رﺳﺎﻟﮥ ﭘﻮﻟُﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﺗﯿﺘﻮس
ﻣﻌﺮﻓ رﺳﺎﻟﻪ
ﺗﯿﺘﻮس ﯾ ﻣﺴﯿﺤ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ،ﺟﻮان ﻓﻌﺎل ،وﻓﺎدار و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻮﻟُﺲ رﺳﻮل ﺑﻮد.
ﭘﻮﻟُﺲ رﺳﻮل اﮐﺜﺮاً ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﻨﯿﻦ را ﺑﻪ دوش ﺗﯿﺘﻮس ﻣﮔﺬاﺷﺖ.
در زﻣﺎﻧﯿﻪ ﺗﯿﺘﻮس رﻫﺒﺮی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺮﯾﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،ﭘﻮﻟُﺲ رﺳﻮل اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ او
ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ .ﭘﻮﻟُﺲ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﯾ رﻫﺒﺮ ﺧﻮب ﻣﺴﯿﺤ را ﺑﻪ ﺗﯿﺘﻮس ﺷﺮح ﻣ دﻫﺪ .ﭘﻮﻟُﺲ
او را ﻣﺆﻇﻒ ﻣ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻤﺎن آوردن ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ از ﮔﻨﺎه
آزاد ﺷﺪﻧﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آزادی در زﻧﺪﮔ ﻋﻤﻠ ﻣﺴﯿﺤ ﺷﺎن ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﻮد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻓﺼﻞ ۴ ‐ ۱ :۱
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﻠﯿﺴﺎ :ﻓﺼﻞ ۱۶ ‐ ۵ :۱
وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻠﯿﺴﺎ :ﻓﺼﻞ ۲
ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﻫﻮﺷﺪار :ﻓﺼﻞ ۱۱ ‐ ۱ :۳
ﺧﺎﺗﻤﻪ :ﻓﺼﻞ ۱۵ ‐ ۱۲ :۳

۱

۱اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ از ﻃﺮف ﭘﻮﻟُﺲ ،ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ اﺳﺖ .ﻣﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪا را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻢ و ﺣﻘﯿﻘﺘ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺷﻨﺎﺳ ﯾ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ۲ .اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ اﺑﺪی اﺳﺖ .ﺧﺪا ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ دروغ ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ ،در ازل وﻋﺪۀ آن
زﻧﺪﮔ را ﺑﻪ ﻣﺎ داد ۳و در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ آن وﻋﺪه در ﭘﯿﺎﻣ ﮐﻪ اﻋﻼم آن ﺑﻪ اﻣﺮ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﺎ ﺧﺪا،
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ،آﺷﺎر ﺷﺪ۴ .ﺑﻪ ﺗﯿﺘﻮس ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘ ام ﮐﻪ ﻫﺮ دوی ﻣﺎ در ﯾ اﯾﻤﺎن ﺷﺮﯾ
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ﻫﺴﺘﯿﻢ ،از ﻃﺮف ﺧﺪای ﭘﺪر و ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺎد.

ﮐﺎر ﺗﯿﺘﻮس در ﮐﺮﯾﺖ
۵

ﺗﻮ را ﺑﺮای اﯾﻦ در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮﯾﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎ ﻗ ﻣﺎﻧﺪه را ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دﻫ و ﭼﻨﺎﻧﻪ
۶

ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﮐﺮدم ،رﻫﺒﺮاﻧ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨ .رﻫﺒﺮان ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺨﺎص
ﺑ ﻋﯿﺐ و ﺑ آﻻﯾﺶ و ﺻﺎﺣﺐ ﯾ زن و دارای ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ اﯾﻤﺎﻧ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان آن ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻫﺮزﮔ و ﺳﺮﮐﺸ ﻣﻼﻣﺖ ﺳﺎﺧﺖ۷ .زﯾﺮا رﻫﺒﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭼﻮن ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎر ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﻪ ﺧﻮدﺧﻮاه ،ﻧﻪ ﺗﻨﺪﺧﻮ ،ﻧﻪ ﻣﺴﺖ ﺑﺎده ،ﻧﻪ ﺟﻨﺠﻮ و ﻧﻪ ﭘﻮل ﭘﺮﺳﺖ۸ .ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮاز،
ﻧﯿﺨﻮاه ،روﺷﻦ ﺑﯿﻦ ،ﻋﺎدل ،ﭘﺎک و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ دار ﺑﺎﺷﺪ۹ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
ﺻﺤﯿ ﯾ اﺳﺖ ،ﻣﺤﻢ ﺑﭽﺴﭙﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﯾﺮان را ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤ درﺳﺖ و ﺻﺤﯿ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ﺟﻮاب دﻧﺪان ﺷﻦ ﺑﺪﻫﺪ.

ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه
۱۰زﯾﺮا ﻣﺮدان ﺳﺮﮐﺶ ،ﭘﺮﮔﻮی و ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ .اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺑﯿﻦ ﻧﻮ اﯾﻤﺎﻧﺎن
ﯾﻬﻮدی ﻧﮋاد ﭘﯿﺪا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۱ .ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن آن ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﺳﻮدﻫﺎی ﻧﻨ آور ،ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ داد ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را ﺗﺒﺎه ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ.
۱۲ﯾ از اﻧﺒﯿﺎی ﮐﺮﯾﺘ ﮐﻪ ﯾ ﻧﻔﺮ از ﺧﻮد آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮔﻔﺖ» :اﻫﺎﻟ ﮐﺮﯾﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ دروﻏﻮ و
ﺣﯿﻮان ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺪ ،ﭘﺮ ﺧﻮر و ﺗﻨﺒﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۳ «.اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ آن ﻫﺎ را ﺳﺨﺖ
ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻦ ﺗﺎ در اﯾﻤﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ۱۴و ﺑﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﯾﻬﻮد و اﺣﺎم ﻣﺮدﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را رد
ﮐﺮده اﻧﺪ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﻨﺪ۱۵ .ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﭘﺎک اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ آﻟﻮده و ﺑ اﯾﻤﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﯿ ﭼﯿﺰ ﭘﺎک ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﻫﻢ اﻓﺎر ﺷﺎن و ﻫﻢ وﺟﺪان ﺷﺎن آﻟﻮده اﺳﺖ۱۶ .ادﻋﺎ دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺎن اﯾﻦ ادﻋﺎ را رد ﻣﮐﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻧﻔﺮت اﻧﯿﺰ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﯿ ﮐﺎﻣﻼ ﺑ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت درﺳﺖ

۲

۱اﻣﺎ ﺗﻮ ،ﻣﻄﺎﻟﺒ را ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺻﺤﯿ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ۲ .ﺑﻪ ﭘﯿﺮ ﻣﺮدان اﻣﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ

ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪار و ﺳﻨﯿﻦ ،روﺷﻦ ﺑﯿﻦ و در اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺒﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﻮی ﺑﺎﺷﻨﺪ۳ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻪ ﭘﯿﺮ زﻧﺎن اﻣﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ رﻓﺘﺎری ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻏﯿﺒﺖ ﻧﻨﻨﺪ و اﺳﯿﺮ ﺷﺮاب ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ
۴

آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﯿﻮﺳﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ .ﺗﺎ زﻧﺎن ﺟﻮان را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را
۵

دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ .و روﺷﻦ ﺑﯿﻦ ،ﭘﺎک داﻣﻦ ،ﺧﺎﻧﻪ دار ،ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻣﻄﯿ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﯿ
۶

۷

ﮐﺲ از ﭘﯿﺎم ﺧﺪا ﺑﺪﮔﻮﯾ ﻧﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺟﻮان اﺻﺮار ﮐﻦ ﮐﻪ روﺷﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﻧﺪﮔ
ﺗﻮ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮد ﺻﻤﯿﻤ و ﺑﺎ وﻓﺎ ﺑﺎش۸ .ﻃﻮری
ﺳﺨﻦ ﺑﻮ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد واﻗ ﻧﺸﻮی ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ از اﯾﻨﻪ دﻟﯿﻠ ﺑﺮای ﺑﺪﮔﻮﯾ از ﻣﺎ ﻧﻤ ﯾﺎﺑﻨﺪ،
ﺷﺮﻣﺴﺎر ﮔﺮدﻧﺪ۹ .ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺑﻮ ﮐﻪ در ﻫﺮ اﻣﺮ ﻣﻄﯿ ارﺑﺎﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪون ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ،
اﯾﺸﺎن را راﺿ ﺳﺎزﻧﺪ ۱۰و دزدی ﻧﻨﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﮐﺎﻣﻼ اﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﻮی ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮت و ﺟﻼل ﮐﻼم ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﺎ ﺧﺪا ،ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ.
۱۱زﯾﺮا ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﻧﺠﺎت را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ۱۲و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ آﻣﻮزد ﮐﻪ
راه ﻫﺎی ﺷﺮارت آﻣﯿﺰ و ﺷﻬﻮات دﻧﯿﻮی را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﺎ روﺷﻦ ﺑﯿﻨ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺧﺪا ﺗﺮﺳ در اﯾﻦ
دﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﻢ.

۱۳

و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،در اﻧﺘﻈﺎر اﻣﯿﺪ ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨ ﻇﻬﻮر ﭘﺮ ﺷﻮه ﺧﺪای

ﺑﺰرگ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﺎﺷﯿﻢ۱۴ .او ﺟﺎن ﺧﻮد را در راه ﻣﺎ داد ﺗﺎ ﻣﺎ را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺷﺮارت آزاد ﺳﺎزد و ﻣﺎ را ﻗﻮﻣ ﭘﺎک ﺑﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ
ﻧﯿﻮﮐﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
۱۵درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺨﻦ ﺑﻮ و وﻗﺘ ﺷﻨﻮدﮔﺎﻧﺖ را دﻟﺮم ﻣ ﺳﺎزی و ﯾﺎ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﮐﻨ ،از
ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻦ .اﺟﺎزه ﻧﺪه ﮐﺴ ﺗﻮ را ﺣﻘﯿﺮ ﺑﺸﻤﺎرد.
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رﻓﺘﺎر ﻣﺴﯿﺤﺎﯾ

۳

۱ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎز ﮐﻪ ﻣﻄﯿ ﺣﻤﺮاﻧﺎن و اوﻟﯿﺎء اﻣﻮر ﺑﻮده و از آن ﻫﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ و

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﻮﮐﺎری آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ۲ .ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ از ﻫﯿ ﮐﺲ ﺑﺪﮔﻮﯾ ﻧﻨﻨﺪ و از
ﻣﺠﺎدﻟﻪ دوری ﺟﺴﺘﻪ ،ﻣﻼﯾﻢ و آرام ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺆدب و ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ۳ ،زﯾﺮا ﺧﻮد
ﻣﺎ ﻫﻢ زﻣﺎﻧ ﻧﺎدان و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن و ﮔﻤﺮاه و ﺑﺮدﮔﺎن اﻧﻮاع ﺷﻬﻮات و ﻋﯿﺎﺷ ﺑﻮدﯾﻢ و روزﻫﺎی ﺧﻮد را
۴

ﺑﻪ ﮐﯿﻨﻪ ﺟﻮﯾ و ﺣﺴﺎدت ﻣﮔﺬراﻧﯿﺪﯾﻢ .دﯾﺮان از ﻣﺎ ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺎ از آن ﻫﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ
۵

ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﺎ ﺧﺪا ،آﺷﺎر ﺷﺪ ،او ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت داد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺠﺎت
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﻮﯾ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺣﻤﺖ او و از راه ﺷﺴﺘﺸﻮﯾ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ آن ،روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه و زﻧﺪﮔ ﺗﺎزه ﺑﺨﺸﯿﺪ۶ .زﯾﺮا ﺧﺪا روح اﻟﻘﺪس را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد ۷ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻓﯿﺾ او ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪه
و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻣﯿﺪ ﺧﻮد وارث زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﮔﺮدﯾﻢ.
۸اﯾﻦ ﺳﺨﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻ ﺑﺪﻫ ﺗﺎ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪا اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﻧﯿﻮﮐﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺮای آدﻣﯿﺎن
ﺧﻮب و ﻣﻔﯿﺪﻧﺪ۹ .اﻣﺎ از ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ درﺑﺎرۀ ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ و اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻧﺰاع ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ
دوری ﮐﻦ ،زﯾﺮا اﯾﻨﻬﺎ ﺑ ﻓﺎﯾﺪه و ﺑ ارزش ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۱۰

اﮔﺮ ﺷﺨﺼ ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾ دو ﺑﺎر ﺑﻪ او

ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻦ و ﺑﻌﺪ از آن ،دﯾﺮ ﮐﺎری ﺑﺎ او ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ۱۱ﭼﻮن ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼ ﮔﻤﺮاه
ﺷﺪه و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ او ﺧﻮد را ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

آﺧﺮﯾﻦ اواﻣﺮ
۱۲ﻫﺮوﻗﺖ ﮐﻪ »ارﺗﯿﻤﺎس« ﯾﺎ »ﺗﺨﯿﺎس« را ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ »ﻧﯿﻮﭘﻮﻟﯿﺲ«
ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾ ،زﯾﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام زﻣﺴﺘﺎن را در آﻧﺠﺎ ﺑﺬراﻧﻢ۱۳ .و ﺗﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﻪ »زﯾﻨﺎس
وﮐﯿﻞ« و »اَﭘﻠُﺲ« ﮐﻤ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺸﻮﻧﺪ.
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۱۴

اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﻧﯿﻮﮐﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی واﻗﻌ ﻣﺮدم را رﻓ ﮐﻨﻨﺪ و زﻧﺪﮔ آن ﻫﺎ ﺑ ﺛﻤﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
۱۵ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻼم ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ در اﯾﻤﺎن ﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎن .ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
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