رﺳﺎﻟﮥ دوم ﯾﻮﺣﻨﺎی رﺳﻮل
۱

۱از ﻃﺮف ﯾ از رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا و ﻓﺮزﻧﺪان او ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ واﻗﻌﺎً آن ﻫﺎ را دوﺳﺖ دارم ،ﺑﻠﻪ ﻫﻤﮥ
۲

آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۳ﺧﺪای ﭘﺪر و ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﭘﺴﺮ او ،ﻓﯿﺾ ،رﺣﻤﺖ و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﮐﺎت ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﺤﺒﺖ
۴وﻗﺘ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻌﻀ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﺎ ﺣﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﯿﻠ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم۵ .و
اﮐﻨﻮن ای ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺧﻮاﻫﺸ از ﺗﻮ دارم و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﺤﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻦ ﺣﻢ ﺗﺎزه ای ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤ دﻫﻢ ،ﺑﻠﻪ
ﻫﻤﺎن ﺣﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ از اول ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ۶ .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از ﻣﺤﺒﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺎم ﺧﺪا زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﻢ .آن ﺣﻤ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از اول
ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺒﺖ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ.
۷ﻓﺮﯾﺒﺎران ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ اﺷﺨﺎﺻ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ در ﺟﺴﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻓﺮﯾﺒﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ!
اﯾﻨﻬﺎ »دﺷﻤﻦ ﻣﺴﯿ «ﻫﺴﺘﻨﺪ! ۸ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزﯾﺪ .ﺑﺮﻋﺲ ،ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ اﺟﺮ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
۹ﻫﺮﮐﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﺴﯿ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﺪ؛ ﺧﺪا ﺑﺎ او ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺴﯿ وﻓﺎدار
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻢ ﺧﺪای ﭘﺪر را دارﻧﺪ و ﻫﻢ ﭘﺴﺮ را۱۰ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ درﺳﺖ را ﻧﯿﺎورد ،او را در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و
ﺣﺘ ﺑﻪ او ﺧﻮش آﻣﺪ ﻫﻢ ﻧﻮﺋﯿﺪ۱۱ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﯾﺪ ،در اﻋﻤﺎل ﺷﺮﯾﺮاﻧﮥ او ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.

ﺧﺎﺗﻤﻪ
۱۲اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،اﻣﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻗﻠﻢ و رﻧ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻧﯿﺎورم و ﺑﻪ ﺟﺎی
آن اﻣﯿﺪوارم ﺷﻤﺎ را ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺒﯿﻨﻢ و روﺑﺮو ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺎد ﺷﻮﯾﻢ۱۳ .ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ ﺳﻼم ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
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