رﺳﺎﻟﮥ ﭘﻮﻟُﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن
ﻣﻌﺮﻓ رﺳﺎﻟﻪ
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن رﺳﺎﻟﮥ دﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟُﺲ از زﻧﺪان ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻬﺮ ﮐﻮﻟﺴﯿﻪ در آﺳﯿﺎی
ﺻﻐﯿﺮ ﯾﻌﻨ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻣﺮوزی واﻗ ﺑﻮد.
در ﮐﻠﯿﺴﺎﯾ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ واﻗ ﺑﻮد ،ﺳﻮاﻟ در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯿﺖ واﻗﻌ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه
ﺑﻮد .ﺳﻮال اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻋﯿﺴ ﺻﺮف ﯾ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد و ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی ﻫﻢ داﺷﺖ؟
اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﻮﻟﺴﯿﻪ ﺷﺨﺼ ﺑﻨﺎم اﭘﻔﺮاس را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﺷﺎن ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰد
ﭘﻮﻟُﺲ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .ﭘﻮﻟُﺲ در ﺟﻮاب آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ.
ﭘﻮﻟُﺲ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻏﻠﻂ ﭘﺎﺳ
دﻫﺪ .ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠ ﭘﯿﺎم ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻧﺠﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻄﺎ
ﮐﻨﺪ .ﺧﺪا ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﮐﻼم ﺧﻮد ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ آﻓﺮﯾﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد آﺷﺘ
ﻣ دﻫﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻓﺼﻞ ۸ ‐ ۱ :۱
ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﮐﺎر ﻣﺴﯿ :ﻓﺼﻞ ۱۹ :۲ ‐ ۹ :۱
زﻧﺪﮔ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺴﯿ :ﻓﺼﻞ ۶ :۴ ‐ ۲۰ :۲
ﺧﺎﺗﻤﻪ :ﻓﺼﻞ ۱۸ ‐ ۷ :۴

۱

۱

از ﻃﺮف ﭘﻮﻟُﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ،رﺳﻮل ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ اﺳﺖ و از ﻃﺮف ﺑﺮادر ﻣﺎ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس

۲ﺑﻪ ﺑﺮادران ﻣﻘﺪس و وﻓﺎدار در ﺷﻬﺮ ﮐﻮﻟﺴﯿﻪ ،ﮐﻪ در ﻣﺴﯿ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻃﺮف ﭘﺪر ﻣﺎ ﺧﺪا ﻓﯿﺾ و
ﺳﻼﻣﺘ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.

دﻋﺎی ﺳﭙﺎﺳﺰاری
۳ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﭘﺪر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ را ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ۴ .زﯾﺮا ﻣﺎ از
۵

اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ و ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻣﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﺎﻻ در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ .وﻗﺘ ﭘﯿﺎم ﺣﻘﯿﻘ ﯾﻌﻨ اﻧﺠﯿﻞ ،ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪ از اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﯾﺪ۶ .و اﯾﻦ اﻧﺠﯿﻞ ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺛﻤﺮ آورده ،رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﮐﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ از ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﯾﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ آن را درک ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ۷ .ﺷﻤﺎ اﻧﺠﯿﻞ را از »اﭘﻔﺮاس« ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎ ﻏﻼم و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺧﺎدم وﻓﺎدار ﻣﺴﯿ
اﺳﺖ ،آﻣﻮﺧﺘﯿﺪ ۸و او ﻧﯿﺰ ﻣﺎ را از ﻣﺤﺒﺘ ﮐﻪ روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ،ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
۹ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ از ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﯿﻢ و از ﺧﺪا
ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺑﯿﻨﺶ و ﻓﻬﻢ روﺣﺎﻧ ،ارادۀ او را ﮐﺎﻣﻼ درک ﮐﻨﯿﺪ۱۰ .ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ او را ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزﯾﺪ ،در ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ،
زﻧﺪﮔ ﭘﺮﺛﻤﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮐﻨﯿﺪ۱۱ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺪرت ﭘﺮ ﺷﻮﻫﺶ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺷ و ﺻﺒﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ۱۲ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﺪای ﭘﺪر را ﺷﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻻﯾﻖ آن ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻮراﻧ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ اﺳﺖ ﺣﺼﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ۱۳ .او ﻣﺎ را از ﭼﻨ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻇﻠﻤﺖ رﻫﺎﻧﯿﺪه و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﭘﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد آورده اﺳﺖ۱۴ .ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او ﻣﺎ را آزاد
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را آﻣﺮزﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﮐﺎر ﻣﺴﯿ
۱۵ﻣﺴﯿ ﺻﻮرت و ﻣﻈﻬﺮ ﺧﺪای ﻧﺎدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺖ زاده و ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﻤﮥ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت۱۶ .زﯾﺮا ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ او ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،دﯾﺪﻧ ﻫﺎ و ﻧﺎدﯾﺪﻧ ﻫﺎ ،ﺗﺨﺖ ﻫﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،ﺣﻤﺮاﻧﺎن
و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻠ ،ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او و ﺑﺮای او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ۱۷ .او
ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ.

۱۸

او ﺳﺮ ﺑﺪن،

ﯾﻌﻨ ﮐﻠﯿﺴﺎﺳﺖ ،او آﻏﺎز اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ او در ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺎم اول را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۹

زﯾﺮا ارادۀ ﺧﺪا اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿ دارای ﭘﺮی ﮐﺎﻣﻞ او ﺑﺎﺷﺪ؛

۲۰

و

ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺴﯿ ﺟﺪاﯾ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات آﺷﺘ ﮐﺮد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن
ﻣﺴﯿ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﺻﻠ و دوﺳﺘ را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﻫﺮآﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد
آورد.
۲۱

ﺷﻤﺎ زﻣﺎﻧ از ﺧﺪا دور ﺑﻮدﯾﺪ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل و اﻓﺎر ﺷﺮﯾﺮاﻧﮥﺧﻮد ﺑﺎ او دﺷﻤﻨ داﺷﺘﯿﺪ،

۲۲

اﻣﺎ

اﮐﻨﻮن او ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺮگ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﻣﺴﯿ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد آﺷﺘ داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﭘﺎک ،ﺑ ﻋﯿﺐ
و ﺑ آﻻﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد۲۳ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﻪ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﻣﺤﻢ
و اﺳﺘﻮار ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و آن اﻣﯿﺪی را ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺷﻨﯿﺪن اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﺪ ﺗﺮک ﻧﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن
اﻧﺠﯿﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻦ »ﭘﻮﻟُﺲ« ﺧﺎدم آن ﻫﺴﺘﻢ.

ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ
۲۴اﮐﻨﻮن از آن رﻧ و زﺣﻤﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ،زﯾﺮا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ رﻧ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧ
ﺧﻮد آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از رﻧ ﻫﺎی ﻣﺴﯿ ﺑﺮای ﺑﺪن او ،ﯾﻌﻨ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﺶ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﻤﯿﻞ ﻣﮐﻨﻢ.
۲۵ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﻇﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺧﺎدم ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﺎم
ﺧﺪا را ﮐﺎﻣﻼ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻢ۲۶ ،ﯾﻌﻨ آن ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺮارآﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﻃ زﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﺴﻠﻬﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﻣﺨﻔ
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ آﺷﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ۲۷ .ﺧﺪا ﺻﻼح داﻧﺴﺖ ﮐﻪ راز ﭘﺮ ﺟﻼل و

ﺑ ﻗﯿﺎس ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد آﺷﺎر ﺳﺎزد و آن ﺳﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿ در ﺷﻤﺎ
ﺳﺎﮐﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﺎﯾﮥ اﻣﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﯾ ﺷﺪن در ﺟﻼل ﺧﺪاﺳﺖ.

۲۸

ﻣﺎ ﻣﺴﯿ را

ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم داﻧﺸ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﻫﻤﻪ را آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟ در ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.

۲۹

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﻦ زﺣﻤﺖ ﻣﮐﺸﻢ

و ﺗﻼش ﻣﮐﻨﻢ و از ﻗﺪرت ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣ دﻫﺪ و در ﻣﻦ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

۲

۱ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و اﯾﻤﺎﻧﺪاران »ﻻﺋﻮدﯾﯿﻪ« و ﺑﺮای ﻫﻤﮥ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ

ﺣﺎل روی ﻣﺮا ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪم۲ ،ﺗﺎ آﻧﻬﺎ دﻟﺮم ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺮدﻧﺪ و از
ﺑﺮﮐﺎتِ ﺳﺮﺷﺎرِ اﻃﻤﯿﻨﺎنِ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ از راه درک ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ ،ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و از اﯾﻦ راه
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﺧﺪا را ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﯿ اﺳﺖ ،ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ۳ .ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ در
ﻣﺴﯿ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ.
۴اﯾﻦ را ﻣﮔﻮﯾﻢ ﻣﺒﺎدا ﮐﺴ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻣﺠﺬوب ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزد۵ ،زﯾﺮا اﮔﺮﭼﻪ ﺟﺴﻤﺎً دور
ﻫﺴﺘﻢ وﻟ در روح ﺣﻀﻮر دارم و از دﯾﺪن ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺒ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و از ﺛﺒﺎت
اﯾﻤﺎن ﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ.

زﻧﺪﮔ ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﺴﯿ
۶

ﭘﺲ ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ روزی ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ اﮐﻨﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ در

ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ۷ .در او رﯾﺸﻪ ﺑﯿﺮﯾﺪ و رﺷﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ در اﯾﻤﺎن
اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا ﺑﺮای دﯾﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
۸ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﮐﺴ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﭘﻮچ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺘ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻃﻔﻼﻧﮥ
اﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را اﺳﯿﺮ ﺧﻮد ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ از ﻣﺴﯿ ﻧﯿﺴﺖ۹ .زﯾﺮا اُﻟﻮﻫﯿﺖ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ

در ﻣﺴﯿ ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪ

۱۰

و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در او ﮐﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﻫﻤﮥ ﻗﺪرت ﻫﺎ و رﯾﺎﺳﺖ ﻫﺎﺳﺖ ،ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﯾﺪ.

۱۱ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ او ﺳﻨﺖ ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﺳﻨﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺻﻮرت ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ ﺳﻨﺖ ﻣﺴﯿ ﮐﻪ ﻗﻄ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ آﯾﺪ۱۲ .وﻗﺘ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﺑﺎ
ﻣﺴﯿ دﻓﻦ ﺷﺪﯾﺪ و ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﺪا ﮐﻪ ﻣﺴﯿ را ﭘﺲ از ﻣﺮگ
زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﺎ او ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﯾﺪ.

۱۳

ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺧﻮد ﻣﺮده و در ﺟﺴﻢ ﺧﻮد

ﺳﻨﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ زﻧﺪه ﮐﺮد و ﻫﻤﮥ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ۱۴ .او ﺳﻨﺪ ﻣﺤﻮﻣﯿﺖ ﻣﺎ
را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺮراﺗ ﮐﻪ ﺑﺮﺿﺪ ﻣﺎ ﺑﻮد ﻣﺤﻮ ﮐﺮد و آن را ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﺧﻮد ﻣﯿﺨﻮب ﻧﻤﻮده از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮد۱۵ .ﻣﺴﯿ ﺑﺮ روی آن ﺻﻠﯿﺐ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن را ﺧﻠ ﺳﻼح ﮐﺮد و
ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و آن ﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﻫﻤﻪ رﺳﻮا ﺳﺎﺧﺖ.
۱۶ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻮرد ﺧﻮراک ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﯾﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻋﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺎه ﻧﻮ ﯾﺎ روز ﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﯿ وﺟﻪ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎد دﯾﺮان ﻗﺮار ﻧﯿﺮﯾﺪ.

۱۷

اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﯾﮥ آن واﻗﻌﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ و

آن واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﯿ اﺳﺖ۱۸ .ﻧﺬارﯾﺪ ﮐﺴ ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨ ﻇﺎﻫﺮی و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺷﻤﺎ را از
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎج ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎز دارد زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼ ﺑﺎ اﺗﺎء ﺑﻪ رؤﯾﺎﻫﺎﯾ ﮐﻪ دﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻓﺎر دﻧﯿﻮی ﺧﻮد ﺑ ﺟﻬﺖ ﻣﻐﺮور ﻣ ﺷﻮد۱۹ .اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺷﺨﺎص راﺑﻄﮥ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺮ ﯾﻌﻨ ﺑﺎ
ﻣﺴﯿ ﻗﻄ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺴﯿ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﻧﯿﺮو ﻣﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻔﺎﺻﻞ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣ ﺷﻮد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮ ﻣﮐﻨﺪ.

زﻧﺪﮔ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺴﯿ
۲۰وﻗﺘ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ ﻣﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻃﻔﻼﻧﮥ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻗﻄ راﺑﻄﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﻃﻮری
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺴﺘ دارﯾﺪ؟ ﭼﺮا ﻣﻄﯿ ﻣﻘﺮراﺗ از ﻗﺒﯿﻞ»۲۱ :اﯾﻦ را ﻟﻤﺲ
ﻧﻦ ،ﺑﻪ آن ﻟﺐ ﻧﺰن و ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﺰن« ﻣ ﺷﻮﯾﺪ؟ ۲۲اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ و
اﯾﻦ اواﻣﺮ ﻓﻘﻂ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ! ۲۳اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ در ﻋﺒﺎدت ﻫﺎﯾ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد

ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻓﺮوﺗﻨ و رﯾﺎﺿﺖﮐﺸ ،ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ،وﻟ در واﻗ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺎﻧ ارﺿﺎی ﺷﻬﻮات ﻧﻔﺴﺎﻧ ﺷﻮﻧﺪ!

۳

۱

ﻣﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ زﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﯾﺪ؟ ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧ ،ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺴﯿ
۲

در آﻧﺠﺎ در دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪا ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،دل ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .درﺑﺎرۀ آﻧﭽﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ،
ﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ۳ .زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻣﺮده اﯾﺪ و زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﺴﯿ در ﺧﺪا ﭘﻨﻬﺎن
اﺳﺖ۴ .وﻗﺘ ﻣﺴﯿ ﮐﻪ زﻧﺪﮔ ﻣﺎﺳﺖ ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او در ﺷﻮه و ﺟﻼل ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد.
۵ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻤﺎﯾﻼت دﻧﯿﻮی ﯾﻌﻨ زﻧﺎ ،ﻧﺎﭘﺎﮐ ،ﻫﻮی و ﻫﻮس ،ﺷﻬﻮت و ﻃﻤ را )ﮐﻪ ﯾ ﻧﻮع
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ اﺳﺖ( در ﺧﻮد ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﯾﺪ۶ .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮﮐﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻏﻀﺐ
ﺧﺪا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۷ .زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن وﺿ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﯾﺪ اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮان ﺑﻮد.
۸

اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺸﻢ ،ﻏﯿﻆ و ﺑﺪﺧﻮاﻫ را از دﻟﻬﺎی ﺗﺎن و ﺗﻬﻤﺖ و ﺣﺮف ﻫﺎی زﺷﺖ را از

ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ دور ﺳﺎزﯾﺪ۹ .دﯾﺮ دروغ ﻧﻮﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ آن آدﻣ ﮐﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮدﯾﺪ و
ﻋﺎدت ﻫﺎی او ﻗﻄ راﺑﻄﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ۱۰ .و زﻧﺪﮔ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﺗﺎزه ای ﺷﺮوع ﮐﺮده اﯾﺪ ،ـ
اﻧﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻞ ﺗﺎزه ای در ﻣ آﯾﺪ ـ ﺗﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﺧﺪا ﺑﺮﺳﺪ.

۱۱

ﭘﺲ ﺑﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧ و ﯾﻬﻮدی ،ﻣﺨﺘﻮن و ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ،ﺑﺎ ﺗﻤﺪن و وﺣﺸ ،ﻏﻼم و آزاد ﻓﺮﻗ

وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻪ ﻣﺴﯿ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و در ﻫﻤﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
۱۲ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﻘﺪس و ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻟﺴﻮزی ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ،ﻓﺮوﺗﻨ،
ﻣﻼﯾﻤﺖ و ﺑﺮدﺑﺎری ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎزﯾﺪ۱۳ .ﻣﺘﺤﻤﻞ ﯾﺪﯾﺮ ﺷﻮﯾﺪ .اﮔﺮ از دﯾﺮان ﺷﻮه و ﺷﺎﯾﺘ
دارﯾﺪ ،ﯾﺪﯾﺮ را ﻋﻔﻮ ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﺪﯾﺮ را
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ۱۴ .ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺤﺒﺖ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪد و ﺗﻤﯿﻞ
ﻣﮐﻨﺪ۱۵ .ﺳﻼﻣﺘ ای ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ﻗﺎﺿ وﺟﺪان ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﯾ ﺑﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻼﻣﺘ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺎﺳﺰار ﺑﺎﺷﯿﺪ.

۱۶

اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ

ﭘﯿﺎم ﻣﺴﯿ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی اش ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ وﺟﻮد ﺷﻤﺎ را ﻓﺮا ﮔﯿﺮد .ﯾﺪﯾﺮ را ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺮدﻣﻨﺪی
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﭘﻨﺪ دﻫﯿﺪ و ﺑﺎ ﺳﭙﺎﺳﺰاری در دل ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺰاﻣﯿﺮ و ﺳﺮودﻫﺎی ﺳﺘﺎﯾﺸ و روﺣﺎﻧ ﺑﺮای
ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

۱۷

ﻫﺮﭼﻪ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻪ ﮔﻔﺘﺎر ،ﭼﻪ ﮐﺮدار ،ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﺪای ﭘﺪر را داﺋﻤﺎً ﺳﭙﺎس ﮔﻮﺋﯿﺪ.

وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﯾ ﻣﺴﯿﺤ
۱۸ای زﻧﺎن ،ﻣﻄﯿ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺴﯿﺤ ﺷﻤﺎﺳﺖ۱۹ .ای ﺷﻮﻫﺮان،
زﻧﺎن ﺗﺎن را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﺪی ﻧﻨﯿﺪ۲۰ .ای ﻓﺮزﻧﺪان ،از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد در ﻫﺮ اﻣﺮی
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺸﻨﻮد ﻣ ﺳﺎزد۲۱ .ای ﭘﺪران ،ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد زﯾﺎد ﺳﺨﺖ
ﻧﯿﺮﯾﺪ ﻣﺒﺎدا دﻟﺴﺮد ﺷﻮﻧﺪ.
۲۲ای ﻏﻼﻣﺎن در ﮐﻠﯿﮥ اﻣﻮر ﻣﻄﯿ ارﺑﺎﺑﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﺮ اﻧﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺮان را ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص
ﻧﯿﺖ و ﺧﺪا ﺗﺮﺳ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ۲۳ .ﮐﺎرﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺟﻮع ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺎن و دل اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮔﻮﯾ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ۲۴ .زﯾﺮا ﻣ داﻧﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﺮاﺛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺟﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭼﻮن ﻣﺴﯿ ارﺑﺎب ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻏﻼﻣﺎن او ﻫﺴﺘﯿﺪ۲۵ .ﺷﺨﺺ
ﺑﺪﮐﺎر ﺟﺰای ﺑﺪی ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و ﻧﺰد ﺧﺪا ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﯿﺴﺖ.

۴

۱ای ارﺑﺎﺑﺎن ،ﺑﺎ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در

آﺳﻤﺎن ﯾ ارﺑﺎب دارﯾﺪ.

اواﻣﺮ

۳

۲

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻓﺮ ﺟﻤ و ﺷﺮﮔﺰاری دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای اﻋﻼم ﭘﯿﺎم

ﺧﻮد ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ آن ﺣﻘﺎﯾﻘ را ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﺴﯿ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ،اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ
۴

ﺧﺎﻃﺮ آن ﻣﻦ اﮐﻨﻮن در زﻧﺪان ﻫﺴﺘﻢ .و دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آن ﻃﻮری ﮐﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﻣﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ راز را
آﺷﺎر ﺳﺎزم.
۵

در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤ رﻓﺘﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در

دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﻨﯿﺪ۶ .ﮔﻔﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ و ﺑﺎ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎد
ﺑﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺟﻮاب ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﺧﺎﺗﻤﻪ
»۷ﺗﯿﺨﯿﺎس« ﺷﻤﺎ را از وﺿ ﻣﻦ ﻣﻄﻠ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .او ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰ و ﺧﺎدم وﻓﺎدار اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﻣﻦ در ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﯾ ﻏﻼم ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ۸ .او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ از
اﺣﻮال ﻣﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﺪ و ﺗﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ را آﺳﻮده ﮐﻨﺪ»۹ .اوﻧﯿﺴﯿﻤﻮس« ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻣﺤﺒﻮب وﻓﺎدار و
ﯾ از ﺧﻮد ﺗﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺮاه اوﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﺷﻤﺎ را از ﻫﻤﮥ اﻣﻮری ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ
آﮔﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
»۱۰اَرِﯾﺴﺘَﺮﺧُﺲ« ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ در زﻧﺪان اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﻣﺮﻗُﺲ« ﭘﺴﺮ ﮐﺎﮐﺎی ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم
ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ) .درﺑﺎرۀ »ﻣﺮﻗُﺲ« ﻗﺒﻼ ﻫﺪاﯾﺎﺗ داده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ او را ﺑﺎ ﮔﺮﻣ
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ۱۱ (.و »ﯾﺴﻮﻋﻪ« ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ »ﯾﺴﺘﻮس« ﺳﻼم ﻣ رﺳﺎﻧﺪ .از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﯾﻬﻮدی ﻧﮋاد ﻓﻘﻂ اﯾﻦ
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺎری ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ دﻟﺮﻣ ﻣﻦ
ﺷﺪه اﻧﺪ»۱۲ .اﭘﻔﺮاس« ﮐﻪ ﯾ از ﺷﻤﺎ و ﻏﻼم ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ اﺳﺖ ﺳﻼم ﻣ رﺳﺎﻧﺪ .او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ
ﺟﺪﯾﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ و از ﺧﺪا ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻮار و ﺑﺎﻟ و ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ارادۀ ﺧﺪا را ﮐﺎﻣﻼ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ۱۳ .زﯾﺮا ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ و اﯾﻤﺎﻧﺪاران
»ﻻﺋﻮدﯾﯿﻪ« و »ﻫﯿﺮاﭘﻮﻟﯿﺲ« زﺣﻤﺖ زﯾﺎدی ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ»۱۴ .ﻟﻮﻗﺎ« ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺤﺒﻮب و

»دﯾﻤﺎس« ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ.

۱۵

ﺑﻪ ﺑﺮادران در »ﻻﺋﻮدﯾﯿﻪ« و ﺑﻪ »ﺑﺎﻧﻮﻧﯿﻤﻔﺎس« و ﮐﻠﯿﺴﺎﯾ

ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ او ﺗﺸﯿﻞ ﻣ ﺷﻮد ﺳﻼم ﻣﺮا ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

۱۶

ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ ﻧﺎﻣﻪ را ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ،ﻃﻮری ﺗﺮﺗﯿﺐ

ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻻﺋﻮدﯾﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻻﺋﻮدﯾﯿﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

۱۷

ﺑﻪ »اَرﺧﯿﭙﺲ« ﺑﻮﯾﯿﺪ» :ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ آن وﻇﯿﻔﻪ ای را ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم دﻫ«.
۱۸ﻣﻦ ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮدم ﺳﻼم ﻣ رﺳﺎﻧﻢ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز در زﻧﺪان ﻫﺴﺘﻢ .ﻓﯿﺾ
ﺧﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ.
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