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 ۲۷ایل  ۲۴آ ایت  ۹قرنتیان ابب 

دانید كه در مسابقٔه دو، اگرچه مهٔه  مگر منی

دوند، ویل فقط یک نفر جایزه  كنندگان می رشكت

گرید؟ شام نزی طوری بدوید كه آ ن جایزه نصیب  می

مسابقه آ ماده ورزشاكری كه خود را برای  .شام شود

روی خودداری  كوشد و از زایده کند، خست می می

کنند ات اتج ُگیل را كه زود  کند. آ هنا چننی می می

شود به دست آ ورند، ویل ما این اكر را  پژمرده می

 .دهمی ماند اجنام می خاطر اتیج كه ات ابد ابیق می به

كومب و آ ن را حتت  بدن خود را می .زند که به هوا مشت می نه مثل کیسزمن اّما  دوم ویل نه بدون هدف، من مشت می بنابراین من می

 .آ ورم، مبادا پس از اینکه دیگران را به مسابقه دعوت كردم، خود من از رشكت در آ ن حمروم ابمش فرمان خود در می

ک مسری بس یار ابریک در هجت دیدم که دو زن پری در یچندی پیش من داس تان مغ انگزی و البته خنده دار زیر را مشاهده منودم. 

دو زن را ببیمن. من   وورت یکی از آ نمن تنها می توانس متدس تان هردو پر از کیسه های خرید بودند. خمالف یکدیگر حرکت می کردند. 

ال ن آ ن زن دیگری که در هجت آ ای اب خود فکر کردم که مم هامنند یک کرگدن آ فریقایی داشت. صزیرا او چهره ای م. واقعا ترس یده بودم

آ ه دردانک است... . این داس تان یک پااین مغ انگزی طور بود:  مهنیو بهل دقیقا خمالف او راه می رود نزی در مهنی فکر می ابشد؟ 

ها، آ رد و چزی های دیگر ها، ختم مرغ  نکیسه ها، قوطی ها، انداشت. زیرا آ ن دو زن به وورت وحشتنایک اب یکدیگر برخورد کردند. 

سپس آ ن دو زن کشف جالیب و جروحبیث طوالین... .  و رس و ودایی بس یار وحشتناک اجیاد شد.روی زمنی پخش شدند. مهگی بر 

اقل این را درابره ی فزییک کوانتوم نداند حدحیت اگر کیس چزیی کردند که فزییک داانن آ ن را خییل وقت است که کشف منوده اند. 

و چون هر دوی این یکی از آ انن ابید به انچار کواته ورب کند. ابش ند.  مشخص که دوجسم منی توانند مهزمان در یک ماكن می داند

اما اگر هردو مکی دقت ابنوان به مانند ذرات در فزییک کوانتوم بودند بنابراین آ انن ابمه برخورد منوده و پس از آ ن ابمه دعوا منودند. 

 مشلکی رخ منی داد. چشدند، هییگری رد می میکردند و یکی پس از د

دمه و این دیدگاه را نزی بدون مالحظه رامه را ادامه  اگر منبه مهنی وورت می ابشد. در زندگی روزمره ی ما مس یحیان نزی دقیقا 

پولس رسول نزی همم این است که به من خوش می گذرد! یقینا زماین خواهد س ید که دچار مشگیل خست خوامه شد. داش ته ابمش که: 

پولس ابید اب آ انن انن نزی این عقیده را داشتند که: من اجازه ی مهه چزی و مهه اكری را دارم! اب مس یحیان قرنتس مقابهل می کرد که آ  

قرنتیان ابب )اول من اجازه ی مهه چزی و مهه اكری را دارم اما هر اكری به خویب ونیکی خمت منی شود! خمالفت می منود بنابراین میگوید: 

وقیت که من معتقدم هامنند یک روح میتوامن برروی متام چزی ها پرواز کمن و به مهنی دلیل احساس خویب را دارم و . (۱۲آ یه ی  ۶

خوش گذراین می کمن ابید بدامن که به زودی و ای مکی دیرتر بالخره سبب یک تصادف وحشتناک به مهراه مصدومان زاید خوامه شد. 

در زندگی روزمره ی ما یک جنگ و حیت یک مترین وجود دارد، چزی های رش و بد را از خود دور کنمی و فرماید نه! پولس رسول می

در اینجا پولس وارد معل شده و این مساهل را برای ما به وورت خود را بیشرت به اكر ها و چزیهای خوب سوق دهمی و اجنام دهمی. 



روشن است که ورزش اكران اكری را ودق می کند.  ش یوه ای که در زندگی مس یحی نزیبه اید، ورزیش توضیح داده و روشن می من

میه اجنام منی دهند.  برای مثال بوکسوری که خشن به دشک بکس مریود و رضبه های س نگیین به هوا و حریف مزیند میتواند نصفه و ن

او ابید سالیان برای یک دونده نزی این مساهل ودق می کند. در راند اول به خویب کتک خورده و پخش زمنی گردد و مسابقه را ببازد. 

هرگونه احنراف در طول مترینات و ای در جراین دفش بدود. هرقابیت قوی و متام نریو به طرف  سال مترین کند و مسابقه دهد و ای حس

دانید كه در  مگر منیف می مناید: پولس نزی زندگی مس یحی را اینچننی توویمسابقه ابعث به وجود آ مدن مشلکی بزرگ خواهد شد. 

بنابراین گرید؟ پولس قرنتیان را این چننی رسزنش می منود.  دوند، ویل فقط یک نفر جایزه می كنندگان می مسابقٔه دو، اگرچه مهٔه رشكت

هیچکس به دلیل تالش هایش در  ات به حال ست.ا اكمال روشن است که پولس متام تالشش را برای رس یدن به هدفش اجنام داده

کیس از جانب عییس مس یح یک ابر جنات ایفته اما از سوی دیگر نزی وادق است که: آ سامن جایی برای خود به دست نیاورده است. 

و متام ا نهبنابراین ش یطان اب او ابزی آ ساین را رشوع خنواهد کرد بلکه ابزی او بس یار خست خواهد بود. و غسل تعمید گرفته است، 

بنابر این پولس رسول راجع به این تالشش را خواهد کرد که بریخ از مس یحیان را از خداوند جداسازد و آ انن را به هالکت برساند. 

این خطروجود دارد که کیس از مس یحیت جدا شده و به هالکت برسد. مساهل میفرماید که انساهنا ابید بس یار مراقب ش یطان ابش ند. 

بریخ از عییس مس یح دور شده و به هالکت رس یده اند.  و از گذش ته ات به امروز ارند انساهنایی که نسل به نسلوهامن طور وجود د

به مهنی خاطر بریخ وسوسه شدند و ای درمورد الکم خداوند اطالعی نداشتند. توسط غفلت و ای سس یت به این وضع دچار شدند. 

توسط داس تان زندگی خود اجنام داد که یک زندگی مس یحی چقدر می تواند برای پولس ابید این مساهل را روشن میکرد و او آ ن را 

در اینجا وی میگوید که چگونه او بر خود غلبه کرده و مانند یک ورزشاكر به ابالترین هدف برای رس یدن به مس یحیان دشوار ابشد. 

مهه ی ما از اعامق قلامبن می دانمی که چه ساده انسان می تواند از و این بس یار طاقت فرسا و اسرتس زا است. آ ن تالش منوده است. 

حیت زماین که ما دقیقا می دانمی که چه اكرهایی را ابید اجنام بدهمی ات به عییس مس یح برس می نزی به راه مسری عییس مس یح منحرف شود. 

بنابراین انسان منیتواند اكری را که ولس خرب داشت. در مورد این مسایل نزی پاشتباه خواهمی رفت و بدتر از او دور خواهمی شد. 

زیرا ش یطان اب ما ابزی کوچکی اجناخمواهد داد و افاكر و احساسات ما را به روش خود جایگزین حواهد منود. دهد. بدوست دارد اجنام 

گروه و روش اول معتقد بودند که در لکیسا های مس یحی دو روش اشتباه برای برخورد اب این وسوسه های ش یطاین وجود داشت: 

فرمان خداوند را  ۱۰ی انساین خود بر ش یطان غلبه کند. برای مثال انسان تالش می کرد که انسان می تواند اب قوانیین خست و اراده 

خود  ننیقواه وورت رسخستانه و جدی مشغول این چننی افرادی باجرا کند و ای برای جلوگریی از گناه به بدن خود ودمه می رساند. 

ه دیگر موضع اكمال متفاویت داشتند. د زیرا تنها به خود فکر می کنند. اما گروشده و روز به روز از عییس مس یح دور تر خواهند ش

این گروه نزی ابید این را می توسط عییس مس یح خبش یده شده اند.  اجنام دهد زیرا قبال دوانبودند که انسان هر اكری را می ت آ انن معتقد

این درست است که ش یطان کاماكن مارا به روش های خمتلف به دام دانستند که انسان بدون قواننی دچار هوس و گناه خواهد شد. 

ما این را نباید دست مک زندگی ما در عییس مس یح مهیشه هامنند یک جنگ بوده و خواهد بود. انداخته و از هدمفان دور می کند. 

این تنها به این معین منی ابشد که ما به تنهایی و اب متام قوا در مقابل اما مهه ی این تالش ها به هجت دیدمان نزی بس تگی دارد. بگریمی. 

مان ابید هجت دید ما نه به سوی ش یطان و نه به سوی خودپولس رسول هجت دید مارا اكمال متفاوت رشح می دهد. ش یطان جبنگمی. 

هیچ اتیج از گل درخت ونوبر ماندین نیست زیرا پس از چند هفته  ابشد بلکه ابید به سوی هدف هنایی مان یعین عییس مس یح ابشد.

حیت هیچ مدایل خنواهد بود که مرا به اید روز های هبرتی بیاندازد هنگامی که من پری و مریض هس مت. پژمرده شده و از بنی می رود. 

آ ن روز روزی ور از این حرف زندگی جدا نشدین از عییس مس یح می ابشد. ظمنبلکه اتج فنا انپذیر من است که انتظارم را می کشد. 

نزد من بیایید کساین که آ ن روز روزی است که او خواهد گفت: است که او تک تک اشک هامیان را از گونه هامیان پاک می کند. 



که در جلوی چشاممنان قرار دارد. ما  هنگامی که ما میدومی و تالش می کنمی این عییس مس یح است عییس مس یح عفو شده اید. طتوس

حیت او سال های زایدی بر ش یطان غلبه کرده  در مقابل ما عییس مس یح است که ما و لکیسا را حتت کنرتل دارد.کور کورانه منی دومی. 

و وقیت که دیگر در ابزوان و در پاهامیان در راه رس یدن به او تواین منانده بود ما می توانمی بیشرت به است پس بنابراین ما نباید برتس می. 

عییس مس یح به ما اید آ وری می کند که او خود مدت ها او نگاه کرده و از او طلب نریوی یب پااینش برای رس یدن به هدمفان بکنمی. 

که پریوزی من پریوزی شام نزی هست و هیچکس منیتواند این پریوزی را از شام بگرید. است که برنده شده است. و او به ما می گوید 

 آ منی.

 

M.Hidden 


