اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب ۴
اﺗّﺤﺎد در ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ
 ↵۱ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪاﻧ ﻫﺴﺘﻢ از ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﮐﻨﻢ ،زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻣﻘﺎﻣ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ ↵۲ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮوﺗﻦ ،ﻣﻼﯾﻢ و ﺑﺮدﺑﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﯾﺪﯾﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 ↵۳ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن وﺣﺪﺗ ﮐﻪ روحاﻟﻘﺪس ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣآورد و ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﻣﺷﻮد ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﻨﯿﺪ۴ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﯾ ﺑﺪن و ﯾ روحاﻟﻘﺪس اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﻧﯿﺰ در
وﻗﺘﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻧﺪ ،ﯾ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ۵ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﯾ اﯾﻤﺎن و ﯾ ﺗﻌﻤﯿﺪ؛
۶و ﯾ ﺧﺪا وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺪر ﻫﻤﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻮده و در ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ.
۷اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾ از ﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺨﺎوت و ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻄﯿﮥ ﺧﺎﺻ داده ﺷﺪه اﺳﺖ۸ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»وﻗﺘ او ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺖ
اﺳﯿﺮان را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮد؛
و ﻋﻄﺎﯾﺎﯾ ﺑﻪ آدﻣﯿﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ«.
۹آﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺟﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اول ﺑﻪ ﺟﻬﺎن زﯾﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد؟ ۱۰ﭘﺲ آن ﮐﺴﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
آﻣﺪ ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ .او ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻤﺎم آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻠّﯿﮥ ﮐﺎﯾﻨﺎت را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﭘﺮ
ﺳﺎزد۱۱ .او ﻋﻄﺎﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﺸﯿﺪ ﯾﻌﻨ :ﺑﻌﻀ را ﺑﺮای رﺳﺎﻟﺖ ،ﺑﻌﻀ را ﺑﺮای ﻧﺒﻮت ،ﺑﻌﻀ
را ﺑﺮای ﺑﺸﺎرت و ﺑﻌﻀ را ﺑﺮای ﺷﺒﺎﻧ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ۱۲ ،ﺗﺎ ﻣﻘﺪّﺳﯿﻦ را در ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای او اﻧﺠﺎم
ﻣدﻫﻨﺪ ،ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۱۳ .ﺗﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ آن وﺣﺪﺗ ﮐﻪ در اﯾﻤﺎن
و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﺳﺖ ،دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻣﻠ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﯿﻢ۱۴ .در آن ﺻﻮرت دﯾﺮ ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻮاج راﻧﺪه ﻣﺷﻮﻧﺪ و از ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﺸﺮی ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻣﮔﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺐ ﺣﯿﻠﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺮﻧﻬﺎی ﻣﺮدﻣ را ﻣﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻧﻬﺎ را از
ﺣﻘﯿﻘﺖ دور ﺳﺎزﻧﺪ۱۵ ،ﺑﻠﻪ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺎ روح ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد،
در ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺳﺮ اﺳﺖ ،رﺷﺪ ﮐﻨﯿﻢ۱۶ .ﺑﻪ ارادۀ او ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻔﺎﺻﻠ ﮐﻪ ﺑﺮای
آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ وﻗﺘ ﻫﺮ ﯾ از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗّﺐ ﮐﺎر
ﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺑﺪن رﺷﺪ ﻣﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را در ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﻣﻧﻤﺎﯾﺪ.
زﻧﺪﮔ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺢ
۱۷ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﻣﮔﻮﯾﻢ و ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻓﺮان ﮐﻪ در ﭘﯿﺮوی
از ﺧﯿﺎﻻت ﺑﯿﻬﻮدۀ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺑﺮﻧﺪ ،زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ۱۸ .اﻓﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻬﺎﻟﺘ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺳﺨﺖدﻟ آﻧﺎن ،اﯾﺸﺎن را از ﺣﯿﺎﺗ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺑﺨﺸﺪ ،ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده اﺳﺖ۱۹.ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮد را از
دﺳﺖ داده و ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻫﻮی و ﻫﻮس ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮای ارﺿﺎء اﻣﯿﺎل ﭘﺴﺖ ﺧﻮد ،از ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻓﺮوﮔﺬار

ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ.
۲۰اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ۲۱ .اﻟﺒﺘّﻪ اﮔﺮ واﻗﻌﺎً از ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪهاﯾﺪ و در
اﺗّﺤﺎد ﺑﺎ او ،ﺣﻘﯿﻘﺖ را آنﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻋﯿﺴ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺷﻮد ،آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﺪ۲۲ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آن زﻧﺪﮔای ﮐﻪ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﯿﺪ ،دﺳﺖ ﺑﺸﯿﺪ و آن ﺳﺮﺷﺘ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ داﺷﺘﯿﺪ ،از ﺧﻮد دور ﺳﺎزﯾﺪ .زﯾﺮا آن ﺳﺮﺷﺖ ﻓﺮﯾﺐ
ﺷﻬﻮات ﺧﻮد را ﺧﻮرده و در راه ﻫﻼﮐﺖ اﺳﺖ۲۳ .دل و ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻮ ﺷﻮد۲۴و ﺳﺮﺷﺖ ﺗﺎزهای
را ﮐﻪ در ﻧﯿ و ﭘﺎﮐ ﺣﻘﯿﻘ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
۲۵ﭘـﺲ دﯾـﺮ ﺑـﻪ ﻫﯿـﭻ وﺟـﻪ دروغ ﻧﻮﯾﯿـﺪ ،ﺑﻠـﻪ ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺑـﻪ دﯾـﺮان راﺳـﺖ ﺑﻮﯾﯿـﺪ ،زﯾـﺮا ﻫﻤﮥ ﻣـﺎ اﻋﻀـﺎی
ﯾﺪﯾﺮﯾﻢ ↵۲۶ .اﮔﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧ ﺷُﺪﯾﺪ ،ﻧﺬارﯾﺪ ﺧﺸﻤﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﺸﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﺎﻗ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ↵۲۷ .ﺑﻪ اﺑﻠﯿﺲ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ۲۸ .دزد از دزدی دﺳﺖ ﺑﺮدارد و ﺑﻪ ﻋﻮض آن ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺎ
آﺑﺮوﻣﻨﺪی ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﺪﻫﺪ ↵۲۹ .ﯾ ﮐﻠﻤﮥ زﺷﺖ از دﻫﺎﻧﺘﺎن ﺧﺎرج
ﻧﺸــﻮد ﺑﻠــﻪ ﮔﻔﺘــﺎر ﺷﻤــﺎ ﺑــﻪ ﻣﻮﻗــﻊ ،ﺧــﻮب و ﺳﻮدﻣﻨــﺪ ﺑﺎﺷــﺪ ﺗــﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﺑــﻪ ﺷﻨﻮﻧــﺪﮔﺎن ﻓﯿﻀــ
ﺑﺮﺳﺪ۳۰.روحاﻟﻘﺪسِ ﺧﺪا را ﻧﺮﻧﺠﺎﻧﯿﺪ .زﯾﺮا او ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻟﯿﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺿﺎﻣﻦ آﻣﺪن روزی اﺳﺖ ﮐﻪ
در آن ﮐﺎﻣﻼ آزاد ﻣﺷﻮﯾﺪ ↵۳۱ .از اﯾﻦ ﭘﺲ دﯾﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺑﻐﺾ ،ﻏﯿﻆ ،ﺧﺸﻢ ،داد و ﻓﺮﯾﺎد ،دﺷﻨﺎم و ﻧﻔﺮت
را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد راه ﻧﺪﻫﯿﺪ ↵۳۲ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎن و دﻟﺴﻮز ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﺪا در ﺷﺨﺺ ﻣﺴﯿﺢ
ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﺪﯾﺮ را ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ.

