 - ۱۶ﻋﻄﺎﯾﺎی روﺣﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺖ
»ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻫـﻤﻪ ﭘﯿﺮوان ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧـﻮﯾﺶ در ﻫـﺮ ﻋﴫی ﻋـﻄﺎﯾﺎی روﺣـﺎﻧﯽ اﻋـﻄﺎ منﻮده اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻫـﺮ ﻋـﻀﻮی ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ ﻋـﻤﻮﻣﯽ ﺟـﺎﻣـﻌﻪ و ﺑﴩﯾﺖ ﺧـﺪﻣـﺎت ﻣـﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ را ارزاﻧﯽ دارد.
اﯾﻦ ﻋـﻄﺎﯾﺎ ﺗـﻮﺳـﻂ روحاﻟـﻘﺪس ارزاﻧﯽ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻋـﻀﻮی ﻃـﺒﻖ اراده ﺧـﻮﯾﺶ ﺳﻬﻤﯽ اﺧـﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫـﺪ ،ﻋـﻄﺎﯾﺎ ﻫـﻤﻪ ﺗـﻮاﻧـﺎﺋﯽ ﻫـﺎ و ﺧـﺪﻣـﺎﺗﯽ ﻛـﻪ ﺟـﺎﻣـﻌﻪ ﺑـﺪان ﻧﯿﺎز دارد را
ﻣﯿﴪ ﻣﯽﺳـﺎزﻧـﺪ ﺗـﺎ وﻇـﺎﯾﻒ ﻣـﻘﺪر ﺷـﺪه اﻟﻬﯽ را اﯾﻔﺎ منـﺎﯾﺪ .ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻛﻼم ﻣـﻘﺪس اﯾﻦ ﻋـﻄﺎﯾﺎ ﺷـﺎﻣـﻞ ﺧـﺪﻣـﺎﺗﯽ ﻫـﻤﭽﻮن اﯾامن ،ﺷـﻔﺎ ،ﻧـﺒﻮت ،ﺑـﺸﺎرت ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ،ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻣـﺼﺎﻟـﺤﻪ ،ﺷـﻔﻘﺖ
و ﺧـﺪﻣـﺖ از ﺧـﻮد ﮔـﺬﺷـﺘﻪ و اﻣﻮر ﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﻛـﻤﻚ و ﺗـﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم اﺳـﺖ .ﺑﺮﺧﯽ اﻋـﻀﺎ ﺗـﻮﺳـﻂ ﺧـﺪا ﻓﺮا ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪهاﻧـﺪ و ﺑـﻪ روح ﻣﺠﻬـﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺮای وﻇـﺎﯾﻔﯽ ﻛـﻪ ﺗـﻮﺳـﻂ ﺟـﻤﻊ
اﯾامﻧـﺪاران ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫـﻤﭽﻮن ﻛـﺎر ﺷـﺒﺎﻧﯽ ،اﻣـﻮر ﺑـﺸﺎرﺗﯽ ،ﻣـﺄﻣـﻮرﯾﺖﻫـﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﺧـﺪﻣـﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻛـﻪ ﺑـﻄﻮر وﯾﮋه ﻧﯿﺎز اﺳـﺖ ﺗـﺎ اﻋـﻀﺎ را ﺑ ﺮای ﺧـﺪﻣـﺖ ،ﺑـﻨﺎی ﺟـﺎﻣـﻌﻪ ﺑـﻪ
ﺑـﻠﻮغ و ﻛامل روﺣـﺎﻧﯽ و ﭘـﺮورش اﺗـﺤﺎد در اﯾامن و داﻧـﺶ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺪا آﻣـﺎده ﺳـﺎزﻧـﺪ .وﻗﺘﯽ ﻛـﻪ اﻋـﻀﺎ ﺑـﻌﻨﻮان ﻣـﺒﺎﴍﯾﻦ وﻓـﺎدار ﻓﯿﺾ ﻫـﺎی ﮔـﻮﻧـﺎﮔـﻮن ﺧـﺪا اﯾﻦ ﻋـﻄﺎﯾﺎی روﺣـﺎﻧﯽ را
ﺑﻜﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮب اﺻﻮل ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻏﻠﻂ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ رﺷﺪ و منﻮی ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﺪاﺳﺖ رﺷﺪ ﻣﯽ منﺎﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾامن و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮔﺮدد«.

ﻫـﺮ ﻋـﻀﻮ از ﺑـﺪن ﺟـﺎﻣـﻌﻪ روﺣـﺎﻧﯽ از ﻃﺮف روح اﻟـﻘﺪس ﻋـﻄﺎﯾﺎ و ﺗـﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻫـﺎی ﺑـﺨﺼﻮﺻﯽ درﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻋـﻄﺎﯾﺎی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﻨﺪ در ﻣﯿﺎن اﻋـﻀﺎ ﺑـﻄﻮر ﮔﺴﱰده ﻣـﺘﻔﺎوت ﺑـﺎﺷـﻨﺪ وﻟﯽ ﻫـﻤﻪ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓـﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺗـﺤﺖ ﻧـﻈﺮ ﺧـﺪاوﻧـﺪ
اﺗﺤﺎد ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ .متﺎﻣﯽ آﯾﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ درس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ!
روح اﻟﻘﺪس ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻄﺎﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺠﯿﻞ )رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ ﻫﺎی  ۹ﺗﺎ .(۱۱
روح اﻟﻘﺪس اﯾامن ،اﻣﯿﺪ و ﻣﺤﺒﺖ را در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ اﯾامﻧﺪارن ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﺠﯿﻞ )رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ .(۱۳
ﻋﻄﺎﯾﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﺳﺎﺧنت ﺟﻤﻊ اﯾامﻧﺪاران ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺪن ﻻزم و ﴐوری اﺳﺖ .اﻧﺠﯿﻞ )رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ ﻫﺎی
 ۴ﺗﺎ .(۸
ﻋﻄﺎﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﻮﺟﻮد آوردن اﺗﺤﺎدی ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮ و ﻗﻮت و ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اﯾامﻧﺪاران ﺳﺒﺐ ﺟﻼل ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺠﯿﻞ )رﺳﺎﻟﻪ
اول ﭘﻄﺮس ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۰ﺗﺎ .(۱۱
ﻫــﺪف ﻣـ ﺮﮐﺰی از ﻫــﻤﻪ اﯾﻦ ﻋــﻄﺎﯾﺎ ﺑــﺮﭘــﺎﯾﯽ اﺗــﺤﺎدی در ﻣﯿﺎن ﺟــﻤﻊ
اﯾامﻧﺪاران اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ دﻫﺪ.
روح اﻟـﻘﺪس متـﺎﻣﯽ ﻋـﻄﺎﯾﺎی ﻣـﻮرد ﻧﯿﺎز ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟـﻤﻊ اﯾامﻧـﺪاران را ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻋﻄﯿﻪ ای
ﻧـﺎﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﺠﯿﻞ )رﺳـﺎﻟـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۰ﺗـﺎ ۲۵؛ اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﻓـﺼﻞ ۶
آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱ﺗﺎ .(۷
ﺑـﺮﺧﯽ از ﻋـﻄﺎﯾﺎ از ﺑـﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﻧـﺪ .اﻧﺠﯿﻞ )رﺳـﺎﻟـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ ﻫـﺎی
 ۲۷ﺗﺎ .(۳۱
ﺑـﺮﺧﯽ از ﻋـﻄﺎﯾﺎ از ﺑـﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣـﻬﻢ ﺗـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .اﻧﺠﯿﻞ )رﺳـﺎﻟـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻗـﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ
ﻫﺎی  ۲۷ﺗﺎ .(۳۱
اﻋﻄﺎی ﻋﻄﺎﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻧﯿﺎی ﻣﺎﺳﺖ .اﻧﺠﯿﻞ )رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱ﺗﺎ .(۳
ﻋﻄﺎﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﻠﻮغ و اﺗﺤﺎد در ﺑﺪن ﭘﯿﺮوان ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺠﯿﻞ )رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ ﻫﺎی  ۸و  ۱۱ﺗﺎ .(۱۶
ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻋﻄﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺧﺪا را ﺣﮑﯿامﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .اﻧﺠﯿﻞ )ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۲۵آﻳﻪ ﻫﺎی  ۱۴ﺗﺎ .(۳۰
روح اﻟﻘﺪس ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺟﻤﻊ اﯾامﻧﺪاران را از ﺑﯿﺮاﻫﻪ رﻓنت ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﺠﯿﻞ )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۶آﯾﻪ .(۱۳
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ

آﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ از اﯾامﻧﺪاران ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺪا وﺟﻮد دارد ﮐﻪ روح اﻟﻘﺪس ﻧﺘﻮاﻧﺪ آن را ﻗﺎدر ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻫﺪﻓﺶ را ﺑﻪ ﮐامل رﺳﺎﻧﺪ؟
ﺧﺪا ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﮔﺮ ﻣﻦ از ﭘﺬﯾﺮش و اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻄﺎﯾﺎﯾﺶ ﴎ ﺑﺎز ﺑﺰﻧﻢ؟
ﻋﻠﺖ وﺟﻮد اﻧﻮاع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻄﺎﯾﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧـﺪا وﻋـﺪه داده ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻋـﻄﺎﯾﺎی روح اﻟـﻘﺪس را ﺑﺒﺨﺸـﺪ و ﻣـﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸـﺘﺎﻗـﻢ ﺗـﺎ ﺧﻮاﺳـﺘ ٔﻪ او از ﺧـﻮد را درﯾﺎﺑـﻢ و ﺟـﻤﻊ ﭘﯿﺮوان او را ﺑـﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑـﻨﺎ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ منﺎﯾﻢ.
ﺗﻌﻬﺪ
ﺧـﺪاوﻧـﺪا ،ای ﭘـﺪر آﺳامﻧﯽ اﯾامن دارم ﮐﻪ ﺗـﻮ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻋـﻄﺎﯾﺎی روﺣـﺎﻧﯽ را ﺑﺨﺸﯿﺪی و ﻣﯽ ﺧـﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﻣـﻦ آﻧـﻬﺎ را ﺑ ﺮای ﺗـﻘﻮﯾﺖ ﺟـﻤﻊ اﯾامﻧـﺪارن ﺑـﻪ ﺗـﻮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ .ﺑﺮای ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻋﻄﺎﯾﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺟﻼل ﻧﺎﻣﺖ ﺑﮑﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ .آﻣﯿﻦ!

info@ahdejadeed.com
www.ahdejadeed.com

Email:
website:

address: P.O. BOX 837 MURRIETA, CA 92564

ﺗﻠﻔﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ+1 :

اﻧﺠﯿﻞ )رﺳـﺎﻟـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ ﻫـﺎی  ۹ﺗـﺎ  ۹ :(۱۱ﺑـﻪ ﯾﻜﯽ اﯾامن ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ و ﺑـﻪ دﯾﮕﺮی ﻗـﺪرت ﺷـﻔﺎ دادن ۱۰ .ﺑـﻪ ﯾﻜﯽ ﻗـﺪرت ﻣﻌﺠﺰه و ﺑـﻪ دﯾﮕﺮی ﻗـﺪرت ﻧـﺒ ّﻮت و ﺑـﻪ ﺳﻮﻣﯽ ﻋﻄﯿ ٔﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ارواح ﻋـﻄﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﯾﻜﯽ ﻗﺪرت ﺗﻜﻠّﻢ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻗﺪرت ﺗﺮﺟﻤ ٔﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ۱۱ .اﻣﺎ ﻛﻠّﯿ ٔﻪ اﯾﻦ ﻋﻄﺎﯾﺎ ﻛﺎر ﯾﮏ روح واﺣﺪ اﺳﺖ و او آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اراد ٔه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
اﻧﺠﯿﻞ )رﺳـﺎﻟـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱ :(۱۳اﮔـﺮ ﺑـﻪ زﺑـﺎﻧـﻬﺎی ﻣﺮدم و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﺳـﺨﻦ ﮔـﻮﯾﻢ وﻟﯽ ﻣـﺤﺒّﺖ ﻧـﺪاﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷـﻢ ،ﻓـﻘﻂ ﯾﮏ ﻃـﺒﻞ ﻣﯿﺎن ﺗ ُﻬﯽ و ﺳـﻨﺞ ﭘـﺮ ﴎ و ﺻـﺪا ﻫﺴـﺘﻢ ۲ .اﮔـﺮ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﻧـﺒ ّﻮت و درک ﻛﻠّﯿﻪ
اﴎار اﻟﻬﯽ و متـﺎم داﻧـﺶﻫـﺎ ﺑـﺎﺷـﻢ و دارای اﯾامﻧﯽ ﺑـﺎﺷـﻢ ﻛـﻪ ﺑـﺘﻮاﻧـﻢ ﻛﻮﻫـﻬﺎ را از ﺟـﺎﯾﺸﺎن ﺑـﻪ ﺟـﺎی دﯾﮕﺮ ﻣـﻨﺘﻘﻞ ﻛـﻨﻢ ،وﻟﯽ ﻣـﺤ ّﺒﺖ ﻧـﺪاﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷـﻢ ﻫﯿﭻ ﻫﺴـﺘﻢ!  ۳اﮔـﺮ متـﺎم داراﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﻓـﻘﺮا ﺑـﺪﻫـﻢ و ﺣﺘّﯽ ﺑـﺪن ﺧﻮد را
ﺗﻜﱪ ﻧﯿﺴﺖ ۵ .ﻣـﺤﺒّﺖ رﻓـﺘﺎر ﻧـﺎﺷـﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧـﺪارد،
در راه ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﺳـﻮﺧنت دﻫـﻢ ،ا ّﻣـﺎ ﻣـﺤﺒّﺖ ﻧـﺪاﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷـﻢ ،ﻫﯿﭻ ﺳـﻮدی ﻋـﺎﯾﺪ ﻣـﻦ ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ۴ .ﻣـﺤﺒّﺖ ﺑﺮدﺑـﺎر و ﻣﻬـﺮﺑـﺎن اﺳـﺖ .در ﻣـﺤﺒّﺖ ﺣـﺴﺎدت و ﺧـﻮدﺑﯿﻨﯽ و ّ
ﺧﻮدﺧﻮاه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ منﯽﺷﻮد و ﻛﯿﻨﻪ ﺑـﻪ دل منﯽﮔﯿﺮد ۶ .ﻣـﺤ ّﺒﺖ از ﻧـﺎراﺳـﺘﯽ ﺧﻮﺷـﺤﺎل منﯽﺷﻮد وﻟﯽ از راﺳـﺘﯽ ﺷـﺎدﻣـﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ۷ .ﻣـﺤ ّﺒﺖ در ﻫـﻤﻪ ﺣـﺎل ﺻﱪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻫﺮﺣـﺎل ﺧﻮشﺑـﺎور و اﻣﯿﺪوار اﺳـﺖ
و ﻫـﺮ ﺑـﺎری را ﺗﺤـ ّﻤﻞ ﻣﯽﻛـﻨﺪ ۸ .ﻧـﺒ ّﻮت از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ رﻓـﺖ و ﺳـﺨﻦ ﮔﻔنت ﺑـﻪ زﺑـﺎﻧـﻬﺎ ﺧـﺎمتـﻪ ﯾﺎﻓـﺘﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣـﻌﺮﻓـﺖ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود ،ا ّﻣـﺎ ﻣـﺤﺒّﺖ ﻫﺮﮔـﺰ از ﻣﯿﺎن ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ رﻓـﺖ ۹ .ﻋـﻄﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣـﺎﻧـﻨﺪ ﻣـﻌﺮﻓـﺖ و ﻧـﺒ ّﻮت ،ﺟﺰﺋﯽ و
ﻧـﺎمتـﺎم اﺳـﺖ ۱۰ .ا ّﻣـﺎ ﺑـﺎ آﻣـﺪن ﻛامل ﻫـﺮ آﻧـﭽﻪ ﺟﺰﺋﯽ و ﻧـﺎمتـﺎم اﺳـﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ۱۱ .ﻣـﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑـ ّﭽﻪ ﺑـﻮدم ﺣﺮﻓـﻬﺎی ﺑـ ّﭽﮕﺎﻧـﻪ ﻣﯽزدم و ﺑـ ّﭽﮕﺎﻧـﻪ ﺗـﻔﻜّﺮ و اﺳـﺘﺪﻻل ﻣﯽﻛﺮدم .ﺣـﺎل ﻛـﻪ ﺑـﺰرگ ﺷـﺪهام از روﺷـﻬﺎی ﺑـ ّﭽﮕﺎﻧـﻪ
دﺳـﺖ ﮐﺸﯿﺪهام ۱۲ .آﻧـﭽﻪ را اﻛـﻨﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣـﺜﻞ ﺗـﺼﻮﯾﺮ ﺗﯿﺮه و ﺗـﺎر آﯾﯿﻨﻪ اﺳـﺖ وﻟﯽ در آن زﻣـﺎن ﻫـﻤﻪﭼﯿﺰ را روﺑـﻪرو ﺧـﻮاﻫـﻢ دﯾﺪ .آﻧـﭽﻪ را ﻛـﻪ اﻛـﻨﻮن ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺟﺰﺋﯽ و ﻧـﺎﻛـﺎﻣـﻞ اﺳـﺖ ،وﻟﯽ در آن زﻣـﺎن ﻣـﻌﺮﻓـﺖ ﻣـﺎ
ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺪاز ٔه ﻛامل ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ!  ۱۳ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ :اﯾامن و اﻣﯿﺪ و ﻣﺤ ّﺒﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺤ ّﺒﺖ اﺳﺖ.
اﻧﺠﯿﻞ )رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ ﻫـﺎی  ۴ﺗـﺎ  ۴ :(۸ﻫامنﻃﻮر ﻛـﻪ در ﯾﮏ ﺑـﺪن اﻋـﻀﺎی ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴـﺖ و متـﺎم اﻋـﻀﺎ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﻧـﺪارﻧـﺪ ۵ ،ﻣـﺎ ﻧﯿﺰ اﮔﺮﭼـﻪ ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ ،در اﺗّـﺤﺎد ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ ،ﻫـﻤ ٔﻪ ﻣـﺎ ﯾﮏ ﺑـﺪن را ﺗﺸﻜﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﻓﺮدا ًﻓﺮد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫـﻢ اﻋـﻀﺎی ﯾﻜﺪﯾﮕﺮﯾﻢ ۶ .ﺑـﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣـﺎ ﺑـﺎﯾﺪ ﻋـﻄﺎﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻛـﻪ ﺧـﺪا ﺑـﺮ ﻃـﺒﻖ ﻓﯿﺾ ﺧﻮد ﺑـﻪ ﻣـﺎ داده اﺳـﺖ ﺑـﻜﺎر ﺑﱪﯾﻢ :اﮔـﺮ ﻋﻄﯿ ٔﻪ ﻣـﺎ اﻋﻼم ﻛﻼم ﺧـﺪاﺳـﺖ ،ﺑـﺎﯾﺪ آن را ﺑـﻪ ﻓﺮاﺧﻮر اﯾامﻧﯽ
ﻛـﻪ دارﯾﻢ اﻧـﺠﺎم دﻫﯿﻢ ۷ .اﮔـﺮ ﺧـﺪﻣـﺖ ﻛﺮدن اﺳـﺖ ،ﺑـﺎﯾﺪ ﺧـﺪﻣـﺖ ﻛﻨﯿﻢ .اﮔـﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن اﺳـﺖ ،ﺑـﺎﯾﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑـﺪﻫﯿﻢ ۸ .اﮔـﺮ ﺗـﺸﻮﯾﻖ دﯾﮕﺮان اﺳـﺖ ،ﺑـﺎﯾﺪ ﭼـﻨﺎن ﻛﻨﯿﻢ .ﻣﺮد ﺑـﺨﺸﻨﺪه ﺑـﺎﯾﺪ ﺑـﺎ ﺳـﺨﺎوت و ﻣـﺪﯾﺮ ،ﺑـﺎﯾﺪ ﭘﺮﻛـﺎر ﺑـﺎﺷـﺪ
و ﺷﺨﺺ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﻧﺠﯿﻞ )رﺳـﺎﻟـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ ﭘـﻄﺮس ﻓـﺼﻞ  ۴آﯾﻪ ﻫـﺎی  ۱۰ﺗـﺎ  ۱۰ :(۱۱ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮان ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺑﺮﻛـﺎت ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺧـﺪا را ﯾﺎﻓـﺘﻪ اﺳـﺖ ،اﺳـﺘﻌﺪادﻫـﺎ و ﻋـﻄﺎﯾﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾّﺖ دﯾﮕﺮان ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺑﱪﯾﺪ ۱۱ .ﻣـﺜﻼً ﮐﺴﯽﮐﻪ وﻋـﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻃﻮری ﺳـﺨﻦ ﺑـﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮔـﻮﯾﯽ از ﻃﺮف ﺧـﺪا ﭘﯿﺎﻣﯽ دارد و آﻧﮑﻪ ﺧـﺪﻣـﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑـﺎ ﻗـﺪرﺗﯽ ﻛـﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ او ﻋـﻄﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣـﺎﯾﺪ ،ﺧـﺪﻣـﺖ ﻛـﻨﺪ ﺗـﺎ از اﯾﻦ راه ﺧـﺪا در ﻫـﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺟـﻼل ﯾﺎﺑـﺪ .آری ،ﺟـﻼل و
ﻗﺪرت ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ از آن او ﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ!
اﻧﺠﯿﻞ )رﺳـﺎﻟـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۰ﺗـﺎ  ۲۰ :(۲۵ا ّﻣـﺎ در واﻗـﻊ اﻋـﻀﺎء ﺑﺴﯿﺎر اﺳـﺖ ،وﻟﯽ ﺑـﺪن ﯾﻜﯽ اﺳـﺖ ۲۱ .ﭘـﺲ ﭼـﺸﻢ منﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﺑـﮕﻮﯾﺪ» :ﻣـﺤﺘﺎج ﺗـﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ «.ﯾﺎ ﴎ منﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﭘـﺎ ﺑـﮕﻮﯾﺪ:
»ﺑـﻪ ﺗـﻮ ﻧﯿﺎزی ﻧـﺪارم ۲۲ «.ﺑﺮﻋﮑﺲ ،اﻋـﻀﺎﯾﯽ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻇـﺎﻫـﺮ ﺿﻌﯿﻔﻨﺪ وﺟﻮدﺷـﺎن ﺑﯿﺶ از ﻫـﻤﻪ ﴐوری اﺳـﺖ؛  ۲۳و اﻋـﻀﺎﯾﯽ را ﻛـﻪ ﭘﺴـﺖ ﻣﯽﺷامرﯾﻢ ،ﺑـﺎ دﻗّـﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﻣﯽﭘﻮﺷـﺎﻧﯿﻢ و آن ﻗـﺴﻤﺖ از اﻋـﻀﺎی ﺑـﺪن ﺧﻮد را ﻛـﻪ
ـﺎﺻﯽ ﻣﯽآراﯾﯿﻢ ۲۴ ،ﺣـﺎل آﻧـﻜﻪ اﻋـﻀﺎی زﯾﺒﺎی ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﭼﻨﯿﻦ آراﯾﺸﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﻧـﺪارد .آری ،ﺧـﺪا اﻋـﻀﺎی ﺑـﺪن را ﻃـﻮری ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﻣـﺮﺑـﻮط ﺳـﺎﺧـﺘﻪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻋـﻀﺎی ﭘﺴـﺖﺗـﺮ ﺑـﺪن اﻫﻤ ّﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰی داده
زﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑـﺎ ﺗـﻮ ّﺟـﻪ ﺧ ّ
ﻣﯽﺷﻮد ۲۵ .ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻧﺎﻫامﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ متﺎم اﻋﻀﺎء ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﺗﻮ ّﺟﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻧﺠﯿﻞ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓـﺼﻞ  ۶آﯾﻪﻫـﺎی  ۱ﺗـﺎ  ۱ :(۷در آن زﻣـﺎن ﻛـﻪ ﺗـﻌﺪاد ﺷـﺎﮔﺮدان زﯾﺎدﺗـﺮ ﻣﯽﺷـﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ زﺑـﺎن از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻋﱪی زﺑـﺎن ﺷـﻜﺎﯾﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮراک روزاﻧـﻪ ،ﺑﯿﻮه زﻧـﻬﺎی ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ زﺑـﺎن از
ﻧـﻈﺮ دور ﻣﯽﻣـﺎﻧـﻨﺪ ۲ .ﭘـﺲ آن دوازده رﺳـﻮل ﻛﻠّﯿﻪ ﺷـﺎﮔﺮدان را اﺣـﻀﺎر ﻛﺮدﻧـﺪ و ﮔـﻔﺘﻨﺪ» :ﺷـﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣـﺎ ﺑـﻪﺧـﺎﻃـﺮ رﺳـﺎﻧﯿﺪن ﻏـﺬا ﺑـﻪ دﯾﮕﺮان از اﻋﻼم ﻛﻼم ﺧـﺪا ﻏـﺎﻓـﻞ مبـﺎﻧﯿﻢ ۳ .ﭘـﺲ ای ﺑ ﺮادراﻧـﺮوی ﺳـﺨﻦ در آﯾﻪ ﺑـﺎ
اﯾامﻧـﺪاران اﺳـﺖ ،.از ﻣﯿﺎن ﺧـﻮدﺗـﺎن ﻫـﻔﺖ ﻧـﻔﺮ از ﻣﺮدان ﻧﯿﮏ ﻧـﺎم و ﭘـﺮ از روحاﻟـﻘﺪس و ﺑـﺎ ﺣـﻜﻤﺖ را اﻧـﺘﺨﺎب ﻛﻨﯿﺪ ﺗـﺎ آﻧـﺎن را ﻣـﺄﻣـﻮر اﻧـﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻨامﯾﯿﻢ  ۴و ا ّﻣـﺎ ﻣـﺎ وﻗـﺖ ﺧـﻮد را ﴏف دﻋـﺎ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻛﻼم ﺧـﺪا
ﺧﻮاﻫﯿﻢ منﻮد ۵ «.اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮرد ﻗـﺒﻮل متـﺎم ﺣـﺎﴐان در ﻣﺠـﻠﺲ واﻗـﻊ ﺷـﺪ و اﺳـﺘﯿﻔﺎن ﻣﺮدی ﭘـﺮ از اﯾامن و روحاﻟـﻘﺪس و ﻓﯿﻠﯿﭙُﺲ ،ﭘﺮﺧﺮوس ،ﻧﯿﻜﺎﻧﻮر ،ﺗﯿﻤﻮن ،ﭘﺮﻣﯿﻨﺎس و ﻧﯿﻜﻼوس را ﻛـﻪ ﻗـﺒﻼً ﺑـﻪ دﯾﻦ ﯾﻬﻮد ﮔﺮوﯾﺪه
و اﻫـﻞ اﻧـﻄﺎﻛﯿﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮﮔـﺰﯾﺪﻧـﺪ ۶ .اﯾﻦ ﻋـﺪّه ﺑـﻪ رﺳﻮﻻن ﻣـﻌ ّﺮﻓﯽ ﺷـﺪﻧـﺪ و رﺳﻮﻻن دﺳـﺖ ﺑـﺮ ﴎ آﻧـﺎن ﮔـﺬارده ﺑﺮای آﻧـﻬﺎ دﻋـﺎ ﻛﺮدﻧـﺪ ۷ .ﭘﯿﺎم ﺧـﺪا ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ در ﺣـﺎل اﻧـﺘﺸﺎر ﺑﻮد و در اورﺷـﻠﯿﻢ ﺗـﻌﺪاد ﺷـﺎﮔﺮدان ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻛﺎﻫﻨﺎن ﻧﯿﺰ اﯾامن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﻧﺠﯿﻞ )رﺳـﺎﻟـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۷ﺗـﺎ  ۲۷ :(۳۱ﺑـﺎری ،ﺷام ﺟـﻤﻌﺎً ﺑـﺪن ﻣﺴﯿﺢ و ﻫـﻤﻪ ﻋـﻀﻮی از اﻋـﻀﺎی ﺑـﺪن او ﻫﺴـﺘﯿﺪ ۲۸ .ﻣـﻘﺼﻮدم اﯾﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺧـﺪا در ﻛﻠﯿﺴﺎ اﺷـﺨﺎص ﻣﻌ ّﯿﻨﯽ را ﺑـﻪ ﴍح زﯾﺮ
ﻗ ﺮار داده اﺳـﺖ :اول رﺳـﻮﻻن ،دوم اﻧﺒﯿﺎ ،ﺳـﻮم ﻣﻌﻠّﻤﯿﻦ و ﺑـﻌﺪ از اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻌﺠﺰهﻛـﻨﻨﺪﮔـﺎن و ﺷـﻔﺎدﻫـﻨﺪﮔـﺎن و ﻣـﺪدﻛـﺎران و ﻣـﺪﯾﺮان و آﻧـﺎﻧﯽ ﻛـﻪ ﺑـﻪ زﺑـﺎﻧـﻬﺎی ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﺳـﺨﻦ ﻣﯽﮔـﻮﯾﻨﺪ ۲۹ .آﯾﺎ ﻫـﻤﻪ رﺳـﻮل ﯾﺎ ﻧﺒﯽ ﯾﺎ ﻣـﻌﻠّﻢ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻫـﻤﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  ۳۰ﯾﺎ ﻗـﺪرت ﺷـﻔﺎ دادن دارﻧـﺪ؟ آﯾﺎ ﻫـﻤﻪ ﺑـﻪ زﺑـﺎﻧـﻬﺎ ﺳـﺨﻦ ﻣﯽﮔـﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻫـﻤﻪ زﺑـﺎﻧـﻬﺎ را ﺗﺮﺟـﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟  ۳۱ﭘـﺲ ﺑـﺎ اﺷـﺘﯿﺎق ﺧﻮاﻫـﺎن ﺑﻬـﱰﯾﻦ ﻋـﻄﺎﯾﺎ ﺑـﺎﺷﯿﺪ و اﻛـﻨﻮن ﺑﻬـﱰﯾﻦ راه را ﺑـﻪ ﺷام
ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد.
اﻧﺠﯿﻞ )رﺳـﺎﻟـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗـﺎﺋﻮس ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪ ﻫـﺎی  ۱ﺗـﺎ  ۱ :(۳ﭘـﺲ ﻗـﺒﻞ از ﻫـﺮ ﭼﯿﺰ ﺗـﺄﻛﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻛـﻪ درﺧﻮاﺳـﺖﻫـﺎ ،دﻋـﺎﻫـﺎ ،ﺷـﻔﺎﻋـﺘﻬﺎ و ﺳـﭙﺎسﻫـﺎ ﺑﺮای ﻫـﻤ ٔﻪ ﻣﺮدم ۲ ،ﺑﺮای ﭘـﺎدﺷـﺎﻫـﺎن و ﻫـﻤ ٔﻪ اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر ﺑـﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ آراﻣﺶ و ﺻﻠﺢ و در ﻛامل ﺧﺪاﺗﺮﺳﯽ و ﴎاﻓﺮازی ﺑﻪ ﴎ ﺑﺮﯾﻢ  ۳زﯾﺮا ،اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻛﺎر در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ،ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪ ٔه ﻣﺎ ،ﻧﯿﻜﻮ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺠﯿﻞ )رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۴آﯾﻪ ﻫـﺎی  ۸و  ۱۱ﺗـﺎ  ۸ :(۱۶ﺑـﻪ اﯾﻦ ﺟﻬـﺖ ﻛﻼم ﺧـﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣـﺎﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ او ﺑـﻪ آﺳامن ﺑـﺎﻻ رﻓـﺖ اﺳﯿﺮان را ﺑـﻪ اﺳـﺎرت ﺑﺮد؛ و ﻋـﻄﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑـﻪ آدﻣﯿﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ ۱۱ ...«.او ﻋـﻄﺎﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺑـﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﺸﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﻌﻀﯽ را ﺑ ﺮای رﺳـﺎﻟـﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ را ﺑ ﺮای ﻧـﺒ ّﻮت ،ﺑﻌﻀﯽ را ﺑ ﺮای ﺑـﺸﺎرت و ﺑﻌﻀﯽ را ﺑ ﺮای ﺷـﺒﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔـﺰﯾﺪ ۱۲ ،ﺗـﺎ ﻣـﻘﺪّﺳﯿﻦ را در ﻛـﺎری ﻛـﻪ ﺑ ﺮای او اﻧـﺠﺎم ﻣﯽدﻫـﻨﺪ ،ﻣﺠ ّﻬـﺰ ﺳـﺎزد ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ ﺑـﺪن ﻣﺴﯿﺢ را ﺗـﻘﻮﯾﺖ منـﺎﯾﻨﺪ ۱۳ .ﺗـﺎ ﻣـﺎ ﻫـﻤﻪ ﺑـﻪ آن وﺣـﺪﺗﯽ ﻛـﻪ در اﯾامن و ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧـﺪ ﺧـﺪاﺳـﺖ ،دﺳـﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ و ﻣـﻄﺎﺑـﻖ آن ﻣﯿﺰان ﻛـﺎﻣﻠﯽ ﻛـﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑـﻪ اﻧـﺴﺎﻧ ّﯿﺖ ﻛـﺎﻣـﻞ ﺑﺮﺳﯿﻢ ۱۴ .در آن
ﺻـﻮرت دﯾﮕﺮ ﻣـﺜﻞ ﺑـ ّﭽﻪﻫـﺎ ﻧـﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻣـﻮاج راﻧـﺪه ﻣﯽﺷـﻮﻧـﺪ و از ﺑـﺎدﻫـﺎی ﻣﺘﻐﯿّﺮ ﺗـﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﴩی ﻣـﺘﻼﻃـﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧـﺪ و ﻓـﺮﯾﺐ ﺣﯿﻠﻪﻫـﺎ و ﻧﯿﺮﻧـﮕﻬﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را ﻣﯽﺧـﻮرﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﯽﺧـﻮاﻫـﻨﺪ آﻧـﻬﺎ را از ﺣﻘﯿﻘﺖ دور
ﺳـﺎزﻧـﺪ ۱۵ ،ﺑـﻠﻜﻪ در ﻫامن ﺣـﺎﻟﯽﻛـﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑـﺎ روح ﻣـﺤ ّﺒﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣـﺎ ﺑـﺎﯾﺪ در ﻫـﺮ ﻣﻮرد ،در ﻣﺴﯿﺢ ﻛـﻪ ﴎ اﺳـﺖ ،رﺷـﺪ ﻛﻨﯿﻢ ۱۶ .ﺑـﻪ اراد ٔه او ﻫـﻤ ٔﻪ اﻋـﻀﺎی ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺪن ﺑـﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﻣـﻔﺎﺻﻠﯽ ﻛـﻪ ﺑﺮای آﻧـﻬﺎ ﻓﺮاﻫـﻢ
ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗ ّﺐ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ ،متﺎم ﺑﺪن رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را در ﻣﺤﺒّﺖ ﺑﻨﺎ ﻣﯽمنﺎﯾﺪ.
اﻧﺠﯿﻞ )ﻣﺘﯽ ﻓـﺼﻞ  ۲۵آﯾﻪ ﻫـﺎی  ۱۴ﺗـﺎ » ۱۴ :(۳۰ﭘـﺎدﺷـﺎﻫﯽ آﺳامن ﻣـﺎﻧـﻨﺪ ﻣﺮدی اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ ﺳـﻔﺮ ﻛـﻨﺪ .ﭘـﺲ ﻏﻼﻣـﺎن ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧـﺪه ،متـﺎم ﺛﺮوﺗـﺶ را ﺑـﻪ آﻧـﺎن ﺳـﭙﺮد  ۱۵و ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﯾﮏ ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽاش ﭼﯿﺰی
داد ﺑـﻪ ﯾﮑﯽ ﭘـﻨﺞ ﻫﺰار ﺳ ّﮑ ٔﻪ ﻃـﻼ ،ﺑـﻪ دﯾﮕﺮی دو ﻫﺰار ﺳ ّﮑ ٔﻪ ﻃـﻼ ،و ﺑـﻪ ﺳﻮﻣﯽ ﻫﺰار ﺳ ّﮑ ٔﻪ ﻃـﻼ و ﭘـﺲ از آن ﺑـﻪ ﺳـﻔﺮ رﻓـﺖ ۱۶ .ﻣﺮـدی ﻛﻪـ ﭘﻨـﺞ ﻫﺰـار ﺳ ّﮑ ٔﻪ ﻃﻼ داﺷﺖـ زود رﻓﺖـ و ﺑﺎـ آﻧﻬـﺎ ﺗﺠـﺎرت ﻛﺮـد و ﭘﻨـﺞ ﻫﺰـار ﺳ ّﮑ ٔﻪ ﻃﻼ
ﺳـﻮد ﺑـﺮد ۱۷ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﻣـﺮدی ﻛـﻪ دو ﻫـ ﺰار ﺳ ّﮑ ٔﻪ ﻃـﻼ داﺷـﺖ دو ﻫـ ﺰار ﺳ ّﮑ ٔﻪ دﯾﮕﺮ ﺳـﻮد آورد ۱۸ .ا ّﻣـﺎ آن ﻣـﺮدی ﻛـﻪ ﻫـ ﺰار ﺳ ّﮑ ٔﻪ ﻃـﻼ ﺑـﻪ او داده ﺷـﺪه ﺑـﻮد رﻓـﺖ و زﻣﯿﻦ را ﻛَـﻨﺪ و ﭘـﻮل ارﺑـﺎب ﺧـﻮد را ﭘـﻨﻬﺎن ﻛـﺮد.
» ۱۹ﺑـﻌﺪ از ﻣـﺪّت زﯾﺎدی ارﺑـﺎب ﺑﺮﮔﺸـﺖ و ﺑـﺎ آﻧـﻬﺎ ﺑـﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣـﺴﺎب ﭘﺮداﺧـﺖ ۲۰ .ﮐﺴﯽﮐﻪ ﭘـﻨﺞ ﻫﺰار ﺳ ّﮑ ٔﻪ ﻃـﻼ ﺑـﻪ او داده ﺷـﺪه ﺑـﻮد آﻣـﺪ و ﭘـﻨﺞ ﻫﺰار ﺳﮑّﻪای را ﻫـﻢ ﻛـﻪ ﺳـﻮد ﺑﺮده ﺑـﻮد ﺑـﺎ ﺧـﻮد آورد و ﮔـﻔﺖ' :ﺗـﻮ اﯾﻦ
ﭘـﻨﺞ ﻫ ﺰار ﺳﮑّﻪ را ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﺳـﭙﺮده ﺑـﻮدی ،اﯾﻦ ﭘـﻨﺞ ﻫ ﺰار ﺳ ّﮑ ٔﻪ دﯾﮕﺮ ﻫـﻢ ﺳـﻮد آن اﺳـﺖ ۲۱ '.ارﺑـﺎب ﮔـﻔﺖ' :آﻓـﺮﯾﻦ ،ای ﻏﻼم ﺧـﻮب و اﻣﯿﻦ ،ﺗـﻮ در اﻣـﺮ ﻛـﻮﭼﻜﯽ اﻣـﺎﻧـﺖ و درﺳـﺘﯽ ﺧـﻮد را ﻧـﺸﺎن دادی ،ﻣـﻦ ﺣـﺎﻻ ﻛـﺎرﻫـﺎی
ﺑﺰرگ را ﺑـﻪ ﺗـﻮ ﺧﻮاﻫـﻢ ﺳـﭙﺮد .ﺑﯿﺎ و در ﺷـﺎدی ارﺑـﺎب ﺧﻮد ﴍﯾﮏ ﺑـﺎش ۲۲ '.آﻧـﮕﺎه ﻣﺮدی ﻛـﻪ دو ﻫﺰار ﺳ ّﮑ ٔﻪ ﻃـﻼ داﺷـﺖ آﻣـﺪ و ﮔـﻔﺖ' :ﺗـﻮ دو ﻫﺰار ﺳ ّﮑ ٔﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﺳـﭙﺮدی ،اﯾﻦ دو ﻫﺰار ﺳ ّﮑ ٔﻪ دﯾﮕﺮ ﻫـﻢ ﺳﻮد آن اﺳـﺖ۲۳ '.
ارﺑـﺎب ﮔـﻔﺖ' :آﻓـﺮﯾﻦ ،ای ﻏﻼم ﺧﻮب و اﻣﯿﻦ ﺗـﻮ در ﻛـﺎر ﻛﻮﭼﻜﯽ اﻣـﺎﻧـﺖ و درﺳـﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧـﺸﺎن دادی و ﺣـﺎﻻ ﻛـﺎرﻫـﺎی ﺑﺰرگ را ﺑـﻪ ﺗـﻮ ﺧﻮاﻫـﻢ ﺳـﭙﺮد .ﺑﯿﺎ و در ﺷـﺎدی ارﺑـﺎب ﺧﻮد ﴍﯾﮏ ﺑـﺎش ۲۴ '.ﺳـﭙﺲ ﻣﺮدی ﻛـﻪ ﻫﺰار
ﺳﮑّﻪ ﺑـﻪ او داده ﺷـﺪه ﺑﻮد آﻣـﺪ و ﮔـﻔﺖ' :ای ارﺑـﺎب ،ﻣـﻦ ﻣﯽداﻧﺴـﺘﻢ ﻛـﻪ ﺗـﻮ ﻣﺮد ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻫﺴـﺘﯽ ،از ﺟـﺎﯾﯽﮐﻪ ﻧﮑﺎﺷـﺘﻪای درو ﻣﯽﮐﻨﯽ و از ﺟـﺎﯾﯽﮐﻪ ﻧـﭙﺎﺷﯿﺪهای ﺟـﻤﻊ ﻣﯽمنـﺎﯾﯽ ۲۵ ،ﭘـﺲ ﺗﺮﺳﯿﺪم و رﻓـﺘﻢ ﺳﮑّﻪﻫـﺎی ﺗـﻮ را
در زﻣﯿﻦ ﭘـﻨﻬﺎن ﻛﺮدم .ﺑـﻔﺮﻣـﺎ ،ﭘﻮل ﺗـﻮ اﯾﻨﺠﺎﺳـﺖ ۲۶ '.ارﺑـﺎب ﮔـﻔﺖ' :ای ﻏﻼم ﺑـﺪﴎﺷﺖ و ﺗـﻨﺒﻞ ،ﺗـﻮ ﻛـﻪ ﻣﯽداﻧﺴـﺘﯽ ﻣـﻦ از ﺟـﺎﯾﯽﻛـﻪ ﻧﮑﺎﺷـﺘﻪام درو ﻣﯽﮐﻨﻢ و از ﺟـﺎﯾﯽﮐﻪ ﻧـﭙﺎﺷﯿﺪهام ﺟـﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ ۲۷ ،ﭘـﺲ ﺑـﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﴏاﻓـﺎن ﻣﯽدادی ﺗـﺎ وﻗﺘﯽ ﻣـﻦ از ﺳـﻔﺮ ﺑـﺮ ﻣﯽﮔﺮدم آن را ﺑـﺎ ﺳﻮدش ﭘـﺲ ﺑﮕﯿﺮم ۲۸ .ﺳﮑّﻪﻫـﺎ را از او ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑـﻪ آنﮐﺴﯽ ﻛـﻪ ده ﻫﺰار ﺳﮑّﻪ دارد ﺑـﺪﻫﯿﺪ ۲۹ ،زﯾﺮا آنﮐﺲ ﻛـﻪ دارد ﺑـﻪ او ﺑﯿﺸﱰ داده
ﻣﯽﺑـﺎﯾﺪ ﭘﻮل ﻣﺮا ﺑـﻪ ّ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آنﮐﺲ ﻛﻪ ﻧﺪارد ،ﺣﺘّﯽ آﻧﭽﻪ را ﻫﻢ ﻛﻪ دارد از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد ۳۰ .اﯾﻦ ﻏﻼم ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه را ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﻜﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ و دﻧﺪان ﺑﺮ دﻧﺪان ﺳﺎﯾﯿﺪن وﺟﻮد دارد'.
اﻧﺠﯿﻞ )ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۱۶آﯾﻪ  :(۱۳در ﻫـﺮ ﺣـﺎل ،وﻗﺘﯽ او ﻛـﻪ روح راﺳـﺘﯽ اﺳـﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺷام را ﺑـﻪ متـﺎم ﺣﻘﯿﻘﺖ رﻫﱪی ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛﺮد ،زﯾﺮا از ﺧﻮد ﺳـﺨﻦ ﻧـﺨﻮاﻫـﺪ ﮔـﻔﺖ ﺑـﻠﻜﻪ ﻓـﻘﻂ درﺑـﺎر ٔه آﻧـﭽﻪ ﺑـﺸﻨﻮد ﺳـﺨﻦ ﻣﯽﮔـﻮﯾﺪ و ﺷام
را از اﻣﻮر آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺧﱪ ﻣﯽﺳﺎزد.
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