ﻧﺎﻣﮥ دوم ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎووس
ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل از زﻧﺪان ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎووس ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺸﺎرت ﺧﺒﺮ ﺧﻮش
ﻣﺴﯿ ،زﻧﺪاﻧ ﺷﺪه ﺑﻮد .او ﻣ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻨ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺎر و ﻣﻌﺎون ﺟﻮان ﺧﻮد ﺗﯿﻤﻮﺗﺎووس ﺑﻪ ﺷﻞ ﻧﺼﯿﺤﺖ و وﺻﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎووس ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﺎه ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دروغ اﺳﺖ ،ﺳﺎزش
ﻧﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﻼت ،ﻓﻘﻂ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .او ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎووس ﻫﻮﺷﺪار ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﺷﺎﻫﺪ وﻓﺎدار ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ ،ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ و ﺑﺸﺎرت دﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﺰد او ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺧﻮدش در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﻼت اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﺰ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻨﺤﺮف
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭘﻮﻟﺲ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺘ ﻣﺮگ ﻫﻢ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﯾ ﮐﻪ او در ﻣﺴﯿ
ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ،ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﭘﯿﺸﻔﺘﺎر :ﻓﺼﻞ ٢ ‐ ۱ :۱
ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﭘﻨﺪ :ﻓﺼﻞ ۱٣ :٢ ‐ ٣ :۱
ﻣﺸﻮرت و ﻫﻮﺷﺪار :ﻓﺼﻞ ۵ :۴ ‐ ۱۴ :٢
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل :ﻓﺼﻞ ۱۸ ‐ ۶ :۴
ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺎﯾﺎﻧ :ﻓﺼﻞ ٢٢ ‐ ۱۹ :۴

۱

۱اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮف ﭘﻮﻟﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ،رﺳﻮل ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ ﺑﻮده و ﺑﺮای آن
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ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔ ﯾ را ﮐﻪ در ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ وﻋﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ
۲

ﺗﯿﻤﻮﺗﺎووس ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ای ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎووس! ﻓﯿﺾ ،رﺣﻤﺖ و ﺳﻼﻣﺘ ﺧﺪای ﭘﺪر و
ﺳﺮور ﻣﺎ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد.

ﺷﺮﮔﺰاری و ﺗﺸﻮﯾﻖ
۳ﻣﻦ ﺧﺪا را ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﯾﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺪاد ﺧﻮد ،او را ﺑﺎ وﺟﺪان ﭘﺎک ﻋﺒﺎدت ﻣﮐﻨﻢ .ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮ را ﺷﺐ و روز در ﻫﻤﻪ دﻋﺎﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣ آورم۴ .وﻗﺘ اﺷﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﻪ ﯾﺎدم ﻣ آﯾﺪ ،از ﺧﺪا
ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺗﻮ را دوﺑﺎره ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺗﺎ ﯾﺒﺎر دﯾﺮ ﺧﻮﺷ ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد ۵ .ﻣﻦ آن اﯾﻤﺎن
ﺑ رﯾﺎی ﺗﻮ را ﺧﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم ،ﻫﻤﺎن اﯾﻤﺎﻧ ﮐﻪ اول در ﻣﺎدر ﮐﻼﻧﺖ ﻟﻮﯾﯿﺲ و ﻣﺎدرت اﻓﻨﯿ
وﺟﻮد داﺷﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﻤﺎن اﯾﻤﺎن در وﺟﻮد ﺗﻮ ﻧﯿﺰ زﻧﺪه اﺳﺖ۶ .ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﺑﺮاﯾﺖ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻢ ﮐﻪ وﻗﺘ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،ﻫﺪﯾﮥ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻮ
۷

ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻔﻪ را ﻫﻤﯿﺸﻪ در زﻧﺪﮔ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨ ،زﯾﺮا روﺣ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ
ﮐﺮده ،ﻧﻪ روح ﺗﺮس ،ﺑﻠﻪ روح ﻗﻮت ،ﻣﺤﺒﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ.
۸ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ از ﺷﻬﺎدت دادن ﺑﻪ ﻣﺴﯿ ﺷﺮم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش و ﻧﻪ از ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او زﻧﺪاﻧ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﺪا در ﻫﻤﻪ رﻧﺠﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ ،ﺷﺮﯾ ﺑﺎش.
۹اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت داد و ﺑﻪ ﯾ زﻧﺪﮔ ﭘﺎک و ﻣﻘﺪس ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﮥ اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﻧﺒﻮد
ﺑﻠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اراده و ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ از ازل در وﺟﻮد ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ ۱۰و اﮐﻨﻮن
ﺑﺎ آﻣﺪن ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ آﺷﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻗﺪرت ﻣﺮگ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ،زﻧﺪﮔ ﺟﺎودان را آﺷﺎر ﺳﺎﺧﺖ.
 ۱۱ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻋﻆ ،رﺳﻮل و ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش را ﺑﺸﺎرت دﻫﻢ.
۱۲از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎم رﻧﺠﻬﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﮐﻨﻢ و از آن ﺧﺠﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،زﯾﺮا ﻣ داﻧﻢ ﺑﻪ ﮐ اﯾﻤﺎن
آورده ام و ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ او ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ روز آﺧﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ،ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
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۱۳

ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن درﺳﺖ را ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪه ای ،ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺒﺘ ﮐﻪ در ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ اﺳﺖ،

ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﺪه،

۱۴

و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ روح ﻣﻘﺪس ﮐﻪ در ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ،آن اﻣﺎﻧﺖ ﻧﯿﻮ را ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺗﻮ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻔﻆ ﮐﻦ.
۱۵ﺗﻮ ﺧﻮد ﻣ داﻧ ﮐﻪ در وﻻﯾﺖ آﺳﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻓﯿﺠِﻠﺲ و ﻫﺮﻣﻮﺟِﻨﺲ.
۱۶

ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ اُﻧﯿﺴﯿﻔﻮروس ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ زﯾﺮا او از زﻧﺪاﻧ ﺑﻮدن ﻣﻦ

ﻧﺸﺮﻣﯿﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺮوی ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪ۱۷ .وﻗﺘ اُﻧﯿﺴﯿﻔﻮروس ﺑﻪ ﺷﻬﺮ روم رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ زﺣﻤﺖ زﯾﺎد ﻣﺮا ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

۱۸

ﺧﺪاوﻧﺪ در روز داوری ﺑﻪ او رﺣﻤﺖ دﻫﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮ ﺧﻮب ﻣ داﻧ ﮐﻪ او در ﺷﻬﺮ اﻓﺴﺲ ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎی ﺑﺰرﮔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺳﺮﺑﺎز وﻓﺎدار ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ

۲

۱ﭘﺲ ﺗﻮ ،ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﺑﺎ ﻓﯿﻀ ﮐﻪ در ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ اﺳﺖ ،ﻗﻮی ﺑﺎش۲ ،ﺳﺨﻨﺎﻧ را ﮐﻪ در

ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎﻫﺪان ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪه ای ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﺴﭙﺎر ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن
دﯾﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ۳ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﺳﺮﺑﺎز وﻓﺎدار ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻦ۴ .ﻫﯿ
ﺳﺮﺑﺎزی ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺎرﻫﺎی زﻧﺪﮔ روزﻣﺮه ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺑﻠﻪ او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارش را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ۵ .ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ ﻫﯿ ورزﺷﺎری ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎج ﭘﯿﺮوزی را
ﺑﺒﺮد ﻣﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﺪ۶ .دﻫﻘﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده و زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺣﺎﺻﻞ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﺪ۷ .ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻢ دﻗﺖ
ﮐﻦ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﺪرت درک ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣ دﻫﺪ.
۸ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ داوود ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن
ﺧﺒﺮ ﺧﻮش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﮐﻨﻢ۹ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش اﺳﺖ ﮐﻪ رﻧ ﻣﮐﺸﻢ و ﺣﺘ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﺟﻨﺎﯾﺘﺎر در زﻧﺠﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ .اﻣﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا در زﻧﺠﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ۱۰ .ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهﮔﺎن ﺧﺪا ﺗﺤﻤﻞ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺠﺎﺗ را ﮐﻪ در ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻼل
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اﺑﺪی آن ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.

۱۱

اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ درﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ:

»اﮔﺮ ﺑﺎ او ﻣﺮدﯾﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ او ﺧﻮاﻫﯿﻢ زﯾﺴﺖ.
۱۲

اﮔﺮ ﺗﺤﻤﻞ و ﭘﺎﯾﺪاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎ او ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
اﮔﺮ او را اﻧﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،او ﻫﻢ ﻣﺎ را اﻧﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد،

۱۳وﻟ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ او وﻓﺎدار ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ ،او وﻓﺎدار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ،
زﯾﺮا او ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را اﻧﺎر ﮐﻨﺪ«.

ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪا
۱۴ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺮدم ﺑﯿﺎر و در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻦ ﺗﺎ از ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯿﻬﻮده دﺳﺖ ﺑﺸﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻫﯿ ﻓﺎﯾﺪه ﯾ ﻧﺪارد ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻤﺮاﻫ ﺷﻨﻮﻧﺪهﮔﺎن
ﺷﻮد۱۵ .ﺑﺎ ﺷﻮق زﯾﺎد ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷ ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ از ﮐﺎر ﺧﻮد
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﮐﺸﺪ و ﮐﻼم ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ درﺳﺘ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﺪ۱۶ .از ﺑﺤﺜﻬﺎی زﺷﺖ و ﺑﯿﻬﻮده ﭘﺮﻫﯿﺰ
ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم را روز ﺑﻪ روز از ﺧﺪا دور ﻣ ﺳﺎزد۱۷ .ﻫﺮ ﺣﺮف ﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮض ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ .ﻫﯿﻤﻨﺎﯾﻮس و ﻓﯿﻠﯿﺘُﺲ از ﺟﻤﻠﮥ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۸ .آﻧﻬﺎ از ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺮدهﮔﺎن ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﺎن
ﺑﻌﻀ را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ۱۹ .اﻣﺎ ﺗﻬﺪاب ﻣﺤﻤ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﻬﺎده ،اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺮ آن
ﺣ و ﻧﻘﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ،ﻣ ﺷﻨﺎﺳﺪ« و »ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ
ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣ آورد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮارت را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ«.
۲۰در ﯾ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺰرگ ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺮﻓﻬﺎی ﻃﻼﯾ و ﻧﻘﺮه ﯾ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﻇﺮﻓﻬﺎی ﭼﻮﺑ و ﮔﻠ
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ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﻌﻀ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای روزﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد دﯾﺮ از
آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

۲۱

اﮔﺮ ﮐﺴ ﺧﻮد را از اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن

ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺎک ﻧﻬﺪارد ،ﻇﺮﻓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای روزﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺮای
ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد ﻣﻘﺪس و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده و آﻣﺎدۀ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎر ﺧﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۲۲

از

ﺧﻮاﻫﺸﻬﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧ دوران ﺟﻮاﻧ ﺑﺮﯾﺰ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ
ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،اﯾﻤﺎن ،ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ را دﻧﺒﺎل ﮐﻦ۲۳ .اﻣﺎ از ﺑﺤﺜﻬﺎی ﺑ ﻣﻌﻨ و
اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ دوری ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨ ﻣ اﻧﺠﺎﻣﺪ۲۴ .ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻨ ﮐﻨﺪ
ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﻮده و ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ۲۵و ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ آراﻣ اﺻﻼح ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓُﺮﺻﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ۲۶ .ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪه و از دام ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،رﻫﺎﯾ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﺑ اﯾﻤﺎﻧ روزﻫﺎی آﺧﺮ

۳

۱اﻣﺎ آﮔﺎه ﺑﺎش ﮐﻪ در روزﻫﺎی آﺧﺮ ،ﻣﺸﻼت زﯾﺎدی ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ۲ .آﻧﺎه ﻣﺮدم،

ﺧﻮدﭘﺮﺳﺖ ،ﭘﻮل دوﺳﺖ ،ﻻﻓﺰن ،ﻣﻐﺮور ،ﺑﺪ زﺑﺎن ،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ،ﻧﺎ ﺷﺮ ،ﻧﺎﭘﺎک۳ ،ﺑ رﺣﻢ،
۴

آﺷﺘ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﻏﯿﺒﺖﮐﻨﻨﺪه ،ﺑ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎر ،ﻇﺎﻟﻢ ،دﺷﻤﻦ ﻧﯿﻮﯾ ،ﺧﯿﺎﻧﺘﺎر ،ﺑ ﭘﺮوا و ﻣﻐﺮور ﺧﻮاﻫﻨﺪ
۵

ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﻋﯿﺎﺷ را ﺑﯿﺶ از ﺧﺪا دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .آﻧﻬﺎ در ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮد را دﯾﻨﺪار ﻧﺸﺎن
ﻣ دﻫﻨﺪ ،وﻟ ﻗﺪرت اﯾﻤﺎن را اﻧﺎر ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص دوری ﮐﻦ۶ .ﯾ ﻋﺪه ﯾ
از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣ روﻧﺪ و زﻧﻬﺎی ﺳﺎده را زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨﺪ ،زﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﺎر
ﮔﻨﺎه ﺧﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﻮاﻫﺸﻬﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧ ﺗﻦ ﻣ دﻫﻨﺪ۷ .ﭼﻨﯿﻦ زﻧﻬﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ،وﻟ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را درک ﮐﻨﻨﺪ ۸ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﯾﻨﯿﺲ و ﯾﻤﺒﺮﯾﺲ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺳ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺮدﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺎر ﺷﺎن ﻓﺎﺳﺪ و
اﯾﻤﺎن ﺷﺎن ﺟﻌﻠ اﺳﺖ۹ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،زﯾﺮا ﺣﻤﺎﻗﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺰد ﻫﻤﻪ
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آﺷﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ از ﯾﻨﯿﺲ و ﯾﻤﺒﺮﯾﺲ آﺷﺎر ﮔﺮدﯾﺪ.

آﺧﺮﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺘﻬﺎ
۱۰

اﻣﺎ ﺗﻮ از ﻫﻤﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﻬﺎ و رﻓﺘﺎر و ﻫﺪف زﻧﺪﮔ ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده و از اﯾﻤﺎن ،ﺑﺮدﺑﺎری ،ﻣﺤﺒﺖ و

ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻦ آﮔﺎه ﻫﺴﺘ.

۱۱

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آزارﻫﺎ و رﻧﺠﻬﺎی ﻣﻦ ﻣ داﻧ .ﺗﻮ ﺧﻮدت ﺧﺒﺮ داری ﮐﻪ

ﭼﻪ آزارﻫﺎﯾ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻧﻄﺎﮐﯿﮥ ﭘﯿﺴﯿﺪﯾﻪ ،ﻗﻮﻧﯿﻪ و ﻟﺴﺘﺮه ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ و ﭼﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا از
ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ رﻫﺎﯾ داد۱۲ .ﺑﻠ ،ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﭘﯿﻮﺳﺘﻪﮔ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ زﻧﺪﮔ
ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ﯾ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اذﯾﺖ و آزار را ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد۱۳ .اﻣﺎ روزﮔﺎر ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ و ﮔﻤﺮاه
ﮐﻨﻨﺪه از ﺑﺪ ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ دﯾﺮان را ﻓﺮﯾﺐ ﻣ دﻫﻨﺪ و ﺧﻮد ﺷﺎن ﻫﻢ ﻓﺮﯾﺐ ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ.
۱۴اﻣﺎ ﺗﻮ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ای و ﺑﻪ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن داری ،وﻓﺎدار ﺑﺎش زﯾﺮا ﺧﻮد ﻣ داﻧ ﮐﻪ آن را از
ﮐ آﻣﻮﺧﺘﻪ ای.

۱۵

ﺗﻮ از ﮐﻮدﮐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را آﻣﻮﺧﺘﻪ ای و اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺣﻤﺖ

ﻣ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑ.

۱۶

ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس از اﻟﻬﺎم ﺧﺪاﺳﺖ

و ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻄﺎ و اﺻﻼح و ﭘﺮورش ﻣﺎ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی درﺳﺖ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ۱۷ﺗﺎ
ﻣﺮدم ﺧﺪا ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎر ﺧﻮب ﮐﺎﻣﻼ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ.

۴

۱ﻣﻦ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا و ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺪهﮔﺎن و ﻣﺮدهﮔﺎن داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
۲

دوﺑﺎره آﻣﺪن او در ﭘﺎدﺷﺎﻫ اش ،ﺑﻪ ﺗﻮ وﻇﯿﻔﻪ ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣﺎده
ﺑﺎش ﺗﺎ دﯾﺮان را اﺻﻼح ﮐﺮده ،ﺳﺮزﻧﺶ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨ و ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫ۳ .زﯾﺮا
زﻣﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ درﺳﺖ ﮔﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد ﺑﻠﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺸﻬﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧ
ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻤﺎن دروﻏﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ از آن ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﻤﺎن
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺧﻮد ﺷﺎن اﺳﺖ۴ .آﻧﻬﺎ از ﺷﻨﯿﺪن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده و
ﺑﻪ ﺳﻮی اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ رو ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد۵ .اﻣﺎ ﺗﻮ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﻣﺘﻮﺟﮥ ﺧﻮد ﺑﺎش ،ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻦ،
ﺧﺒﺮ ﺧﻮش را اﻋﻼم ﮐﻦ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ درﺳﺘ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه.
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۷

۶

ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ اﮐﻨﻮن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻢ و زﻣﺎن ﻣﺮﮔﻢ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ

ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ ﻧﯿﻮ ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﮐﺮده ،دورۀ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮده و در اﯾﻤﺎﻧﻢ وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪه ام.
۸

اﮐﻨﻮن ﺗﺎج ﭘﯿﺮوزی در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﺗﺎج ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿ ،آن داور ﻋﺎدل ،در

روز آﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داد و آن را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق
در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﮔﺸﺖ او ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺧﻮاﻫﺸﻬﺎی ﺷﺨﺼ ﭘﻮﻟﺲ از ﺗﯿﻤﻮﺗﺎووس
۹ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾ ۱۰ ،زﯾﺮا دﯾﻤﺎس ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ،ﻣﺮا
ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺮﯾﺴﯿﺲ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻏﻼﻃﯿﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﯿﺘﻮس ﺑﻪ
ﻣﻨﻄﻘﮥ دﻟﻤﺎﺗﯿﻪ ۱۱ .ﺗﻨﻬﺎ ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻣﺮﻗُﺲ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎور ،ﭼﻮن ﮐﻤ او ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

۱۲

ﻣﻦ ،ﺗﯿﺨﯿﺎس را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﺴﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ام.

۱۳

وﻗﺘﮐﻪ ﻣ آﯾ

ﭼﭙﻦ ﻣﺮا ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﺮوآس ﭘﯿﺶ ﮐَﺮﭘﺲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ام ﺑﯿﺎور ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎور.
 ۱۴اﺳﻨﺪر ﻣﺴﺮ ﺿﺮر ﺑﺰرﮔ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺰای اﯾﻦ ﮐﺎرش را ﺧﻮاﻫﺪ داد۱۵ .ﺗﻮ ﻧﯿﺰ از
او اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﭘﯿﺎم ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
۱۶

در اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻫﯿﮐﺲ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎده ﻧﺸﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا

اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺎن ﻧﺬارد۱۷ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻬﻠﻮﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎد و ﭼﻨﺎن ﻗﺪرﺗ ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺎم را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﻢ و آن را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و از دﻫﺎن ﺷﯿﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻢ.
۱۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا از ﻫﻤﮥ ﺑﺪﯾﻬﺎ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺷﻮه
و ﺟﻼل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎد! آﻣﯿﻦ.
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ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺎﯾﺎﻧ
 ۱۹ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺴﯿﻼ و اﮐﯿﻼ و ﺧﺎﻧﻮادۀ اُﻧﯿﺴﯿﻔﻮروس ﺳﻼم ﻣﺮا ﺑﺮﺳﺎن ۲۰ .ارﺳﻄﻮس در ﺷﻬﺮ ﻗﺮﻧﺘُﺲ
ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﺮوﻓﯿﻤﺲ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮﯾﻀ ﮐﻪ داﺷﺖ در ﺷﻬﺮ ﻣﯿﻠﯿﺘﻮس ﮔﺬاﺷﺘﻢ۲۱ .ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
از زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﺎﯾ .ﯾﻮﺑﻮﻟﺲ ،ﭘﻮدِﻧﺲ ،ﻟﯿﻨﻮس ،ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻼدﯾﻪ و ﺗﻤﺎم اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻼم
ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
۲۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ روح ﺗﻮ ﺑﻮده و ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
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