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  مقدمه
رسالۀ دوم به تیموتائوس... بیان احساس درونی پولس است، او که خـارج از فلسـطین تحـت هـدایت خـدا،      «

اي که وي  جماعت خدا را بر روي زمین بنیاد نهاد، و این رساله با آگاهی از قصور و دور شدن کلیسا از اصول اولیه

  »آن را بنیاد نهاده بود نگاشته شده است.

  (J. N. Darby)جی. ان داربی  -

  

  میان کتب مقدسدر  منحصر به فردگاه یجاالف) 

معموالً آخرین سخنان اشخاص مشهور براي کسانی که آنها را دوست دارند بسیار عزیز و به یادماندنی است. با 

شود، اما این آخرین اثر اوست کـه بـراي مسـیحیان     تیموتائوس آخرین سخنان پولس محسوب نمی 2وجود اینکه 

  شده است و در درجۀ اول براي نمایندة جوان و محبوب او تیموتائوس نگاشته شده ا ست. شناخته 

در تابیـد، و   کـه از سـقف بـه درون مـی     چال مرطوب نشسته بود، و زیر نور خفیفی در سیاه در حالی کهپولس 

  کشید  انتظار اعدام خود را می حالی که

تابید، این رسول پـر از روح، عاقـل و    از سقف به درون میچال مرطوب، و زیر نور خفیفی که  تنها در یک سیاه

نویسـد   قلب که اکنون از این نبرد دشوار براي خدا خسته و پیر شده بود، براي آخرین بار به تیموتائوس مـی  خوش

  که آن حقیقت و حیاتی که آموخته است را محکم نگاه دارد. 

پـردازد. هـر    ه معلمان دروغین و مرتدان روزهاي آخر میدوم ب تیموتائوس نیز به مانند بسیاري از رساالت دوم

پطـرس) همـه بـه ایـن      دومتیموتائوس مورد حمله قرار گرفته (و نیز حتـی   دومداند که اگر اصالت رسالۀ  کس می

دهند خود محکوم هستند کـه   هاي منفی در این مورد ارایه می اندیشی که فرضیه است که رهبران مذهبی شک خاطر

) مهـم  9-1: 3سازد ( اند، همان گناهی که پولس ما را از آن آگاه می شی براي کارهاي خود قرار دادهمذهب را پوش

  ریم و این رساله بسیار اصیل است.تیموتائوس بسیار نیاز دا دومگویند، ما به  نیست که دیگران چه می

  

  نویسندهب) 

  مائید.تیموتائوس مراجعه ن قدمۀ رساالت شبانی و مبحث نویسنده در اولدر مورد نویسنده به م

  

  تاریخ نگارشج) 

که هم اکنون جهـانگردان از   (Mamertieme)دوم تیموتائوس از زندان نوشته شده است (زندان قدیمی مامرتایم 

شد او را نزد شیرها بیندازند و یا معلولش کنند، اما  که پولس یک شهروند رومی بود نمی. از آنجا )کنند آن دیدار می

م مرد، بـه   68ژوئن  8متیاز را داشت که براي اعدام گردن زده شود. پولس به هنگام سلطنت نرون که در تنها این ا

  م نگاشته شده است.  68م الی بهار  67قتل رسید، پس احتماالً دوم تیموتائوس بین پائیز 
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  موضوعزمینه و  سپد) 

خود را مقبول خدا سازي، عـاملی کـه   سعی کن که «بیان شده است:  15:2تیموتائوس به خوبی در  2محتواي 

برخالف اول تیموتائوس که رفتار گروهی و در میان جماعت مـورد  » خجل نشود و کالم خدا را بخوبی انجام دهد

تـوان اینچنـین    شود. این مفهوم را می گیرد، در اینجا مفهوم بارز مسئولیت و رفتار فردي محسوب می تأکید قرار می

   .»به هنگام ضعف جماعت مسئولیت فردي«بیان کرد: 

در این رساله در کلیساهاي معترف ضعف بیشتري شاهد هستیم. بسیاري از ایمان و حقیقت بازگشته بودند. این 

گذارد. آیا او از توسل جستن به حقیقت و یک زنـدگی مقـدس معـاف     موضوع چگونه بر شخص ایماندار تأثیر می

  » سعی کن که خود را مقبول خدا سازي«است!  قاطعانه» خیر«تیموتائوس یک  2شده است؟ پاسخ 

  .وضعیت دانیال جوان در دربار بابل گویاي این مطلب است (دان)

نصر به بابل به اسارت بـرده شـدند. آنهـا از    داو و بسیاري دیگر توسط نبوک  به خاطر شرارت آشکار اسراییلیان،

پرستش در هیکل و غیره. در واقع   انت، خدمت،قربانی، که –تمام اشکال ظاهري مناسک و مراسم یهود منع شدند 

هنگامی که چند سال بعد اورشلیم ویران گردید و تمام ملت به اسارت برده شدند تمام این مراسم به حالت تعلیـق  

و بـا معیارهـاي و    را فرامـوش کـنم  من نیز باید شریعت و انبیا «درآمد. آیا دانیال با دیدن این اوضاع به خود گفت، 

او در شـرایط بسـیار دشـوار     العادة تاریخ پاسخ روشن و درخشان او را در زندگی فوق» بابل سازش کنم؟مالکهاي 

  کند.  ثبت می

گوید جماعت کلیساي آنهـا از سـادگی و    تیموتائوس با قلب آندسته از ایماندارانی سخن می 2از این رو، پیغام 

تیمـو   2است ( مسئول» دگی دیندارانه در مسیح عیسیزن«تقدس عهد جدید بسیار دور شده است. او هنوز در برابر 

12:3.(  

  

  دوم تیموتائوسطرح کلی رساله 

  ) 5-1: 1به تیموتائوس ( سالمهاي آغازین. 1

 ) 13:  2-6: 1به تیموتائوس ( هائی هتوصی. 2

  ) 18-6: 1وفاداري (توصیه به الف) 

  ) 13-1: 2پایداري (توصیه به ب) 

  ) 8:  4-14:  2( وفاداري در برابر ارتدارد .3

  ) 26- 14: 2وفاداري به مسیحیت حقیقی (الف) 

  ) 13 -1: 3ارتداد آینده (ب) 

  ) 8:  4-14: 3مرد خدا در برابر ارتداد ( پ)

  ) 22-9: 4( یتقاضاها و سخنان شخص .4
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  تفسیر

  )5-1:1. سالمهاي آغازین به تیموتائوس (1

کنـد. خداونـد پـرجالل او را بـه خـدمتی       ی معرفی میخود را رسول مسیح عیس ،پولس در ابتداي رساله 1:1

. همچنـین پـولس   ه بـود ه شدسپرداو به  ، بلکه مستقیماً توسط ارادة خدانه انسان خاص گماشته بود. این خدمت را

اي داده است که برطبق آن تمـام   داند. خدا وعده رسالت خود را برحسب وعدة حیاتی که در مسیح عیسی است می

سی مسیح ایمان بیاورند حیات جاودانی خواهند یافت. دعوت پولس بـه رسـالت در راسـتاي ایـن     کسانی که به عی

  اي نبود، دیگر نیازي به رسولی همچون پولس نبود.  وعده بود. در حقیقت اگر وعده

برطبق نقشۀ الهی حیات کـه از ازل در مسـیح عیسـی بـود،     «به درستی گفته است:  (Vine)گونه که واین  همان

  »  شد. ه ما عطا شود. برطبق همین وعده بود که پولس باید به رسالت برگزیده میباید ب

،  1:1، همچـون  کنـد  را تشـریح مـی   اي که در این رساله شده اسـت  پنج اشاره (V. Paul Flint)ي. پل فلینت و

  هدف زندگی.  1:4، الگوي زندگی؛ و 12:3، مشارکت زندگی؛ 11:2، نمایش زندگی  10:1وعدة حیات؛ 

توان به طور مسلم ثابت کرد که آیا تیموتـائوس   تیموتائوس در اینجا فرزند حبیب خوانده شده است. نمی 2:1

شود، جاییکه  یافت می 1:16توسط خدمت پولس ایمان آورده است یا خیر. اولین مالقات ثبت شدة آنان در اعمال 

د بود. به هرحال، پولس رسول به او همچون بیاید تیموتائوس یک شاگر لسترهدهد پیش از اینکه پولس به  شرح می

  نگرد.  فرزند حبیب در ایمان مسیحی می

 1در تفسـیر  به مانند اول تیموتائوس، در اینجا نیـز تحیـت پـولس شـامل فـیض، رحمـت و سـالمتی اسـت.         

ا نوشت طبق معمول فیض و سالمتی بـراي آنهـ   تیموتائوس خاطرنشان شد هنگامی که پولس براي کلیساها نامه می

 (Guy King)افزایـد. در گـاي کینـگ     نویسد واژة رحمت را نیز می طلبد. او هنگامی که براي تیموتائوس نامه می می

گفته است فیض براي هر خدمتی الزم است، رحمت براي هر شکسـت و ناکـامی، و سـالمتی بـراي هـر شـرایط.       

» قـرار  ان، سالمتی براي اشـخاص بـی  رحمت براي نیازمند فیض براي اشخاص ناکارآمد،«شخصی دیگر گفته است، 

شود او با محبت و رأفت با  محبت خودانگیخته نسبت به خدا که باعث می«کند،  هیبرت رحمت را چنین تعریف می

  اشخاص اندوهگین و افسرده رفتار نماید. 

دي شوند. اینجا نیـز یکـی دیگـر از مـوار     این برکات از جانب خداي پدر و خداوند ما عیسی مسیح جاري می

  دارد.  است که پولس پسر را همچون پدر تکریم می

آوریم که او این نامه را  به یاد میپردازد. ما با خواندن این آیه  روش خود به شکرگزاري میپولس بر طبق  3:1

نوشت. او به خاطر بشارت انجیل به زندان افکنده شده بود و اکنون با او همچـون یـک مجـرم     چال می از یک سیاه

کرد و بسیاري از ایمانداران را تـا آن   شد. حکومت روم به شدت ایمان مسیحی را سرکوب می برخورد می اجتماعی

هنگام کشته بود. پولس برخالف تمام این شرایط دشوار، قادر است نامۀ خود به تیموتائوس را با این عبـارت آغـاز   

  » کنم! شکر می«نماید، 
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کردنـد. گرچـه نیاکـان او     ند، آنگونه که اجدادش خدمت مـی ک اکنون خدا را با ضمیر خالص خدمت می پولس

همـان  نها به خداي زنده ایمان داشتند. آنها او را پرستش نموده و در پی خدمت او برآمدند.  مسیحی نبودند، لیکن آ

ر اعتقاد داشتند. بـه همـین خـاط   » امید و قیامت مردگان«سازد آنها به  خاطرنشان می 6:23که پولس در اعمال  گونه

اي کـه خـدا بـه اجـداد مـا داد،       والحال به سبب امید آن وعده«بگوید:  7و  6:26توانست در اعمال  است که او می

و جهد عبادت می ما شبانه بسطکنند. و حال آنکه دوازده  عا میبرمن اد کنند. روز بجد «  

اي کـه او بـراي    اژهتوانست خدمت خود به خداوند را برطبق الگـوي اجـداد خـود برشـمرد. و     پس پولس می

  کرد.  برد اشاره دارد به وفاداري. او خداي حقیقی را اعتراف می خدمت کردن به کار می

کند. هرگاه که این رسـول   سپس پولس می گوید که او دایماً در دعاهاي خود، شبانه روز تیموتائوس را یاد می

آورد و نـام او را در حضـور    را به یـاد مـی  رفت، محبوب خود، یعنی این خادم جوان  در دعا به حضور خداوند می

دانست کـه تیموتـائوس    دانست که زمان خدمتش به سرعت رو به انتها بود. می کرد. پولس می تخت رحمت یاد می

ماند. او از مشکالتی که تیموتائوس بـا آن   تر اینکه، در راه شهادت براي مسیح تنها می تنها خواهد ماند، به بیان ساده

  کرد.  اطالع داشت، و از این رو دایماً براي این مبارز جوان در ایمان، دعا میشد  مواجه می

گوید پولس رسـول   می (Moule)گرفت! مول  تیموتائوس با خواندن این عبارات چقدر تحت تأثیر قرار می 4:1

اضـح بیـانگر   کرد. مسلماً این نشانی از محبت عمیق و احتـرام بـود، و بـه طـور و     می» شماري لحظه«براي دیدن او 

  محبت، رأفت و فروتنی پولس است. 

شدند تیموتائوس نتوانست مانع از بـروز احساسـات خـود شـود.      احتماالً براي آخرین باري که از هم جدا می

  اشکهاي او تأثیر عمیقی بر همکار بزرگ او گذاشته بود. 

ا پلیس روم پولس را از تیموتائوس گوید که احتماالً این رویداد هنگامی رخ داده است که سربازان ی هیبرت می

کشد که دوباره با تیموتائوس  توانست این موضوع را فراموش کند، و اکنون انتظار آن را می جدا کردند... پولس نمی

نماید، گرچه در مسیحیت جایی براي  سیر شود. او تیموتائوس را براي آن اشکها توبیخ نمی یباشد تا اینکه از خوش

توانند منادیـان عشـق    دلهاي خالی از اشک هیچگاه نمی«گفته است:  (J. H. Jowett)ست. جاوت چنین احساساتی نی

  » توانیم خادمان عشق باشیم. شود، دیگر نمی شوند. هنگامی که حس همدردي از ما زدوده می

  ه نداشت. آورد. ایمان او صادق و راست بود و نقابی بر چهر ریاي تیموتائوس را به یاد می پولس ایمان بی 5:1

اش نجات یافته بود. گویـا، مـادربزرگ یهـودي او لـوییس خبـر       اما تیموتائوس اولین کسی نبود که در خانواده

خوش نجات را شنیده بود و عیسی خداوند را به عنوان مسیح پذیرفته بود و دختر او افنیکی که او نیز یهودي بـود  

و او   ل تیموتائوس حقایق عظیم ایمان مسـیحی را آموخـت،  ) که به مسیح ایمان آورده بود. بدین شک1:16(اعمال 

دهنده ایمان آورده بود. در کتاب مقدس چیزي در مورد ایمان پدر  اش بود که به نجات نمایندة نسل سوم در خانواده

  تیموتائوس نوشته نشده است. 

قت دارد که در کتاب مقدس شود، اما مسلماً این موضوع حقی گرچه نجات از والدین ایماندار به ارث برده نمی

ها را نجات بخشد. ارادة او  رسد که خدا دوست دارد تمام خانواده یک اصل خانوادگی وجود دارد. چنین به نظر می

  شود. این نیست که عضوي از نجات محروم 
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را بود. ایمان همچون یـک مهمـان گـذ    توجه نمایید که در اینجا گفته شده ایمان در لوییس و افنیکی ساکن می

نبود، بلکه یک حضور دایمی در آنها، اما پولس یقین حاصل نموده بود که تیموتائوس نیز چنین اسـت. علـی رغـم    

  به یک ایمان اصیل دست یافته بود.تمام مشکالتی که بر سر راه تیموتائوس بود او 

  

  )13:2 – 6:1تیموتائوس ( ی بههائ توصیه. 2

  ) 18 -6:1توصیه به وفاداري (الف) 

شود تا آن عطاي خدا را کـه در وي نهـاده    زمینۀ خانوادگی و ایمانش ترغیب می موتائوس به خاطر پستی 6:1

گویند که روح القدس بوده است. دیگران چنین  دانیم این عطاي خدا چه بوده است. برخی می شده برافروزد. ما نمی

ز خدمت مسیحی به وي عطا کرده بود، اند که این یک توانایی خاص است که خداوند براي اشکالی ا برداشت کرده

شـد.   دید نا امید می به عنوان مثال عطاي بشارت، شبانی و یا تعلیم. او نباید از ضعف عمومی که در اطراف خود می

و نیز نباید خدمت خداوند را تبدیل به یک حرفه نماید و یک برنامه روزمره را دنبال نماید. بلکه، باید تمام دغدغـه  

  تر شدن اوضاع هرچه بیشتر از عطاي خود استفاده نماید.  باشد با وخیمفکري او این 

نهاده شده بود. البتـه نبایـد ایـن موضـوع را بـا      این عطا با گذاشتن دستهاي پولس رسول بر تیموتاوس در وي 

اً در گویـد دقیقـ   انتصاب افراد به خدمت که اکنون در جوامع روحانی رایج شده است یکی دانست. بلکه این آیه می

همان زمانی که پولس بر تیموتائوس دست نهاد این عطا بر وي نازل شد. پولس رسول مجرایی براي انتقال این عطا 

  بود.  

پاسـخ  » دهـد؟  آیا این مسأله امروز هم رخ می«کند این است که  درنگ بر ذهن شخص خطور می سئوالی که بی

بر شخص به پولس که رسول عیسی مسیح بـود عطـا   این است: خیر. قدرت اعطاي یک عطا توسط گذاشتن دستها 

شده بود. از آنجاییکه اکنون به آن معنا رسول نداریم اکنون نیز دیگر قدرتی براي به ظهور رساندن معجزات مختص 

  رسوالن نخواهیم داشت. 

آیـه در  مورد مطالعه قرار گیرد. با قرار دادن ایـن سـه    14:4و  18:1تیموتائوس  1این آیه باید در چارچوب 

فهمیم که ترتیب وقایع چنین است. در یک جلسۀ خاص شخصی  گفته است می »واین«که  همان گونهکنار یکدیگر 

برخاسته و در این زمینه نبوت کرده است و پولس هم هدایت شده و به سمت تیموتائوس رفته اسـت. خداونـد بـا    

آنچه که خداونـد انجـام داد را بـا گذاشـتن      یک عمل رسمی از سوي پولس آن عطا را در تیموتائوس نهاد. مشایخ

دستها به رسمیت شناختند. این عمل اخیر به منزلۀ یک انتصاب رسمی نبود که یک عطاي خاص یا مقـام کلیسـایی   

دسـتان پـولس    »از طریـق « کند، این عطا به اختصار بیان می (Stock)گونه که استاك  را اعطا نماید. و یا اینکه همان

  دستان مشایخ.  »اب«جاري شد، اما 

شمارد تا بـه تیموتـائوس یـادآوري     غنیمت می دید، این فرصت را پولس که خود را با شهادت مواجه می 7:1

  ن و ترس را به ما عطا نکرده است. زمانی براي ترس و بزدلی باقی نمانده. بکه خدا روح ج دنمای



 7

در اختیار ما قرار گرفته است. ایماندار با حد و حصري  بلکه خدا روح قوت را به ما عطا نموده است. قوت بی

با شکیبایی تمام استوار بماند، پیروزمندانه رنج بکشد، و اگـر    تواند با شهامت خدمت نموده، قدرت روح القدس می

  نیاز باشد فداکارانه جان خود را نهد. 

یخته و مـا را مشـتاق   همچنین خدا روح محبت به ما عطا کرده است. این محبت خدا است که ترسهاي ما را ر

  به هر بهاي ممکن.   سازد که خود را به مسیح بسپاریم، می

شود تا ما مشتاقانه هرگونه جفا را متحمل شده و بـا مهربـانی    این محبت نسبت همنوعان ما است که باعث می

  بهاي آن را بپردازیم. 

آورد. شاید بـه    حق مطلب را بجا نمیسرانجام اینکه خدا روح تأدیب، یا انضباط به ما داده است. تأدیب کامالً

یک مسیحی باید در تمام مواقع عاقل باشد، عـاري از هـر بیمـاري روانـی و یـا      نظر برسد که مقصود این است که 

یی که زندگی نزدیکـی بـا خداونـد     زمینۀ عصبی. معموالً این تعلیم اشتباه در مورد این آیه رایج بوده که مسیحی پس

شود. این یک تعلیم روحانی نیست. بسیاري از بیماري روانی ریشـه   ماري یا مرض روانی نمیدارد هیچگاه دچار بی

توانند پیامد وضعیت جسمی باشند که هیچ ارتباطی با زندگی روحـانی   هاي وراثتی دارند. بسیاري دیگر می در عیب

  شخص ندارند.  

بـر خـود داده اسـت. مـا بایـد قـوة        داري یـا تسـلط   مقصود این آیه این است که خدا به ما یک روح خویشتن

زده، عجوالنه و بدون فکر کاري را انجام دهیم. مهم نیست که شـرایط مـا    تشخیص را به کار گیریم، نه اینکه شتاب

(البته مشکالت ذکر شـده در مـورد ایـن      متعادل داشته و با ذکاوت عمل نماییم یچقدر دشوار است، ما باید قضاوت

(ذهـن سـالم، تفکـر     sound mindانگلیسی کتاب مقدس است که در آنجا واژة تأدیب را  آیه بیشتر ناشی از ترجمۀ

  کند. مترجم)  ترجمه کرده است. اما ترجمۀ فارسی تقریباً حق مطلب را ادا میدرست) 

گوید که خود نیـز عـار نـدارد و     می 12گوید که عار نداشته باشد. پولس در آیۀ  پولس به تیموتائوس می 8:1

  خوانیم انیسفورس نیز عار نداشت.  می 16اینکه در آیۀ سرانجام 

دهنده بودنـد مـورد جفـا     نجاتنانیکه علنی در پی خداوند و  شد. آ در آن زمان موعظۀ انجیل جرم محسوب می

شدند. اما این موضوع نباید تیموتائوس را نگران کند. او نباید از انجیل عار داشته باشد، حتی اگـر زحمـت    واقع می

آن باشد. و نیز نباید از اینکه پولس رسول در زندان است عار داشته باشد. اگرچه برخـی از مسـیحیان در آن    در پی

ترسیدند مبادا ارتباط با او منجر به جفا رساندن بر آنان و یـا   زمان به او پشت کرده بودند. تردیدي نیست که آنها می

  حتی مرگ آنها شود. 

حماتی که در پس انجیل است شریک شود و برحسب قوت خـدا آنـان را   شود که در ز تیموتائوس ترغیب می

متحمل شود. او نباید از بدنامی که این موضوع به همراه دارد اجتناب ورزد، بلکه در تحمل این بـدنامی بـا پـولس    

  شریک شود.  

شـرح  ) باشـد. اکنـون پـولس    8) و شـجاع (آیـه   7، 6پولس تیموتائوس را ترغیب نمود که غیور (آیات  9:1

شود. پیش از هر  دهد که چرا قبول چنین دیدگاهی عاقالنه است: دلیل آن هم در معاملۀ عالی خدا با ما یافت می می
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رهاند، و  چیز او ما را نجات داد. یعنی اینکه او ما را از مجازات گناه رهایی بخشید. او دایماً ما را از قدرت گناه می

  ما را از دنیا و شیطان خواهد رهانید.  اه خواهد رهانید. همچنین امادر روز واپسین ما را از حضور نزدیک گن

عالوه بر این، خدا ما را به دعوت مقدس خوانده است. او نه تنها ما را از شریر رهایی بخشیده، بلکـه او تمـام   

 است بر ما جاري ساخته است. دعوت مقـدس مسـیحی  یی که در جایهاي آسمانی در مسیح عیسی  برکات روحانی

خـوانیم کـه مـا از پـیش تعیـین       . در آنجـا مـی  1به اختصار توصیف شده است، مخصوصاً در باب  3-1در افسیان 

ایم، توسط خون او نجات یافته، بخشیده شد، بـه روح القـدس    ایم، در محبت پذیرفته شده ایم، پسرخوانده شده شده

، 14:3ت مقدس، یک دعوت بلند (تعالی) داریم، فی ایم. (عالوه بر این دعو تأیید شده و بیعانۀ میراث خود را یافته

  ) 1:3و یک دعوت آسمانی، عبرا 

این نجات و دعوت به حسب اعمال ما نیست. به بیانی دیگر، برحسب فیض خدا به ما عطا شده اسـت. یعنـی   

و نه آن را جستجو آن نبودیم، بلکه حق ما دقیقاً نقطۀ مقابل آن است . ما آن را خود کسب نکردیم،  اینکه ما شایستۀ 

  نمودیم. بلکه خدا آنها را رایگان به ما عطا کرده است بدون هیچ بها و شرطی. 

، شرح داده شده است. چرا خدا اینقـدر گناهکـاران را   »بر حسب ارادة خود و آن فیض«این موضوع با عبارت 

نین بهایی بپردازد که همگی آنهـا  دوست داشت که خواست پسر یگانۀ خود را در راه آنها فدا نماید؟ چرا باید او چ

توانـد ایـن    تا اینکه تا به ابد در کنار او باشند؟ پاسخ این سئواالت می  را از جهنم رهانیده و به آسمان رهسپار سازد،

علت این عمل در ما قرار ندارد. بلکه، علت در قلب پر از محبـت او یافـت   » برحسب ارادة خود و آن فیض«باشد: 

  ا محبت نمود زیرا ما را دوست داشت! شود. او ما ر می

مقصود این است که خدا از ازل نقشۀ عالی نجات را  لطف او قبل از قدیم االیام در مسیح عیسی به ما عطا شد.

براي ما در نظر داشت. او تصمیم گرفت حیات ابدي را به تمام کسانی که عیسـی مسـیح را بـه عنـوان خداونـد و      

االیـام طرحریـزي شـده     طا کند. روش نجات ما نه تنها پیش از تولد ما، بلکه از قدیمپذیرند ع نجات دهندة خود می

  بود.  

ریزي شد، در طـول زمـان بـر مـا آشـکار گردیـد. ایـن انجیـل بـا ظهـور            همان انجیلی که از ازل طرح 10:1

در میـان   دهنده ما عیسی مسیح آشکار گردید. او در طول روزهایی که در جسم بود، خبـر خـوش نجـات را    نجات

مردم اعالن نمود. او به انسانها چنین گفت که او باید بمیرد، دفن شود، و از مردگان برخیزد تـا خـدا گناهکـاران را    

  نجات بخشد. 

مقصـود  هنوز در جهان مـرگ وجـود دارد؟    در حالی کهاو موت را نیست ساخت. اما این چطور ممکن است 

ام مسیح، مرگ همچون حاکمی ظالم بر انسانها تسلط داشت. او یـک  این است که او مرگ را باطل نمود. پیش از قی

دشمن مهیبی بود، ترس از مرگ انسانها را در اسارت نگاه داشت. اما قیام خداوند عیسی ضمانتی براي تمام کسانی 

ا کنند است که روزي از مردگان برخواهند خواست و دیگر نخواهند مرد. او بدین شـکل مـرگ ر   که به او توکل می

برد. اکنـون   آور خداست که جان ایماندار را به آسمان می اثر ساخت. اکنون مرگ پیام باطل نمود. او نیش مرگ را بی

  مرگ بیشتر خادم ما است تا دشمن. 
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فسادي را روشن گردانید بوسیلۀ انجیل. در دورة عهد عقیق،  خداوند عیسی نه تنها مرگ را باطل نمود، بلکه بی

 لنها بر این باور بودنـد روح در گذشـتگان بـه شـئو     تار و مبهمی از زندگی پس از مرگ داشتند. آ مردم غالباً عقیدة

(sheol) رود، که در حقیقت اشاره دارد به وضعیت نامریی روح در گذشتگان. گرچه یک امید آسمانی در مقابـل   می

  آنها قرار داشت، با اینحال قسمت اعظم این موضوع براي آنها مبهم بود. 

دانیم که روح ایماندار به هنگام  تر شده است. به عنوان مثال ما می ظهور مسیح این موضوع بر ما روشنزمان  از

رود. او در جسم غایب است اما در خانۀ آسمانی نزد خداوند اسـت. او بـه حیـات ابـدي قـدم       مرگ نزد مسیح می

  گذارد.   می

فسادي قیامت بدن اسـت. هنگـامی    ا نیز. مقصود از بیفسادي ر مسیح نه تنها حیات را روشن گردانید، بلکه بی

دانیم کـه حتـی اگرچـه جسـم در قبـر جـاي        می» فسادي را بپوشد این فاسد بی«خوانیم  می 53:15که در اقرنتیان 

شـود،   یافته تبدیل می اما با بازگشت مسیح همان بدن از قبر برخاسته و به بدن جالل  گردد، گیرد و به خاك بازمی می

شبیه به بدن خداوند عیسی. مقدسین عهد عتیق از این موضوع آگاه نبودند. چـرا کـه ایـن موضـوع بـا ظهـور       بدنی 

  بر ما آشکار گردید.  مسیح ما عیسی   دهنده نجات

هـا مقـرر شـد. واعـظ یـک       به خاطر اعالن انجیل پرجالل بود که پولس واعظ و رسـول و معلـم امـت    11:1

یغام در میان مردم است. یک رسول شخصی است کـه از طـرف خـدا فرسـتاده     یی است که وظیفۀ او اعالن پ منادي

شده، تجهیز شده و بدو قدرت داده شده است. وظیفۀ معلم تعلیم دادن به دیگران اسـت؛ او حقیقـت را بـه شـکلی     

هـا   تتوانند با ایمان اطاعت نسبت به آن واکنش نشان دهنـد. واژة امـ   دهد به طوریکه دیگران می قابل فهم شرح می

  تأکید بر خدمت خاص او در میان امتهاي غیر یهودي دارد. 

پولس به خاطر انجام وفادارانۀ وظایف خود متحمل زندان و تنهایی شده بود. او از اعالن حقیقت خـدا   12:1

، اکراه نداشت. ترس از جان مانع از گشودن لبهاي او نشده بود. اکنون او دستگیر شده و به زندان افکنده شـده بـود  

اما با اینحال به هیچ وجه پشیمان نبود. او شرمگین نبود و تیموتائوس هم نبایـد شـرمگین باشـد. گرچـه پـولس در      

مورد سالمت شخصی خود مطمئن نبود. با اینحال کامالً اطمینان داشت که به چه کسی ایمـان آورده اسـت. گرچـه    

دانست بر کسی که توکـل   رسید. پولس می د نمیتوانست این رسول را بکشد اما دست آنها به خداون دولت روم می

تا به آن روز حفـظ کنـد. مفسـران در مـورد     نموده که قادر است. قادر به انجام چه کاري؟ قادر است که امانت مرا 

برخی بر این باورند مقصود از امانت نجات جان اوست. دیگران آن  .اند گفته پولس در اینجا به دو دسته تقسیم شده

دانند. به بیان دیگر، گرچه ممکن بود پولس با مرگ مواجه شـود، بـا اینحـال نبایـد انجیـل       ي به انجیل میا را اشاره

نادیده انگاشته شود. هرچه بیشتر با او مخالفت شود، موفقیت بیشتري کسب خواهد کرد. شـاید بهتـر آن باشـد کـه     

بود که بهترین سرنوشت در انتظـار اوسـت.    تر این واژه را مدنظر قرار دهیم. پولس یقین حاصل نموده معناي وسیع

و در کنـار او  اگرچه با مرگ روبرو شود لیکن چیزي را از دست نخواهد داد. عیسی مسیح خداونـد قـادر او بـود،    

یی نبود. نجات پولس حتمی و خـدمت او بـه مسـیح بـر روي      شکست و ناکامی معنایی نداشت. جاي هیچ نگرانی

  زمین بسیار موفق بود. 
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ایست به آمدن خداوند عیسی مسیح، و به طور خـاص بـه    عبارت مورد عالقه پولس است. این اشاره» زروآن «

تخت داوري مسیح اشاره دارد، هنگامی که خدماتی که به او شده است مورد بازنگري قـرار گرفتـه و هنگـامی کـه     

  دهد .  خدا به وفاداري انسانها پاداش می

شود تا از سخنان صحیح  برداشت کرد. اول اینکه، تیموتائوس ترغیب می توان به دو شکل از این آیه می 13:1

نمونه بگیرد. مسأله تنها بر سر این نیست که او نسبت به حقیقت خدا وفادار باشد، بلکه او باید به هر شکل سـخنی  

ر ما، گاهی گفتـه  در روزگاکه بتواند حقیقت را انتقال دهد توسل جوید. شاید مثالی از این موضوع مفید واقع شود. 

را بـه کـار   » خون مسیح«، و یا »از سر نو مولود شدن«یی همچون  شود که ما نباید عبارات و اصطالحات قدیمی می

تري با آنها صحبت کرده شود. اما در اینجا خطري وجود دارد. تـرك   گیریم. مردم بیشتر مایل هستند با زبان پیچیده

شـوند نادیـده    اي را که با این عبارات منتقل مـی  ود که آنها حقایق اولیهش واي کالم کتاب مقدسی باعث میفهکردن 

  انگارند. بنابراین تیموتائوس باید همان نمونۀ صحیح سخنان را نگاه دارد. 

تواند به این معنا نیز باشد که سخنان پولس باید براي تیموتائوس الگو و نمونـه باشـد. پـس هـر      اما این آیه می

گوید باید هماهنگ و در راستاي طرحی باشد که پولس به او ارایه داده اسـت. تیموتـائوس در    آنچه تیموتائوس می

خدمت خود باید در ایمان و محبتی در مسیح عیسی است از این الگو پیروي نماید. ایمان نه تنها به معنـاتی توکـل   

بلکه محبت نسبت به ایمانـداران و  شود،  باید به معناي وابستگی نیز است. محبت نه تنها محبت به خدا را شامل می

  گیرد.  دنیاي فانی اطراف ما را نیز دربرمی

بخش به تیموتائوس سپرده شده بود. پولس به  مقصود از آن امانت نیکو انجیل است. پیغام محبت نجات 14:1

القدسی که در وي گوید که بر آن بیافزاید و یا آن را کامل نماید. بلکه مسئولیت او این است که توسط روح  او نمی

نوشت، او از رویگردانی وسیع مردم از ایمانشان  نماید. هنگامی که پولس این نامه را میساکن است از آن محافظت 

پولس به تیموتائوس هشدار داده بود که نسبت به کالم خدا وفـادار   که کلیسا را به خطر انداخته بود آگاهی داشت.

خویش انجام می داد. سکونت روح القدس در وي هر آنچه را که او براي انجـام  بماند. او نباید این کار را به قوت 

  داد.  این کار نیاز داشت، به او می

آورد که چگونه  پولس رسول با اندیشیدن به ابرهاي تاریکی که فضاي کلیسا را دربرگرفته بود، به یاد می 15:1

تیموتـائوس در افسـس بـود، او     به هنگام نگارش این رسـاله  اند. از آنجایی که احتماالً مسیحیان آسیا از او رخ تافته

  دانست.  دقیقاً مقصود پولس از این سخن را می

بعید نبود که مسیحیان آسیا هنگامی که دریافتند پولس دستگیر و به زندان افکنده شده است ارتباط خـود را بـا   

ترسیدند که جان  بود او را ترك کردند. احتماالً می او قطع کرده بودند. هنگامی که او بیشتر از هر وقت دیگر در نیاز

دادند. پـولس رسـول یکـی از     آنها به خطر بیفتد. حکومت روم در تعقیب کسانی بود که ایمان مسیحی را ترویج می

اش بر دیگـران   ترین نمایندگان مسیحیت بود. هر کسی که به طور علنی با وي در تماس بود، به ناگاه چهره معروف

  شد.   فاش می

اند. با اینحال تـرك   در اینجا نه صریحاً و نه تلویحاً بیان شده که این مسیحیان کلیسا و یا خداوند را ترك نموده

  وفایی آنها بود.  کردن پولس در این شرایط خود حاکی از ترس و بی
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نها بـه خـاطر   آ  اي در جدایی دیگران از پولس داشتند. به هرحال، کننده گویا فیجلس و هرموجنس نقش هدایت

اینکه در پذیرفتن عار مسیح با پولس شریک نشده و او را ترك کردند، ننگ و رسوایی براي خود بـه بـار آوردنـد.    

توانستند ماهیت زشـت خـود را    خود را پنهان نمایند، اما می هتوانستند نام کری آنها نمی«دارد:  اظهار می »گاي کینگ«

  » از نظرها مخفی نگاه دارند

ورد انیسیفورس دو مکتب فکري وجود دارد. برخی بر این باورند که او پولس را ترك کرده بود، و در م 16:1

کند خداوند بر او ترحم کند. برداشت دیگران این بوده که او از افرادي که در  به همین خاطر است که پولس دعا می

  ت است. باال ذکر شد، مستثنی بوده است. ما بر این باوریم که دیدگاه اخیر درس

رحمت پاداش کسانی  7:5خواهد که به اهل خانۀ انیسیفورس ترحم عطا کن. برطبق متی  پولس از خداوند می

خوانیم که چه چیز دل پولس را تازه کـرده اسـت. شـاید هنگـامی کـه       اند. در اینجا دقیقاً نمی است که بخشنده بوده

  ذا، پوشاك آورده بود. چال تاریک و مرطوب بوده است او برایش غ پولس در آن سیاه

توانست مانع  به هرحال او عار نداشت که به دیدن پولس در زندان برود. اندیشیدن به جان و سالمتی خود نمی

  از کمک او به دوستش شود.  

در شخصیت انیسیفورس ویژگی زیبـایی بـه چشـم    «نظیري این موضوع را بیان کرده است  به طرز بی »اوتج«

کاهـد. زنجیـر    از زنجیر عار نداشت غالباً زنجیر انسان از حلقۀ دوستان او می  کند، بیان می خورد که پولس آن را می

دارد، و نیز زنجیر مردم ناپسندي. هنگامی که شخصـی در اوج شـهرت اسـت دوسـتان      فقر بسیاري را دور نگاه می

ند. اما خادمین نسـیم صـبحگاهی   شو شود، دوستانش از او دور می بسیاري دارد، هنگامی که به بند زنجیر گرفتار می

هاي شب بیایند. خوشی آنها این است که در قلمرو یأس خدمت نمایند، و جاییکـه زنجیرهـا    دوست دارند در سایه

این زنجیر حقیقتاً جاذبه داشتند. چرا که باعـث شـدند   » او از زنجیر من عار نداشت«کنند.  بر جان انسان سنگینی می

  » جیل نماید.انیسیفورس در خدمت کردن تع

این آیه گاهی به اشتباه دعا براي مردگان تلقی شده است. استدالل این است که انیسیفورس به هنگـام نوشـتن   

اي به مرگ انیسیفورس نشـده اسـت.    خواهد بر او رحم نماید. هیچ اشاره این نامه درگذشته بود و پولس از خدا می

غیر کتـاب مقدسـی   ي کوچک هستند تا یک تعلیم ا به دنبال بهانهگویی هستند  طرفداران این دیدگاه وراجان بیهوده

  را ترویج دهند.  

توانست با مسیحیان هیچ تماس نگیرد.  هنگامی که انیسیفورس به روم رسید، سه راه در مقابل داشت، می 17:1

جاعت تمام خود را توانست با ش توانست در خفا با ایمانداران تماس حاصل نماید. سرانجام اینکه می دوم اینکه، می

داد. امـا او در   به خطر انداخته به مالقات پولس برود. این مسأله او را در ارتباط مستقیم با مقامات رومـی قـرار مـی   

  کمال افتخار، راه آخر را برگزید. او به کوشش بسیار تفحص کرد و او را پیدا نمود. 

سین در حضور خداوند رحمت یابـد. رحمـت   کند که دوست وفادار او در روز واپ پولس رسول دعا می 18:1

ایست به زمانی که پاداش در  آن روز، اشاره که قبالً هم گفتیم، همان گونهدر اینجا به مفهوم پاداش به کار رفته است. 

  شود، به عبارتی در حضور تخت داوري مسیح.  آسمان عطا می
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فورس پولس را در افسس د که چگونه انیسیکن پولس براي خاتمه دادن به این بخش به تیموتائوس یادآوري می

  خدمت نمود.

  

  )13-1:2توصیه به پایداري (ب) 

کند، دلیر باشـیم، وفادارانـه    زورآور بودن در فیضی که در مسیح است یعنی با قوتی که فیض او فراهم می 1:2

  گیرد.  یبا توانایی فوق از تصور که تنها از اتحاد با او سرچشمه مراه خداوند را ادامه دهیم، 

تیموتائوس نه تنها باید خود را تقویت نماید، بلکه باید باعث تقویت روحانی دیگران نیز شود. او مسئول  2:2

یی که از پولس رسول یافته، به دیگران انتقال دهـد. بـه زودي پـولس صـحنۀ روزگـار را تـرك        است تعالیم الهامی

داد. دورة خدمت تیموتائوس هم بـه زودي   ود بسیار تعلیم میکرد. او باید وفادارانه تیموتائوس را در حضور شه می

ریزي کند که دیگران نیز براي تعلـیم دادن آمـاده    اي برنامه رسید، و او نیز باید براي خدمت خود به گونه به پایان می

  شوند.  

در روزگار ما. بلکه ایست به مراسم انتصاب خادم  البته این آیه مفهوم جانشینی رسالتی را دربرندارد. و نه اشاره

  این فرمان خداوند به کلیسا است که جایگزینی براي معلمان با کفایت آماده سازد. 

  گفته شده است که در این آیه سه قشر ایماندار وجود دارد: 

   .پولس رسول. 1

  .تیموتائوس و شهود بسیار. 2

  .مردمان امین. 3

   .دیگران. 4

انجام دهد، دنیا طی  اران تأکید دارد. اگر هر ایماندار حقیقتاً سهم خود رااین آیه بر اهمیت بشارت فردي ایماند

هـا در   با توجه به سست بودن ارادة انسان و نیز رقابـت ادیـان و فرقـه    یک نسل بشارات را خواهد شنید. با اینحال،

ا مسـلم اسـت:   تبشیر و موانع بسیار دیگر، چنین امري تنها در حد فرضیه است. به هرحال یـک موضـوع بـراي مـ    

  توانستند کارنامۀ بهتري از خود برجاي بگذارند!  مسیحیان می

یعنی اشخاصی که ایماندار و قابـل اعتمـاد     توجه نمایید که تیموتائوس باید حقیقت را به مردمان امین بسپارد،

یم مسـتلزم قابلیتهـاي   هستند. این افراد باید قادر باشند دیگران را نیز تعلیم دهند. این موضوع عالوه بر خدمت تعلـ 

  دیگري نیز است. 

گیرد تا تیموتائوس را توصـیف نمایـد:    خاطرنشان شد که پولس در این باب مثالهاي بسیاري را به کار می 3:2

)؛ 15 ۀعامل (عمله) (آیـ  -5)؛ 6برزگر (آیۀ  -4) 5 ۀپهلوان (آی -3)؛ 4و  3سپاهی (آیات  -2)؛ 1فرزند (آیۀ  _1

  ) 24 ۀنده (آیب -7)؛ 21 ۀطرف (آی -6

تیموتائوس به عنوان سپاهی نیکوي مسیح عیسی باید سختیها و زحمات را متحمل شود. (براي مطالعۀ فهرست 

  ) 29-23: 11قرن  2زحماتی که پولس خود متحمل شد مراجعه نمایید به 
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  ایـن، یی که در این توصیف شده است کسی است که در انجام وظایف خود فعال اسـت. نـه تنهـا     سپاهی 4:2

  سازد.  شرایط بحرانی خود را با امور روزگار گرفتار نمیبلکه او در کانون نبرد قرار دارد. هیچ سربازي در چنین 

آیا مقصود از این آیه این است که آندسته از کسانی که در خدمت خداوند هستند نبایـد شـغل دنیـوي داشـته     

کـرد،   داد و کلیسا تأسیس می ینکه انجیل را بشارت میباشند؟ مسلماً مقصود این نیست! چرا که خود پولس ضمن ا

  کرد.  دوزي مشغول بود. او شهادت داد که با دستان خود امرار معاش می به خیمه

سازد، است. سرباز نباید اجازه دهد امور روزمرة زندگی هدف اصـلی زنـدگی او    تأکید بر روي واژة گرفتار می

و لباس هدف اصلی زندگی او باشد. بلکه بایـد همـواره خـدمت مسـیح در     شود. به عنوان مثال، نباید تهیۀ خوراك 

گرفتار شدن در امور زنـدگی بـدین معنـا    «گوید:  می (Kelly) »لیک«امور باشد و امور زندگی در حاشیه باشد.  رأس

است که همچون یک شریک واقعی آنچنان سرگرم امور دنیا شویم که دیگـر مفهـوم جـدایی از دنیـا را بـه دسـت       

  »فراموشی بسپاریم.

یک سرباز وظیفه همیشه آمادة دریافت دستور از مافوق خود است. اشتیاق او این است که رضایت آنکـه او را  

سازد، و محبت ما نسبت به او باید باعث شود کـه بـه    سپاهی ساخت بجوید. مسلماً خداوند شخص را ایماندار می

  دنیا دل نبندیم.  

کند. او براي اینکه جـایزه دریافـت کنـد     به پهلوانی که براي مسابقه پهلوانی می شود اکنون مثال تبدیل می 5:2

باید از قانون مسابقه مطابعت نماید. در مورد خدمت مسیحی هم وضعیت به همـین صـورت اسـت. چـه بسـیارند      

  تند! چون و چرا نداش زیرا از کالم خدا اطاعت بی شوند، کسانی که پیش از پایان مسابقه از دور خارج می

) او نبایـد بـا سـالح    2) 27:9قـرن   1دار باشـد (  ) مسیحی باید خویشتن1خدمت مسیحی چه قوانینی دارد؟ 

) او نباید تقـال نمایـد،   4) او باید خود را پاك نگاه دارد 3) 4:10قرن  2جسمانی بجنگد، بلکه با اسلحۀ روحانی (

  بلکه صبور باشد. 

وقفـه تـالش نمایـد تـا      طالح متناقض است؛ شخص باید بیخود یک اص» مسیحی بیکار«شخصی گفته است: 

  » گونه زندگی کند، در هر لحظه و در هر جنبه از زندگی. مسیحی

کشد، باید اول نصیبی از حاصل ببرد. برطبـق تمـام اصـول عـدالت؛ شخصـی کـه        برزگري که محنت می 6:2

  . کشد تا محصول به بار بیاید، اول از همه خود باید سهم ببرد زحمت می

شد، که مبادا از کار خداوند دلسرد شود. چنین زحمتی به اجرت نخواهد بود.  این باعث تشویق تیموتائوس می

شرکت خواهند داشت، اما مشقت تیموتـائوس بـراي محبـت ازدیـاد      ري در روز واپسین در این حصادگرچه بسیا

  برد.  صل مینخواهد رفت. در حقیقت، او اولین کسی خواهد بود که از دسترنج خود حا

نماید  پولس تیموتائوس را ترغیب می تري نهفته است. مسیحی معناي عمیق ها از خدمت اما در این تمثیل 7:2

کند که حین انجام ایـن کـار خداونـد او را در همـه      که به این مثالها توجه کرده و بر آنها تفکر نماید. پولس دعا می

یحی همچون یک جنگ، مسابقه و برزگري است. هر یک از ایـن  چیز فهم بخشد. ما پی خواهیم برد که خدمت مس

  طلبد، و هر یک پاداش خاص خود را دارد.  کارها مسئولیت مخصوص به خود را می
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رسد. او به الگوي خداوند عیسـی   هاي خود به تیموتائوس جوان می در اینجا پولس رسول به اوج تشویق 8:2

ل در پی دارد. عیسی مسیح را به خـاطر دار کـه از نسـل داود بـوده، از     پردازد. او الگویی از رنجی است که جال می

مردگان برخاست بر حسب بشارت من. مقصود این نیست که تیموتائوس باید چیزهاي خاصی در مـورد مسـیح را   

  به خاطر آورد، بلکه او باید خود او را به یاد آورد، که از مردگان برخاسته است. 

دهنده  اي از آنچیزي است که پولس وعظ نمود. نقطۀ حیاتی در انجیل قیامت نجات هبه یک معنا، این آیه خالص

براي تیموتائوس نه یک مسیح مصلوب بلکه منظرة خداوند قیام کرده بـه تصـویر کشـیده    «نویسد:  است. هیبرت می

  »  شود. می

او از نسل داود اسـت،   سازد، اینکه عبارت نسل داود خود یک عبارتی است که مسیح بودن عیسی را نمایان می

  هاي مسیحیایی خدا تحقق یافت.  که در او وعده

خواهنـد او را خـدمت نماینـد الزم اسـت. بـه       دهنده براي تمام کسانی که مـی  یادآوري شخصیت و کار نجات

طورخاص براي آندسته از خادمینی که با زحمت و مرگ روبرو هستند. به یاد آوردن این موضوع که حتـی عیسـی   

  آمیز است.  خود از راه صلیب و قبر به جالل رسید، ترغیب خداوند

یده شده بـود. بـه او بـه    گفته شد اکنون در زندان روم به بند کش 8پولس به خاطر اعالن انجیل که در آیه  9:2

نگریستند، یک مجرم. همه چیز ناامیدکننده بود. نه تنها حکومت روم تصمیم داشت او را بکشد  کار می دیدة یک بد

  لکه دوستانش نیز از او روي گردانیده بودند.  ب

کند. هنگامی کـه او بـه    چال عبور می و دشوار، روح شادان پولس از دیوارهاي سیاه  رغم این شرایط تلخ و علی

شـاید  "که لنسکی گفته است،  همان گونهکند.  شود وضعیت خود را فراموش می آورد که کالم خدا بسته نمی یاد می

انـداز   گویـد در تمـام دنیـا طنـین     در خـونش خـاموش شـود، امـا آنچـه خـدا از طریـق او مـی         صداي زندة پولس

اران توانند مانع از پیشروي کالم خدا شوند، گویی که بخواهند جلوي ریزش ب حتی تمام لشکریان دنیا نمی"شود. می

  گوید:  می (Harvey)هاروي  .)11-10: 55و برف را بگیرند (اش 

دهد، گرچه مدافعان آن گـاهی بـه زنـدان افکنـده      ناپذیر به پیروزي ادامه می هی و مقاومتکالم خدا با قوتی ال«

میرند اما مسـیح و انجیـل او در طـول اعصـار گونـاگون زنـده مانـده و پیـروز          شوند. انسانها می شده و یا شهید می

  »  شود. می

به خـاطر برگزیـدگان متحمـل     ناپذیر انجیل، پولس حاضر بود همۀ زحمات را به خاطر ماهیت مقاومت 10:2

کالم خدا  در حالی کهشود. مقصود از برگزیدگان کسانی است که خدا آنها را براي نجات ازلی انتخاب کرده است. 

گزینـد.   گوید که او برخی را هم براي لعنـت برمـی   گزیند اما در هیچ نمی گوید که خدا افراد را براي نجات برمی می

اند، به خاطر انتخاب آزاد خود  یابند. آنهایی که گم شده سط فیض مقتدر خدا نجات مییابند، تو کسانی که نجات می

  اند.   گم شده

داند، حاکم دنیا، کسی که  هیچکس نباید در مورد آموزة برگزیدگی با خدا بحث کند، این آموزه خدا را خدا می

دهد، بلکه لطـف او اغلـب وراي    جام نمیبا فیض، عدالت، راستی و محبت، او عمل ناعادالنه و به دور از انصاف ان

  شود.  هاي انسان عطا می شایستگی
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انـد و ایـن    شود، جانهاي بسیاري نجات یافته دانست که با رنجهایی که او به خاطر انجیل متحمل می پولس می

ا فیض پولس نگاه کردن به گناهکارانی که ببراي جانها روزي در جالل جاودانی با عیسی مسیح شریک خواهند شد.

اند کافی بود تا بتواند تمام این مشقات را متحمل شود. این موضوع ما  خدا نجات یافته و با عیسی مسیح جالل یافته

  اندازد: اند می نسبت داده (Rutherford)را به یاد سخنانی که به راترفورد 

  آه اگر جانی از آنوت

  کرد، مرا در دست راست خدا مالقات می

  دش آسمان من دو تا می

  در دستان عمانوئیل.

دانند. چه این آیات از سرودهاي اولیه باشد چـه   را برخی از سرودهاي اولیۀ مسیحیان می 13-11آیات  11:2

حقیقـت  «نویسـد:    نباشند، مسلماً بیانگر برخی اصول راسخ رابطۀ انسان با خداوند عیسی مسیح هستند. هیبرت مـی 

 در حـالی کـه  کنـد   ان به مسیح ایماندار را در هر چیز بـا او متحـد مـی   مهم در این عبارات پرمعنی این است که ایم

  هاي پولس به تیموتائوس است.  این چهارمین سخن امین در رساله» سازد ایمانی انسانها را از او جدا می بی

اصل اول این است که اگر با مسیح مردیم، با او زیست خواهیم کـرد. ایـن موضـوع در مـورد هـر ایمانـداري       

دهندة خود پـذیرفتیم بـا او مـردیم. مـا بـا او دفـن        عنوان نجات دارد. به مفهوم روحانی هنگامی که او را بهصحت 

مردیم، اما  و با او از میان مردگان برخاستیم. مسیح به عنوان نمناینده و نایب ما مرد. ما باید براي گناهانمان می شدیم،

مارد، و این موضوع به آن معنا اسـت کـه مـا نیـز بـا او در آسـمان       ش . خدا ما را با او مرده میبه جاي ما مردمسیح 

  زیست خواهیم کرد. 

اند کاربرد داشته باشد. کسانی کـه در مـرگ    شاید این آیه نیز در مورد کسانی که به عنوان شهداي مسیحی مرده

  او خواهند بود.  کردند در قیام نیز در پی از او پیروي می

کنند و با مسـیح سـلطنت    در مورد تمام مسیحیان صحت دارد که آنها تحمل میبه یک معنا این موضوع  12:2

  کنند.   خواهند نمود. ویژگی ایمان حقیقی همیشه تداوم است و تمام ایمانداران به این شکل تحمل می

 اینحال باید خاطرنشان شد که همه به یک اندازه با مسیح سلطنت نخواهند نمود. هنگامی که او بـازگردد تـا   با

بر زمین سلطنت نماید، مقدسین او با او بازگشته و در سلطنت او سهیم خواهند بود. اما حدود سلطنت هر کـس را  

  کند.  وفاداري او در زندگی حال تعیین می

کسانی که مسیح را انکار نمایند از سوي او انکار خواهند شد. در اینجا مقصـود انکـار موقـت و تحـت فشـار      

کسی که هیچگاه  –ایمان است  کنندة یک بی ، بلکه انکار دایمی او. این عبارت توصیفنیست، همچون انکار پطرس

  عیسی خداوند را با ایمان در آغوش نپذیرفت. 

خـدا  «دهـد:   شـرح مـی   (Dinsdale Young)ل یانـگ  یکنـد. دینسـد   توصیف مـی  ایمانان را این آیه نیز بی 13:2

ایمانـان یکسـان رفتـار     گ با ذات خود است و با باایمانـان و بـی  تواند با خودش مغایرت داشته باشد. او هماهن نمی

  »همواره نسبت به حقیقت صادق است، حال ما به هر شکلی که باشیم.کند. او  می
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ایمانـان اسـت. مقصـود ایـن      این عبارت نباید مبین این موضوع باشد که وفاداري خدا به منزلۀ طرفداري از بی

د، او باید نسبت به ذات خود امین باشد و با آنها نیز بر طبق ذات خود رفتار نماید. ایمان هستن نیست. اگر انسانها بی

  »هایش امین است. ر خود همچون وعدهاو در رفتا«  :گوید می (Van Oosterzee)ن اوسترزي فاکه  همان گونه

  

  )8: 4- 14: 2اد (. وفاداري در برابر ارتد3

  ) 26-14:2وفاداري به مسیحیت حقیقی (الف) 

. امـا مقصـود پـولس از    13-11تیموتائوس باید این چیزها را به یاد ایشان آورد، یعنی، موضوع آیـات   14:2

ایشان کیست؟ احتماالً مقصود او به طور کل تمام شنوندگان تیموتائوس است و به طورخـاص کسـانی کـه تعـالیم     

کننـد   چرا که کسانی معموالً مجادله می  دادند. این موضوع از ادامۀ این آیه کامالً مشخص است، عجیب و غریب می

هـا وسـواس    که یا معلم باشند یا واعظ، پرواضح است که افرادي در افسس بودند که بر سر مفهوم دقیق برخی واژه

دادند. آنها به جاي اینکه ایمانداران را در کالم خدا بنا نمایند، تنها ایمان کسانی را کـه بـه آنهـا     بسیاري به خرج می

  بردند.   دند، تحلیل میدا گوش می

  دهد: هشدار می دینسدیل یانگ

در آن لحظـه  شـویم کـه    ما بـه راحتـی مجـذوب سـئواالتی مـی      –ار آسان است یوسواس الهیاتی داشتن بس

ماند تا فکـر و دل خـود را بـه چیـزي      ارجحیت ندارند. زندگی آنقدر کوتاه و پرمشغله است که وقتی باقی نمی

شخصیت انسان نیست. هنگامی که دنیا به انتظار بشارت است، این به مـا بسـتگی   دهنده  مشغول سازیم که شکل

هاي فرعی الهیاتی ما را به خـود مشـغول سـازد. در مـورد حقـایق       اینکه شاخه دارد که به راه خود ادامه دهیم یا

ق قـرار ندهیـد،   باشید. بر ضروریات تأکید نمایید، نه جزئیات. قربانیان شمجر و یاعیل را سرمشـ   تر صادق عظیم

  هاي فرعی شده بودند. مجذوب جاده ها را رها کرده، کسانی که شاهراه

شـد کـه    کرد خود را مقبول خدا سازد. تالشهاي او باید با این هدف انجام مـی  تیموتاوس باید سعی می 15:2

انجـام دهـد ایـن     توانست این کار را با انجام دادن کالم خدا بـه خـوبی   عاملی شود که هیچگاه خجل نشود. او می

کـه   همان گونهعبارت اخیر بدان معنا است که با کالم خدا به درستی برخورد نماید، تا بتواند موضوع را بشکافد یا 

  » صادقانه با کالم برخورد نماید بدون تحریف«گفته است،  (Alford)آلفورد 

چیـزي بـراي قـوم خـدا سـودمند       فایده هستند. چنین شریر و بی هاي حرام تعالیم ناشایست، گویی یاوه 16:2

نیست و باید از آن اجتناب شود. تیموتاؤس نباید با این تعالیم بجنگد بلکه آنها را باید حقیر شـمارد، نـه اینکـه بـا     

  توجه کردن به آنها ارج نهد. 

 دینـی ترقـی   ماننـد. بلکـه همیشـه در بـی     گوها این است که آنها هیچگاه ثابت نمی یک چیز دیگر در مورد یاوه

دهنـد بایـد    نمایند. در مورد اشکال گوناگون اشتباه هم وضع به همین منوال است. کسانی که تعلـیم اشـتباه مـی    می

هاي غلط مذهبی همواره احکام و اعتقاداتی جدید  دهد که نظام همیشه بر اشتباه خود بیافزایند. این موضوع نشان می

  شود.  تر می دینی هم افزون شود، بی اي بیشتر می آموزه دهند. نیازي نیست که بگوییم هرچه اشتباهات ارایه می
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دانیم که چگونه این بیماري  شیوة گسترش تعالیم شریرانه با اکله (سرطان) مقایسه شده است. همۀ ما می 17:2

  برند.  گیرد و سلولها را از بین می به سرعت تمام بدن انسان را فرا می

دهد که قسمتهایی از بافت بدن فاسد شود  ه نمود. قانقاریا هنگامی رخ میتوان قانقاریا هم ترجم واژة اکله را می

  و دیگر نتواند خون و ویتامین را جذب نماید. 

در جاي دیگر در عهد عتیق تعلیم شریرانه به خمیرمایه تشبیه شده است که اگر مانع از آن نشویم تمام نـان را  

  گیرد.  فرا می

ساخت. آنها هیمنیاؤس و فلـیطس   ه تعالیمشان کلیساي محلی را فاسد میدر اینجا از دو شخص نام برده شد ک

هستند. از آنجایی که آنها نتوانستند کالم حقیقت را به درستی بازگو نمایند، آنها هم به مانند دیگـران در نظـر خـدا    

  مایۀ ننگ هستند. 

یامت االن شده است. شـاید مقصـود   گفتند که ق شود. آنها به مردم می تعلیم غلط آنان در اینجا آشکار می 18:2

شود، و قیامت او فقط همین بود. به بیانی  یابد و زندگیش در مسیح تازه می آنها این بود که وقتی شخصی نجات می

نمودند. پولس دریافته بود که  نها قیامت را روحانی کرده بودند و قیامت واقعی از میان مردگان را استهزاء می دیگر، آ

  آید.  مهمی براي مسیحیت به شمار می این موضوع خطر

اگر قیامت گذشته است، پس مسلماً مقدسین به وضعیت نهایی خود بر روي زمین «گوید:  هامیلتون اسمیت می

آسمانی آن  اند، پس با این اوصاف دیگر کلیسا منتظر بازگشت خداوند نخواهد بود، و حقیقت سرنوشت  دست یافته

ر ماهیت یک زائر را ندارد. کلیسا که ماهیت آسمانی خود را از دست داده اسـت، بـر   بازد، و در نتیجه دیگ رنگ می

  »شود. ام اصالحات و حکومت دنیا میماند، و تبدیل به قسمتی از نظ روي زمین می

  این افراد با منحرف ساختن ایمان برخی، جایگاه نامطلوبی در دفتر خدا براي خود رقم زده بودند. 

یابـد چـه    کند، بـاري دیگـر درمـی    که پولس به هیمیناؤس و فلیطس و تعالیم غلط آنها فکر می هنگامی 19:2

ایمانان از سوي کلیساي محلی پذیرفته شده بودند. حیات روحانی آنقـدر   روزهاي سیاهی در انتظار کلیسا است. بی

نیاي مسیحیت یـک جماعـت   تشخیص داده دشد مسیحیان حقیقی را از ریاکاران  فروکش کرده بود که به سختی می

  کننده است.  مختلط است، و اغتشاش ناشی از آن بسیار ویران

پولس در این وضعیت اطمینان دارد که بنیاد ثابت خدا قائم است. یعنی اینکه آنچه توسط خود خدا بنیاد نهـاده  

  شده علی رغم تحلیل رفتن کلیسا ظاهري، پایدار خواهد ماند. 

گویند که مقصود کلیساي فقیهی  خدا تفسیرهاي گوناگونی ارایه شده است. برخی می در مورد معناي بنیاد ثابت

گویند آن به وعدة خدا اشاره دارد یا مقصود آموزة برگزیدگی است. اما آیـا مشـخص نیسـت کـه      است. دیگران می

تواند مانع از  چیز نمیدهد، هیچ  دهد باشد؟ اگر او کالم خود را می مقصود از بنیاد خدا، هر چیزي که خدا انجام می

تواند به بنیادي که خدا بنا نهـاده   ناکامی و قصور انسان نمی«گوید:  می (Hamilton Smith)آن شود. هامیلتون اسمیت 

اي وارد سازد، یا خدا را از انجام آنچه آغاز کرده بازدارد... آندسته از افرادي که متعلق به خدا هستند، گرچـه   خدشه

  » هستند، اما هیچگاه گم نخواهند شد. در میان جماعت مخفی
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بنیاد خدا یک مهر دوطرفه دارد. یک سوي آن الهی و سوي دیگر انسانی است. از جنبۀ الهـی، خداونـد کسـان    

گوید او آنها  داند. لنسکی می بلکه آنها را تأیید نموده و قدر آنها را میشناسد  شناسد. او نه تنها آنها را می خود را می

شناسد. جنبه انسانی مهر این است که هر که نام مسـیح را خوانـد، بایـد از ناراسـتی      شایسته و مؤثر می را با محبتی

توانند اصـالت ایمـان خـود را ثابـت      کناره جوید. به بیان دیگر، مسیحیان معترف تنها با زندگی مقدس دیندارانه می

  عدالتی سروکار داشته باشد.   نمایند. مسیحی حقیقی نباید با بی

هر نشان مالکیت است و نیز عالمت ضمانت و امنیت. بنابراین مهر بنیاد خدا مبین مالکیت او نسبت به کسانی م

انـد بـا دوري گزیـدن از     است که ایمانداران حقیقی هستند و ضمانتی است بر اینکه تمام کسـانی کـه ایمـان آورده   

  عدالتی اصالت حیات جدید خود را ثابت خواهند کرد.  بی

ۀ بزرگ در این تمثیل به عموم مسیحیان اشاره دارد. جهان مسیحیت بـه مفهـوم گسـترده آن شـامل     خان 20:2

  آن کسانی که حقیقتاً تولد تازه دارند و آنانیکه فقط مسیحیان اسمی هستند.  –ایمانداران و معترفان است 

  ظروف طال و نقره در اینجا به ایمانداران راستین اشاره دارد. 

ایمانان اشاره دارد، بلکه به طور خاص به کسـانی کـه اعمـال شـریرانه      نه تنها به همۀ بی ظروف چوبی و گلی

  ).7همچون هیمینائوس و فلیطس (آیه دادند،  انجام داده و تعالیم غلط می

مواد ساخت آنها با هـم  موضوعات مشخص در مورد این ظروف باید مورد توجه قرار گیرند. پیش از هر چیز، 

کند. و سرانجام، سرنوشت نهایی آنهـا بـا هـم فـرق دارد. ظـروف       آنها با هم فرق میاینکه کاربرد  تفاوت دارد. دوم

  شوند.  شوند، اما ظروف طال ونقره به عنوان شئی باارزش حفظ می چوبی و گلی پس از مدتی دور انداخته می

گوینـد   اسـت. برخـی مـی    عبارت آنها براي عزت و اینها براي ذلت به طرق گوناگون مورد تفسیر قرار گرفتـه 

مقصود از ذلت، همان حرکت کمتر است. با این اوصاف، همۀ ظروف ایمانداران حقیقی هسـتند، امـا برخـی بـراي     

انـد کـه مقصـود از     تر. دیگران چنین برداشـت کـرده   اند و برخی براي اهداف پست اهداف عالی در نظر گرفته شده

ظروف ذلت به افـرادي همچـون هیمینـاؤس و     ر حالی کهدظرف عزت افرادي همچون پولس و تیموتاؤس است، 

  فلیطس اشاره دارد. 

  » اگر کسی خویشتن را از اینها طاهر سازد«تفسیر این عبارت به درك مفهوم آیۀ بعدي اشاره دارد،  21:2

آیا مقصود از اینها ظروف گلی و چوبی است؟ آیا مقصود تعالیم غلطی است که در آیات قبل ذکر شد؟ یا آیـا  

  به طورکلی به افراد شریر اشاره دارد؟ 

شـود کـه    به نظر بهترین تفسیر این است که مقصود از اینها همان ظروف ذلت باشد. به تیموتاؤس توصـیه مـی  

هیمینـاؤس و   –خود را از شریران و به طورخاص از معلمان شریري همچون همان اشخاصی که پولس ذکـر کـرد   

  جدا سازد.  –فلیطس 

شود که مسیحیت را ترك نمایـد.   گوید که کلیسا را ترك نماید. و نیز به او توصیه نمی ؤس نمیپولس به تیموتا

محال بود که او این کار را بکند اما اعتراف مسیحی خـود را هـم داشـته باشـد، چـرا کـه جهـان مسـیحیت شـامل          

سأله اینجا بر سر جدایی گزیـدن  باشد. بلکه م کنند مسیحی هستند، می ایمانداران و نیز کسانی که به زبان اعتراف می

  از بدکاران و تعالیم شریرانه است. 
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تواند ظروف  هاي شریر دور نگاه دارد، او ظرف عزت خواهد بود. خدا تنها می اگر شخصی خود را از جماعت

» داریـد، خویشـتن را طـاهر سـازید     اي شما که ظروف خداوند را برمی«پاکیزه را براي خدمت مقدس به کار گیرد. 

سـازد. سـرانجام    ) چنین شخصی مقدس نیز خواهد بود، چرا که براي خدمت خدا خود را جـدا مـی  11:52اشعیا (

اینکه، او براي هر عمل نیکو آماده خواهد شد. او آماده خواهد بود تـا در تمـام اوقـات در هـر امـري کـه اربـابش        

  گوید مورد استفاده قرار گیرد.  می

را از اشخاص شرور جدا سازد، بلکه از شـهوات جسـم نیـز بایـد بگریـزد.      تیموتاؤس نه تنها باید خود  22:2

توانـد باشـد. همچنـین     مقصود از شهوات جوانی نه تنها امیال جسمانی بلکه میل به پول، شهرت، و لـذت نیـز مـی   

ر ایـن  که گفتیم، احتماالً تیموتاؤس د همان گونهرأي بودن، ناشکیبایی، غرور و لودگی نیز باشند.  ممکن است خود

تواند لزوماً به معناي شـهواتی کـه بـه طـور خـاص       هنگام سی و پنج سال سن داشت. بنابراین شهوات جوانی نمی

خصیصۀ یک نوجوان است باشد، بلکه شامل تمام امیال ناپاکی است که همواره در زنـدگی خـادم جـوان خداونـد     

  سازد.  وجود دارد و در پی این است که او را از مسیر تقدس و پاکی منحرف

تیموتاؤس نه تنها باید بگریزد، بلکه باید پیروي نیز نماید. در اینجا هم جنبۀ منفی است و هم جنبـۀ مثبـت. او   

  باید عدالت را تعاقب نماید. یعنی اینکه رفتار او با دیگر ایمانداران همواره باید باصداقت، عدالت و انصاف باشد. 

تواند مفهوم وابستگی متداوم بـه   قت کامل باشد. از سوي دیگر، آن میتواند به معناي امانت و یا صدا ایمان می

  نامد.  می» اعتماد خالصانه و بالقوه به خدا«خداوند را نیز دربر داشته باشد. هیبرت آن را 

شود، بلکه باید محبت نسبت به برادران و دنیاي گناهکـاران   محبت در اینجا تنها به محبت به خدا محدود نمی

  کند؛ و اصوالً خودخواه نیست.  نیز در خود داشته باشد. محبت همیشه به دیگران توجه میگمشده را 

  آهنگی و توافق را در خود دارد.  سالمتی مفهوم هم

در اینجـا   21خوانند باشد. به مانند آیـۀ   این خصوصیات باید الگوي آنانی که از قلب خالص نام خداوند را می

آمـوزد کـه بـا     که خود را از افراد شریر جـدا سـازد، از ایـن رو او در اینجـا مـی      شود به تیموتاؤس هشدار داده می

نمایند. او نباید ویژگیهـاي زنـدگی مسـیحی را بـه      مسیحیانی همگام شود که در پاکی در حضور خداوند سلوك می

ایمانـداران بـراي    باید جایگاه خود را در بدن بیابد و در پی این باشد کـه بـا دیگـر   تنهایی سرمشق قرار دهد، بلکه 

  صالح بدن کار کند. 

شد. چنین مسایلی  اهمیت و جزئی مواجه می تیموتاؤس در طول خدمت مسیحی خود غالباً با مسایل بی 23:2

خورد. چنین مسایلی بایـد کنـار گذاشـته     نشأت گرفته از ذهن خام و ناآگاه است و هیچ نفعی در آنها به چشم نمی

شوند. باید بگوییم این سئواالت هیچ ارتباطی با مسایل اساسی ایمان مسـیحی ندارنـد،    شوند زیر تنها باعث نزاع می

  آورند.  یی هستند که تنها وقت را تلف کرده و بحث و نزاع به وجود می بلکه مسایل بیهوده

ـ  اي که سخن از تواضع و شکیبایی به میان می مقصود از بندة خدا در اینجا خادم خداوندست. در آیه 24:2 د آی

  به کار بردن چنین اصطالحی بسیار شایسته است. 

جو و اهل جروبحث باشـد. او بایـد نسـبت بـه      گرچه خادم خداوند براي حقیقت تالش نماید، اما نباید ستیزه

  خواهند حقیقت کالم خدا را بپذیرند صابر باشد.  کسانی که دیرفهم هستند و کسانی که نمی
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خواهد در برابـر   مخالفین خود فروتنی و حلم داشته باشد. شخصی که نمی بندة خداوند باید در رفتار با 25:2

سازد. چنین افرادي باید اصالح شوند که مبادا این عقیدة غلط در آنهـا   کالم خدا تسلیم شود جان خود را گمراه می

  شکل بگیرد که دیدگاه آنها بر طبق کتاب مقدس است. 

رسد که اشـتیاق خـدا بـراي     بشناسند. در نگاه اول چنین به نظر میشاید خدا ایشان را توبه بخشد تا راستی را 

اعطاي بخشودگی به این افراد زیر سئوال قرار گرفته است. با اینحال موضوع این نیست. حقیقت امر این اسـت کـه   

بلکه  خدا منتظر است آنها با اعتراف و توبه پیش قدم شوند تا آنها را ببخشد. خدا بخشش را از کسی نگرفته است،

  اند.   غالباً انسانها مایل نیستند که بگویند اشتباه کرده

خادم خداوند باید آنقدر با این افراد خطاکار مدارا نماید تا از دام ابلیس باز به هوش آیند. آنها به حسب  26:2

  اند. گویی که توسط او افسون شده اند، یا ارادة او صید شده

  

  ) 13- 1:3ارتداد آینده (ب) 

پردازد. غالباً گفته شده است فهرست ایـن   نون پولس به توصیف وضعیت دنیا پیش از آمدن خداوند میاک 1:3

ذکر شده است. موضوع مهم این است که همان وضـعیتی بـر    1دینانی است که در رومیان  گناهان بسیار شبیه به بی

  دینان حاکم است، از ویژگی ایمانداران ظاهري در ایام آخر خواهد بود!  بی

هنگامی که براي برقـرار سـاختن ملکـوت      ایام آخر در اینجا روزهاي میان دورة رسوالن و ظهور مسیح است،

  آید.   خود می

 هاي آن کـه در مـتن یونـانی آمـده     و معادل» دوستدار«هر کسی به هنگام خواندن این آیات از تکرار واژه  2:3

را داریـم. در آیـۀ    (دوستدار پول)و طماع  ستدار خود)(دو خودپرست 2به عنوان مثال در آیۀ  .تعجب خواهد نمود

خـوانیم کـه    ، مـی 4در آیـۀ   »د.را دوست نـدار خوبی «اللفظی یعنی اینکه  به طور تحت» متنفر از نیکویی«، عبارت 3

  عشرت را بیشتر از خدا دوست دارند. 

هـاي   ت آنها را بـه همـراه واژه  نوزده ویژگی از ویژگیهاي انسانها در ایام آخر است. ما فهرس 5الی  2در آیات 

  ایم:  مترادف در ذیل آورده

  خودمحور، متکبر، خودپسند  -خودپرست

  پرست، حریص  پول -طماع

  پر از حرفهاي توخالی  -زن الف

  پرافاده، خودخواه  -متکبر

  گو، ناسزاگو  کفرگو، بددهان، اهانت -بدگو

  شورشگر، مهارناشدنی  -نامطیع والدین

  قدرنشناس  -ناسپاس

  المذهب، بددهان -ناپاك
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  رحم  دل، بی سخت -الفت بی 3:3

  » ناپذیر سرسخت، سازش« -کینه دل

  اساس  شایع کردن سخنان دروغ و بی -گو غیبت

  ران  بر امیال خود تسلط ندارد، عیاش، شهوت -ناپرهیز

  وجدان  رحم، بی بی -مروت بی

  کنند.  نیکویی مخالفت میمتنفر از آنچه که خوب است؛ و کامالً با  -متنفر از نیکویی

  خائن  -کار خیانت 4:3

  پروا، خودرأي  بی -تندمزاج

  ادعاهاي توخالی کردن، خودپسند  -مغرور

  هاي جسمانی را دوست دارند نه خدا.  کسانی که لذت -عشرت را بیشتر از خدا دوست دارند

، اما اعمال آنهـا هـیچ سـنخیتی بـا     کنند مسیحی هستند رسند. ادعا می این افراد در ظاهر مذهبی به نظر می 5:3

گویند. هیچ آثاري از قدرت خـدا در زنـدگی آنهـا     کنند که دروغ می سخنانشان ندارد. آنها با رفتار بد خود ثابت می

مـوت  یچگـاه تولـد تـازه در کـار نیسـت. وی     شـاید اصـالحات صـورت پـذیرد، امـا ه      در حالی کهشود.  دیده نمی

(Weymouth) موفـات  » کنند پرهیزکارند، اما پرهیزکـاري آنهـا قـدرتی نـدارد     آنها وانمود می«کند:  چنین ترجمه می

(Moffatt) است: هرچند صورت ظاهر دینـداري را دارنـد، امـا منکـر قـدرت آن        هم این آیه را چنین ترجمه نموده

آنهـا  » دهـد.  ن میظاهر آنها مذهبی است اما رفتار آنها چیز دیگري نشا«گوید:  خواهند بود. ترجمۀ فیلیپس چنین می

هیبـرت  ) 22- 14:3 شـفه مکا ر.كخواهند از یک سو دیندار باشند و از سوي دیگر به گناهانشان ادامه دهنـد (  می

(Hiebert) دینی نوین در لواي نام مسیحیت این یک تصویر وحشتناك از مسیحیت مرتد است، بی«گوید:  می «  

ماید. اینهـا همـان ظروفـی هسـتند کـه در بـاب قبـل        شود که از چنین افرادي اعراض ن تیموتاؤس ترغیب می

  توصیف شدند و او باید از آنها دوري گزیند. 

کنـد، یعنـی رهبـران و معلمـان      پولس در میان افراد فاسد ایام آخر اکنون به یک گروه خـاص اشـاره مـی    6:3

  زي مشاهده نمود. هاي امرو توان در فرقه هاي دروغین. جزئیات دقیق خصوصیات و روشهاي آنها را می فرقه

شوند. این عبارت حرکت مار را در ذهن ما تداعی  ها می خوانیم که آنها به حیله داخل خانه پیش از هر چیز، می

شـدند، امـا آنهـا از     ها موفق نمـی  ساختند، در راه یافتن به این خانه کند. اگر آنها هویت واقعی خود را نمایان می می

کنند، همچون سخن گفتن در مورد خدا، کتاب مقدس و عیسی (حتی اگرچـه   میروشهاي زیرکانۀ بسیاري استفاده 

  .تعلیم کتاب مقدس در مورد این چیزها را باور نداشته باشند) 

اي  کنند. این یک ویژگی اسـت. آنهـا برنامـۀ خـود را بـه گونـه       عقل را اسیر می گوید که آنها زنان کم سپس می

شود. شیطان در باب عدن به حـوا نزدیـک شـد و آنهـا را      تاریخ تکرار می دهند که شوهر در خانه نباشد. ترتیب می

وآن تصمیمی که برعهدة او گذاشته شده بود خود اتخاذ نمـود.   اسیر کرد. او جایگاه اقتدار بر شوهر را غصب نمود،

کنـد. ایـن    یشود و آنها را به سوي اسارت هدایت م روش شیطان تغییر نکرده است. او هنوز هم به زنان نزدیک می
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عقل هستند چرا که ضعیف و سست هستند تا زمانی که آنهـا شخصـیت ضـعیفی دارنـد دیگـر نیـازي بـه         زنان کم

  عقلی نیست.  کم

شوند. پیش از هر چیز مقصـود   کشند، و به انواع شهوات ربوده می اند: بار گناهان را می آنها چنین توصیف شده

کننـد.   کند که در زندگی احسـاس نیـاز مـی    ن چنان بر آنها سنگینی میاز این آیه این است که احساس گناهکار بود

برانگیـز اسـت کـه آندسـته از      رسند. بسیار تأسف درست در همین لحظات مهم است که معلمان دروغین از راه می

وم دهند. د دانند در رسیدگی به این جانهاي آشفته چندان اشتیاق از خود نشان نمی اشخاصی که حقیقت کالم را می

دار آنـان  هوسبازیهاي ناپای«از این آیه چنین برداشت کرده است:  شوند. ویموت واع شهوات ربوده میاینکه آنها به ان

نامد. به نظر مقصود این باشد که گرچـه از بـار    آنها را مخلوقات عنان گسیختۀ هوس می موفات» کند. را هدایت می

اما بیشتر مایل هستند خود را در معرض هر بـاد تعلـیم و ابـداعات    خواهند از آن آزاد شوند،  گناه آگاه هستند و می

  مذهبی قرار دهند. 

گیرنـد.   گیرند این نیست که دایماً دربارة خداوند عیسی و کالم خـدا تعلـیم مـی    مقصود از دایماً تعلیم می 7:3

گـز بـه معرفـت راسـتی     اي دیگر، لکن هر هستند و گاهی پیرو فرقهبلکه، مقصود این است که گاهی پیرو یک فرقه 

 بـه او نزدیـک شـده بودنـد، امـا     رسد این زنان بارها  توانند رسید. خداوند عیسی خود حقیقت است. به نظر می نمی

  دهنده است دست یابند.  دشمن جان آنها، آنها را اسیر کرده بود و نگذاشته بود که به آن آرامشی که در نجات

و در واقع به » کنم دارم تحقیق می«گویند  هاي مختلف استثنا می فرقهدر اینجا باید خاطرنشان سازیم که اعضاي 

توانند با قطعیت بگویند که با ایمان به عیسی مسـیح نجاتشـان کامـل شـده      نها هیچگاه نمی کنند. آ آن نظام اشاره می

  است. 

و تأکید بسیار بـر   رغم پیشرفت قابل مالحظه در دانش کند که علی این آیه این موضوع را در ذهن ما تداعی می

  باز هم بشر در شناخت راستی عاجز مانده است.  آموزش که امروزه در زندگی باب شده است،

  سه گروه انسان در این رساله ذکر شده است:  8:31

  .از راستی عار دارند  –) 15:1فیجلس و هرموجنس (

  در مورد راستی اشتباه کردند  -)18، 17:2س و فلیطس (ئوهیمینا

  در برابر حقیقت مقاومت نمودند  -)8:3یمبریس (ینیس و 

پردازد. او آنها را با ینیس و یمبـریس   میپولس در آیه هشتم دوباره به مسأله رهبران و معلمان دروغین مذاهب 

کند، کسانی که در برابر موسی مقاومت کرده بودند. این اشخاص که بودند؟ در حقیقـت اسـامی آنهـا در     مقایسه می

ر نشده است، اما عموماً بر این باورند که آنها دو تن از جادوگران اصلی مصـري بودنـد کـه از سـوي     عهد عتیق ذک

  گشت تقلید نمایند.  فرعون فراخوانده شدند تا از معجزاتی که از سوي موسی می

یرا کند، ز دانست. این موضوع اصالً مشکل ایجاد نمی مسأله بر سر این است که چگونه پولس اسامی آنها را می

اگر آنها از طریق سخن یهودي به او نرسیده بود، پس به دور از منطق نخواهد بود که بگوییم این اسـامی از طریـق   

  مکاشفۀ الهی به وي رسیده بود. 
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کردنـد، ایـن    موضوع مهم این است که آنها با تقلید از کارهاي موسی و تقلید از معجزاتش با او مقاومـت مـی  

خواهند با آن مقاومت نمایند.  هب دروغین نیز صادق است. آنها با تقلید از کار خدا میموضوع در مورد رهبران مذا

به طور خالصه آنها در مسـیحیت بـراي    -را دارند، راه نجات مختص به خود آنها کتاب مقدس مخصوص به خود 

جـادوگري و تردسـتی   ایستند، و نیـز گـاهی بـه     ز جایگزینی دارند. آنها با مقاومتی ضعیف در مقابل خدا مییهر چ

  شوند.   متوسل می

ذهـن آنهـا از درون   «ن ترجمـه کـرده اسـت:    آن را چنـی  (Artur Way)وي  این افراد فاسدالعقل هستند. آرتـور 

  است.  ذهن آنها منحرف و منحط شده» پوسیده است

زمایش بزرگـی کـه   آید. تنها آ درمی  گیرد، مردود و جعلی از آب هنگامی که ایمان آنها در بوتۀ آزمایش قرار می

» آیا عیسی مسیح خـدا اسـت؟  «توان در مورد آنها به کار گرفت این است که این سئوال ساده را از آنها بپرسیم،  می

خواهند با سخن گفتن در مورد اینکه عیسی پسر خدا است آموزة غلط خود را مخفی نگاه دارند،  بسیاري از آنها می

ت به همان شکلی که دیگران فرزندان خدا هستند. اما هنگامی که با این اما مقصود آنها این است عیسی پسر خداس

سازند. آنها نه تنهـا الوهیـت    هویت واقعی خود را فاش می» آیا عیسی مسیح خدا است؟«شوند که  سئوال مواجه می

ن موضـوع در  گردند. ای شوند خشمگین می کنند بلکه غالباً هنگامی که به چالش طلبیده می عیسی مسیح را انکار می

 The) »راه«فرقه  و »شاهدان یهوه«، »برادران مسیحی«، »گراها روح«، »دانش مسیحی«ی همچون ئها مورد حامیان فرقه

Way) .صادق است  

دهد که این معلمان دروغین ترقی نخواهند کرد. مشکل در اینجاست کـه   پولس به تیموتاؤس اطمینان می 9:3

  کنند، به نظر چیزي مانع پیشروي آنها در دنیا نیست!  هر زمینه پیشرفت می رسد در هر عصري آنها در به نظر می

رونـد. گرچـه بـه     آیند و می ها یکی پس از دیگري می شود. نظام توان گفت که هر خطایی سرانجام فاش می می

شـود.   ن مسلم میرسد که اشتباه آنها بر همگا آیند، حتی براي مدت مدیدي، اما با اینحال زمانی فرا می نظر موفق می

دهنـد. امـا    توانند انسانها را تا به یک جاي مشخصی هدایت کنند، و حتی تا حد معینی اصالحات انجام مـی  آنها می

توانند آزادي از عقوبت و قدرت گناه را به اشخاص معرفـی کننـد. آنهـا     هیچگاه تولد تازه ندارند. آنها هیچگاه نمی

  توانند حیات ببخشند.  نمی

توانستند با اعمال جادوگرانـه خـود از موسـی تقلیـد نماینـد. بـا اینحـال         ریس تا حد مشخصی میینیس و یمب

هنگامی که مسألۀ حیات بخشیدن به مرده به میان آمد، آنها کامالً نـاتوان بودنـد. ایـن همـان موضـوعی اسـت کـه        

  خورند.  هاي کاذب در آن شکست می فرقه

یی  ا این معلمان دروغین بوده تیموتاؤس به خوبی از نه ویژگیزندگی و خدمت پولس در تقابل آشکار ب 10:3

توانست شهادت دهد که او  آگاه بود. او همواره در کنار پولس بود و می خورد  که در این خادم خداوند به چشم می

  مردي بود که نسبت به مسیح و کالم او وفادار بود. 

خداوند عیسی مسیح وفادار بود. سیرت یا رفتـار او  تعلیم پولس رسول مطابق با کالم خدا و نسبت به شخص 

کرد. قصد او در زندگی باید از شرارت تعلیمی و اخالقی مبرا باشد. مقصود از  مطابق با پیغامی بود که او موعظه می

او را به عنوان کسی که کـامالً  ایمان در اینجا توکل پولس به خداوند، یا وفاداري شخصی خود او است. تیموتاؤس 
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شناخت، و از سوي دیگر، به عنوان شخصی که صادق و قابل اعتماد بود. حلم پولس در  خداوند توکل داشت می بر

دیدگاه او نسبت به جفارسانندگان و مخالفان او و نیز نسبت به زحمات عیسی آشکار بود. در مورد محبـت پـولس   

ه بـود. هرچـه کمتـر از سـوي دیگـران محبـت       باید گفت که او خود را فداکارانه به خداوند و ایمانداران وقف کرد

  است. » تاب آوردن«اللفظی به معناي  شد. صبر به طور تحت تر می شد، او در محبت مصمم می

توصـیف شـده    28 -23:11قرنتیـان   2برخی از زحمات و آالم و رنجهایی که پولس متحمل شـد در   11:3

ا تیموتـاؤس انـس گرفتـه بودنـد. از آنجـایی کـه منـزل        اندیشد که ب است. با اینحال، او به طورخاص به کسانی می

آنجا و در شـهرهاي همسـایه یعنـی انطاکیـه و ایقونیـه        تیموتاؤس در لستره بود، او در مورد زحماتی که پولس در

؛ ایقونیه 50، 45:13انطاکیه، اعمال  –متحمل شده بود آگاهی داشت. این زحمات در کتاب اعمال ثبت شده است 

  . 20، 19:14؛ لستره، ا عمال 6 -3:14اعمال 

کنـد. خداونـد او را از (میـان)     پولس به این حقیقت که خداوند او را از همه این شهرها رهایی داد افتخار مـی 

مشکالت رهانید. این موضوع خود یادآور این وعده است که ما از شر مشکالت رهایی نیافتیم، بلکه بـه مـا وعـده    

  خواهد بود و ما را خواهد دید.داده شده است که خداوند با ما 

زحمات جزء الینفک زندگی وقف شدة مسیحی است. بهتر است هر تیموتـاؤس جـوانی بـر ایـن امـر       12:3

شود تا به اعماق آبها برود، ممکن است گمان بـرد کـه خداونـد را از     واقف باشد. واگرنه هنگامی که فراخوانده می

امر این است که زحمات براي کسـانی   تیلی از او راضی نیست. حقیقدست داده است و یا اینکه خداوند بنا به دال

  ناپذیر.  خواهند به دینداري زیست کنند امریست اجتناب که می

سازد. مردم دوسـت ندارنـد    علت این زحمت بسیار ساده است. زندگی دیندارانه شرارت دیگران را آشکار می

د توبه نموده و به سوي مسیح بازگردند، در پی این هستند که هویتشان فاش شود. آنها به جاي اینکه از شرارت خو

شود، نابود کنند. مسلماً چنین رفتاري کامالً غیرمنطقی است، اما ایـن   کسانی را که باعث آشکار شدن هویت آنها می

  ویژگی انسان سقوط کرده است. 

شود، تا اینکه سرانجام تمام انسانها  پولس چنین خیاالتی در سر نداشت که دنیا به تدریج بهتر و بهتر می 13:3

ایمان بیاورند. بلکه مکاشفه ا لهی بر وي آشکار ساخته بود که اوضاع کامالً برخالف ایـن موضـوع اسـت. مردمـان     

شود.  تر می تر شده و مخالفتهایشان جسورانه شریر و دغلباز در بدي ترقی خواهند کرد. آنها در روشهاي خود زیرك

شـوند. آنهـا پـس از اینکـه      گرفتار مینهند  ن را فریب داده، بلکه خود در دامی که براي دیگران میآنها نه تنها دیگرا

  ود نیز آنها را باور خواهند کرد.براي مدتها دروغهاي خود را به دیگران ارایه دادند، خ

  

  ) 8:4-14:3ارتداد ( مرد خدا در برابر ج)

ر تعالیم کالم خدا قایم باشد. چرا هنگامی که تعالیم غلـط  شود که د تیموتاؤس بارها و بارها ترغیب می 14:3

شود. اگر او کتاب مقدس را بداند و از آن  آورند این موضوع براي او منبع عظیمی محسوب می از هر سو هجوم می

  ها را نخواهد خورد.  اطاعت نماید، هیچگاه فریب این طریق
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بلکه خود شخصاً نیز در آنها اطمینان یافته بـود. تردیـدي    تیموتاؤس نه تنها حقایق عظیم ایمان را آموخته بود،

اند و از نظر فرهنگی و منطقی دیگر کارآمـد نیسـتند. امـا او نبایـد بـه       گفتند این تعالیم کهنه شده نیست که به او می

  کرد.  خاطر فرضیات و نظریات انسانی حقیقت را ترك می

آورد که از چه کسی تعلیم یافته است. در مورد اینکه مرجع  کند که همواره به یاد پولس رسول به او توصیه می

نظر وجود دارد.  پولس باشد یا مادر تیموتاؤس و یا مادربزرگش و یا به طور کل رسوالن اختالف» چه کسی«ضمیر 

به هرحال، مقصود در اینجا این است که کتاب مقدس بـه او تعلـیم داده شـده بـود و آن هـم توسـط کسـانی کـه         

خـدا  خود شهادتی بود بر واقعیت ایمان آنها. آنها افرادي دیندار بودنـد کـه در زنـدگی فقـط بـه جـالل        زندگیشان

  اندیشیدند.   می

کند. موضوع اصلی در اینجا ایـن اسـت کـه تیموتـاؤس از کـودکی کتـاب        این آیه بسیار به ما کمک می 15:3

آیات نهفته است که مادر او به هنگـام آمـوزش    دانسته است. حتی این مفهوم نیز در این مقدس و یا رساالت را می

او نباید آن کتاب مبارك را که قالب زندگی او را  کرد، و تحت هیچ شرایطی الفباي زبان از کتاب مقدس استفاده می

  براي خدا و نیکویی شکل داده بود فراموش نماید.  

براي نجات. در وهلـۀ اول مقصـود ایـن    آموزد   تواند انسانها را حکمت خوانیم که کتب مقدسه می در اینجا می

تواند دربرگیرنده این مفهـوم باشـد کـه     آموزند. همچنین می است که انسانها طریق نجات را توسط کتاب مقدس می

  شود.   اطمینان نجات از طریق کتاب مقدس حاصل می

م. نجـات از طریـق   نجات بوسیلۀ ایمانی که بر مسیح عیسی است. ما باید به خوبی به این موضوع توجه نمـایی 

اعمال نیکو، تعمید، عضویت کلیسا، تأییدیه، اطاعت از ده فرمان، نگاه داشتن قانون طالیی، و یا هر طریـق دیگـري   

  شود.   که مستلزم تالش انسانی باشد نیست. نجات توسط ایمان به پسر خدا حاصل می

عهد عتیق و نیز قسمتهایی از عهد  گمان مقصود او، گوید، بی از تمامی کتب سخن می هنگامی که پولس 16:3

کند  یل لوقا به عنوان کتاب مقدس نقل میاز انج 18:5تیموتاؤس اول جدید که در زمان او وجود داشت بود. او در 

) امروزه ما این آیه را در مورد 16:3پطر  2کند ( پولس به عنوان کتاب مقدس یاد می) و پطرس از رساالت 7:10(

  بریم.  یکل کتاب مقدس به کار م

دهد که کتـاب   ترین آیات در کتاب مقدس در مورد موضوع الهام است. این آیه به ما تعلیم می این یکی از مهم

آسایی کالم خود را به انسانها داد و آنها را هدایت نمود تا کالم او را ثبـت   مقدس کالم خدا است. او به طرز معجزه

نگاشته همان کالم خدا است. الهامی و خطاناپذیر. گرچه درست است نمایند تا بدینوسیله حفظ شود. آنچه که آنها 

که سبک نگارش افراد در این امر نادیده انگاشته نشده است، اما از سویی دیگـراین موضـوع نیـز صـحت دارد کـه      

بیـان   آنهـا را نیـز  «خـوانیم:   مـی  13:2ان قرنتیا 1را عطا کرده است. از این رو در  القدس واژگان مورد استفاده روح

آموزد و روحانیها را بـا روحانیهـا    القدس می کنیم نه به سخنان آموخته شدة از حکمت انسان، بلکه به آنچه روح می

توان دریافت این اسـت کـه نویسـندگان الهـامی واژگـانی کـه        حداقل موضوعی که از این آیه می» نماییم. جمع می

  صود از الهام لغوي همین است. بردند. مق آموخت را به کار می القدس به آنها می روح
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نویسندگان کتاب مقدس تفسیر خود را از موضوعات گوناگون ارایه نکردند، بلکه پیغامی که خدا به آنهـا داده  

بود را ثبت نمودند. این را نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نسبی نیست. زیـرا کـه نبـوت بـه اراده     

  ) 21، 20:1پطر  2القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند. ( ردمان به روحانسان هرگز آورده نشد، بلکه م

هاي خود ثبت  اشتباه است که بگوییم خدا مفاهیم را به نویسندگان داد و اجازه داد که آنها این مفاهیم را با واژه

را کـه خـدا در ابتـدا بـه     هـایی   نمایند. حقیقتی که در کتاب مقدس مورد تأکید قرار گرفته این است که همـان واژه 

  انسانها عطا نموده همه از سوي خدا است.

کتاب مقدس کالم خدا است، پس مفید است. هر قسمت از آن مفید است. گرچه شاید انسان در مورد برخـی  

القـدس   از عبارات نامفهوم و یا عبارات مربوط به تبارشناسی به تفکر واداشته شود، اما با اینحال ذهنـی کـه از روح  

  اي یک تغذیۀ روحانی نهفته است که از دهان خدا سرچشمه گرفته است.  آموزد درخواهد یافت که در هر واژه یم

کتاب مقدس بجهت تعلیم مفید است. کالم خدا در مورد موضوعاتی همچون تثلیث، فرشتگان، انسـان، گنـاه،   

  دهندة فکر خدا است.  نجات، تقدیس، کلیسا، و نیز وقایع آینده ارایه

یـابیم کـه آن در    خوانیم درمی وه بر این کتاب مقدس براي تنبیه مفید است. هنگامی که کتاب مقدس را میعال

گوید. همچنین کتاب مقدس بـراي تکـذیب    مورد موضوعاتی که براي خدا ناخوشایند هستند به صراحت سخن می

  ها مفید است.  خطا و براي پاسخ دادن به وسوسه

دهد بلکه روش اصالح اشتباه را  الح مفید است. کالم خدا نه تنها اشتباه را نشان میعالوه بر این کالم براي اص

بلکه به دستهاي «گوید،  دزد دیگر دزدي نکند، بلکه می«گوید،  آموزد. به عنوان مثال، کتاب مقدس نه تنها می هم می

مت اول این آیه را تنبیه دانسـت،  توان قس می» خود کار نیکو کرده، زحمت بکشد تا بتواند نیازمندي را چیزي دهد.

  قسمت دوم را اصالح.  در حالی که

دهـد کـه زنـدگی     سرانجام اینکه، کتاب مقدس براي تربیت در عدالت مفید است. فیض خدا به ما تعلـیم مـی  

   گوید. مقدس داشته باشیم، اما کالم خدا به تفصیل چیزهایی که براي بناي یک زندگی مقدس الزم داریم را به ما می

شود تا هر عمل نیکو را بجـا   شود. او به طور کامل آراسته می توسط کالم خدا، مرد خدا کامل و بالغ می 17:3

) این موضوع با مفاهیم امروزي تجهیز شدن 10- 8:2دهد (افس  آورد که در واقع هدف از نجات او را تشکیل می

  با مدارج دانشگاهی کامالً در تضاد است. 

  نویسد:   لنسکی می

همتا است؛ هیچ کتاب و کتابخانه و چیز دیگري در دنیا قادر نیست یک گناهکار گمشـده را   الم خدا کامالً بیک

ها مفید است:  براي نجات عاقل گرداند؛ هیچ کتاب دیگر؛ چرا که آنها فاقد الهام خدا هستند، کالم خدا در این زمینه

احیاي گناهکـار یـا    –ی که انکارکنندة حقیقت هستند تکذیب دروغها و خیاالت –بخش  تعلیم حقایق راستین نجات

  » آموزش، پرورش و تعلیم شخص در عدالت حقیقی. –یک مسیحی سقوط کرده به یک وضعیت استوار 

پردازد. او این کار را در حضور خدا و خداوند عیسـی   اکنون پولس به آخرین مسئولیت به تیموتائوس می 1:4

شوند،  بین خدا دیده می باید با در نظر گرفتن این حقیقت که توسط چشمان همهدهد. تمام خدمات  مسیح انجام می

  انجام شوند.  
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در این آیه خداوند عیسی به عنوان شخصی معرفی شده است که بر زندگان و مردگان داوري خواهد کـرد بـه   

دهنـده بـراي برقـرار     اتظهور و ملکوت او. واژة به در اینجا دربردارندة این مفهوم است که به هنگام بازگشت نجـ 

بـه طـور    kataساختن ملکوت خود، یک قیامت و داوري همگانی رخ خواهد داد. اما در مـتن اصـلی یونـانی واژة    

  است. » هماهنگ با«یا » مطابق با«اللفظی به معناي  تحت

است. کند، اما زمانی مشخص براي آن ذکر نشده  خداوند عیسی کسی است که بر زندگان و مردگان داوري می

  داند.  اي براي خدمت وفادارانه می پولس ظهور و ملکوت مسیح را انگیزه

یابیم که بازگشت ثانوي مسیح به هنگـام داوري بـر زنـدگان و مردگـان      ما از اشارات دیگر کتاب مقدس درمی

  تا پایان سلطنت هزارسالۀ مسیح بر مردگان گناهکار داوري نخواهد شد.  5:20نیست. برطبق مکاشفه 

ها به هنگام ظهور مسیح و  مت ایمانداران در مقابل تخت داوري مسیح پاداش خواهد داشت، اما این پاداشخد

ها با حکومت و زمامـداري در دورة سـلطنت هزارسـاله     رسد که این پاداش ملکوت او ظاهر خواهد شد. به نظر می

  ) 17:19اهند کرد (لوقا مرتبط باشند. به عنوان مثال کسانی که امین باشند بر ده شهر حکومت خو

با توجه به مراقبت کنونی خدا از خادمین خود و نیز پاداش آینده او، تیموتائوس باید کالم را اعالن نماید.  2:4

او باید بدون تلف کردن وقت این کار را انجام دهد و از هر فرصتی سود جویـد. پیغـام در هـر زمـانی در فرصـت      

غیر فرصت باشد. تیموتائوس به عنوان خادم مسیح خوانده شـده اسـت تـا     است، حتی اگرچه برخی گمان برند که

تنبیه نماید، یعنی یا ثابت نماید یا ترد کند. او باید آنچه که اشتباه است را توبیخ نماید. الزم است که او گناهکـاران  

  دامه دهند. را تشویق و نصیحت نماید که ایمان بیاورند و نیز مقدسین را تا به راه خود در خداوند ا

  هاي درست امین باشد.  او در همه این امور باید صبور باش و هر چیز را تحمل نماید و نسبت به تعلیم آموزه

کنـد. دلیـل اول ایـن     براي مسئولیتی که به تیموتائوس سپرده دو دلیل قوي ارایه مـی  6-3پولس در آیات  3:4

و دلیل دوم این است که وقت رحلـت پـولس نزدیـک     است که یک ارتداد عمومی از تعلیم صحیح رخ خواهد داد

  است. 

شـوند. آنهـا بـا     نگرد هنگامی که مردم به طرز وسیعی از تعلیم صحیح رویگردان مـی  پولس رسول به آینده می

شـوند. گـوش آنهـا مشـتاق شـنیدن       کنند رویگـردان مـی   عزمی راسخ از کسانی که حقیقت کالم خدا را موعظه می

بخـش را ارضـا    یند و راحت باشند. آنها براي اینکه اشتیاق خود براي تعالیم نوین و رضایتتعالیمی است که خوشا

  آورند تا آنچه که دوست دارند را از آنها تعلیم گیرند.  نمایند، گروهی از معلمان را گردهم می

رگردانیده و به اشتیاق براي شنیدن تعالیم آرام و مالیم باعث خواهد شد مردم گوشهاي خود را از راستی ب 4:4

اما این پاداش بـه   –ها کنیم  اینکه حقیقت را فداي افسانه –ارزش است  ها گوش فرادهند. این یک معاملۀ بی افسانه

  کنند.  کسانی است که تعلیم صحیح را رد می

در همه چیز هشیار باش یعنی اینکه مراقب همه چیز باش. تیموتائوس باید در کارهایش جدي و متعـادل   5:4

شد، او نباید از زیر بار زحمات شانه خالی کند بلکه باید مشتاقانه متحمل سـختیهایی کـه در خـدمت مسـیح رخ     با

  دهد شود.   می
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کننـد کـه تیموتـائوس     نظر وجود دارد. برخی گمان مـی  کمی اختالف» عمل مبشر را بجا آور«در مورد عبارت 

دیگران بـر ایـن باورنـد کـه      که به خدمت خود ادامه دهد. گوید واقعاً یک مبشر بود و پولس در اینجا تنها به او می

شد  تیموتائوس عطاي بشارت نداشته است، شاید عطاي تعلیم یا شبانی داشته است، اما این امر نباید موجب این می

شد بازدارد. احتماالً تیموتائوس یک مبشر بود و هدف پـولس   که او را از بشارت انجیل در فرصتهایی که فراهم می

  ر اینجا تنها تشویق او در این کار است. د

  او در هر زمینه باید خدمت خود را به کمال رساند و بهترین استعدادهاي خود را وقف خدمت خود نماید. 

دلیل دوم در سپردن این مسئولیت به تیموتائوس این است که رحلت پولس نزدیک بـود. او اکنـون بایـد     6:4

او ریخته شدن خون خود را به هنگام شهادت به ریخته شدن هدیۀ ریختنی بـر  همچون هدیۀ ریختنی، ریخته شود. 

مرگ خود را  17:2) پولس قبالً هم در فیلیپیان 10-1:15؛ اع 40:29ر مراجعه نمایید به خنماید ( قربانی تشبیه می

خدا تقدیم شده بود؛ تمام زندگی او همچون یک قربانی زنده به «گوید:  می یۀ ریختنی تشبیه کرده بود. هیبرتبه هد

اکنون مرگ او، که با ریخته شدن شراب به عنوان آخرین عمل مراسم قربانی مقایسه شـده اسـت، قربـانی را کامـل     

  » خواهد کرد.

که پولس در اینجا ») از دست دادن«اللفظی به معناي  (تحت analusisوقت رحلت من رسیده است. واژة یونانی 

اي بسیار پرمفهوم است که حداقل چهار تصویر متفاوت در مقابل ما قرار  ، واژههوقت رحلت خود استفاده کردبراي 

) ایـن  2رود  کشتی از لنگرگاه به کـار مـی  » باز نکردن«که براي  اژة مورد استفادة دریانوردان است) این و1دهد؛  می

حیوانات پس از شخم زدن  گروه خستۀ» باز کردن یوغ«زن است که اشاره دارد به  واژة مورد استفادة کارگران شخم

چادري است کـه قبـل از آغـاز یـک سـفر انجـام       » کردن جمع«) این واژه مورد استفادة مسافران است، که مفهوم 3

دیگـر بـا    یـک مشـکل دارد. در اینجـا بـار    » حـل  راه«) این واژة مورداستفادة فیلسوفان بود که داللت بـر  4شود  می

  شویم.  تصویرپردازي غنی پولس روبرو می

کند. اما موضوع ایـن نیسـت. مقصـود ایـن      یه به خود فخر می رسد پولس در این آ در نگاه اول به نظر می 7:4

کرد، یعنی جنگ ایمان.  نیست که جنگ نیکویی کرده باشد، بلکه او جنگیده بود و هنوز هم به جنگ نیکو جنگ می

به معنـاي نبـرد نیسـت، بلکـه مقصـود یـک        او انرژي خود را در جنگ نیکو صرف کرده بود. جنگ در اینجا لزوماً

  مسابقه ورزشی است. 

فرسا تقریباً پایان یافته بود. او در طول دورة خود دویـده   دانست که جنگ توان نوشت اما می حتی اگرچه او می

  بود و به هدف نظر داشت. 

هـاي غنـی ایمـان     وزهپس پولس نیز ایمان را محفوظ داشته بود. مقصود این است که نه تنها پولس خود به آمـ 

ه شده بود محافظت نمـوده بـود و آن را بـا    مسیحی ایمان داشت، بلکه همچون یک مباشر از تعلیمی که به او سپرد

  همان شفافیت اولیه به دیگران انتقال داده بود.  

 تختدارد از اینکه عدالتی که در خدمت خود ظاهر نمود در مقابل  پولس رسول اطمینان خود را ابراز می 8:4

  داوري مسیح از سوي خداوند عادل پاداش دریافت خواهد نمود. 
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خداوند در اینجا به عنوان داور عادل نام برده شده است، اما مفهوم در اینجا قاضـی دادگـاه نیسـت بلکـه داور     

 مسابقات ورزشی است. او برخالف داوران زمینی، دانش کاملی خواهد داشت، او به اشخاص اعتنایی نخواهد کرد،

  ها و اعمال را ارزیابی خواهد نمود و داوري او صحیح و منصفانه خواهد بود.  بلکه او انگیزه

شود کـه در خـدمت    ایمانداران داده می تاج عدالت در اینجا حلقۀ گلی است (نه تاج شاهی) که به آن دسته از

د که ظهور مسیح را دوست دارند. شو خود عدالت را به جا آورند. در حقیقت، این حلقۀ گل به تمام کسانی داده می

کند، پس زنـدگی   کشد و در پرتو این حقیقت زیست می اگر شخصی حقیقتاً با اشتیاق تمام انتظار آمدن مسیح را می

شود هنگـامی کـه حقیقتـاً بـه      او در عدالت خواهد بود و در نتیجه پاداش خواهد یافت. در اینجا به ما یادآوري می

  تقدیس کننده بر زندگی شخص دارند.اریم و مشتاق آن هستیم، این موضوع تأثیري آمدن ثانوي مسیح ایمان د

  

  )22- 9:4تقاضاها و سخنان شخصی (. 4

پولس پا به سن گذاشته در انتظار مشارکت با برادر جوان خود در خداوند است. از این رو بـه او توصـیه    9:4

  کند.  لس رسول در زندان روم به شدت احساس تنهایی میکند تا تالش نماید در آیندة نزدیک به روم بیاید. پو می

ترین تجربیات در خدمت مسیحی این است که شخص از سوي کسانی که قبالً با او همکار  یکی از تلخ 10:4

اند طرد شود. دیماس دوست پولس، برادر ایماندار و همکار ایماندار او بود. اما پـولس اکنـون در زنـدان بـود،      بوده

ت جفا بودند، و جو سیاسی به طور خاص براي مسیحیان نامناسب بود. دیماس به جاي اینکه مشـتاق  مسیحیان تح

ظهور خداوند باشد به جهان حاضر محبت نمود و از این رو پولس را ترك نموده به تسالونیکی رفـت. ایـن لزومـاً    

به ایـن معنـا اسـت کـه او یـک       بدان معنا نیست که دیماس اعتراف مسیحی خود را کنار گذاشته و مرتد شد. و نه

  ایماندار نبوده است. بلکه ترس از جان باعث شد که به وضع بد گذشته برگردد. 

اي  افزاید که کریسکیس به غالطیه رفته بود، و تیطس به دلماطیه. دربارة آنهـا هـیچ واژه   سپس پولس رسول می

جا رفته بودند. در کل کتـاب مقـدس تنهـا در    مسیحی به آن خدمت حالی از مالمت وجود ندارد؛ شاید آنها به خاطر

دانیم. ایـن   دربارة او نمیاست) ما بیشتر از این » رشد کردن«اینجا به کریسکیس اشاره شده است (که معناي اسمش 

باید مایۀ ترغیب ایمانداران باشد. مهم نیست که چقدر وضعیت آنها در زندگی پست باشـد، حتـی یـک مأموریـت     

  داش نخواهد ماند. براي خداوند بدون پا

طبیب محبوب لوقا تنها کسی بود که با پولس در روم ارتباط داشت. چقدر بـراي پـولس رسـول ارزش     11:4

  شد!   داشت که این مرد بزرگ خدا مایۀ دلگرمی روحانی او می

رغـم   کنـد کـه علـی    خدا را شکر کنیم! این موضوع ما را تشویق مـی  11و چقدر ما باید براي قسمت دوم آیۀ 

دهد تا به همراه او پیش رویم. مرقس کسی بود که در اولـین   ناکامی در خدمت به خداوند او به ما فرصتی دیگر می

سفر بشارتی پولس و برنا با به همراه آنان رفت، اما سپس آنها را در پرچه ترك نمود و به خانه بازگشـت. هنگـامی   

خواست کـه او همـراهش    مرقس جوان در سفر قبل نمی که زمان سفر دوم بشارتی فرا رسید، پولس به خاطر رفتار

بیاید. هنگامی که برنا با اصرار ورزید مرقس همراه آنها بیاید، بـا عزیمـت پـولس و سـیالس بـه سـوریه و قیلیقیـه        



 30

برنابا و مرقس به قبرس رفتند. سپس پولس و مرقس با هم آشتی کردند، و در اینجـا   در حالی کهموضوع حل شد، 

  خواهد که مرقس که بجهت خدمت مفید است نزد او بیاید.  خاص میپولس به طور 

گویند پولس  تن این رساله در افسس بود میین باورند تیموتائوس به هنگام نوشآندسته از افرادي که بر ا 12:4

ود تیخیکس را به عنوان جایگزینی براي تیموتائوس به هنگام غیبت وي به آنجا فرستاد. آنها بـر ایـن باورنـد مقصـ    

  » اما به تیخیکس مأموریت دادم به افسس برود.«پولس در اینجا این است: 

کنند.  تواند هم یک پوشش بیرونی باشد و یا کیفی که کتابها را در آن حمل می ي مذکور در اینجا میردا 13:4

  دانند.  عموماً آن را همان ردا می

آنها قسمتهایی از کـالم خـدا بودنـد؟ آیـا برخـی از      نظري نیست. آیا  در مورد تفاوت میان کتابها و رقوق اتفاق

کـرد؟ آیـا آنهـا کاغـذها یـا       رساالت پولس بودند؟ آیا مقصود اوراقی بودند که به هنگام محاکمه از آن استفاده مـی 

توان به طور قطع گفت. اما موضوع مهم  کرد؟ نمی پاپیروسهاي سفید بودند که او به هنگام نوشتن از آنها استفاده می

  ساخت.  است که پولس حتی در زندان هم خود را با نوشتن و مطالعه مشغول می این

، (F.W.Newman)اهمیت گفته شده است. اف. دبلیـو. نیـومن    داستان بسیار جالبی در مورد این آیۀ به ظاهر کم

ر این زمینه فقیر شود که د اگر این آیه در کالم نبود چگونه می پرسید ک کاردینال نیومن، روزي از داربیبرادر کوچ

دادیـم؟   نوشت چیـزي را از دسـت مـی    شدیم؟ آیا ارزش آن مربوط به همان زمان نبود؟ آیا اگر پولس آن را نمی می

ام را نفـروختم.   چرا که به خاطر همین آیه کتابخانـه دادم؛  مسلماً یک چیز را از دست می«درنگ پاسخ داد:  داربی بی

  » القدس است، و براي خدمت ابدي است. هر واژه که به آن وابسته است از روح

در مورد وي گفته شده ایمانش تنزل  20:1تیموتائوس  1احتماالً اسکندر زرگر همان کسی است که در  14:4

توانیم پـی ببـریم کـه ذات او     یافته است. به هرحال او نسبت به پولس بدیهاي بسیاري مرتکب شده بود. ما تنها می

رسد که گویا اسکندر برعلیه پولس رسول شهادت  با آیۀ بعد ارتباط دهیم، چنین به نظر می شریر بود. اگر این آیه را

آن را چنـین ترجمـه    (Howson)ن وسـ و ها (Conybeare)بیر انیداده و اتهامات دروغین بـر وي وارد آورده بـود. کـ   

حسب افعالش او را جـزا  ه د بپولس مطمئن بود که خداون» اسکندر زرگر اتهامات بدي بر من وارد آورد.«اند:  کرده

  خواهد داد.  

کند. او باید از اسـکندر بـا حـذر باشـد، کـه مبـادا از        بینی می این آیه رسیدن تیموتائوس به روم را پیش 15:4

می ودستان این مرد شریر رنج بیند. بعید نیست که اسکندر با مخالفت بسیار با شـهادت پـولس در اجتماعـات عمـ    

  باشد.  بشدت با او مقاومت کرده

کند. مقصود از محاجۀ اول اولین فرصتی است که به او  احتماالً پولس به وقایع چند روز گذشته فکر می 16:4

انگیز بود که هیچ کس حاضر نشد در طرفداري  دفاع کند. این موضوع بسیار غمداده شد تا در محاکمۀ آخر از خود 

ا را سیراب نمود، سخنی ارایه دهد. هیچکس از او دفاع نکرد، هایش تا قرنها بعد جانه از این رسول هشیار که نوشته

کند که ایـن   دهنده، دعا می اما این موضوع باعث نشد که پولس نسبت به دیگران کینه به دل گیرد. او به مانند نجات

  برایشان محسوب نشود. 
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ن، بلکه او از خدا قوت یافته بـود  گرچه انسانها او را ترك کردند اما خداوند با او ایستاده بود. نه تنها ای 17:4

تا به هنگام محاکمه انجیل را بشارت دهد. این پیغام بدون هیچ مقاومتی بیان شد، و یک محکمۀ غیریهـودي پیغـام   

  نجات را شنید. 

  گوید:  استاك با تعجب می

وز پیغـام  خورنـد! در آن ر  عجب گروه سرشناسی از رمیها در این عبارت ساده به چشم مـی  –ها  تمامی امت"

دهنده به این جهـان آمـد.    خدا به بشر را شنیدند؛ همه شنیدند که عیسی مصلوب و جالل یافته به عنوان تنها نجات

العـاده عـاجز اسـت؛ ایـن احتمـاالً یکـی از        این یک تصویر بسیار بزرگ است؛ تصور ما از درك این صحنۀ خـارق 

  "ت بر ما آشکار نخواهد شد؟ لحظات بزرگ تاریخ بوده است؛ آیا پیامدهاي آن در ابدی

شـود. آن در   واژة قوت داد در این آیه یک واژة معمول نیست؛ این واژه تنها هشت بار در عهد جدید یافت می

در اینجا بـاري دیگـر بـه کـار     » بیشتر تقویت یافته«شود یعنی در آغاز خدمت عمومی پولس:  دیده می 22:9اعمال 

  یادآور قوت پایدار خداوند در تمام زندگی پر از خدمت او.  –او به کار رفته  رفته است، اما اکنون در پایان خدمت

گوید یک فرصت موقـت بـه او اعطـا     یک سبک سخن گفتن است که در واقع می» از دهان شیر رستم«عبارت 

یوانـات  یا ح ه است تا شیر را به نرون، شریر،یافت. براي مدتی خطر دور شده بود. تالش شد شد. محاکمه ادامه می

  تر است.  وحشی نسبت دهند. اما درك این موضوع که مقصود در اینجا خطر است ساده

هنگامی که پولس گفت خداوند او را از هر کار بد خواهد رهانید، مقصود او این نبود که به طور قطع از  18:4

د او چـه بـود؟   پـس مقصـو   .)6دانست که لحظۀ مرگش نزدیک شـده اسـت (آیـه     اعدام شدن خواهد رست. او می

دارد.  خواهد بگوید خداوند او را از هر عیب در روزهاي آخر شهادت خود دور نگـاه مـی   تردیدي نیست که او می

شد، از ترس، یا از اشکال گوناگون تنزل اخالقـی رهـایی    خداوند او را از انکار، هر چیزي که باعث انکار نام او می

  بخشید.  می

بود که خداوند او را تا به ملکوت آسمانی خود حفظ خواهد نمود. مقصـود از  نه تنها این، بلکه پولس مطمئن 

ملکوت آسمان نه تنها سلطنت هزارسالۀ مسیح بر روي زمین است، بلکه مقصود خود آسمان نیز است، هنگامی که 

  شود.  می مستقرکامل  حکومت خداوند به طور

» سـالهاي سـال  «اللفظی بـه معنـاي    تا ابداالباد به طور تحتدهد.   میدر اینجا پولس جالل را تا ابداالباد به خدا 

کنـد (واژة ابـداالباد در زبـان     است و این واژه مفهوم ابدیت را به شدیدترین شکل ممکن در زبان یونانی بیـان مـی  

دیگر معنی ندارد، بلکه از آنجایی کـه مصـداق عـدم    » سال«فارسی نیز چنین است) به معنی واقعی کلمه، در ابدیت 

  کند.  مان در ذهن بشر وجود ندارد، استفاده از عبارت زمان بسنده میز

رسـاند. فرسـکا (پرسـکال) و     اند سالم می اکنون پولس به زوجی که همواره با او در انجیل خدمت کرده 19:4

ي مـدتی  اکیال براي اولین بار پولس را در قرنتس مالقات نمودند و سپس با او تا به افسس هم سفر کردند. آنها بـرا 

  بودند.  دوز )، و به مانند پولس خیمه3:16 در روم زندگی نمودند (روم

  نیز به عنوان کسی که پولس را تسلی داد و از زندانی شدن او عار نداشت ذکر شد.  16:1انیفورس قبالً در 
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ر اعمـال  تروفمیس قبالً د )23:16دار شهر قرنتس بود (روم  احتماالً ارستس همان کسی است که خزانه 20:4

ذکر شده بود. او که در افسس ایمان آورده بود پولس را تا اورشلیم همراهـی نمـود. یهودیـان در     29:21و  4:20

خـوانیم کـه پـولس او را در میلیـتس بیمـار       آنجا گمان بردند که پولس او را به هیکل برده است. مـا در اینجـا مـی   

د قدرت شـفا دادن داشـت، امـا همیشـه از آن اسـتفاده      واگذارد. این عبارت حاکی از آن است که گرچه پولس خو

شـد، بلکـه بـه عنـوان شـهادتی بـراي        کرد. معجزة شفا هیچگاه براي آسایش و رفاه شخصی به کار گرفته نمـی  نمی

  ایمان به حقیقت انجیل.  یهودیان بی

ساخت بیایـد.   ینمود تا قبل از زمستان که وضعیت آب و هوا سفر را مشکل م تیموتائوس باید سعی می 21:4

دوست زندانی او در روم به حضور او نیاز داشت و منتظر او بود. تکرار درخواست از تیموتائوس براي آمدن بسیار 

  ) 9:4؛ 4و  3:1انگیز است. (مراجعه نمایید به  رقت

نظـر   رسـانند. بـه   خوانیم که افبولس، پودیس و لینس و کالدیه و همۀ برادران به تیموتائوس سالم می سپس می

یکی «گوید،  می (Rodgers)راجزر  نهاین اسامی چندان حائز اهمیت نیستند، اما یادآور این موضوع است که همانگو

  » یابد. گیرد و رشد می ها شکل می هاي خاص خدمت مسیحی این است که در آن دوستی از امتیازات و شادي

عیسی مسـیح  «د، گوی میخود شخص تیموتائوس رساند. او به  و اکنون پولس رسالۀ خود را به پایان می 22:4

سپس، پولس خطاب به تیموتـائوس و تمـام کسـانی کـه در آن هنگـام کـه او ایـن نامـه را         » خداوند با روح تو باد

  .» فیض بر شما باد. آمین«گوید:  خواند می می

د. اما عطر زندگی و شهادت گذارد. نامه به پایان رسید. خدمت او به پایان رسی او در اینجا قلم خود را پایین می

دیگر خواهیم دید و دربارة مفاهیم عمیق انجیل و کلیسا با او سـخن خـواهیم    وز هم با ما است، و ما او را باراو هن

  گفت. 

  


