزد2 .و ﻓﺮﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮی دﯾﺪم ﮐﻪ از ﻣﻄﻠﻊ
آﻓﺘﺎب ﺑﺎﻻ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﻬﺮ ﺧﺪای زﻧﺪه را دارد .و ﺑﻪ آن ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ
زﻣﯿﻦ و درﯾﺎ را ﺿﺮر رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺪا ﮐﺮده3 .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﻫﯿﭻ ﺿﺮری ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و درﯾﺎ و
درﺧﺘﺎن ﻣﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﻬﺮ زﻧﯿﻢ4 .و ﻋﺪد ﻣﻬﺮﺷﺪﮔﺎن را
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
5و از ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا دوازده ﻫﺰار ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ و از ﺳﺒﻂ رؤﺑﯿﻦ دوازده ﻫﺰار و از ﺳﺒﻂ ﺟﺎد
دوازده ﻫﺰار6 .و از ﺳﺒﻂ اﺷﯿﺮ دوازده ﻫﺰار و از ﺳﺒﻂ ﻧﻔْﺘﺎﻟﯿﻢ دوازده ﻫﺰار و از ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ دوازده
ﻫﺰار7 .و از ﺳﺒﻂ ﺷﻤﻌﻮن دوازده ﻫﺰار و از ﺳﺒﻂ ﻻوی دوازده ﻫﺰار و از ﺳﺒﻂ ﯾﺴﺎﮐﺎر دوازده ﻫﺰار.
8از ﺳﺒﻂ زﺑﻮﻟﻮن دوازده ﻫﺰار و از ﺳﺒﻂ ﯾﻮﺳﻒ دوازده ﻫﺰار و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ دوازده ﻫﺰار ﻣﻬﺮ
ﺷﺪﻧﺪ.
9و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﮔﺮوﻫﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ اﯾﺸﺎن را ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺮد از ﻫﺮ اﻣﺖ
و ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﻗﻮم و زﺑﺎن در ﭘﯿﺶ ﺗﺨﺖ و در ﺣﻀﻮر ﺑﺮه ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ آراﺳﺘﻪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻧﺨﻞ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ10 .و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺪا ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ "ﻧﺠﺎت ﺧﺪای ﻣﺎ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮه را اﺳﺖ11 ".و ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ﮔﺮد ﺗﺨﺖ و ﭘﯿﺮان و ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻮان اﯾﺴﺘﺎده

ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺣﻨﺎی رﺳﻮل  /ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

1793

ﺑﻮدﻧﺪ .و در ﭘﯿﺶ ﺗﺨﺖ ﺑﻪ روی دراﻓﺘﺎده ﺧﺪا را ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ 12و ﮔﻔﺘﻨﺪ "آﻣﯿﻦ! ﺑﺮﮐﺖ و ﺟﻼل و
ﺣﮑﻤﺖ و ﺳﭙﺎس و اﮐﺮام و ﻗﻮت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺪای ﻣﺎ را ﺑﺎد ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد .آﻣﯿﻦ".
13و ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ "اﯾﻦ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺷﺎن ﮐﯿﺎﻧﻨﺪ و از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ؟"
14ﻣﻦ او را ﮔﻔﺘﻢ "ﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ!" ﻣﺮا ﮔﻔﺖ "اﯾﺸﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻋﺬاب ﺳﺨﺖ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮن ﺑﺮه ﺷﺴﺖ وﺷﻮ ﮐﺮده ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ15 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ
روی ﺗﺨﺖ ﺧﺪاﯾﻨﺪ و ﺷﺒﺎﻧﻪروز در ﻫﯿﮑﻞ او وی را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن ﺗﺨﺖﻧﺸﯿﻦ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ16 .و دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و آﻓﺘﺎب و ﻫﯿﭻ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ17 .زﯾﺮا ﺑﺮهای ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﺨﺖ اﺳﺖ ﺷﺒﺎن اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی
آب ﺣﯿﺎت اﯾﺸﺎن را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺧﺪا ﻫﺮ اﺷﮑﯽ را از ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد".

8

و ﭼﻮن ﻣﻬﺮ ﻫﻔﺘﻢ را ﮔﺸﻮد ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ در آﺳﻤﺎن واﻗﻊ ﺷﺪ.

2و دﯾﺪم ﻫﻔﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ را ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻔﺖ ﮐﺮﻧﺎ داده ﺷﺪ3 .و
ﻓﺮﺷﺘﻪای دﯾﮕﺮ آﻣﺪه ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد ﺑﺎ ﻣﺠﻤﺮی ﻃﻼ و ﺑﺨﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪو داده ﺷﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ
دﻋﺎﻫﺎی ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﻃﻼ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺨﺖ اﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ4 .و دود ﺑﺨﻮر از دﺳﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎ
دﻋﺎﻫﺎی ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﺎﻻ رﻓﺖ5 .ﭘﺲ آن ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺠﻤﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ از آﺗﺶ ﻣﺬﺑﺢ آن را
ﭘﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪﺳﻮی زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺻﺪاﻫﺎ و رﻋﺪﻫﺎ و ﺑﺮﻗﻬﺎ و زﻟﺰﻟﻪ ﺣﺎدث ﮔﺮدﯾﺪ.
6و ﻫﻔﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﮐﺮﻧﺎ را داﺷﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ7 .و ﭼﻮن اوﻟﯽ
ﺑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﮕﺮگ و آﺗﺶ ﺑﺎ ﺧﻮن آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪﺳﻮی زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺛﻠﺚ
درﺧﺘﺎن ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﻫﺮ ﮔﯿﺎه ﺳﺒﺰ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
8و ﻓﺮﺷﺘﻪ دوم ﺑﻨﻮاﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻣﺜﺎل ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ درﯾﺎ اﻓﮑﻨﺪه
ﺷﺪ و ﺛﻠﺚ درﯾﺎ ﺧﻮن ﮔﺮدﯾﺪ9 .و ﺛﻠﺚ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻤﺮدﻧﺪ و ﺛﻠﺚ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺗﺒﺎه
ﮔﺮدﯾﺪ.
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10و ﭼﻮن ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺳﻮم ﻧﻮاﺧﺖ ﻧﺎﮔﺎه ﺳﺘﺎرهای ﻋﻈﯿﻢ ﭼﻮن ﭼﺮاﻏﯽ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه از آﺳﻤﺎن
ﻓﺮود آﻣﺪ و ﺑﺮ ﺛﻠﺚ ﻧﻬﺮﻫﺎ و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب اﻓﺘﺎد11 .و اﺳﻢ آن ﺳﺘﺎره را اﻓﺴﻨﺘﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺛﻠﺚ
آﺑﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺴﻨﺘﯿﻦ ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺖ و ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر از آﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﺦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺮدﻧﺪ.
12و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻨﻮاﺧﺖ و ﺑﻪ ﺛﻠﺚ آﻓﺘﺎب و ﺛﻠﺚ ﻣﺎه و ﺛﻠﺚ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺻﺪﻣﻪ رﺳﯿﺪ ﺗﺎ
ﺛﻠﺚ آﻧﻬﺎ ﺗﺎرﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺛﻠﺚ روز و ﺛﻠﺚ ﺷﺐ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯽﻧﻮر ﺷﺪ13 .و ﻋﻘﺎﺑﯽ را دﯾﺪم و ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ در وﺳﻂ آﺳﻤﺎن ﻣﯽﭘﺮد و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "وای وای وای ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ
ﺻﺪاﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺮﻧﺎی آن ﺳﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﻮازﻧﺪ".

9

و ﭼﻮن ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻮاﺧﺖ ﺳﺘﺎرهای را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﮐﻠﯿﺪ ﭼﺎه

ﻫﺎوﯾﻪ ﺑﺪو داده ﺷﺪ2 .و ﭼﺎه ﻫﺎوﯾﻪ را ﮔﺸﺎد و دودی ﭼﻮن دود ﺗﻨﻮری ﻋﻈﯿﻢ از ﭼﺎه ﺑﺎﻻ آﻣﺪ و آﻓﺘﺎب
و ﻫﻮا از دود ﭼﺎه ﺗﺎرﯾﮏ ﮔﺸﺖ3 .و از ﻣﯿﺎن دود ﻣﻠﺨﻬﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﻮﺗﯽ ﭼﻮن ﻗﻮت
ﻋﻘﺮﺑﻬﺎی زﻣﯿﻦ داده ﺷﺪ4 .و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﺮر ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﯿﺎه زﻣﯿﻦ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﺳﺒﺰی و ﻧﻪ ﺑﻪ درﺧﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ5 .و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده
ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻧﮑﺸﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﻣﻌﺬب ﺑﺪارﻧﺪ و اذﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ اذﯾﺖ ﻋﻘﺮب ﺑﻮد
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺶ زﻧﺪ6 .و در آن اﯾﺎم ﻣﺮدم ﻃﻠﺐ ﻣﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و آن را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و
ﺗﻤﻨﺎی ﻣﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ ﻣﻮت از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ.
7و ﺻﻮرت ﻣﻠﺨﻬﺎ ﭼﻮن اﺳﺒﻬﺎی آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺗﺎﺟﻬﺎی
ﺷﺒﯿﻪ ﻃﻼ و ﭼﻬﺮهﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﺑﻮد8 .و ﻣﻮﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻮی زﻧﺎن و
دﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺷﯿﺮان ﺑﻮد9 .و ﺟﻮﺷﻨﻬﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﺟﻮﺷﻨﻬﺎی آﻫﻨﯿﻦ و ﺻﺪای ﺑﺎﻟﻬﺎی
اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺻﺪای اراﺑﻪﻫﺎی اﺳﺒﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﻤﯽ ﺗﺎزﻧﺪ10 .و دﻣﻬﺎ ﭼﻮن ﻋﻘﺮﺑﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺸﻬﺎ
داﺷﺘﻨﺪ و در دم آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﻣﺮدم را اذﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ11 .و ﺑﺮ ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮏاﻟﻬﺎوﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺑﺪون ﻣﺴﻤﯽ' اﺳﺖ و در ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ او را اﭘﻠﯿﻮن ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
12ﯾﮏ وای ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻨﮏ دو وای دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﯽآﯾﺪ.
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13و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﻨﻮاﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه آوازی از ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر ﺷﺎخ ﻣﺬﺑﺢ ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاﺳﺖ
ﺷﻨﯿﺪم14 .ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "آن ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺷﺘﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻬﺮ
ﻋﻈﯿﻢ ﻓﺮات ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺧﻼص ﮐﻦ15 ".ﭘﺲ آن ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ و روز و ﻣﺎه و ﺳﺎل
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺛﻠﺚ ﻣﺮدم را ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ16 .و ﻋﺪد ﺟﻨﻮد ﺳﻮاران دوﯾﺴﺖ
ﻫﺰار ﻫﺰار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪد اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪم.
17و ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺒﺎن و ﺳﻮاران اﯾﺸﺎن را در رؤﯾﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺟﻮﺷﻨﻬﺎی آﺗﺸﯿﻦ و آﺳﻤﺎﻧﺠﻮﻧﯽ
و ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ دارﻧﺪ و ﺳﺮﻫﺎی اﺳﺒﺎن ﭼﻮن ﺳﺮ ﺷﯿﺮان اﺳﺖ و از دﻫﺎﻧﺸﺎن آﺗﺶ و دود و ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽآﯾﺪ18 .از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ آﺗﺶ و دود و ﮐﺒﺮﯾﺖ ﮐﻪ از دﻫﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﺛﻠﺚ ﻣﺮدم ﻫﻼک
ﺷﺪﻧﺪ19 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﺪرت اﺳﺒﺎن در دﻫﺎن و دم اﯾﺸﺎن اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ دﻣﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﭼﻮن ﻣﺎرﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮﻫﺎ دارد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ20 .و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻼﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﮕﺸﺘﻨﺪ از اﻋﻤﺎل
دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻋﺒﺎدت دﯾﻮﻫﺎ و ﺑﺘﻬﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺞ و ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب را ﮐﻪ
ﻃﺎﻗﺖ دﯾﺪن و ﺷﻨﯿﺪن و ﺧﺮاﻣﯿﺪن ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ21 .و از ﻗﺘﻞﻫﺎ و ﺟﺎدوﮔﺮﯾﻬﺎ و زﻧﺎ و دزدﯾﻬﺎی
ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

10

و دﯾﺪم ﻓﺮﺷﺘﻪ زورآور دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﺮی درﺑﺮ

دارد و ﻗﻮسﻗﺰﺣﯽ ﺑﺮ ﺳﺮش و ﭼﻬﺮهاش ﻣﺜﻞ آﻓﺘﺎب و ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آﺗﺶ2 .و در دﺳﺖ
ﺧﻮد ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﮔﺸﻮده دارد و ﭘﺎی راﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ درﯾﺎ و ﭘﺎی ﭼﭗ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎد3 .و ﺑﻪ
آواز ﺑﻠﻨﺪ ﭼﻮن ﻏﺮش ﺷﯿﺮ ﺻﺪا ﮐﺮد و ﭼﻮن ﺻﺪا ﮐﺮد ﻫﻔﺖ رﻋﺪ ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ4 .و
ﭼﻮن ﻫﻔﺖ رﻋﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .آﻧﮕﺎه آوازی از آﺳﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
"آﻧﭽﻪ ﻫﻔﺖ رﻋﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻬﺮ ﮐﻦ و آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﻮﯾﺲ".
5و آن ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ درﯾﺎ و زﻣﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎده دﯾﺪم دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده6 .ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﺑﻪ او ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد زﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در آن اﺳﺖ و
زﻣﯿﻦ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در آن اﺳﺖ و درﯾﺎ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در آن اﺳﺖ آﻓﺮﯾﺪ ﮐﻪ "ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 7ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﺎم ﺻﺪای ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭼﻮن ﮐﺮﻧﺎ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﻮازد ﺳﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ
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رﺳﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﻧﺒﯿﺎ را ﺑﺸﺎرت داد8 ".و آن آوازی ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﺑﺮو و ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﮔﺸﺎده را از دﺳﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ درﯾﺎ و
زﻣﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮ".
9ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻓﺮﺷﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ .او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ "ﺑﮕﯿﺮ و
ﺑﺨﻮر ﮐﻪ اﻧﺪروﻧﺖ را ﺗﻠﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﻟﮑﻦ در دﻫﺎﻧﺖ ﭼﻮن ﻋﺴﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد10 ".ﭘﺲ
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ را از دﺳﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮردم ﮐﻪ در دﻫﺎﻧﻢ ﻣﺜﻞ ﻋﺴﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮد وﻟﯽ ﭼﻮن ﺧﻮرده
ﺑﻮدم دروﻧﻢ ﺗﻠﺦ ﮔﺮدﯾﺪ11 .و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ "ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ اﻗﻮام و اﻣﺖﻫﺎ و زﺑﺎﻧﻬﺎ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎر را
ﻧﺒﻮت ﮐﻨﯽ".

11

و ﻧﯽای ﻣﺜﻞ ﻋﺼﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪ و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ "ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻗﺪس ﺧﺪا و ﻣﺬﺑﺢ و

آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آن ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎ2 .و ﺻﺤﻦ ﺧﺎرج ﻗﺪس را ﺑﯿﺮون اﻧﺪاز و آن را
ﻣﭙﯿﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺖﻫﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس را ﭼﻬﻞ و دو ﻣﺎه ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد3 .و ﺑﻪ
دو ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ ﭘﻼس در ﺑﺮ ﮐﺮده ﻣﺪت ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﺷﺼﺖ روز ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ".
4اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ دو درﺧﺖ زﯾﺘﻮن و دو ﭼﺮاﻏﺪان ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ زﻣﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ5 .و اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪﯾﺸﺎن اذﯾﺖ رﺳﺎﻧﺪ آﺗﺸﯽ از دﻫﺎﻧﺸﺎن ﺑﺪر ﺷﺪه دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن را ﻓﺮو ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﻫﺮ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اذﯾﺖ اﯾﺸﺎن دارد ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد6 .اﯾﻨﻬﺎ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ آﺳﻤﺎن دارﻧﺪ ﺗﺎ در
اﯾﺎم ﻧﺒﻮت اﯾﺸﺎن ﺑﺎران ﻧﺒﺎرد و ﻗﺪرت ﺑﺮ آﺑﻬﺎ دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺟﻬﺎن را ﻫﺮ
ﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﻼﯾﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎزﻧﺪ.
7و ﭼﻮن ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ آن وﺣﺶ ﮐﻪ از ﻫﺎوﯾﻪ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ
ﮐﺮده ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ8 .و ﺑﺪﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن در ﺷﺎرع ﻋﺎم ﺷﻬﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺪوم و ﻣﺼﺮ ﻣﺴﻤﯽ' اﺳﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻠﻮب ﮔﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ9 .و ﮔﺮوﻫﯽ از اﻗﻮام و ﻗﺒﺎﯾﻞ و زﺑﺎﻧﻬﺎ و اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺪﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺳﻪ روز و ﻧﯿﻢ ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
اﺟﺎزت ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﺳﭙﺎرﻧﺪ10 .و ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮﺷﯽ و ﺷﺎدی
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ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺰد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺪاﯾﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد از آﻧﺮو ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻧﺒﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ را ﻣﻌﺬب
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
11و ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز و ﻧﯿﻢ روح ﺣﯿﺎت از ﺧﺪا ﺑﺪﯾﺸﺎن درآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و
ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن را ﺧﻮﻓﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ12 .و آوازی ﺑﻠﻨﺪ از آﺳﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
"ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺻﻌﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ".ﭘﺲ در اﺑﺮ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﺷﺪﻧﺪ و دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن اﯾﺸﺎن را دﯾﺪﻧﺪ13 .و در
ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ زﻟﺰﻟﻪای ﻋﻈﯿﻢ ﺣﺎدث ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ده ﯾﮏ از ﺷﻬﺮ ﻣﻨﻬﺪم ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از
زﻟﺰﻟﻪ ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﺮﺳﺎن ﮔﺸﺘﻪ ﺧﺪای آﺳﻤﺎن را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ14 .وای دوم
درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻨﮏ وای ﺳﻮم ﺑﺰودی ﻣﯽآﯾﺪ.
15و ﻓﺮﺷﺘﻪای ﺑﻨﻮاﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺻﺪاﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ در آﺳﻤﺎن واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ "ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺟﻬﺎن از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ و ﻣﺴﯿﺢ او ﺷﺪ و ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد16 ".و آن ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر
ﭘﯿﺮ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﺨﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ روی دراﻓﺘﺎده ﺧﺪا را ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ17 .و ﮔﻔﺘﻨﺪ
"ﺗﻮ را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﻮدی زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد را
ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯽ18 .و اﻣﺖﻫﺎ ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﺪﻧﺪ و ﻏﻀﺐ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و وﻗﺖ
ﻣﺮدﮔﺎن رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن داوری ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺒﯿﺎ و ﻣﻘﺪﺳﺎن و ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎم ﺧﻮد
را ﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﭼﻪ ﺑﺰرگ اﺟﺮت دﻫﯽ و ﻣﻔﺴﺪان زﻣﯿﻦ را ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮداﻧﯽ".
19و ﻗﺪس ﺧﺪا در آﺳﻤﺎن ﻣﻔﺘﻮح ﮔﺸﺖ و ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ او در ﻗﺪس او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﺑﺮﻗﻬﺎ
و ﺻﺪاﻫﺎ و رﻋﺪﻫﺎ و زﻟﺰﻟﻪ و ﺗﮕﺮگ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺣﺎدث ﺷﺪ.
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و ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ در آﺳﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ زﻧﯽ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب را درﺑﺮ دارد و ﻣﺎه زﯾﺮ

ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ و ﺑﺮ ﺳﺮش ﺗﺎﺟﯽ از دوازده ﺳﺘﺎره اﺳﺖ2 .و آﺑﺴﺘﻦ ﺑﻮده از درد زه و ﻋﺬاب زاﯾﯿﺪن ﻓﺮﯾﺎد
ﺑﺮﻣﯽآورد3 .و ﻋﻼﻣﺘﯽ دﯾﮕﺮ در آﺳﻤﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ اژدﻫﺎی ﺑﺰرگ آﺗﺸﮕﻮن ﮐﻪ او را ﻫﻔﺖ
ﺳﺮ و ده ﺷﺎخ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺳﺮﻫﺎﯾﺶ ﻫﻔﺖ اﻓﺴﺮ4 .و دﻣﺶ ﺛﻠﺚ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن را ﮐﺸﯿﺪه آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺖ .و اژدﻫﺎ ﭘﯿﺶ آن زن ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﯿﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ ﭼﻮن ﺑﺰاﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪ او را ﺑﺒﻠﻌﺪ5 .ﭘﺲ ﭘﺴﺮ
ﻧﺮﯾﻨﻪای را زاﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎی زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻋﺼﺎی آﻫﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ
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ﻧﺰد ﺧﺪا و ﺗﺨﺖ او رﺑﻮده ﺷﺪ6 .و زن ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای وی از ﺧﺪا ﻣﻬﯿﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ او را ﻣﺪت ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﺷﺼﺖ روز ﺑﭙﺮورﻧﺪ.
7و در آﺳﻤﺎن ﺟﻨﮓ ﺷﺪ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺶ ﺑﺎ اژدﻫﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ و اژدﻫﺎ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺶ
ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ8 .وﻟﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎی اﯾﺸﺎن دﯾﮕﺮ در آﺳﻤﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ9 .و اژدﻫﺎی ﺑﺰرگ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ آن ﻣﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻠﯿﺲ و ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺴﻤﯽ' اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را
ﻣﯽﻓﺮﯾﺒﺪ .او ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺶ ﺑﺎ وی اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
10و آوازی ﺑﻠﻨﺪ در آﺳﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "اﮐﻨﻮن ﻧﺠﺎت و ﻗﻮت و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪای ﻣﺎ و
ﻗﺪرت ﻣﺴﯿﺢ او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺮادران ﻣﺎ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪروز در ﺣﻀﻮر ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن دﻋﻮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪ11 .و اﯾﺸﺎن ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ ﺧﻮن ﺑﺮه و ﮐﻼم ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد ﺑﺮ او
ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪﻧﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ12 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ
وای ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و درﯾﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ اﺑﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮود ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﻗﻠﯿﻞ دارد".
13و ﭼﻮن اژدﻫﺎ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪ ﺑﺮ آن زن ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺮﯾﻨﻪ را زاﯾﯿﺪه ﺑﻮد ﺟﻔﺎ
ﮐﺮد14 .و دو ﺑﺎل ﻋﻘﺎب ﺑﺰرگ ﺑﻪ زن داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ او را از
ﻧﻈﺮ آن ﻣﺎر زﻣﺎﻧﯽ و دو زﻣﺎن و ﻧﺼﻒ زﻣﺎن ﭘﺮورش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ15 .و ﻣﺎر از دﻫﺎن ﺧﻮد در ﻋﻘﺐ زن
آﺑﯽ ﭼﻮن رودی رﯾﺨﺖ ﺗﺎ ﺳﯿﻞ او را ﻓﺮو ﮔﯿﺮد16 .و زﻣﯿﻦ زن را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد و زﻣﯿﻦ دﻫﺎن ﺧﻮد را
ﮔﺸﺎده آن رود را ﮐﻪ اژدﻫﺎ از دﻫﺎن ﺧﻮد رﯾﺨﺖ ﻓﺮو ﺑﺮد17 .و اژدﻫﺎ ﺑﺮ زن ﻏﻀﺐ ﻧﻤﻮده رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ذرﯾﺖ او ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻬﺎدت ﻋﯿﺴﯽ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﺪ.

13

و او ﺑﺮ رﯾﮓ درﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .و دﯾﺪم وﺣﺸﯽ از درﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ده ﺷﺎخ

و ﻫﻔﺖ ﺳﺮ دارد و ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻬﺎﯾﺶ ده اﻓﺴﺮ و ﺑﺮ ﺳﺮﻫﺎﯾﺶ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﮐﻔﺮ اﺳﺖ2 .و آن وﺣﺶ را ﮐﻪ
دﯾﺪم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﻨﮓ ﺑﻮد و ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﭘﺎی ﺧﺮس و دﻫﺎﻧﺶ ﻣﺜﻞ دﻫﺎن ﺷﯿﺮ .و اژدﻫﺎ ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ و
ﺗﺨﺖ ﺧﻮد و ﻗﻮت ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ وی داد3 .و ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻫﺎﯾﺶ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮت ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و از
آن زﺧﻢ ﻣﻬﻠﮏ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن در ﭘﯽ اﯾﻦ وﺣﺶ در ﺣﯿﺮت اﻓﺘﺎدﻧﺪ4 .و آن اژدﻫﺎ را ﮐﻪ
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ﻗﺪرت ﺑﻪ وﺣﺶ داده ﺑﻮد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و وﺣﺶ را ﺳﺠﺪه ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ وﺣﺶ و
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﺪ؟«
5و ﺑﻪ وی دﻫﺎﻧﯽ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺒﺮ و ﮐﻔﺮ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت
ﭼﻬﻞ و دو ﻣﺎه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ6 .ﭘﺲ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻔﺮﻫﺎی ﺑﺮ ﺧﺪا ﮔﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﻢ او و ﺧﯿﻤﻪ او و
ﺳﮑﻨﻪ آﺳﻤﺎن ﮐﻔﺮ ﮔﻮﯾﺪ7 .و ﺑﻪ وی داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﺑﺪ و
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﻗﻮم و زﺑﺎن و اﻣﺖ ﺑﺪو ﻋﻄﺎ ﺷﺪ8 .و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﻬﺎن ﺟﺰ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی
اﯾﺸﺎن در دﻓﺘﺮ ﺣﯿﺎت ﺑﺮهای ﮐﻪ از ﺑﻨﺎی ﻋﺎﻟﻢ ذﺑﺢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ.
9اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻮش دارد ﺑﺸﻨﻮد10 .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی رود و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻗﺘﻞ
ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ او ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﮔﺮدد .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﺻﺒﺮ و اﯾﻤﺎن ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ.
11و دﯾﺪم وﺣﺶ دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽآﯾﺪ و دو ﺷﺎخ ﻣﺜﻞ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﺑﺮه داﺷﺖ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ اژدﻫﺎ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد12 .و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت وﺣﺶ ﻧﺨﺴﺖ در ﺣﻀﻮر وی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻣﯿﻦ و
ﺳﮑﻨﻪ آن را ﺑﺮ اﯾﻦ واﻣﯽدارد ﮐﻪ وﺣﺶ ﻧﺨﺴﺖ را ﮐﻪ از زﺧﻢ ﻣﻬﻠﮏ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ13 .و
ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻈﯿﻤﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآورد ﺗﺎ آﺗﺶ را ﻧﯿﺰ از آﺳﻤﺎن در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮود آورد14 .و
ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی داده ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در ﺣﻀﻮر وﺣﺶ
ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .و ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﯽ را از آن وﺣﺶ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮردن زﺧﻢ ﺷﻤﺸﯿﺮ
زﯾﺴﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﺴﺎزﻧﺪ15 .و ﺑﻪ وی داده ﺷﺪ ﮐﻪ آن ﺻﻮرت وﺣﺶ را روح ﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺻﻮرت وﺣﺶ
ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ و ﭼﻨﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺻﻮرت وﺣﺶ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﮔـﺮدد16 .و ﻫﻤـﻪ را از
ﮐﺒﯿـﺮ و ﺻﻐﯿـﺮ و دوﻟﺘﻤﻨـﺪ و ﻓﻘﯿـﺮ و ﻏـﻼم و آزاد ﺑـﺮ اﯾـﻦ واﻣـﯽدارد ﮐﻪ ﺑﺮ دﺳـﺖ راﺳـﺖ ﯾـﺎ
ﺑـﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧـﯽ ﺧـﻮد ﻧﺸﺎﻧـﯽ ﮔﺬارﻧﺪ17 .و اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮد ﺟﺰ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻢ ﯾﺎ ﻋﺪد اﺳـﻢ وﺣﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ18 .در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ .ﭘـﺲ ﻫـﺮ ﮐﻪ ﻓﻬـﻢ
دارد ﻋﺪد وﺣﺶ را ﺑﺸﻤﺎرد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺪد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻋﺪدش ﺷﺸﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ اﺳﺖ.
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و دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﺮه ﺑﺮ ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و ﺑﺎ وی ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و

ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻪ اﺳﻢ او و اﺳﻢ ﭘﺪر او را ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺮﻗﻮم ﻣﯽدارﻧﺪ2 .و آوازی از آﺳﻤﺎن
ﺷﻨﯿﺪم ﻣﺜﻞ آواز آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﻣﺎﻧﻨﺪ آواز رﻋﺪ ﻋﻈﯿﻢ و آن آوازی ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﻣﺎﻧﻨﺪ آواز
ﺑﺮﺑﻂﻧﻮازان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺑﻄﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻨﻮازﻧﺪ3 .و در ﺣﻀﻮر ﺗﺨﺖ و ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻮان و ﭘﯿﺮان ﺳﺮودی
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺳﺮاﯾﻨﺪ و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن ﺳﺮود را ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﺟﺰ آن ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﮐﻪ از
ﺟﻬﺎن ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ4 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن آﻟﻮده ﻧﺸﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮه را ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺮ ﺑﺮای ﺧﺪا و ﺑﺮه
ﺑﺎﺷﻨﺪ5 .و در دﻫﺎن اﯾﺸﺎن دروﻏﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
6و ﻓﺮﺷﺘﻪای دﯾﮕﺮ را دﯾﺪم ﮐﻪ در وﺳﻂ آﺳﻤﺎن ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﺠﯿﻞ ﺟﺎوداﻧﯽ را دارد ﺗﺎ
ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ را از ﻫﺮ اﻣﺖ و ﻗﺒﯿﻠﻪ و زﺑﺎن و ﻗﻮم ﺑﺸﺎرت دﻫﺪ 7و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "از ﺧﺪا
ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و او را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﺎن داوری او رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ او را ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و
درﯾﺎ و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب را آﻓﺮﯾﺪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﯿﺪ".
8و ﻓﺮﺷﺘﻪای دﯾﮕﺮ از ﻋﻘﺐ او آﻣﺪه ﮔﻔﺖ "ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪ ﺑﺎﺑﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ از ﺧﻤﺮ ﻏﻀﺐ زﻧﺎی
ﺧﻮد ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ را ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ".
9و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺳﻮم از ﻋﻘﺐ اﯾﻦ دو آﻣﺪه ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "اﮔﺮ ﮐﺴﯽ وﺣﺶ و ﺻﻮرت او
را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎن او را ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﯾﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮد10 .او ﻧﯿﺰ از ﺧﻤﺮ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﮐﻪ در
ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺧﺸﻢ وی ﺑﯿﻐﺶ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ و در ﻧﺰد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻘﺪس و در ﺣﻀﻮر ﺑﺮه
ﺑﻪ آﺗﺶ و ﮐﺒﺮﯾﺖ ﻣﻌﺬب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ11 .و دود ﻋﺬاب اﯾﺸﺎن ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .ﭘﺲ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
وﺣﺶ و ﺻﻮرت او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن اﺳﻢ او را ﭘﺬﯾﺮد ﺷﺒﺎﻧﻪروز آراﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ".
12در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﺻﺒﺮ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا و اﯾﻤﺎن ﻋﯿﺴﯽ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
13و آوازی را از آﺳﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﺑﻨﻮﯾﺲ ﮐﻪ از ﮐﻨﻮن ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻨﺪ ﻣﺮدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ".
و روح ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﺑﻠﯽ ﺗﺎ از زﺣﻤﺎت ﺧﻮد آراﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن
ﻣﯽرﺳﺪ".
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14و دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﮏ اﺑﺮی ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﺑﺮ اﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﯽ
از ﻃﻼ دارد و در دﺳﺘﺶ داﺳﯽ ﺗﯿﺰ اﺳﺖ15 .و ﻓﺮﺷﺘﻪای دﯾﮕﺮ از ﻗﺪس ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ
آن اﺑﺮﻧﺸﯿﻦ را ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ "داس ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎور و درو ﮐﻦ زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺼﺎد رﺳﯿﺪه و
ﺣﺎﺻﻞ زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ16 ".و اﺑﺮﻧﺸﯿﻦ داس ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ آورد و زﻣﯿﻦ دروﯾﺪه ﺷﺪ.
17و ﻓﺮﺷﺘﻪای دﯾﮕﺮ از ﻗﺪﺳﯽ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و او ﻧﯿﺰ داﺳﯽ ﺗﯿﺰ داﺷﺖ.
18و ﻓﺮﺷﺘﻪای دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ از ﻣﺬﺑﺢ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺪا در داده ﺻﺎﺣﺐ
داس ﺗﯿﺰ را ﮔﻔﺖ "داس ﺗﯿﺰ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ آور و ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﻮ زﻣﯿﻦ را ﺑﭽﯿﻦ زﯾﺮا اﻧﮕﻮرﻫﺎﯾﺶ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ19 ".ﭘﺲ آن ﻓﺮﺷﺘﻪ داس ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ آورد و ﻣﻮﻫﺎی زﻣﯿﻦ را ﭼﯿﺪه آن را در
ﭼﺮﺧﺸﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا رﯾﺨﺖ20 .و ﭼﺮﺧﺸﺖ را ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺑﯿﻔﺸﺮدﻧﺪ و ﺧﻮن از
ﭼﺮﺧﺸﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻫﻦ اﺳﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﺗﯿﺮ ﭘﺮﺗﺎب ﺟﺎری ﺷﺪ.
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و ﻋﻼﻣﺖ دﯾﮕﺮ ﻋﻈﯿﻢ و ﻋﺠﯿﺒﯽ در آﺳﻤﺎن دﯾﺪم ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻔﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ

ﻫﻔﺖ ﺑﻼﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻏﻀﺐ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ2 .و دﯾﺪم
ﻣﺜﺎل درﯾﺎﯾﯽ از ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ آﺗﺶ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ وﺣﺶ و ﺻﻮرت او و ﻋﺪد اﺳﻢ او ﻏﻠﺒﻪ
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﺑﺮ درﯾﺎی ﺷﯿﺸﻪ اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﺮﺑﻄﻬﺎی ﺧﺪا را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ3 .ﺳﺮود ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا و ﺳﺮود
ﺑﺮه را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ "ﻋﻈﯿﻢ و ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ! ﻋﺪل و
ﺣﻖ اﺳﺖ راﻫﻬﺎی ﺗﻮ ای ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺖﻫﺎ! 4ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻧﺘﺮﺳﺪ ﺧﺪاوﻧﺪا و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ را
ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪوس ﻫﺴﺘﯽ و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ آﻣﺪه در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ!"
5و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻗﺪس ﺧﯿﻤﻪ ﺷﻬﺎدت در آﺳﻤﺎن ﮔﺸﻮده ﺷﺪ6 .و ﻫﻔﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ
ﻫﻔﺖ ﺑﻼ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎک و روﺷﻦ درﺑﺮ ﮐﺮده و ﮐﻤﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ زرﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ.
7و ﯾﮑﯽ از آن ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻮان ﺑﻪ آن ﻫﻔﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﻔﺖ ﭘﯿﺎﻟﻪ زرﯾﻦ داد ﭘﺮ از ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد زﻧﺪه اﺳﺖ8 .و ﻗﺪس از ﺟﻼل ﺧﺪا و ﻗﻮت او ﭘﺮ دود ﮔﺮدﯾﺪ9 .و ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺑﻼی آن ﻫﻔﺖ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺪس درآﯾﺪ.
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و آوازی ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻗﺪس ﺑﻪ آن ﻫﻔﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ

"ﺑﺮوﯾﺪ ﻫﻔﺖ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ".
2و اوﻟﯽ رﻓﺘﻪ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺖ و دﻣﻞ زﺷﺖ و ﺑﺪ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن وﺣﺶ
دارﻧﺪ و ﺻﻮرت او را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ.
3و دوﻣﯿﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﯾﺎ رﯾﺨﺖ ﮐﻪ آن ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﺜﻞ ﺧﻮن ﻣﺮده ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺖ و ﻫﺮ
ﻧﻔْﺲ زﻧﺪه از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در درﯾﺎ ﺑﻮد ﺑﻤﺮد.
4و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺧﻮد را در ﻧﻬﺮﻫﺎ و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب رﯾﺨﺖ و ﺧﻮن ﺷﺪ5 .و ﻓﺮﺷﺘﻪ آﺑﻬﺎ را
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﻋﺎدﻟﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﻮدی ای ﻗﺪوس زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﺮدی6 .ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﺧﻮن ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ و اﻧﺒﯿﺎ را رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺧﻮن دادی ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﻨﺪ7 ".و ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﺬﺑﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ داورﯾﻬﺎی ﺗﻮ ﺣﻖ و ﻋﺪل اﺳﺖ".
8و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻓﺘﺎب رﯾﺨﺖ و ﺑﻪ آن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺑﺴﻮزاﻧﺪ9 .و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺮارت ﺷﺪﯾﺪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﻢ آن ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻼﯾﺎ ﻗﺪرت دارد
ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
10و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﺨﺖ وﺣﺶ رﯾﺨﺖ و ﻣﻤﻠﮑﺖ او ﺗﺎرﯾﮏ ﮔﺸﺖ و زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد
را از درد ﻣﯽﮔﺰﯾﺪﻧﺪ11 .و ﺑﻪ ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ﺑﻪﺳﺒﺐ دردﻫﺎ و دﻣﻠﻬﺎی ﺧﻮد ﮐﻔﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و از اﻋﻤﺎل
ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
12و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻧﻬﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﻓﺮات رﯾﺨﺖ و آﺑﺶ ﺧﺸﮑﯿﺪ ﺗﺎ راه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ
از ﻣﺸﺮق آﻓﺘﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﻮد13 .و دﯾﺪم ﮐﻪ از دﻫﺎن اژدﻫﺎ و از دﻫﺎن وﺣﺶ و از دﻫﺎن ﻧﺒﯽ
ﮐﺎذب ﺳﻪ روح ﺧﺒﯿﺚ ﭼﻮن وزﻏﻬﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ14 .زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ارواح دﯾﻮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰات
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺗﻤﺎم رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن ﺧﺮوج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ آن روز
ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.
"15اﯾﻨﮏ ﭼﻮن دزد ﻣﯽآﯾﻢ! ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه رﺧﺖ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه دارد ﻣﺒﺎدا
ﻋﺮﯾﺎن راه رود و رﺳﻮاﯾﯽ او را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ".
16و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ آن را در ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﺣﺎرﻣﺠﺪون ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ.
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17و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻮا رﯾﺨﺖ و آوازی ﺑﻠﻨﺪ از ﻣﯿﺎن ﻗﺪس آﺳﻤﺎن از ﺗﺨﺖ ﺑﺪر
آﻣﺪه ﮔﻔﺖ ﮐﻪ "ﺗﻤﺎم ﺷﺪ!" 18و ﺑﺮﻗﻬﺎ و ﺻﺪاﻫﺎ و رﻋﺪﻫﺎ ﺣﺎدث ﮔﺮدﯾﺪ و زﻟﺰﻟﻪای ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺪ آن
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﺣﯿﻦ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زﻟﺰﻟﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪت و ﻋﻈﻤﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد19 .و ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ
ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﮔﺸﺖ و ﺑﻠﺪان اﻣﺖﻫﺎ ﺧﺮاب ﺷﺪ و ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺰرگ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﯿﺎد آﻣﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎﻟﻪ
ﺧﻤﺮ ﻏﻀﺐآﻟﻮد ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺪو دﻫﺪ20 .و ﻫﺮ ﺟﺰﯾﺮه ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻧﺎﯾﺎب ﮔﺸﺖ 21و ﺗﮕﺮگ
ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ وزن ﯾﮏ ﻣﻦ ﺑﻮد از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎرﯾﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺻﺪﻣﻪ ﺗﮕﺮگ ﺧﺪا را
ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺻﺪﻣﻪاش ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد.
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و ﯾﮑﯽ از آن ﻫﻔﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﭘﯿﺎﻟﻪ را داﺷﺘﻨﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺎب

ﮐﺮده ﮔﻔﺖ "ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﻗﻀﺎی آن ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﺰرگ را ﮐﻪ ﺑﺮ آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ.
2ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺎ او زﻧﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ از ﺧﻤﺮ زﻧﺎی او ﻣﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ3 ".ﭘﺲ ﻣﺮا در
روح ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮد و زﻧﯽ را دﯾﺪم ﺑﺮ وﺣﺶ ﻗﺮﻣﺰی ﺳﻮار ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﻬﺎی ﮐﻔﺮ ﭘﺮ ﺑﻮد و ﻫﻔﺖ ﺳﺮ
و ده ﺷﺎخ داﺷﺖ4 .و آن زن ﺑﻪ ارﻏﻮاﻧﯽ و ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ و ﻣﺮوارﯾﺪ ﻣﺰﯾﻦ و
ﭘﯿﺎﻟﻪای زرﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﺮ از ﺧﺒﺎﺋﺚ و ﻧﺠﺎﺳﺎت زﻧﺎی ﺧﻮد داﺷﺖ5 .و ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش اﯾﻦ اﺳﻢ
ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻮد "ﺳﺮ و ﺑﺎﺑﻞ ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﺎدر ﻓﻮاﺣﺶ و ﺧﺒﺎﺋﺚ دﻧﯿﺎ6 ".و آن زن را دﯾﺪم ﻣﺴﺖ از ﺧﻮن
ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ و از ﺧﻮن ﺷﻬﺪای ﻋﯿﺴﯽ و از دﯾﺪن او ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮدم7 .و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ »ﭼﺮا
ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪی؟ ﻣﻦ ﺳﺮ زن و آن وﺣﺶ را ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺮ و ده ﺷﺎخ دارد ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ اوﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ8 .آن وﺣﺶ ﮐﻪ دﯾﺪی ﺑﻮد و ﻧﯿﺴﺖ و از ﻫﺎوﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮآﻣﺪ و ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
رﻓﺖ و ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﺟﺰ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن از ﺑﻨﺎی ﻋﺎﻟﻢ در دﻓﺘﺮ ﺣﯿﺎت ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ در
ﺣﯿﺮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد از دﯾﺪن آن وﺣﺶ ﮐﻪ ﺑﻮد و ﻧﯿﺴﺖ و ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
"9اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ذﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ دارد .اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺮ ﻫﻔﺖ ﮐﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ 10و ﻫﻔﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺖ و دﯾﮕﺮی ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و
ﭼﻮن آﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ11 .و آن وﺣﺶ ﮐﻪ ﺑﻮد و ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ اﺳﺖ و از آن ﻫﻔﺖ اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﻣﯽرود12 .و آن ده ﺷﺎخ ﮐﻪ دﯾﺪی ده ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ
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ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ وﺣﺶ ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻗﺪرت ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ13 .اﯾﻨﻬﺎ ﯾﮏ رأی دارﻧﺪ و ﻗﻮت و ﻗﺪرت ﺧﻮد
را ﺑﻪ وﺣﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ14 .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﺮه ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮه ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
او رﺑﺎﻻرﺑﺎب و ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺖ و آﻧﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪهﺷﺪه و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و
اﻣﯿﻨﻨﺪ".
15و ﻣﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "آﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪی آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﻮﻣﻬﺎ و ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﺎ و
اﻣﺖﻫﺎ و زﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ16 .و اﻣﺎ ده ﺷﺎخ ﮐﻪ دﯾﺪی و وﺣﺶ اﯾﻨﻬﺎ ﻓﺎﺣﺸﻪ را دﺷﻤﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و
او را ﺑﯿﻨﻮا و ﻋﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻮﺷﺘﺶ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و او را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
17زﯾﺮا ﺧﺪا در دل اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ اراده او را ﺑﺠﺎ آرﻧﺪ و ﯾﮏ رأی ﺷﺪه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
وﺣﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺗﻤﺎم ﺷﻮد18 .و زﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪی آن ﺷﻬﺮ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﺟﻬﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ".
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ﺑﻌﺪ از آن دﯾﺪم ﻓﺮﺷﺘﻪای دﯾﮕﺮ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ داﺷﺖ و

زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻼل او ﻣﻨﻮر ﺷﺪ2 .و ﺑﻪ آواز زورآور ﻧﺪا ﮐﺮده ﮔﻔﺖ "ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪ ﺑﺎﺑﻞ ﻋﻈﯿﻢ!
و او ﻣﺴﮑﻦ دﯾﻮﻫﺎ و ﻣﻼذ ﻫﺮ روح ﺧﺒﯿﺚ و ﻣﻼذ ﻫﺮ ﻣﺮغ ﻧﺎﭘﺎک و ﻣﮑﺮوه ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ! 3زﯾﺮا ﮐﻪ از
ﺧﻤﺮ ﻏﻀﺐآﻟﻮد زﻧﺎی او ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺎ وی زﻧﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺠﺎر ﺟﻬﺎن
از ﮐﺜﺮت ﻋﯿﺎﺷﯽ او دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ!"
4و ﺻﺪاﯾﯽ دﯾﮕﺮ از آﺳﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ "ای ﻗﻮم ﻣﻦ از ﻣﯿﺎن او ﺑﯿﺮون آﯾﯿﺪ ﻣﺒﺎدا در
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪه از ﺑﻼﻫﺎﯾﺶ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ5 .زﯾﺮا ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ رﺳﯿﺪه و ﺧﺪا
ﻇﻠﻤﻬﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورده اﺳﺖ6 .ﺑﺪو رد ﮐﻨﯿﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ او داده اﺳﺖ و ﺑﺤﺴﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ دو
ﭼﻨﺪان ﺑﺪو ﺟﺰا دﻫﯿﺪ و در ﭘﯿﺎﻟﻪای ﮐﻪ او آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ او را دو ﭼﻨﺪان ﺑﯿﺎﻣﯿﺰﯾﺪ7 .ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮد و ﻋﯿﺎﺷﯽ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ آﻧﻘﺪر ﻋﺬاب و ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺪو دﻫﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ در دل ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻠﮑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪام و ﺑﯿﻮه ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻣﺎﺗﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻢ دﯾﺪ8 .ﻟﻬﺬا ﺑﻼﯾﺎی او از ﻣﺮگ و
ﻣﺎﺗﻢ و ﻗﺤﻂ در ﯾﮏ روز ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ زورآور اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او داوری ﻣﯽﮐﻨﺪ9 .آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ او زﻧﺎ و ﻋﯿﺎﺷﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﭼﻮن دود
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ﺳﻮﺧﺘﻦ او را ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺎﺗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد10 .و از ﺧﻮف ﻋﺬاﺑﺶ دور اﯾﺴﺘﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ وای
وای ای ﺷﻬﺮ ﻋﻈﯿﻢ ای ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻠﺪه زورآور زﯾﺮا ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺗﻮ آﻣﺪ!
"11و ﺗﺠﺎر ﺟﻬﺎن ﺑﺮای او ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺎﺗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻀﺎﻋﺖ اﯾﺸﺎن را
ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺧﺮد12 .ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺟﻮاﻫﺮ و ﻣﺮوارﯾﺪ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک و ارﻏﻮاﻧﯽ و اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﻗﺮﻣﺰ
و ﻋﻮد ﻗﻤﺎری و ﻫﺮ ﻇﺮف ﻋﺎج و ﻇﺮوف ﭼﻮب ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﻣﺲ و آﻫﻦ و ﻣﺮﻣﺮ13 .و دارﭼﯿﻨﯽ و ﺣﻤﺎﻣﺎ
و ﺧﻮﺷﺒﻮیﻫﺎ و ﻣﺮ و ﮐﻨﺪر و ﺷﺮاب و روﻏﻦ و آرد ﻣﯿﺪه و ﮔﻨﺪم و رﻣﻪﻫﺎ و ﮔﻠﻪﻫﺎ و اﺳﺒﺎن و اراﺑﻪﻫﺎ
و اﺟﺴﺎد و ﻧﻔﻮس ﻣﺮدم14 .و ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻬﻮت ﻧﻔﺲ ﺗﻮ از ﺗﻮ ﮔﻢ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻓﺮﺑﻪ و روﺷﻦ از ﺗﻮ
ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدﯾﺪ و دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ15 .و ﺗﺎﺟﺮان اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﻪ از وی دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ از
ﺗﺮس ﻋﺬاﺑﺶ دور اﯾﺴﺘﺎده ﮔﺮﯾﺎن و ﻣﺎﺗﻢﮐﻨﺎن16 .ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ وای وای ای ﺷﻬﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎن
و ارﻏﻮاﻧﯽ و ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻠﺒﺲ ﻣﯽﺑﻮدی و ﺑﻪ ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ و ﻣﺮوارﯾﺪ ﻣﺰﯾﻦ زﯾﺮا در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ اﯾﻨﻘﺪر
دوﻟﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺮاب ﺷﺪ17 .و ﻫﺮ ﻧﺎﺧﺪا و ﮐﻞ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻼﺣﺎن و ﻫﺮ ﮐﻪ
ﺷﻐﻞ درﯾﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ دور اﯾﺴﺘﺎده18 .ﭼﻮن دود ﺳﻮﺧﺘﻦ آن را دﯾﺪﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎدﮐﻨﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﺪام ﺷﻬﺮ اﺳﺖ
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ! 19و ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮﯾﺎن و ﻣﺎﺗﻢﮐﻨﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورده ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ وای
وای ﺑﺮ آن ﺷﻬﺮ ﻋﻈﯿـﻢ ﮐﻪ از آن ﻫـﺮ ﮐﻪ در درﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮد از ﻧﻔﺎﯾﺲ او دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ وﯾـﺮان ﮔﺸﺖ.
"20ﭘﺲ ای آﺳﻤﺎن و ﻣﻘﺪﺳﺎن و رﺳﻮﻻن و اﻧﺒﯿﺎ ﺷﺎدی ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﺪا اﻧﺘﻘﺎم ﺷﻤﺎ را از او
ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ".
21و ﯾﮏ ﻓﺮﺷﺘﻪ زورآور ﺳﻨﮕﯽ ﭼﻮن ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎی ﺑﺰرگ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ درﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ
"ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺪﻣﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺰرگ ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ22 .و
ﺻﻮت ﺑﺮﺑﻂزﻧﺎن و ﻣﻐﻨﯿﺎن و ﻧﯽزﻧﺎن و ﮐﺮﻧﺎﻧﻮازان ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ در ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﯿﭻ
ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ از ﻫﺮ ﺻﻨﺎﻋﺘﯽ در ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎز ﺻﺪای آﺳﯿﺎ در ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
23و ﻧﻮر ﭼﺮاغ در ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺑﯿﺪ و آواز ﻋﺮوس و داﻣﺎد ﺑﺎز در ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺗﺠﺎر ﺗﻮ اﮐﺎﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺟﺎدوﮔﺮی ﺗﻮ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ24 .و در آن ﺧﻮن اﻧﺒﯿﺎ و
ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ و ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺘﻮﻻن روی زﻣﯿﻦ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ".
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و ﺑﻌﺪ از آن ﺷﻨﯿﺪم ﭼﻮن آوازی ﺑﻠﻨﺪ از ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺜﯿﺮ در آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ

"ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه! ﻧﺠﺎت و ﺟﻼل و اﮐﺮام و ﻗﻮت از آن ﺧﺪای ﻣﺎ اﺳﺖ 2زﯾﺮا ﮐﻪ اﺣﮑﺎم او راﺳﺖ و ﻋﺪل
اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ داوری ﻧﻤﻮد ﺑﺮ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ زﻧﺎی ﺧﻮد ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎم
ﺧﻮن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ او ﮐﺸﯿﺪ".
3و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ "ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه و دودش ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود!"
4و آن ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﭘﯿﺮ و ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻮان ﺑﻪ روی دراﻓﺘﺎده ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ "آﻣﯿﻦ ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه!"
5و آوازی از ﺗﺨﺖ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﮔﻔﺖ "ﺣﻤﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺧﺪای ﻣﺎ را ای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﺪﮔﺎن او و
ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن او ﭼﻪ ﮐﺒﯿﺮ و ﭼﻪ ﺻﻐﯿﺮ!"
6و ﺷﻨﯿﺪم ﭼﻮن آواز ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺜﯿﺮ و ﭼﻮن آواز آﺑﻬﺎی ﻓﺮاوان و ﭼﻮن آواز رﻋﺪﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ "ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ! 7ﺷﺎدی و وﺟﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ
و او را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﮑﺎح ﺑﺮه رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻋﺮوس او ﺧﻮد را ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ8 .و ﺑﻪ او
داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎن ﭘﺎک و روﺷﻦ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ" زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﮐﺘﺎن ﻋﺪاﻟﺘﻬﺎی ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ اﺳﺖ.
9و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ "ﺑﻨﻮﯾﺲ ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺰم ﻧﮑﺎح ﺑﺮه دﻋﻮت ﺷﺪهاﻧﺪ ".و ﻧﯿﺰ ﻣﺮا
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ "اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻼم راﺳﺖ ﺧﺪا".
10و ﻧﺰد ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎدم ﺗﺎ او را ﺳﺠﺪه ﮐﻨﻢ .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ "زﻧﻬﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺨﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت ﻋﯿﺴﯽ را دارﻧﺪ .ﺧﺪا را ﺳﺠﺪه ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺷﻬﺎدت ﻋﯿﺴﯽ روح ﻧﺒﻮت اﺳﺖ".
11و دﯾﺪم آﺳﻤﺎن را ﮔﺸﻮده و ﻧﺎﮔﺎه اﺳﺒﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻮارش اﻣﯿﻦ و ﺣﻖ ﻧﺎم دارد و ﺑﻪ ﻋﺪل
داوری و ﺟﻨﮓ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ12 .و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﭼﻮن ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ و ﺑﺮ ﺳﺮش اﻓﺴﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و اﺳﻤﯽ
ﻣﺮﻗﻮم دارد ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﻮدش ﻫﯿﭻﮐﺲ آن را ﻧﻤﯽداﻧﺪ13 .و ﺟﺎﻣﻪای ﺧﻮنآﻟﻮد درﺑﺮ دارد و ﻧﺎم او را
»ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا« ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ14 .و ﻟﺸﮑﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺒﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﺘﺎن ﺳﻔﯿﺪ و ﭘﺎک
ﻣﻠﺒﺲ از ﻋﻘﺐ او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ15 .و از دﻫﺎﻧﺶ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺗﯿﺰ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﺰﻧﺪ و
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﺼﺎی آﻫﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و او ﭼﺮﺧﺸﺖ ﺧﻤﺮ ﻏﻀﺐ و ﺧﺸﻢ ﺧﺪای ﻗﺎدر
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ﻣﻄﻠﻖ را زﯾﺮ ﭘﺎی ﺧﻮد ﻣﯽاﻓﺸﺮد16 .و ﺑﺮ ﻟﺒﺎس و ران او ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ "ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و
رﺑﺎﻻرﺑﺎب".
17و دﯾﺪم ﻓﺮﺷﺘﻪای را در آﻓﺘﺎب اﯾﺴﺘﺎده ﮐﻪ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮﻏﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن
ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺪا ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺠﻬﺖ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺪا ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮﯾﺪ18 .ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﯾﺪ
ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﮔﻮﺷﺖ ﺳﭙﻪﺳﺎﻻران و ﮔﻮﺷﺖ ﺟﺒﺎران و ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺒﻬﺎ و ﺳﻮاران آﻧﻬﺎ و ﮔﻮﺷﺖ
ﻫﻤﮕﺎن را ﭼﻪ آزاد و ﭼﻪ ﻏﻼم ﭼﻪ ﺻﻐﯿﺮ و ﭼﻪ ﮐﺒﯿﺮ".
19و دﯾﺪم وﺣﺶ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن زﻣﯿﻦ و ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
اﺳﺐﺳﻮار و ﻟﺸﮑﺮ او ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ20 .و وﺣﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ و ﻧﺒﯽ ﮐﺎذب ﺑﺎ وی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ او ﻣﻌﺠﺰات
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﺸﺎن وﺣﺶ را دارﻧﺪ و ﺻﻮرت او را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻫﺮ دو زﻧﺪه ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺒﺮﯾﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ21 .و ﺑﺎﻗﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﮐﻪ از
دﻫﺎن اﺳﺐﺳﻮار ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮﻏﺎن از ﮔﻮﺷﺖ اﯾﺸﺎن ﺳﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
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و دﯾﺪم ﻓﺮﺷﺘﻪای را ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎوﯾﻪ را دارد و

زﻧﺠﯿﺮی ﺑﺰرگ ﺑﺮ دﺳﺖ وی اﺳﺖ2 .و اژدﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎر ﻗﺪﯾﻢ را ﮐﻪ اﺑﻠﯿﺲ و ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﮐﺮده او را ﺗﺎ ﻣﺪت ﻫﺰار ﺳﺎل در ﺑﻨﺪ ﻧﻬﺎد3 .و او را ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺖ و در را ﺑﺮ او ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻬﺮ ﮐﺮد
ﺗﺎ اﻣﺖﻫﺎ را دﯾﮕﺮ ﮔﻤﺮاه ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺪت ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻼﺻﯽ
ﯾﺎﺑﺪ.
4و ﺗﺨﺘﻬﺎ دﯾﺪم و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ داده ﺷﺪ و دﯾﺪم ﻧﻔﻮس آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
ﺑﺠﻬﺖ ﺷﻬﺎدت ﻋﯿﺴﯽ و ﮐﻼم ﺧﺪا ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ وﺣﺶ و ﺻﻮرﺗﺶ را ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻧﺸﺎن او را ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺰار ﺳﺎل
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ5 .و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدﮔﺎن زﻧﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﯿﺎﻣﺖ اول.
6ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻗﯿﺎﻣﺖ اول ﻗﺴﻤﺘﯽ دارد .ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮت ﺛﺎﻧﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪارد
ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪا و ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﺎ او ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
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7و ﭼﻮن ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ ﺷﯿﻄﺎن از زﻧﺪان ﺧﻮد ﺧﻼﺻﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ8 .ﺗﺎ ﺑﯿﺮون
رود و اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر زاوﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻮج و ﻣﺎﺟﻮج را ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺠﻬﺖ
ﺟﻨﮓ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ ﻋﺪد اﯾﺸﺎن ﭼﻮن رﯾﮓ درﯾﺎﺳﺖ9 .و ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺮآﻣﺪه ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه
ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ و ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺒﻮب را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ آﺗﺶ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ اﯾﺸﺎن را
ﺑﻠﻌﯿﺪ10 .و اﺑﻠﯿﺲ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ آﺗﺶ و ﮐﺒﺮﯾﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
وﺣﺶ و ﻧﺒﯽ ﮐﺎذب ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﻋﺬاب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ.
11و دﯾﺪم ﺗﺨﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﺴﯽ را ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﻪ از روی وی آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ
ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ12 .و ﻣﺮدﮔﺎن را ﺧﺮد و ﺑﺰرگ دﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺨﺖ اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ و دﻓﺘﺮﻫﺎ را ﮔﺸﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ دﻓﺘﺮی دﯾﮕﺮ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺮدﮔﺎن
داوری ﺷﺪ ﺑﺤﺴﺐ اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن از آﻧﭽﻪ در دﻓﺘﺮﻫﺎ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ13 .و درﯾﺎ ﻣﺮدﮔﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آن
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎز داد و ﻣﻮت و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻮات ﻣﺮدﮔﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎز دادﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﺤﺴﺐ
اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺣﮑﻢ ﯾﺎﻓﺖ14 .و ﻣﻮت و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻮات ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻮت ﺛﺎﻧﯽ
ﯾﻌﻨﯽ درﯾﺎﭼﻪ آﺗﺶ15 .و ﻫﺮ ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ ﺣﯿﺎت ﻣﮑﺘﻮب ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ آﺗﺶ اﻓﮑﻨﺪه ﮔﺮدﯾﺪ.
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و دﯾﺪم آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ و زﻣﯿﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ آﺳﻤﺎن اول و زﻣﯿﻦ اول

درﮔﺬﺷﺖ و درﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ2 .و ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ را دﯾﺪم ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا از
آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﭼﻮن ﻋﺮوﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد آراﺳﺘﻪ اﺳﺖ3 .و آوازی ﺑﻠﻨﺪ از
آﺳﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ "اﯾﻨﮏ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ آدﻣﯿﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن
ﻗﻮمﻫﺎی او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺧﻮد ﺧﺪا ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد4 .و ﺧﺪا ﻫﺮ اﺷﮑﯽ را از
ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻮت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎﺗﻢ و ﻧﺎﻟﻪ و درد دﯾﮕﺮ رو
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی اول درﮔﺬﺷﺖ".
5و آن ﺗﺨﺖﻧﺸﯿﻦ ﮔﻔﺖ "اﻟﺤﺎل ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻧﻮ ﻣﯽﺳﺎزم ".و ﮔﻔﺖ "ﺑﻨﻮﯾﺲ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﻼم اﻣﯿﻦ و راﺳﺖ اﺳﺖ".
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6ﺑﺎز ﻣﺮا ﮔﻔﺖ "ﺗﻤﺎم ﺷﺪ! ﻣﻦ اﻟﻒ و ﯾﺎ و اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ از
ﭼﺸﻤﻪ آب ﺣﯿﺎت ﻣﻔﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد7 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ آﯾﺪ وارث ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و او را ﺧﺪا
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و او ﻣﺮا ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد8 .ﻟﮑﻦ ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن و ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﺎن و ﺧﺒﯿﺜﺎن و ﻗﺎﺗﻼن و زاﻧﯿﺎن و
ﺟﺎدوﮔﺮان و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن و ﺟﻤﯿﻊ دروﻏﮕﻮﯾﺎن ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن در درﯾﺎﭼﻪ اﻓﺮوﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﻪ آﺗﺶ و
ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻮت ﺛﺎﻧﯽ".
9و ﯾﮑﯽ از آن ﻫﻔﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﭘﺮ از ﻫﻔﺖ ﺑﻼی آﺧﺮﯾﻦ را دارﻧﺪ آﻣﺪ و ﻣﺮا
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮔﻔﺖ "ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﻋﺮوس ﻣﻨﮑﻮﺣﻪ ﺑﺮه را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ10 ".آﻧﮕﺎه ﻣﺮا در روح ﺑﻪ
ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮد و ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻧﺎزل
ﻣﯽﺷﻮد11 .و ﺟﻼل ﺧﺪا را دارد و ﻧﻮرش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاﻫﺮ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﭼﻮن ﯾﺸﻢ ﺑﻠﻮرﯾﻦ12 .و دﯾﻮاری ﺑﺰرگ
و ﺑﻠﻨﺪ دارد و دوازده دروازه دارد و ﺑﺮ ﺳﺮ دروازهﻫﺎ دوازده ﻓﺮﺷﺘﻪ و اﺳﻢﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی دوازده ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ13 .از ﻣﺸﺮق ﺳﻪ دروازه و از ﺷﻤﺎل ﺳﻪ دروازه و از ﺟﻨﻮب
ﺳﻪ دروازه و از ﻣﻐﺮب ﺳﻪ دروازه14 .و دﯾﻮار ﺷﻬﺮ دوازده اﺳﺎس دارد و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ دوازده اﺳﻢ دوازده
رﺳﻮل ﺑﺮه اﺳﺖ.
15و آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﺮد ﻧﯽ ﻃﻼ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ و دروازهﻫﺎﯾﺶ و دﯾﻮارش را
ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ16 .و ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل و ﻋﺮﺿﺶ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ و ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ آن ﻧﯽ ﭘﯿﻤﻮده دوازده
ﻫﺰار ﺗﯿﺮ ﭘﺮﺗﺎب ﯾﺎﻓﺖ و ﻃﻮل و ﻋﺮض وﺑﻠﻨﺪیاش ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ17 .و دﯾﻮارش را ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر
ذراع ﭘﯿﻤﻮد ﻣﻮاﻓﻖ ذراع اﻧﺴﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﺷﺘﻪ18 .و ﺑﻨﺎی دﯾﻮار آن از ﯾﺸﻢ ﺑﻮد و ﺷﻬﺮ از زر ﺧﺎﻟﺺ
ﭼﻮن ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺼﻔﯽ' ﺑﻮد19 .و ﺑﻨﯿﺎد دﯾﻮار ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺟﻮاﻫﺮ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد اول ﯾﺸﻢ
و دوم ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد و ﺳﻮم ﻋﻘﯿﻖ ﺳﻔﯿﺪ و ﭼﻬﺎرم زﻣﺮد 20و ﭘﻨﺠﻢ ﺟﺰع ﻋﻘﯿﻘﯽ و ﺷﺸﻢ ﻋﻘﯿﻖ و ﻫﻔﺘﻢ
زﺑﺮﺟﺪ و ﻫﺸﺘﻢ زﻣﺮد ﺳﻠﻘﯽ و ﻧﻬﻢ ﻃﻮﭘﺎز و دﻫﻢ ﻋﻘﯿﻖ اﺧﻀﺮ و ﯾﺎزدﻫﻢ آﺳﻤﺎﻧﺠﻮﻧﯽ و دوازدﻫﻢ
ﯾﺎﻗﻮت ﺑﻮد21 .و دوازده دروازه دوازده ﻣﺮوارﯾﺪ ﺑﻮد ﻫﺮ دروازه از ﯾﮏ ﻣﺮوارﯾﺪ و ﺷﺎرع ﻋﺎم ﺷﻬﺮ از
زر ﺧﺎﻟﺺ ﭼﻮن ﺷﯿﺸﻪ ﺷﻔﺎف.
22و در آن ﻫﯿﭻ ﻗﺪس ﻧﺪﯾﺪم زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺮه ﻗﺪس آن اﺳﺖ23 .و
ﺷﻬﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارد ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﯾﺎ ﻣﺎه آن را روﺷﻨﺎﯾﯽ دﻫﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا آن را ﻣﻨﻮر ﻣﯽﺳﺎزد و
ﭼﺮاﻏﺶ ﺑﺮه اﺳﺖ24 .و اﻣﺖﻫﺎ در ﻧﻮرش ﺳﺎﻟﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن ﺟﻼل و اﮐﺮام ﺧﻮد
را ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ درآورد25 .و دروازهﻫﺎﯾﺶ در روز ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺐ در آﻧﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
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ﺑﻮد26 .و ﺟﻼل و ﻋﺰت اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ27 .و ﭼﯿﺰی ﻧﺎﭘﺎک ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﯾﺎ دروغ ﺷﻮد ﻫﺮﮔﺰ داﺧﻞ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ ﺣﯿﺎت ﺑﺮه
ﻣﮑﺘﻮﺑﻨﺪ.
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و ﻧﻬﺮی از آب ﺣﯿﺎت ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ درﺧﺸﻨﺪه ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﻮر و از

ﺗﺨﺖ ﺧﺪا و ﺑﺮه ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد2 .و در وﺳﻂ ﺷﺎرع ﻋﺎم آن و ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﮐﻨﺎره ﻧﻬﺮ درﺧﺖ ﺣﯿﺎت را
ﮐﻪ دوازده ﻣﯿﻮه ﻣﯽآورد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﯿﻮه ﺧﻮد را ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮﮔﻬﺎی آن درﺧﺖ ﺑﺮای ﺷﻔﺎی
اﻣﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ3 .و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻟﻌﻨﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﺨﺖ ﺧﺪا و ﺑﺮه در آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
او را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد4 .و ﭼﻬﺮه او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ و اﺳﻢ وی ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد5 .و
دﯾﮕﺮ ﺷﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﭼﺮاغ و ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻧﺪارﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﺮ اﯾﺸﺎن روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد6 .و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ "اﯾﻦ ﮐﻼم اﻣﯿﻦ و راﺳﺖ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺪای ارواح اﻧﺒﯿﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ زود ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد ﻧﺸﺎن
دﻫﺪ".
"7و اﯾﻨﮏ ﺑﻪ زودی ﻣﯽآﯾﻢ .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم ﻧﺒﻮت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﮕﺎه دارد".
8و ﻣﻦ ﯾﻮﺣﻨﺎ اﯾﻦ اﻣﻮر را ﺷﻨﯿﺪم و دﯾﺪم و ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪم و دﯾﺪم اﻓﺘﺎدم ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺎﯾﻬﺎی آن
ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد ﺳﺠﺪه ﮐﻨﻢ9 .او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ "زﻧﻬﺎر ﻧﮑﻨﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﺨﺪﻣﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎ اﻧﺒﯿﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮادراﻧﺖ و ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ .ﺧﺪا را ﺳﺠﺪه
ﮐﻦ10 ".و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ "ﮐﻼم ﻧﺒﻮت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﻬﺮ ﻣﮑﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ وﻗﺖ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ11 .ﻫﺮ ﮐﻪ ﻇﺎﻟﻢ
اﺳﺖ ﺑﺎز ﻇﻠﻢ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﺒﯿﺚ اﺳﺖ ﺑﺎز ﺧﺒﯿﺚ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻋﺎدل اﺳﺖ ﺑﺎز ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ
ﮐﻪ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﻘﺪس ﺑﺸﻮد".
"12و اﯾﻨﮏ ﺑﻪ زودی ﻣﯽآﯾﻢ و اﺟﺮت ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﺤﺴﺐ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺟﺰا
دﻫﻢ13 .ﻣﻦ اﻟﻒ و ﯾﺎء و اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ و اول و آﺧﺮ ﻫﺴﺘﻢ".
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