ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎب ۱۲
ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﮐﻨﺪ
۱ﭘﺲ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪان اﻣﯿﻦ ﺑﺷﻤﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪی و ﻫﺮ
ﮔﻨﺎﻫ ﮐﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻣﺎ را ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،آزاد ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﺎر در ﻣﯿﺪاﻧ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﺪوﯾﻢ ↵۲ .ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و آن را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮔﺮداﻧﺪ ،ﭼﺸﻢ ﺑﺪوزﯾﻢ .ﭼﻮن او
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺷﺎدیای ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﻮد ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺻﻠﯿﺐ ﺷﺪ و ﺑﻪ رﺳﻮاﯾ ﻣﺮدن ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪاد
و ﺑﺮ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﺨﺖ اﻟﻬ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
۳ﺑﻪ آﻧﭽﻪ او ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺿﺪﯾﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺘ ﮐﻪ او از ﻃﺮف ﮔﻨﺎﻫﺎران دﯾﺪ ،ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﻣﺄﯾﻮس و
دﻟﺴﺮد ﻧﺸﻮﯾﺪ۴ .ﻫﻨﻮز ﻻزم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﺮﺿﺪ ﮔﻨﺎه ،ﺧﻮن ﺧﻮد را ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ۵ .آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻄﺎب ﻣﮐﻨﺪ ،از ﯾﺎد ﺑﺮدهاﯾﺪ؟
»ای ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ ،ﺗﺄدﯾﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻧﺸﻤﺎر
و وﻗﺘ او ﺗﻮ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﮐﻨﺪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﺸﻮ،
۶زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﮐﻪ را دوﺳﺖ دارد ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﮐﻨﺪ،
و ﻫﺮﮐﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﭘﺬﯾﺮد ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﻧﻤﺎﯾﺪ«.
۷ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﺳﺨﺘﻫﺎ ﺑﺸﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد رﻓﺘﺎر
ﻣﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ ۸ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺴﺮان او ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮاﻣﺰاده ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻧﻪ ﭘﺴﺮان ﺣﻘﯿﻘ۹ !ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪران
ﺟﺴﻤﺎﻧﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﺣﺘﺮام ﻻزم را ﻧﺸﺎن دادهاﯾﻢ ،ﭘﺲ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﯿﻊ ﭘﺪر روﺣﺎﻧ
ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ۱۰ .ﭘﺪران ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺑﺮای زﻣﺎﻧ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺎ را ﺗﺄدﯾﺐ
ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺧﯿﺮ ﯾﺖ ﻣﺎ اﯾﻦﮐﺎر را ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺜﻞ او ﭘﺎک ﺷﻮﯾﻢ ↵۱۱ .زﻣﺎﻧﮐﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺷﻮﯾﻢ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ دردﻧﺎک اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﺒﯿﻬ ﺗﺄدﯾﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ،از
ﺛﻤﺮات آراﻣﺶ ﯾ زﻧﺪﮔ ﻧﯿﻮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﺷﻮﻧﺪ.
دﺳﺘﻮرﻫﺎ و اﺧﻄﺎرﻫﺎ
۱۲ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﺎﻫﺎی ﺳﺴﺖ و ﻟﺮزان ﺧﻮد ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺸﯿﺪ۱۳ .در راه راﺳﺖ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻋﻀﺎی
ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﻌﯿﻮب ﺷﻤﺎ ،از ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺧﻮد ﺟﺪا ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻧﯿﺮوی اوﻟﯿﮥ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﻨﺪ.
 ↵۱۴ﺑﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ و زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺪون آن
ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ۱۵ .از ﯾﺪﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺒﺎدا ﮐﺴ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ از ﻓﯿﺾ ﺧﺪا دور
ﺷﻮد .ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﯿﺎﻫ ﺗﻠﺦ و زﻫﺮآﮔﯿﻦ رﺷﺪ ﻧﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎراﺣﺘ
ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺮدد ۱۶و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺴﻮ ،ﻓﺎﺳﺪاﻻﺧﻼق و ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .او ﺣﻖ ﻧﺨﺴﺘﺰادﮔ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾ وﻋﺪه ﻏﺬا
ﻓﺮوﺧﺖ۱۷ ،و ﺷﻤﺎ ﻣداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ او ﺑﻌﺪاً ﻣﺧﻮاﺳﺖ آن ﺑﺮﮐﺖ را ﺑﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،وﻟ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ

ﻧﺸﺪ ،زﯾﺮا راﻫ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ او ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ اﺷ در ﭘ آن ﺑﻮد.
۱۸ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ آﺗﺶ ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﺸﺘﻌﻞ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪهاﯾﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎرﯾ و ﺗﯿﺮﮔ و ﮔﺮدﺑﺎد۱۹و ﺻﺪای
ﺷﯿﭙﻮر و ﺻﺪاﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن آرزو داﺷﺘﻨﺪ دﯾﺮ آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﻗﺮار ﻧﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ۲۰ .زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا را ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﺣﺘّ اﮔﺮ ﺣﯿﻮاﻧ ﺑﻪ ﮐﻮه ﻧﺰدﯾ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺴﺎر ﮔﺮدد «.ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ۲۱ .آن ﻣﻨﻈﺮه ﭼﻨﺎن ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻣﻮﺳ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺗﺮﺳﻢ و ﻣﻟﺮزم«.
۲۲اﻣـﺎ ﺷﻤـﺎ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﮐـﻮه ﺻـﻬﯿﻮن و ﺷﻬـﺮ ﺧـﺪای زﻧـﺪه ﯾﻌﻨـ اورﺷﻠﯿـﻢ آﺳـﻤﺎﻧ اﯾﺴـﺘﺎدهاﯾﺪ و در ﺑﺮاﺑـﺮ
ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺑﺷﻤﺎر ۲۳و ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺸﻦ و اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺨﺴﺘﺰادﮔﺎﻧ ﮐﻪ اﺳﺎﻣ آﻧﺎن در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ‐داور ﻫﻤﻪ‐ و ارواح ﻧﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ۲۴و ﻧﺰد ﻋﯿﺴ ،واﺳﻄﮥ ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺎزه ﮐﻪ ﺧﻮن
رﯾﺨﺘﮥ او ﺣﺎﮐ از ﭘﯿﺎﻣ ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮن ﻫﺎﺑﯿﻞ اﺳﺖ آﻣﺪهاﯾﺪ.
۲۵ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای او ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ روی ﻧﺮداﻧﯿﺪ .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ از ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن
ﮐﺴﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻔﺖ ﺳﺮ ﺑﺎز زدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺮ ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎ اﮔﺮ از ﮔﻮش دادن ﺑﻪ آن
ﮐﺴﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ روی ﮔﺮداﻧﯿﻢ ،دﭼﺎر ﭼﻪ ﮐﯿﻔﺮ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ! ۲۶در آن زﻣﺎن
ﺻﺪای او زﻣﯿﻦ را ﻟﺮزاﻧﯿﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻗﻮل داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺑﺎر دﯾﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﯿﻦ ،ﺑﻠﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻟﺮزاﻧﯿﺪ۲۷ .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت »ﯾﺑﺎر دﯾﺮ« ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗ ﮐﻪ ﺗﺰﻟﺰل ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
رﻓﺖ و آﻧﭽﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻗ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
۲۸ﺧﺪا را ﺑﺮای آن ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺗﺰﻟﺰل ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣدﻫﺪ ،ﺳﭙﺎس ﮔﻮﯾﯿﻢ و او را آنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻘﺒﻮل
اوﺳﺖ ،ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؛ ﯾﻌﻨ ﺑﺎ ﺧﻮف و اﺣﺘﺮام۲۹ .زﯾﺮا ﺧﺪای ﻣﺎ در واﻗﻊ آﺗﺸ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺳﻮزاﻧﺪ.

