ﻧﺎﻣﮥ اول ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﯿﺎن
ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺘﺎب
ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻨﺪر ﻣﻬﻢ و ﺷﻬﺮ ﺗﺠﺎرﺗ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ﯾﻮﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ
ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎد ﻣﯿﺸﻮد .ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ را رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﺎ
ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﯾﻌﻨ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﯾ ﻋﺪه رﻫﺒﺮان ﯾﻬﻮد در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ
ﭘﯿﺎم ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و او را از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﯾ ﻋﺪه دﯾﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم او را
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ .اﯾﻦ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﻼت و ﺷﻨﺠﻪ ﻫﺎی
ﻓﺮاوان ،در اﯾﻤﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪه و رﺷﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﻮﻟﺲ وﻗﺘﮐﻪ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘُﺲ رﺳﯿﺪ ،ﭘﯿﺎﻣ از ﻃﺮف ﻫﻤﺎر ﺧﻮد ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس
در ﻣﻮرد اﯾﻤﺎﻧﺪاران در ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .او اوﻟﯿﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﯿﺎن را ﺑﺮای
ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻬﺎی آﻧﻬﺎ درﺑﺎرۀ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﯿ ﺟﻮاب داد .ﯾ از ﺳﻮاﻟﻬﺎ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﻣﺴﯿ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از زﻧﺪهﮔ اﺑﺪی ﮐﻪ ﻋﯿﺴ آن را
ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣ آورد ،ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد؟
ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ را ﺑﻪ آراﻣﺸ ﮐﻪ در ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ،
دﻋﻮت ﻣﯿﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺼﺮوف ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ آﻣﺪن دوﺑﺎرۀ ﻣﺴﯿ اﻣﯿﺪوار
ﺑﻮده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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۱

 ۱از ﻃﺮف ﭘﻮﻟﺲ ،ﺳﯿﻼس و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪای

ﭘﺪر و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.

زﻧﺪهﮔ و اﯾﻤﺎن ﭘﯿﺮوان ﻣﺴﯿ
۲ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺪا را ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﺗﺎن ﺷﺮ ﻣﯿﻨﯿﻢ و ﻫﻤﻮاره در دﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ از ﺷﻤﺎ ﻧﺎم ﻣ ﺑﺮﯾﻢ.
۳

ﻣﺎ داﯾﻢ در ﺣﻀﻮر ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﻣﺎ ﯾﻌﻨ ﺧﺪا ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ از اﯾﻤﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯿﯿﺮد و

زﺣﻤﺖ ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ اﻧﯿﺰۀ آن ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ از اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ
ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣ آورﯾﻢ.
۴ای ﻋﺰﯾﺰان! ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ دارد و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ۵ ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش را ﺗﻨﻬﺎ
در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﻤﺎت ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎوردﯾﻢ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت روح ﻣﻘﺪس و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ آن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ وﻗﺘ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﭼﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدﯾﻢ و آن ﺑﺮای ﺧﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد.

۶

ﺷﻤﺎ از ﻣﺎ و از ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺎم ﺧﺪا رﻧ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺧﻮﺷ ﮐﻪ روح ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺒﺨﺸﯿﺪ ،آن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﯾﺪ۷ .ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮب ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
اﯾﻤﺎﻧﺪاران در ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ و ﺟﻨﻮب ﯾﻮﻧﺎن ﺷﺪه اﯾﺪ۸ .ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺎم ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ و
ﺟﻨﻮب ﯾﻮﻧﺎن رﺳﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻠﻪ اﯾﻤﺎن ﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ دﯾﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ
راﺟ ﺑﻪ آن ﮔﭗ ﺑﺰﻧﯿﻢ۹ .اﮐﻨﻮن ﺧﻮد آﻧﻬﺎ درﺑﺎرۀ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮم ﺷﻤﺎ از ﻣﺎ ،وﻗﺘﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﻣﺪه
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺳﺨﻦ ﻣﯿﻮﯾﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻪ ﺧﺪا رﺟﻮع
ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﺪای زﻧﺪه و ﺣﻘﯿﻘ را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ۱۰ .ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻣﺪن ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﯾﻌﻨ ﻋﯿﺴ از
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آﺳﻤﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﻫﻤﺎن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﮐﺮد و او اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻏﻀﺐ
آﯾﻨﺪه رﻫﺎﯾ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ.

ﭘﻮﻟﺲ در ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ ﮐﺎر و ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﻨﺪ

۲

۲

۱

ای ﻋﺰﯾﺰان! ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻣﺪن ﻣﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻔﺎﯾﺪه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ

ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ رﻧﺠﻬﺎﯾ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺪ رﻓﺘﺎری و ﺗﻮﻫﯿﻨ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻓﯿﻠﯿﭙ
ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷﺪ ،ﺑﺎ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻤ ﺧﺪا ﺟﺮأت ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ۳ .زﯾﺮا اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯿﻨﯿﻢ ،از ﻧﯿﺖ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺼﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﺗﺎن را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﯾﻢ۴ ،ﺑﻠﻪ ﭼﻮن ﮐﺴﺎﻧ
ﺳﺨﻦ ﻣﯿﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ زده و ﺧﺒﺮ ﺧﻮش را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ در
ﺗﻼش ﺧﺸﻨﻮدی اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﺑﻠﻪ ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪا را ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﯿﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ را
آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﻨﺪ۵ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ،ﺧﺪا ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﯿ وﻗﺖ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳ ﻧﺮدﯾﻢ و
۶

ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎ از روی ﺣﺴﺎدت ﻧﺒﻮد .از ﻫﯿﮐﺲ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را اﺣﺘﺮام و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ از
۷

ﺷﻤﺎ و ﻧﻪ از ﮐﺴ دﯾﺮ .ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﻮﻻن ﻣﺴﯿ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﻮﻗ را از ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،وﻟ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺶ را ﻧﺮدﯾﻢ ﺑﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدری ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻧﻮازش ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
رﻓﺘﺎر ﺧﻮب ﮐﺮدﯾﻢ۸ .ﺑﺎ اﺣﺴﺎس و ﻋﻼﻗﻪ ﯾ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
ﺧﺒﺮ ﺧﻮش را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺑﻠﻪ از ﺟﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در راه ﺷﻤﺎ ﺑﺬرﯾﻢ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻮده اﯾﺪ.
۹ای ﻋﺰﯾﺰان! ﺷﻤﺎ ﺧﻮب ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﺷﺐ و روز ﮐﺎر ﻣﯿﺮدﯾﻢ و زﺣﻤﺖ ﻣﯿﺸﯿﺪﯾﻢ
ﺗﺎ در وﻗﺖ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ﺧﺪا ،ﺑﺮ ﻫﯿ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎر ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ۱۰ .ﺧﺪا ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼ ﺻﺪاﻗﺖ و ﭘﺎﮐ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدﯾﻢ۱۱ .ﺷﻤﺎ ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻫﺮ ﯾ از ﺷﻤﺎ ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﯾ ﭘﺪر ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ۱۲ .ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﻣﯿﺮدﯾﻢ ،دﻟﺪاری ﻣﯿﺪادﯾﻢ و ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯿﺴﺎﺧﺘﯿﻢ ﺗﺎ زﻧﺪهﮔ و رﻓﺘﺎر ﺗﺎن ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا
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او ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ و ﺟﻼل ﺧﻮد ﻓﺮا ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ.
۱۳ﭘﺲ ﻣﺎ ﺧﺪا را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺮ ﻣﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺘ ﭘﯿﺎم ﺧﺪا را از ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،آن را ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﯿﺎﻣ از ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺴﺎن ﺑﻠﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﯾﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﻼم اﮐﻨﻮن در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺛﻤﺮ ﻣﯿﺪﻫﺪ ۱۴ .ای ﻋﺰﯾﺰان! ﺷﻤﺎ از اﺟﺘﻤﺎع اﯾﻤﺎﻧﺪاران
ﺧﺪا در وﻻﯾﺖ ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ از
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺗﺎن ﻫﻤﺎن رﻧ و ﺷﻨﺠﻪ را دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن دﯾﺪﻧﺪ ۱۵ ،ﻫﻤﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﻢ
ﺳﺮور ﻣﺎ ﻋﯿﺴ و ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﮐُﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ روا داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ،ﺧﺪا را ﺧﺸﻨﻮد
ﻧﻤﯿﺴﺎزﻧﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم دﺷﻤﻨ ﻣﯿﻨﻨﺪ۱۶ .آﻧﻬﺎ ﺣﺘ ﻣﺎ را ﻧﻤﯿﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد ﮔﭗ
ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﯿﻤﺎﻧﮥ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮ ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ ،وﻟ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺒﺎر دﯾﺮ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﯿﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ
۱۷ای ﻋﺰﯾﺰان! ﮔﺮﭼﻪ ﺟﺴﻤﺎً ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫ از ﺷﻤﺎ دور ﺑﻮدﯾﻢ وﻟ ﻗﻠﺒﺎً داﯾﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﻢ .اﻣﺎ
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاوان آرزوی دﯾﺪار ﺷﻤﺎ را دارﯾﻢ۱۸ .ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ
اﻣﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺎﻧ آﻣﺪن ﻣﺎ ﺷﺪ۱۹ .ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼ اﻣﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﻮﺷ ﯾﺎ ﺗﺎج اﻓﺘﺨﺎر در ﺣﻀﻮر ﺳﺮور ﻣﺎ
ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم آﻣﺪن او وﺟﻮد دارد؟ ﻣﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟ ۲۰در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﯾﮥ اﻓﺘﺨﺎر و
ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

۳

 ۱ﭼﻮن دﯾﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺨﺒﺮی از اﺣﻮال ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ در

ﺷﻬﺮ آﺗﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ۲وﻟ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس ﺑﺮادر ﻣﺎ را ﮐﻪ ﻫﻤﺎر و ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﺪا در ﮐﺎر اﻋﻼم

ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ﻣﺴﯿ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را دﻟﺪاری ﺑﺪﻫﺪ و اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ،
۳ﺗﺎ ﻫﯿﮐﺲ در اﺛﺮ اﯾﻦ زﺟﺮ و آزار دﻟﺴﺮد ﻧﺸﻮد .ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﺎن ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ آزارﻫﺎ ﻧﺼﯿﺐ ﻫﻤﮥ
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۴

ﻣﺎﺳﺖ .وﻗﺘ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ زﺟﺮ و آزار در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ
۵

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭼﻮن دﯾﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﺳﺘﻢ
ﺑﯿﺨﺒﺮی را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ ﭘﺲ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس را ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﮐﻪ از اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮم ،ﺗﺎ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن
وﺳﻮﺳﻪﮔﺮ ﺷﻤﺎ را وﺳﻮﺳﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و زﺣﻤﺘﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﯿﻬﻮده رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
۶

اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس از ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ و ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮش درﺑﺎرۀ اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ

داده اﺳﺖ .او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎی ﺧﻮﺷ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ داﺷﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﯾﺎد
۷

ﻣﯿﻨﯿﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎق دﯾﺪار ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺲ ای
ﻋﺰﯾﺰان! ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ زﺟﺮ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،اﯾﻤﺎن ﺗﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻮﯾﻖ و دﻟﺮﻣ ﻣﺎ ﺷﺪ۸ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻮار ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ آﺳﻮدهﮔ زﻧﺪهﮔ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد۹ .ﭘﺲ ﭼﻘﺪر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و آن
ﺧﻮﺷﯿﻬﺎﯾ ﮐﻪ از ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ دارﯾﻢ ،در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﺮﮔﺰاری ﮐﻨﯿﻢ۱۰ .ﺷﺐ و روز ﺑﺎ
اﻟﺘﻤﺎس ﺑﻪ ﺧﺪا دﻋﺎ ﻣﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را از ﻧﺰدﯾ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و آن ﮐﻤﺒﻮدی ﻫﺎﯾ را ﮐﻪ در اﯾﻤﺎن
ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزﯾﻢ.
۱۱آرزو دارم ﺧﺪای ﭘﺪر و ﺳﺮور ﻣﺎ ﻋﯿﺴ راه ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ! ۱۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﺎن
را ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم زﯾﺎدﺗﺮ ﺳﺎزد ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
۱۳

ﺧﺪا دﻟﻬﺎی ﺗﺎن را ﻗﻮت ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺳﺮور ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﻮد ﻣ آﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ

در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ،ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﻣﺎ ،ﭘﺎک و ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﺪ.

زﻧﺪهﮔ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯿﺴﺎزد

۴

۱دﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ای ﻋﺰﯾﺰان ،ﺷﻤﺎ از ﻣﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪهﮔ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا را

ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺳﺎزﯾﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮور ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن زﻧﺪهﮔ ﮐﻨﯿﺪ۲ .زﯾﺮا ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻢ ﺳﺮور ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﭼ
اواﻣﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﯾﻢ۳ .ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﯿﺪ و از رواﺑﻂ ﻧﺎ ﻣﺸﺮوع ﺟﻨﺴ
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۴

ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻫﺮ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر در ﭘﺎﮐ و ﻋﺰت ،ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ
۵

ﻧﻬﺪارد .ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮﻣﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،در ﺑﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺸﻬﺎ و ﺷﻬﻮﺗﻬﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧ
۶

ﮔﯿﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﻫﯿﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ او ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ،
زﯾﺮا ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ و اﺧﻄﺎر داده اﯾﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯿﻨﻨﺪ،
۷

ﺑﻪ ﺟﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ .ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾ زﻧﺪهﮔ ﭘﺎک ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺑﺪ اﺧﻼﻗ۸ !ﭘﺲ ﻫﺮﮐﺴ اﯾﻦ ﺣﻢ را ﻗﺒﻮل ﻧﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎن را رد ﻣﯿﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﺧﺪا را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ
روح ﻣﻘﺪس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،رد ﻣﯿﻨﺪ.
۹اﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮادراﻧﻪ ،ﺿﺮور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،زﯾﺮا ﺧﻮد ﺷﻤﺎ از ﺧﺪا
آﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﯾﺪﯾﺮ را ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ۱۰و ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران در ﺗﻤﺎم
وﻻﯾﺖ ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر درﺳﺖ اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ .ای ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان! ﺷﻤﺎ را ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﺎن روز ﺑﻪ روز زﯾﺎدﺗﺮ ﮔﺮدد۱۱ .ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪهﮔ آرام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺼﺮوف ﺑﻮده و ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﺮچ زﻧﺪهﮔ ﺗﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را
ﻗﺒﻼ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد رﻫﻨﻤﺎﯾ ﮐﺮدﯾﻢ ۱۲ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدﻣﺎن دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺮای ﺧﺮچ ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺎج دﯾﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ اﻣﯿﺪ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ
۱۳ای ﻋﺰﯾﺰان! ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺮده اﻧﺪ ،ﺑﯿﺨﺒﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم دﯾﺮ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻏﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ۱۴ .ﭼﻮن اﮔﺮ اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺮد و دوﺑﺎره
زﻧﺪه ﺷﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺧﺪا آﻧﻬﺎﯾ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿ ﻣﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻋﯿﺴ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.

۱۵

ﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﻮﯾﯿﻢ :ﮐﺴﺎﻧ از ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ آﻣﺪن دوﺑﺎرۀ
ﺳﺮور ﻣﺎ زﻧﺪه ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ ،اوﻟﺘﺮ از ﻣﺮدهﮔﺎن ﺑﺎﻻ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ۱۶ .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻠﻨﺪ و
ﺻﺪای رﯾﯿﺲ ﻓﺮﺷﺘﻪﮔﺎن و ﺑﺎﻧ ﺷﯿﭙﻮر آﺳﻤﺎﻧ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد ،ﺧﻮد ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ از آﺳﻤﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣ آﯾﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿ ﻣﺮده اﻧﺪ ،اول ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺎﺳﺖ۱۷ .ﺳﭙﺲ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
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ﻣﺎ زﻧﺪه اﻧﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﺮان در اﺑﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻫﻮا ﺑﺎ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ ﻣﻼﻗﺎت
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

۱۸

ﭘﺲ ﯾﺪﯾﺮ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ

ﮐﻨﯿﺪ.

آﻣﺎدﮔ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ

۵

۱اﻣﺎ ای ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان! درﺑﺎرۀ وﻗﺖ و زﻣﺎن اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺿﺮور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای

ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ۲ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺪن دزد در ﺷﺐ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ،

۳ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮ ﻣﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻠ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،ﻫﻼﮐﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ درد زاﯾﻤﺎن
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن واﻗ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻓﺮار ﮐﺮد۴ .اﻣﺎ ای ﻋﺰﯾﺰان! ﺷﻤﺎ در ﺗﺎرﯾ زﻧﺪهﮔ
ﻧﻤﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن روز ﺷﻤﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ دزد ﻏﺎﻓﻠﯿﺮ ﮐﻨﺪ۵ ،زﯾﺮا ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪان روﺷﻨﺎﯾ و روز
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾ و ﺷﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﯾﻢ۶ .ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮان در ﺧﻮاب ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ ﺑﻠﻪ
۷

ﺑﯿﺪار و ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺷﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮاب آﻟﻮد ﻣﯿﺨﻮاﺑﻨﺪ و در ﺷﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺎن
۸

ﻣﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻟﯿﻦ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ روز ﺗﻌﻠﻖ دارﯾﻢ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ و زِرِه اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺒﺖ را ﺑﻪ
ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و اﻣﯿﺪ ﻧﺠﺎت را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼه آﻫﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺬارﯾﻢ۹ .زﯾﺮا ﺧﺪا ﻣﺎ را ﻧﻪ ﺑﺮای
ﻏﻀﺐ ﺑﻠﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻧﺠﺎت ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ۱۰ .ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﺮد ﺗﺎ ﭼ زﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎ او ﯾﺠﺎ زﻧﺪهﮔ ﮐﻨﯿﻢ.

۱۱

ﭘﺲ

ﯾﺪﯾﺮ ﺗﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ.

رﻫﻨﻤﺎﯾﯿﻬﺎ و دﺳﺘﻮرﻫﺎی آﺧﺮ
۱۲ای ﻋﺰﯾﺰان! از ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﺑﺮای آﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ زﺣﻤﺖ ﻣﯿﺸﻨﺪ و در راه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﻤﺎ را ﻫﺸﺪار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،اﺣﺘﺮام ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ۱۳ .آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﻣﺘ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﺒﺖ
ﻗﺪرداﻧ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ در ﺻﻠ و ﺻﻔﺎ زﻧﺪهﮔ ﮐﻨﯿﺪ.
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۱۴

ای ﻋﺰﯾﺰان! ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﺒﻼن را ﻫﺸﺪار دﻫﯿﺪ ،اﺷﺨﺎص ﮐﻢ ﺟﺮأت را

ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺿﻌﯿﻔﺎن را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮدﺑﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ.

۱۵

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿ ﺑﺪی را ﺑﺎ

ﺑﺪی ﺟﻮاب ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ و ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﻧﯿ ﮐﻨﯿﺪ.
۱۶ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ و ۱۷ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ۱۸ .در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺧﺪا را ﺷﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا در زﻧﺪهﮔ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ اﺳﺖ.
۱۹ﻫﯿﭽﺎه ﻣﺎﻧ ﮐﺎر روح ﻣﻘﺪس ﻧﺸﻮﯾﺪ۲۰ .ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﺑ ارزش ﻧﺪاﻧﯿﺪ۲۱ .ﻫﺮ ﺣﺮﻓ را ﮐﻪ
ﻣﯿﺸﻨﻮﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﯿﻮﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ۲۲ .از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪی دوری ﮐﻨﯿﺪ.
۲۳ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﺳﻼﻣﺘ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﺎن دﻋﺎ ﻣﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﻤﺎم
روح ،ﺟﺎن و ﺑﺪن ﺷﻤﺎ را ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻬﺪارد ﺗﺎ در وﻗﺘﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ ﻣ آﯾﺪ ،در ﺷﻤﺎ
ﻫﯿﮔﻮﻧﻪ ﻋﯿﺐ و ﻣﻼﻣﺘ ﻧﺒﺎﺷﺪ۲۴ .او ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺗﺎن ﻣﯿﻨﺪ.
۲۵ای ﻋﺰﯾﺰان! ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﻢ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ۲۶ .ﻫﻤﮥ اﯾﻤﺎﻧﺪاران را ﺑﺎ ﺑﻮﺳﮥ ﻣﻘﺪﺳﺎﻧﻪ ﺳﻼم ﮔﻮﯾﯿﺪ۲۷ .ﺷﻤﺎ
را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
۲۸

ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
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