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 .ما فقط همکارانی هستیم متعلق به خدا، و شما مزرعه و ساختمانی متعلق به خدایید

سازد. اّما هر  اختمان میآن پِی، س فیضی که خدا به من بخشیده است، همچون معماری ماهر پِی افکندم و دیگری بر با 10

تواند جز آن پِی که نهاده شده است، پِِی دیگری بگذارد، و آن  کس نمی زیرا هیچ11 .سازدکس باید آگاه باشد که چگونه می

اگر کسی بر این پِی ساختمانی از طال یا نقره یا سنگهای گرانبها یا چوب یا علف یا 12 .پْی همانا خود عیسی مسیح است

آتش نتیجۀ کار  هر کس آشکار خواهد شد، چرا که آن ’روز‘ همه چیز را ظاهر خواهد ساخت. زیرا کار13 ه بسازد،کا 

اگر کاری که کسی بر آن پِی بنا کرده است باقی بماند، پاداش 14 .را آشکار کرده، کیفیت کار هر کس را خواهد آزمود 

همچون کسی خواهد   جات خواهد یافت، اّما ند خودْ نید؛ و هرچ اگر کار کسی بسوزد، زیان خواهد د اّما 15 .خواهد یافت

  دانید که معبد خدایید و روح خدا در شما ساکن است؟ آیا نمی 16 .های آتش جان به در برده باشدبود که از میان شعله 

 .د هستیداگر کسی معبد خدا را خراب کند، خدا او را هالک خواهد کرد؛ زیرا معبد خدا مقدّس است و شما آن معب17

 

 :خالصه

  یسیدر ع یو اساِس ابد هیاست، که نجات ، پا  یاله هیپا  ک یبه  یبستگ زی، همه چ  سا یو جماعت کل شانی کش ی. برا1

 شده است!   جادیا حیمس

  یگریموضوعات د زیما ن نکه یا ا یاساس ما بوده است  یبه تنها  حیمس یسیع رایکند ز یآن را روشن م ی. روز داور2

 . میدوارینها  امو به آ میرا در نظر گرفت

 

بر   یگریافکندنم و د یماهر پِ  یاست، همچون معمار دهیکه خدا به من بخش یضینوشت »با فرسوالن  پولسمتن  نیا در

کار خودش افتخار کند.  لیبه دل نجا یخواهد در ا یلس نمداد.  پو حیپولس کار خودش را توض نگونهی.» ا  ساختن ،یآن پِ 

شهادت    نینوشت، به من داده شده است كه اول نیداد. بنابرا راکلمات او گوش ف ینو فروت یسپاسگزار یبه صدا دیبا 

خدا به من خرد ،قدرت و عقل داد تا با   نهیکار انتخاب کرد. و گز نیا یخدا من را برا یباشم! رهبر نتیدر كور لی انج 

  ینجات ابد گونه شهادت دهم کجا و چ و مؤثر  واضح روشمن توانستم در  نیهمرنگ شوم.. و بنابرا انیونانیو  انیهودی

وجود ندارد که پولس    یگرید یدر جمله یاستکبار نی! و فقط با اعتقاد به او!همچنحیمس یسیدر ع …شود فقط یم افتی

خدا  لیکرد که مغرور نبود و  گفت: ما  هم دست انج   سهیکردند مقا   یکه موعظه م یح یواعظان مس ریباط با سا را در ارت

!  میکنیم یسعادت و همکار یدر بخشش گناهان ، زندگ  می. همٔه ما با هدف سهمیكنی ا شركت مجات خدكار ن  در م،یهست

به هم   زیاگر آنها آنجا نبودند ، همه چ  نی ستفاده کند. بنابراهمکاران ا ریاز او و سا  تواندیخدا م د یبگو خواهمیپولس نم

خواست!   ی. خدا ما را مد یگو  یم رفت آوبا تعجب شگ  !" پولس رسولمیخورد. در مقابل: "ما کارمندان خدا هست یم

کرد. او  تماس گرفته ،   د یو ما را مف  د،یبه ما رس حیمس  یسیاما ع م، ینبود دی! ما اساساً مفدیکن  یآن را درک  م یشما معن

امر   نیا علق به خدا است!. جالل تنها  متمیکارمند خدا شو میتوان یاست که م یلیتنها دل نی! و ادبرکت داده و ما را فرستا 

  شانیو مدل رسوالن ،کش یروش ، طبق معمار نی.  فقط در اکردی م نییرا تع گریهمٔه رسوالن د فهیحس وظ نیهمچن

با مقدسات   تیمأمور نییدر آ حیکنند. آنها به فراخوان مس  یدرک و رهبر یدفتر خود را بدرست توانندیم یمروزا

شوند ، آنها را فراخوان  دیآنها ناام ی.  وقتکردندیم افتیدر ش یششدن به عنوان ک میآنها در روز تنظ که  شوند یمتمرکز م

:  میکن یو به درگاه او در خواست م میکنیرا صدا م یسیکند. ما هر روز ع یم ت یدهد و  تقو یم نیتسک  حیمس

  میسپاسگزار گارا: بله، پروردمیزار! و سپاسگمیساز ،تا ما در کالم شما بمان  رومندی، وفادار و ن عیپروردگار ، ما را مط

  دیصدا کرد زیدر کار شگفت انگ که شما ما را می. ما از شما سپاسگزارمیهست خود یسا یکه مجاز به خدمت به شما در کل

در آنجا  ش یبه خاطر کش سا ی! جماعت کلیگذار یکه تو فرزندان خود را تنها نم می. سپاس گومیتا کالم  تو را اعالم کن

کار و   زیپروردگارمان! همه چ  یبه خاطر جماعت در آنجا هست! و هر دو با هم برا شیعکس: کشکه بر، بل ستندین

:   سا یو عزت کل تیشخص فیتوص یبرا کندیاز آنها استفاده م رسولپولس وجود دارند که   ریخداست!  دو تصو ییدارا

: ملک  شهی هم رت د خدا. در هر صوعبم ا ی: باغ خدا دیتوانست بگو  یم نیخدا و ساختمان خدا. او همچن یمزرعه 

 خداست!



 یاز دهان انسان یآشت یاخت و ساز موثر است، اما کلمه به واسطه همكاران خود در زمینه ها فعال  است و در س خداوند

 یحال کالم خداوند باق نیبا ا .رسدیبه ما م یشود و نان زندگ  یمقدس اهدا م د یشود. به دست انسان ، تعم یم یجار

در نان   و پر از قدرت با سفره پروردگار که بدن و خون پسر خدا  اوندشده توسط خد جادیم تولد تازه ،است و حما مانده ا

خداوند  ییالً کار و داراکام سا یدر کل زیکند ، همه چ  یم یخدا زندگ یا یهدا نیکه با ا ییسا یکل نی بنابرا و شراب مبارک!

 سا یکل بیترت نیشود. به ا یدرون و ترس خالص م ی رانکند ، از نگ یموضوع را درک م نیا سا یکل کی یاست! وقت

دغدغه   نیتنها با ا دیسؤاالت با  نینه؟   تمام ا ا ی میدار یا ندهیآ ا ینه؟ آ ا ی میهست یبیما در سراش ا یمثال:  آ ستیسؤال ن ریز

را  ما آن ا یآ ا یکند  یما کار م انیم است که کالم خدا موثر در  نیما تنها ا ی! نگرانمیتعلق دار یخالصه باشد:  به چه کس

دهد. او ما را رها   یش میخود را افزا یسا یو کل ستادهی. سپس خداوند در کنار کار ما امیبه صورت دعوتنامه منتقل کن

بزرگ و قدرت   یسا یکل ک ینکرده که او دوست دارد  لیدل نیکار را به ا نیاهد شد. خدا ااز ما غافل نخو ا ینخواهد کرد 

کند. او   یاست که عشق مقدس او به انسان متعلق دارد.  او استراحت نم لیدل نیداشته باشد نه ، بلکه به ا زیار باال نبا آم

 را اضافه کند.   گرید یادخواهد افر یم

 م،یانکرده یح یوجود دارد: ما خود را مس زیموضوع ن نی،ا زی مزرعه خدا،ساختمان خداست!برادران و خواهران عز 

 سا یمزخرف خواهد بود .افراد خارج از کل نی. امیدار یمزه و حس خاص تیح یمس یبرا عتاً یطب رایز میمانینم یح یمس

  یبه نوع لیدل نیو همرنگ اند، و به ا یروحان  یبه نوع شوند چون  یمردم با هم جمع م سا ینظر دارند که در كل نیا

.  میپراکنده بود شی، ما مدتها پ میدر کنار هم نگه  دار اً عتی هستند. اما اگر تنها به گونه طب حیمس یسیهمرنگ و متعلق به ع

  میتوانست ینم یکه حت یاست که پروردگارمان هنگام نیکند ا  یهمراه م سا یکل  کیو همزمان با  یسیآنچه ما را با ع

  دیجد اهیان گمقدس قرار داد. ما به عنو د یاز ما را با اموال خود در تعم کیعمل کرد: او هر  میخودمان فکر کن یدرباره

مانطور  .  همیقرار شده ا حیجامعه مس یزنده در ساختار اله یمقدس خدا کاشته شده و به عنوان سنگها  دانیکوچک در م

توانست   یم نیخدا و ساختمان خدا! او همچن نی: مزرعه زمدیگو  یبه دو مفهوم سخن م سا یکه گفتم: پولس رسول از کل

  قیاز طر   یبه صورت خصوص  حیمس  دیدر غسل تعم رایز ستیاشتباه ن نی، ا دیسخن بگو  یادیز یو سنگها  اهانیاز گ

 دیاست که با  یشخص اریبس زیچ  کی مانیکند. ا افتیدر  د یتعم یگرید یتواند برا ینم ی کس چیما آمد. و ه ی به سو دیتعم

از ابتدا ما  حیکرد.نه، مس هدیو مؤمنان را مستقل ند انیح یاز مس یاری. اما پروردگارمان هرگز بسافتدیهمه اتفاق ب یبرا

خود خوانده  یکردند. همٔه ما  با نام شخص افتیدر دی سر خود تعم  یبر رو همه کرد. جادی اجتماع متحد ا کی یرا برا

خود به جماعت تعلق   ژهیو میتصم لیفقط به دل یحال هر فرد نی. و با ام یشو  یدر قلب خود روشن م مانیو با ا  میشویم

است. از طرف او ،   حیمس یسیاجتماع ع نیا سیشود. رئ یدر جامعه گنجانده م یح یابتدا هر مس، بلکه از  ردیگ ینم

و   یبانیپشت ت،یرا تقو گریكدی دیکار با  نیشوند و با ا یم یخوب به سمت ما جار یو قدرتها  ا یهدا نیهمٔه ا بدن سیرئ

را هالک کند نه! در قسمت   یفرد یرسم ریغ ت یجمع کی تا در  کندینم یح ی،مس یسیع توسط خداوند ما را . میخدمت کن

جدا شوند . ما متعلق به پروردگارمان  یگریاز د کی که هر  ییکند،جا  ینم لیتبد ستارتباِط س ک یما را به  یگرید

از دست   نها یشود. همٔه ا یباور ندارد سرگردان است و تنها در مه متولد نم یکس چی. همیاو هست یسا یو کل میهست حیمس

 تحت مراقبت اوست!  زیافتد و همه چ  یتفاق ما حیخداوند مس

  یگرید  یِ که نهاده شده است، پِ  یجز آن پِ  تواندینم  یکسچ ید دارد: "هجمله فوق العاده و مهم وجو نیاز همه ا مهمتر

شود ، قرار داده . فقط   یرا که از آن همه نجات حاصل م هیپا  نیاست!"  خوِد خدا ا حیمس  یسیخود ع یْ بگذارد، و آن پ

 را ترک کند گم شده است!  ادیبن نیکه ا یاست. هر کس یو منج  یتنها ناج  حی. مسدیبنا کن نیزم نیدر ا دیتوان یم

 تیرا رعا  زیوجدان باشند همه چ  با  اریرا در ذهن داشته باشند و بس نیا دیبا  شهیها ، به عنوان واعظان ، هم شیکش

به طور کامل   مانیدارد!  همه ما در امور ا  یبستگ   زیزبزرگ و ع حیمس یسیو چوپان خوب ع یبه منج  زیکنند.همه چ 

که    د،یهست  یسیع حیشما در مس  رای!  زمیبدست آور یگرید یهر کس زسعادت ما را ا  میخواه ینم. و میزبر او  متمرک

تاب مقدس  و  بر همه سؤاالت ك دیبا  حیمس یسیع ییو رها   تیقدّوس ،ییپارسا  یعنیما حاکم شده است،  یاز جانب خدا برا

را به ما   یسیانتظار داشته باشد: ع شیتواند از کش یجماعت م  ک یما نفوذ و تسلط داشته باشد. و  یبر همه موعظه ها 

را روشن   ی. روز داورمیستیخدا محکم با  یو اساس ابد  هیتا در پا  دی! به ما کمک کنگرید یزیو نه هزار چ  د یموعظه کن

مهمتر از  یگرید یزها یخود چ  یما در موعظه ها  ا یآ نکهیا ا یبوده است   یکس نیما مهمتر یبرا حیمس ا یکند   آ یم

  کیحفظ کند! او ما را به عنوان واعظان و به عنوان  لی انج  فیو تحر یگانگیما را از هرگونه ب خداوند .میساخت  یسیع

 یاریرا به بس حیخالص ما به مس مانیسازد تا ا لیدهد! باشد که او همٔه ما را ماهر و ما  وندیپ زشیجماعت  به پسر عز

 نی. آممیاز مردم منتقل ده


