رﺳﺎﻟﮥ دوم ﭘﻮﻟُﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس
ﻣﻌﺮﻓ رﺳﺎﻟﻪ
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﭘﻮﻟُﺲ رﺳﻮل در زﻣﺎﻧﯿﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ ﺟﺮم
ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮدن اﻧﺠﯿﻞ زﻧﺪاﻧ ﺷﺪه ﺑﻮد .او ﻣ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﺮ و ﯾﺎ زود ﺑﻪ زﻧﺪﮔ او در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﭘﺲ او اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ را دارد ﺑﻪ ﻫﻤﺎر و ﻣﻌﺎون ﺟﻮان
ﺧﻮد ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ.
ﭘﻮﻟُﺲ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﺎه ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دروغ اﺳﺖ ﺳﺎزش
ﻧﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﻼت ،ﺻﺮف ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﺷﺎﻫﺪ وﻓﺎدار ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ،
ﺧﺒﺮ ﺧﻮش و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ و وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺒﺸﺮ ﺑﺎ
ﺻﺪاﻗﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .او در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﻮد را ﺑﺤﯿﺚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ روی او ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﻼت اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﺮده و ﻫﺮﮔﺰ از ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺤﺮاف ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن او اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ
دارد ﮐﻪ ﺣﺘ ﻣﺮگ ﻫﻢ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺣﻘﯿﻘ او ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻓﺼﻞ ۲ ‐ ۱ :۱
ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﻧﺼﯿﺤﺖ :ﻓﺼﻞ ۱۳ :۲ ‐ ۳ :۱
ﻣﺸﻮرت و ﻫﻮﺷﺪار :ﻓﺼﻞ ۵ :۴ ‐ ۱۴ :۲
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﭘﻮﻟُﺲ :ﻓﺼﻞ ۱۸ ‐ ۶ :۴
ﺧﺎﺗﻤﻪ :ﻓﺼﻞ ۲۲ ‐ ۱۹ :۴

۱

۱

از ﻃﺮف ﭘﻮﻟُﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا رﺳﻮل ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ اﺳﺖ و ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔ ای را
۲

ﮐﻪ در ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮد ،اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮔﺮدد .از

ﻃﺮف ﺧﺪای ﭘﺪر و ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻓﯿﺾ و رﺣﻤﺖ و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎد.

ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس و وﻇﯿﻔﮥ او
۳ﺧﺪاﺋ را ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺪادم ﺑﺎ وﺟﺪاﻧ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﻨﻢ ،ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﯾﻢ .ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻗﺘ
در ﺷﺐ و روز ﺗﻮ را در دﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺎد ﻣ آورم ،ﺧﺪا را ﺷﺮ ﻣﮐﻨﻢ۴ .وﻗﺘ اﺷ ﻫﺎی ﺗﻮ را
ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣ آورم ،آرزو ﻣﮐﻨﻢ ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾﺪار ﺗﻮ ﺧﻮﺷ ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد۵ .اﯾﻤﺎن ﺑ رﯾﺎی ﺗﻮ
را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣ آورم ،ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن اﯾﻤﺎﻧ ﮐﻪ اول ﻣﺎدر ﮐﻼن ﺗﻮ »ﻟﻮﺋﯿﺲ« و ﻣﺎدرت »اﻓﻨﯿ«
داﺷﺖ و اﮐﻨﻮن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺗﻮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ۶ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ در وﻗﺘ ﮐﻪ ﺗﻮ را دﺳﺘﺬاری
ﮐﺮدم ،ﻋﻄﯿﮥ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺷﺪ .ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﻋﻄﯿﻪ را ﺑﯿﺎد ﺗﻮ ﺑﯿﺎورم ﺗﺎ آن را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﻌﻠﻪ ور
۷

ﻧﺎه داری ،زﯾﺮا روﺣ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﺎ را ﺗﺮﺳﺎن ﻧﻤ ﺳﺎزد ،ﺑﻠﻪ روح او ﻣﺎ را از
ﻗﺪرت و ﻣﺤﺒﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری ﭘﺮ ﻣﮐﻨﺪ.
۸ﭘﺲ ،از ﺷﻬﺎدت دادن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﯾﺎ از راﺑﻄﮥ ﺧﻮدت ﺑﺎ ﻣﻦ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او زﻧﺪاﻧ ﻫﺴﺘﻢ
ﺧﺠﻞ ﻧﺒﺎش ،ﺑﻠﻪ در رﻧ و زﺣﻤﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻗﺪرﺗ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ،ﺷﺮﯾ ﺑﺎش۹ .ﺧﺪا ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت داد و ﺑﻪ ﯾ زﻧﺪﮔ ﭘﺎک و ﻣﻘﺪس دﻋﻮت ﮐﺮد و اﯾﻦ
در اﺛﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﮥ ﺧﻮد ﺧﺪا و ﻓﯿﻀ اﺳﺖ ﮐﻪ او از ازل در ﺷﺨﺺ
ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد۱۰ .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻓﯿﺾ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻇﻬﻮر ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﺎ
ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ آﺷﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻣﺮگ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و زﻧﺪﮔ ای ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آﺷﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
۱۱ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ در اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺠﯿﻞ واﻋﻆ ،رﺳﻮل و ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﺷﻢ۱۲ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎم رﻧﺠﻬﺎ را
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣ ﺷﻮم ،اﻣﺎ از آن ﺧﺠﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ زﯾﺮا ﻣ داﻧﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ اﯾﻤﺎن آورده ام و ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ او

ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ روز آﺧﺮ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ،ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.

۱۳

ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺻﺤﯿﺤ را ﮐﻪ از ﻣﻦ

ﺷﻨﯿﺪه ای ،ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺒﺘ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﺪه

۱۴

و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ

روح اﻟﻘﺪس ﮐﻪ در ﻣﺎ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮد ،آن ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﻮﺋ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻔﻆ ﮐﻦ.
۱۵ﺧﺒﺮ داری ﮐﻪ در اﯾﺎﻟﺖ آﺳﯿﺎ ﻫﻤﻪ از ﺟﻤﻠﻪ »ﻓﯿﺠِﻠﺲ« و »ﻫﺮﻣﻮﺟِﻨﺲ« ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ.
۱۶

ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ »اﻧ ﺳ ﻓﻮرس« ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ زﯾﺮا او ﻧﯿﺮوی ﺗﺎزه ای ﺑﻪ ﻣﻦ

ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .او از اﯾﻨﻪ ﻣﻦ زﻧﺪاﻧ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺧﺠﻞ ﻧﺒﻮد۱۷ .ﺑﻠﻪ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ »روم« رﺳﯿﺪ ،در
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻦ زﺣﻤﺖ زﯾﺎدی ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

۱۸

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ در روز ﺑﺰرگ ،او

از دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺖ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻣ داﻧ ﮐﻪ او در »اﻓﺴﺲ« ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﮐﺮد.

ﻋﺴﺮ ﻧﯿﻮی ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ

۲

۱و اﻣﺎ ﺗﻮ ،ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﺑﺎ ﻓﯿﻀ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ اﺳﺖ ﻗﻮی ﺑﺎش ۲و ﺳﺨﻨﺎﻧ را ﮐﻪ در

ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻫﺪان ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪه ای ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﺴﭙﺎر ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺮان
ﺑﺎﺷﻨﺪ۳ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺴﺮ ﺧﻮب ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘ ﻫﺎ ﺑﺎش۴ .ﻫﯿ ﻋﺴﺮ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﺎر
اﻣﻮر ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺪف او ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺶ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۵ .ورزﺷﺎری ﮐﻪ در
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰه را ﺑﺒﺮد ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن را ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ۶ .دﻫﻘﺎﻧ
ﮐﻪ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺛﻤﺮۀ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد۷ .در آﻧﭽﻪ
ﻣﮔﻮﯾﻢ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻦ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا ﻗﺎدر ﻣ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻔﻬﻤ.
۸ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ را ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﮔﺸﺖ و از ﻧﺴﻞ داود ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ،اﻧﺠﯿﻠ ﮐﻪ
ﻣﻦ اﻋﻼم ﻣﮐﻨﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ۹و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ رﻧ و زﺣﻤﺖ ﻣ ﺑﯿﻨﻢ و ﺣﺘ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ
ﺟﻨﺎﯾﺘﺎر در زﻧﺠﯿﺮم .اﻣﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا در زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد۱۰ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺗﺤﻤﻞ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺠﺎﺗ را ﮐﻪ در ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻼل اﺑﺪی

آن ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.

۱۱

اﯾﻦ ﺳﺨﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ:

»اﮔﺮ ﺑﺎ او ﻣﺮدﯾﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ او ﺧﻮاﻫﯿﻢ زﯾﺴﺖ۱۲ .اﮔﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ او ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد .اﮔﺮ او را اﻧﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،او ﻫﻢ ﻣﺎ را اﻧﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد۱۳ ،وﻟ اﮔﺮ ﺑ وﻓﺎﯾ ﮐﻨﯿﻢ ،او وﻓﺎدار
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا او ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را اﻧﺎر ﮐﻨﺪ«.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎدم ﭘﺴﻨﺪﯾﺪۀ ﺧﺪا
۱۴

اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻦ و در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻣﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ از ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻠﻤﺎت

دﺳﺖ ﺑﺸﻨﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻮﺷ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻤﺮاﻫ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ۱۵ .ﻣﻨﺘﻬﺎی ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﻦ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ از ﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﺠﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﯿﺎم ﺣﻘﯿﻘﺖ
را ﺑﻪ درﺳﺘ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎﺷ۱۶ .از ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت زﺷﺖ و ﺑ ﻣﻌﻨ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدم را روز ﺑﻪ روز از ﺧﺪا دور ﻣ ﺳﺎزد ،دوری ﮐﻦ۱۷ .ﺣﺮف اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﺮض ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ »ﻫﯿﻤﻨﺎﯾﻮس« و »ﻓﯿﻠﯿﺘُﺲ« ۱۸ﮐﻪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻤﺮاه
ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﺎن ﻋﺪه ای را
از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ۱۹ .اﻣﺎ ،ﺗﻬﺪاب ﻣﺤﻤ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﻬﺎده ،اﺳﺘﻮار و ﻗﺎﯾﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺮ آن
ﻧﻘﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺧﻮد را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﺪ« و »ﻫﺮﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ زﺑﺎن آورد ،ﺷﺮارت را ﺗﺮک
ﮐﻨﺪ«.
۲۰در ﯾ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺰرگ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻇﺮوف ﻃﻼﯾ و ﻧﻘﺮه ای ،ﻇﺮوف ﭼﻮﺑ و ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﻫﻢ وﺟﻮد
دارد .ﺑﻌﻀ از آن ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀ در ﻣﻮارد ﻣﻌﻤﻮﻟ روزﻣﺮه اﺳﺘﻔﺎده
ﻣ ﺷﻮد۲۱ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﺧﻮد را از اﯾﻦ آﻟﻮدﮔ ﻫﺎ ﭘﺎک ﺳﺎزد ،ﻇﺮﻓ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺼﺪ ﺧﺎص
ﺑﻪﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد ﻣﻘﺪس و ﻣﻔﯿﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎر ﻧﯿﻮ آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۲۲از ﺷﻬﻮاﺗ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﺟﻮاﻧ اﺳﺖ ﺑﺮﯾﺰ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﺒ ﭘﺎک ﺑﻪ

ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،اﯾﻤﺎن ،ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ را دﻧﺒﺎل ﮐﻦ.
ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ و ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ،زﯾﺮا ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰاع ﻣ اﻧﺠﺎﻣﺪ.

۲۳

ﺑﻪ

۲۴

ﺧﺎدم

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺰاع ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻣﻌﻠﻤ ﺗﻮاﻧﺎ و در ﺳﺨﺘ ﻫﺎ ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ
۲۵

و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ اﺻﻼح ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪا اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ

را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.

۲۶

ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و از دام اﺑﻠﯿﺲ ،ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ

اﻃﺎﻋﺖ ارادۀ ﺧﻮﯾﺶ وادار ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ.

اﯾﺎم آﺧﺮ

۳

۱اﯾﻦ را ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ در اﯾﺎم آﺧﺮ روزﮔﺎر ﺳﺨﺘ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ۲زﯾﺮا آدﻣﯿﺎن ،ﺧﻮدﺧﻮاه و

ﭘﻮل ﭘﺮﺳﺖ و ﻻﻓﺰن و ﻣﻐﺮور و ﺗﻬﻤﺘﺰن و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ،ﻧﺎﺳﭙﺎس ،ﻧﺎﭘﺎک۳ ،ﺑ ﻋﺎﻃﻔﻪ،
ﺑ رﺣﻢ ،ﻏﯿﺒﺘﺮ ،ﻧﺎﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر ،درﻧﺪه ﺧﻮ ،دﺷﻤﻨﺎن ﻧﯿ۴ ،ﺧﯿﺎﻧﺘﺎر ،ﻇﺎﻟﻢ و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
۵

و ﻋﯿﺎﺷ را ﺑﯿﺶ از ﺧﺪا دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻇﺎﻫﺮاً ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ،وﻟ ﻗﺪرت آن را اﻧﺎر
۶

ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از اﯾﻦ اﺷﺨﺎص دوری ﮐﻦ .زﯾﺮا ﺑﻌﻀ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ راه ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ و زﻧﺎن ﮐﻢ
ﻋﻘﻠ را ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﺎر ﮔﻨﺎه ﺷﺎﻧﻪ ﺧﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ و دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻤﺎﯾﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻨ
ﻣ آورﻧﺪ۷ .اﯾﻦ زﻧﺎن داﯾﻤﺎً ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻮ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ،وﻟ ﻫﯿ وﻗﺖ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را درک ﮐﻨﻨﺪ.
۸

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ »ﯾﻨﯿﺲ« و »ﯾﻤﺒﺮﯾﺲ« ﺑﺎ ﻣﻮﺳ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ
۹

ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ .اﻓﺎر ﺷﺎن ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه و در اﯾﻤﺎن ﻧﺎﮐﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺣﻤﺎﻗﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﺷﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ »ﯾﻨﯿﺲ« و
»ﯾﻤﺒﺮﯾﺲ« ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪ.

آﺧﺮﯾﻦ اواﻣﺮ
۱۰اﻣﺎ ﺗﻮ ،از ﺗﻌﻠﯿﻢ و رﻓﺘﺎر و ﻫﺪف ﻣﻦ در زﻧﺪﮔ آﮔﺎه ﻫﺴﺘ و اﯾﻤﺎن ،ﺑﺮدﺑﺎری ،ﻣﺤﺒﺖ و
ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺮا دﯾﺪه ۱۱و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ رﻧ و آزاری را ﮐﻪ در »اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ« و »اﯾﻘﻮﻧﯿﻪ« و »ﻟﺴﺘﺮه« دﯾﺪم

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدی و ﻣ داﻧ ﭼﻪ آزار ﻫﺎﯾ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ و ﭼﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ رﻫﺎﯾ
ﺑﺨﺸﯿﺪ.

۱۲

ﺑﻠ ،ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ زﻧﺪﮔ ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ای

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،رﻧ و آزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ.

۱۳

اﻣﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺮﯾﺮ و ﺷﯿﺎد از ﺑﺪ ،ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .آن ﻫﺎ

دﯾﺮان را ﻓﺮﯾﺐ ﻣ دﻫﻨﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻓﺮﯾﺐ ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ.

۱۴

و اﻣﺎ ﺗﻮ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ای و ﺑﻪ آن

اﻃﻤﯿﻨﺎن داری وﻓﺎدار ﺑﺎش زﯾﺮا ﻣ داﻧ از ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ آن را آﻣﻮﺧﺘ

۱۵

و از ﮐﻮدﮐ ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا،

ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺣﻤﺖ ﺑﺒﺨﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑ ،آﺷﻨﺎ ﺑﻮده ای.
۱۶ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس از اﻟﻬﺎم ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻄﺎ ،اﺻﻼح ﻋﯿﺐ ﻫﺎ و
ﭘﺮورش ﻣﺎ در ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ۱۷ﺗﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎر ﻧﯿﻮ ﮐﺎﻣﻼ آﻣﺎده و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

۴

۱در ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪا و در ﺣﻀﻮر ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺮدﮔﺎن داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ ﻇﻬﻮر و ﭘﺎدﺷﺎﻫ او ﺗﻮ را وﻇﯿﻔﻪ ﻣ دﻫﻢ ۲ﮐﻪ ﭘﯿﺎم را اﻋﻼم ﮐﻨ .در وﻗﺖ و ﺑ وﻗﺖ آﻣﺎدۀ
۳

ﮐﺎر ﺑﺎش و دﯾﺮان را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ و ﺗﻮﺑﯿ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻦ و ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﮥ ﺗﻤﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪه ،زﯾﺮا
زﻣﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ آدﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ درﺳﺖ ﮔﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد ،ﺑﻠﻪ از ﺧﻮاﻫﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﺎن
ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﻤ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺼﯿﺤﺘ را ﮐﻪ ﺧﻮد دوﺳﺖ
دارﻧﺪ از زﺑﺎن آن ﻫﺎ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ۴ .آن ﻫﺎ از ﺷﻨﯿﺪن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮدداری ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣ
۵

ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮ در ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ رﻧ آﻣﺎده ﺑﺎﺷ .در اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺠﯿﻞ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻦ و وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎدم ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ﺑﺪه.
۶اﻣﺎ ﻣﻦ ،وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺷﻮم و زﻣﺎن رﺣﻠﺘﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ۷ .ﻣﻦ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﻧﻤﻮده ام و دورۀ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ام و اﯾﻤﺎﻧﻢ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ام۸ .اﮐﻨﻮن ﺗﺎج
ﭘﯿﺮوزی در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﺗﺎج ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ آن داور ﻋﺎدل در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داد و آن را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻇﻬﻮر او را دارﻧﺪ،
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد.

ﺳﻔﺎرش ﻫﺎی ﺷﺨﺼ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس
۹ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾ۱۰ ،زﯾﺮا »دﯾﻤﺎس« ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻘ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ
دارد ،ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ رﻓﺘﻪ و »ﮐﺮﯾﺴﯿﺲ« ﺑﻪ ﻏﻼﺗﯿﻪ و »ﺗﯿﻄُﺲ« ﺑﻪ دﻟﻤﺎﻃﯿﻪ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ۱۱ .ﺗﻨﻬﺎ »ﻟﻮﻗﺎ« ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ» .ﻣﺮﻗُﺲ« را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎور ،ﭼﻮن ﺑﺮای ﮐﺎرم ﻣﻔﯿﺪ
اﺳﺖ.

۱۲

»ﺗﯿﺨﯿﺎس« را ﺑﻪ اﻓﺴﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎدم.

۱۳

در ﻣﻮﻗ آﻣﺪن ،ﭼﭙﻦ ﻣﺮا ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﺮواس ﭘﯿﺶ

»ﮐَﺮﭘﺲ« ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘ را ﺑﯿﺎور.
»۱۴اﺳﻨﺪر ﻣﺴﺮ« ﺿﺮر ﺑﺰرﮔ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﻪ او ﺳﺰا ﺧﻮاﻫﺪ داد.
۱۵ﺗﻮ ﻧﯿﺰ از او اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﺷﺪﯾﺪاً ﺑﺎ ﭘﯿﺎم ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد.
۱۶در اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﻦ ﻫﯿ ﮐﺲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮا ﻧﺮﻓﺖ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺪا اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﺷﺎن ﻧﺬارد۱۷ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎر ﻣﻦ ﺑﻮد و ﻗﺪرﺗ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺎم را
اﻋﻼم ﮐﻨﻢ و آن را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از دﻫﺎن ﺷﯿﺮ رﻫﺎﯾ ﯾﺎﻓﺘﻢ.
۱۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا از ﻫﻤﮥ ﺑﺪی ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﺳﻤﺎﻧ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺮ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺟﻼل ﺑﺎد! آﻣﯿﻦ.

ﺧﺎﺗﻤﻪ
۱۹ﺑﻪ »ﭘﺮﯾﺴﯿﻼ« و »اﮐﯿﻼ« و ﺧﺎﻧﻮادۀ »اﻧ ﺳ ﻓﻮرس« ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎن»۲۰ .ارﺳﻄﻮس« در ﻗﺮﻧﺘﺲ
ﻣﺎﻧﺪ و »ﺗﺮوﻓﯿﻤﺲ« را در ﻣﯿﻠﯿﺘُﺲ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮد۲۱ .ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از زﻣﺴﺘﺎن
ﺑﯿﺎﯾ» .ﯾﻮﺑﻮﻟﺲ«» ،ﭘﻮدِﻧﺲ«» ،ﻟﯿﻨﻮس«» ،ﮐﻼدﯾﻪ« و ﺗﻤﺎم ﺑﺮادران ﺳﻼم ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ۲۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎ روح ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
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