رﺳﺎﻟﮥ ﭘﻮﻟُﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﻓﯿﻠﭙﯿﺎن
۱

۱از ﻃﺮف ﭘﻮﻟُﺲ و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس ـ ﻏﻼﻣﺎن ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ـ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﯿﻠﭙ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﻫﺴﺘﻨﺪ و رﻫﺒﺮان و ﺧﺎدﻣﺎن

آن ﻫﺎ.
۲از ﻃﺮف ﺧﺪای ﭘﺪر و ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.

دﻋﺎی ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﺮای آن ﻫﺎ
۳ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣ آورم ﺧﺪا را ﺷﺮ ﻣﮐﻨﻢ؛ ۴و در ﺗﻤﺎم دﻋﺎﻫﺎﯾﻢ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧ ذﮐﺮ ﻣﮐﻨﻢ ۵و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎری
ﺷﻤﺎ در اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺠﯿﻞ ﮐﻪ از اوﻟﯿﻦ روز ﺷﻨﯿﺪن آن ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اداﻣﻪ دارد ،ﺧﺪا را ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﯾﻢ۶ .ﻣﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم آن ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ
ﮐﺎر ﻧﯿﻮﯾ ﺷﺮوع ﮐﺮد ،ﺗﺎ روز ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ،آن را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣ رﺳﺎﻧﺪ۷ .ﻣﻦ ﺣﻖ دارم ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،زﯾﺮا
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﻤﺎ در دل ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﻦ ﭼﻪ در زﻧﺪان و ﭼﻪ ﺑﻪ دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ از اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻢ ،ﺷﻤﺎ را ﺷﺮﯾﺎن ﺧﻮد در ﻓﯿﺾ ﺧﺪا
ﻣ داﻧﻢ۸ .ﺧﺪا ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮔﺮﻣ ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ در ﻣﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،آرزوی دﯾﺪن ﺷﻤﺎ را دارم ۹و
دﻋﺎﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﮔﺎﻫ و ﮐﻤﺎل داﻧﺎﯾ ﻫﻤﭽﻨﺎن رﺷﺪ ﮐﻨﺪ۱۰ ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﺋﯿﺪ و ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .آن وﻗﺖ در روز ﺑﺰرگ ﻣﺴﯿ ﺑ ﻋﯿﺐ و ﺑ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد۱۱ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ از ﺛﻤﺮات ﻋﺪاﻟﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ و ﺑﺮای ﺟﻼل و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺮ ﮔﺮدد.

ﻣﻘﺼﻮد زﻧﺪﮔ :ﻣﺴﯿ
۱۲ای ﺑﺮادران ،ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ در واﻗ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺠﯿﻞ ﮐﻤ ﮐﺮده اﺳﺖ۱۳ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی
ﮔﺎرد اﻣﭙﺮاﻃﻮری و دﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﯿ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او زﻧﺪاﻧ ﺷﺪه ام۱۴ .و از ﻃﺮف دﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮادران
ﻣﺴﯿﺤ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺒﺲ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻗﻮﯾﺪل ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺮأت ﻣﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﺎم ﺧﺪا را ﺑﺪون ﺗﺮس اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
۱۵اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ،از روی ﺣﺴﺎدت و رﻗﺎﺑﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺴﯿ ﺑﺸﺎرت ﻣ دﻫﻨﺪ ،وﻟ دﯾﺮان اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ۱۶ .اﯾﻨﻬﺎ از
روی ﻣﺤﺒﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﻓﺎع از اﻧﺠﯿﻞ در اﯾﻨﺠﺎ اﻓﺘﺎده ام۱۷ .وﻟ آن ﻫﺎ از روی ﻫﻢ ﭼﺸﻤ ﺑﻪ ﻣﺴﯿ
ﺑﺸﺎرت ﻣ دﻫﻨﺪ ،ﻧﻪ از روی ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ،زﯾﺮا ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ از اﯾﻦ راه ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎر زﺣﻤﺖ ﻣﺮا در زﻧﺪان ﺳﻨﯿﻦ ﺗﺮ ﺳﺎزﻧﺪ.
۱۸ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد؟ از ﻫﺮ راﻫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاه از روی ﻧﯿﺖ درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﻣ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎﯾﮥ
ﺧﻮﺷ اﺳﺖ .ﺑﻠ ،ﻣﻦ ﺷﺎد ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮﺷ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد۱۹ ،زﯾﺮا ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ دﻋﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﯾﺎری روح ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ،
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۲۰ .زﯾﺮا اﻧﺘﻈﺎر زﯾﺎد و اﻣﯿﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﯿ ﭼﯿﺰ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﺸﻢ ،ﺑﻠﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ دﻟﯿﺮی
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﯿ را در وﺟﻮد ﺧﻮد ﺟﻼل دﻫﻢ ـ ﺧﻮاه ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﺑﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﻦ۲۱ .زﯾﺮا ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ از زﻧﺪﮔ ،ﻣﺴﯿ
اﺳﺖ و ﻣﺮدن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻔ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻣ ﺷﻮد۲۲ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﮐﺎر ارزﻧﺪه ای اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ،ﻣﻦ ﻧﻤ داﻧﻢ ﮐﺪام را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ.
۲۳ﺑﯿﻦ دو راﻫ ﮔﯿﺮ آﻣﺪه ام ،آرزو دارم ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺪﮔ را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﻣﺴﯿ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ۲۴ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن
ﻣﻦ ﻻزم ﺗﺮ اﺳﺖ۲۵ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻤﺎدی ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﺷﻤﺎ در اﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد؛ ۲۶ﺗﺎ

ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آﻣﺪن دوﺑﺎره ﻣﻦ دﻻﯾﻞ اﻓﺘﺨﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ در ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ زﯾﺎدﺗﺮ ﮔﺮدد.
۲۷ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻃﻮری زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﭼﻪ ﻧﯿﺎﯾﻢ ،ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ درﺑﺎرۀ
ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻨﻮم ﮐﻪ در ﯾﺎﻧ روح ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺂﻫﻨ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﺪﯾﺮ داده ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻤﺎن اﻧﺠﯿﻞ ﺗﻼش ﻣﮐﻨﯿﺪ.
۲۸ﺑﻪ ﻫﯿ وﺟﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ دﻟﯿﺮی ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻼﮐﺖ ﻣ روﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
و آن ﻫﻢ از ﻃﺮف ﺧﺪاﺳﺖ۲۹ .ﭼﻮن اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿ اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﻧﯿﺰ رﻧ و
زﺣﻤﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ۳۰ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﺎرزه ای داﺧﻞ ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ داﺷﺘﻢ و ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻇﺮ آن ﺑﻮدﯾﺪ و اﻃﻼع دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر آن
ﻫﺴﺘﻢ.

ﻓﺮوﺗﻨ و ﺑﺰرﮔ ﻣﺴﯿ

۲

۱آﯾﺎ در ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ دﻟﺮم ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺤﺒﺖ او ﻣﺎﯾﮥ ﺗﺴﻠ ﺷﻤﺎﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ روح اﻟﻘﺪس ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﯾﺪ؟ و آﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﻬﺮ و
۲

ﺷﻔﻘﺖ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد؟ ﭘﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﺧﻮﺷ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺎﻫﻢ ﯾ ﻓﺮ ،ﻣﺤﺒﺖ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ۳ .ﻫﯿ ﻋﻤﻠ را از روی ﻫﻢ ﭼﺸﻤ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨ ،دﯾﺮان را از ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ۴ .ﺑﻪ ﻧﻔ
دﯾﺮان ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺮ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ۵ .ﻃﺮز ﺗﻔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮز ﺗﻔﺮ ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﺑﺎﺷﺪ:
۶اﮔﺮﭼﻪ او از ازل دارای اُﻟﻮﻫﯿﺖ ﺑﻮد ،اﯾﻨﺮا ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻧﺸﻤﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ۷ ،ﺑﻠﻪ ﺧﻮد را از ﺗﻤﺎم
ﺑﺮﺗﺮی ﻫﺎی آن ﺧﺎﻟ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ ﻏﻼم درآﻣﺪ و ﺷﺒﯿﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﺪ.
۸ﭼﻮن او ﺑﻪ ﺷﻞ اﻧﺴﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺖ ،ﺧﻮد را ﭘﺴﺖ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ و از روی اﻃﺎﻋﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﻣﺮگ ـ ﺣﺘ ﻣﺮگ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ
ـ را ﺑﭙﺬﯾﺮد.
۹از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪا او را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮاﻓﺮاز ﻧﻤﻮد و ﻧﺎﻣ را ﮐﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﺟﻤﯿ ﻧﺎﻣﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد.
۱۰ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﻮﺟﻮدات در آﺳﻤﺎن و روی زﻣﯿﻦ و زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺎم ﻋﯿﺴ زاﻧﻮ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
۱۱و ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪای ﭘﺪر ،ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﺪرﺧﺸﯿﺪ
۱۲ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﻋﺰﯾﺰان ﻣﻦ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ وﻗﺘ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﺮدﯾﺪ ،اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ دور ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺠﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺮس و ﻟﺮز ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ۱۳ ،زﯾﺮا ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ،ﻫﻢ اراده و ﻫﻢ ﻗﺪرت ﻫﺮﮐﺎری
را در ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ.
۱۴ﻫﺮ ﮐﺎری را ﺑﺪون ﺷﺎﯾﺖ و ﻫﻤﻬﻤﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ۱۵ﺗﺎ در زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻤﺮاه و ﺳﺮﮐﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺪون ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﮔﻨﺎه ،ﻓﺮزﻧﺪان
ﺑ ﻋﯿﺐ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن در دﻧﯿﺎی ﺗﺎرﯾ ﺑﺪرﺧﺸﯿﺪ۱۶ .ﭘﯿﺎم زﻧﺪﮔ را ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﺑﺬارﯾﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ
دﻟﯿﻠ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ در روز ﺑﺰرگ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ ﻣﻦ ﺑ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

۱۷و ﺣﺘ اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاب وﻗﻒ ﺷﺪه روی ﻫﺪﯾﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ و ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷ ﻣﮐﻨﻢ۱۸ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮﺷ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس و اﭘﻔﺮودﯾﺘُﺲ
۱۹در ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس را ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ آﮔﺎﻫ از اﺣﻮال ﺷﻤﺎ آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻮم۲۰ .او ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮا درک ﻣﮐﻨﺪ و واﻗﻌﺎً در ﻓﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ۲۱ .دﯾﺮان ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺮ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ در ﻓﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ۲۲ !ﺷﻤﺎ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس را ﺧﻮب ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ او ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﭘﺴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ،در اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ۲۳ .ﭘﺲ اﻣﯿﺪوارم ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﯾﻦ ﮐﻪ وﺿ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد او را ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ۲۴و در ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ.
۲۵ﻻزم داﻧﺴﺘﻢ اﭘﻔﺮودﯾﺘُﺲ را ﮐﻪ ﺑﺮادر و ﻫﻤﺎر و ﻫﻤﻘﻄﺎر ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ او را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ و رﻓ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﯾﺪ،
ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ۲۶ .زﯾﺮا او ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ دﻟﺘﻨ ﺷﺪه و از اﯾﻨﻪ از ﺑﯿﻤﺎری او ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ۲۷ .واﻗﻌﺎً او ﻣﺮﯾﺾ
و ﺣﺘ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﺮ او رﺣﻢ ﮐﺮد و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ او ،ﺑﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻣﺒﺎدا اﯾﻦ ﻏﻢ ﺑﺮ ﻏﻢ ﻫﺎی دﯾﺮ ﻣﻦ
اﻓﺰوده ﺷﻮد۲۸ .ﭘﺲ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ او را ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن او ﺑﺎر دﯾﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻏﻢ ﻣﻦ
ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۲۹ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺧﻮﺷ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮادری در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺜﻞ او اﺣﺘﺮام ﺑﺬارﯾﺪ۳۰ ،زﯾﺮا او ﻧﺰدﯾ
ﺑﻮد در راه ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﯿ ﺟﺎن ﺑﺴﭙﺎرد و ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻧﻘﺺ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺖ.

ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﻘﯿﻘ

۳

۱دﯾﺮ اﯾﻨﻪ ای ﺑﺮادران ﻣﻦ ،در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ .از ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺗﺮار آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮم ،زﯾﺮا ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ

اﯾﻦ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺘ ﺷﻤﺎﺳﺖ۲ .از آن ﺳ ﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺴﺖ اﯾﺸﺎن و آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻨﺖ ﯾﻌﻨ ﺑﺮﯾﺪن ﻋﻀﻮی از ﺑﺪن اﺻﺮار
دارﻧﺪ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ۳ ،زﯾﺮا ﻣﺎ دارای ﺳﻨﺖ واﻗﻌ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﻪ آن ﻫﺎ ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ روح ،ﺧﺪا را ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺴﯿ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﮐﻨﯿﻢ و
ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﻇﺎﻫﺮی اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﯾﻢ۴ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ دارم ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﻫﺎ ﺗﯿﻪ ﮐﻨﻢ .اﮔﺮ دﯾﺮان ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ
اﻣﺘﯿﺎزات ﻇﺎﻫﺮی ﺗﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺣﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارم۵ .ﻣﻦ در ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ روز ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد ﺳﻨﺖ ﺷﺪم و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎدرزاد ،اﺳﺮاﺋﯿﻠ از ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﯾ ﻋﺒﺮاﻧ اﺻﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ .از ﻟﺤﺎظ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﭘﯿﺮو ﻓﺮﻗﮥ ﻓﺮﯾﺴ ﺑﻮدم۶ ،و از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺼﺐ ،ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ آزار ﻣ رﺳﺎﻧﯿﺪم و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻣﻦ ﯾ ﻣﺮد ﺑ ﻋﯿﺐ ﺷﻤﺮده ﻣ ﺷﺪم۷ ،اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻔ ﻣﻦ ﺑﻮد آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿ ﺿﺮر ﺷﻤﺮدم۸ .ﻋﻼوه
ﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ارزﻧﺪه ﺗﺮ ،ﯾﻌﻨ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد زﯾﺎن ﻣ داﻧﻢ .در واﻗ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ را از دﺳﺖ داده ام و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻫﯿ ﺷﻤﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﯿ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورم ۹و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ او ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮم .ﻣﻦ دﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
ﺧﻮد ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺮرات ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﺎﯾﺪ ﻣ ﺷﻮد ﺗﯿﻪ ﻧﻤﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿ دارای ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺪه ام .اﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و از ﺧﺪا ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﮔﯿﺮد۱۰ .ﯾﺎﻧﻪ آرزوی ﻣﻦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿ را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ و ﻗﺪرت ﻗﯿﺎﻣﺖ او را در وﺟﻮد ﺧﻮد
درک ﮐﻨﻢ و در رﻧ ﻫﺎی او ﺷﺮﯾ ﮔﺸﺘﻪ و در ﻣﺮگ او ﻫﻤﺸﻞ او ﺷﻮم۱۱ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺳﻢ.

دوﯾﺪن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺪف
۱۲ﻣﻦ ﻧﻤﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﯾﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ام و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه ام ،ﺑﻠﻪ آن را دﻧﺒﺎل ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﻨ آورم ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ﻧﯿﺰ

ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﻪ ﭼﻨ آورده اﺳﺖ۱۳ .ای ﺑﺮادران ﻣﻦ ادﻋﺎ ﻧﻤﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آن را ﺑﻪ ﭼﻨ آورده ام ،وﻟ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻦ ﻗﺮار دارد ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﺑﻮﺷﻢ۱۴ .ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻃﺮف ﻫﺪف ﻣ دوم ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﺰه ای را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻋﻮت ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾ زﻧﺪﮔ آﺳﻤﺎﻧ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورم.
۱۵ﭘﺲ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﮐﻪ )روﺣﺎً( ﺑﺎﻟ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮ دﯾﺮی دارﯾﺪ ،ﺧﺪا اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﺷﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ۱۶ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻘﯿﻘﺘ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ ،زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﻢ.
۱۷ای ﺑﺮادران ،ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ از ﻣﻦ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﺎ ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺎه ﮐﻨﯿﺪ۱۸ .ﺑﺎرﻫﺎ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ام و ﺑﺎر
دﯾﺮ آن را ﺑﺎ اﺷ ﺧﻮد ﺗﺮار ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﺪۀ زﯾﺎدی ﻃﻮری زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾ دﺷﻤﻨﺎن ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴﯿ ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۹ .آﺧﺮ و ﻋﺎﻗﺒﺖ
آن ﻫﺎ ﻫﻼﮐﺖ و ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺶ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧ آﻧﻬﺎﺳﺖ و اﻓﺘﺨﺎرات ﺷﺎن در رﺳﻮاﯾ و ﺷﺮﻣﺴﺎری اﺳﺖ .اﻓﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی
دﻧﯿﻮی ﻣﺸﻐﻮل ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ۲۰ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺎﺑ ﮐﺸﻮر آﺳﻤﺎﻧ و ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻣﺪن ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه از آﺳﻤﺎن ﻣ آﯾﺪ.
۲۱او ﻃﻮری ﺑﺪن ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ و ﻓﺎﻧ ﻣﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن ﭘﺮ ﺷﻮه او ﺷﺒﺎﻫﺖ ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻗﺪرﺗ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن او ﻣ آورد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد.

اواﻣﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

۴

۱ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ ،آرزوی دﯾﺪن ﺷﻤﺎ را دارم .ﺷﻤﺎ ﻣﺎﯾﮥ ﺧﻮﺷ و اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ای ﻋﺰﯾﺰان ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺧﺪاوﻧﺪ

اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﯿﺪ.
۲از »اﻓُﻮدﯾﻪ« و »ﺳﯿﻨﺘﯿﺨ ،«ﺧﻮاﻫﺮان ﺧﻮد در ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎ دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺻﻠ و آﺷﺘ ﮐﻨﻨﺪ۳ .و از ﺗﻮ ای ﻫﻤﺎر ﺻﻤﯿﻤ،
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دو زن را ﮐﻤ ﮐﻨ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﺎ »ﮐﻠﯿﻤﺎﻧﺘﻮس« و دﯾﺮ ﻫﻤﺎران ﻣﻦ ﮐﻪ در اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺠﯿﻞ ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻧﺎم
ﺷﺎن در ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۴ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ! ۵ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ و ﻣﻼﯾﻤﺖ ﺷﻤﺎ در رﻓﺘﺎر ﺗﺎن ﺑﺎ دﯾﺮان آﺷﺎر ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﺪن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ! ۶ﺑﺮای ﻫﯿ ﭼﯿﺰ ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻧﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎ دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت و ﺳﭙﺎﺳﺰاری ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺧﻮد را در
ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪا ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ۷و ﺳﻼﻣﺘ ﺧﺪا ﮐﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﻓﻬﻢ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،دﻟﻬﺎ و اﻓﺎر ﺷﻤﺎ را در ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
۸در ﺧﺎﺗﻤﻪ ای ﺑﺮادران ،درﺑﺎرۀ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ راﺳﺖ ،ﺷﺮﯾﻒ ،درﺳﺖ ،ﭘﺎک ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻨ ،ﻧﯿﻨﺎم و ﻫﺮﭼﻪ ﻋﺎﻟ و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﺖ ،ﻓﺮ
ﮐﻨﯿﺪ۹ .ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ را ﮐﻪ از ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﯿﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﺪ ﯾﻌﻨ آﻧﭽﻪ را از ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﺳﻼﻣﺘ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺎی آن ﻫﺎ
۱۰ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ دوﺑﺎره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ،ﺧﻮﺷ ﺑﺰرﮔ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ام .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ اﺑﺮاز آن را ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﺪ۱۱ .ﻣﻦ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺷﺨﺼ ﺧﻮد اﺷﺎره ﻧﻤﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ام در ﻫﺮ وﺿﻌ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﻨﻢ۱۲ .ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ﭼﻮﻧﻪ در ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﭽﺎرﮔ و ﯾﺎ در ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻢ ،رﻣﺰ زﯾﺴﺘﻦ در ﺳﯿﺮی و ﮔﺮﺳﻨ ،در ﻓﺮاواﻧ و

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ام۱۳ .ﻣﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺴﯿ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻢ.
۱۴اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻟﻄﻒ ﮐﺮده ﺷﺮﯾ زﺣﻤﺎت ﻣﻦ ﺷﺪﯾﺪ۱۵ .ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ای ﻓﯿﻠﭙﯿﺎن ،ﺧﻮب ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺠﯿﻞ وﻗﺘ ﻣﻦ ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ
را ﺗﺮک ﮐﺮدم ،ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﺧﻞ و ﺧﺮج ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺎری ﮐﺮدﯾﺪ۱۶ .ﺣﺘ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ در ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ
ﺑﻮدم ﯾ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺒﻠﻐ ﺑﺮای رﻓ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ۱۷ .ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﭘﻮل ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ؛ ﺑﻠﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ اﺟﺮ ﻧﯿﻮﮐﺎری ﺷﻤﺎ
اﻓﺰوده ﺷﻮد۱۸ .اﻋﺎﻧﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓ ﺑﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﻢ ﺑﻮد .ﻫﺪﯾﻪ ای را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻔﺮودﯾﺘُﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ،
اﺣﺘﯿﺎج ﻣﺮا رﻓ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻄﺎﯾﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪ ای ﺧﻮﺷﺒﻮ ﯾﻌﻨ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻗﺒﻮل ﺷﺪه و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪۀ ﺧﺪاﺳﺖ ۱۹و ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﻤﮥ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺛﺮوت ﺑﺰرگ ﺧﻮد در ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ رﻓ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد۲۰ .ﭘﺪر ﻣﺎ ،ﺧﺪا را ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺟﻼل ﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ.

ﺧﺎﺗﻤﻪ
۲۱ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺪﺳﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺮادراﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
۲۲ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ در اﯾﻨﺠﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﯾﻤﺎﻧﺪاراﻧ ﮐﻪ در درﺑﺎر اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
۲۳ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﺎ روح ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
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