ﻣﺘ ﺑﺎب ۶
ﺻﺪﻗﻪ دادن
»۱ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ دﯾﻨ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم در اﻧﻈﺎر دﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﯿﭻ اﺟﺮی ﻧﺰد ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﺪ.
»۲ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﺻﺪﻗﻪ ﻣدﻫ آن را ﺑﺎ ﺳﺎز و ﮐﺮﻧﺎ اﻋﻼم ﻧﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ رﯾﺎﮐﺎران در ﮐﻨﯿﺴﻪﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ
ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﺑﯿﺮﻧﺪ .ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن اﺟﺮ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ!  ↵۳و اﻣﺎ ﺗﻮ ،ﻫﺮﮔﺎه
ﺻﺪﻗﻪ ﻣدﻫ ،ﻧﺬار دﺳﺖ ﭼﭗ ﺗﻮ از آﻧﭽﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺖ ﻣﮐﻨﺪ آﮔﺎه ﺷﻮد ↵۴ .از ﺻﺪﻗﻪ دادن ﺗﻮ ﮐﺴ
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﺸﻮد و ﭘﺪری ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻧﻈﺮ او ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،اﺟﺮ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ داد.
دﻋﺎ
)ﻟﻮﻗﺎ ۲۱۱:‐(۴
»۵وﻗﺘ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺎﮐﺎران ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .آﻧﺎن دوﺳﺖ دارﻧﺪ در ﮐﻨﯿﺴﻪﻫﺎ و ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ
و دﻋﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم آﻧﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺮ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ! ۶ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻮ دﻋﺎ ﻣﮐﻨ ﺑﻪ
اﻧﺪرون ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮو ،در را ﺑﺒﻨﺪ و در ﺧﻠﻮت ،در ﺣﻀﻮر ﭘﺪر ﻧﺎدﯾﺪۀ ﺧﻮد دﻋﺎ ﮐﻦ و ﭘﺪری ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از
ﻧﻈﺮ او ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،اﺟﺮ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ داد۷ .در وﻗﺖ دﻋﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن وِردﻫﺎی ﺑﻣﻌﻨ را ﺗﺮار
ﻧﻨﯿﺪ ،آﻧﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮار زﯾﺎد ،دﻋﺎﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﺷﻮد۸ .ﭘﺲ ﻣﺜﻞ اﯾﺸﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﭘﺪر
ﺷﻤﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣداﻧﺪ۹ .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ اﯾﻦﻃﻮر دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ:
‘ای ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﻣﺎ،
ﻧﺎم ﺗﻮ ﻣﻘﺪّس ﺑﺎد.
۱۰ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ارادۀ ﺗﻮ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺟﺮا ﻣﺷﻮد ،در زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﺟﺮا ﺷﻮد.
۱۱ﻧﺎن روزاﻧﮥ ﻣﺎ را اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪه.
۱۲ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺶ،
ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺎﮐﺎران ﺧﻮد را ﻣﺑﺨﺸﯿﻢ.
۱۳ﻣﺎ را در وﺳﻮﺳﻪﻫﺎ ﻣﯿﺎور ﺑﻠﻪ ﻣﺎ را از ﺷﺮﯾﺮ رﻫﺎﯾ ده،
زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎﻫ و ﻗﺪرت و ﺟﻼل ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد از آن ﺗﻮﺳﺖ .آﻣﯿﻦ’.
»۱۴ﭼﻮن اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎی دﯾﺮان را ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ۱۵ .اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم را ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
روزه
»۱۶وﻗﺘ روزه ﻣﮔﯿﺮﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺎﮐﺎران ،ﺧﻮدﺗﺎن را ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﯿﺪ .آﻧﺎن ﻗﯿﺎﻓﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣدﻫﻨﺪ ﺗﺎ روزهدار ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﺑﻪ رخ دﯾﺮان ﺑﺸﻨﺪ .ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺮ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ! ۱۷اﻣﺎ ﺗﻮ

وﻗﺘ روزه ﻣﮔﯿﺮی ،ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺷﺎﻧﻪ ﮐﻦ و ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺸﻮی ۱۸ﺗﺎ ﻣﺮدم از روزۀ ﺗﻮ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ،
ﺑﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﺪر ﺗﻮ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎن اﺳﺖ ،آن را ﺑﺪاﻧﺪ و ﭘﺪری ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻧﻈﺮ او ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،اﺟﺮ ﺗﻮ را
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﮔﻨﺞ آﺳﻤﺎﻧ
)ﻟﻮﻗﺎ ۳۳۱۲:‐(۳۴
»۱۹ﮔﻨﺠﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ،ﺟﺎﯾﮐﻪ ﺑﯿﺪ و زﻧ ﺑﻪ آن زﯾﺎن ﻣرﺳﺎﻧﺪ و دزدان ﻧﻘﺐ زده آن را
ﻣدزدﻧﺪ ،ذﺧﯿﺮه ﻧﻨﯿﺪ۲۰ .ﺑﻠﻪ ﮔﻨﺠﻬﺎی ﺧﻮد را در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ،ﯾﻌﻨ در ﺟﺎﯾﮐﻪ ﺑﯿﺪ و زﻧ ﺑﻪ آن آﺳﯿﺒ
ﻧﻤرﺳﺎﻧﻨﺪ و دزدان ﻧﻘﺐ ﻧﻤزﻧﻨﺪ و آن را ﻧﻤدزدﻧﺪ ،ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ۲۱ .زﯾﺮا ﻫﺮﺟﺎ ﮔﻨﺞ ﺗﻮﺳﺖ ،دل ﺗﻮ ﻧﯿﺰ در
آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭼﺮاغ ﺑﺪن
)ﻟﻮﻗﺎ ۳۴۱۱:‐(۳۶
»۲۲ﭼﺮاغ ﺑﺪن ،ﭼﺸﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم وﺟﻮدت روﺷﻦ اﺳﺖ۲۳اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺳﺎﻟﻢ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدت در ﺗﺎرﯾ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ اﮔﺮ آن ﻧﻮری ﮐﻪ در ﺗﻮﺳﺖ ﺗﺎرﯾ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ،ﭼﻪ ﺗﺎرﯾ
ﻋﻈﯿﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!
ﺧﺪا و داراﯾ
)ﻟﻮﻗﺎ ۱۳۱۶:؛ ۲۲۱۲:‐(۳۱
»۲۴ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺪۀ دو ارﺑﺎب ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﯾﺎ از اوﻟ ﺑﺪش ﻣآﯾﺪ و دوﻣ را دوﺳﺖ دارد و ﯾﺎ ﺑﻪ
اوﻟ ارادت ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ و دوﻣ را ﺣﻘﯿﺮ ﻣﺷﻤﺎرد .ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻢ در ﺑﻨﺪ ﻣﺎل.
» ↵۲۵ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺮای زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﻧﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﯾﺎ ﭼﻪ ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ و ﻧﻪ
ﺑﺮای ﺑﺪن ﺧﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا زﻧﺪﮔ از ﻏﺬا و ﺑﺪن از ﻟﺒﺎس ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ۲۶ .ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎه ﮐﻨﯿﺪ:
آﻧﻬـﺎ ﻧـﻪ ﻣﮐﺎرﻧـﺪ ،ﻧـﻪ درو ﻣﮐﻨﻨـﺪ و ﻧـﻪ در اﻧﺒﺎرﻫـﺎ ذﺧﯿـﺮه ﻣﮐﻨﻨـﺪ ،وﻟـ ﭘـﺪر آﺳـﻤﺎﻧ ﺷﻤـﺎ روزیِ آﻧﻬـﺎ را
ﻣدﻫﺪ .ﻣﺮ ارزش ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟ ۲۷ﮐﺪامﯾ از ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺮاﻧ ﺳﺎﻋﺘ ﺑﻪ
ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ؟
»۲۸ﭼﺮا ﺑﺮای ﻟﺒﺎس ﻧﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﻦﻫﺎی ﺻﺤﺮا ﻧﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻧﻪ
زﺣﻤﺖ ﻣﮐﺸﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣرﯾﺴﻨﺪ۲۹ .وﻟ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘّ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ آنﻫﻤﻪ ﺣﺸﻤﺖ و ﺟﻼﻟﺶ ﻣﺜﻞ ﯾ
از آﻧﻬﺎ آراﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪ۳۰ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻋﻠﻒ ﺻﺤﺮا را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺖ و ﻓﺮدا در ﺗﻨﻮر رﯾﺨﺘﻪ ﻣﺷﻮد اﯾﻦﻃﻮر
ﻣآراﯾﺪ ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ،ای ﮐﻢاﯾﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ!
»۳۱ﭘﺲ ﻧﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و ﻧﻮﯾﯿﺪ‘ :ﭼﻪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ؟ ﭼﻪ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ؟ و ﯾﺎ ﭼﻪ ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ؟’۳۲ﺗﻤﺎم ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﺷﻤﺎ ﻣداﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎج
دارﯾﺪ ↵۳۳ .ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا و اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی او ﺑﻮﺷﯿﺪ ،آن
وﻗﺖ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ↵۳۴ .ﭘﺲ ﻧﺮان ﻓﺮدا ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﺮاﻧ ﻓﺮدا ﺑﺮای ﻓﺮداﺳﺖ
و ﺑﺪی اﻣﺮوز ﺑﺮای اﻣﺮوز ﮐﺎﻓ اﺳﺖ.

