هﻤﺴﺮ ﻟﻮط :ﭘﺎهﺎﻳﯽ ﺷﺘﺎﺑﺎن ،ﻗﻠﺒﯽ ﺟﺎﻡﺎﻧﺪﻩ
ﺣﺴﺎم ﻡﺮﺕﻀﻮی

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﮔﺬر از ﺟﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﻪﺟﺎ ﻧﻬﺎدﻩاﻧﺪ ﺧﻮاهﺎن ایﻦاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﮑﺖ ﻣﻬﻤﯽ را در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻬﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮایﻤﺎن روﺷﻦ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﮔﺎﻩ ﭼﻮن ﺗﻠﻨﮕﺮی ﺑﺮ اﻓﮑﺎر ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و در ﺑﻌﺪی
ﮔﺴﺘﺮدﻩﺗﺮ ﺑﺮ ارادﻩﻣﺎن ﻓﺮود ﻣﯽﺁیﺪ .ﮔﻮیﯽ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﻤﺎن ﮔﻮیﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺑﭙﺬیﺮیﻤﺶ و دو دﺳﺘﯽ ﺑﺎ وﻓﺎداری ﺑﻪ
داﻣﺎﻧﺶ ﭼﻨﮓ زﻧﻴﻢ و رهﺎیﺶ ﻧﮑﻨﻴﻢ زیﺮا ﮐﻪ ﺟﻮیﺒﺎر ﺳﻮد و ﻧﻔﻊ ﺑﻪﺳﻮیﻤﺎن ﺟﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎ را در پﻬﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﻓﺮازی
و رﺗﺒﻪای واﻻﺗﺮ رهﻨﻤﻮن ﻣﯽﺳﺎزد .ایﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎ هﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی ﻣﻨﻔﯽ هﺴﺘﻨﺪ و هﻢ ﻣﺜﺒﺖ .اﮔﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ را ﺗﺸﻮیﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﮑﺮارش ﮐﻨﻴﻢ و اﮔﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﻓﺮیﺎد ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎﺷﻴﺪ از ﺁن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ و در ﻻﺑﻼی ایﻦ ﻓﺮیﺎد ،اﻋﻼن زﻧﮓ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ
ﻣﺠﺒﻮریﻢ ﺁن را ﺁویﺰ ﮔﻮﺷﻬﺎیﻤﺎن ﺳﺎزیﻢ.
ﻋﻴﺴﯽﻣﺴﻴﺢ در ﺳﺨﻨﺎن و ﺗﻌﺎﻝﻴﻢ ﺧﻮد از ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎ زیﺎد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﺮد وﻝﯽ هﻤﻮارﻩ ﻧﮑﺘﻪای روﺣﺎﻧﯽ در اﻋﻤﺎق ایﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎ
وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺢ در پﯽ ﺁن ﺑﻮد ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﺁن را درک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد او از ﻃﺮح ﺁن داﺳﺘﺎن یﺎ ﻣﺜﻞ پﯽﺑﺒﺮﻧﺪ.
در اﻧﺠﻴﻞ ﻝﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ١٧ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ روزهﺎی ﺁﺧﺮ ﮐﻪ پﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب او در ﻣﺮﺣﻞ
اول ﺑﻪ ﻓﺮیﺴﻴﺎن اﺳﺖ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ در ایﻦ ﻋﺒﺎرتهﺎ ﺁﻣﺪن پﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای داوری اﺳﺖ و ایﻨﮑﻪ
ایﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭼﻮن ﺁﻣﺪن دزد ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .و ﺁﻧﭽﻪ در ﺁن روز ﻣﻄﺮح اﺳﺖ هﻼﮐﺖ اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر ﺁن ﻧﺠﺎت ﺑﺮای ﻧﺎﺟﻴﺎن.
در ﺁیﻪ ٣٢ﻣﺴﻴﺢ از ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر دوری زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ایﻨﮑﻪ درﺑﺎر او زیﺎد ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻩ ﻧﺸﺪﻩ و
ﺣﺘﯽ ﻧﺎم او ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان هﺸﺪاری ﺟﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

زن ﻟﻮط
ﺑﺮای پﺮداﺧﺘﻦ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ایﻦ زن ﺑﺎیﺪ اﺑﺘﺪا از ﺧﻮد ﻝﻮط ﺷﺮوع ﮐﻨﻴﻢ .ﻝﻮط ﺑﺮادرزاد یﺘﻴﻢ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ پﺲ از ﻣﺮگ
پﺪرﺑﺰرگ ﻝﻮط در ﺣﺮان ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺳﺮپﺮﺳﺘﯽ اﺑﺮاهﻴﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﺑﺎب ١۴از ﮐﺘﺎب پﻴﺪایﺶ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ پﺲ از ﮔﺬﺷﺖ
زﻣﺎﻧﯽ دارایﯽ ایﻦ دو اﻓﺰایﺶ یﺎﻓﺖ و دیﮕﺮ ﭼﺮاﮔﺎﻩهﺎ ﺑﺮای رﻣﻪهﺎی ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ هﺮ دوی ایﺸﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد .ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻧﻴﺰ در ایﻦ
ﻣﻴﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺮاﮔﺎﻩهﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺰاع ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻄﺮ ایﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ و ﻝﻮط ﻧﻴﺰ ﺗﻠﺨﯽ ایﺠﺎد ﮔﺮدد و در رواﺑﻄﺸﺎن
ﺗﺄﺙﻴﺮ ﺑﮕﺬارد .ﺁﻧﺎن ﺑﺎیﺪ از هﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ وﻝﯽ ﻗﺒﻞ از ﺟﺪا ﺷﺪن ﺑﺎیﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﭼﺮاﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاهﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻪواﺳﻂ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن ایﻦ ﺣﻖ را داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﺮاﮔﺎهﯽ را ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽداد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ او ﺑﺎ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی
ایﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺑﺮادرزاد ﺧﻮد ﻋﻄﺎ ﮐﺮد.
ایﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺁﻣﺎدﻩ ﺑﻮد اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺎدی را ﺗﺮک ﮔﻮیﺪ ﺗﺎ ﭼﻴﺰهﺎیﯽ را ﮐﻪ ارزش روﺣﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪدﺳﺖ ﺁورد .و
از ﺳﻮی دیﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻝﻮط ﻣﻌﺮف ﺷﺨﺼﻴﺘﺶ ﺑﻮد .او اﺑﺘﺪا در ﺳﺮﺳﺒﺰ وادی اردن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺳﺪوم
رواﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺧﻮد ﺷﻬﺮ ﺷﺮارت ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .در ایﻨﺠﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ایﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮﺳﻴﻢ ﮐﻪ ﻝﻮط ﺑﻪ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺎدی
ﺗﻤﺎیﻞ زیﺎدی داﺷﺖ و ﻝﺬا ﺗﺼﻤﻴﻤﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ .او ﺧﻄﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺪوم را
ﻧﺎدیﺪﻩ اﻧﮕﺎﺷﺖ ،زیﺮا ﺑﺮایﺶ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا و داﺷﺘﻦ وﺟﺪاﻧﯽ ﺁﺳﻮدﻩ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ.

ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاد ﻝﻮط ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮیﻢ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ زن او ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زیﺎد ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ
هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮهﺮ ﺧﻮیﺶ داﺷﺖ .واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺉﻞ ﻣﺎدی و دیﺪﻧﯽ ایﻦ دﻧﻴﺎ در ﺑﻄﻦ ایﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ریﺸﻪ داﺷﺖ و ﻧﺘﺎیﺞ ﺁن را در
ادام داﺳﺘﺎن و اﺳﺘﻘﺮار ﺁﻧﺎن در ﺷﻬﺮ ﺳﺪوم ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ درک ﮐﻨﻴﻢ.
ﻧﮑﺖ دیﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﺷﻨﺎﺧﺖ زن ﻝﻮط ﺑﺪان اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد ،ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺷﻬﺮ ﺳﺪوم اﺳﺖ .ﺷﻬﺮهﺎی ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮرﻩ
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺳﻤﺒﻠﯽ از ﺷﺮارت و ﮔﻨﺎﻩ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ .در پﻴﺪایﺶ ﺑﺎب  ١٨در ﮔﻔﺘﮕﻮیﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﺑﺮاهﻴﻢ
درﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ایﻦ ﺷﻬﺮهﺎ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ" :ﻓﺮیﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻇﻠﻢ ﻣﺮدم ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮرﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﮔﻨﺎهﺎن ایﺸﺎن ﺑﺴﻴﺎر زیﺎد
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .پﺲ ﺑﻪ پﺎیﻴﻦ ﻣﯽروم ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮیﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻦ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ،رﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ".ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮی ﺁن هﻢ در
ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﺄﺙﻴﺮاﺗﯽ ﺑﻨﻴﺎدی ﺑﺮﺟﺎی ﺧﻮاهﺪ ﻧﻬﺎد .ﺗﺄﺙﻴﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ایﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ایﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز و ﺗﻌﻴﻴﻦﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .هﻴﭻ اﻗﺪاﻣﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺮک ایﻦ ﺷﻬﺮ از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻮاد ﻝﻮط در ﮐﻼم ﺧﺪا
ﮔﺰارش ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺁﻧﺎن ﺑﺎ ﺁن ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺷﺮایﻄﯽ ﮐﻪ ﻝﻮط ﺑﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎدی ﺑﻪ ﺁن ﻣﮑﺎن رﻓﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ایﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ
در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﺎیﺪ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﺑﻖ در ایﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ و اﻣﻮر ﻣﺎدی پﻴﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دﻝﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ایﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی ﮐﻪ
ﻓﺎﻧﯽ و ﺑﻴﻬﻮدﻩ اﺳﺖ در ﺗﻤﺎم ﻗﻠﺐ و ﺟﺎن ایﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ریﺸﻪ دواﻧﺪﻩ ﺑﻮد.
اﻣﺎ در ایﻨﺠﺎ ﺑﺎز اهﻤﻴﺖ اﺑﺮاهﻴﻢ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا را در واﻗﻊ ﻧﺎﺑﻮدی ایﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ .اﺑﺮاهﻴﻢ از اﺣﺘﻤﺎل ﺳﮑﻮﻧﺖ ﭼﻨﺪ
ﻋﺎدﻝﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺹﺤﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻝﺐ و ﺷﻨﻴﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﺪا ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ
رهﺎیﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻝﻮط از ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﻓﺮﺷﺘﻪهﺎ ﺑﺮای ﺑﻴﺮون ﺁوردن ﻝﻮط و ﺧﺎﻧﻮادﻩ راهﯽ ﺳﺪوم ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺷﺮارت ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ
ﺷﻬﺮ ﺑﻪﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻼش هﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار دهﻨﺪ! ﺑﻪ هﺮ ﺹﻮرت ﻝﻮط و ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻗﺒﻞ از
ﺧﺮاﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻴﺮون ﺁوردﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﺎن ﺑﺎیﺪ ﻓﻮرًا ﺷﻬﺮ را ﺗﺮک ﮔﻮیﻨﺪ و ﺑﺪون
ایﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﮐﻮﻩ ﻓﺮار ﻧﻤﺎیﻨﺪ .در ﺹﺤﻦ ﺑﻌﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻬﺮ را ﺗﻮﺳﻂ ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .در ایﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻪ زن ﻝﻮط ﺑﺮﺧﻼف ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﯽﻧﮕﺮد و در یﮏ ﻝﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻧﯽ از ﻧﻤﮏ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﮔﺮدد .از اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻪ
ﭼﻨﺪان زیﺎدی ﮐﻪ از ایﻦ زن داریﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﮑﺎﺗﯽ را از زﻧﺪﮔﯽ او ﺁﻣﻮﺧﺖ:

ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را در دﻧﻴﺎ ﺟﺎ ﻧﮕﺬارﻳﻢ
ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ زن ﻝﻮط ﻧﺸﺎن از ایﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ او هﻨﻮز ﻧﮕﺮان ﺷﻬﺮ و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺁن
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .واﺑﺴﺘﮕﯽ ،ﻧﮕﺎﻩ او را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ پﺎهﺎی او ﺑﻴﺮون از ﺷﻬﺮ ﺳﺪوم ﻗﺮار داﺷﺖ وﻝﯽ ﻗﻠﺐ او هﻨﻮز
درون دروازﻩهﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪﻓﻨﺎ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد ایﻦ زن ﻣﻄﺎﻝﺐ زیﺎدی در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪاریﻢ وﻝﯽ هﺸﺪار ﻋﻴﺴﯽﻣﺴﻴﺢ و اﺷﺎر او ﺑﻪ ﺁن زن
ﺑﺎیﺪ اهﻤﻴﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی ﻣﻨﻔﯽ از ﺷﺨﺼﻴﺖهﺎی ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﻣﺴﻴﺢ ﻧﺎم زن ﻝﻮط را در
ﭼﺎرﭼﻮب اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻋﻤﻞ ایﻦ زن را ﺑﻪ ﺁیﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻨﻴﺎدی و ﺗﻌﻴﻴﻦﮐﻨﻨﺪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ هﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺴﻴﺢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎیﺪ" :هﺮ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮهﺎﻧﺪ ﺁﻧﺮا هﻼک ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ و هﺮ ﮐﻪ ﺁن را هﻼک
ﮐﻨﺪ ﺁن را زﻧﺪﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ".

ﭼﻴﺰهﺎی ﺑﺎارزش را ﻓﺪای ﭼﻴﺰهﺎی ﺑﯽارزش ﻧﮑﻨﻴﻢ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن در ایﻦ دﻧﻴﺎ ﺹﺎﺣﺐ اﻣﻮال زیﺎدی ﺑﺎﺷﺪ وﻝﯽ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮدد در روز ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺙﺎﻧﻮی ﻣﺴﻴﺢ
ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ،زیﺮا ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاهﺪ داد .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ایﻦ اﻣﻮال و دارایﯽ ایﻦ دﻧﻴﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﺎن
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .ﭼﻪ ﻏﻢ اﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﻮد را ایﻤﺎﻧﺪار داﻧﺴﺘﻪ وﻝﯽ هﻨﻮز ﻣﺮﮐﺰ
زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺁﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﺁﻧﺎن ﻇﺎهﺮًا ﻣﺴﻴﺤﯽاﻧﺪ وﻝﯽ در واﻗﻊ هﻨﻮز ﺑﻪ دﻧﻴﺎیﯽ ﮐﻪ از ﺁن ﺧﺮیﺪﻩ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ
دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دیﮕﺮ هﻤﭽﻮن زن ﻝﻮط پﺎهﺎیﺸﺎن از دﻧﻴﺎ و پﺎدﺷﺎهﯽ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻩ وﻝﯽ ﻗﻠﺒﺸﺎن هﻨﻮز ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ .ﺁﻧﺎن اﻓﺮادی
هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻧﺠﺎت دارﻧﺪ وﻝﯽ هﻨﻮز از ایﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻓﻨﺎ دل ﻧﮑﻨﺪﻩاﻧﺪ و ﻣﺪام ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ،ﺑﺎ ﺁن
ﺳﺎزش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻼ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮدﻣﺎن ﻧﺰد ﻣﺴﻴﺢ ﺁیﻴﻢ و هﺸﺪارهﺎی او را ﺟﺪی ﺑﮕﻴﺮیﻢ و ﺑﺮای روز
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ دل از دﻧﻴﺎ ﺑﺸﻮیﻴﻢ و ﮐﺎﻣ ً
ﺁﺧﺮت ﺁﻣﺎدﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ .واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﻔﺘﻮن ایﻦ دﻧﻴﺎ ﻧﮕﺮدیﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻋﻮض ﺣﻔﻆ ﺁن ﺁیﻨﺪﻩ را از دﺳﺖ دهﻴﻢ .وﻓﺎداری ﻣﺎ در ایﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻴﺰی پﺮارزش ﭼﻮن ﺣﻴﺎت ﺟﺎودان را ﻓﺪای ﭼﻴﺰهﺎی ﺑﯽارزش و ﻓﺎﻧﯽ ایﻦ دﻧﻴﺎی ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺴﺎزیﻢ.

