رﺳﺎﻟﮥ دوم ﭘﺘﺮس رﺳﻮل
ﻣﻌﺮﻓ رﺳﺎﻟﻪ
ﭘﻮﻟُﺲ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮد را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی زﯾﺎد ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اوﻟﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ .ﻫﺪف
اﺻﻠ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻏﻠﻂ و ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .راه ﻧﺠﺎت از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
ﻏﻠﻂ ،ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﺻﺤﯿ در ﻣﻮرد ﺧﺪا و ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘ آن
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﺘﮥ ﮐﻪ ﭘِﺘﺮس رﺳﻮل در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن زﯾﺎد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺛﺎﻧ ﻣﺴﯿ
اﺳﺖ .زﯾﺮا در آن زﻣﺎن ﯾ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺴﯿ دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﺴﯿ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﻤ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺣﺘ ﯾ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻫﻼک ﺷﻮد ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﻗﺖ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻓﺼﻞ ۲ ‐ ۱ :۱
دﻋﻮت ﻣﺴﯿﺤ :ﻓﺼﻞ ۱۲ ‐ ۳ :۱
ﻣﻌﻠﻤﺎن دروﻏﯿﻦ :ﻓﺼﻞ ۲
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻬﺎﯾ ﻣﺴﯿ :ﻓﺼﻞ ۳

۱

۱از ﻃﺮف ﺷﻤﻌﻮنِ ﭘِﺘﺮس ،ﻏﻼم و رﺳﻮل ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ از راه ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪای ﻣﺎ و

ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ،اﯾﻤﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻤﺎن ﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ۲ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻤﺎ از ﺧﺪا و

ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﺎدﺗﺮ ﻣ ﺷﻮد ،ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰون ﮔﺮدد.
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ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪا
۳ﻗﺪرت ﺧﺪا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای زﻧﺪﮔ و ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘ ﺿﺮورت دارﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺴ را ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺘﺶ ﺷﺮﯾ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ.
۴ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از وﻋﺪه ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ،ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه و از ﻓﺴﺎدی ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﺴﻤﺎﻧ
۵

اﺳﺖ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺪاﯾ ﺷﺮﯾ و ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،ﺑﺎ ﺳﻌ ﺗﻤﺎم ﺑﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ
۶

اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ،ﺟﻮاﻧﻤﺮدی را ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری ،ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری را ﺑﺎ
۷

ﺑﺮدﺑﺎری ،ﺑﺮدﺑﺎری را ﺑﺎ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳ ،ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳ را ﺑﺎ دوﺳﺘ ﺑﺮادراﻧﻪ و دوﺳﺘ ﺑﺮادراﻧﻪ را ﺑﺎ
ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ۸ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت در ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮد،
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﺋ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﻓﻌﺎل و ﭘﺮ ﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد۹ .وﻟ ﮐﺴ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت
را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻮر و ﻧﺰدﯾ ﺑﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮐﻨﺪ ﭼﻮﻧﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺧﻮد
ﭘﺎک ﺷﺪه اﺳﺖ.
۱۰ﭘﺲ ای ﺑﺮادران ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺰء دﻋﻮت ﺷﺪﮔﺎن و
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻟﻐﺰش ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد۱۱ .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
دﺧﻮل ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ اﺑﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
۱۲ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎورم .اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﻬﺎ را
ﻣ داﻧﯿﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺘ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ۱۳ ،وﻟ ﻣﻦ ﺗﺎ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ﺻﻼح ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﯾﺎدآوری و ﺗﺬﮐﺮ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاﻧﯿﺰاﻧﻢ۱۴ .ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد ،اﯾﻦ ﺧﯿﻤﻪ را ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد۱۵ .ﭘﺲ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﺲ
از ﻣﺮگ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﻤﮥ اوﻗﺎت اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ.
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ﺷﺎﻫﺪان ﺟﻼل ﻣﺴﯿ
۱۶زﯾﺮا وﻗﺘ ﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ و آﻣﺪن او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ از اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻬﺎرت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﻧﺮدﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺰرﮔ ﻣﻠﻮﺗ او را دﯾﺪه اﯾﻢ.
۱۷وﻗﺘ ﺧﺪای ﭘﺪر ﺑﻪ او اﻓﺘﺨﺎر و ﺟﻼل داد ،ﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﯾﻢ و آن زﻣﺎن ﮐﻪ از ﺟﻼل
ﺧﺪاوﻧﺪی ﺻﺪاﯾ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺴﺖ ﭘﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ،از او ﺧﺸﻨﻮدم« ،ﻣﺎ آﻧﺠﺎ
ﺑﻮدﯾﻢ.

۱۸

ﺑﻠ ،ﻣﺎ وﻗﺘ ﺑﺎ او ﺑﺮ روی ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺑﻮدﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺻﺪای آﺳﻤﺎﻧ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ.

۱۹اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﮐﻼم اﻧﺒﯿﺎء را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻼم اﻧﺒﯿﺎء ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاﻏ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾ ﺗﺎرﯾ ﻣ درﺧﺸﺪ ﺗﺎ ﺳﭙﯿﺪه ﺑﺪﻣﺪ و
ﺳﺘﺎرۀ ﺻﺒ ﻃﻠﻮع ﮐﺮده ،دل ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را روﺷﻦ ﮔﺮداﻧﺪ۲۰ .اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﯾﺎد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ.

۲۱

زﯾﺮا

ﻫﯿ ﭘﯿﺸﻮﺋ از روی ﻧﻘﺸﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﮥ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻪ ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
روح اﻟﻘﺪس ،ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

اﻧﺒﯿﺎء و ﻣﻌﻠﻤﺎن دروﻏﯿﻦ

۲

۱اﻣﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎی راﺳﺘﯿﻦ ،اﻧﺒﯿﺎی دروﻏﯿﻦ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن

ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ دروﻏﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .آن ﻫﺎ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻏﻠﻂ و زﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و ﻫﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪی را ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪ ،اﻧﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻼی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد۲ .ﻋﺪۀ زﯾﺎدی ،آن ﻫﺎ و راه ﻫﺎی ﻫﺮزۀ آن ﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﺸﺎن ،راه ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮرد ﺑ ﺣﺮﻣﺘ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ۳ .از روی ﻃﻤ و ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺟﻌﻠ
ﺧﻮد ،ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ ،ﺟﺰاﯾ ﮐﻪ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد در
اﻧﺘﻈﺎر آن ﻫﺎ و ﻫﻼﮐﺖ در ﮐﻤﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
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۴

ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻓﺮﺷﺘﺎﻧ را ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﻨﺒﯿﻪ رﻫﺎ ﻧﺮد ،ﺑﻠﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
۵

ﮔﻮدال ﻫﺎی ﺗﺎرﯾ دوزخ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای داوری ﻧﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺪا ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻧﯿﺎی
ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﺪون ﺟﺰا ﻧﺬاﺷﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺮ دﻧﯿﺎی ﺑﺪﮐﺎران ﺳﯿﻞ ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت
۶

ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻧﻮح ،آن رﺳﻮل راﺳﺘ و درﺳﺘ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ دﯾﺮ ﺑﻮد .ﺧﺪا ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺪوم و ﻏﻤﻮره را
ﻣﺤﻮم و وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای آدﻣﯿﺎن دﯾﺮ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﮔﻨﺎه زﻧﺪﮔ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﺒﺮﺗ ﺑﺎﺷﺪ۷ .ﺧﺪا ﻟﻮط را ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻋﺎدل ﺑﻮد و از رﻓﺘﺎر ﻫﺮزۀ ﺷﺮﯾﺮان رﻧ ﻣ ﺑﺮد ،رﻫﺎ
ﺳﺎﺧﺖ۸ .زﯾﺮا آن ﻣﺮد ﻋﺎدل ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮد ،ﻫﻤﻪ روزه اﻋﻤﺎل زﺷﺘ را ﻣ دﯾﺪ و
ﻣ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﭘﺎﮐﺶ را ﻋﺬاب ﻣ داد۹ .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣ داﻧﺪ ﭼﻄﻮر
ﻋﺎدﻻن را از وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و ﭼﻮﻧﻪ ﺷﺮﯾﺮان را ﺗﺎ روز داوری ﺗﺤﺖ ﻋﻘﻮﺑﺖ
ﻧﻬﺪارد۱۰ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺷﻬﻮات زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺎک ﺳﭙﺮده اﻧﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪرﺗ
را ﺧﻮار ﻣ ﺷﻤﺎرﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ دروﻏﯿﻦ ،ﺑ ﺑﺎک و ﺧﻮدﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿ ﺣﺮﻣﺘ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات آﺳﻤﺎﻧ ﻧﺸﺎن
ﻧﻤ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮﻋﺲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻫﺎﻧﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۱۱ .ﺣﺘ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ دروﻏﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر
ﻗﻮﯾﺘﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات آﺳﻤﺎﻧ را در ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺪ زﺑﺎﻧ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤ ﺳﺎزﻧﺪ۱۲ .اﻣﺎ
اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸ و ﺑ ﻓﻬﻢ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﮔﺮدﻧﺪ
و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﺑ ﺣﺮﻣﺘ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤ ﻓﻬﻤﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺜﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ ﻧﺎﺑﻮد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ۱۳ .و در ﻋﻮض ﺑﺪی ﮐﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺪی ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ .ﺧﻮﺷ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
روز روﺷﻦ ﺷﻬﻮات ﻧﻔﺴﺎﻧ ﺧﻮد را ارﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻟﻪ ﻫﺎ و زﺧﻤﻬﺎی ﮔﻨﺪﯾﺪۀ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و وﻗﺘ ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺷﻤﺎ ﻣ آﯾﻨﺪ ،از اﯾﻨﻪ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ داده اﻧﺪ ،ﻟﺬت
ﻣ ﺑﺮﻧﺪ۱۴ .آن ﻫﺎ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﯿ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ و اﺷﺘﻬﺎی آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﻨﺎه
ﺳﯿﺮی ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .آن ﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در اﯾﻤﺎن ﻗﻮی ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻏﻮا ﺑﻪ دام ﺧﻮد
ﻣ اﻧﺪازﻧﺪ .دل ﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﺎ ﻃﻤ و ﺣﺴﺎدت ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و زﯾﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۵ .راه راﺳﺖ
را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه اﻧﺪ ،از راﻫ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ »ﺑِﻠﻌﺎم« ﭘﺴﺮ ﺑﺼﻮر در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﺴ ﮐﻪ
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

۱۶

اﻣﺎ او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻼﻓﺎری ﺧﻮد ﻣﻼﻣﺖ

ﭘﻮﻟ را ﮐﻪ ﻣﺰد ﺧﻼﻓﺎری اش ﺑﻮد ،دوﺳﺖ ﻣ داﺷﺖ.

ﺷﺪ ،زﯾﺮا اﻻغ زﺑﺎن ﺑﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﺻﺪای اﻧﺴﺎن ﺗﻠﻢ ﮐﺮد و اﻋﻤﺎل دﯾﻮاﻧﻪ وار آن ﻧﺒ را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺳﺎﺧﺖ.
۱۷اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﯿﺪه و ﯾﺎ اﺑﺮ ﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺑﺎدﻫﺎی ﻃﻮﻓﺎن راﻧﺪه
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎرﯾ ﻏﻠﯿﻆ دوزخ در اﻧﺘﻈﺎر آﻧﻬﺎﺳﺖ.

۱۸

ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺒﺮآﻣﯿﺰ و اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣ آورﻧﺪ

و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻌﻤﮥ ﺷﻬﻮات ﺟﺴﻤﺎﻧ و ﻫﺮزﮔ ،ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻧﻮ از ﯾ زﻧﺪﮔ ﻏﻠﻂ و ﮔﻨﺎه آﻟﻮد
ﻓﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺪام ﻣ اﻧﺪازﻧﺪ.

۱۹

ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﻋﺪۀ آزادی ﻣ دﻫﻨﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎن ﺑﺮدﮔﺎن ﻓﺴﺎد

ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا آدﻣ ﺑﺮدۀ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻣﻐﻠﻮب ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ۲۰ .آﻧﻬﺎ ﯾﺒﺎر از راه
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ،از ﻧﺎﭘﺎﮐ ﻫﺎی اﯾﻦ دﻧﯿﺎ دﺳﺖ ﺷﺴﺘﻨﺪ وﻟ اﮔﺮ ﺑﺎر
دﯾﺮ آن ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﻣﻐﻠﻮب ﻧﺎﭘﺎﮐ ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺎﻟﺖ آﺧﺮ آن ﻫﺎ از اول ﺷﺎن ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۲۱ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ راه ﻋﺪاﻟﺖ را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و از آن ﺣﻢ
ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪ ،روی ﺑﺮداﻧﻨﺪ۲۲ .آﻧﭽﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ واﻗ ﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺜَﻞ
راﺳﺖ اﺳﺖ» :ﺳ ﺑﻄﺮف آﻧﭽﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻣﮔﺮدد «.و »ﺧﻮﮐ ﮐﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻏﻠﺘﯿﺪن در ﮔﻞ ﺑﺎز ﻣﮔﺮدد«.

وﻋﺪۀ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﯿ

۳

۱ای ﻋﺰﯾﺰان ،اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ رﺳﺎﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ .در ﻫﺮ دو رﺳﺎﻟﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدم

ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻓﺎر ﭘﺎک ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاﻧﯿﺰم۲ .ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺨﻨﺎﻧ را ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﻣﻘﺪس

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ و ﺣﻤ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ رﺳﻮﻻن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داد ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎورم۳ .ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﺎم آﺧﺮ اﺷﺨﺎص ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺨﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮن ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻬﻮات ﭘﻠﯿﺪ ﺧﻮد زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ و
۴ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :آن ﮐﺴ ﮐﻪ وﻋﺪه داد ﮐﻪ ﻣ آﯾﺪ ،ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ ﻣﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ
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۵

ﭼﯿﺰ ﻫﻨﻮز ﻫﻤﺎن ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺧﻠﻘﺖ دﻧﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ!« آن ﻫﺎ ﻋﻤﺪاً اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮد و آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ و زﻣﯿﻦ از آب ﺳﺎﺧﺘﻪ
۶

ﺷﺪ و وﺟﻮدش ﺑﻪ آب ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ آب ﺑﻮد ﯾﻌﻨ آب ﺳﯿﻞ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﮐﻬﻦ وﯾﺮان ﺷﺪ.
۷

اﻣﺎ اﯾﻦ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﯿﻨ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻫﻤﺎن ﮐﻼم ﺧﺪا ﻧﻬﺪاﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ در

روزی ﮐﻪ ﺑﺪﮐﺎران داوری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰای ﺧﻮد ﯾﻌﻨ ﻫﻼﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ آﺗﺶ ﻧﺎﺑﻮد
ﺷﻮد.
۸

اﻣﺎ ای ﻋﺰﯾﺰان ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﺷﻤﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾ روز ﻣﺜﻞ ﻫﺰار ﺳﺎل و

ﻫﺰار ﺳﺎل ﻣﺜﻞ ﯾ روز ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۹ .ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ وﻋﺪه داده اﺳﺖ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﻀ ﻫﺎ
ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ دﯾﺮ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ،ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺴ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد
ﺑﻠﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
۱۰

روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ دزد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .در آن روز آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺮﭼﻪ در آن اﺳﺖ ،ذوب
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ۱۱ .ﺣﺎل ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﭼﻘﺪر ﭘﺎک و ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ! ۱۲در اﻧﺘﻈﺎر روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻃﻮری ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن روز
زودﺗﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،آن روزی ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﺣﺮارت آن
ذوب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

۱۳

اﻣﺎ ﺧﺪا آﺳﻤﺎن ﻫﺎی ﻧﻮ و زﻣﯿﻨ ﻧﻮ وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﻋﺪاﻟﺖ

ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎ در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
۱۴ﭘﺲ ای دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ،ﭼﻮن در اﻧﺘﻈﺎر آن روز ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﻨﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﺷﻤﺎ را در آن روز ﺑﺎ رﻓﺘﺎری ﺻﻠ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﭘﺎک و ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﯿﺎﺑﺪ۱۵ .ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺒﺮ و
ﺣﻮﺻﻠﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ ﭘﻮﻟُﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺣﻤﺘ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ۱۶ .او در ﺗﻤﺎم رﺳﺎﻻت ﺧﻮد درﺑﺎرۀ اﯾﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﮔﺎﻫ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﺷﻮاری ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﺎدان و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار از آن ﻫﺎ
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻏﻠﻂ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی دﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ راه
ﻫﻼﮐﺖ را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ.
۱۷اﻣﺎ ای ﻋﺰﯾﺰان ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را ﻣ داﻧﯿﺪ ﭘﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻏﻠﻂ
ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺮﯾﺮ ،ﮔﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ و از ﺟﺎﯾﺎه اﻣﻦ ﺧﻮد ﺳﻘﻮط ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۱۸ .ﺑﻠﻪ در ﻓﯿﺾ و ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ داﯾﻤﺎً رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺟﻼل ﺑﺮ او ﺑﺎد ،از ﺣﺎل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ،
آﻣﯿﻦ.
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