رﺳﺎﻟﮥ دوم ﭘﻮﻟُﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﯿﺎن
ﻣﻌﺮﻓ رﺳﺎﻟﻪ
ﭘﻮﻟُﺲ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﻣﮥ اول ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﯿﺎن ،در ﻣﻮرد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺟﻬﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎرۀ ﻣﺴﯿ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺮاﻧ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﯾ ﺗﻌﺪاد اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺷﯿﻔﺘﮥ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺛﺎﻧ ﻣﺴﯿ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎر
روزاﻧﻪ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه و زﻧﺪﮔ ﻋﺎﻃﻞ و ﺑﺎﻃﻠ را ﺳﭙﺮی ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﻮﻟُﺲ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ را ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻣ ﺳﺎزد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ از او ،از ﺗﻨﺒﻠ و ﺑﯿﺎری دﺳﺖ ﺑﺸﻨﺪ.
در اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﺳﻼﻣﺘ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در
ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺘ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻓﺼﻞ ۲ ‐ ۱ :۱
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ :ﻓﺼﻞ ۱۲ ‐ ۳ :۱
ﺗﻌﻠﯿﻢ درﺑﺎرۀ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﯿ :ﻓﺼﻞ ۲
ﻧﺼﯿﺤﺖ درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔ ﻣﺴﯿﺤ :ﻓﺼﻞ ۱۵ ‐ ۱ :۳
ﺧﺎﺗﻤﻪ :ﻓﺼﻞ ۱۸ ‐ ۱۶ :۳

۱

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

ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ دارد۲ .از ﻃﺮف ﺧﺪای ﭘﺪر و ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﻪ
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ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.

ﻋﻘﻮﺑﺖ در وﻗﺖ آﻣﺪن ﻣﺴﯿ
۳

ای ﺑﺮادران ،ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪ دارﯾﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎس ﮔﻮﺋﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ
۴

ﮐﻨﯿﻢ؛ زﯾﺮا اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺠﯿﺒ رﺷﺪ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ روز اﻓﺰون اﺳﺖ .ﻣﺎ
در ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮدﺑﺎری و اﯾﻤﺎن ﺗﺎن در ﺗﺤﻤﻞ آزار ﻫﺎ و رﻧﺠﻬﺎ ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﻤﺎ اﻓﺘﺨﺎر
ﻣﮐﻨﯿﻢ.
۵

اﯾﻦ آزار ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا از روی اﻧﺼﺎف داوری ﻣﮐﻨﺪ و ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ

ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن رﻧ ﻣ ﺑﺮﯾﺪ ،ﺑﺸﻮﯾﺪ۶ .ﺧﺪا ﻋﺎدل اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آزار
ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﺪ داد ۷و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ رﻧ و آزار ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ آﺳﻮدﮔ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر در روزی ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺎی ﺧﻮد ۸در آﺗﺸ ﻓﺮوزان
ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ را رد
ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﺪ داد۹ .آﻧﻬﺎ ﺟﺰای ﻫﻼﮐﺖ اﺑﺪی و دوری از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از
ﺟﻼل ﻗﺪرت او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ۱۰ .در آن روزی ﮐﻪ او ﻣ آﯾﺪ ،در ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﻮد ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ و در ﺗﻤﺎم اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰء آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
ﻣﺎ اﯾﻤﺎن آوردﯾﺪ.
۱۱ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﺷﻤﺎ را ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ دﻋﻮت
ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﺪ و ﻫﻤﮥ آرزو ﻫﺎی ﻧﯿﻮی ﺷﻤﺎ را ﺑﺮآورد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ از اﯾﻤﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﻣﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪ۱۲ ،ﺗﺎ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ در وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﺟﻼل ﯾﺎﺑﺪ
و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺾ ﺧﺪای ﻣﺎ و ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺧﺪاوﻧﺪ در او ﺟﻼل ﯾﺎﺑﯿﺪ.
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ﻣﻈﻬﺮ ﺷﺮارت

۲

۱ای ﺑﺮادران ،در ﺑﺎرۀ آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ و ﺟﻤ ﺷﺪن ﻣﺎ ﺑﺎ او ،از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺶ

ﻣﮐﻨﻢ ۲ﻧﺬارﯾﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد رﺳﺎﻟﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﭘﯿﺸﻮﯾ ﺧﻮد
ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﻮش و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺳﺎزد۳ .ﻧﺬارﯾﺪ ﻫﯿ ﮐﺲ
ﺑﻪ ﻫﯿ ﻋﻨﻮاﻧ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ ،زﯾﺮا آن روز ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﻣﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اول ﺷﻮرش ﺑﺰرﮔ ﺑﻪ
ﺿﺪ ﺧﺪا روی دﻫﺪ و ﻣﻈﻬﺮ ﺷﺮارت ـ ﯾﻌﻨ آن ﻣﺮدی ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺮر ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮود ـ ﻇﻬﻮر
۴

ﮐﻨﺪ .او ﺑﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣ ﺷﻮد ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را
ﻣﺎﻓﻮق ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ادﻋﺎی ﺧﺪاﯾ ﻣﮐﻨﺪ.
۵آﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ؟ ۶ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻓﻌﻼ از ﻇﻬﻮر او ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﮐﻨﺪ و ﺗﺎ آن وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﻤﮔﺬارد او
۷

ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد .اﮐﻨﻮن ﺷﺮارت ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ ،وﻟ ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺪرﺗ ﮐﻪ ﻣﺎﻧ آن اﺳﺖ از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﺎر ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد۸ .آﻧﺎه ﻣﻈﻬﺮ ﺷﺮارت ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻋﯿﺴ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ دﻫﺎن ﺧﻮد او را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ و ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﭘﺮ ﺷﻮه ﺧﻮد او را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
۹ﻇﻬﻮر آن ﻣﻈﻬﺮ ﺷﺮارت در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻧﻮاع آﯾﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و
ﻣﻌﺠﺰات ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه

۱۰

و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﺮارﺗ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻢ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﺮاه

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻮن آن ﻫﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ ،ﻗﺒﻮل ﻧﺮدﻧﺪ۱۱ .از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪا آن ﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﯿﺮوی ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻃﻮری در آن ﻫﺎ ﻋﻤﻞ
ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ دروغ اﺳﺖ ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ.

۱۲

و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده اﻧﺪ و

از ﮔﻨﺎه ﻟﺬت ﺑﺮده اﻧﺪ ،ﻣﺤﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪا
۱۳اﻣﺎ ،ای ﺑﺮادران ﻣﺤﺒﻮب در ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪ دارﯾﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮ ﮐﻨﯿﻢ،
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زﯾﺮا ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ اﯾﻤﺎﻧﺪاران در ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ روح اﻟﻘﺪس ﺷﻤﺎ را
ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﺪ و از راه اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﺪ.

۱۴

ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﮋده ای ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺎن

آوردﯾﻢ ،دﻋﻮت ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺷﺮﯾ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

۱۵

ﭘﺲ ای ﺑﺮادران،

اﺳﺘﻮار ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و آن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗ را ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻫﺎً ﯾﺎ ﮐﺘﺒﺎً از ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﯿﺪ ،ﻣﺤﻢ ﻧﺎه دارﯾﺪ.
۱۶

ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ و ﺧﺪای ﭘﺪر ﮐﻪ ﻣﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از راه ﻓﯿﺾ ﻣﺎ را

داﺋﻤﺎً ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده و اﻣﯿﺪ ﻧﯿﻮﯾ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ۱۷ ،ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ
را ﮐﻪ ﻧﯿﻮﺳﺖ ﺑﻮﺋﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ

۳

۱دﯾﺮ اﯾﻨﻪ ،ای ﺑﺮادران ،ﺑﺮای ﻣﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺧﺪا ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﯿﺎن

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ ،در دﯾﺮ ﺟﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد۲ .و دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را از دﺳﺖ ﻣﺮدم
ﺑﺪ اﺧﻼق و ﺑﺪﮐﺎر ﺧﻼص ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﭘﯿﺎم اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ.
۳

اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ .او ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد و از آن ﺷﺮﯾﺮ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

۴

ﻣﺎ ،در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ دارﯾﻢ ﮐﻪ اواﻣﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ آورﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
۵

ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد .ﺧﺪاوﻧﺪ دل ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا و ﺑﺮدﺑﺎری ﻣﺴﯿ ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.

ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
۶ای ﺑﺮادران ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻣ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺑﺮادری ﮐﻪ ﺗﻨﺒﻠ
ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﺎ داده اﯾﻢ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﮐﻨﺪ ،دوری ﮐﻨﯿﺪ۷ .زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺧﻮب ﻣ داﻧﯿﺪ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﯿﺮﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﯿﺪ ،ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎر ﻧﺒﻮدﯾﻢ۸ ،ﻧﺎن ﻫﯿ ﮐﺲ
را ﻣﻔﺖ ﻧﺨﻮردﯾﻢ ،ﺑﻠﻪ ﺷﺐ و روز ﺑﺮای ﺧﺮچ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ و زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ
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۹

ﻫﯿ ﮐﺲ ﺑﺎر ﻧﺸﻮﯾﻢ .ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق آن را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ؛ ﺑﻠﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺳﺮﻣﺸﻘ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ.

۱۰

ﺣﺘ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ

ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺣﻖ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻫﻢ ﻧﺪارد.

۱۱

زﯾﺮا ﻣ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﮐﻪ ﺗﻨﺒﻠ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻮض اﯾﻨﻪ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،در ﮐﺎر دﯾﺮان دﺧﺎﻟﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

۱۲

ﺑﻪ ﻧﺎم

ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ در آراﻣ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻧ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
۱۳

اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ای ﺑﺮادران ،از ﻧﯿ ﮐﺮدن ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ.

۱۴

اﮔﺮ ﮐﺴ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ

رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﺪ ،ﻣﺮاﻗﺐ او ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﺎ او رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﻮد.
۱۵او را دﺷﻤﻦ ﻧﺸﻤﺎرﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﺑﺮادر ﺑﻪ او اﺧﻄﺎر ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﺧﺎﺗﻤﻪ
۱۶ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﺳﻼﻣﺘ اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼﻣﺘ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﺑﺎ
ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
۱۷ﻣﻦ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮد ﺳﻼم ﻣ رﺳﺎﻧﻢ .اﯾﻦ اﻣﻀﺎء ﻫﺮ رﺳﺎﻟﻪ ای را ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از دﺳﺖ ﺧﻂ ﻣﻦ.
۱۸

ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
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