دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس ﺑﺎب ۱
ﻣﻘﺪّﻣﻪ
۱از ﻃﺮف ﭘﻮﻟﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا رﺳﻮل ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴ اﺳﺖ و ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﺎﺗ را ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ
ﻋﯿﺴ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺷﻮد ،اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ ۲ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮔﺮدد .ﺧﺪای ﭘﺪر و ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻓﯿﺾ و رﺣﻤﺖ و آراﻣﺶ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ او
۳ﺧﺪاﯾ را ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺪادم ﺑﺎ وﺟﺪاﻧ ﭘﺎک ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﻨﻢ ،ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﯾﻢ .ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻗﺘ در ﺷﺐ و
روز ﺗﻮ را در دﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪﯾﺎد ﻣآورم ،ﺧﺪا را ﺷﺮ ﻣﮐﻨﻢ۴ .وﻗﺘ اﺷﻬﺎی ﺗﻮ را ﺑﻪﯾﺎد ﻣآورم ،آرزو
ﻣﮐﻨﻢ ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾﺪار ﺗﻮ ﺷﺎدی ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد۵ .اﯾﻤﺎن ﺑرﯾﺎی ﺗﻮ را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣآورم ،ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن
اﯾﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﺗﻮ »ﻟﻮﯾﯿﺲ« و ﻣﺎدرت »اﻓﻨﯿ «داﺷﺖ و اﮐﻨﻮن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺗﻮ ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ۶ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ در وﻗﺘﮐﻪ ﺗﻮ را دﺳﺘﺬاری ﮐﺮدم ،ﻋﻄﯿﮥ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺷﺪ .ﻣﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﻋﻄﯿﻪ را
ﺑﻪﯾﺎد ﺗﻮ ﺑﯿﺎورم ﺗﺎ آن را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﻌﻠﻪور ﻧﺎه داری ↵۷ ،زﯾﺮا روﺣ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﺎ را
ﺗﺮﺳﺎن ﻧﻤﺳﺎزد ،ﺑﻠﻪ روح او ﻣﺎ را از ﻗﺪرت و ﻣﺤﺒﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری ﭘﺮ ﻣﮐﻨﺪ.
۸ﭘﺲ ،از ﺷﻬﺎدت دادن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ راﺑﻄﮥ ﺧﻮدت ﺑﺎ ﻣﻦ ،ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ او زﻧﺪاﻧ ﻫﺴﺘﻢ ﺧﺠﻞ ﻧﺒﺎش ،ﺑﻠﻪ
در رﻧﺞ و زﺣﻤﺘ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﻣآﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻗﺪرﺗ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺑﺨﺸﺪ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎش ↵۹ .ﺧﺪا ﻣﺎ را
ﻧﺠﺎت داد و ﺑﻪ ﯾ زﻧﺪﮔ ﻣﻘﺪّس دﻋﻮت ﮐﺮد و اﯾﻦ در اﺛﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﮥ ﺧﻮد ﺧﺪا و
ﻓﯿﻀ اﺳﺖ ﮐﻪ او از ازل در ﺷﺨﺺ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد۱۰ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻓﯿﺾ ﺑﻪ
وﺳـﯿﻠﮥ ﻇﻬـﻮر ﻧﺠﺎتدﻫﻨـﺪۀ ﻣـﺎ ﻣﺴـﯿﺢ ﻋﯿﺴـ آﺷـﺎر ﺷـﺪه اﺳـﺖ .او ﻣـﻮت را از ﻣﯿـﺎن ﺑﺮداﺷـﺖ و ﺣﯿـﺎﺗ
ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آﺷﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
۱۱ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ در اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺠﯿﻞ واﻋﻆ ،رﺳﻮل و ﻣﻌﻠّﻢ ﺑﺎﺷﻢ۱۲ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎم رﻧﺠﻬﺎ را ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﻣﺷﻮم ،اﻣﺎ از آن ﺧﺠﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ زﯾﺮا ﻣداﻧﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ اﯾﻤﺎن آوردهام و ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ او ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ
روز آﺧﺮ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ،ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ۱۳ .ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺻﺤﯿﺤ را ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهای ،ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺒﺘّ
ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴ اﺳﺖ ،ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﺪه ۱۴و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻗﺪرت روحاﻟﻘﺪس ﮐﻪ در ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺑﺮد،
آن ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﻮﯾ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻔﻆ ﮐﻦ.
۱۵ﺧﺒﺮداری ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن آﺳﯿﺎ ﻫﻤﻪ از ﺟﻤﻠﻪ »ﻓﯿﺠﻠﺲ« و »ﻫﺮﻣﻮﺟﻨﺲ« ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ۱۶.ﺧﺪاوﻧﺪ
رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده »اﻧﺳﻓﻮرس« ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ زﯾﺮا او ﻧﯿﺮوی ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .او از
اﯾﻨﻪ ﻣﻦ زﻧﺪاﻧ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺧﺠﻞ ﻧﺒﻮد۱۷ .ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ »روم« رﺳﯿﺪ ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻦ زﺣﻤﺖ
زﯾﺎدی ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا ﭘﯿﺪا ﮐﺮد۱۸ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ در روز ﻋﻈﯿﻢ ،او از دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺖ ﯾﺎﺑﺪ و
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻣداﻧ ﮐﻪ او در »اﻓﺴﺲ« ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎﯾ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺮد.

