ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺑﺎب ۴
دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
۱ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ ،ﻣﺸﺘﺎق دﯾﺪار ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﺷﻤﺎ ﻣﺎﯾﮥ ﺷﺎدی و اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ای ﻋﺰﯾﺰان،
ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﺗّﺤﺎد ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﯿﺪ.
۲از »اﻓﻮدﯾﻪ« و »ﺳﯿﻨﺘﯿﺨ «ﺧﻮاﻫﺮان ﺧﻮد در ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎ دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش ﮐﻨﻨﺪ.
۳و از ﺗﻮ ای ﻫﻤﺎر ﺻﻤﯿﻤ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دو زن را ﮐﻤ ﮐﻨ ،زﯾﺮا ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ،ﺑﺎ »ﮐﻠﯿﻤﺎﻧﺘﻮس« و
ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﺎران ﻣﻦ ﮐﻪ در اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺠﯿﻞ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در دﻓﺘﺮ ﺣﯿﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ↵۴ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ! ۵ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ و ﻣﻼﯾﻤﺖ ﺷﻤﺎ در رﻓﺘﺎرﺗﺎن ﺑﺎ
دﯾﺮان آﺷﺎر ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ!  ↵۶ﻧﺮان ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎ
دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت و ﺳﭙﺎﺳﺰاری ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺧﻮد را در ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪا اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ↵۷ .و آراﻣﺶ اﻟﻬ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ
از ﻓﻬﻢ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،دﻟﻬﺎ و اﻓﺎر ﺷﻤﺎ را در ﻣﺴﯿﺢ 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 ،ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ ↵۹ .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 ﻣﻨﺒﻊ آراﻣﺶ
اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺎی آﻧﻬﺎ
۱۰ﺣﺎل ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪّﺗ دوﺑﺎره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪام ،ﺷﺎدی ﻋﻈﯿﻤ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪام .اﻟﺒﺘّﻪ ﺷﻤﺎ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪاﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ اﺑﺮاز آن را ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﺪ۱۱ .ﻣﻦ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺷﺨﺼ
ﺧﻮد اﺷﺎره ﻧﻤﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪام در ﻫﺮ وﺿﻌ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﻨﻢ۱۲ .ﻣﻦ ﻣداﻧﻢ ﭼﻮﻧﻪ در ﻓﻘﺮ و
ﺑﯿﭽﺎرﮔ و ﯾﺎ در ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ رﻣﺰ زﯾﺴﺘﻦ در ﺳﯿﺮی و ﮔﺮﺳﻨ ،در ﻓﺮاواﻧ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﭘ
ﺑﺮدهام ↵۱۳ .ﻣﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻢ۱۴ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻟﻄﻒ
ﮐﺮده ﺷﺮﯾ زﺣﻤﺎت ﻣﻦ ﺷﺪﯾﺪ۱۵ .ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ای ﻓﯿﻠﭙﯿﺎن ،ﺧﻮب ﻣداﻧﯿﺪ 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 .ﺣﺘّ زﻣﺎﻧﮐﻪ در »ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿ «ﺑﻮدم ،ﯾ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺒﻠﻐ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ.
۱۷ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﭘﻮل ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ؛ ﺑﻠﻪ ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎداش ﻧﯿﻮﮐﺎری ﺷﻤﺎ اﻓﺰوده ﺷﻮد۱۸ .اﻋﺎﻧﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ
رﺳﯿﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓ ﺑﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﻢ ﺑﻮد .ﻫﺪﯾﻪای را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ »اﭘﻔﺮودﯾﺘﺲ« ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ ،اﺣﺘﯿﺎج
ﻣﺮا رﻓﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻄﺎﯾﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪای ﺧﻮﺷﺒﻮ ﯾﻌﻨ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﻘﺒﻮل و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪۀ ﺧﺪاﺳﺖ  ↵۱۹و ﺧﺪای
ﻣﻦ ﻫﻤﮥ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺛﺮوت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴ رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد۲۰ .ﭘﺪر ﻣﺎ ﺧﺪا را ﺗﺎ ﺑﻪ
اﺑﺪ ﺟﻼل ﺑﺎد ،آﻣﯿﻦ!
ﺧﺎﺗﻤﻪ

۲۱ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺪّﺳﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴ ﺗﻌﻠّﻖ دارﻧﺪ ،ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻤﺎﻧﺪاراﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺳﻼم ﻣرﺳﺎﻧﻨﺪ۲۲ .ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺪّﺳﯿﻦ در اﯾﻨﺠﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﯾﻤﺎﻧﺪاراﻧ ﮐﻪ در درﺑﺎر ﻗﯿﺼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺳﻼم ﻣرﺳﺎﻧﻨﺪ.
۲۳ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ روح ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.

