اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب ۲
ﺳﻨ زﻧﺪه و ﻣﻠّﺖ ﻣﻘﺪّس ﺧﺪا
۱ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤــﺎ ﺑﺎﯾــﺪ ﻫﻤﻪﻧــﻮع ﺑﻐــﺾ ،ﮐﯿﻨــﻪ ،ﻓﺮﯾــﺐ ،رﯾﺎﮐــﺎری ،ﺣﺴــﺎدت و ﺑــﺪﮔﻮﯾ را از ﺧــﻮد دور
ﺳﺎزﯾﺪ۲.ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮزادان ،ﻣﺸﺘﺎق ﺷﯿﺮ روﺣﺎﻧ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮐﺮده،
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﺪ۳ .زﯾﺮا ﺷﻤﺎ در ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺧﻮد ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا را دﯾﺪهاﯾﺪ۴ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی او ،ﯾﻌﻨ آن ﺳﻨ
زﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم رد ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ درﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ۵ .و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﻬﺎی زﻧﺪهای
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای روﺣﺎﻧ از ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺎ ﻣﺷﻮد و در آن ﺧﺎﻧﻪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻘﺪّس ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻫﺎی
روﺣﺎﻧ را ﮐﻪ درﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺬراﻧﯿﺪ۶ .زﯾﺮا ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪّس ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»در ﺻﻬﯿﻮن ﺳﻨ زاوﯾﮥ ﻣﻤﺘﺎز و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾ ﻗﺮار ﻣدﻫﻢ
و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن آورد ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺮﻣﺴﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
۷ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ،اﯾﻦ ﺳﻨ ارزش ﺑﺴﯿﺎر دارد .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑاﯾﻤﺎﻧﺎن،
»آن ﺳﻨ ﮐﻪ ﺑﻨّﺎﯾﺎن رد ﮐﺮدهاﻧﺪ،
اﮐﻨﻮن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
۸و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
»ﺳﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻟﻐﺰاﻧﺪ
و ﺻﺨﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ روی آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد«.
آری ،آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣاﻓﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن ﻧﻤآوردﻧﺪ .ﭘﺲ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد!
 ↵۹و اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ،ﻧﮋادی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﮐﺎﻫﻨﺎﻧ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ رﺳﯿﺪهاﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﻠّﺘ ﻣﻘﺪّس و ﻗﻮم ﺧﺎص
ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎ و ﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟ ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺗﺎرﯾ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ۱۰ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮﻣ ﻧﺒﻮدﯾﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻗﻮم ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﺪ .زﻣﺎﻧ ﺷﻤﺎ از رﺣﻤﺖ اﻟﻬ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺧﺒﺮ ﺑﻮدﯾﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن رﺣﻤﺖ او از آن ﺷﻤﺎﺳﺖ!
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا
۱۱ای ﻋﺰﯾﺰان ،از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻏﺮﯾﺐ و ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﮐﻨﻢ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻬﻮات ﻧﻔﺴﺎﻧ ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ روح ﻣﺎ در ﺟﻨ اﺳﺖ ،ﻧﺸﻮﯾﺪ؛ ۱۲ﺑﻠﻪ ﭼﻨﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺧﺪاﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺎ راﺳﺘ و درﺳﺘ
زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘّﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﺪﮐﺎری ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ دﯾﺪن ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ ﺷﻤﺎ ،ﺧﺪا را
در روز ﺑﺎز ﭘﺴﯿﻦ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۱۳ﺑﻪﺧـﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧـﺪ ،ﻣﻄﯿـﻊ ﻫﻤﮥ ﻗـﺪرﺗﻬﺎی اﻧﺴـﺎﻧ ﺑﺎﺷﯿـﺪ ،ﺧـﻮاه ﭘﺎدﺷـﺎه ﮐـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤـﻪ اﺳـﺖ۱۴،ﺧـﻮاه
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﮐﻪ از ﻃﺮف او ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﮐﺎران را ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﻧﯿﻮﮐﺎران را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ↵۱۵.ارادۀ ﺧﺪا
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ ﺧﻮد ﺟﻠﻮی ﺳﺨﻨﺎن ﺟﺎﻫﻼﻧﮥ ﻣﺮدﻣﺎن اﺣﻤﻖ را ﺑﯿﺮﯾﺪ ↵۱۶.ﻣﺜﻞ اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺬارﯾﺪ اﯾﻦ آزادی ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ۱۷ .ﻫﻤﻪ را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ ،اﯾﻤﺎﻧﺪاران را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ ،از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و
ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
ﭘﯿﺮوی از ﻣﺴﯿﺢ
۱۸ای ﻧﻮﮐﺮان ،ﻣﻄﯿﻊ ارﺑﺎﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﻮده و آﻧﻬﺎ را اﺣﺘﺮام ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺑﺎ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ و ﺧﺸﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۹ .زﯾﺮا ﮐﺴﮐﻪ ﺧﺪا را در زﻧﺪﮔ
ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ و ﻧﺎﻇﺮ ﻣداﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻋﺬاب ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪا را ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ۲۰.زﯾﺮا اﮔﺮ
ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺎر ﺧﻼﻓ ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﻨﺒﯿﻪ آن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﭼﻪ اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ؟ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﻫﺎی
ﻧﯿـ اﻧﺠـﺎم دﻫﯿـﺪ و در ﻋـﻮض ﺑـﺪی دﯾـﺪه و آن را ﺗﺤﻤـﻞ ﮐﻨﯿـﺪ ،در آن ﺻـﻮرت اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧـﺪا را ﺧﺸﻨـﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ۲۱ .ﻣﺮ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺰﯾﺪه اﺳﺖ؟ ﺧﻮد ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ رﻧﺠﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺸﯿﺪ،
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن راﻫ ﮐﻪ او رﻓﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮوﯾﺪ۲۲ .ﺷﻤﺎ ﻣداﻧﯿﺪ ﮐﻪ او ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺎﻫ ﻧﺮد
و ﻫﺮﮔﺰ دروﻏ از دﻫﺎن او ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪ۲۳ .وﻗﺘ ﺑﻪ او دﺷﻨﺎم ﻣدادﻧﺪ ،ﺑﺎ دﺷﻨﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد .وﻗﺘ ﻋﺬاب
ﻣﮐﺸﯿﺪ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﮐﺮد ﺑﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آن ﮐﺴ ﺳﭙﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف داوری
ﻣﮐﻨﺪ ↵۲۴ .ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺎر ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮد ﺗﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮔﻨﺎه ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺮای ﻧﯿ ﻣﻄﻠﻖ زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زﺧﻤﻬﺎی اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ۲۵ .ﺷﻤﺎ
ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ راه ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻧﺰد ﺷﺒﺎن و ﻧﻬﺒﺎن ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ.

