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  مقدمه
پولس رسول عمل  ةدنتا به عنوان نماي دهد ارائه ميو كي مستند از اقتدار ارامد تيموتائوساين رساله براي «
  ».تيموتائوس استبنابراين غالب متن اين رساله در باب اعمال و زندگي شخصي خود . نمايد

  (D. Edmond Hiebert) هيبرت ادموند. دي —
  

  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردگاه يجا) الف
كنند  ا را از داشتن رساالت شباني به عنوان رساالت اصيل پولس رسول محروم ميآن دسته از كساني كه كليس

نيست، چرا كه اين رساله » واژگان غيرپولسي«ندان در چ آنها از نظر ما مشكل. زنند در واقع به ايمان لطمه مي
سته از افراد را م اين دسبك ادبي رساله پيش از هر چيز عقايد و تعالي. هاي مورد استفاده پولس است سرشار از واژه
  .برد زير سؤال مي

خواند آن را حقيقي، زيبا و داراي قوت  اشته متن اين رساله را ميدهر كس كه بدون چنين تصورات پيش پن
دانند به هنگام مطالعه اين رساله اين احساس  در حقيقت كساني كه اين رساله را از آن پولس نمي. يابد روحاني مي

نظير تنيده شده  هاي اصيل پولس در تار و پود اين كار به اصطالح بي گيرد كه اجزاي نامه شكل مي آنها قوي در
برخي از «: نويسد قرن گذشته، ميانديش فرانسوي  ، محقق شك(Ernest Renan)به عنوان مثال، ارنست رنان ! است

كننده برخي  كند كه جعل يعبارات اين رساالت آن قدر زيبا هستند كه ناخودآگاه اين فكر به ذهن شخص خطور م
  ».را در نگارش جعلي خود به كار برده است آنهاجات اصيل پولس را در دست داشته و  از نوشته

هاي اصيل  نوشته« —همه  —چقدر پذيرفتن اين تعليم تقريباً جهاني كليساي اوليه ساده است كه اين مكتوبات 
  !هستند» پولس

اينكه مرد . يابيم د خدمات زنان، نظم كليسا و مقامات كليسايي ميمكاشفات مهمي در مور تيموتائوسدر اول 
  .بسيار عالي خود پولس نشان داده شده است ةخدا چگونه بايد زيست كند به وضوح در نمون

  

  نويسنده) ب
  .مراجعه نمائيد تيموتائوساول  ةمربوط به نويسند ةمبحث رساالت شباني و مقال ةبه مقدم

  

  تاريخ نگارش) ج
به همراه تيطس كه اندكي پس از آن نوشته شده و  تيموتائوسنظر دارند كه اول  كاران اتفاق تمام محافظه تقريباً

. آيند كه پيش از مرگ پولس نوشته شده است، از اولين مكتوبات در باب شباني به شمار مي تيموتائوسدوم 
  .احتماالً اين رساله از يونان نوشته شده است
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  موضوعزمينه و  سپ) د
  : بيان شده است 15- 14:3به وضوح در  تيموتائوس ةرسال ةدرون ماي

 ةليكن اگر تأخير اندازم، تا بداني كه چگونه بايد در خان. به اميد آنكه به زودي نزد تو آيمنويسم  اين را به تو مي«
  ».خدا رفتار كني كه كليساي خداي حي و ستون و بنياد راستي است

 تيموتائوسكه براي رفتار كليساي خدا معياري وجود دارد و او آن را براي  گويد پولس به سادگي تمام مي
  .نويسد تا او بتواند اين معيار را درك نمايد مي

داند كه چه  البته اگر او نمي! »درست رفتار كن«كند فقط بگوئيم،  كافي نيست به كودكي كه بدرفتاري مي
اين را به فرزند خدا  تيموتائوساول . فت كه رفتار خوب كدام استابتدا بايد به او گ. رود رفتاري از او انتظار مي

  . آموزد كه چه رفتاري با كليساي خدا داشته باشد مي
باب دوم . سازد تر مي هاي مختلف اين رساله مفهومي كه در باال ذكر شده را پررنگ به بابنگاهي اجمالي 

يز بايد در مقابل نقش زنان در جماعت چگونه رفتار دهد كه در دعاي گروهي چه رفتاري بايد داشت و ن نشان مي
گيرند را  كنند و يا رهبري جماعت را بر عهده مي باب سوم شرايط كساني كه در جماعت مسئوليتي قبول مي. نمود

 .كند زنان را مطرح مي مسئوليت جماعت در قبال بيوه 5باب . كند بيان مي
 

  تيموتائوس به اولطرح كلي رساله 
  )2-1:1( ها سالم .1
  )20- 1:3(سپارد  مي تيموتائوسمسئوليتي كه پولس به . 2

  )11-1:3(مسئوليت در قبال خاموش ساختن معلمان كذبه ) الف
  )17-12؛ 1(شكرگزاري براي فيض حقيقي خدا ) ب
  )20-1:18( تيموتائوساعالم مجدد مسئوليت ) پ

  )20-1:18(تعاليمي در باب حيات كليسا  .3
  )7- 2:1(دعا  ةدربار) الف
  )15- 2:8(مردان و زنان  ةدربار) ب
  )13-3:1(مشايخ و شماسان  ةدربار) پ
  )16- 3:14(رفتار در كليسا  ةدربار) ت

  )16-4:1(تداد در كليسا ار .4
  )٥-٤:١( هشدار در مقابل ارتداد قريب الوقوع) الف

  )16-4:6(تعاليمي سازنده در راستاي مقابله با ارتداد قريب الوقوع ) ب
  )6:2-5:1(مورد اقشار گوناگون ايمانداران تعاليمي خاص در  .5

  )2-5:1(هاي گوناگون سني  گروه) الف
  )16-5:3(زنان  بيوه) ب
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  )25- 5:17(كشيشان ) پ
  )2-6:1(المان و ارباان غ) ت

  )10-6:3(معلمان كذبه و دلبستگي به پول  -6
 )21-6:11( تيموتائوسهاي پاياني  مسئوليت -7

 

  تفسير
  

  )2-1:1( سالمها. 1
رسول شخصي است كه فرستاده شده . كند پولس پيش از هر چيز خود را رسول عيسي مسيح معرفي مي 1:1
پولس اين رساله را . گويد كه خدا او را به كار خدمت انتخاب كرده است پولس در اينجا فقط مي اين رواست، از 

اين موضوع خود مبين اين امر . ما خدا و مسيح عيسي خداوند كه اميد ما است نوشته بود ةدهند به حكم نجات
ها او را بر اين كار  امرار معاش برنگزيده است، و نه انسان ةبه عنوان وسيلاست كه پولس خود خدمت را 

در اين آيه، خداي پدر . او يك دعوت مشخص از خدا داشت تا بشارت داده، تعليم دهد و رنج ببيند. اند گماشته
ما هيچ تناقضي ا. دهنده ناميده است معموالً عهد جديد عيسي خداوند را نجات. ما ناميده شده است ةدهند نجات

او پسر خود را ها اشتياق دارد،  ها است چرا كه او براي نجات انسان تمام انسان ةدهند خدا نجات. وجود ندارد
حيات ابدي پذيرند  فرستاد تا كار نجات را به انجام رساند، و او به تمام كساني كه با ايمان عيسي خداوند را مي

چرا كه او بر روي صليب رفت و كاري كه الزم بود را انجام داد تا  دهنده مسيح است در حقيقت نجات. بخشد مي
  .خدا به عدالت خود گناهكاران خدانشناس را نجات دهد

مسيح «: است 1:27يان سكول ةاين موضوع تداعي كنند. خداوند عيسي مسيح در اينجا امبد ما ناميده شده است
در . شود ان تنها در شخص و كار خداوند عيسي يافت ميتنها اميد ما در رسيدن به آسم» در شما، و اميد جالل

شود تنها به خاطر ارتباط ما با عيسي مسيح به ما تعلق  حقيقت، تمام آينده روشني كه در كالم خدا به روي ما باز مي
  .گيرد مي

كه اين. او حيات ما است 3:4يان سمسيح سالمتي است، و در كول 2:14 همچنين توجه نماييد كه در افسسيان
و اينكه مسيح حيات ما است، مشكل قدرت كند؛  مسيح سالمتي ما است، مشكل گناهكاران ما در گذشته را حل مي

  .كند كند؛ و اينكه مسيح اميد ما است، مشكل رهايي ما در آينده را حل مي ما در زمان حال را حل مي
) در قلمرو ايمان(لس در ايمان است، كسي كه در اينجا فرزند حقيقي پو تيموتائوسمخاطب اين نامه  2:1

توسط پولس، و احتماالً به هنگام ديدار او او از لستره  تيموتائوساين موضوع بيانگر اين مهم است كه . است
پولس پيش از ديدار اول  تيموتائوساما برداشت كلي از اعمال اين است كه . نجات يافته است) 20- 14:6اعمال (

در اين مورد عبارت فرزند حقيقي در ايمان بدين معني است كه ) 2- 16:1ال اعم(از لستره ايمان آورده بود 
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او از فرزندان حقيقي پولس بود زيرا همان همان رفتارهاي روحاني و اخالقي پولس را در خود داشت؛  تيموتائوس
  .كرد رفتار پولس را منعكس مي

خصي است، و خوشابحال ين شخوشا بحال خادم جوان مسيحي كه رهبرش چن«: گويد مي (Stock)استاك 
  ».بارش پر است از چنين فرزندان حقيقي ي كه كولها رهبر مسيحي

س و دوم ، تيطتيموتائوس اول و دومدر . هستند» فيض و سالمتي«معموالً تحيات آغازين رساالت عهد جديد 
اشخاص نوشته  تمام اين رساالت خطاب به. فيض، رحم و سالمتي: تر شده است يوحنا اين تحيت اندكي وسيع

  .است) رحمت(افزودن واژه رحم  ةاند و نه كليساها و اين خود توجيه كنند شده
رحمت از حفاظت . باشد است كه براي حيات و خدمت مسيحي ضروري مي فيض به معناي تمام منابع الهي

اي آرامش تي به معنسالم. گويد و مراقب دلسوزانه خدا نسبت به كساني كه چندان استوار نيستند سخن مي
اين سه بركت از جانب خداي پدر و خداوند ما مسيح . ي است كه حاصل توكل كردن به خداوند استا دروني

پولس او را با پدر برابر الوهيت مسيح نيز در اين آيه در لفافه بيان شده است چرا كه . شود عيسي نازل مي
بيست » دهنده نجات« ةدر حالي كه واژ. كند مي عبارت خداوند ما عيسي مسيح بر خداوندي مسيح تأكيد. شمارد مي

مابايد قادر باشيم اين آمار و ارقام را . بار آمده است 522» خداوند«و چهار بار در عهد جديد تكرار شده اما واژه 
  .در زندگي شخصي خود بكار گيريم

  

  )20- 1:3(سپارد  مي تيموتائوسمسئوليتي كه پولس به . 2
  )11-1:3(وش ساختن معلمان كذبه مسئوليت در قبال خام) الف
از  تيموتائوسرسد كه احتماالً پس از اولين زنداني شدن پولس در روم، او به همراه  چنين به نظر مي 3:1

و كالم خدا . گفت براي مدتي در افس بماند تيموتائوسهنگامي كه پولس عازم مكادونيه بود، به . افسس ديدن كرد
گويا پولس از مكادونيه به قرنس در جنوب سفر . از وجود معلمان كذبه آگاه سازد را تعليم داده و ايمانداران را

همانگونه كه «: گويد چنين مي 3 ةپولس در آي. نوشت تيموتائوسنمود، و احتماالً از همان شهر اين نامه را براي 
البته نبايد از اين آيه » .كن گويم كه چنين بمان، اكنون نيز مي سقبالً هنگامي كه عازم مكادونيه بودم گفتم در افس

اين عبارت چنين چيزي را به . به سمت شباني كليساس افس منصوب شده بود تيموتائوسچنين برداشت كرد كه 
هايي كه با ايمان  گويد، بلكه، او مأموريتي موقتي در آنجا داشت، و برخي از افراد را از تعليم دادن آموزه ما نمي

عمده تعاليم مورد بحث در اينجا  .كرد بيافزايند منع مي آنهاداشتند به ه قصد مسيحي تضاد بودند و يا اينك
د از زير بار اين مشكالت بگريزد اما پولس به شو وسوسه مي تيموتائوسهر چند . گرايي و ناسيتيزم هستند شريعت
  .گويد كه در آنجا بماند او مي

مطمئناً . هاي نامتناهي آنان توجه نكند نسب نامهها و  شود كه به افسانه ترغيب مي تيموتائوسهمچنين  4: 1
هايي كه در ميان  برخي اين عقايد را با افسانه. ها درا ينجا امري است محال نامه نسبها و  دريافتن مقصود از افسانه

ها و  هاشاراتي هستند به افسان آنهاديگران بر اين باورند كه . دانند برخي از معلمان يهودي شايع شده بود مرتبط مي
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هاي  داستان. هاي دروغين امروزه نيز چنين است هاي اين فرقه جالب است كه بدانيم ويژگي. ها هاي ناستيك نسل
نامه از جايگاه بسيار  تخيلي بسياري در مورد مؤسسان مذاهب دروغين شايع شده است و در مورد مونيسم نسب

  .مهمي برخوردار است
آن تعمير الهي را كه در ايمان  آنها. كند ترديد در اذهان افراد ايجاد ميارزشي تنها سؤال و  چنين موضوعات بي

نجات توسط خدا طراحي شده است، كه نه شك و نه مباحثات را در  ةتمام نقش. كنند گيرد را ايجاد نمي شكل مي
توجه خود را  اين افراد در جماعت افس نبايد. كند ها ايمان ايجاد مي انگيزاند، بلكه در قلب انسان ذهن بر مي

حقايق عظيم ايمان مسيحي ها سازند، بلكه بايد خود را وقف  نامه ها و نسب ارزش همچون افسانه معطوف مفاهيم بي
  .كند و نه ترديد ها به همراه داشته و ايمان در دل شخص خلق مي سازند، كه بركتي براي انسان

محكم، شريعت موسي و يا ده فرمان نيست، شايد مهمترين موضوع در اين آيه اين است كه مقصود از  5 :1
گويد كه هدف يا مسئوليتي كه به  اين موضوع پولس مي. بيان شده است 4و  3بلكه مسئوليتي كه در آيات 

. ريا سپرد، اين نيست كه راست ديني ايجاد كند بلكه محبت از دل پاك و ضمير صالح و ايمان بي تيموتائوس
  .شوند شود اين چيزها نيز به دنبال آن ظاهر مي بشارت داده مي همواره هنگامي كه انجيل فيص خدا

اين مبحث بايد از دل پاك . بدون ترديد محبت شامل محبت به خدا، و ايمانداران و به طور كل به دنيا است
اين مبحبت بايد . شود اگر درون شخصي ناپاك باشد، به ندرت محبت حقيقي مسيحي از آن جاري مي. بجوشد

اين مبحث بايد سرانجام، . ها عاري باشد صالح باشد، يعني ضميري كه از تخلف بر عليه خدا و انسان حاصل ضمير
  .ريا باشد، يعني ايماني كه نقابي بر چهره ندارد ماحصل ايمان بي

هيچگاه ماحصل  آنهاكند به همراه ندارند، و مسلماً  تعاليم غلط هيچگاه چنين ثمراتي كه پولس ذكر مي
ريا ايجاد  اين تعليم فيض خدا است كه دلي پاك، ضمير صالح و ايمان بي! پايان نيستند هاي بي نامه نسب ها و افسانه

  .شوند ها خود به محبت منتج مي كند، و اين مي
به عبارتي آيا اين تعليم چنين پيامدهايي به گذارد،  سنگ محكي براي تمام تعاليم حقيقي در مقابل ما مي 5 ةآي

  همراه دارد؟
عبارت  .ريا اند، به عبارتي، از قلبي پاك، يك ضمير صالح و ايماني بي برخي از اين چيزها منحرف گشته 6: 1

. اند اند و يا اينكه هدف را گم كرده گيري كرده به اشتباه هدف آنهاتواند به اين معنا باشد كه  اند يا مي توجه نموده
كردند به اين چيزها  سر اين نيست كه اين افراد سعي ميبحث بر . بدون ترديد مقصود در اينجا مفهوم اول نيست

 آنها ةموعظ. اند گويي توجه نموده به بيهوده آنهادر نتيجه . اين چيزها را هدف خود قرار داده بودند آنهابرسند؛ و نه 
  . ها را مقدس سازد توانست انسان هدف بود؛ نمي بي

نوشت، اين  را مي تيموتائوسهنگامي كه او اول . كند يبرخي استفاده م ةاز واژپولس در اين رساله مكرراً 
» بعضي« ةبينيم كه واژ رسيم، مي مي تيموتائوسدوم  ةهنگامي كه به رسال. معمالن كذبه در كليسا در اقليت بودند
يت تر شده بود و گويا اقل انحراف بسيار وسيع. قدرت تغيير كرده بود ةوزن. ديگر چندان جايگاه بارزي در متن ندارد

  .به اكثريت تبديل شده بود
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در آميختن يهوديت و گرايي بودند كه در صدد  قبلي بدان اشاره شد، يهودي ةمعمالن دروغيني كه در آي 7:1
اصرار  آنها. كند گفتند كه ايمان به مسيح براي نجات كفايت نمي مي آنها. مسيحيت، شريعت و فيض بودند

بر اين باور بودند كه  آنها. ر ديگر امور شريعت موسي را نگاه دارندورزيدند كه مردان بايد ختنه شوند و د مي
  .زندگي ايماندار است ةشريعت قاعد

اين تعليم غلط همواره در تاريخ كليسا حضور داشته است و اين آفتي است كه امروزه نيز در به انحراف 
د گرچه ايمان به مسيح براي نجات گوي شكل امروزي اين تعليم به ما مي. كشاندن مسحيت بسيار موفق بوده است

اما شخص بايد تعميد يابد، به عضويت كليسا در آيد، يا شريعت را نگاه دارد، يا توجه نمايد، يا ده يك الزم است، 
گرايي مدرن را تعليم  آن دسته از كساني كه اين شريعت. بدهد، يا برخي از اين قبيل اعمال نيكو را انجام دهد

 آنها. شود بدون اعمال و شريعت اند كه نجات با ايمان به مسيح مسير مي موضوع ناكام ماندهدهند از درك اين  مي
شود،  هيچ انساني با انجام اين اعمال نيكو مسيحي نمي. اند كه عمل صالح پيامد نجات است و نه علت در نيافته

زندگي  ةكه مسيح، و نه شريعت، قاعد بينند نمي آنها. دهد چون او مسيحي است بلكه او اين اعمال نيكو را انجام مي
تواند بدون اينكه زير لعنت باشد زير شريعت  از درك اين موضوع غافل هستند كه انسان نمي آنها. دار است ايمان

كند و از آنجايي كه  شريعت تمام كساني را كه نتوانند احكام مقدس آن را بجا آورند به مرگ محكوم مي. قرار گيرد
اما مسيح ايمانداران را از . هستندهمه به مرگ محكوم . نيست شريعت را به طور كامل بجا آوردهيچ انساني قادر 

  .لعنت شريعت رهانيد چرا كه او براي ما لعنت شد
فهمند و نه آنچه كه  گويند را مي شريعت نه آنچه خود مي ةگويد كه اين معلمان خود خواند پولس رسول مي

هدف از اعطاي  آنها توانستند به طور عاقالنه از شريعت سخن بگويند زيرا نمي نهاآ. دهند خود مورد تأكيد قرار مي
  .شريعت و يا ارتباط ميان ايماندار و شريعت را در نيافته بودند

شريعت مقدس است و حكم «. گويد كه شريعت به خودي خود شكلي ندارد واضح ميپولس به طور  8:1
هيچگاه شريعت به . ا شريعت بايد برحسب شريعت به كار گرفته شودام). 7:12 يانروم(» مقدس و عادل و نيكو

 ةاستفاد). 3:11؛ 2:16،21 طيانغال ؛3:20 يان؛ روم13:39اعمال (اي براي نجات اعطا شده است  عنوان وسيله
آن نبايد . برحسب شريعت از شريعت اين است كه آن را براي محكوميت گناه در موعظه و تعليم به كار گرفت

  .اي براي نجات و يا قانون زندگي تلقي شود وسيله
ما بايد، ما نداريم، ما «: دهد خاطرنشان ساخته است كه شريعت به ما سه درس مي (Guy King)گاي كينگ 

سپس آن شخص آماده است تا نزد دهد،  هنگامي كه شريعت كار خود را در زندگي گناهكار انجام مي. »توانيم نمي
دهند شريعت براي نجات يا  كساني كه تعليم مي» !داوند، با فيض خود مرا نجات بدهاي خ«: خدا فرياد برآورد

مجازاتش مرگ گويند اگر شخصي مسيحي شريعت را زير پا بگذارد،  مي آنها .تقديس ضروري است ثبات ندارد
  .شريعت بدون مجازات چيزي نيست جز اندرز نيكو. كند اين موضوع اقتدار شريعت را ثابت نمي. نيست
در مورد . اگر شخصي عادل است، ديگر به شريعت نيازي ندارد. شود شريعت به جهت عادل موضوع نمي 1:9

يابد، ديگر نيازي نيست كه براي يك زندگي  هنگامي كه او با فيض خدا نجات مي. شخص مسيحي نيز چنين است
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سازد، بلكه محبت به  س ميترس از مجازات نيست كه زندگي مسيحي را مقد. مقدس زير ده فرمان قرار گيرد
  .جلبت جان خود را نهاددهنده كه در راه ما بر روي  نجات

بسياري از مفسران كتاب مقدس خاطرنشان . پردازد عطا شد مي آنها پولس به توصيف افرادي كه شريعت براي
: ش تقسيم شده استده فرما به دو بخ. اند كه ميان اين توصيف و خود ده فرمان ارتباط تناتنگي وجود دارد ساخته

، در حالي كه شش فرمان ديگر در مورد مسئوليت )الهي(انسان نسبت به خدا است  ةچهار فرمان اول در مورد وظيف
براي سركشان و طاغيان : عبارات بعدي به نظردر مورد قسمت اول ده فرمان است). عدالت(در قبال همسايه است 

در . قتل مكن: عبارت قاتالن مردم با فرمان ششم مرتبط است.... ران دينان و گناهكاران و ناپاكان و حرامكا و بي
  .اند اينجا مقصود از قاتالن مردم، قاتالن است، و نه كساني كه برحسب اتفاق و ناخواسته ديگران را كشته

ها با فرمان هم  اين. نا همجنس خواهان و همجنس بازان است ةكنند هاي زانيان و لواط توصيف واژه 10:1
گويان و قسم دروغ  دروغ» دزدي مكن«: مردم دزدان با فرمان هشتم مرتبط است ةواژ. »زنا مكن«: تبط هستندمر

  .»خود شهادت دروغ مده ةبر همساي«: خوران با فرمان نهم مرتبط هستند
اط مستقيماً با فرمان دهم در ارتب» و براي هر عمل ديدرگي كه برخالف تعليم صحيح باشد«عبارت آخر 

  .كند را خالصه مي آنها ي به تمام فرامين است و در واقعا بلكه به نظر بازنگري. دنيستن
شايد مقصود اين . بسيار دشوار است كه به طور قطع بگوييم اين آيه با مطالب آيات قبل مرتبط باشد 11:1

پولس آنچه در ذكر شد برحسب انجيل است و يا شايد بدين معنا باشد كه  10 ةعميقي كه در آي ةباشد كه آموز
در مورد شريعت گفته است همه كامالً مطابق با انجيلي است كه او بشارت داده است و يا شايد  10-8آيات 

در . در مورد معلمان كذبه گفته است بر طبق پيغام انجيل است 10- 3پولس در آيات مقصود اين باشد كه هر آنچه 
در اينجا بر اين حقيقت قرار دارد كه انجيل به طرز حالي كه درست است كه انجيل پرجالل است، اما تأكيد 

گويد كه چگونه همان خدايي  انجيل به ما مي. كند خدا را بيان مي) الفظي پرجالل تحت ةترجم(اي جالل  العاده فوق
محبت او آن چيزي كه . كه قدوس، عادل و منصف است از سويي ديگر خداي فيض، رحمت و محبت نيز است

  .يابند پذيرند حيات جاوداني مي كند؛ حال كساني كه خداوند عيسي را مي كند را فراهم مي ميقدوسيت او ايجاب 
كانون توجه آن خداوند عيسي مسيح جالل يافته است و . اين انجيلي است كه به پولس رسول سپرده شده بود

  .دهنده بلكه خداوند نيز است گويد كه او نه تنها نجات ها مي به انسان
  

  )17-12؛ 1(ي براي فيض حقيقي خدا شكرگزار )ب
اي كه در صدد تحميل شريعت بر ايمانداران افس بودند سخن  پولس در عبارات قبل از معلمان كذبه12: 1
ايمان او نيز ماحصل نگاه داشتن شريعت نبود، بلكه فيض خدا، . آرود حال او ايمان آوردن خود را به ياد مي. گفت

مشروع از  ةخود پولس در استفاد ةبه نظر تجرب 17-12سته گناهكاران، آيات پولس مرد عادلي نبود بلكه سر د
  .اي براي محكوميت گناه شريعت براي او راه نجات نبود، بلكه وسيله. كشد شريعت را به تصوير مي
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تأكيد بر اين نيست كه . پردازد پيش از هر چيز او به شكرگزاري از عيسي مسيح به خاطر فيض پرتوان او مي
توانست  طرسوسي براي خداوند چه كرد بلكه بر آن چيزي كه خداوند براي او انجام داد، پولس هيچگاه نمي پولس

. فراموش كند كه خداوند عيسي نه تنها او را نجات داد بلكه او را امين شمرد، او را به خدمت خود گماشت
وار آن گناهكاري همچون سوس را بلكه، شرايط دش. توانست چنين فيضي از خود نشان دهد شريعت هيچگاه نمي
  .كرد به مرگ محكوم مي

گويد كه پولس قبل از محكوميت خود ده فرمان زير را زير پا گذاشته  اين آيه به طور واضح به ما مي 13:1
، عيسي سخنان آنها او در مورد مسيحيان و رهبر. گو بود گويد كه سابقاً او كفرگو و مضر و سقط او مي. بود

جديد تهديدي براي  ةكرد اين فرق رساند زيرا گمان مي او به عنوان مضر مسيحيان را به قتل مي. گفت ياي م شريرانه
آوري  هاي خود بر عليه مسيحيان خشونت اعمال كرده و اعمال شرم او براي انجام نقشه .رود يهوديت به شمار مي

گو يك سير صعودي  كفرگو، مضر و سقط ةژگرچه در متن انگليسي چندان واضح نيست، اما در سه وا. داد انجام مي
شكنجه و آزار ديگران به  ةدهند گناه دوم نشان. گناه اول تنها با سخن سر و كار دارد. توان مشاهده نمود شرارت مي

  .گناه سوم مفهوم قساوت و بدرفتاري را در خود دارد. خاطر اعتقادات مذهبي آنان است
ايماني  در جهالت در بي آنها مستحق او بود را متحمل نشد زيرا كهاو مجازاتي را كه . اما پولس رحم يافت

از آنجايي كه مذهب اجداد او . كند برد كه خدا را خدمت مي او به هنگام جفا رساندن بر مسيحيان گمان مي. كرد
هد عتيق داد، او به اين نتيجه رسيده بود كه ايمان مسيحي برخالف يهود ع پرستش خداي حقيقي را به او تعليم مي

  .او با تمام غيرت و توان خود در صدد بود با كشتن مسيحيان خد ارا تكريم نمايد. است
دهد  اما پولس به ما نشان مي. بسياري بر اين باورند كه غيرت و اشتياق و صداقت براي خدا بسيار مهم هستند

هرچه بيشتر . كند و را بيشتر ميدر حقيقت اگر، مردي در اشتباه است غيرت او اشتباهات ا. كه غيرت كافي نيست
  !رساند غيرت داشته باشد، بيشتر زيان مي

نهايت ديد كه سزاوار آن  ، بلكه محبتي بي)رحمت(پولس نه تنها از مجازاتي كه سزاوار آن بود گريخت  14:1
  )5:20 يانروم(تر شد  هر جا كه گناه او زيادتر شد، فيض خدا نيز بسيار افزون). فيض(نبود 

با ايمان و «: تكه فيض خداوند بيهود بر پولس قرار نگرفته بود در اين عبارت كامالً مشهود اسقت اين حقي
فيضي كه بر پولس قرار گرفته بود با ايمان و محبتي كه در مسيح عيسي است، . »محبتي كه در مسيح عيسي است

خداوند است، ايمان و محبت هم از گونه كه فيض از سوي  اين عبارت بدان معنا است كه همانمسلماً . همراه بود
خدا نه تنها از سوي تر خواهد شد كه پي ببريم فيض  اما هنگامي اين موضوع براي ما روشن. گيرد او سرچشمه مي

پولس رد نشد، بلكه او با توكل بر خداوند عيسي و با محبت به اين مبارك كه قبالً از او تنفر بود به فيض او پاسخ 
  .گفت

اين سخن امين است زيرا كالم خداست، . در رساالت شبان است» سخنان امين«سخن امين از  اين اولين 15:1
چون و چرا اين عبارت را باور  بيتوانند با اعتمادي  ها مي انسان. تواند اشتباه كند و نه دروغ بگويد او كه نه مي

اليق قبول تام است زيرا در مورد همه اين حقيقت . در حقيقت، باور نداشتن آن غيرمعقول و نابخردانه است. نمايند
  .آورد نجات را براي همه به ارمغان مي ةكند، و هدي كاربرد دارد، آنچه كه خدا براي همه انجام داده را بيان مي
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بود و ) مسيح(كسي كه از آسمان به زمين آمد ابتدا خدا . مسيح عيسي تأكيدي است بر الوهيت خداوندمان
او . دهنده در عبارت به اين دنيا آمد مشخص است بيت لحم آغاز وجود او نبود نجات از ليت). عيسي(سپس انسان 

تاريخ بر اين . از ازل با خداي پدر ساكن بود، اما همچون انساني براي مأموريت خاصي پا به اين جهان گذاشت
هاي  و نيامد تا انسانا. تا گناهكاران را نجات بخشدچرا او آمد؟ . هد حقيقت كه او به اين جهان آمد شهادت مي

دارند نجات  و نه آناني را كه شريعت را به طور كامل نگاه مي!) گرچه انسان خوبي هم نبود(خوب را نجات بخشد 
  !)گرچه كسي نبود كه شريعت را به طور كامل نگاه دارد(بخشد 

گويند كه او  سان ميمذاهب دروغين به ان. بريم اينجا ما به عمق تفاوت ميان مسيحيت و ديگر تعاليم پي مي
گويد كه او گناهكار است، او گم شده  انجيل به انسان مي .تواند كاري انجام دهد تا رضايت خدا را جلب كند مي

است، قادر نيست خود را نجات بخشد، و تنها راه رسيدن به بهشت براي او عمل نيابتي خداوند عيسي بر روي 
شريعت آن چيزي را كه . دهد نفس را پرورش ميبل شرح داد تعليم شريعتي كه پولس در آيات ق. صليب است

كند  اما انجيل تأكيد مي. تواند به نجات خويش نائل شود يعني اينكه او خود ميگويد،  انسان انتظار دارد را به وي مي
ها خداوند كند جز گناه كردن، و تن كه تمام جالل كار نجات يابد تنها به مسيح داده شود، و اينكه انسان كاري نمي

  .بخشد عيسي نجات مي
ترين گناهكار است، يا برخي آن را چنين ترجمه  روح خدا پولس را به جايي هدايت نمود كه پي برد او بزرگ

. گرفت گناهكاران نبود، پس مطمئناً او در رديف اول قرار ميترين  اگر او بزرگ. »پيشكسوت گناهكاران«: اند كرده
گيرد نسبت  بند و باري سبقت مي پرستي و يا بي به انساني كه در بت» ترين گناهكار بزرگ«توجه نماييد كه عنوان 

گناه او ! راست دين يهودي پرورش يافته است ةشود، بلكه به انسان بسيار مذهبي، كسي كه در يك خانواد داده نمي
ذيرفتن پسر خدا نپ. پذيرفت تعليمي بود؛ او كالم خدا در مورد شخصيت و كار خداوند عيسي مسيح را نمي

  .ترين گناه است بزرگ
ترين  روحاني. بلكه هستم» بودم«هستم ـ نه  آنها ترين گويد كه من بزرگ همچنين بايد توجه نمود كه او مي

  .كنند مقدسين كساني هستند كه گناهكار بودن خود را هيچگاه فراموش نمي
سپس . نامد مي» كهترين رسوالن«خود را  ، پولس)م نوشته شده است 57كه حدود سال ( 9:15در اول قرنتيان 

حال در  .نامد مي» مقديس ةكمتر از كمترين هم«خود را ) م نوشته شده است 60كه حدود سال ( 8:3در افسسيان 
اي از  اينجا ما خالصه. نامد ترين گناهكار مي كه چند سال بعد نوشته شد، خود را بزرگ 10:1 تيموتائوساول 

  .مسيحي را شاهد هستيمپيشرفت پولس در فروتني 
گويي . »هستم آنها كه من اولين«چنين است » هستم آنها ترين كه من بزرگ«از عبارت  (Darby)داربي  ةترجم

رسد كه او بدترين گناهكاري است كه تا كنون زندگي كرده، اما او اولين گناهكار از امت اسرائيل  چنين به نظر مي
او طفل سقط شده بود . اي از ايمان آوردن است اسرائيل در آينده است سايهبه بياني ديگر، ايمان آوردن او . بود

مستقيم از  ةگونه كه او با مكاشف ، چرا كه او پيش از قوم خود اسرائيل تولد تازه يافت همان)8:10اول تيموتائوس (
چنين نجات بيابند، به مصيبت عظيم  ةبقيت اسرائيل نيز در دورآسمان و جدايي از دخالت انسان ايمان آورد، شايد 

  .شود تأييد مي 16 ةدر آي» نمونه«و » اول«هاي  رسد كه اين تفسير با واژه نظر مي
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. چنين شد تا او حلم عيسي مسيح در او ظاهر شود. دهد كه چرا پولس رحمت يافت اين نشان مي 16:11
گونه كه  همان. سازد د را ظاهر ميناپذير خداون اما اكنون فيض خستگيترين گناهكار بود،  درست است كه او بزرگ

ترين اعمال  محبت الهي است كه وراي خشن ةزنده و ظاهركنند ةاو نمون«گفته است،  (William Kelly)ويليام كلي 
  ».آورد ثبات را از پاي در مي شود، و حلم الهي كه خصومت بي وقفه و بي ظاهر مي

ايمان آوردن پولس نيز . چاپي است ةلين نموناو ةدر صنعت چاپ، نمونه به منزل. پولس يك نمونه بود
  )26:11 يانروم(جهيون ظاهر خواهد شد اي از  اي از ايمان اسرائيل خواهد بود، هنگامي كه نجات دهنده نمونه

 آنها .تر بدين معناست كه نااميدي جايي ندارد، مهم نيست كه چقدر شرير باشند اين آيه در مفهوم كلي
نيز  آنها ترين گناهكار را نجات داده است، سلي دهند كه از آنجايي كه خداوند بزرگتوانند خود را چنين ت مي
  .با ايمان آوردن به او وارث حيات جاوداني خواهند بود آنها .توانند با توجه به فيض و رحمت بيابند مي

دشوار . دهد سر مي خدا با او در فيض، ناگهان اين سرود حمد را ةالعاد پولس با انديشيدن به رفتار خارق 17:1
عبارت پادشاه سرمدي در اينجا به نظر به . بتوان دريافت كه مخاطب او در اينجا خداي پدر است يا خداوند عيسي

با اين حال به نظر ). 16:19 شفهمكا(ناميده شده است » اه شاهان، رب االربابش«خداوند عيسي اشاره دارد زيرا او 
اين حقيقت . عيسي با چشمان انساني قابل رؤيت بوداشته باشد، چرا كه خداوند ناديده به پدر اشاره د ةسد واژ‹ مي

هاي الوهيت در اينجا مدنظر است خود مبين برابري  توانيم تشيخيص دهيم كه كدام يك از شخصيت كه ما نمي
  .است آنها مطلق

ماهيت فسادناپذير وفناناپذير  ةدهند  اين خود نشان. ناميده شده است) فناناپذير(پادشاه سرمدي در اينجا باقي 
هايي از خدا را ديد، و خداوند عيسي خدا را به شكلي  انسان در عهد عتيق جلوه. ماهيت خدا ناديده است. است

قابل رؤيت بر ما آشكار ساخت، اما اين حقيقت همواره به قوت خود باقي است كه خدا براي چشمان انسان قابل 
تحليل آخر اينكه، تمام حكمت از سوي خدا سرچشمه . ا پيش رو داريمسپس خداي حكيم وحيد ر. رؤيت نيست

  .)5:1 قوبيع(گيرد  مي
  

  )20-1:18( تيموتائوساعالم مجدد مسئوليت  )پ
 3ترديدي نيست وصيتي كه در اينجا از آن سخن به ميان آمده است، مسئوليتي است كه پولس در آيات  18:1

را  تيموتائوسمان دروغين را توبيخ نمايد، پولس براي اينكه فرزند خود سپرده است، اينكه معل تيموتائوسبه  5و 
  .كند ترغيب نمايد شرايطي كه او را به خدمت مسيحي هدايت كرد را به او يادآوري مي

قبالً هايي كه سابقاً بر تو شد، اين است كه هنگامي كه پولس  به نظر مقصود از عبارت برحسب نبوت
در خدمت  تيموتائوسي از ميان كليسا برخاسته بود و اعالن كرده بود كه بايد ا ه بود، نبيرا مالقات كرد تيموتائوس

و يافت،  نبي سخنگوي خدا بود و در مورد برخي از اعمال خاص از خدا مكاشفاتي مي. خداوند به كار گرفته شود
اي خدمت جدا شده بود و نقش جوان با سخنان نبوتي بر تيموتائوس. گذاشت اين مكاشفات را با كليسا در ميان مي



- ١٢ - 

شد كه دلسرد شده و يا در كار خداوند  اگر او وسوسه مي. او به عنوان خادم عيسي مسيح آشكار شده بود ةآيند
  .شد آورد و بدين سان براي جنگ نيكوي ايمان برانگيخته مي ها را به ياد مي نااميد شود، بايد اين نبوت

تنها كافي نيست كه از نظر تعليمي ايمان مسيحي . ير صالح را نگاه دارداو در اين نبرد بايد ايمان و ضم 19:1
  .درستي داشته باشد، ممكن است شخص بسيار راست دين باشد، اما ضمير صالح نداشته باشد

  :نويسد مي (Hamilton Smith)هاميلتون اسميت 
هاي  مشغله ةشند كه مبادا در بحبوحيابند، بايد آگاه با آن دسته از افرادي كه در انظار همگان عطاي خاصي مي«

ها راز زندگي در خدا ترسي را در حضور خدا  هاي هميشگي و خدمات عمومي در ميان انسان دائمي، بشارت
دهد كه ممكن است با بالغت و شيوايي بسيار موعظه نماييم، اما  آيا كتاب مقدس به ما هشدار نمي. ناديده انگارند

خواهد داشت، زندگي در آورد، و در روز واپسين پاداش درخشاني  ي خدا ثمر ميآن چيزي كه براچيزي نباشيم؟ 
  .شود خداترسي است كه از آن خدمات حقيقي جاري مي

در ايمان دچار شكسته  اين روبرخي از افراد در روزگار پولس ضمير صالح را از خود دور كرده بودند و از 
نماي خود را به درون دريا  اند كه قطب رد احمقي تشبيه شدهبه دريانو آنها .شده بودند) كشتي شكستگي(كشتي 

  .اندازد مي
هايي كه دچار كشتي شكستگي ايمان شده بدوند ايمانداران حقيقي بودند، اما ضمير صالح را حفظ نكرده آن
اي پر  زندگي مسيحي آنان همچون كشتي مجللي عازم دريا شد، اما بجاي اينكه با پرچمي افراشته و محموله. بودند

  .ها برخوردند و غرق شدند و براي خود شرمندگي به بار آوردند به صخره آنها به بندر باز گردند،
ذكر  4:4و  17:2 تيموتائوس دومكساني هستند كه در  نس و اسكندر همائودانيم كه هيمينا ما نمي 20:1

ضمير صالح را ترك  آنها اين است كهدانيم  كه مي تنها چيزي. دانيم كفر آنان چيزي نمي هويتو نيز از  اند شده
بلكه همچنين براي . به نظر در عهد جديد كفر گفتن هميشه به معناي اهانت به خدا نيست. تندفو كفر گ نموده

تواند براي  همچنين مي. آميز بر عليه دگير ايمانداران نيز به كار رفته است توصيف ايراد سخنان شرارت بار و فحش
با شكسته شدن كشتي ايمانشان  آنها ترديدي نيست كه. به كار رفته باشد آنها د و نيز سخنانتوصيف زندگي اين افرا

  .اند ديگران به طريق حقيقت اهانت كنند، و بدينسان زندگي آن تبديل شده به كفر هميشه زنده باعث شده
و ضمير  تجربه آنان همچون يك تراژدي مسيحيان درخشان و مؤثر است كه از مسير اصلي منحرف شده

  .را سركوب نموده است آنها صالح
اي  برخي از محققان در اين عبارات اشاره. گويد كه او اين مردان را به شيطان سپرده است پولس رسول مي

اند كه پولس اين دو شخص را از كليساي محلي اخراج  چنين برداشت كرده آنها .اند كوچك به اخراج از كليسا يافته
مشكل اين ديدگاه اين است كه اخراج . با خداوند و قوم او شودتوبه و احيا مشاركت آنان  كرد، تا اين عمل باعث

كند، بلكه به  پولسس فرد زناكار را اخراج نمي 5در اقرتيان . كليساي محلي بود و نه يك رسول ةاز كليسا بر عهد
  .كند چنين كاري بكنند قرنتيان توصيهم ي

ست كه سپردن به شيطان قدرتي بود كه تنها به رسوالن عطا شده بود و تفسير مهم ديگر از اين عبارت اين ا
بر طبق اين ديدگاه، رسوالن قدرت داشتند فرد . امروزه ديگر كسي چنين قدرتي ندارد چون ديگر رسولي نداريم
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اعمال (يره هاي جسمي شود، و يا در نهايت بميرد، به مانند حنانيا و سف گناهكار را به شيطان بسپارند تا دچار رنج
. گيرد ـ تا تأديت شده ديگر كفر نگويند پر واضح است كه در اينجا انضباط به قصد احيا صورت مي). 1:5-11

  .مسأله بر سر لعنت كردن نيست بلكه تنبيه آن افراد
  )20- 1:18(تعاليمي در باب حيات كليسا . 3

  )7-2:1(دعا  ةدربار) الف
در مورد معلمان كذبه را به پايان رسانيد و اكنون به موضوع  ئوستيموتاپولس بحث در مورد اولين مسئوليت 

گرچه چيزي در آن . جمعي است نظر دارند كه اين عبارت در مورد دعاي دسته معموالً همه اتفاق. پردازد دعا مي
  .نيست كه آن را از زندگي خصوصي روحاني شخص متمايز سازد

اين تنها يك افتخار براي ماست كه همگام با . م يك وظيفهدعا براي جميع مردم هم يك افتخار است و ه 1:2
ماست، زيرا ما نسبت به همه اين دين را داريم كه خبر خوش  ةو نيز اين وظيف. خدا به همنوعان خود بيانديشيم

  .برسانيم آنها نجات را به گوش
سه دعاي اول كمي دشوار تمايز . صلوات، دعاها، مناجات و شكرها —برد  پولس چهار جنبه از دعا را نام مي

به مفهوم امروزي همان درخواست صميمانه است، اما در اينجا مفهوم فراتر از ) ها درخواست(صلوات . است
بسيار عام است، كه  ةاي كه در اينجا دعا ترجمه شده است يك واژ واژه. تقاضايي خاص براي نيازهاي خاص است

آن دسته از  ةكنند توصيف) ها شفاعت(مناجات . دشو مختلف نزديك شدن به خدا را شامل مياشكال 
آن شكل از دعا است كه ما  ةكنند شكرها توصيف. كنيم ما براي ديگران نزد خدا مطرح ميهايي است كه  درخواست

  .سازيم كنيم و قلب خود را از سپاس از او لبريز مي فيض و محبت خداوندمان را در آن بازگو مي
كنيم كه ما به هنگام دعا كردن براي جميع مردم، بايد فروتن، شكرگزار،  خالصه مي ما اين آيه را با اين عبارت

  .بين و سپاسگزار باشيم خوش
ها بايد در دعاهاي ما از  اين. اند در اينجا به طور خاص پادشاهان و جميع صاحبان منصب ذكر شده 2:2

كند كه حاكمان حاضر از سوي خدا  يپولس در جايي ديگر به ما يادآوري م. جايگاه خاصي برخوردار باشند
  ).4:13 يانروم(كنند  براي خيرت ما خدا را خدمت مي آنها و) 1:13 يانروم(اند  منصوب شده

 ةاين آيه براي ما جلو. آوريم اين موضوع در روزگار سلطنت نرون نوشته شده است هنگامي كه به ياد مي
مسيحيان عارض شد اين حقيقت را تحت تأثير قرار  جفاي سختي كه توسط اين حاكم شرير بر. يابد خاصي مي

دهد كه يك مسيحي بايد به  عهد جديد تعليم مي. نداد كه مسيحيان بايد براي سران حكومت خود دعا نمايند
در چنين موردي مسئوليت در . حكومت وي را به نااطاعتي وا داردحكومت وقت احترام بگذارد، مگر زماني كه 

شخص مسيحي نبايد در طغيان و سركشي بر عليه حكومت شركت . اهميت قرار دارد اول ةقبال خدا در درج
خدا است سر باز زند و سپس بدون هيچ اعتراضي تن به او تنها بايد از پذيرش هر فرماني كه بر كالم . جويد

  .مجازات دهد
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وقار، عمر خود را گويد براي حاكمان خود دعا كنيد اين است كه با كمال دينداري و  علت اينكه پولس مي
اين به صالح ما است كه حكومت وقت پايدار باشد و كشور از گزند انقالب، جنگ داخلي، شورش و . بسر بريم

  .هرج و مرج در امان باشد
اينكه ما بايد براي جميع مردم دعا كنيم، چه پادشاهان و چه كساني كه بر مسند قدرت هستند، نيكو و  3:2

. ما خدا ةدهند اين در خود نيكو است و پسنديده در حضور نجات. ما خدا ةدهند پسنديده است در حضور نجات
دعا  اين رواز . ها است خدا نجات تمام انسان ةخواست. دهد بسيار مهم است عنواني كه پولس در اينجا به خدا مي

  .خدا در اين زمينه است ةاراد ةاشاع ةكردن براي جميع مردم به منزل
خواهد جميع مردم  خدا مي. شود خاطرنشان ساختيم در اينجا دوباره شرح داده مي 3يه آنچه كه ما در آ 4:2

  .براي جميع مردم در هر جا دعا كنيم اين رواز ) 9:3 سپطر؛ دوم 16:3حنا ؛ يو11:33 حزقيال(نجات يابند 
است كه انسان  اول آيه مبين اين موضوع ةنيم. كشد هاي الهي و انساني نجات را به تصوير مي اين آيه جنبه
. »من راه، راستي و حيات هستم«: فعل در اينجا مجهول است؛ انسان بايد نزد او بيايد، او كه گفت. بايد نجات يابد

  .انساني است ةاين جنب
خواهد كه جميع  گرچه خدا مي. دهد بايد خاطرنشان ساخت كه اين آيه تعليم نجات جهانشمول را تعليم نمي

اسرائيل سي و  خدا در ابتدا اين نبود كه بني ةاراد. ها نجات نخواهند يافت انسان ةهم مردم نجايت يابند، ليكن
 آنها او اجازه داد چنين شود، اما آن راه بركتي كه او براي. چنين كردند آنها هشت سال در بيابان سرگردان شوند؛ اما

  .شد در نظر گرفته بود محسوب نمي
خدا واحد است؛ : با اينحال، به نظر مفهوم اين باشد. الً روشن استارتباط اين آيه با مطالب قبل كام 5:2

او . شود بايد خطاب به او ايراد شود ها دعا مي ها است، و هنگامي كه براي تمام انسان بنابراين، او خداي تمام انسان
گاه فقط به اگر او يكي از خدايان بسيار بود، آن. ها است به عنوان خداي واحد خواستار نجات تمام انسان

  .پرستندگان خود عالقه داشت
تواند به خدا  در اين صورت، انسان از طريق ديگري نمي. دوم اينكه، در ميان خدا و انسان يك متوسطي است

كند كه در واقع بين دو نفر قرار  يك متوسط كسي است كه به عنوان يك واسطه و يا ميانجي عمل مي. نزديك شود
ها نزديك  تواند از طريق مسيح كه خود انسان است، به انسان خدا مي. كند باط برقرار ميگرفته و با هر دو نفر ارت

  .شود
او براي . كند اين الوهيت عيسي خداوند را انكار نمي. شناسد كه عيسي مسيح باشد مي پولس ميانجي را انساني

زل خدا بود، اما در خداوند عيسي از ا. بايد هم خدا باشد و هم انساني ميان خدا و انسان باشد اينكه بتواند متوسط
اين حقيقت كه او هم خدا است و هم انسان در نام عيسي . او معرف نسل بشر است. لحم انسان شد آخوري در بيت

عيسي نامي است كه در . كند، يعني مسيحا خدا معرفي مي ةمسيح او را به عنوان مسح شد. مسيح نمايان است
  .تجسم بر او نهاده شد

گويند مريم باكره مبارك يا فرشتگان يا قديسين ميانجي ميان  پاسخي مقتدر به اين آموزه است كه مي اين آيه
  .تنها يك ميانجي وجود دارد، و نام او عيسي مسيح است. خدا و انسان هستند
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ه خداي واحد پيغامي بود كه در عهد عتيق ب. كند پيغام عهد عتيق و عهد جديد را به اختصار بيان مي 5 ةآي
گونه كه اسرائيل با پرستش  همان. اسرائيل سپرده شد؛ يك متوسط پيغامي بود كه در عهده جديد به كليسا سپرده شد

مريم، قديسين، روحانيون و  —ها  ها در مقابل مسئوليت خود ناكام ماند، كليسا نيز با معرفي كردن ديگر ميانجي بت
  .در مقابل مسئوليت خود قصور ورزيده است... غيره 

ها نجات يابند، در اينجا اين موضوع با اين حقيقت كه  انسان ةخواهد هم تأكيد بر اين است كه خدا مي 6:2
فديه بهايي است كه در قبال آزاد كردن . گيرد پررنگ تري به خود مي ةعيسي مسيح خود را در راه هم فدا كرد جلو

اين بدان معنا است كه كار خداوند عيسي . ه استتوجه نمائيد كه اين فديه براي هم. شود شخص ديگر پرداخته مي
يابند،  مقصود در اينجا اين نيست كه همه نجات مي. براي نجات تمام گناهكاران كافي استبر روي صليب جلجت 

  .انسان نيز در آن شريك است ةزيرا اراد
ما  ةاو در راه هم. تدهد مرگ مسيح يك مرگ نيابتي بوده اس يكي از آيات بسياري است كه تعليم مياين آيه 

پذيرند بحث ديگري است، اما اين حقيقت همچنان بر قوت خود باقي است كه كار  اينكه آيا همه اين را مي. مرد
  .نجاتبخش مسيح براي همه ما كافي بود

همان . كند شهادتي در زمان معين بدين معنا سات كه عمل نيابتي مسيح در طول زمان شهادت خود را ثابت مي
و فرمان داده كه پيغام . ها است راه نجات را براي همه مهيا ساخته است كه خواستار نجات تمام انسانخدايي 

نهايت خدا را براي نجات بشر نشان  ها مقرر شده است تا صبر بي تما اين. انجيل حتي تا روزگار ما نيز تداوم يابد
  .دهد

گويد كه او واعظ و رسول و معلم  ها، مي ت انسانپولس به عنوان كالم آخر در باب اشتياق خدا براي نجا 7:2
پولس . دادند ها به مانند امروز، قسمت بيشتري از جمعيت جهان را تشكيل مي پس امت. ها مقرر شده است امت

  .هاي غيريهود براي قسمت كوچكي از نسل بشر فرستاده نشد بلكه براي امت
انجيل  ةمنادي، يا ندا دهندالفظي به معناي  طور تحتنامد، يك واعظ به  او خود را واعظ، رسول و معلم مي

كند،  كند بلكه كليسا تأسيس مي تر است او نه تنها انجيل را موعظه مي وظايف يك رسول تا حدي وسيع. است
كند، و به عنوان كسي كه از سوي خداوند عيسي مسيح  كليساها را در اموري همچون نظم و انضباط راهنمايي مي

يك معلم كالم خدا را به شكلي براي مردم قابل فهم باشد تشريح . گويد ست با اقتدار سخن ميفرستاده شده ا
  .كند مي

ها است را  پولس براي اينكه بر سخن خود تأكيد نمايد با اين عبارت ادعاي خود در مورد اينكه معام امت
تواند بيانگر روش صادقانه  مي» ستيدر ايمان و را«عبارت » گويم و دروغ ني در مسيح راست مي«نمايد،  تصديق مي
به بياني . محتواي تعليم او باشد ةكنند وي در خدمت تعليم او باشد، اما احتماالً اين عبارت توصيف ةو وفاداران

  .داد ها را در اموري همچون ايمان و راستي تعليم مي ديگر، او امت
  

  )15-2:8(مردان و زنان  ةدربار )ب
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شود، و اكنون توجه ما به سوي كساني كه بايد قوم خدا را در   از سر گرفته ميحال موضوع دعاي جمعي  8:2
  .عبارت آغازين اين مبحث بيانگر اشتياق وافر پولس به اين موضوع است. شود دعا هدايت نمايند جلب مي

ي بشر به يك واژه به معنا. را مردان ترجمه كرد آنها توان در زبان اصلي عهد جديد دو واژه وجود دارد كه مي
. دوم به كار گرفته شده است ةدر اينجا واژ. زنان استطور كل است، در حالي كه ديگري به معناي مردان در مقابل 

تعليم پولس در اينجا اين است كه دعا بايد توسط مردان هدايت شود تا زنان و مقصود تمام مردان است و نه فقط 
  .مشايخ

شد كه هر شخص مسيحي بايد در هر زماني دعا كند مهم نيست كه تواند بدين معنا با عبارت در هر جا مي
اما از آنجايي كه به نظر موضوع بحث دعاي جمعي است، بهتر آن است كه مقصود اين آيه را چنين . كجا باشد

مردان بايد دعا را . شوند تلقي كنيم كه هرجا كه گروهي از مسيحيان متشكل از زنان و مردان براي دعا جمع مي
  .ت كنند و نه زنانهداي

تأكيد در . ها برافرازند اول از همه بايد دست. كنند بايد داراي سه ويژگي باشند كساني كه در جمع دعا مي
ها در اينجا  دست. هاي او بايد مقدس باشند دست. اينجا بيشتر بر زندگي شخص است و نه حالت فيزيكي وي

اين موضوع بيانگر تناقضي است كه . بايد بدون غيظ باشددوم اينكه او . اي است از روش زندگي شخص استعاره
در اين عمل نهفته است، اينكه شخص از يك سو به خشم آيد، و از سويي ديگر در جماعت محلي برخاسته و به 

. سرانجام اينكه او بايد بدون جدال باشد. سخن گويداند با خدا  نمايندگي از طرف كساني كه در آنجا جمع شده
ما . به آن ايمان دارددا به شنيدن دعاي آنان و پاسخ دادن خواند اين باشد كه او به توانايي و اشتياق ت مقصود مي

محبت و تقدس و پاكي دروني خود،  ةها را چنين خالصه نماييم كه انسان بايد منعكس كنند توانيم اين ويژگي مي
  .سالمتي نسبت به ديگران و ايمان ترديد ناپذير نسبت به خدا باشد

هاي مرداني كه بايد دعاي جمعي را هدايت نمايند سخن گفته  قبل از ويژگي ةپولس رسول كه در آي 9:2
 گويد كه پيش از هر چيز، او مي. پردازد هاي زناني كه به هنگام دعا در جماع حضور دارند مي است، اكنون به ويژگي

يا يوحناي دهان  (John Chrysostom) يسستومان كرژ. باس مزين به حيا و پرهيزبايد خويشتن را بيارايند به ل آنها
  :تر از آن يافت دهد كه به ندرت بتوان تعريفي كامل تعريفي از لباس مزين به حيا به دست مي طالئي

هاي  پوشاند، و نه با آرايه را به شايستگي و به طور كامل مي آنها پس لباس مزين به حيا چيست؟ چنين لباسي«
هاي طاليي به خدا نزديك  كدام، آيا شما با گيسوان آراسته و آرايه. يسته است و ديگري نيزائد؛ چرا كه اولي شا

اي گرانبها  ايد؟ تا به يك مجلس عروسي؟ يا يك كارنال؟ شايد چنين آرايه شويد؟ آيا به مجلس رقص آمده مي
د، براي طلبيدن بخشش براي اي شما براي دعا آمده. نيازي نيست آنها اما در اينجا به هيچ يك از: مناسب باشند

  »!به دور از چنين رياكاري.... براي استدعا نمودن از خداوند وگناهانتان، براي طلب بخشش براي تخلفاتتان، 
اين واژه مفهوم معتدل و . شود است مقصود از حيا در اينجا اجتناب از هر چيزي كه موجب شرم مي

از يك سو، نبايد با . ست كه زن بايد در لباس پوشيدن معتدل باشدپرهيز بدين معنا ا. كار را در خود دارد مالحظه
شايد اين كار تحسين ديگران را . توجه ديگران را به خود جلب نمايندهاي فاخر و گرانقيمت  به تن كردن لباس

دن از سويي ديگر، نبايد با پوشي. اند موجب حسادت در كساني شود كه براي پرستش خدا آمدهبرانگيزد و يا حتي 
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به نظر كتاب مقدس در مورد پوشش بدن يك خط . هاي ژنده و كهنه توجه ديگران را به خود جلب نمايد لباس
  .دهد رو را تعليم مي مشي معتدل و ميانه
. ها و مراواريد و رخت گرانبها هايي كه بايد از آن اجتناب شود از اين قبيل هستند، زلف كاري برخي از افراط

استفاده از . استينجا لزوماً گيسوان معمولي نيست، بلكه آرايش غليظ و مفصل سر ها در ا مقصود از زلف
  .ناشايست استاي براي خودنمايي به هنگام دعا كامالً  هاي گرانبها به عنوان وسيله جواهرآالت و لباس

كنند  ميآرايشي كه مناسب زناني كه دعوي دينداري . شود جنبه مثبت آرايش زنان در اين آيه مطرح مي 10:2
سازد، بلكه  چنين آرايشي ديگران را از ارتباط با خدا منحرف نمي. شود در بروز اعمال صالحه در آنان ديده مي

شود، بلكه تنها ديگران را به پيروي از الگو تشويق  كند و نه موجب حسادت و رشك مي مشاركت را ترغيب مي
يك توازن الزم براي  ةآيند، و شكل دهند ه شمار مياعمال صالحه يك مفهوم بارز در رساالت شباني ب. كند مي

  .درست است ةآموز
اين خود با ستون ديگر كتاب . گيرد در مورد سهم او در كليسا، زن با سكوت، به كمال اطاعت تعليم مي 11:2

  ).35:14 تيانقرن، اول 34:14تيان قرن؛ اول 15-3:11 تيانقرن اول(مقدس در اين مورد سازگاري دارد 
دهم كه تعليم دهد، او با الهام از خدا اين سخن را  زن را اجازت نمي: گويد هنگامي كه پولس مي 12:2

دهد زن در  خداست كه دستور مي. گويند اين آيه معرف نظر شخصي پولس نيست آنچنانكه برخي مي. گويد مي
دوم (زه دارند به كودكان استثنا در اين مورد اين است كه اجاتنها . كليسا بر سر خدمات عمومي گماشته نشود

اين بدان معنا . تعليم دهند و زن نبايد بر شوهر خود مسلط شود) 4:2 تيطس(تر  و زنان جوان) 15:3تيموتائوس 
شايد بهتر آن است كه بگوييم قسمت آخر اين آيه . مرد مسلط يابد، بلكه بايد در سكوت بمانداست كه او نبايد بر 

اصل اساسي در رفتار خدا با انسان است كه مرد سر زن قرار داده شده يك اين . محدود به جماعت محلي است
بلكه بدين معنا است . اين بدان معنا نيست كه زن حقيرتر است، چنين تفسيري اشتباه است. است و زن مطيع وي
  .خدا است كه زن بر مرد اقتدار و تسلط داشته باشد ةكه اين برخالف اراد

نظم اوليه . آدم اول ساخته شد و بعد حوا. پردازد موضوع به خلقت آدم و حوا ميپولس براي اثبات اين  13:2
اول، خواست او را سر قرار دهد، كسي كه بايد هدايت  ةخلقت بسيار مهم بود، خدا با خلق كردن انسان در وهل

طيع شوهر خود اين حقيقت كه زن دوم خلق شد بيانگر اين امر است كه او بايد م. كند، و كسي كه اقتدار دارد
  .كشد پولس با اتكا بر نظم خلقت، بر اين عقيده كه اين موضوع مربوط به كليساي محلي است خط بطالن مي. باشد

ما به جاي اينكه مستقيماً به آدم نزديك شود، با دروغ و . دليل دوم اشاره دارد به ورود گناه به نسل بشر 14:2
او بايد نزد آدم رفته و موضوع را . كرد ا، حوا نبايد مستقل عمل ميبر طبق رأي خد .هاي خود نزد حوا رفت وسوسه

  .شيطان شده و در تقصير گرفتار شود ةتسليم وسوسبه جاي آن، او اجازه داد . گذاشت با آن در ميان مي
جالب توجه است كه معلمان دروغين امروزه بسيار مايل هستند هنگامي كه زن در خانه تنها است و شوهر 

  . ها بروند به خانه. به محل كار خود رفته است احتماالً
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گويند كه هنگامي آدم ديد  برخي چنين مي. رسد كه با چشمان باز گناه كرد به نظر ميچنين . آدم فريب نخورد
اما كتاب مقدس . خود را در دام گناه انداخت اين روكه حوا در گناه گرفتار شده، خواست با او متحد شود و از 

  .گويد زن فريب خورد، اما آدم فريب نخورد بلكه فقط مي. دگوي چنين نمي
آيد، و تفسيرهاي بسياري در اين زمينه  اين آيه يكي از دشوارترين آيات در رساالت شباني به شمار مي 15:2

پندارند كه اين تنها يك وعده از سوي خدا است كه يك مادر مسيحي با عمل زاييدن  برخي مي. ارائه شده است
با اين حال چنين تفسيري هميشه درست نيست، زيرا برخي از مسيحيان مؤمن و سر سپرده نيز به . شود ميرستگار 

اي است به تولد مسيح و زنان  بر اين باور هستند كه زاييدن در اينجا اشارهديگران اند،  هنگام زاييدن در گذشته
ل، به نظر چنين تفسيري با چارچوب متن جور با اينحا. توانند توسط آن كسي كه از زن مولود شد نجات يابند مي

تواند بگويد كه اين آيه بدين معنا است زن  هيچ كس نمي. يابند آيد، زيرا مردان نيز به همين طريق نجات مي در نمي
نجات از راه اعمال، و آن هم يك عمل شود  كند؛ چرا كه اين مي با مادر فزندان شدن، نجات ابدي را كسب مي

  !غيرمعمول
پيش از هر چيز، نجات در چارچوب اين متن اشاره . دانيم ترين تفسير از اين عبارت مي اين تفسير را منطقيما 

ممكن است از سخنان پولس در عبارات قبل چنين . بلكه به نجات موقعيت او در كليسابه نجات جان او ندارد، 
ره هستند، اما پولس با اين ادعا مخالف هاي خدا جايي ندارند؛ و هيچ كا تصور شود كه زنان در اهداف و نقشه

گرچه درست است كه هيچ خدمتي در كليسا به زن سپرده نشده است؛ اما او يك خدمت بسيار مهم دارد، . است
خدا فرمان داده كه جايگاه زن در خانه است، و به طور خاص در خدمت پرورش كودكان براي جالل خداوند 

اين زنان هيچگاه براي بشارت انجيل از منبر باال نرفتند، ! ي امروزه بيانديشيدبه مادر رهبران كليساها. عيسي مسيح
واقعاً  آنها اند، تا آنجايي كه به موضوع پر ثمر بودن براي خدا مربوط است بلكه فرزندانشان را براي ندا پرورش داده

  .اند نجات يافته
  :نويسد مي (Lilley)يلي ال

پذيرد، قادر خواهد بود از عواقب گناه نجات  به عنوان يك همسر و مادر ميگامي كه در مقصد طبيعي خود را نه«
شخصيت تقديس  ةيافته و جايگاهي مؤثر در كليسا كسب نمايد، اين سرسپردگي و پذيرش هرچه بيشتر با ثمر

  ».شود شده مسيحي نمايان مي
پاسخ  »كنند چيست؟ دواج نميتكليف آن دسته از زناني كه از«: شايد در اينجا اين سؤال به ذهن خطور كند

. آورند كنند و بچه مي غالب زنان مسيحي ازدواج مي. اين است كه مقصود خدا در اين عبارت به طور كل زنان است
شود كه با اين حال نه در خدمات  سپرده مي آنها در مورد استثنائات بايد گفت كه خدمات مفيد بسياري است كه به

  .يابند مردان اقتدار مي جويند و نه بر عمومي شركت مي
اما به زاييدن رستگار خواهد شد، اگر در ايمان و مبحث و قدوسيت و : توجه نماييد 15 ةبه عبارت پاياني آي

خواهند يك  مفهوم در اينجا اين است كه اگر شوهر و زن مي. بالشرط نيست ةاين تها يك وعد. تقوا ثابت بمانند
ايد مسيح را در خانه محترم شمرده، و فرزندان خود را در ترس و شهادت قوي از خود به جاي بگذارند، ب

اما اگر زندگي والدين، يك . هوشياري نسبت به خداوند پرورش دهند، سپس جايگاه زن نجات خواهد يافت
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دقت، دنيوي بوده و پرورش فرزندان خود را ناديده انگارند، پس اين فرزندان ممكن است از مسيح و  زندگي بي
  .در چنين موردي، زن آن شأن و منزلتي كه خدا براي او در نظر گرفته است را كسب نخواهد كرد. ر شوندكليسا دو

مگذاريد كسي چنين فكر كند كه چون خدمت زن در منزل بوده و از انظار پنهان، از خدماتي كه ديگران 
دهنده بر دنيا حكومت  كان ميدستاني كه گهواره را ت«: به درتسي گفته شده است. بينند اهميت كمتري دارد مي
مسيح، وفاداري است كه ارزش دارد، و اين چيزي است كه هم در روز واپسين، در مقابل تخت داوري » .كنند مي

  .توان آن را يافت و هم بر منبرها ها مي در خانه
  

  )13-3:1(مشايخ و شماسان  ةدربار )پ
اسقف يك مرد . فان در كليساي محلي استدر مورد كار اسق تيموتائوسدومين سخن امين در اول  3:1

او با حكومت . كند مسيحي با تجربه و عاقل است كه در نظارت الهي بر حيات روحاني جماعت محلي همكاري مي
  .كند گذارد هدايت مي ي كه از خود بر جاي ميا كند، بلكه او الگوي روحاني نمي كردن بر ميراث خدا نظارت

اما در عهد . هاي محلي بسياري تسلط دارد كليسايي است كه بر جماعت معرف يك مقام» اسقف«روزه، ام
  ).14:5 فوب؛ يع1:1فيلپيان  17:20؛ اعمال 14:23اعمال (جديد همواره چندين اسقف در يك كليسا وجود داشت 

ترجمه شده » ناظر« 28:20اي كه در اين آيه اسقف ترجمه شده در اعمال  همان واژه. اسقف همان ناظر است
 28:20در اعمال . اند شيخ ناميده شده 17:20همان مرداني كه در اعمال . همان شيخ استاسقف يا ناظر . تاس

اخير در عهد جديد  ةهستند، البته گرچه واژ مشايخ همان كشيشان). 7:1 ستيط ك.رهمچنين (اند  ناظران ناميده شده
» شيخ«، »ناظر«، »اسقف«هاي  پس واژه. است presbuterosيوناني  ةواژترجمه » مشايخ« ةچرا كه واژ. شود يافت نمي

  . همه به يك شخص اشاره دارد» كشيش«و 
تر در  ترجمه شده گاهي براي اشاره به يك شخص مسن» شيخ«كه در اينجا  presbuterosدر حقيقت، واژه 

، )، يوناني1:5 تائوسيموتاول (رود  رهبر كليسا است به كار نميكليسا به كار رفته و لزوماً براي اشاره به كسي كه 
  .شخصي است كه امور شباني در كليساي محلي به او سپرده شده است ةكنند توصيف» شيخ«اما در غالب مواقع 

با اينحال درست ). 1:1 لپيانفي(كند  بيني مي عهد جديد وجود اسقفان و مشايخ را در هر كليساي محلي پيش
پر واضح است  5:1از تيطس . تواند به حيات خود ادامه دهد مينيست كه بگوييم يك كليسا بدون وجود اسقفان ن

  .آنجا به سمت شيخي انتصاب نشده بود در كريت كليساهاي نوپايي وجود داشتند كه هنوز كسي در
روح . مشخص است 28:20اين موضوع در اعمال . تواند از شخص، شيخ بسازد تنها روح قدوس خدا مي
غير . سازد خود را براي آن آماده ميه اين كار خطير را به عهده گرفته و نيز نهد، ك القدس باري بر دل شخص مي

مسئوليت جماعتي محلي اين است . ممكن است كه با رأي دادن به شخص يا انتصاب آن از وي يك اسقف بسازيم
اب درست است كه ما در كت. اند را بشناسد القدس به سمت شيخصي انتصاب شده كه اشخاصي را كه توسط روح
اما در آنجا موضوع بر سر انتخاب از ميان كساني بود كه صالحيت يك . خوريم تيطس به انتصاب مشايخ بر مي

چاپي كه هم اكنون ما در  ةدر آن هنگام مسيحيان هنوز عهد جديد را به شكل، به صورت يك نسخ. شيخ را داشتند



- ٢٠ - 

پولس تيطس را با اين  اين رواز . دانستند خ را نميهاي دقيق مشاي صالحيت آنها ،اين رواز . دسترس داريم، نداشتند
اند،  القدس براي اين كار اختصاص يافته فرستاد و به او گفت كه از ميان كساني كه توسط روح آنها اطالعات نزد

  .كساني را جدا سازد
ير ارادي غالباً مسحيان به طور غ. انتصاب مشايخ توسط كليساي محلي احتماالً كامالً غير رسمي بوده است

آشنا  1تيطس  و 3تيمو  1هاي مشايخ در  با صالحيتخواهند شد زيرا كه  آنها دانستند كه چه كساني مشايخ مي
شايد كليساي محلي براي اين هدف . تر بود رسمييك روال از سويي ديگر تشايد هم انتصاب مشايخ . بودند

ي، روال كار معموالً چنين بود كه عبارات در چنين موارد. شدند مشخص يعني انتصاب مشايخ گرد هم جمع مي
مسيحيان كليساي محلي بود كه  ةاين بر عهدشد، و سپس  تأمل مي آنها شد، بر مربوطه از كتاب مقدس خوانده مي

اگر . شد ها براي تمامي اعضا قرائت مي نامسپس . تعيين كند چه كسي در جماعت به سمت شيخي برگزيده شود
انتخاب اين بود كه دعا شود تا خداوند مقام شخيصيي ندانست سپس تنها منبع براي  ةكليسايي شخصي را شايست

  .خدو مرداني را در روزهاي آينده براي اين مسئوليت برخيزاند
كند، البته گرچه هميشه چندين نفر  كتاب مقدس تعداد معيني براي مشايخ يك كليساي محلي مشخص نمي

  .گويند القدس پاسخ مي ست كه چند نفر در اين زمينه به هدايت روحموضوع تنها بر سر اين ا. بينيم شيخ مي
بندد كه اين يك مقام  همواره اين فكر در ذهن نقش مي .طلبد اگر كسي منصب اسقفي را بخواهد، كار نيكو مي

واالي كليسايي است، كه مسئوليت چنداني بر روي شخص نيست، در حالي كه در حقيقت نظارت يك خدمت 
  .است» كار«ان قوم خداست، چرا كه آن حقير در مي

شخصيت فردي، : بر چهار شرط مهم تأكيد دارند آنها .اند ذكر شده 7- 2هاي اسقف در آيات  صالحيت 2: 3
خواهند در كليساي محلي نظارت روحاني  براي كساني كه مي. شهادت خانواده، قابليت تعليم دادن، كمي هم تجربه

كنند كه هيچ كس  برخي امروزه چنين استدالل مي. دا قرار داده شده استانجام دهند معيارهايي از سوي خ
اقتدار كالم خدا را زير چنين استداللي . با اين حال چنين چيزي درست نيست. تواند به چنين معيارهايي برسد نمي

شايستگي  القدس دهد كساني كه به سمت اسقفي برگزيده شوند كه هيچگاه از سوي روح برد و اجازه مي سؤال مي
  .اين كار را نيافته باشد
اين  البته. اين بدان معنا است كه هيچ اتهام عمل اشتباه بر وي وارد نيامده باشد. مالمت باشد اسقف بايد بي

در صدد شود  گناه باشد، بلكه اگرا و اشتباهي نسبت به انسان يا خدا مرتكب مي بدان معنا نيست كه او بايد بي
  .آن نيز باشد ةعيب باشد، نه تنها نيك نام باشد، بلكه شايست و بايد بيا. درست كردن آن برآيد

گويند كه اسقف بايد  برخي مي. اند اين شرط را به طرق گوناگون تفسير كرده. صاحب يك زن باشددوم اينكه، 
كافي براي  ةاين است كه اگر مسائل خانوادگي پيش بيايد، يك مرد مجرد به انداز آنها ازدواج كرده باشد، استدالل

اگر اين عبارت بدان معنا است كه يك اسقف بايد ازدواج كرده باشد، پس . رويارويي با اين مشكالت تجربه ندارد
  .يك شيخ حتماً بايد فرزند هم داشته باشد 4بايد چنين استدالل شود كه در آيه 

در گذشته باشد، او ديگر ديگران بر اين باورند كه صاحب يك زن بدين معنا است كه اگر همسر اول اسقف 
  . يك تفسير بسيار خشك است كه احتماالً بر تقسد ازدواج تأكيد دارداين . نبايد ازدواج كند
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اين ديدگاه ارزش . تفسير سوم اين است كه اين عبارت بدان معنا است كه اسقف نبايد طالق گرفته باشد
  .اشدرسد كه اين تفسير كاملي ب بسيار دارد، گرچه به نظر بعيد مي

ديدگاه ديگر اين است كه نبايد هيچ اتهامي مبني بر خيانت و يا ختالف در روابط زناشويي او گزارش شده 
مسلماً اين تفسير درست است، حال معناي اين عبارت . زندگي اخالقي او بايد عاري از ترديد و سؤال باشد. باشد

  .هرچه باشد
چنين تفسيري براي ما عجيب است، اما . ين همسر باشدتفسير آخر اين است كه يك اسقف نبايد داراي چند

. يابد دهد كه يك مرد چند زنه نجات مي هاي خدمتي، غالباً رخ مي امروزه در زمينه. آيد اين مالك مهمي به شمار مي
اهد به عضويت خو كند و مي پس او درخواست تعميد مي. شايد او به هنگام ايمان آوردن چهار همسر داشته باشد

گويد كه او بايد سه همسر خود را ترك  شخصي ميخادمين در چنين موردي بايد چه كنند؟ . اي محلي درآيدكليس
يك مشكل اين است كه او خواهد پرسيد كدام يك را . با اين حال چنين عملي مشكالتي به بار خواهد آورد. كند

همچنين اگر او سه همسر ديگر را ترك . تمهيا كرده اس آنها اي براي او همه را دوست دارد و خانه. كنار بگذارد
براي گذران زندگي خود تن به  آنها و ممكن است برخي از. چگونه معيشت خود را تأمين كنند آنها كند،

تر ديگر درمان  حل خدا براي حل چنين مشكالتي اين نيست كه گناهي را با گناهان وخيم راه. خودفروشي دهند
دهند شخص تعميد يافته و به عضويت كليساي  كنند كه اجازه مي چنين حل مياين مشكل را خادمين مسيحي . كند

  .توان در كليسا وي را به مقام شيخي انتصاب كرد محلي در آيد، اما تا مادامي كه او داراي چند همسر است نمي
ر روحاني نيز كاري در امو اي است به غذا و مشروبات بلكه به اجتناب از افراط هشيار در اينجا نه تنها اشاره

  .اشاره دارد
سنج و  او جدي، پرتالش، نكته. سر نباشد خردمند بدين معنا سات كه اين شخص خوشگذران و سبك

سازد، و اندك حماقتي از حكمت و عزت  هاي مرده روغن عطار را متعفن و فاسد مي مگس«. كار باشد مالحظه
  )1:10 معهجا( .»تر است سنگين

  .يعني اينكه منظم باشد اسقف بايد صاحب نظام باشد،
او هم به روي ايمانداران و هم به روي  ةدرب خان. ها را دوست دارد نواز بدين معنا است كه او غريبه مهمان

  .شوند بركت برساند او جمع مي ةبي ايمانان باز است، و در پي اين است به كساني كه زير سقف خان
خورد بايد قادر باشد به كالم خدا  مشكالت روحاني بر ميهنگامي كه او به . شيخ بايد راغب به تعليم باشد

و ) 2:5 سپطراول (خدا را خوراك دهد  ةاو بايد قادر باشد گل. خدا را در اين امور بيان كند ةمراجعه كرده و اراد
وع البته اين موض )31-29:20اعمال (آورند از كتاب مقدس استفاده كند  براي مقابله با كساني كه تعاليم غلط مي

لزوماً بدان معنا نيست كه اسقف بايد عطاي تعليم داشته باشد، بلكه او بايد بتواند در خدمات خود چه در خانه و 
هاي ايمان را بيان كرده و به درستي كالم حقيقت را با ديگران در ميان بگذارد، و حاضر و  چه در جماعت آموزه

  .مشتاق است كه آن را انجام دهد
شود، يعني  اسقف نبايد ميگسار باشد چرا كه باعث مرافعه مي. ني معتاد به مشروبات الكليميگسار يع ةواژ 3:3

  .پر از فحش و ناسزاگويي ةمرافع
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پردازد به عنوان مثال اگر او  زننده اين است كه اين شخص با ديگران به درگيري فيزيكي نمي.... مقصود از نه 
  .زند ارباب است هيچگاه غالم خود را نمي

دلبستگي به . شوند، اما در اكثر نسخ وجود دارند بيع در برخي از نسخ قديمي يافت نميطماع سود  عبارت
  .باري در كليسا و نيز در دنيا به بار خواهد آورد پول ثمرات شرارت

  .او براي كار در كليسا نياز به صبر، شكيبايي و روح ماليم دارد. يك شيخ بايد حليم باشد
او بر حقوق خود تأكيد . جو باشد و بر سر هر موضوع كوچكي به بحث بپردازد او نبايد جنگجو، ستيزه

  .ورزد بلكه خونسرد و دمساز است نمي
 ةدر اينجا تأكيد بر روي واژ. يك اسقف نبايد زرپرست باشد، يعني اينكه نبايد دلبستگي به پول داشته باشد

پذيرد كه اشتياق به ماديات او را از كار باز  و نمي او با زندگي روحاني قوم خدا سر و كار دارد. است» دلبستگي«
  .دارد

خود به نيكويي باشد و فرزندان  ةشخص براي اينكه به عنوان يك ناظر انتصاب شود بايد مدبر اهل خان 4: 3
هنگامي كه . وي باشند ةاين شرط تا هنگمي پا برجا است كه فرزندان شخص در خان. خويش را مطيع خود گرداند

اگر مردي مدبر اهل . وي رفته و تشكيل خانواده دادند ديگر فرصتي براي اطاعت فرزندان از وي وجود ندارداز نزد 
  .دليل نيست جا و يا تسأهل بي گيري بي خود به نيكويي باشد، ديگر نيازي به سخت ةخان

توان  ايد، چگونه ميخود را تدبير نم’  تا هنگامي كه مردي نتواند اهل خانه. دليل اين موضوع روشن است 5: 3
همه به او وابسته هستند، و . او كمتر است ةانتظار داشت كه كليساي خدا را نگاهباني نمايد، تعداد نفرات در خان

تر از او، از سويي ديگر تعداد اعضاي كليسا بسيار بيشتر خواهد بود و با توجه به  اكثر اعضاي خانواده بسيار جوان
مشخص است كه اگر مردي شايستگي مديريت . و متفاوت خواهد بودنيز متنوع  افزايش اين تعداد خلق و خوها

  .تعداد بيشتر را نخواهد داشت ةبر تعداد اندك را نداشته باشد، صالحيت ادار
توجه . او نگاهباني از كليساي خدا است ةوظيف. دهد بسيار مهم است زيرا كه كار يك شيخ را شرح مي 5 ةآي

شيخ يك فرد مستبد نيست، و نه حتي يك حاكم بخشنده، . كند كليساي خدا حكومت ميگويد بر  نمائيد كه نمي
  .كند كنمد، همچون شباني كه گوسفندان را هدايت مي بلكه كسي كه قوم خدا را هدايت مي
در كل عهد جديد به كار رفته و آن هم در داستان سامري » نگاهباني كردن«تنها در يك جاي ديگر عبارت 

 ةهمان محبت و توجهي كه سامري نيكو از خود نسبت به قرباني راهزنان نشان داد بايد سرلوح). 10:34 لوقا(نيكو 
  .مشايخ كليساي خدا قرار گيرد

شخصي كه به تازكي به مسيح ايمان آورده، و يا شخصي كه در ايمان جوان است، . و نه جديدااليمان 6: 3
خطر در اينجاست كه ممكن . با تجربه و بافهم در ايمان است اين كار مستلزم مردان. منصب اسقفي نيست ةشايست

ي كه شيطان بر ا مقصود از حكم ابليس داوري. يفتداست شخص نو ايمان غرور كرده و سپس به حكم ابليس ب
او به دنبال مقام وااليي است . گيرد ي كه به خاطر غرور بر خود شيطان قرار ميا آورد نيست، بلكه داوري انسان مي

  .آن نيست، و در نتيجه پست خواهد شد ةشايستكه 



- ٢٣ - 

بدون . ايمان است مقصود از آناني كه خارجند همان اطرافيان بي. نام در جامعه باشد اسقف بايد مردي نيك 7: 3
تواند از سوي  اين اتهامات هم مي. شود ديگران شده و در دام ابليس گرفتار مياتهامات  ةاين نيك نامي، او بازيچ

گستراند كه زندگيشان با  دام ابليس همان دامي است كه شيطان براي كساني مي. ن باشد و هم ايماندارانايمامنا بي
را مورد استهزاء و نكوهش  آنها سازد ها را در دام خود گرفتار مي هرگاه كه شيطان انسان. اعتقادشان مغايرت دارد

  .دهد قرار مي
در عهد جديد شماس كسي است كه فقط خدمت . پردازد هاي شماسان مي اكنون پولس رسول به ويژگي 8: 3

در حالي كه . شماس رسيدگي به امور گذرا و دنيوي كليساي محلي است ةپندارند كه وظيف معموالً چنين مي. كند مي
استوار  5- 6:1اين برداشت از وظايف شماسان عموماً بر مبناي اعمال . انديشند اسقفان براي حيات روحاني تدبير مي

» شماس«در حقيقت، اسم . زنان كليسا انتخاب شدند اعانات ميان بيوه ةجايي كه مردان براي امر توزيع روزاناست، 
شايسته نيست كه ما كالم خدا را «: به كار رفته است 2در اين عبارات به كار نرفته است، اما شكل فعل آن در آيه 

  .)الفظي شماس كنيم تحت(» ها را خدمت كنيم ترك كرده، مائده
هاي اسقف سخت و  هاي اسقفان است، اگرچه به مانند ويژگي هاي شماسان بسيار شبيه به صالحيت صالحيت
  .هاي قابل توجه اين است كه نيازي نيست شماس راغب به تعليم باشد يكي از تفاوت. خشك نيست

نبايد به اشخاص مختلف در  نبايد دو زبان باشند، يعني آنها احترام باشند، ةشماسان بايد با وقار، متين و شايست
  .بايد هميشه يك جور باشند آنها .هايي ضد و نقيض بيان كنند هاي مختلف گزارش زمان

عهد جديد نوشيدن شراب را براي اهداف درماني و به عنوان نوشيدني . ها نبايد راغب به شراب زياده باشند آن
متعادل از آن جايز شمرده  ةاما با اين حال تنها استفاد. ه است، منع نكرده استآلود آنها در كشورهايي كه آب شرب

در حالي كه شايد در برخي از . خود در اين زمينه توجه داشته باشند ةشده است، مسيحيان همچنين بايد به وجه
شد، اما ممكن است كشورها نوشيدن شراب براي مسيحيان بدون اينكه حتي يك تأثير منفي هم داشته باشد، جايز با

، اين رواز . كنند، لغزش بخورند ايمانان ببينند كه مسيحيان در نوشيدن شراب افراط مي در برخي كشورها وقتي بي
  .شراب مجاز است اما نبايد در آن افراط كرداگرچه استفاده از 

ز وظايف شماس گونه كه قبالً هم گفته شد احتماالً يكي ا همان. شماسان نبايد طماع سود قبيح باشند
دهد كه مبادا او چشم  اين كار او را در معرض اين وسوسه قرار مي. حسابرسي به امور مالي كليساي محلي است

داري نبود كه به خاطر پول  يهودا آخرين خزانه. شايد وسوسه شود كه به خود كمك كند. طمع به پول داشته باشد
  !به خداوند خيانت كرد

عيب  بايد در تعليم و زندگي بي آنها يعني اينكه. ن سر ايمان در ضمير پاك باشندشماسان بايد دارندگا 9: 3
. سر ايمان توصيفي از ايمان مسيحي است. نه تنها بايد حقيقت را بدانند، بلكه بايد با آن زيست نمايند آنها .باشند

پس توسط رسوالن و انبياي عهد عتيق به صورت راز نگاه داشته شد اما س ةهاي مسحيت در دور بسياري از آموزه
  .سر در اينجا به كار گرفته شده است ةبه همين دليل واژ. عهد جديد آشكار گرديد

يعني اينكه براي مدتي تحت نظر باشند و حتي شايد . شماسان نيز به مانند مشايخ بايد ابتدا آزموده شوند 10: 3
امي كه ثابت نمودند قابل اعتماد و امين هستند، هنگ. سپرده شود آنها تري نيز در كليسا به هاي كوچك مسئوليت
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به مانند » بگذاريد خدمت كنند«سپس كار شماسي بكنند، يا، . سپرده شود آنها تري به هاي سنگين سپس مسئوليت
  .اسقفان، تأكيد زياد بر مقام كليسايي نيست بلكه بر خدمت به خداوند و قوم او

توان به او اجازه داد  عيب يافت شد، آنگاه مي گي جمعي بيهرگاه شخصي در زندگي خصوصي خود و نيز زند
  .هايي كه ذكر شده است اي است به صالحيت عيب در اينجا اشاره بي. به عنوان شماس خدمت كند

مسلماً . نام ببريمشوند  كه در كليساي محلي به عنوان شماس شناخته مي را در اينجا بهتر است برخي از كساني
  .و راهنمايان همچنين منشي، مدير كانون شادي است، آنها ي ازيك دار كليسا خزانه

همسر آن دسته از . پر واضح است كه مقصود در اين آيه زنان شماسان است، يا زنان اسقفان و شماسان 11: 3
انند نام و صادق باشند تا بتو مسيحي نيك شود مسلماً بايد از زنان سپرده مي آنها خادميني كه مسئوليتي در كليسا به

  .در خدمت به شوهران خود كمك كنند
اگر اين ترجمه را . تلقي كرد) به معناي عام(» زنان«توان  به كار رفته را مي» زنان«اي كه براي  با اين حال واژه

خورند به  در كليساي اوليه از اين قبيل زنان به چشم مي. توانيم زنان خادمه را به اين تفسير بيافزاييم بپذيريم مي
يه معرفي خركليساي كن) همان واژه شماس به كار رفته است( ةفيبي را به عنوان خادم 1: 16يان مثال، روم عنوان
گويد  دهد، در آنجا پولس مي دادند به دست مي سرنخي از نوع خدمتي كه اين زنان انجام مي 2: 16در روميان . كند

  .»نمود بسياري را و خود مرا نيز معاونت مي«فيبي زني است كه 
گو باشند، وقت خود را  نبايد غيبت آنها .هر تفسيري را كه بپذيريم، اين زنان بايد باوقار، متين و محترم باشند

بايد  آنها .صرف غيبت كردن در مورد ديگران كنند و به نيت بدنام كردن ديگران اخبار غلط و مغرضانه شايع نمايند
  .دار باشند هشيار، خوشيتن

البته اين آيه بدان معنا نيست كه بايد فقط در ايمان مسيحي امين . هر امري امين باشندسرانجام اينكه بايد در 
بايد قادر باشند كه رازهاي خانوادگي و سر افراد را پيش  آنها .اعتماد باشند ةباشند، بلكه قابل اعتماد، وفادار، شايست

  .خود نگاه دارند
. كند كه آنان بايد صاحب يك زن باشند و ابتدا تصريح ميا. گردد اكنون پولس به موضوع شماسان باز مي 12: 3

فقط كافي است كه بگوئيم شماسان . بيان شده است 2تفسيرهاي مختلف اين عبارت در توضيحات مربوط به آيه 
  .نيز به مانند اسقفان بايد در روابط زناشويي خود عاري از مالمت باشند

عهد جديد كوتاهي در انجام اين كار را يك . نيكو تدبير نمايندخويش را  ةها نيز بايد فرزندان و اهل خان آن
جو باشند، بلكه مقصود اين است كه فرزندان  البته مقصود اين نيست كه مردان بايد مستبد و سلطه. داند عيب مي

  .شهادت دهندآنان مطيع باشند و بر حقيقت 
به خوبي » كنند وب براي خويشتن تحصيل ميخ ةآناني كه كار شماسي را نيكو كرده باشند، درج«عبارت  13: 3

. از اين دو نفر در ميان شماساني كه انتخاب شدند ياد شده است 5: 6 در اعمال. شود در استيفان و فيلپس ديده مي
هنگامي كه آنان را در انجام وظايف خود . زنان كليسا توزيع كنند سپردند كه هدايا را در ميان بيوه آنها كاري كه به

بينيم كه  هاي جديد خدمتي هدايت نمود؛ زيرا در ادامه كتاب اعمال مي را به حوزه آنها به نظر روح خدا. ودندامين ب
شخصي كه با امانداري خدمتي را انجام . به عنوان يك معلمكند و استيفان  فيليپس به عنوان يك بشر خدمت مي
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توان در مورد ديگر  خود به جاي گذاشته و ميدهد، هر چند كوچك ديري نخواهد پاييد كه شهادت نيكويي از  مي
  .خدمات به او اعتماد كرد

بدون ترديد . الدت كامل در ايماني كه به مسيح عيسي است عطا شدعالوه بر اين، به فيليپس و استيفان ج
اين مسلماً . دن به مسيح، در تعليم و در دعا آزادي عظيمي خواهند يافتمقصود اين است كه براي شهادت دا

  .استيفان پيش از به شهادت رسيدن كامالً مشهود استمشهود  ةوضوع در خطابم
  

  )16- 3:14(رفتار در كليسا  ةدربار) ت
با اينحال از . ديد نوشته بودرا خواهد  تيموتائوسپولس رسول عبارات قبل را به اين اميد كه به زودي  14: 3
  .كه قبل از اين نوشته، بلكه به عبارات بعدي نيز اشاره دارد اي است به سخناني نويسم نه تنها اشاره به تو مي اين را
در . دانست كه ممكن است اين ديدار به تأخير بينجامد، يا حتي اينكه ديگر نتواند به افس برود پولس مي 15: 3

خواست  كرد، مي و اگر او تأخير مي. را در افس مالقات كند تيموتائوستوانست  دانيم كه آيا او مي حقيقت ما نمي
  .خدا رفتار كنند ةبداند كه چگونه بايد ايمانداران در خان تيموتائوسكه 

حال او شرح . بايد رفتار كنند آنها پولس در آيات قبل شرح داد كه چگونه اسقفان، شماسان، و همسران
  .خدا بايد چگونه باشد ةدهد كه رفتار عموم مسيحيان در خان مي

خدا در عهد عتيق در خيمه . تعريف شده است» ي و ستون و بنياد راستيكليساي خداي ح«خدا در اينجا  ةخان
اين مكان كليساي خداي حي ناميده شده است، و . اما در عهد جديد او در كليسا ساكن است. و هيكل ساكن بود

  .جان هستند تفاوت دارد هاي بي اين با معبدي كه در آن بت
ستون نه تنها براي مستحكم نمودن بناي ساختمان به كار . ده استكليسا در اينجا ستون و بنياد راستي ناميده ش

پس آن يك منادي . ها را بر آن نصب كنند شد تا اعالميه هايي بنا مي رفت، بلكه معموالً در معابر عمومي ستون مي
راستي  آن بنياد. كليسا بر روي زمين واحدي است كه خدا آن را براتي اعالن و نمايش راستي برگزيده است .بود

كند كه  اين امر كليسايي را توصيف مي. در اينجا بنياد مفهوم پي و يا اساس ساختمان را در خود دارد. نيز است
  .دفاع و حمايت از حقيقت خدا به وي سپرده شده است ةوظيف

يك . هاي اين آيه اين است كه چه ارتباطي با آيات قبل دارد يكي از دشواري. اين آيه بسيار دشوار است 3:16
آيه (رو داريم، اين حقيقت كه كليسا ستون و بنياد است  عقيده اين است كه در اينجا ما مظهري از حقيقت را پيش

كند آن جزئي  دهد كه پولس تأكيد مي عقيده ديگر اين است كه آيه الگو و قدرتي از دينداري به دست مي). 15
  :گفته است ربيدا. ان. جي. خدا است ةناگسستني از رفتار مسيحي در خان

اما . يا سر خود شخص مسيحگويد،  كنند كه اين آيه از سر الوهيت سخن مي گويند و يا چنين تفسير مي غالباً مي«
الهي تمام آن چيزهايي  ةشود ـ سرچشم آن دينداير حقيقي نمايان مي ةاين سر دينداري است، يا سري كه به واسط

ينداري از معرفت تجسم، مرگ، قيام و صعود عيسي مسيح سرچشمه د... شود و كه در انسان پارسايي ناميده مي
  ».شود دينداري جاري مي) معرفت(ماندن در اين شود؛ و در  خدا چنين مكشوف مي... گيرد  مي
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گويد سر دينداري عظيم است، مقصود او اين نيست كه اين بسيار اسرارآميز است، بلكه  هنگامي كه پولس مي
  .العاده است انگيز و خارق ر مورد شخص و كار خداوند بسيار شگفتگذشته د ةحقيقت ناشناخت

دينداري حقيقي . اي است به عيسي خداوند، و به طور خاص به تجسم او ، اشاره»خدا در جسم ظاهر شد«
  .براي اولين بار به هنگام تولد نجات دهنده همچون يك نوزاد در آخوري در بيت لحم در جسم ظاهر شد

تصديق كرده «است؟ يا به معناي » تصديق شده در روح بشري خود«ق كرده شده به معناي آيا در روح تصدي
روح قدوس خدا او را به هنگام تعميد . كنيم ما معناي دوم را از آيه استنباط مياست؟ » القدس شده توسط روح

  .يد نمودتأي) 10:16يوحنا (و صعود ) 4، 3:1يانروم(، قيام )5:17يمت(، تبديل هيئت )17-15:3يمت(
  .فرشتگان خداوند را به هنگام تولدش، وسوسه، رنج او در باغ جتيسماني، قيام و صعود مشاهده نمودند

اين اعالن نه تنها در ميان يهوديان بلكه تا به . ها موعظه كرد او از روز پنطيكاست به بعد، در ميان امت
  .نقاط جهان انتشار يافت اقصي

اي به خداوند عيسي  اين حقيقت است كه از ميان هر قوم و ملتي، عده دةدر دنيا ايمان آورده توصيف كنن
گرچه اين اعالن در تمام دنيا گسترش يافت، با اينحال تنها . »بر دنيا ايمان آورده«گويد  اين آيه نمي. اند ايمان آورده

  .اي اين پيغام را پذيرفتند عده
ه دارد به صعود او به آسمان پس از تكميل كار نجات، و نيز عموماً بر اين باورند كه به جالل باال برده شد اشار

به جالل باال برده «گويد  سازد كه اين آيه مي خاطرنشان مي (Vincent)وينسنت . اي است به وضعيت كنوني او اشاره
  ».پيروزمند باال برده شد ةبه همراه جالل و شكوه، همچون يك فرماند«يعني اينكه . »در جالل«و نه » شد

گويند در جسم ظاهر  مي آنها به عنوان مثال،. كنند خي اين فهرست وقايع را برحسب ترتيب زماني بيان ميبر
اي است به مرگ، تدفين و قيام مسيح؛ فرشتگان مهشود  شد به تجسم اشاره دارد؛ در روح تصديق كرده شد اشاره

ر دنيا ايكان آورده وقايع پس از صعود او ها موعظه كرده و د به امت صعود او به آسمان است ةكنند گرديد توصيف
شدگان او گرد هم  اي است به روز واپسين هنگامي كه تمام فديه هستند؛ و سرانجام، به جالل باال برده شد اشاره

بر طبق اين ديدگاه بنابراين، تنها پس از اين . آيند، از مردگان برخاسته به همراه او به جالل باال برده خواهند شد مي
  .ع سر دينداري كامل خواهد شدوقاي

اين آيه جزئي از سرود مسيحي گويند  برخي مي. بينيم كه اين ترتيب، زماني باشد با اين حال ما دليلي نمي
  :است» يك روز«مربوط به قرون اوليه است، اگر چنين باشد، اين آيه بسيار شبيه به سرود انجيلي 

  با زندگيش، مرا محبت نمود، با مرگش نجاتم داد
  تدفين شد، تا گناهان مرا بردارد

  :و تا به ابد آزادانه عادل گرديدبرخاست، 
  !روزي خواهد آمد ـ آه، روز پر جالل

 (Charles H. Marsh)چارلز مارش  -

  
  )16-4:1(ارتداد در كليسا  .4
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  )5-4:1( هشدار در مقابل ارتداد قريب الوقوع) الف
خواهد بگويد  اول اينكه، آنچه كه پولس مي. توان گفت روح به دو روش صريحاً سخن گفته است مي 1: 4

تواند بدين معنا باشد كه در كل كتاب مقدس و عهد  اما همچنين مي. توسط مكاشفه الهي به وي عطا شده است
  .گردند ميجديد صريحاً تعليم داده شده است كه ويژگي زمان آخر اين است كه برخي از ايمان بر 

  .آيد ميهايي است كه پس از نوشتن اين رساله توسط پولس  آخر، زمانهاي  مقصود از زمان
به نظر آنچه كه در اين رساله در اقليت . است تيموتائوس 1هاي  واژه بعضي از ويژگي. بعضي از ايمان برگشته

كنند  گردند يا سقوط مي اد از ايمان بر مياين حقيقت كه اين افر. شود دوم تبديل به اكثريت مي ةقرار دارد در رسال
در مورد خداوند عيسي  آنها .كردند كه مسيحي هستند نجات يافته بودند، بلكه وانمود مي آنها بدين معنا نيست كه

براي مدتي وانمود كردند كه از او پيروي  آنها .دهنده است گفته شده بود كه تنها او نجات آنها دانستند و به مسيح مي
  .نند، اما سپس از ايمان برگشتندك مي

در اين آيه چگونگي . ها در روزگار ما را به ياد نياورد محال است كه شخصي اين آيه را بخواند اما ظهور فرقه
دهند كه  قسمت اعظم اعضاي آن را كساني تشكيل مي. هاي غلط توصيف شده است شيوع و گسترش اين نظام

عيب بودند، اما به تدريح به  شايد زماني اين كليساها در ايمان بي. اند ي بودهسابقاً عضو كليساهاي به اصطالح مسيح
گرا با يك پيغام مثبت آمدند و اين مسيحيان ظاهري در دام  معلمان فرقه. سوي انجيل اجتماعي سوق داده شدند

  .گرفتار شدند
در اينجا به شكلي  نصلواح ار. را خواهند پذيرفت آنها صل و تعاليم شيطان گوش داده ونها به ارواح  آن

ساكن است؛ كساني كه  آنها شرير درمعلمان دروغيني است كه ارواح  ةكنند نمادين به كار رفته است و توصيف
ديوها نيست، بلكه تعاليمي كه از شياطين الهام  ةمقصود از تعاليم شياطين، تعليم دربار. دهند خبران را فريب مي بي

  .اند دنياي شيطان نشأت گرفته اند و يا اينكه از گرفته شده
 !آيد گرا جور در مي اين صفت چقدر با رفتار معلمان فرقه. است» نقاب زدن بر چهره«مقصود از رياكاري  2: 4

با استفاده  آنها .را بدانند آنها خواهند مردم نام سازمان و يا نظام نمي آنها .كنند هويت حقيقي خود را مخفي مي آنها
. نه تنها رياكار، بكله دروغگو نيز هستند آنها .كنند مقدسي و خواندن سرودهاي مسيحي تظاهر ميهاي كتاب  از واژه
  .دهند دانند، و تعمداً مردم را فريب مي اين را مي آنها بر طبق حقايق كالم خدا نيست؛ آنها تعاليم

 آن قدرآن را سركوب كرده و  دائماًاما . حساس بود آنها )وجدان(شايد قبالً ضمير . اند خود را داغ كردهضماير 
ديگر به خاطر مخالفت با كالم  آنها .احساس و سخت شده است بي آنها اند كه اكنون ضمير بر عليه نور گناه ورزيده

  .گيرند دانند غلط است عذاب وجدان نمي خدا و تعليم دادن اموري كه خود مي
اين كامالً با كالم . ل اين است ازدواج امريست اشتباهتعليم او. شود اكنون دو نوع از تعاليم شياطين بيان مي 3:4

هيچ چيز به خدا خود ازدواج را مقرر نمود، حتي پيش از اينكه گناه وارد جهان شود، در ازدواج . خدا مغايرت دارد
  .دكنن بدي وجود ندارد، و معلمان دروغين با ممنوعيت ازدواج، در واقع با آنچه كه خدا مقرر كرده است مقابله مي
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تر  با اين حال، واضح. توان مشاهده نمود  ها مي ها و راهبه اين تعليم را در قانون ممنوعيت ازدواج كشيش ةنمون
اند كه طي آن، بر طبق  ميده شدهروح كه پيوند روحاني نا ةبگوئيم، اين آيه اشاره دارد به تعليم معتقدين به تزكي

از والدين . شوند عملي آن، مردان و زنان اغوا مي ةشود و طي جنب يپيوند ازدواج استهزاء م« (A.J. Pollock)الك پو
توانيم ديدگاه  ميهمچنين . »مشروع خود جدا شده تا با پيوند روحاني خود يك ارتباط شوم و نامشروع شكل دهند

ازدواج كه سه بار  (Eddy)مؤسس آن، آقاي ادي . را در مورد ازدواج ذكر كنيم (Christian Science)علم مسيحي 
  :كرده، نوشته است

ازدواج، كه زماني يك حقيقت مسلم ... آموزيم خدا، پدر همه است، ازدواج تداوم خواهد داشت  تا هنگامي كه مي
  .در ميان ما بود، اكنون نبايد از آن حمايت شود

روح  ةچنين تعليمي در ميان معتقدني به تزكي. ها است دومين تعليم غلط شياطين احتراز از برخي خوراك
دارد، همچنين  شخص را از ارتباط با ارواح باز ميكنند خوردن گوشت حيوانات  شود، كساني كه ادعا مي يافت مي

در ميان عارفان و هندوها ترس از قرباني كردن هر موجود زنده وجود دارد، زيرا بر اين باورند كه جان انسان به 
  .رود وجود حيوان و ديگر مخلوقات مي

هر دو را خدا خلق كرده تا با . ها تواند به ازدواج اشاره داشته باشد و هم به خوراك هم مي» كه«ضمير ربطي 
را تنها براي نجات نيافتگان مقرر نكرده است بلكه همچنين براي مؤمنين و  آنها او. شكرگزاري در آن سهيم شويم

  .عارفين حق
خدا هستند، و اگر به شكرگزاري پذيرفته ها و هم ازدواج مخلوق  هم خوراك. هر مخلق خدا نيكو است 4:4

، و غذا را براي تداوم حيات )28:1 ايشپيد ك.ر(او ازدواج را براي تكثير حيات مقرر كرد . شود نبايد آن را رد كرد
  ).3:9 ايشپيد(

مرقس   ؛3:9پس غذا در پيدايش . انسان تخصيص داده است ةكالم خدا خوراك و ازدواج را براي استفاد 5:4
 4:13و عبرانيان  7قرنتيان  اولازدواج . تقديس شده است) 26، 25:10قرنتيان اول ؛ و 15، 14:10اعمال  ؛19:7

  .تقديس شده است
ما بايد قبل از تناول كردن خوراك سر خود را خم نموده و خدا را . شوند همچنين آنها توسط دعا، تقديس مي

خواهيم غذا را تقديس  ما با اين عمل از خداوند مي). 35:27؛ اعمال 19:14نگاه كنيد متي (براي غذا شكر كنيم 
ما بايد قبل از ازدواج دعا نماييم كه خدا اين . قوتي باشد در جان ما تا بتوانيم او را بهتر خدمت نماييمنمايد كه 

  .اتّحاد را براي جالل خود، براي بركت ديگران، و براي خيريت عروس و داماد مبارك گرداند
و  يظاهر دينبا يكرگزارش يدعا نيا. است كوين اريبس يشهادت ماندارانيرايغذا در حضور غ يبرا يشكرگزار

  .مييخوراكمان را پنهان نما ياز خدا برا يكه شكرگزار ميتالش كن يستينبا نيباشد، اما همچن يطوالن
  

  )16-4:6(زنده در راستاي مقابله با ارتداد قريب الوقوع تعاليمي سا) ب
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ي خادم نيكوي مسيح عيس برادرانذكر شده است به  5- 1تيموتائوس با تعليم اين امور كه در آيات  6:4
او خادمي خواهد بود، تربيت يافته در . است» خدمتكار«گونه كه قبالً گفتيم، واژة خادم به معناي  همان. خواهد بود

  .كالم ايمان و تعليم خوب كه تا كنون به دقت پيروي كرده است
رژيم مناسبي  6 ةاو در آي. كند پولس در اين قسمت خدمت مسيحي را به يك رقابت ورزشي تشبيه مي 7:4

 7 ةاو در آي. كند ـ او بايد از كالم ايمان و تعليم نيكو تغذيه شود كند معرفي مي براي كسي كه مسيح را خدمت مي
  .گويد كه هدفش دينداري است سخن مي از رياضتي

با آنها  او نبايد. هاي حرام عجوزها احتراز نمايد از افسانهكند كه  پولس رسول به تيموتائوس توصيه مي
هاي حرام  افسانه. بلكه بايد، از آنها دوري جويد، و آنها را حقير شمارد. بجنگد و يا وقت زيادي صرف آنها نمايد

براي زنان اندازد، كه مؤسس آن يك زن بود و به نظر به طور خاص  علم مسيحي مي) فرقة(ما را به ياد  عجوزها
  .دهد را تعليم ميها  ، و به جاي حقيقت افسانهكهنسال جذّاب است

دينداري در  رياضتها، خود را وقف  و اسطوره ها افسانهبهتر است كه او به عوض هدر دادن وقتش بر روي 
 )Eugene Stock( كاستا. باشد مقدس، دعا، عبادت، و بشارت به ديگران مي چنين رياضتي شامل مطالعة كتاب. بكند

» .خالف ماستبر  "جريان آب"ود ندارد؛ آن چيزي به مفهوم جريان حركت به سوي دينداري وج«: گويد ميچنين 
 .و تالش ضروري است رياضتبراي اين كار 

رياضت بدني براي بدن فوائد خاصي دارد، اما اين فوائد . اند در اينجا دو نوع رياضت با هم مقايسه شده 8:4 
ه تنها براي اين زمان از سويي ديگر، دينداري براي روح، جان، و جسم مفيد است، و ن. محدود و كم دوام هستند
آورد، و براي زندگي آينده وعدة  دينداري براي اين زندگي شادي عظيم به همراه مي. بلكه براي ابديت نيز است

  .آورد پاداشي درخشان و شريك شدن در جالل آن حيات را به ارمغان مي
اين حقيقت كه دينداري داراي . قبل ةاي است به دينداري در آي بر اين باورند كه اين آيه اشاره عموماً 9:4

  .اين سومين سخن امين در اين رساله است. ارزش ابدي و وسيع است يك سخن امين است و اليق قبول تام
ن است و او براي اين گويد كه هدف غايي اي پولس مي. كشيم احترامي مي زيرا كه براي اين زحمت و بي 10:4

اما شخص . ارزش است ايمانان بي به نظر چنين هدفي در زندگي بي. بندد هدف هرچه در توان دارد به كار مي
بنا . گاه كمرنگ نخواهد شد اين اميد هيچ. بيند و بر خداي زنده اميدوار است مسيحي وراي امور فاني اين دنيا را مي

خدا نجات . الخصوص مؤمنين را نجات دهنده است ه جميع مردمان علياو خداي زنده است كبه اين دليل كه 
جمع  ةدهند اما او نجات. كند زندگي خود حفظ مي ةرا در امور روزمر آنها جميع مردمان است چرا كه او ةدهند

او ست ـ گونه كه قبالً هم گفتيم ـ او براي نجات جميع مردمان تدارك الزم را ديده ا مردمان نيز است چرا كه همان
 ةدهند توانيم بگوييم كه او نجات مي. شوند مند مي به طور خاص ايمان دارند زيرا از تدارك او بهره ةدهند نجات
  .واقعي ايمانداران است ةدهند ها و نجات تمام انسان ةبالقو

ايد ب تيموتائوس. گفته است 10-6احتماالً مقصود از اين امور آن چيزهايي است كه پولس در آيات  11:4
  .را براي قوم خدا مطرح نمايد آنها چنين مفاهيمي را حكم كرده و تعليم دهد و دائماً
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برخالف . سن داشته استبين سي تا سي و پنج سال  تيموتائوسنامه احتماالً به هنگام نگارش اين  12:4
كس جواني را  هيچ«ويد، گ به همين دليل پولس در اينجا مي. او مرد نسبتاً جواني بودبرخي از مشايخ جماعت افس، 

. خود را تبديل به يك بت سازد و از تيغ انتقاد مبرا تيموتائوسالبته مقصود اين نيست كه » .تو را حقير نشمارد
وسيله  داران نمونه باشد و بدين تواند براي ايمان او مي. بلكه، مقصود اين است كه نبايد به كسي فرصت انتقاد دهد

  .دهدمجال انتقاد به حق را هم ن
او نه تنها از بيان . باشدسخنان او هميشه بايد معرف فرزند . است تيموتائوسمقصود از در كالم سخنان 

  .سخنان منع شده احتراز خواهد كرد، بلكه كالمي كه براي شنوندگان بنا كننده نباشد را نيز بر زبان نخواهد آورد
  .رافكندگي نام مسيح شودرفتار او نبايد ماية س. در سيرت اشاره دارد به رفتار او

مقصود از در محبت اين است كه محبت بايد انگيزة رفتار باشد، همچنين روحي كه از اين طريق منتقل 
  .شود و هدفي كه آن در پي دارد مي

با اين حال . هستند »در روح«بسياري از نسخ امروزي و تفسيرهايي كه از اين متن به عمل آمده فاقد عبارت 
  :كند كه با درك عميق از اين عبارت از اين حقيقت انتقاد مي كينگ گاي. ب متون اوليه آمده استلواژة روح در غا

همه . اشتياق يكي از خصوصياتي است كه در كمال تعجب از طبيعت بسياري از مسيحيان رخت بربسته است«
. خدا اشتياق بسيار اندك استبراي سابقة فوتبال يا يك مبارزة انتخاباتي اشتياق فراوان دارند، اما براي خدمت 

جاي آن . شود ها چقدر باعث شرمندگي ما مي اشتياق وافر مسيحيان پيرو مكتب علم، شاهدان يهوه، كمونيست
را در امر تثبيت جايگاه و  تيموتائوساين روح عالي . آن مأمنوس بود خالي استغيرت آتشيني كه زماني كليسا با 

  «.د نمودمشي بسيار كمك خواه پيشبرد اين خط

بند بودن را در خود  است، و درواقع مفهوم قابليت اعتماد و پاي »در وفاداري«احتماالً مقصود از در ايمان، 
  .دارد

  .هاي او نيز عصمت نه تنها بايد خصوصيت اعمال او را شكل ده بلكه انگيزه
او بايد خود . تيموتائوسي احتماالً اين آيه در درجة اول به كليساي محلي اشاره دارد، تا زندگي شخص 13:4

در اينجا يك ترتيب مشخص به چشم . را به قرائت عمومي كتاب مقدس، نصيحت و تعليم يا آموزه بسپارد
اين امر به طور خاص در آن زمان ضروري بود، . كند پولس ابتدا بر قرائت عمومي كالم خدا تأكيد مي. خورد مي

پس از قرائت كالم  تيموتائوس. افراد كمي نسخة كالم را داشتند. دچرا كه تعداد كالم مكتوب خدا بسيار محدود بو
كرد، و سپس بايد حقايق عظيم كالم خدا را تعليم  چه كه قرائت شد نصحيت مي داران را بر مبناي آن خدا، بايد ايمان

خدا را به پس كتاب تورات «: 8كند، و به طور خاص آية  را در ذهن ما تداعي مي 8اين آيه غميا باب . داد مي
  ».خواندند بفهمند چه را كه مي صداي روشن خواندند و تفسير كردند تا آن

بخواهد نصحيت  تيموتائوس اينكهقبل از . با اين حال، نبايد مفهوم دعاي شخصي را از اين ايه متمايز دانست
  .كند اين امر را در زندگي شخصي خود عمليكند و كالم خدا را به ديگران تعليم دهد، خود بايد 

بشارت، شباني يا  —عطا شده است  تيموتائوسبه ) عطا(گويد كه چه كرامتي  كالم دقيقاً به ما نمي 14:4
حال  با اين. يك معلم ـ شبان بوده است  بخشد كه او احتماالً حال و هواي اين رساله اين تصور را تقويت مي. تعليم
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در وهلة اول اين . هاي كشيشان به او عطا شده است دستدانيم كه اين كرامت به وسيلة نبوت و با نهادن  ما مي
ي در كليسا برخاسته و اعالن ا ارت بدان معنا است كه زماني نبياين عب. نبوت عطا شده است  كرامت به وسيلة

بخشيده است ـ نبي اين عطا را نبخشيده بلكه تنها آن را اعالن نموده  تيموتائوسنموده كه روح خدا عطايي به 
مشايخ يا كشيشان بايد تأكيد نماييم كه براي ديگر . هاي كشيشان همراه بوده است دستن موضوع با نهادن اي. است

چه كه  ها بر او، به طرز نمادين آن بلكه آنها با گذاشتن دست. را نداشتند تيموتائوسقدرت بخشيدن عطا به 
  . القدس در او انجام داده بود را به رسميت شناختند روح

. القدس برنابا و شاؤل را براي كار خاصي انتخاب نمود ، روح2در آية . شود ديده مي 13ر اعمال اين روال د
آية (ها برايشان گذارده، روانه نمودند  آنگاه روزه گرفته و دعا كردند و دست. شايد توسط نبي اين كالم منتقل شد

3 .(  
هنگامي كه بر كشيشان مبرهن شد . شود يمشي امروزه نيز از سوي بسياري از جوامع مسيحي دنبال م اين خط

وسيله  سپارند، و بدين القدس يافته است، آنها آن شخص را به كار خداوند مي كه شخصي عطاي خاصي از روح
بخشد  گذاري آنها عطايي به وي نمي دست. نمايند القدس در زندگي او را تأييد مي اعتماد خود بروي و عمل روح

  .ه اين عمل توسط روح خدا انجام شده استكنند ك بلكه تنها تأييد مي
 تيموتائوس دومدر  تيموتائوسگذاري پولس بر  در اينجا و دست تيموتائوسگذاري كشيشان بر  ميان دست

رسمي دارد و نه مسئوليتي در قبال عطايي كه به اين عمل نه جنبة گذاري،  در اين دست. تفاوتي وجود دارد 6:1
پولس به عنوان در مورد دوم، . بلكه تنها نمادي از مشاركت با او در خدمتش است. بخشيده شده دارد تيموتائوس

  .يك رسول مجرايي براي نزول عطا برروي بود
نيز ترجه » به خود گير«يا » زحمات اين امور را متحمل شود«توان  نما را مي عبارت در اين امور تأمل 15:4

خود را كامالً به (گويد در اينجا راسخ باشي  ميعبارت بعدي  مقصود هم در انيجا اين است، زيرااحتماالً . كرد
او بايد تمام هم . نمايد خود را تمام و كمال به كار خداوند بسپارد را تشويق مي تيموتائوسپولس ). ها بسپارد اين

دمت خواهد كه در خ پولس نمي. شود پس با اين روش، ترقي او بر همه ظاهر مي. وغم خود را بر اين كار بنهد
در امور  تيموتائوسخواهد كه  بلكه او مي. مسيحي يك وضعيت ثابت داشته و همه چيز بر وفق مرا پيش رود

  .خداوند ترقي نمايد
را احتياط كند و سپس بايد ابتدا خويشتن  تيموتائوس. به ترتيبي كه در اينجا ارايه شده توجه نماييد 16:4
اگر زندگي او اشتباه . نمايد ر زندگي تمام خادمين مسيح تأكيد ميزندگي شخصي داين موضوع بر اهميت . تعليم را

به درستي  (A.W. Pink)پينك  .دبليو .اي. اي ندارد باشد اما در تعليم دادن بسيار راسخ و راست دين، هيچ فايده
ير اگر اجازه دهيم خدمت پرستش را تخت فشار قرار داده و رشد زندگي روحاني شخص را تحت تأث«: گفته است

 ».قرار دهد، آنگاه دامي خواهد بود براي شرير

نصيحت و تعليم، خود را و با قائم بون در اين امور، يعني، قرائت كالم،  تيموتائوسنويسد كه  پولس مي
اين باب با توصيفي از معلمان . مقصود از نجات در اينجا نجات جانها نيست. خود را نجات خواهد دادشنوندگان 

گويد كه با  مي تيموتائوسپولس به . ن قوم خدا رعب و وحشت ايجاد كرده بودند آغاز شددروغين كه در ميا
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دارانه و كالم خدا، خود را از دام اين معلمان دروغين رهايي خواه دبخشيد و هم  بند بودن به يك زندگي دين پاي
  .شنوندگان خود را

  

  )2:6-5:1(تعاليمي خاص در مورد اقشار گوناگون ايمانداران  .5
  )2-5:1(سني  گوناگونهاي  گروه) الف
خواهد  اي كه مي سازد، خانواده آشنا مينسبت به اعضاي خانوادة مسيحي  تيموتائوساين آيه ما را با رفتار  1:5

شد در مقابل افراد پير  وسوسه ميتر بود و شايد هم كمي پرخاشگر  كه جوان تيموتائوس. در ميان آنان خدمت كند
شود مرد پير را توبيخ نمايد، بلكه چون پدر او را نصيحت  باشد؛ از اين رو، به او تذكر داده مي ناشكيبا و پرخاشگر

  .تر بر چنين اشخاصي پرخاش نمايد شايسته نيست كه او به عنوان مردي جوان. كند
جويانه اتخاذ  همچنين اين خطر وجود داشت كه اين خادم جوان مسيحي نسبت به جوانان ديدگاهي سلطه

گويد كه او بايد با جوانان همچون برادران خود رفتار نمايد؛ او بايد همچو يكي از  از اين رو پولس به او مي. دنماي
  .خود را برتر از آنها بداند اينكهآنها باشد و نه 

  .با زنان پير بايد همچون مادران رفتار شود همراه با صحبت، و احترامي كه شايستة آنان است 2:5
آلود است اجتناب نمايد،  گناهچه كه كامالً  او نه تنها بايد از آن. با زنان جوان باشدگي رفتار او عفت بايد از ويژ

  .اي كه جلوة بد دارند نيز پرهيز نمايد بلكه از اعمال و رفتارهاي نسنجيده
  

  )16-5:3(زنان  بيوه) ب
سبت به آنها بايد ادا شود به موضوع بيوه زنان در كليساي محلي و رفتاري كه ن 16-3پولس از آيات  3:5

  .پردازد مي
محترم در اينجا نه تنها . الحقيقه بيوه هستند محترم دارد زنان را كه اگر في پيش از هر چيز، كليسا بايد بيوه

يك بيوة حقيقي كسي است كه هيچ وسيلة امرار . حاوي مفهوم احترام بلكه مفهوم كمك مالي را نيز دربر دارد
او هيچ خويشاوندي ندارد كه به او كمك . ق و روزي چشم اميد به سوي خداوند داردمعاش ندارد و براي رز

  .نمايد
در . ها دارند ها كساني هستند كه فرزندان يا نواده اين. اند زنان در اين آيه توصيف شده طبقة دوم از بيوه 4:5-5

در حق آنها انجام ) يا مادربزرگشان(چنين موردي، فرزندان بايد بياموزن كه با جبران تمام زحماتي كه مادرشان 
آموزد كه دينداري در خانه آموخته  اين آيه به طور واضح به ما مي. داهد است دينداري عملي را در خانه نشان دهند

اين واقعاً شهادت بدي براي ايمان مسيحي است كه با صداي بلند از مذهب شخصي سخن گوييم پس . شود مي
  . را ناديده انگاريمطبيعي با ما در ارتباطند  آنهايي را كه توسط پيوندهاي

يان سدرافس. در نظر خدا پسنديده است كه مسيحيان از اجداد خود كه استطاعت مالي ندارند مراقبت نمايند
گونه  همان» .پدر و مادر خود را احترام نما، كه اين حكم اول با وعده است«: دهد پولس به طور واضح تعليم مي 2:6
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يچ منبع درآمدي ندارد و براي نان روزانة خود همواره چشم اميد هبيوة حقيقي كسي است كه گفتيم،  كه قبالً هم
  .به سوي خدا دارد

بر سر اين موضوع كه آيا چنين زني . دهد كسي است كه تن به عياشي مي 5نقطة مقابل بيوة ديندار آيه  6:5-7
ما معتقديم كه او يك مسيحي واقعي است ـ . د داردنظر وجو يك ايماندار حقيقي است يا شخصي متظاهر اختالف

. اما به وضع بد گذشته دچار شده است ـ از نظر رابطه با خدا و مفيد بودن براي خدا چنين شخصي مرده است
دهند هوشيار باشد و به مسيحيان تعليم دهد كه از  زناني كه تن به عياشي مي بايد در برابر چنين بيوه تيموتائوس
  .دست هستند بت نمايند كه با آنها رابطة خويشاوندي داشته و تهيكساني مراق

. الخصوص اهل خانه درجه يك در اينجا مورد تأكيد قرار گرفته است اهميت تدبير براي خويشان وعلي 8:5
بايد ورزد كه ايمانداران حقيقي  اصرار مي دائماًايمان مسيحي . تصور ورزيدن در اين امور برابر است با انكار ايمان

هنگامي كه يك مسيحي در انجام اين امر كوتاهي ورزد، او منكر همان حقيقتي است كه  .را كمك كنند يكديگر
ايمانان به خويشاوندان خود  ايمان است چرا كه بسياري از بي تر از بي چنين شخصي پست. دهد مسيحيت تعليم مي

زيدن در اين امر باعث شرمندگي نام خداوند همچنين بايد گفت كه يك شخص مسيحي با تصور ور. كنند كمك مي
  .دهد ايمان هم انجام نمي شود، كاري كه يك بي مي

زناني بود كه  شد، كه بيانگر بيوه يابيم كه در هر كليساي محلي فهرستي از اسامي ثبت مي از اين آيه در مي 9:5
شود نبايد  زني كه ثبت مي م هر بيوهكه ناكند  پولس در اينجا تصريح مي. ندشد توسط كليسا مراقبت و حمايت مي

  .كمتر از شصت ساله باشد
در مورد . كند عبارت يك شوهر كرده باشد همان مشكالت مربوط به ازدواج اسقفان و شماسان را مطرح مي

گمان مقصود اين است كه زندگي او عاري از سرزنش و هر سوء  بي. اين موضوع نيز همان تفسيرها ارايه شده است
  .بر انجام اعمال غيراخالقي باشد ظني مبني
دار روحاني به شمار آيد  هاي ايمان زن، او بايد به انجام اعمال صالحه كه بايد از ويژگي براي ثبت نام بيوه 10:5

  .مشهور باشد
تربيت سادة ترديدي نيست كه مقصود از عبارت اگر فرزندان پرورده باشد اين است كه او بايد آنها را طوري 

  . اي ندارد، بلكه خوب تربيت كرن مهم است ندان فايدهفرزندان چ
در عهد جديد بارها و . نواز است زن ديندار اين است كه او نسبت به غربا مهمان هاي بيوه يكي ديگر از نشانه
  .نوازي ذكر شده و مورد تحسين قرار گرفته است بارها بزرگواري مهمان

زن خدمات  گمان مقصود در اينجا اين است كه بيوه پس بي. هاي مهمان يكي از وظايف غالم بود شستن پاي
هاي مقدسين به شكل  مقصود شستن پايتواند  اما همچنين مي. داران كشيده باشد بسيار پرزحمتي براي ديگر ايمان
 ةا و استفاده از البته مقصود خدمت عمومي نيست بلكه تنها مقصود ديدار از خانه. روحاني باشد، شستن با كالم خدا
  .آند بشويد هايي كه در كار روزانه بدان آغشته شده داران را از آلودگي كالم خدا است به شكلي كه ايمان

يا در تنگنا قرار  نه در حق كساني كه بيمار، عزادار اي است به انجام اعمال رحيما كشان اشاره كمك به زحمت
  .دارند
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ت محلي ثبت گردد بايد از هر كار نيكو پيروي كرده زن در فهرست جماع نام بيوه اينكهبراي  اينكهجان كالم 
  .باشد

درك اين آيه بسيار دشوار است اما به نظر مقصود اين باشد؛ به طور كلي اشتباه است كه به بيوه زنان  11:5
البته اين . آنها كه جوان هستند، احتماالً خواهش نكاح دوبارة خواهند داشت. جوان در كليسا مسئوليتي سپرده شود

قوي باشد كه اين بيوه زنان جوان تن به  آن قدراشتباه نيست، اما ممكن است اين خواهش النفسه  وضوع فيم
هنگامي كه بحث انتخاب ميان ازدواج با . خواند پولس موضوع را سركشي از مسيح مي. ايمان در دهند ازدواج با بي

زن جوان مايل به ازدواج  آيد، بيوه او پيش مي ايمان و ازدواج نكرن به خاطر محبت به مسيح و اطاعت از كالم بي
  . كرده است اين موضوع باعث شرمساري كليسايي خواهد بود كه او را كمك مي  مسلماً. است

بلكه مقصود تنها اين است كه اين داوري باشد،  مقصود از ملزم شدن در اينجا عذاب و فالكت ابدي نمي 12:5
كرد به عيسي مسيح خداوند وفادار  زماني او اقرار مي. اند خست را برطرف كردهو الزام به خاطر اين است كه ايمان ن

يابد آن هم با كسي كه مسيح را دوست ندارد، وفاداري و تعهد خو  و سرسپردة اوست، اما اكنون فرصت ازدواج مي
  .كند ميرود، و به داماد آسماني خيانت  ايمان مي نسبت به مسيح را فراموش كرده در پي يك بي

به ازدواج تشويق در حقيقت او آنها را . گيرد پولس بيوه زنان جوان را به خاطر ازدواج كردن به باد انتقاد نمي
براي ازدواج با يك مرد اصول  اينكهبيند آفت روحاني آنهاست،  او تنها مشكلي كه در اين امر مي). 14آيه (نمايد  مي

  .كنند روحاني را ترك مي
زنان جوان را متقبل شود باعث ترغيب آنها  بخواهد مسئوليت كامل كمك مالي به بيوهاگر كليساي محلي  13:5
و با گو و فضول خواهند شد،  هاي خود بپردازند، بيهوده به مسئوليت اينكهآنها به جاي . شود گويي مي به بيهوده

  محلي نبايد ترغيب كنندةهيچ اقدامي از سوي كليساي . شوند كه اصالً به آنها ارتباطي ندارد اموري سرگرم مي
شود شهادت نامطلوبي از مسيحيت به جا  چنين امري باعث ميگونه كه قبالً هم گفتيم،  چنين رفتاري باشد، همان

  .شودگذاشته 
گويد، بهتر است زنان جوان نكاح شوند و اوالد بزايند، و يك  پس پولس به عنوان يك اصل كلي مي 14:5

افته بود كه براي هر بيوة جواني امكان ازدواج وجود دريپولس   مسلماً. هندمالمت تشكيل د زندگي مسيحي بي
كند كه بتوان در صورت  اما او فقط يك اصل كلي مطرح مي. شوند قدم مي معموالً مردان در اين زمينه پيش. ندارد

  .امكان از آن پيروي نمود
دهد كه مبادا  و پولس در اينجا هشدار مياي است كه مسيحيت را بدنام سازد،  بهانه دائماًخصم، يا شيطان، 

  .چنين امور مشروعي باعث مذمت شيطان شود
. بلكه رخ داده بود. گويد تنها حدس و گمان نيست زنان جوان مي چه پولس در اينجا دربارة بيوه آن 15:5

يمان انتخاب ا بعضي به عقب شيطان برگشته بودند، چرا كه به خداي شيطان گوش فراداده بودند و يك زوج، بي
  .كرده و از كالم خداوند نااطاعاتي كرده بودند
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اگر مرد يا زن . شود هاي خود پرداخته مي اكنون به بحث دربارة وظيفة خويشاوندان در مراقبت از بيوه 16:5
به بتواند دار بايد اين مسئوليت را متقبل شود تا كليسا  اي دارد كه نياز به كمك دارد، پس ايمان مؤمن در خانواده بيوه

  .مراقبت از كساني بپردازد كه در تنگنا قرار داشته و هيچ خويشاوند نزديكي ندارند
گويد كه كليسا تحت شرايط خاص بايد چگونه عمل نمايد، نه  ، به ما مي16-3تمام اين عبارات، يعني آيات 

. چنان كند وارد عمل شود اي وجود دارد يا اگر قادر است كه چنين و )تخفيف دهنده(اگر شرايط مخففه  اينكه
القدس بسيار پراهميت است، ليكن امروزه از  طول اين پاراگراف بيانگر اين امر است كه اين موضوع در نظر روح

  .شود سوي بسياري از جوامع مسيحي ناديده انگاشته مي
  

  )25-5:17(كشيشان  )پ
كند كه كشيشاني  اين قائده را مطرح مي پولس در وهلة اول. پردازد ادامة اين باب به موضوع كشيشان مي 17:5

ترجمه كرد  »رهبري كردن«بهتر است پيشوايي را . اند، بايد مستحق حرمت مضاعف باشند كه نيكو پيشوايي كرده
. مضاعف هستندمستحق حرمت چنين كشيشاني . در اينجا موضوع بر سر تسلط نيست، بلكه الگو بودن). داربي(

). 6:15 يمت(احترام قايل شدن است، اما مفهوم پرداخت مالي نيز در آن نهفته است  احتماالً مقصود از حرمت همان
قبل از هر چيز، او به خاطر كارش مستحق است از سوي قوم خدا . حرمت مضاعف هر دو مفهوم را دربر دارد

. مالي نيز استشود، او مستحق دريافت كمك  صرف ميمورد احترام واقع شود، اما اگر وقت او كامالً در اين كار 
كنند و  كشند كساني هستند كه وقت زيادي را صرف موعظه و تعليم مي آناني كه در كالم و تعليم محنت مي  احتماالً
  .سان قادر نيستند در جايي به طور مداوم مشغول به كار شوند بدين

آيه اول . ه شده استدر اينجا دو آيه از كتاب مقدس به عنوان دليلي براي پرداخت مزد به كشيش اراي 18:5
اين آيه به طور خاص الهامي بودن كتاب مقدس را بر ما . گرفته شده است 7:10است، و آيه دوم از لوقا  4:25تثنيه 

پولس يك آيه از عه عتيق و كي هم از عهد جديد گرفته، آنها را در كنار هم و در يك سطح قرار . سازد روشن مي
مبرهن است كه پولس مكتوبات عهد جديد را ني زداراي همان اقتدار . داند دهد، هر دو را به كتاب مربوط مي مي

  .داند عهد عتيق مي
گيرد نبايد از خوردن  دهد گاوي كه در امر برداشت محصول مورد استفاده قرار مي اين كالم به ما تعليم مي

ورد كشيشان نيز وضعيت در م. همچنين يك مزدور مستحق دريافت قسمتي از ثمرة كار خود است. خرمن منع شود
رغم اين حقيقت كه ممكن است كار آنها بدني نباشد، با اين حال آنها مستحق حمايت  علي. به همين صورت است

  .مالي از طرف قوم خدا هستند
از آنجايي كه كشيشان در كليسا داراي مسئوليت هستند، آنها به طور خاص هدف تهاجم شيطان قرار  19:5

اين اصل مطرح شده . دهد اتهامات ناروا اقدامي انجام ميح خدا براي محافظت آنها در برابر از اين رو رو. دارند
نبايد بر عليه يك كشيش  نشود هيچ اقدام انضباطي است كه تا هنگامي كه اتهام با شهادت دو يا سه شاهد تأييد
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مورد كشيشان مورد تأكيد قرار  اين اصل براي تمام اعضا كاربرد دارد، اما در اينجا در در حقيقت،. صورت گيرد
  .كند گيرد، زيرا كه هميشه خطر اتهام ناروا آنها را تهديد مي مي

در مواردي كه گناه كشيشي ثابت شود به طوري كه باعث لطمه زدن به وجهة كليسا شود، چنين مردي  20:5
سازد و  داران روشن مي يماناين عمل جدي بودن گناه در خدمت مسيحي را بر ا. بايد در حضور ديگران توبيخ شود
  .شود درس عبرتي در زنگي ديگران مي

. به طور خاص براي كشيشان كاربرد ندارد، بلكه براي تمام مسيحيان 20برخي از مفسران بر اين باورند كه آية 
  .سازد مسلماً اين اصل براي تمام مسيحيان كاربرد دارد، اما چارچوب متن آن را به كشيشان مربتط مي

خطر اول غرض ورزي . به هنگام اعمال تنبيه انضباطي در كليساي محلي، از دو خطر بايد اجتناب ورزيد 21:5
همچنين طرفداري از . بسيار سهل است كه ناعادالنه بر شخصي غرض ورزي كنيم. و، ديگري طرفداري است

از اين رو پولس . ستشخصي خاص، به خاطر ثروت، جايگاهي كه در اجتماع دارد و يا شخصيت او بسيار سهل ا
اين مسئوليت را به را در حضور خدا و مسيح عيسي و نيز در حضور فرشتگان برگزيده  تيموتائوسبا جديت تمام 

سپارد كه تا هنگامي كه حقايق روشن نشوند و يا بدون طرفداري از شخص خاصي تنها به خاطر  مي تيموتائوس
هر اتهامي بايد در حضو رخدا و خداوند . اوت نكنددوست او و يا شخص معروفي است بر شخصي قض اينكه

كنيم هستند، و  فرشتگان ناظران بر دنيايي كه ما در آن زندگي مي. عيسي و نيز در حضور فرشتگان رسيدگي شود
فرشتگان برگزيده كساني هستند كه در گناه و طغيان . آنها بر عدالت كامل در امور انضباطي كليسا واقف هستند

  .اند شركت نجسته، بلكه وضعيت اوليه خود را حفظ كردهبرعليه خدا 
آيند، گاهي اوقات اين ميل وجود دارد كه به  هنگامي كه اشخاص معروف به عضويت كليسا درمي 22:5

دهد كه در به كار گرفتن  هشدار مي تيموتائوسدر اينجا پولس به . سرعت مسئوليتي در كليسا به آنها سپرده شود
كند و نيز نبايد با كسناي كه شخصيت آنها بر او ناشناخته است شريك گردد، مبادا با اين كار اعضاي جديد عجله ن

نه تنها او بايد خود را از نظر اخالقي پاك نگاه دارد بلكه از همكاري با گناهان ديگران . در نگاهان آنها شريك شود
  .نيز بري باشد

بيني  شايد پولس رسول خردمندانه پيش. اط داردمشخص نيست كه اين ايه چگونه با آيات قبل ارتب 23:5
اگر چنين . در مسايل و مشكالت جماعت تأثير نامطلوب بر او خواهد گذاشت تيموتائوسكرد كه درگيري  مي

به احتمال قريب به يقين ! برد كه از چنين موضوعي رنج مياولين و آخرين شخصي نبود  تيموتائوسباشد، 
اين نصيحت پولس . ان آب آلوده بود كه هنوز هم در بسياري از نقاط دنيا متداول استنيز يكي از قرباني تيموتائوس

پولس . نبايد آب را بدون شرابي كم ميل نمايد تيموتائوسمعناست كه  بدين» ديگر آشامندة آب فقط مباش«كه، 
استفادة دارويي از  اين آيه تنها. كند هاي بسيار را به او توصيه مي استفادة شرابي كم بهت شكمش و نيز ضعف

  .اي براي افراط در نوشيدن آن به كار گرفته شود كند و نبايد به عنوان بهانه شراب را توصيه مي
بعيد است كه در آن زمان آب انگور . ترديدي نيست كه مقصود در اينجا شراب واقعي است و نه آب انگور

شود، فرايندي كه در آن زمان هنوز ناشناخته  م ميهم بوده باشد، زيرا آب انگور توسط عمل پاستوريزه كردن انجا
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اگر . بيان شده است» شرابي كم«اين حقيقت كه مقصود شراب واقعي بوده است به طور تلويحي در عبارت . بود
  .شراب واقعي نبود، پس نيازي نبود كه حتماً ذكر شود اندك شرابي ميل شود

گمان اين  گرچه پولس خود يك رسول بود، و بي. سازد تر مي اين آيه همچنين موضوع شفاي الهي را پررنگ
او در اينجا . كند قدرت را داشت كه تمام امراض را شفا دهد، اما با اين حال همواره از اين قدرت استفاده نمي

  . كند مياستفادة شراب را براي درد شكم تأييد 
 تيموتائوسجايي كه به پردازد،  مي 22به نظر پولس در اين آيه دوباره به موضوع مطرح شده در آية  24:5
  .دهند اين موضوع را بيشتر شرح مي 25و  24آية . دهد كه براي دست گذاشتن بر اشخاص عجله نكند هشدار مي

توان آنها را به شخصي تشبيه كرد كه شيپور به دهان  مبرهن است كه مي آن قدرگناهان بعضي آشكار است و 
م طول مسافت راه را ته به محكمة داوري صدا در داده او را گناهكار اعالن دارند و تما در جلوي مردي گام برمي

  .بعضي كه گناهكار هستند چندي بعد گناهشان آشكار خواهد شد. اما موضوع اصالً اين نيست. كنند مي
در مودر قشر اول، شايد شخص مستي را در ذهن تصور نماييم كه ماهيشتان بر تمام جامعه آشكار است ـ از 

ممكن است . اي عاشقانه برقرار كرده است توان شوهري را تصور نمود كه با زني ديگر رابطه ي ديگر، ميسوي
  .جماعت اين موضوع را نداند، اما بعدها اين رسوايي برمال شود

زماني برخي همچون انسنا   مسلماً. اين موضوع تا حدي در مورد اشخاص نيكوكار هم صادق است 25:5
از . شود گير، و تنها در گذر زمان است كه نيكويي آنان آشكار مي رو و گوشه برخي ميانه. وندش گر مي خوبي جلوه

آموزيم كه نبايد در برخورد اول بر شخص قضاوت نماييم، بلكه اجازه دهيم زمان ماهيت  اين عبارات چنين مي
  .واقعي او را مشخص كند

  

  )2-6:1(ان بغالمان و اربا )ت
اند كه زير يوغ هستند، يعني زير  آنها غالماني ناميده شده. شود مطرح ميفتار غالمان اكنون بحث دربارة ر 1:6

آيا غالمان در چنين . ايمان دارند گويد كه آقاياني بي پيش از هر چيز، پولس دربارة غالماني سخن مي. يوغ بردگي
ه و فرار كنند؟ آيا تا آنجايي كه ممكن آيا بايد شورش كرداي داشته باشند؟  موردي بايد با آقايان خود رفتار وقيحانه

يعني . است بايد كار كمتري انجام دهند؟ برخالف تمام اينها، آنها بايد آقايان خويش را اليق كمال احترام بدانند
و به طور كلي بيشتر در پي اين باشند كه   براي آنها احترام قايل شده، با وفاداري و در كمال اطاعت كار كنند، اينكه

بزرگ براي انجام چنين خدمت مداوم اين است كه نام مسيح در ميان  انگيزة. مانع ايجاد نمايند اينكهنند تا كمك ك
گري رفتار نمايد، پس آقايش به نام خدا و ايمان مسيحي را كفر  اگر يك بردة مسيحي با خشونت و طغيان. است

  .ش هستندارز داران بي او به اين نتيجه خواهد رسيد كه ايمان. خواهد گفت
اگر اربابي در . ها بود تاريخ كليسا مبين اين موضوع است كه معموالً بهاي بردگان مسيحي بيشتر از يگر برده

يافت كه يكي از غالمان مسيحي است، معموالً مايل بود پول بيشتري براي خريد آن برده  يك مزايدة برده درمي
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اين امر بر ايمان مسيحي ارج . او را خدمت خواهد نمود دانست آن برده با وفاداري كامل بپردازد، چرا كه مي
  .نهاد مي

با . داري از سوي مسيحيت مورد نكوهش قرار نگرفته است غالباً بيان شده است كه در عهد جديد نظام برده
  .داري نيز رو به انقراض نهاده شد بينيم كه با گسترش پيغام و تعاليم مسيحيت، نظام برده اين حال، مي
او به بهايي خريده شده است؛ و ديگر از آن خود . دار حقيقي بايد بداند كه او غالم عيسي مسيح است انهر ايم

  .او به عيسي مسيح تعلق دارد ـ روح، جان، جسم و هرچه كه دارد از اوست. نيست
دند كه اربابان ش گمان اين غالمان همواره وسوه مي بي. پردازد كه آقايان مؤمن دارند اين آيه به غالماني مي 2:6

د به جهت شكستن نان بعيد نبود كه در جماعت محلي به هنگام مشاركت در روز خداون. خود را خوار شمارند
اما غالمان . و همه در عيسي مسيح برادر —، اربابان مسيحي و غالمان مسيحي دور يك منبر بنشينند )7:20اعمال (

يك ارباب مسيحي  اينكهصرف . ماعي زندگي برداشته شده استپنداشتند كه تمايزات اجت نبايد در اين مراسم مي
دار و  اين حقيقت كه ارباب يك ايمان. باشد بدين منزله نيست كه غالم به او احترام نگذاشته و او را خدمت ننمايد

  .تر خدمت نمايد يك برادر محبوب است بايد غالم را بر آن دارد كه او را وفادارانه
اند، بلكه آناني كه در اين احسان  دران وفادار و محبوب ناميده شده ا نه تنها ايماناربابان مسيحي در اينج

با اين حال، از اين . اند كه آنها نيز در بركات نجات سهيم هستند عموماً از اين آيه چنين برداشت كره. شاركند
اعمال نيكو عالقه دارند، آنها بايد توان چنين دريافت كه از آنجايي كه هم غالمان و هم اربابان به انجام  عبارت مي

  .در كنار يكديگر خدمت نموده، هريك ديگري را كمك نمايد
. اي است به تعاليم قبلي در مورد غالمان مسيحي فرما اشارهبدون ترديد عبارت به اين معاني تعليم و نصيحت 

  .هده كردتوان در روابط كارفرما و كارمند مشا مسلماً مصداق امروزي اين ارتباط را مي
  

  )10- 6:3(معلمان كذبه و دلبستگي به پول  .6
هاي عجيب و غريب در  دارد كه عادت دارند آموزه اكنون پولس توجه خود را به سوي كساني معطوف مي 3:6

. بخش است مصقود از صحيح در اينجا كالما سالمتي. كنند اين مردان كالم صحيح را قبول نمي. كليسا تعليم دهند
گشت و نيز در انجايل  بودند كه از زبان خداوند، عيسي مسيح هنگامي كه برروي زمين بود صادر مي اينها كالمي
اين تعليمي است كه به . شود ليمي است كه در عهد جديد يافت مياين كالم همان بدنة كلي تع. شوند يافت مي

  .كند طريق دينداري است چرا كه اين كالم رفتار الهي را ترغيب و ايجاب مي
. دانند در حقيقت چيزي نميند دانش برتري دارند، اما ك آنها ادعا مي. چنين افرادي مغرور هستند 4:6
  .گويند دانند در مورد چه سخن مي گونه كه پولس قبالً گفت، آنها نمي همان

. ن استدبو ريوانه در متن اصلي به معناي بيماد يواژة به كار رفته برا. الت هستندآنها شيفتة مباحثات و مجاد
هايي را تعليم  گونه كه در آيه قبل ذكر شد، واژه اين افراد سالمتي روحاني ندارند، و به جاي تعليم كالم مفيد، همان
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ند و در مباحثات ك كنند كه روح را بنا نمي آنها سؤاالت گوناگوني مطرح مي. كنند مي هند كه مقدسين را بيمار مي
  .ندنك تقال و تالش مي

لذا، . شود به طور قطع آنها را تفهيم نمايند هاي كتاب مقدس نيست، نمي ضوع بحث آموزهاز آنجايي كه مو
  :گويد مي (Lenski)لنسكي . آورد ، نزاع، كفر و ظنون شر را پديد ميدتعاليم آنها حس

بيند ديگري مهارت بيشتري از خود  يورزد چرا كه م ي بر ديگري حسد ميهاي آنها، يك در مجادالت و لفاظي«
كشد، يعني  گيرد؛ در نتيجه كار به توهين و ناسزاگويي مي شود نزاع شدت مي دهد؛ و وقتي رقابت آغاز مي ان مينش

  ».شوند الي كالم مقدس ايراد مي انتقادها در البه
  : دارد لنسكي با صراحت اظهار مي. گيرد، يعني اذهان بيمار اين منازعات از مردم فاسدالعقل سرچشمه مي 5:6

شود ـ قوة ذهني ديگردر زمينة اخالقي و روحاني به  گي را شامل ميدپاشي از هم فساد و ،عقلرگونة ماوضعيت بي«
در حقيقت واقعيت و بيان . دهند آنها در برابر حقيقت به طور طبيعي واكنش نشان نمي. كند طور عادي عمل نمي

خش و الهي انجيل بايد چنين تأثيري ب به طور خاص حقايق نجات. پذيرفته شودشود كه  ن هدف مطرح ميياآن با 
شوند كه رد شوند، كه همه در زمينة اخالقي و  ها همه با اين هدف بيان مي دروغ، سفسطه، تحريفداشته باشند؛ 
به دنبال اعتراض است؛ هنگامي كه چيزي خالف  طشود ذهن فاسد فق هنگامي كه حقيقت بيان مي... روحاني است

  ».ا به دنبال داليلي براي پذيرش اين اختالف استذهن تنه  شود، ن ميحقيقت بيا

از اما به خاطر نپذيرفتن نور، زماني آنها با حقيقت آشنايي دارند، . همچنين اين افراد مرتد از حق هستند
  .اند  حقيقتي كه زماني با آن مأنوس بودند دور شده

دانند كه در آن براي  را پيشة خود مي ظاهراً، آنها تعليم مذهب. پندارند كه دينداري سود است اين افراد مي
  ».اند پرسود تبديل كرده اي حرفهترين خدمت را به  آنها مقدس«. شود اندك كاري مزد خوبي عايدشان مي

 اي به كنند و هيچ عالقه اين موضوع نه تنها يادآور شبانان مزدور است كه در جامعة خادمين مسيحي كار مي
 —كنند  ي كه امروزه در مسيحيت بسيار رواج يافته است را در ذهن ما تدعي ميا حقيقت ندارند، بلكه منفعت طلبي

شود كه از چنين  از چنين اشخاص اعراض نما، بر ما حكم مي. كشي، بازها و غيره هاي قرعه فروش عفو، بازي
  .برحذر باشيم يرياكاران خدانشناس

تركيب . كند داد، اين آيه معناي كالم را بيان مي گونه كه آية قبل تعريف اشتباه سود را براي ما شرح همان 6:6
قناعت . گذارد طرفه از خود برجاي مي دينداري بدون قناعت يك شهادت يك. دينداري با قناعت سود عظيمي است
اما ديندار بودن از يك سو و با شرايط ساختن از سويي . كند وجه مسيحي نمي بدون دينداري نيز شخص را به هيچ

  .توان آن را با پول خريد ت كه نميديگر چيزي اس
تعليم عيسي را به ياد ما  7آية . سر كوه داردخداوند عيسي در موعظة اين باب شباهت بسياري با تعاليم  7:6

  .توكل نماييم يآورد كه براي تأمين نيازهاي خود به پدر آسمان مي
. آييم، و به هنگام مرگ نزد عيسي مي گامي كههن به هنگام تولد، :دستان ما در سه زمان از زندگي خالي است

  .توانيم برد در اين دنيا هيچ نياورديم و واضح است كه از آن هيچ نمي. كند اين آيه تولد و مرگ را به ما يادآوري مي
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ردم و خواستيد مرا در تابوت بگذاريد، به دور دستان من هنگامي كه م«: اسكندر كبير پيش از مرگ خود گفت
  : گويد در اين مورد مي (Beats)س بيت» .ه ببينند كه دستانم خالي است، بگذاريد بيرون باشند تا هماي نپيچيد پارچه

ترين شمشير را در دست داشت؛ كه  پيروزمندانه وشاهي دنيا پاد عصايآري، آن دستاني كه زماني پرافتخارترين «
  ».بود »خالي«به هنگام مرگ بازستاند، كه زماني قدرت داشت زنگي را ببخشد يا زماني از نقره و طال پر بود؛ 

داند كه ما نياز به خوراك و  پدر آسماني ما مي. زندگي راضي باشد  قناعت يعني شخص از احتياجات اولية 8:6
ايمانان غالباً حول تأمين خوراك و پوشاك  زندگي بي. پوشاك داريم و وعده داده كه اين نياز ما را تأمين نمايد

در درجة اول بايد ملكوت خدا و عدالت او را بطلبد و خدا نيازهاي اولية او را برطرف  شخص مسيحي. گردد مي
  .خواهد كرد

تواند شامل مكاني براي زندگي و نيز لباس براي پوشيدن  واژة پوشاك در اينجا به معناي پوشش است و مي
  .قناعت كنيمما بايد به خوراك، پوشاك و مكاني براي زندگي . باشد

گناه آنان ثروتمند بودن . گويد ناپذير براي ثروتمند شدن سخن مي در مورد خواهش سيري 16-9آيات  9:6
تنها به خوراك، كه خواهند دولتمند شوند افرادي هستند  آناني كه مي. نيست، بلكه در حسرت آن بودن است

  .خواهند بيشتر داشته باشند پوشاك و مكاني براي زندگي قانع نيستند، بلكه مي
شود با  او براي رسيدن به اين هدف، وسوسه مي. سازد ثروتمند شدن انسان را در تجربه گرفتار ميخواهش 

ي، باز هايي شامل قماربازي، سفته چنين روش. كار خود را پيش برد بازي و فريب هايي همچون حقه شرو
اين خواهش . شود تار ميچنين انساني حتي در دام يا تله گرف. و حتي قتل است كالهبرداري، شهادت دروغ، دزدي

گويد كه هرگاه حساب  شايد او به خود چنين مي. تواند خود را از آن رهايي بخشد شود كه نمي قدر قوي مي آن
رسد،  هنگامي كه به اين هدف مي. تواند اما او نمي. اش به تراز مطلوبي رسيد از اين كارها دست خواهد كشيد بانكي

كه اين خود جان انسان را خاطر به همراه دارد ثروت همچنين ترس و دغدغة  عالقه به. شود خواهش او بيشتر مي
هميشه ميل . شوند ميفهم گرفتار  در انواع شهوات بيخواهند ثروتمند شوند  افرادي كه مي. دهد عذاب ميبسيار 

برخي از حاضرند   غالباًمطلوبي برسند، در اجتماع به جايگاه  اينكهآنها براي . وجود دارد »چشمي كردن چشم و هم«
  .پربهاي زندگي را فدا كنندهاي  ارزش

دارد سالمتي جسم و  را بر آن ميها  طمع براي كسب ثروت انسان. شوند مضر نيز گرفتار ميآنها در شهوات 
سرگرم  آن قدرآنها . شوند كه به سوي آن سوق داده مياين پاياني است درواقع، . جان خود را به خطر بيندازند

آنها را از درك اين وقفه براي رسيدن به طال،  تقالي بي. شوند شوند كه در تباهي و هالكت غرق مي ماديات مي
  :دهد هشدار مي (Barnes)بارنز . دارد باز ميموضوع كه جان آنها نخواهد مرد، 

ن عالقة رايج به ثروتمند شد. تباه شده استجان كامالً حيثيت، شرافت، خوشبختي، . تباهي كامل شده است«
سب كه پس . سازد سازد كه همه چيز را در اين دنيا و آخرت تباه مي رهسپار ميها  شخص را به قطاري از حماقت

  »!اند بياري از اعضاي خانواده بشر تباه شده
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در دنيا از طمع سرچشمه ها  البته مقصود اين نيست كه تمام بدي —ها است  طمع ريشه همه بدهي 10:6
طمع انسان را به سوي حسادت، نزاع، به عنوان مثال، . ن يكي از بسيار منابع شرارت استايبلكه مسلماً . گيرد مي

  .دهد خدا را فراموش كردن، خودخواهي، اختالس و غيره سوق ميعنان گسيختگي،  دزدي، خيانت،
ر اينجا اما د. هاي ديگر كه پيامدهاي خوبي دارد استفاده كرد توان از ثروت در خدمت خداوند و بسياري راه مي

  . انجامد عالقه بيش از حد به ثروت است كه به گناه مي
ها در تقالي  انسان. ذكر شده است، و آن دور شدن از ايمان مسيحي استيكي از پيامدهاي بد طمع در اينجا 

اند يا  تهآنها نجات يافتوان گفت كه آيا واقعاً  انگارند و دشوار مي امور روحاني را ناديده ميبه طال و ثروت،  رسيدن
  .خير

دردها در اينجا به . اند خود را به اقسام دردها سفتهاند، بلكه  هاي روحاني را از دست داده نه تنها آنان ارزش
. از دست دادن فرزند يك درد است. زندگي تباه شده يك تراژدي است! طمع براي ثروت ارتباط داده شده است

خدا را بدون نجات يا با دستان  اينكهاز . رود به باد فنا مياين يك درد است كه ببينيم ثروت شخصي يك شبه 
  .خالي مالقات كرد بايد ترسيد

  : كند اين موضوع را به اختصار بيان مي (J.C. Ryle)اسقف رايل 
دارد، اما ترديدي نيست  ها را برمي آن برخي از نگراني. ها است تروترين ث پول يكي از ارضا ناكنندهدر حقيقت، «

در . حفظ كردنش پر از اضطراب. به دست آوردنش دردسر است. و اضطراب بسياري نيز به همراه دارد كه دلهره
خالصي . شود از دست دادنش موجب غم مي. در سوء استفاده از آن گناه. ها بسيار است استفاده از آن وسوسه

  » !پول —م يك علت دارد دعواها حقوقي در جهان ه ها، دو سوم تقالها، نزاع. يافتن از آن بس دشوار است

يك شركت  ها، و نيز هتل ها، مخازن، خط لوله ت، پااليشگاههاي نف چاه مالك ،زماني ثروتمندترين مرد دنيا
هاي وحشي،  آكري خود را با محافظان، سگ 700اما ملك . و نيز شركت هواپيمايي بود بيمه، يك شركت بازرگاني

از بيماري،  ،كشتي او عالوه بر ترس از هواپيما و. بودژيرها احاطه كره ها و آ ها، زنگ هاي استيل، نورافكن نرده
  .آورد داشت كه پول خوشبختي نمي مياو تنها و نااميد بود و اذعان . ترسيد كسي و مرگ نيز مي كهولت و بي

  

  )21- 6:11( تيموتائوسهاي پاياني  مسئوليت .7
شد كه  لقب به انبيايي داده ميدر عهد عتيق اين . در اينجا يك مرد خدا خطاب شده است تيموتائوس 11:6

مرد «نقطة مقابل مرد خدا، . عطاي نبوت داشت تيموتائوسكه خواهد بگويد  شايد اين آيه مي. رفتارشان آسماني بود
 هر رفتار او انسان را به ياد. مرد گناه همان مظهر گناه خواهد بود. شو يافت مي 2تسالونيكيان  دوماست كه در  »گناه

كن و خدا را جالل  ها تداعي مي انسانخا باشد، مردي كه خدا را در ذهن بايد مرد  تيموتائوس. اندازد گناه مي
  . دهد مي

، )8- 6آيات (، روح ناراضي )5آيه (، ناپاكي )4آيه (در خدمت خود براي مسيح بايد از غرور  تيموتائوس
او بايد شخصيت مسيحي را در خود ). 10آيه ( و دلبستگي به ثروت بگريزد، )9آية (فهم و مضر  شهوات بي
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عدالت، : اند در اينجا اجزاي شخصيت مسيحي ذكر شده. برد تنها چيزي كه با خود به آسمان ميپرورش دهد، 
  .ايمان، محبت، صبر، تواضعدينداري، 

ان را بتوان شايد ايم. دينداري يعني شبيه خدا بود. مقصود از عدالت انصاف داشتن در روابط با ديگران است
صبر به معناي . گويد ها سخن مي محبت از دوست داشتن خا و يگر انسان. وفاداري يا وابسته بودن معنا كرد

  .استواري و تحمل در مشكالت است، و تواضع يعني طبع فروتن و مهربان داشتن
اينجا واژة جنگيدن به  در. او بايد بجنگد بايد برگيزد و پيروي نمايد، بلكه همچنيننه تنها  تيموتائوس 12:6

. اين واژه بايد معنايي ميدان جنگ را در خود ندارد بلكه ميدان رقابت. معناي نبرد كردن نيست بلكه رقابت كردن
بايد در اين مسابقه  تيموتائوس. مقصود از جنگ نيكويي ايمان، همان ايمان مسيحي است و رقابتي كه در آن نهفته

چرا كه . البته مقصود اين نيست كه او بايد براي نجات بجنگد. ي را به دست آورداو بايد حيات جاودان. خوب بدود
او نجات را دارد، بلكه مقصود در اينجا اين است كه هر روزه در آن حيات جاوداني كه از آن او است زيست 

  .نمايد
راف نيكو كرده در او همچنين اعت. به هنگام ايمان آوردن به اين حيات جاوداني فرا خوانده شد تيموتائوس

شهات ايمان او به عيني مسيح اگرچه شايد مقصود تعميد او، اي است به  احتماالً اين اشاره. حضور گواهان بسيار
  .خداوند باشد

گذارد، و اين كار را در حضور دو شاهد بزرگ  مي تيموتائوساكنون پولس مسئوليت خطيري را برعهدة  13:6
شايد پولس . شود به او سپرده ميبخشد  در حضور آن خداي كه همه را زندگي مياول اين مسئوليت . دهد انجام مي

نام خداوند دانست كه شايد روزي زندگي خود را در راه اعتراف  مي تيموتائوساين ناو براي به هنگام نگارش 
د كه خدا اگر موضوع اين بود، پس براي اين جنگجوي جوان ين زخوب بود كه به ياد داشته باش. عيسي فدا كند

با اين حال ايمان او با بكشند،  تيموتائوستوانستند  ها مي حتي اگر انسان. بخشد تنها كسي است كه هم را زندگي مي
  .خيزاند به شخصي بود كه مردگان را برمي

او در پيش . او الگوي عالي اعتراف نيكو بود. شود اين مسئوليت در حضور مسيح عيسي سپرده مي اينكهدوم 
دهنده در حضور  اي باشد به تمام سخنان و اعمال نجات گرچه شايد اين اشاره. يالطس اعتراف نيكو نمودپنطيوس پ

از اين جهت من متولد «: 37:18 اشته باشد به سخن او در يوحناهم به طور خاص اشاره د دوالي روحي، اما شاي
اين » .شنود ستي است سخن مرا ميشدم و به جهت اين در جهان آمدم تا به راستي شهادت دهم، و هركه از را

  .الگويي در شهادت دادن به راستي بود تيموتائوسشهادت محكم و استوار براي 
اي است به  بر اين باورند كه اين عبارت اشارهبرخي . مسئول بود كه اين وصيت را حفظ كند تيموتائوس 14:6

ن تمام مسئوليتي است كه پولس در اين رساله گويند مقصود حفظ كرد ديگران مي. جنگ نيكويي كه در باال ذكر شد
خدا كه در كالم خدا عطا شده است، برخي ديگر اين توصيه را پيغام انجيل، يا مكاشفة . سپرده است تيموتائوسبه 
  .دانيم كه اين مسئوليت، حفظ كردن راستي ايمان مسيحي است ما مي. دانند مي

بايد در حفظ كردن اين وصيت، بايد  تيموتائوس. تا به وصيتربط دارد  تيموتائوسداغ و مالمت به  عبارت بي
  .مالمت باشد شهادتي را حفظ كند كه به داغ بوده و بي
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وفاداري به . رخ داده است اندار در حضور ايمان دائماًبينيم كه ظهور خداوند عيسي مسيح  ما در عهد جديد مي
ها به هنگام بازگشت مسيح برروي  عوض، اين پاداشدر . مسيح در اين دنيا در داوري مسيح پاداش خواهد يافت

زمين و برقراري پادشاهي او ظاهر خواهند شد و در آن هنگام پيامدهاي وفاداري و خيانت به طور واضح روشن 
  .خواهد شد
عدي اين آيه و آيةب مرجع ضماير در توانند به طور قطع بگويند كه آيا محققين كتاب مقدس هنوز نمي 15:6

به عيسي خداوند اشاره دارد، زيرا او در  15به هر حال به نظر آية  .است يا خداوند عيسي مسيحاي پدر خد
به طور خاص  16از سويي ديگر به نظر آية . رباب ناميده شده استالا  رب و با اطمينان شاه شاهان 17:14مكاشفه 

  .به خداي پدر اشاره دارد
نگامي كه خداوند عيسي مسيح را براي سلطنت به زمين ه: چنين است 15در هر صورت، به نظر معناي آية 

ظاهر او نشان خواهد كرد چه كسي ملك . ها در خواهند يافت كه او متبارك و قاد روحيد است بازگردد، تمام انسان
اما روزي . چنين نوشت كه خداوند عيسي مطرود است و هنوز هم تيموتائوسدر آن هنگام پولس به . حقيقي است
كنند و او ارباب تمام كساني  كه بر همه مبرهن خواهد شد كه او شاه تمام كساني است كه سلطنت ميخواهد آمد 

  .كنند است كه همچون ارباب حكومت مي
  .متبارك نه تنها به معناي كسي است كه شايستگي پرستش را دارد، بلكه كسي كه در خود كمال بركت را دارد

 يعني. ت و فناناپذير استدرخواهند يافت تنها خدا اليموها  انسانظاهر شدن مسيح، همچنين به هنگام  16: 6
داران  ، و ايمانا عطا شدهفناناپذيري فرشتگان امري است كه به آنه. استفناناپذير  او تنها كسي است كه ذاتاً اينكه

، اما تنها خدا در )54:15 تيانقرناول  ؛53:15 تيانقرناول (هايي خواهند يافت كه فناناپذير است  به هنگام قيامت بدن
  .ذات خود فناناپذير است

است كه گرد  مقصود جالل روشن و نوراني. خوانيم خدا در نوري است كه نزديك آن نتوان شد سپس مي
تنها كساني كه در . وضعيت انسان در مقابل اين جالل و شكوه محو خواهد شد. تخت خدا را احاطه كرده است

  .آسيبي ببينند به خدا نزديك شوند اينكهتوانند بدون  اند مي كامل شدهمحبوب پذيرفته شده و در مسيح 
ها  ، انسانعتيقدر عهد . شود كه انسان او را ببيند يا بتواند او را ببيند ذات واجب الوجود خدا مانع از آن مي

خدا كامالً خود  اما در عهد جديد. ناميده شده است (Theophany) ظهور الهيكردند كه  تجليات خدا را مشاهده مي
  .را در شخص پسر محبوب خود، عيسي مسيح خداوند مكشوف ساخت

  . توان ديد با اين حال، اين موضوع هنوز هم صحت دارد كه خدا را به چشم نمي
را با اين اداي احترام پايان  تيموتائوسهاي  اكرام و قدرت تا ابداآلباد تنها سزاوار اوست، و پولس مسئوليت

  .دهد مي
در اينجا او به . سخن گفتولس در آيات قبل به تفصيل در مورد كساني كه طمع ثروت دارند پ 17:6

آنها . اين وسوسة ثروتمندان است. امر فرمايد كه بلند پروازي نكنندبايد به آنها  تيموتائوسپردازد،  دولتمندان مي
ثروت بسيار داشتن . اين صحت ندارد مسلماً. نگرند و نافرهيختگان مي فرهنگان درآمد جامعه را همچون بي كمقشر 
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در حالي كه ثروت در شريعت نشاني از لطف . در عهد عتيق نشان بركت خدا بود اما در عهد جديد چنين نيست
  .جديد بركت بسيار رنج است  الهي بود، در دورة

در حالي كه . ورد و بپردارد كه بال در بياثروت اين قابليت را د. اميد ببندنددولتمندان نبايد به ثروت ناپايدار 
  .آورد اما حقيقت اين است كه تنها كالم خدا در اين دنيا اطمينان ميآورد،  ت بسيار در ظاهر امنيت ميثرو

كند،  براي تمتع به ما عطا ميچيز را دولتمندانه همه  شوند به خداي زنده كه از اين رو دولتمندان ترغيب مي
در . ثروت اين است كه دشوار است آن را داشت اما به آن توكل نكرد هاي ترين دام يكي از بزرگ. توكل كنند

اين انكاركننده اين حقيقت است كه خدا تنها كسي است كه همه چيز را . پرستي است بت يحقيقت اين نوع
دا گويد خ كند، بلكه تنها مي اين عبارت اخير زندگي مجلل را محكوم نمي. كند دولتمندانه براي تمتع به ما عطا مي

  . تواند چنين چيزي ايجاد كند منشأ شادي حقيقي است و ماديات نمي
. ظران بر آن هستندابلكه آنها ن ،خودشان نيستشود كه ثروتي كه دارند از آن  به مسيحيان يادآوري مي 18:6

 د ازآنها باي. آنها مسئول هستند كه از آن براي جالل خدا و براي سعادت برادران و خواهران خود سود جويند
  .را سهيم كننددستي در آن فقيران و نيازمندان  ثروت براي انجام اعمال صالحه استفاده كرده و با گشاده

، با يتواني انجام ده، با تمام وسايلي كه در اختيار دار هركار خوبي كه مي«: قاعده زندگي جان و سلي اين بود
تواني، به تمام مردم، تا هنگامي كه  ر هر زماني كه ميتواني، د تواني، در هر مكاني كه مي هايي كه مي تمام روش

  ».تواني مي
دستي اين است كه او بايد اين آمادگي را داشته باشد كه هر جا كه خدا نشان داد از آن  مقصود از گشاده

  .استفاده كند
به كار گيريم در اين زندگي  را اي ثروت و ماديات توانيم به گونه اين آيه مؤكد اين حقيقت است كه مي 19:6

به كار بنديم،  دانداز خود را در كار خدمت خداون توانيم اكنون پس مي. كه پاداش جاوداني خود را به دست آوريم
با اين كار به حيات جاوداني كه حيات واقعي است . تا با اين كار براي خود اساس نيكو به جهت عالم آينده بنهيم

  .يابيم دست مي
شود از آن چيزي كه به او سپرده شده  او ترغيب مي. رسيم مي تيموتائوسي پولس به حال به توصيه پايان 20:6

در اينجا مقصود جان . هاي راستين ايمان مسيحي است مقصود آموزهاحتماالً . است محافظت به عمل آورد
ك، به حقيقت مانند پول سپرده شده در بان. حقيقت انجيل فيض خدا استيا نجات او نيست، بلكه  تيموتائوس
  ».آسيبي به آن برسد اينكهكامل، جامع و بدون «حفاظت نمايد،  آن سپرده شد تا از تيموتائوس

هاي حرام يا وراجي  گويي بيهوده. هاي حرام و از مباحثات معرفت دروغ اجتناب نمايد گويي او بايد از بيهوه
  .سخن گفتن در مورد اموري كه مفيد نيستند يعني كردن

رسيدند اما  با تعاليم بسياري مواجه خواهد شد كه در ظاهر حقيقت به نظر مي تيموتائوسدانست كه  پولس مي
  : نويسد مي (Moule)اسقف مول . در حقيقت مخالف مكاشفه مسيحي هستند
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دار معمولي  ي يك ايمانوسرا هدايت خواهند نمود تا به فرا كردند شاگردان خود زمان پولس ادعا مي هاي گنوسي«
، از بردگي ا چنين معرفتيوجودي را در خواهند يافت، و ب به سوي يك حلقة برتر كه در آنجا اسرار گام بردارند،
  ».نهند زادي در دنياي روح گام ميآيافته، با  ماده رهايي
  .كرد بايد از تمام اين چيزها دوري مي تيموتائوس

. يمنك مشاهده مي »مسيحي دانش«هاي دروغيني همچون  مصداق اين عقيده را امروزه پيش از هر چيز در فرقه
اما به دروغ چنين   فت حقيقي را داشته باشيم،عركند كه در شخصيت مسيحي باشيم و نيز م اين مكتب ادعا مي

  !دانشاين نه مسيحيت است نه . ناميده شده است
در حقيقت،  .شود كاربرد دارد همچنين اين آيه در مورد انواع علوم طبيعي كه امروزه در مدارس ما تدريس مي

هيچ يافتة علمي درستي با كتاب مقدس تضا ندارد، زيرا اسرار علم توسط همان كسي در جهان قرار داده شد كه 
جز  اما بسياري از حقايق به اصطالح علمي در حقيقت چيز ينيستند. كتاب مقدس را نوشت، يعني خود خدا

  .اد است بايد رد شوداي كه با كتاب مقدس در تض هيضهر فر. هاي اثبات نشده تئوري
اين آيات پاياني . اند پولس پي برده بود كه مسيحيان با اين تعاليم غلط به بيراهه رفته و منحرف گشته 21:6

انگارد، بر ما  گرايي، خردگرايي، مدرنيسم، ليبراليسم و هر اسم ديگري كه مسيح را ناديده مي خطرات بزرگ نخبه
  .سازد روشن مي

تواند قوم او را  زيرا تنها فيض خدا است كه ميپولس است،  نگارش »هاي ويژگي«عا از اين د. فيض با تو باد
  آمين .حفظ نمايد »ها ها و تنگي سختي«در 

 


