
 القدس، با همٔه شما باد،روح حدمت، محبّت خدا و مان فیض عیسی مسیح خداوند

 لیثثتعید 

 ۱۳ـ  ۱۱،    ۱۳اول قرنتیان  

 

من، خداحافظ. برای رشد و تكامل خود  در خاتمه، ای برادران

با یکدیگر مدارا كنید و در  :گویم توّجه نماییدبكوشید. به آنچه می

آرامش است، با  صلح و صفا به سر برید و خدا كه منشاء محبّت و

تمام 13 .یدكدیگر سالم گویی بهبا بوسٔه مقدّسانه 12 .ودشما خواهد ب

رسانند. فیض عیسی مسیح خداوند، محبّت مقدّسین به شما سالم می

 .القدس، با همٔه شما باد، آمینروح حدمتخدا و 

 

. کرده بودرا ملتهب  فصا بزرگ جنگ کی, سایکل معیتج کیدر 

 زیبود, اما بعد از آن چ یقیجدال در مورد سبک موس نیدر ابتدا ا

 متفاوت دهیعق سایکل ضا یاع نیاز هم بعضیبود: شده  هافاض گرید

در  یمتفاوت دگاهیاز آنها هم د بعضیشتند, اعبادت د در مورد سبک 

کس  چیبزرگ بود که ه درنقآالخره دعوا امورد خطبه داشتند، ب

نقدر آ سایکل ای ضاعاز  یآن را تحمل کند. افرا ستتوان ینم

 زیست کی رسولپولس  «مخواهم برگرد یوقت نم چیه«گفتند  و ندرا ترک کرد سایبودند که کل یعصبان

. ردحت کارا, و او را ندادقرار    ریاو را شخصاً تحت تأث زیآن ست  شت.اد انیآن با اجتماع قرنت هیشب

 .دآی یبدرود مخصوصاً از پولس م نیممکن نبود. و بعد از آن ازشی سا چیحال ه نیعدر

 

 

 «.با بوسٔه مقدّسانه به یكدیگر سالم گویید......صفا به سر برید  لح وص دربا یکدیگر مدارا كنید و  « 

 ینیبخواهر خودت را ب ایبزرگ ناگهان برادر  زیست کیبعد از  ؟یتصور کنرا   یخداحافظآن  یتوانیم

   !یکن او را بوس  دیاکرد. و آالن شما  ب حتاارناست که شما را  یکس نیشما است. و هم کیکه نزد

ده یپولس آن بوس را مقدس نام لیدل نیبود. به هم یعالمت معروف میقدی  سایکل در زمانس بو نیهم

عالمت  کیآن بوس  دیگر اشتراک دارند. نشان می دادند که با یک  سایکل ایضعاآن بوس ا ب   .است

ه اما چ  .سم عیسی متحد بودنددر ج سایکل ایضعان بود که بوس روش نیبود و با ا تگیهمبسعشق و 

 یتجمعدر کل  حیکه نفرت و تقب ید زمانافت ی میچه اتفاق ؟شدابکار ممکن ن نیا  د اگر افت  می اقفات

و هم چنین ممکن نیست  ؟ستید ممکن ناتحاو  که عشق ید در موقعافت ی میچه اتفاق است. کردهنفوذ 

. ندیرا ببش دشمن اننسا ستیممکن ن موقعآن  در ؟نسان های متفاوت بتوانند با یکدیگر مراوده کنندکه ا

 کیتوانند همه تضاد ها را تنها با بانسان ها که  ستین ینا پولس نظورم !دبوسبه او را چه برسد به آنک

کوتاه، پولس از  یظفاخداح نیخواهد بود. با ا یواقع ریو غ یعیطب ریغ یزیچ نیچن  بوس حل کنند.

به چالش را  .  در عوض، کلمات او ما ریماذبگار نکبوسه    کیها با خواهد که ما همه  تصاد یشما نم

 او .گید یبا شخص کردن صحبت یبرا ،شدک یچالش مبه . او ما را یممقابله کن گرانیکشد تا با د یم

 یم یهتوج را گذشته یها یریکلمات، پولس  تمام درگ نینبال  صلح! با ابه د کشد یم شچاله بما را 

جهان  نیاز ا یبخش هشیما هم لیدل نیبه هم میستینبهشت  درز نوه انیحیکند که ما مس یم دییکند. و تا

 یاشتراک مبه  همبا  ،نددار ایدن نیدر ا گرانیرا که د یاست که ما همه مشکالت لیدل نی. به هممیهست

 سایو کل انیحیمس ریشود، اما مس یبهتر و بهتر نم وستهیبه طور پ انیحیما به عنوان مس ی. زندگمیگذار

قرار دارد، در ابتدا فقط  یاختالفات نیدر چنکه  یکس  است.شده و اختالف استوار  یدیامنابا صدمه، 

شود که  یبزرگ م قدرآن موضوع کوچک باشد،  نیاگر ا ی. حتندیب یم ،زند یرا که صدمه م یزیچ

 دهنندکیناام تیوضع نیا  برد. یم نیسرطان تمام روابط را از بمثل کند و  یاش را اشغال م یتمام زندگ



افتد. درعکس باال  ما دو االغ را  یدر آن حالت اتفاق م یزیچه چ دینیبب دیتوان یباال م ریاست. در تصو

مقابلش    غذایبه  دنیرس یاز آنها برا کیغذا در مقابلش  دارد. هر    کیاز آنها  کی. هر مینیب یم

دو االغ در واقع با  نیا   .ستاواو نمی تواند این کار را بکند، چون همکارش مانع کار کند.  یتالش م

توانند  به  یاست که آنها نم یبدان معناین هستند،  تیوضع نیهم آنها   در هر دو  ،ل هستندهم متص

.  آن دندیکش یزمان در جهت مخالف م به طور هم دو االغ  هر که  است   نیا لیمقصد خود برسند. دل

 یآنها مبارزه م  د. بتواند به هدف برسباید همسایه اش را شکست دهد تا فکر کردند ه اشتبا  هاالغ ها ب

 ستیافتد. مهم ن یکار اتفاق م نیکه هم نمیب یاغلب م    .پایان برسدفدرت آن ها به  که   یکنند تا زمان

انسان   یاست. همه  شخص درستهست که خودش تنها  دهیعق نیبه ا یاست، هر کس یاختالفچه  که 

فقط  از مردم  یاری... متاسفانه بسدفدرت آن ها به پایان برسکه   یا زمانکنند  ت یمبارزه م رگیبا همد

. و شکست خوردند. گریکدیآنها در مبارزه با  رای! به طور کامل خسته شده اند زهستند نقطه نیدرهم

ام بار انج نیلاو یکار را برا نیما ا ریاست. دو االغ در تصو دهیرسنکس به هدف خود  چیه ت،یدر نها

کنند که  یهان درک مگاکنند. در آنجا ن یمالقات م زمرک ی نقطه در را  گریکدیبالخره آنها   دهند. یم

نفر  کی  ،یگریپس از د یکیپولس بودند.  یسایکل یاما پس از آن   مانند اعضادارند.   سانکیهدف 

دند.   االغ ها در کر گریکدیگفتگو با ه شروع ب نیرا مشاهده  کرد! وهمچن گرانی. بله،  ددیرا د یگرید

 ندکن یاست که آنها هر دو هدف مشابه را دنبال م نیکنند. ا یم  یزیانگ شگفتو کشف  نندینش یوسط م

 یم چیز را کیکه آنها واقعا  نی. با کشف اردیهدف در ابتدا در جهت مخالف قرار گ نیاگر ا ی... حت

االغ  یشگفت آور است که غذا ت،یاست.  در نها یاقعو سازش یکوچک برا یتنها گام نیخواهند، ا

 ریاست.  مس ها  االغآن مثال  هیشب انیپولس به قرنت فیتوص زه است.فقط به همان اندازه خوشم گرید

را با اشاره به  نیبزرگ جلب کند. او ا ریما را به تصوی خواهد توجه  یاست. او می کی قایدق انحییمس

است. از آنجا که انه خداوند امروز مرکز عبادت مکند. اعتراف سه گ یم  نهخداوند سه گا یراه به سو

دهد که چگونه   یپولس نشان م ،یریدرگ تیوضع کیخدا از  نیاشاره به ا ااست. ب ثیامروزجشن تثل

 یا هیپا دیبا م،یاختالف نظر داشته باش گریکدی.  اگر ما با دهد یحرکت م یریاز درگ رونیخدا ما را ب

دارند که  حتیاجسوم ا یشخصبه کنند پس آنها  یگر دو نفر با هم نزاع ما .میه دادن داشته باشاماد یبرا

 یم درازو سوی تبه  رااست. و دستش  یزیاز هر چباالتراست که  ی. خداوند کسردیگب دست هر دو را

است،  یعنم نیبه ا ح،یمس یسید. عرز کادر تو خواهر ایبرادر برای کند. همانطور که دست  خود را 

گناهان  میتوان یما م لیدل نیبرد.  به هم نیگناه ما را از ب   که زنده  یخدا نیابرای بازکن را درب 

او نه تنها  کند. یم جادیماست، ارتباط و عشق را ا انی. و روح القدس که در ممیرا ببخش گانمانیهمسا

دهد. همانطور که شما را با  یباط مرتهم ا گانمان یکند بلکه ما را با همسا یما را با خداوند متصل م

 د،یگو یضرورت مهم به ما م کیبه عنوان  پولس  را   نهایدهد. همه ا یر جهان ارتباط مد سایکل کل

 شتریب نیکند. ا یم انیب سایدر کل رکتب کیکلمه، نام خداوند سه گانه را به عنوان  یواقع یبلکه به معنا

با نام خداوند سه ما  دیکت وجود دارد. در غسل تعمبر نیا رد بازتاب است. حضور زنده خداوند کیاز 

عالمت خدا  دیغسل تعم قیکه از طر گوید  را می نیپولس ا ت،یوضع نی. و در امیریگ یم دیگانه تعم

که او از  ی. هنگاممیکن یم یقدرت زندگ کیمنبع و  کیکند که همه ما از  یدر ماست. پولس روشن م

نه تنها  نهایا م،یاحترام بگذار گریکدیبه بوسه مقدس  ای میرا داشته باش تیذهن کیخواهد که  یما م

 یما عمل م انیقدرت خداوند سه گانه در م قیهستند که تنها از طر یهستند، بلکه کلمات یکلمات خال

وجود  مختلف تفکر ی. روش هاشتد دااختالف وجود خواه   انیحیمسما  انیدر م شهیالبته هم کنند.

وجود دارد. اما آنچه  یمختلف یعبادت، زبان هادر زبان  یوجود دارد، حت یمختلف یها نگدارد. فره

 نیاز ا یدهد. در آگاه یزنده است که به آن تعلق دارد و ما را برکت م یکند، خدا یکه ما را متحد م

 :میگو یدهد، م یخدا، که ما را در تمام تنوع ما برکت م

 .مینالقدس، با همٔه شما باد، آرفاقت روحو فیض عیسی مسیح خداوند، محبّت خدا 

 

 

 


