رﺳﺎﻟﮥ ﯾﻬﻮدای رﺳﻮل
ﻣﻌﺮﻓ رﺳﺎﻟﻪ
در ﻗﺮن اول ﻣﯿﻼدی ،اﯾﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎی آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
اﻧﺘﺸﺎر ﻣ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺮدم ،ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ را ﺑﺤﯿﺚ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﺧﻮد ﻣ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ
اﯾﻤﺎﻧﺪاران راﺳﺘﯿﻦ ﻣﺴﯿ ،ﻋﺪه ای رﺧﻨﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ دروغ و دور از ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷﺘﻨﺪ و
آﻧﺮا ﺗﺒﻠﯿ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪه ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺴﯿﺤ و روﺣﺎﻧ ﻧﺸﺎن ﻣ دادﻧﺪ ،اﻣﺎ
در ﺑﺎﻃﻦ ﺷﺎن آرزو ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺪ را ﻣ ﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ.
ﯾﻬﻮدا در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺣﻘﯿﻘ را در ﻣﻮرد ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن دروﻏﯿﻦ ﻫﻮﺷﺪار ﻣ دﻫﺪ .او
در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮥ دوم ﭘِﺘﺮس رﺳﻮل دارد ،اﯾﻤﺎﻧﺪاران را ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری در اﯾﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺑﺸﺎرت داده اﻧﺪ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﮐﻨﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ۲ ‐ ۱ :
ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و ﻣﺤﻮﻣﯿﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن دروﻏﯿﻦ۱۶ ‐ ۳ :
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﯾﻤﺎن۲۳ ‐ ۱۷ :
دﻋﺎی ﻓﯿﺾ۲۵ ‐ ۲۴ :
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۱از ﻃﺮف ﯾﻬﻮدا ،ﻏﻼم ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ و ﺑﺮادر ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺪای ﭘﺪر
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﻣﺤﻔﻮظ ﻫﺴﺘﻨﺪ۲ .رﺣﻤﺖ و ﺳﻼﻣﺘ و ﻣﺤﺒﺖ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ روز
اﻓﺰون ﺑﺎد.

ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه
۳

ای دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻢ درﺑﺎرۀ ﻧﺠﺎﺗ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ در آن ﺷﺮﯾ

ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ از اﯾﻤﺎﻧ
۴

ﮐﻪ ﺧﺪا ﯾﺒﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﻮد ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،دﻓﺎع ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .زﯾﺮا ﻋﺪه ای
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺧﺪا ﻧﺎﺷﻨﺎس ،ﻓﯿﺾ ﺧﺪای ﻣﺎ را ﺑﻬﺎﻧﻪ ای
ﺑﺮای ﻓﺴﺎد اﺧﻼق ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨﺪ و ﯾﺎﻧﻪ ﻣﻮﻻ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﯿ را ﻣﻨﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺤﻮﻣﯿﺖ آن ﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﮐﺮده ﺑﻮد و آن اﻣﺮوز واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۵اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺧﻮب ﻣ داﻧﯿﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎدآور ﺷﻮم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
وﺟﻮد آﻧﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد ،ﺑﻌﺪﻫﺎ آن ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ اﯾﻤﺎن
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ۶ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪا ﻓﺮﺷﺘﺎﻧ را ﮐﻪ ﻣﻘﺎم واﻻی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﺮدﻧﺪ
و ﻣﺎن اﺻﻠ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻇﻠﻤﺖ و در زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی اﺑﺪی ﻧﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﺎ در روز داوری ﻣﺤﻮم ﺷﻮﻧﺪ۷ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺪوم و ﻏﻤﻮره و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺠﺎور
آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﻨﺴ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺒﺮت در
آﺗﺶ ﺟﺎوداﻧ ﻣﺠﺎزات ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۸وﺿ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻫﻢ اﻣﺮوز ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ .رؤﯾﺎﻫﺎ و ﺧﻮاﺑﻬﺎﯾ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ
آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺪن ﻫﺎی ﺷﺎن وادار ﻣﮐﻨﺪ .ﻫﯿ ﯾ از ﻣﺮاﺟ ﻗﺪرت را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ و
ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﻤﺎوی را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ۹ .ﺣﺎل آﻧﻪ ﺣﺘ ﻣﯿﺎﺋﯿﻞ ،رﺋﯿﺲ ﻓﺮﺷﺘﺎن ،وﻗﺘ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺴﺪ ﻣﻮﺳ ﺑﺎ اﺑﻠﯿﺲ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﮐﺮد ،ﺟﺮأت ﻧﺪاﺷﺖ او را ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﺤﻮم ﺳﺎزد،
ﺑﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﺪ۱۰ «.وﻟ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص اﻣﺮوز ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
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ﻧﻤ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﺑ ﺣﺮﻣﺘ ﻣﮐﻨﻨﺪ و آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎت از روی ﻏﺮﯾﺰه درک
ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻼﮐﺖ آن ﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد۱۱ .وای ﺑﻪ ﺣﺎل آن ﻫﺎ ،زﯾﺮا ﻫﻤﺎن
راﻫ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ »ﻗﺎﺋﻦ« ﭘﯿﻤﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑِﻠﻌﺎم« ﺑﺮای ﺳﻮد ﺧﻮد راه ﻏﻠﻂ را
دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻗﻮرح« ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺳ ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮد ،ﯾﺎﻏ ﺷﺪه و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
۱۲

اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ ﺷﻤﺎ را آﻟﻮده ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﺑ ﺷﺮﻣ ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻣ ﻧﻮﺷﻨﺪ

و ﻓﻘﻂ در ﻓﺮ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ اﺑﺮ ﻫﺎی ﺑ ﺑﺎراﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد راﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
درﺧﺘﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﯿ ﻓﺼﻠ ﻣﯿﻮه ﻧﻤ دﻫﻨﺪ و از رﯾﺸﻪ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮده اﻧﺪ.
۱۳

آن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮاج ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺑﺤﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻋﻤﺎل ﺷﺮم آور ﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻒ ﻫﺎی ﮐﺜﯿﻔ ﻇﺎﻫﺮ

ﻣ ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺳﺮﮔﺮداﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾ دوزخ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ در اﻧﺘﻈﺎر آﻧﻬﺎﺳﺖ.
۱۴

»ﺧﻨﻮخ« ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻌﺪ از آدم ﺑﻮد ،ﭘﯿﺸﻮﯾ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ده ﻫﺎ

ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﻮد ﻣ آﯾﺪ

۱۵

ﺗﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ آدﻣﯿﺎن داوری ﮐﻨﺪ و اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺷﺮﯾﺮی را

ﮐﻪ از روی ﺷﺮارت ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺮﯾﺮاﻧﻪ زده اﻧﺪ و ﻫﻤﮥ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺨﺘ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎران
ﺧﺪا ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺮﺿﺪ ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﺤﻮم ﺳﺎزد۱۶ «.اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻏُﺮ ﻏُﺮ و
ﺷﺎﯾﺖ ﮐﺮده و از ﺷﻬﻮات ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﺮوی ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﻠﻤﺎت ﭼﺎﭘﻠﻮﺳ از دﻫﺎن ﺷﺎن
ﺟﺎری اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺳﻮد و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺧﻮد از دﯾﺮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

اﺧﻄﺎر و اواﻣﺮ
۱۷و اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ای ﻋﺰﯾﺰان ،ﺳﺨﻨﺎﻧ را ﮐﻪ رﺳﻮﻻن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ۱۸ .زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﺎم آﺧﺮ اﺷﺨﺎﺻ ﻣ آﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و
اﯾﻤﺎن ﺗﺎن را ﻣﺴﺨﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻓﻘﻂ از ﺷﻬﻮات ﺷﺮﯾﺮاﻧﮥ ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
۱۹اﯾﺸﺎن ﻣﺮدﻣﺎﻧ ﻧﻔﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣ اﻧﺪازﻧﺪ و از روح ﺧﺪا ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ۲۰ .ای
ﻋﺰﯾﺰان ،در اﯾﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺪس ﺗﺎن ،ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در آن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ
روح اﻟﻘﺪس دﻋﺎ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۲۱ ،و ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ او در
رﺣﻤﺖ ﺧﻮد زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺧﻮد را در ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﻧﻪ دارﯾﺪ.
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۲۲ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺷ و ﺗﺮدﯾﺪ دارﻧﺪ ،دﻟﺴﻮز ﺑﺎﺷﯿﺪ۲۳ .ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ
ﺑﯿﺮون آورﯾﺪ و ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺮان ﻫﻢ دﻟﺴﻮز ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻢ از آﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ
ﺣﺘ از ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﻮات ﮔﻨﺎه آﻟﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

دﻋﺎی ﺷﺮﮔﺰاری
۲۴

اﮐﻨﻮن ﺑﺮ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را از ﻟﻐﺰش ﻧﺎه دارد و ﺷﻤﺎ را ﺑ ﻋﯿﺐ و ﺷﺎدﻣﺎن

در ﭘﯿﺸﺎه ﺟﻼل ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ،

۲۵

ﯾﻌﻨ ﺑﺮ ﺧﺪای ﯾﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ ،ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ ،ﻗﻮت و ﻗﺪرت ﺑﺎد ،از ازل ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز و از
اﻣﺮوز ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ،آﻣﯿﻦ.

ﺳﻮال دارﯾﺪ؟ ☎ +1 807.700.6090
 © afghanbibles.orgدری ۲۰۰۸
Copyrighted material not for reprint/publishing purposes.

