.

رﺳﺎﻟﮥ دوم ﭘﻮﻟُﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن
ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﺎﻟﻪ
ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﻣﮥ اول ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ،در ﻣﻮرد ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎرۀ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ ﺗﺎ
ﺣﺪی ﺷﯿﻔﺘﮥ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺛﺎﻧﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎر روزاﻧﻪ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه و
زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﻃﻞ و ﺑﺎﻃﻠﯽ را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ را ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ از او ،از ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﺑﯿﮑﺎری دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
در اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﺳﻼﻣﺘﯽ
اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻓﺼﻞ ٢ - ١ :١
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ :ﻓﺼﻞ ١٢ - ٣ :١
ﺗﻌﻠﯿﻢ درﺑﺎرۀ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﯿﺢ :ﻓﺼﻞ ٢
ﻧﺼﯿﺤﺖ درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ :ﻓﺼﻞ ١۵ - ١ :٣
ﺧﺎﺗﻤﻪ :ﻓﺼﻞ ١٨ - ١۶ :٣

١
.

.

١از ﻃﺮف ﭘﻮﻟﺲ و ﺳﯿﻠﻮاﻧُﺲ و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر
ﻣﺎ ﺧﺪا و ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ دارد٢ .از ﻃﺮف ﺧﺪای ﭘﺪر و ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
ﻋﻘﻮﺑﺖ در وﻗﺖ آﻣﺪن ﻣﺴﯿﺢ
٣ای ﺑﺮادران ،ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪ دارﯾﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎس ﮔﻮﺋﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ؛ زﯾﺮا اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺠﯿﺒﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ روز اﻓﺰون اﺳﺖ۴ .ﻣﺎ در ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮدﺑﺎری و اﯾﻤﺎن ﺗﺎن
در ﺗﺤﻤﻞ آزارﻫﺎ و رﻧﺠﻬﺎ ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﻤﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
۵اﯾﻦ آزارﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا از روی اﻧﺼﺎف داوری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ،ﺑﺸﻮﯾﺪ۶ .ﺧﺪا ﻋﺎدل
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آزار ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﺪ داد ٧و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ رﻧﺞ
و آزار ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر در روزی ﮐﻪ
ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺗﻮاﻧﺎی ﺧﻮد ٨در آﺗﺸﯽ ﻓﺮوزان ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ،
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ
را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﺪ داد٩ .آﻧﻬﺎ ﺟﺰای ﻫﻼ ﮐﺖ اﺑﺪی و دوری از ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺟﻼل ﻗﺪرت او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ١٠ .در آن روزی ﮐﻪ
او ﻣﯽآﯾﺪ ،در ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﻮد ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و در ﺗﻤﺎم اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺗﻤﺠﯿﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰء آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﺎ اﯾﻤﺎن آوردﯾﺪ.
١١ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﺷﻤﺎ را
ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ دﻋﻮت ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﺪ و ﻫﻤﮥ آرزوﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮی ﺷﻤﺎ را ﺑﺮآورد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ از اﯾﻤﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪ١٢ ،ﺗﺎ ﻧﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ در وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﺟﻼل ﯾﺎﺑﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺾ ﺧﺪای
ﻣﺎ و ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ در او ﺟﻼل ﯾﺎﺑﯿﺪ.
ﻣﻈﻬﺮ ﺷﺮارت

٢

١ای ﺑﺮادران ،در ﺑﺎرۀ آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ و ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻣﺎ ﺑﺎ
.
٢
او ،از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد رﺳﺎﻟﻪ و
ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺧﻮد ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮارﺳﯿﺪه
٢
.

.

اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﻮش و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺳﺎزد٣ .ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ
را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ ،زﯾﺮا آن روز ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اول ﺷﻮرش ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ
ﺿﺪ ﺧﺪا روی دﻫﺪ و ﻣﻈﻬﺮ ﺷﺮارت ـ ﯾﻌﻨﯽ آن ﻣﺮدی ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺮر ﺑﻮد ﺑﻪ
ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮود ـ ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ۴ .او ﺑﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻣﺎﻓﻮق ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﻪ ﺣﺪی
ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ادﻋﺎی ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۶
۵آﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ؟ ﺧﻮد

ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻓﻌﻼ از ﻇﻬﻮر او ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎ آن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﻤﯽﮔﺬارد او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد٧ .ا ﮐﻨﻮن ﺷﺮارت ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ،
وﻟﯽ ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ آن اﺳﺖ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد٨ .آﻧﮕﺎه ﻣﻈﻬﺮ ﺷﺮارت ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ دﻫﺎن ﺧﻮد
او را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ و ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﭘﺮ ﺷﮑﻮه ﺧﻮد او را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد٩ .ﻇﻬﻮر آن
ﻣﻈﻬﺮ ﺷﺮارت در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻧﻮاع آﯾﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ
و ﻣﻌﺠﺰات ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ١٠و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﮑﻢ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﻼ ﮐﺖ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه
اﺳﺖ ،ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻮن آنﻫﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را
ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ ،ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﻧﺪ١١ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪا آنﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﯿﺮوی ﮔﻤﺮاه
ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻃﻮری در آنﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ دروغ اﺳﺖ
ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ١٢ .و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ و از ﮔﻨﺎه
ﻟﺬت ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪا
١٣اﻣﺎ ،ای ﺑﺮادران ﻣﺤﺒﻮب در ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪ دارﯾﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ اﯾﻤﺎﻧﺪاران در ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ روحاﻟﻘﺪس ﺷﻤﺎ را ﭘﺎ ک ﮔﺮداﻧﺪ و از راه اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﺪ١۴ .ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﮋدهای ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺎن آوردﯾﻢ ،دﻋﻮت ﮐﺮد
ﺗﺎ در ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﯿﺪ١۵ .ﭘﺲ ای ﺑﺮادران ،اﺳﺘﻮار
ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و آن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻫﺎً ﯾﺎ ﮐﺘﺒﺎً از ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﯿﺪ ،ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ.
١۶ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ و ﺧﺪای ﭘﺪر ﮐﻪ ﻣﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و

از راه ﻓﯿﺾ ﻣﺎ را داﺋﻤﺎً ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده و اﻣﯿﺪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ١٧ ،ﺷﻤﺎ
٣

.

.

را ﻧﯿﺰ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ

٣

١دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،ای ﺑﺮادران ،ﺑﺮای ﻣﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﯿﺎم
.
ﺧﺪا ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ ،در دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﻮد٢ .و دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را از دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺪاﺧﻼق و ﺑﺪﮐﺎر ﺧﻼص ﮐﻨﺪ؛
زﯾﺮا ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﭘﯿﺎم اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ.
٣اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ .او ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد و از آن
ﺷﺮﯾﺮ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد۴ .ﻣﺎ ،در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ دارﯾﻢ ﮐﻪ اواﻣﺮ
ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ دلﻫﺎی ﺷﻤﺎ
را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا و ﺑﺮدﺑﺎری ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
۶ای ﺑﺮادران ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ از ﻫﺮ
ﺑﺮادری ﮐﻪ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ دادهاﯾﻢ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،دوری
ﮐﻨﯿﺪ٧ .زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﺒﻮدﯾﻢ٨ ،ﻧﺎن ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻣﻔﺖ ﻧﺨﻮردﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺷﺐ و روز ﺑﺮای ﺧﺮچ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ و زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﺑﺎر ﻧﺸﻮﯾﻢ٩ .ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق آن را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ
ﺳﺮﻣﺸﻘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ١٠ .ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﻢ
اﻣﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺣﻖ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻫﻢ ﻧﺪارد١١ .زﯾﺮا
ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻮض اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،در ﮐﺎر دﯾﮕﺮان دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ١٢ .ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ در آراﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
١٣اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ای ﺑﺮادران ،از ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ١۴ .ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ در آﻧﺠﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺮاﻗﺐ او ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﺎ
او رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﻮد١۵ .او را دﺷﻤﻦ ﻧﺸﻤﺎرﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﺑﺮادر ﺑﻪ او اﺧﻄﺎر ﺑﺪﻫﯿﺪ.
۴
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ﺧﺎﺗﻤﻪ
١۶ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
١٧ﻣﻦ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮد ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ .اﯾﻦ اﻣﻀﺎء ﻫﺮ رﺳﺎﻟﻪای را ﮐﻪ از
ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪای از دﺳﺖﺧﻂ ﻣﻦ.
١٨ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.

۵
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