رﺳﺎﻟﮥ اول ﭘﻮﻟُﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﯿﺎن
ﻣﻌﺮﻓ رﺳﺎﻟﻪ
ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻨﺪر ﻣﻬﻢ و ﺷﻬﺮ ﺗﺠﺎرﺗ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ﯾﻮﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد .ﭘﻮﻟُﺲ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺸﺎرت داد و ﻣﺮدم را ﺑﺎ
ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﯾﻌﻨ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﯾ ﺗﻌﺪاد رﻫﺒﺮان ﯾﻬﻮدی
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺎم ﭘﻮﻟُﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و او را از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺎم او
را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ .اﯾﻦ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﻼت و
ﺷﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ در اﯾﻤﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و رﺷﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﻮﻟُﺲ وﻗﺘﯿﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮک ﮐﺮدن ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﺲ ﻣ رﺳﺪ ،ﭘﯿﺎﻣ از ﻃﺮف ﻫﻤﺎر
ﺧﻮد ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس در ﻣﻮرد اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﮐﻨﺪ .او اوﻟﯿﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﯿﺎن را ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت آﻧﻬﺎ درﺑﺎرۀ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﯿ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣ دﻫﺪ.
ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ را در آراﻣﺸ ﮐﻪ در ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ
ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ،دﻋﻮت ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﻣﺪن دوﺑﺎرۀ
ﻣﺴﯿ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺸﻨﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻓﺼﻞ ۱ :۱
ﺳﭙﺎﺳﺰاری ،ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺗﻤﺠﯿﺪ :ﻓﺼﻞ ۱۳ :۳ ‐ ۲ :۱
ﻧﺼﯿﺤﺖ درﺑﺎرۀ رﻓﺘﺎر ﻣﺴﯿﺤ :ﻓﺼﻞ ۱۲ ‐ ۱ :۴
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ درﺑﺎرۀ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﯿ :ﻓﺼﻞ ۱۱ :۵ ‐ ۱۳ :۴
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۲۲ ‐ ۱۲ :۵  ﻓﺼﻞ:آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﺎ
۲۸ ‐ ۲۳ :۵  ﻓﺼﻞ:ﺧﺎﺗﻤﻪ
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۱

۱از ﻃﺮف ﭘﻮﻟُﺲ و ﺳﯿﻠﻮاﻧُﺲ و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای ﭘﺪر و

ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.

زﻧﺪﮔ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ ـ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﺮای دﯾﺮان
۲

ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺷﺮ ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﻮاره ﻧﺎم ﺷﻤﺎ را در دﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد
۳

ذﮐﺮ ﻣ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،زﯾﺮا در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣ آورﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ اﯾﻤﺎن ﺗﺎن
در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﺒﺖ ﺗﺎن در ﮐﺎرﻫﺎ و اﻣﯿﺪ ﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ در ﺛﺒﺎت و
ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
۵

۴

ای ﺑﺮادران ،ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ دارد و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺎ

اﻧﺠﯿﻞ را ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﻤﺎت ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎوردﯾﻢ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت روح اﻟﻘﺪس و اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ آن ،و ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ وﻗﺘ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﭼﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدﯾﻢ و آن ﺑﺮای
ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد۶ .ﺷﻤﺎ از ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻣﺎ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﯾﺪ و اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺎم
ﺧﺪا رﻧ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪﯾﺪ ،آن را ﺑﺎ ﺧﻮﺷ ای ﮐﻪ روح اﻟﻘﺪس ﻣ دﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ۷ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ اﯾﻤﺎﻧﺪاران در ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ و ﯾﻮﻧﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺪﯾﺪ۸ .زﯾﺮا ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ و ﯾﻮﻧﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻠﻪ داﺳﺘﺎن اﯾﻤﺎن ﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ دﯾﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﺑﺎز ﺑﻮﺋﯿﻢ۹ .زﯾﺮا ﺧﻮد آن ﻫﺎ ﻫﻨﺎﻣ
ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺎ ﺑﻌﻤﻞ آوردﯾﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻬﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﺗﺎ
ﺧﺪای زﻧﺪه و ﺣﻘﯿﻘ را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ۱۰و ﭼﻮﻧﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻇﻬﻮر ﭘﺴﺮ او ﻋﯿﺴ ،ﮐﻪ از
آﺳﻤﺎن ﻣ آﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮﯾﺪ .ﻫﻤﺎن ﻋﯿﺴ ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺎ را
از ﻏﻀﺐ آﯾﻨﺪه رﻫﺎﯾ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ.

ﮐﺎر و ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻮﻟُﺲ
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۲

۱ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ای ﺑﺮادران ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻣﺪن ﻣﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺒﻮد۲ .ﺑﺮﻋﺲ ،ﭘﺲ

از آن ﻫﻤﻪ ﺑﺪرﻓﺘﺎری و ﺗﻬﻤﺘ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻓﯿﻠﭙ دﯾﺪﯾﻢ )ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﻃﻼع دارﯾﺪ( و ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻤ ﺧﺪا دل و ﺟﺮأت ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
۳

اﻟﺒﺘﻪ اﺻﺮار ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﯿﻞ اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺧﯿﺎﻻت ﺑﺎﻃﻞ و ﯾﺎ اﻏﺮاض ﻧﺎﭘﺎک
۴

ﻧﺒﻮد و ﻣﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﮐﺮدﯾﻢ ﮐﺴ را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﯿﻢ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﺧﺪا ﻣﺎ را ﻻﯾﻖ داﻧﺴﺖ و
اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪۀ ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ اﻧﺴﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﺪاﯾ را ﺧﺸﻨﻮد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دل ﻫﺎی ﻣﺎ را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣ آزﻣﺎﯾﺪ.
۵

ﺷﻤﺎ ﺧﻮب ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳ ﻧﺮده اﯾﻢ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎ دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای ﺟﻠﺐ

ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺨﺼ ﻧﺒﻮد ـ ﺧﺪا ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎﺳﺖ۶ .و ﺑﻪ ﻫﯿ وﺟﻪ ﻣﺎ ﺟﻮﯾﺎی اﺣﺘﺮام و ﺳﺘﺎﯾﺶ
۷

ﻣﺮدم ـ ﺧﻮاه ﺷﻤﺎ و ﺧﻮاه دﯾﺮان ـ ﻧﺒﻮدﯾﻢ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﻮﻻن ﻣﺴﯿ ﺣﻘ ﺑﻪ
ﮔﺮدن ﺷﻤﺎ داﺷﺘﯿﻢ ،وﻟ از ﺣﻖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺮدﯾﻢ ﺑﻠﻪ ﺑﺮﻋﺲ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدری ﮐﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﭘﺮورش ﻣ دﻫﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﯾﻤﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدﯾﻢ ۸و ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت و
ﻋﻼﻗﻪ ای ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ،
ﺑﻠﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در راه ﺷﻤﺎ ﻓﺪا ﺳﺎزﯾﻢ ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻮدﯾﺪ!
۹ای ﺑﺮادران ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﮐﺮدﯾﻢ و زﺣﻤﺖ ﻣ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ و ﺷﺐ و
روز ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ در ﻣﻮﻗ اﻋﻼم اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻫﯿ ﮐﺲ ﺑﺎر ﻧﺸﻮﯾﻢ.
۱۰ﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻫﻢ ﺧﺪا ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه
ﭘﺎک ،درﺳﺖ و ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﻮد۱۱ .ﺷﻤﺎ ﺧﻮب ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻓﺮد ﺷﻤﺎ درﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﯾ ﭘﺪر ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻮد۱۲ .ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﮐﺮدﯾﻢ ،دﻟﺪاری
ﻣ دادﯾﻢ و ﻣﻮﻇﻒ ﻣ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔ و رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪۀ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ و ﺟﻼل ﺧﻮد دﻋﻮت ﻣﮐﻨﺪ.
۱۳ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﺪا را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ وﻗﺘ ﭘﯿﺎم ﺧﺪا را از ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،آن را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎﻣ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺸﺮ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ آن را از ﻃﺮف ﺧﺪا داﻧﺴﺘﯿﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و اﮐﻨﻮن در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ۱۴ .ای ﺑﺮادران ،ﺷﻤﺎ
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درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن راﻫ ﻣ روﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﯾﻬﻮدﯾﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ
رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮد ﻫﻤﺎن زﺣﻤﺎﺗ را دﯾﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن دﯾﺪﻧﺪ
۱۵ـ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﻢ اﻧﺒﯿﺎء را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﻣﺎ را ﺑﯿﺮون راﻧﺪﻧﺪ ـ آن ﻫﺎ ﺧﺪا
را ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم دﺷﻤﻨ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

۱۶

آن ﻫﺎ ﺣﺘ ﻧﻤﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ

ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن ﻫﺎ داﺋﻤﺎً ﭘﯿﻤﺎﻧﮥ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﭘﺮ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ،وﻟ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻋﻼﻗﮥ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﺮای دﯾﺪن آن ﻫﺎ
۱۷

اﻣﺎ ای ﺑﺮادران ،ﭼﻮن ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫ) اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺴﻤﺎً ،ﻧﻪ ﻗﻠﺒﺎً( از ﺷﻤﺎ دور ﺑﻮدﯾﻢ،

اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻋﻼﻗﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮق دﯾﺪن ﺷﻤﺎ را دارﯾﻢ۱۸ .ﺑﻠ ،ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ و
ﻣﻦ ﭘﻮﻟُﺲ ،ﯾ دو ﺑﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﯿﺎﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺎﻧ ﻣﺎ ﻣ ﺷﺪ۱۹ .ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ اﻣﯿﺪی ﯾﺎ
ﺷﺎدﻣﺎﻧ ای ﯾﺎ ﺗﺎج اﻓﺘﺨﺎری در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم آﻣﺪن او وﺟﻮد
دارد؟ ﻣﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟ ۲۰اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﯾﮥ اﻓﺘﺨﺎر و ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ!

۳

۱ﭘﺲ ﭼﻮن دﯾﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑ ﺧﺒﺮی را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ آﺗﻦ
۲

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس ﺑﺮادر ﻣﺎ و ﺧﺎدم ﺧﺪا در اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ
ﺷﻤﺎ را در اﯾﻤﺎن ﺗﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و دﻟﺪاری دﻫﺪ۳ ،ﺗﺎ ﻫﯿ ﮐﺲ در اﺛﺮ اﯾﻦ زﺟﺮ و آزار ﻫﺎ
دﻟﺴﺮد ﻧﺸﻮد .ﺧﻮد ﺗﺎن ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آزار ﻫﺎ ﻧﺼﯿﺐ و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﺳﺖ۴ .وﻗﺘ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﺑﻮدﯾﻢ ،از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ زﺟﺮ و آزار در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﻪ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ۵ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑ ﺧﺒﺮی ،دﯾﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻮد ،ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس را ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ از اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ آﮔﺎه ﺷﻮم ،زﯾﺮا ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪم آن
اﻏﻮا ﮐﻨﻨﺪه ﯾﻌﻨ ﺷﯿﻄﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ،وﺳﻮﺳﻪ ﮐﺮده و زﺣﻤﺎت ﻣﺎ ﺑ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
۶اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس از ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺷ درﺑﺎرۀ اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺒﺖ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ و ﺧﺒﺮ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻟﻄﻔ ﻫﻤﻮاره ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣ آورﯾﺪ و
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ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﻢ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ۷ .ای
ﺑﺮادران ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﮥ ﻧﺮاﻧ ﻫﺎ و زﺣﻤﺎﺗ ﮐﻪ دارﯾﻢ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﯿﺎل ﻣﺎ را درﺑﺎرۀ ﺷﻤﺎ
راﺣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺎ را آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ۸ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺧﺪاوﻧﺪ
۹

اﺳﺘﻮار ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﻣﺎ زﻧﺪﮔ ﺗﺎزه ای ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ،ﺧﺪا
را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺧﻮﺷ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ در ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪا اﺣﺴﺎس ﻣ ﮐﻨﯿﻢ
ﺳﭙﺎﺳﺰاری ﮐﻨﯿﻢ؟

۱۰

ﺷﺐ و روز ﺑﺎ اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ روی ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﻧﻮاﻗﺺ

اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزﯾﻢ.
۱۱

ﺧﺪای ﭘﺪر و ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ،راه ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﺸﺎﯾﺪ!

۱۲

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻄﺎ

ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺒﺘ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دارﯾﻢ ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﯾﺪﯾﺮ و ﻫﻤﮥ
ﻣﺮدم اﻓﺰاﯾﺶ و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ.

۱۳

و ﺧﺪا دل ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻗﻮی ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ در آن ﻫﻨﺎم ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﻮد ﻣ آﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪای ﭘﺪر ﭘﺎک و
ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

زﻧﺪﮔ ای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺸﻨﻮد ﻣ ﺳﺎزد

۴

۱دﯾﺮ اﯾﻨﻪ ای ﺑﺮادران ،ﺷﻤﺎ از ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا را

ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزﯾﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ از آن ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﯿﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﻤﺎ
اﺳﺘﺪﻋﺎ و اﻟﺘﻤﺎس ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ۲ .زﯾﺮا ﻣ داﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﻢ
ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ اواﻣﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم۳ .ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﯿﺪ و از
رواﺑﻂ ﺟﻨﺴ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ۴ .ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮول داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آن را ﭘﺎک و ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻬﺪارﯾﺪ ۵و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎی
ﺧﺪاﻧﺎﺷﻨﺎس دﺳﺘﺨﻮش ﺧﻮاﻫﺸﻬﺎ و ﺷﻬﻮات ﺟﺴﻤﺎﻧ ﻧﺮدﯾﺪ۶ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺷﻤﺎ ﻫﯿ
وﻗﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق او ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ زﯾﺎد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم :ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﮐﻨﻨﺪ
ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﺪ داد۷ .ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾ زﻧﺪﮔ ﭘﺎک ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺪ اﺧﻼﻗ۸ !ﭘﺲ
۶/۹
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ﻫﺮﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ را ﻗﺒﻮل ﻧﻨﺪ ،اﻧﺴﺎن را رد ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﺧﺪاﯾ را ﮐﻪ روح اﻟﻘﺪس ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،رد ﮐﺮده اﺳﺖ.
۹

و اﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮادراﻧﻪ ،ﻫﯿ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص آن ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،زﯾﺮا

ﺧﻮد ﺷﻤﺎ از ﺧﺪا ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﯾﺪﯾﺮ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ

۱۰

و ﺷ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ

در ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺑﺮادران ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ای ﺑﺮادران ،از ﺷﻤﺎ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدد۱۱ .آرزوی ﺗﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
زﻧﺪﮔ آراﻣ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﮐﺎر دﯾﺮان ﻓﻀﻮﻟ ﻧﻨﯿﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ
ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮای ﺧﺮچ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ

۱۲

ﺗﺎ زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﯿﻮ در ﺑ اﯾﻤﺎﻧﺎن

ﺑﺬارد و ﺑﺮای ﺧﺮچ ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺎج دﯾﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﯿ
۱۳ای ﺑﺮادران ،ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ در ﻣﻮرد آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮده اﻧﺪ ﺑ اﻃﻼع ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺒﺎدا ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ
ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻫﯿ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﺪارﻧﺪ ﻏﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ۱۴ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ
ﻣﺮد و دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا آﻧﺎﻧ را ﮐﻪ در اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴ
ﻣﺮده اﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﻋﯿﺴ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ آورد۱۵ .ﻣﺎ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺣﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ :آن
ﮐﺴﺎﻧ از ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ روز آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ زودﺗﺮ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺻﻌﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
۱۶در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا و ﺻﺪای رﺋﯿﺲ ﻓﺮﺷﺘﺎن و ﺑﺎﻧ ﺷﯿﭙﻮر ﺷﻨﯿﺪه
ﻣ ﺷﻮد ،ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و اول ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿ
ﻣﺮده اﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ۱۷و ﺳﭙﺲ آن ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﻫﺎ
در اﺑﺮ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد۱۸ .ﭘﺲ ﯾﺪﯾﺮ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ.

آﻣﺎدﮔ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﯿ

۷/۹
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۵

۱اﻣﺎ ای ﺑﺮادران ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ درﺑﺎرۀ زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾ وﻗﻮع اﯾﻦ اﻣﻮر ﭼﯿﺰی ﺑﺮای

ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ۲ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺧﻮب ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دزدی ﮐﻪ در ﺷﺐ ﻣ آﯾﺪ،
ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ۳ .در آن ﻫﻨﺎم ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺻﻠ و اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻼﮐﺖ

ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﻣﺜﻞ درد زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿ وﺟﻪ از آن ﺧﻼﺻ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
۴

ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ای ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ در ﺗﺎرﯾ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ آن روز ﺷﻤﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ دزد ﻏﺎﻓﻠﯿﺮ ﮐﻨﺪ،
۵

۶

زﯾﺮا ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪان روﺷﻨﺎﯾ و روز ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺐ و ﺗﺎرﯾ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﯾﻢ .ﭘﺲ
۷

ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮان در ﺧﻮاب ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻪ ﺑﯿﺪار و ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺷﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن
۸

ﺧﻮاب آﻟﻮد ﻣ ﺧﻮاﺑﻨﺪ ،و ﺷﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺎن ﻣﺴﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ روز ﺗﻌﻠﻖ
دارﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺒﺖ را ﻣﺎﻧﻨﺪ زِرِه ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و اﻣﯿﺪ ﻧﺠﺎت را
۹

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼﻫﺨﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺬارﯾﻢ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺰﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻀﺐ او ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻠﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ۱۰ .ﻣﺴﯿ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﻣﺮد ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮاه در زﻣﺎن آﻣﺪﻧﺶ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺧﻮاه زﻧﺪه۱۱ .ﭘﺲ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﯿﺪ ،ﯾﺪﯾﺮ را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

آﺧﺮﯾﻦ اواﻣﺮ
۱۲ای ﺑﺮادران ،از ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﺑﺮای آﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ زﺣﻤﺖ ﻣ ﮐﺸﻨﺪ و در
ﺧﺪاوﻧﺪ ،رﻫﺒﺮان و ﻣﺸﺎوران ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺣﺘﺮام ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ؛ ۱۳و از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎری
ﮐﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﺒﺖ و اﺣﺘﺮام ﻗﺪرداﻧ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ در ﺻﻠ و ﺻﻔﺎ زﯾﺴﺖ
ﮐﻨﯿﺪ.
۱۴ای ﺑﺮادران ،از ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ اﺷﺨﺎص ﺗﻨﺒﻞ و ﺑﯿﺎر را ﺗﻮﺑﯿ ﮐﻨﯿﺪ ،اﺷﺨﺎص
ﺗﺮﺳﻮ را دﻟﺪاری دﻫﯿﺪ ،از ﺿﻌﯿﻔﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﺮدﺑﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ.
۱۵ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿ ﮐﺲ ﺑﺪی را ﺑﺎ ﺑﺪی ﺗﻼﻓ ﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
داﯾﻤﺎً ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ و ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﻧﯿ ﮐﻨﯿﺪ.

۸/۹
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۱۶ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ۱۷و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ۱۸ .ﺑﺮای ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ ،ﺧﺪا را
ﺷﺮ ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮا ﺧﺪا در ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ از ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر را دارد.
۱۹

روح اﻟﻘﺪس را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺴﺎزﯾﺪ.

۲۰

ﭘﯿﺸﻮﯾ و اﻋﻼم ﮐﻼم را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻧﺸﻤﺎرﯾﺪ.

ﭼﯿﺰ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﯿﻮﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻬﺪارﯾﺪ.

۲۱

ﻫﻤﻪ

۲۲

از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺪی دوری

ﮐﻨﯿﺪ.
۲۳

ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﺳﻼﻣﺘ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﺪ و ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ روح و

ﺟﺎن و ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ در وﻗﺖ آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ،از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﯿﺐ و
ﻧﻘﺼ ﺑﻪ دور ﺑﺎﺷﯿﺪ.

۲۴

او ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ و

اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﮐﻨﺪ.

ﺧﺎﺗﻤﻪ
۲۵ای ﺑﺮادران ،ﺑﺮای ﻣﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ۲۶ .ﻫﻤﮥ ﺑﺮادران را ﺑﺎ ﺑﻮﺳﮥ ﻣﻘﺪﺳﺎﻧﻪ ﺳﻼم ﮔﻮﺋﯿﺪ۲۷ .ﺷﻤﺎ
را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺑﺮادران ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
۲۸ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
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