ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﻧﺠﯿﻞ ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ
روﻣﯿﺎن ۲۶-۲۴:۱۶
اﻻن او را ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺸﺎرت ﻣﻦ و ﻣﻮﻋﻈﮥ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺸﻒ آن ﺳ ّﺮی ﮐﻪ از زﻣﺎﻧﻬﺎی ازﻟﯽ

ﺖ اﯾﻤﺎن،
ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮد ،ﻟﮑﻦ در ﺣﺎل ﻣﮑﺸﻮف ﺷﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﮐُﺘﺐ ِ اﻧﺒﯿﺎ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪای َﺳﺮْﻣَﺪی ،ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺘﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﺎﻋ ِ
آﺷﮑﺎرا ﮔﺮدﯾﺪ .ﺧﺪای ﺣﮑﯿﻢ ِ وﺣﯿﺪ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد ﺟﻼل ﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ.

اﻣﺮوز ،ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻋﻈﯿﻢﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪای ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :رﺳﺎﻟﮥ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن.

ﺳﺘﺎﯾﺸﻬﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا ﺟﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺳﻪ آﯾﮥ آﺧﺮ از ﮐﺘﺎب روﻣﯿﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺘﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .واژهای ﮐﻪ در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ از دو
واژۀ »داﮐﺴﺎ« و »ﻻﮔﺎس« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ» .داﮐﺴﺎ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻼل و »ﻻﮔﺎس« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﻪ .ﭘﺲ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﮐﻠﻤﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺲ ﺳﺘﺎﯾﺸﻬﺎﯾﯽ از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد
ﺟﻼل را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ ،آن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ِ
ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و دﻟﯿﻞ وﻗﻮع ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺘﺎﯾﺸﻬﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ در ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽِ ﯾﮏ
ﻣﻮﻋﻈﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ و در ﻧﻘﻄﮥ اوج آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪم و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه او ﻫﻤﯿﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و دﻋﺎﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮔﻔﺘﻪام و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﻤﮥ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﻮﻟﺲ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽاش را از آﯾﮥ ) ۲۴اﻻن او را  ( . . .آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را در ذﻫﻦ دارد ﮐﻪ
ﮐﻠﻤﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽِ اﯾﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺟﻼل را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ »او را ﺟﻼل

ﭘﺲ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ درﺑﺎرۀ او ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ درﺑﺎرۀ ﺧﺪای ﭘﺪر و درﺑﺎرۀ اﻧﺠﯿﻠﺶ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ در ﺷﺎﻧﺰده ﻓﺼﻞ
ﺑﺎد «.در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﻋﺒﺎرﺗﯽ را در ِ

درﺑﺎرهاش ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آنﮔﺎه ،ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ واژﮔﺎن رﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دادن آن ﺟﻼل در آﯾﮥ  ۲۶ﻣﯽرﺳﺪ .از اﯾﻦرو ،اﺑﺘﺪای آﯾﮥ  ۲۴را در ﮐﻨﺎر آﯾﮥ
 ۲۶ﻗﺮار دﻫﯿﺪ» :اﻻن او ] . . .آﯾﮥ  [۲۶ﺧﺪای ﺣﮑﯿﻢ ِ وﺣﯿﺪ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد ﺟﻼل ﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ«.

ﺖ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺪون
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽِ ﭘﻮﻟﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﮔﺮدد .در روﻣﯿﺎن  ۳۶:۱۱و در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎزده ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴ ِ
ِ

ﻫﯿﭻ درﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻌﻠﯿﻢ داده اﺳﺖ ﺑﭙﺮدازد ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽاش را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :زﯾﺮا ﮐﻪ از او و ﺑﻪ او و ﺗﺎ او ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ
اﺳﺖ و او را ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد ﺟﻼل ﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ« )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ۲۰:۴؛ اﻓﺴﺴﯿﺎن  ۲۱-۲۰:۳را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.
ﭘﻮﻟﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺸﻬﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ .ﭘﻄﺮس ﻧﯿﺰ در رﺳﺎﻟﮥ اول ﭘﻄﺮس  ۱۱:۴ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :او را ﺟﻼل و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎ
ﺧﻮن ﺧﻮد
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ
اﺑﺪاﻻﺑﺎد ﻫﺴﺖ ،آﻣﯿﻦ «.ﯾﻮﺣﻨﺎی رﺳﻮل ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ  ۶-۵:۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :او را ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎ را از
ِ
ِ

ﺷﺴﺖ و ﻣﺎ را ﻧﺰد ﺧﺪا و ﭘﺪر ِ ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﮐَﻬَﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،او را ﺟﻼل و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎد ،ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ «.ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎﯾﺸﻬﺎی

ﺟﻼل
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ،ﺑﺮادر ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﺳﺖ )ﯾﻬﻮدا » :(۲۵-۲۴:۱اﻻن او را ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻟﻐﺰش ﻣﺤﻔﻮظ دارد و در ﺣﻀﻮر
ِ

ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﻪ ﻓﺮﺣﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪای واﺣﺪ و ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪۀ ﻣﺎ را ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت ﺑﺎد ،اﻻن و ﺗﺎ

اﺑﺪاﻻﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ«.
ﭘﺲ ،وﻗﺘﯽ ﺳﺘﺎﯾﺸﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آن ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮔﻔﺘﺎری اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس و ﮔﻔﺘﺎر رﺳﻮﻻن و در اﯾﻦ
ﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ رﯾﺸﻪ دارد» :وﺟﻮد ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
ﺣﻘﯿﻘ ِ

۱

ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺘﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را درﺑﺎرۀ ﺧﺪا و
اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺸﺮده ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ در ﭘﺎﯾﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻋﻈﯿﻢﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪاش ﮐﻠﻤﻪای را ﺑﻪ ﻫﺪر
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .ﻫﺮ واژه ﮔﻮﯾﺎی ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ آﯾﺎت آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻮﻟﺲ در رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺧﺮﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺎن او ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻮش ﺳﭙﺎرﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ زاوﯾﻪ از اﯾﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺧﺪا اﯾﻤﺎﻧﺪاران را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﻧﺠﯿﻞ ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ
اﮐﻨﻮن ،در اﺻﻞ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺠﯿﻠﺶ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .آﯾﮥ » :۲۴اﻻن او را ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺸﺎرت ﻣﻦ «.ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ در آﯾﺎت  ۲۴و  ۲۵ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻧﺠﯿﻞ را ﻋﯿﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻧﺠﯿﻠﯽ ﮐﻪ
اﯾﻤﺎﻧﺪاران را ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ اﻧﺠﯿﻞ ﮐﻪ ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ »ﻣﻮﻋﻈﮥ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ« )آﯾﮥ  .(۲۴ﻋﯿﺴﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﺻﻠﯽِ اﻧﺠﯿﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ

اﻧﺠﯿﻞ »ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺸﻒ آن ﺳ ّﺮی ﮐﻪ از زﻣﺎﻧﻬﺎی ازﻟﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮد« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )آﯾﮥ  (۲۴آن ﺳﺮّ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺘﻬﺎ ،ﺑﺎ اﯾﻤﺎن
ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﻤﺎﻧﺪار ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ )اﻓﺴﺴﯿﺎن  .(۶:۳آن ﺧﺒﺮ ﺧﻮش »در ﺣﺎل ،ﻣﮑﺸﻮف
آوردن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ِ

ﺷﺪ« )آﯾﮥ  (۲۵اﮔﺮﭼﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎی ازﻟﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮد .ﭘﻮﻟﺲ از ﻫﻤﺎن »ﮐُﺘﺐ اﻧﺒﯿﺎ« در ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺮّ را ﺑﺮای »ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺘﻬﺎ«
ﺖ اﯾﻤﺎن« )آﯾﮥ .(۲۵
ﺖ »اﻃﺎﻋ ِ
ﻣﮑﺸﻮف ﺳﺎزد )آﯾﮥ  .(۲۵ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ﺑﺮای اﻣﺘﻬﺎ »ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪای َﺳﺮْﻣَﺪی« ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﻬ ِ
ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﮑﺸﻮف ﺷﺪن اﻧﺠﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﮥ  ۲۴ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ واﺳﻄﮥ آن اﯾﻤﺎﻧﺪاران را ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ
ﺖ اﯾﻤﺎن ﺛﺎﺑﺖﻗﺪم ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻤﮥ ﺗﻮﺟﻬﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا ﺟﻠﺐ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ واﻗﻊ در اﻃﺎﻋ ِ
ﭘﺲ ،اﮐﻨﻮن ،ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ :در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﭘﻮﻟﺲ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واژﮔﺎن ﺳﺘﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽاش را ﺑﺮ زﺑﺎن
ﻣﯽآورد ،آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﻧﺠﯿﻠﺶ ﺷﻤﺎ را ﻗﻮت ﺑﺨﺸﺪ .وﻗﺘﯽ او ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮥ
ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا رﺳﺎﻟﻪاش را ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﻮت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮم ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻧﺠﯿﻞ اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ ،آن ﺟﻼل درﺧﺸﺎنﺗﺮ ﺑﺘﺎﺑﺪ.

ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻼﻟﺶ ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ
در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻧﮑﺘﻪای ﺑﺲ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از آن ﺑﮕﺬرم ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ از آن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﭘﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی
اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ واﺿﺢ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ از آن اﻣﺮ واﺿﺢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان واﺿﺢ و ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ .واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯽ اﻋﻤﺎل ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺪا و ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺻﻔﺎت او و ﻫﻤﮥ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﻣﯽآورد ﯾﺎ ﺑﻪﺟﺎی آورده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﺟﻼﻟﺶ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﭘﻮﻟﺲ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزد» :اﻻن او را ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد  . . .ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد ﺟﻼل ﺑﺎد «.او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺣﮑﯿﻢ
اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭼﯿﺰی را ﻧﻬﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺘﻬﺎ ﭼﯿﺰی را ﻣﮑﺸﻮف ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﻮدۀ اﺑﺪی ِ ﺧﻮد ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .آری ،ﭘﻮﻟﺲ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽاش را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮥ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮥ اﺻﻠﯽ را
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ :ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﻗﻮت ﺑﺨﺸﺪ» .اﻻن او را ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد  . . .ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد ﺟﻼل ﺑﺎد«.
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎل ،ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﺷﮑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ را ﺑﺪان ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً
واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن در ﻃﯽ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻼل و ﺷﮑﻮه ﺑﺮﺳﻨﺪ و
دﻟﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﮕﺎن آﻧﻬﺎ را ﻗﻮی و دوﻟﺘﻤﻨﺪ و ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﺷﺎن ﻣﯽرﺳﻨﺪ؟ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد را ﺿﻌﯿﻒ و ﻓﻘﯿﺮ
و ﺑﯽﺳﻮاد ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎﺳﻮاد و ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺒﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻗﺸﺮ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از رﻓﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺒﺪان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻣﺮدﻣﺎن ﻗﻮی ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻗﺪرت ﻣﺴﺘﺒﺪان

۲

ﻣﺮدﻣﺎن
داﺷﺘﻦ ﻣﺮدﻣﺸﺎن ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮدن
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ آن ﻣﺴﺘﺒﺪان ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﮕﺎه
ِ
ِ
ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺳﺮﮐﻮب اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻼل و ﺷﮑﻮه ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻧﺎﭼﯿﺰی ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ِ ﺧﻮد را ﺿﻌﯿﻒ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻮی و دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺟﻼل ﺧﺪا در ﻗﻮت اﻧﺠﯿﻞ
در ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا ﺟﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل و ﺳﺮﮐﻮب
ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮﮐﺶ ﻫﻤﮥ ﺟﻼﻟﺶ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد ،آن ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺪا اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺧﺪا ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ او ﺑﺎ ﻗﻮی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻮﻣﺶ ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ را
ِ
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد» .اﻻن او را ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد  . . .ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد ﺟﻼل ﺑﺎد «.ﺧﺪا ،ﺑﺎ ﻗﻮی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﻧﺠﯿﻠﺶ،
ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .ﺧﺪا از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮی ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﻧﺠﯿﻞ
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ در اﯾﻤﺎن و اﻣﯿﺪ و ﻣﺤﺒﺖ ﻗﻮی ﮔﺮدﯾﺪ ﺧﺪا ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻗﻮﻣﺶ
ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎه دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﻮی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻮﻣﺶ ﺟﻼلِ ﻗﺪرﺗﺶ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد» .اﻻن او را ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﻮار
ﺳﺎزد  . . .ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد ﺟﻼل ﺑﺎد«.

از اﯾﻦرو ،وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﺟﻼل ﺧﺪا را ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽِ اﻧﺠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪاش را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ

ارزش ﺑﺮﺗﺮ ِ ﺟﻼل ﺧﺪا ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺪی ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ آن ﺟﻼل را ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ .ﭼﺮا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا
ﻧﻤﻮدن ﻗﻮم ﻧﺎﻻﯾﻘﺶ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﺟﻼﻟﺶ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺧﺒﺮ ﺑﺪی ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ زﯾﺮا ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﻮی
ِ
ﻗﻮت ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﺟﻼل ﺧﺪا ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﻮت ﻣﺎ ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد» .اﻻن او را ﮐﻪ
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد  . . .ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد ﺟﻼل ﺑﺎد«.

ﻗﻮت در اﻧﺠﯿﻞ
ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻗﻮت ﺑﺒﺨﺸﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻗﻮﺗﯽ اﺳﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
»ﺑﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد ،از ﺣﺼﺎرﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽﺟﻬﻢ« )ﻣﺰﻣﻮر  .(۲۹:۱۸اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻗﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در روﻣﯿﺎن  ۱۲-۱۱:۱ﺑﺪان اﺷﺎره
ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺑﺴﯿﺎر اﺷﺘﯿﺎق دارم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺗﺎ ﻧﻌﻤﺘﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻮار ﺑﮕﺮدﯾﺪ )ﻫﻤﺎن واژه در  .(۲۴:۱۶ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ در
ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ از اﯾﻤﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،اﯾﻤﺎن ﻣﻦ ،و اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ «.ﺟﻮﻫﺮ اﯾﻦ ﻗﻮت اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ.

ﻗﻮت ﺑﺮای زﻧﺎن در اﻧﺠﯿﻞ
اﯾﻦ ﻗﻮت ﻗﻮﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﺨﺸﺪ .ای ﺑﺎﻧﻮان و دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻮی ﺑﻮدن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ
ذﻫﻨﺘﺎن ﻣﯽآﯾﺪ؟ ای دﺧﺘﺮان ﮐﻮﭼﮏ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮاﻧﯽ ﻗﻮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ ﭼﻪ روﯾﺎﯾﯽ را در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﯿﺪ؟ ﻻزم
اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻔﺎف ﮔﺮدد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻢ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس و ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از
ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺟﻬﺎن ،از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻗﻮیﺗﺮ از ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ
ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﺮوف ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ )اول ﭘﻄﺮس  ،(۷:۳ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از ﻣﺮدان
ِ

در ﺻﺪ از زﻧﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻗﺘﯽ روﯾﺎی زﻧﯽ ﻗﻮی را در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ روﯾﺎﯾﯽ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ؟

دﻧﯿﺎ ﺳﻪ روش را ﺑﺮای ﻗﻮی ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ،وﺳﻮﺳﻪاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،وﺳﻮﺳﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ،وﺳﻮﺳﻪاﻧﮕﯿﺰ
رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺷﯿﻔﺘﮥ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت ﯾﺎﺑﯿﺪ .روش دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮف
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﺪ ،اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻫﻞ رو در رو ﺷﺪن و ﺗﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧَﻔ ْﺲ ﺑﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ،زﯾﺮک

۳

ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﻫﺮ راه و روﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﯾﮕﺮان را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ﻗﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ از آن ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻨﻬﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد» :اﻻن او را ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد « . . .
ﭘﻮﻟﺲ ﻗﻮﺗﯽ دروﻧﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد ،ﻫﻤﺎن ﻗﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻄﺮس در رﺳﺎﻟﮥ اول ﭘﻄﺮس  ۶:۳در ﺧﺼﻮص زﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎرا و زﻧﺎن
ﻣﻘﺪس در ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ» :ﺷﻤﺎ دﺧﺘﺮان او ﺷﺪهاﯾﺪ ،اﮔﺮ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻫﯿﭻ ﺧﻮف ﺗﺮﺳﺎن ﻧﺸﻮﯾﺪ «.اﯾﻦ ﻗﻮت ﻫﻤﺎن ﻗﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن  ۲۵:۳۱اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻗﻮت و ﻋﺰت ﻟﺒﺎس او اﺳﺖ و درﺑﺎرۀ وﻗﺖ آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺧﻨﺪد«.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ای ﺑﺎﻧﻮان و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ،روﯾﺎﯾﺘﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و اﯾﻨﮑﻪ او ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ و وﻋﺪه داده ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ،در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ .آری،
روﯾﺎﯾﺘﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آنﭼﻨﺎن در ﺧﺪا اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﺟﺰ او ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﺮﭼﻪ در آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ وﺳﻮﺳﻪاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮدن دوام ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و آن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺬب ﺷﻤﺎ ﮔﺮدد ﻣﺮدی ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮥ دﻟﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺣﺮف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﺪ ،ﻫﻤﺎن اﻓﺮادی را ﮐﻪ دﻟﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در
ﮐﻨﺎرﺗﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ راﻧﺪ .ﻣﻘﺎم و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻒ اﺳﺖ :ﺑﺎد ﻣﯽوزد و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد .اﻣﺎ ﻗﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
اﻧﺠﯿﻞ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ» .اﻻن او را ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺸﺎرت ﻣﻦ  . . .ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد ﺟﻼل ﺑﺎد«.

ﻗﻮت ﺑﺮای ﻣﺮدان در اﻧﺠﯿﻞ
ای ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان ،ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر؟ وﻗﺘﯽ روﯾﺎی ﻗﻮی ﺑﻮدن را در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ روﯾﺎﯾﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزی
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮﺻﯽ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﻨﻨﺪۀ دﻫﺎن ،ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ،ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺗﯿﻤﯽ ورزﺷﯽ ﮔﺮدﯾﺪ؟ ﯾﺎ زﯾﺮکﺗﺮﯾﻦ دﻻل ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺷﻮﯾﺪ و ﻗﺪرت ﭘﻮل را در دﺳﺖ
رﺳﯿﺪ؟ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ روﯾﺎﯾﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ِ
ﮔﯿﺮﯾﺪ؟ ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺠﻠﮥ وﯾﮋۀ ﻧﺨﺒﮕﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﺒﮑﮥ رادﯾﻮﯾﯽ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ روز را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در

ﺟﺸﻨﻬﺎ و ﻣﻬﻤﺎﻧﯿﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺨﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ،از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺧﯿﺮ .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﺣﻤﻖ ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺪرﺗﯽ رو ﺑﻪ زوال اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﺣﻤﻖ ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد ﭼﯿﺰی از آن
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻦ از آن ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ
ت ﺑﯿﺎن ﺳﺎدۀ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﻓﺮادی ﺑﺎ درﺟﺎت
ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن ﻫﻤﺴﺮ و ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن را ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ .ﻗﺪر ِ
ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،در ﻣﯿﺎن ﻧﺨﺒﮕﺎن و در ﻣﯿﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ،ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ روی ﺣﺮﻓﺘﺎن ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ﮔﻨﺎهآﻟﻮد ﭘﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آن
ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺷﻤﺎ را ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ دﯾﮕﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﺪارﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﮥ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﺪ
آرﻣﺎن ﻋﺪاﻟﺖ و رﺣﻤﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎزﻧﺎﯾﺴﺘﯿﺪ.
راه ِ
ِ

ﻗﻮت ﺑﺮای ﻫﻤﻪ در اﻧﺠﯿﻞ
ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدان و زﻧﺎن را ﻗﻮت ﺑﺨﺸﺪ .او ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺎن ﺷﻤﺎ را از درون ﻗﻮت ﺑﺨﺸﺪ ،ﻗﻮﺗﯽ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮﺧﺪار ﻗﻮیﺗﺮ از ده ﻫﺰار اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎد ِ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ وزد
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻮ ﻣﯽروﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮔﻮﻧﻪای از ﻗﻮت اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﻤﺎن ﻓﻠﺞ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﻠﮏ زدن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺎﺳﺦ
دﺳﺘﺮس ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻗﺪرت از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ» :اﻻن او را ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد  . . .ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد ﺟﻼل ﺑﺎد«.
دﻫﯿﻢ در
ِ

۴

ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
و ﻧﮑﺘﮥ آﺧﺮ و ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ از رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﯾﻢ و دﻋﺎی ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﺟﺰﯾﯽ از ﻫﻤﮥ ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺎ را ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ» :اﻻن او را ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺸﺎرت ﻣﻦ«.
ﺟﺎن ﮐﻼم اﻧﺠﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،آن ﻋﺎدل ،ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد و از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮای اﺑﺪﯾﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ِ
ﭘﯿﺮوز ﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺷﺎدی ﺟﺎوداﻧﻪ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ
ﻫﺮﮔﺰ ،ﻫﺮﮔﺰ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽﺗﺎن را ﺑﺎ اﻧﺠﯿﻞ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ،
ﺳﭙﺲ ،آن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻗﻮت ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﺗﺎ روزی ﮐﻪ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ،ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﺎ اﻧﺠﯿﻞ ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.

ﻗﻮت اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺮ ﺳﺮﻃﺎن
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪای را از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدم ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ روﯾﺪاد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﻮت ﺷﻤﺎ
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻣﺤﮏ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺸﺘﻪام
ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﺎ اﻧﺠﯿﻞ ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﺪ آن آﯾﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ،آﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﯾﺎت
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺠﺎت ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﮐﻪ
ﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ .اول ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن » :۱۰-۹:۵ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮد ﺑﺮای ﻏﻀﺐ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬ ِ
ِ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺮد ﺗﺎ ﺧﻮاه ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺧﻮاه ﺧﻮاﺑﯿﺪه ،ﻫﻤﺮاه وی زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﻢ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وﻗﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻬﺎﯾﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﻃﺎﻧﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ،اﻣﯿﺪم اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ وﺟﻮدم ﺑﮕﻮﯾﻢ» :اﻻن او را ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را
اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺸﺎرت ﻣﻦ  . . .ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد ﺟﻼل ﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ«.
اﻧﺠﯿﻞ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﺧﺪای ﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻨﺎه و ﺷﯿﻄﺎن و ﺟﻬﻨﻢ و ﻣﺮگ را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزد .او اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
ِ
رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ اﻧﺠﯿﻞ را ﭼﻮن ﻋﻈﯿﻢﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﭘﺬﯾﺮا ﺷﻮﯾﺪ .ﺧﺪا در ﻗﻮی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺟﻼﻟﺶ را ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺮد.
ﺟﺎن ﭘﺎیﭘﺮ
www.MahfeleEnjil.com
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