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  ت شبانیرساال

  

  مقدمه

رساالت شبانی سهم مهمی در تاریخ کلیساي مسیحی دارند و بیش ار بقیه رساالت در فهرست کتب قانونی «

اي به صورت نصایح عملی و  هاي این رساالت در نواي ملتماسانه اند. خواسته عهد جدید مورد اطمینان بوده

چه از لحاظ شخصی و چه از لحاظ جمعی جمالت الهیاتی آمده است که ثابت شده براي مسیحیان 

  »نهایت با ارزش هستند. بی

  )Donald Guthrie(دونالد گوتري  -

  

  »رساالت شبانی«الف) مفهوم عبارت 

انـد. ایـن    نامگـذاري شـده  » رساالت شبانی« به عنوانمیالدي، اول و دوم تیموتائوس و تیطس  1700از سال 

  باشد و این بستگی به طریقۀ درك این عبارت دارد. تشبیه ممکن است گمراه کننده یا کمک کننده

ها شامل نصایحی عملی بر اینکه چگونه باید از گوسـفندان   اگر این اسم به ما این مفهموم را برساند که این نامه

توان گفت که هدفش را به خوبی با این عبارت رسانیده است. بهر حال اگر ایـن نظریـه    خداوند محافظت نمود، می

اند، محترماً نه باید بگوییم کـه    ا ایجاد کند که تیموتائوس و فلیمون کشیشان کلیساهاي افسس و کریت بودهرا در م

هاي مقـدس غیـر    مقدس شامل نوشته تر ترجمه گینگ جیمز کتاب هاي قدیمی نسخهاید.  شما با این اسم گمراه شده

  ت.الهامی در پایان دوم تیموتائوس این اضافه غیر الهامی وجود داش

رساله دوم به تیموتائوس، که اولین اسقف کلیساي افسسیان بوده و از روم نوشته شده است وقتـی کـه پـولس    

  رفت. براي دومین بار به حضور نرون می

  در پایان تیطس نیز این توضیح آمده بود:

  این رساله به تیطس، اسقف کلیساي کرتیان و از نیکاپولیس مکادونیه نگاشته شده است.

توانست به تعصـب مـتهم شـده باشـد      که خودش یک کشیش است به سختی می )Albert Barnes(ارتز آلبرت ب

  وقتی که اینگونه تفسیر کرد:  

هیچ شاهدي وجود ندارد که بر طبق آن ما بدانیم تیطس اولین اسقف کلیسا در آنجا بوده است یا اینکـه اولـین   «

شوند. براستی، مدرکی تأئیدکننـده   مقدس به او تعلیم داده میهاي  کسی در آنجا باشد که الگوهایی اسقفی در نوشته

  ».نویسد تا آنچه که شروع شده است کامل کند بر رد این وجود دارد و آن خود پولس است که به تیطس می

شود یـا   هیچ مدرکی وجود ندارد که بر طبق آن تیطس اسقف بوده باشد، اگر چه از رساله این طور احساس می

  که او شبان بوده باشد.   حتی ممکن است

اند کامالً عاري از اقتدار و پر از مشکل هستند و زمان زیادي  هاي مقدس اضافه شده هایی که به نوشته این نوشته

هـاي   باشند بلکه تفاسیر و نوشـته  هاي الهامی نمی گذرد. اینها بخشی از نوشته از حذف شدن آنها از کتاب مقدس می
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هاي مقدس جـاودانی بسـازند. ایـن     کنند که اشتباهات خود را بجاي نوشته نسانها سعی میباشند، و دائواً ا بشري می

هـاي   اند یکی در افسس و دیگري در کریت، بیشـتر بـر پایـه آن نوشـته     نظریه که تیموتائوس و تیطس، اسقف بوده

توان یافت و اگر این  میاشاسی است تا این که بر پایه خود رساالت باشد. براستی، هیچ مدرکی از این رساالت ن بی

شـدند هـیچ انسـانی کـه عهـد جدیـد        اند برداشته می هاي الهامی مقدس اضافه شده هاي اضافه که به نویسنده نوشته

  زیست کند هرگز چنین مفاهیمی از این رساالت برداشت نخواهد کرد.

د. ولی اشـتباهاتی کـه در   هاي جدیدتر عهد جدید برداشته شدن هاي اضافی باالخره از نسخه خوشبختانه، نوشته

  اذهان بوجود آوردند به سختی پاك شدند.

شدند تا به آنها سرکش کنند و ایمانداران را راهنمـایی   تیموتائوس و تیطس توسط پولس به کلیساها فرستاده می

  کرده، تعلیم دهند و بر ضد معلمین کذبه هشدار دهند.

ایـن سـه نامـه از همـان دوره بوسـیله همـان شخصـی        مقدس موافق هستند کـه   همۀ محققین کتاب آنجا کهاز 

  پذیریم. شده است، ما نیز اعتبار و نام نویسندگان آنها را می نوشته

  

  ب) نویسنده این رساالت

این حقیقت را که پولس نویسـنده ایـن رسـاالت اسـت رد کـرد،       )Schmidt، وقتی که اشمیت (1804تا سال 

  ها اساساً نوشته رسول بزرگ، پولس هستند. بودند که این نامه ایمانان قبول کرده تمامی کلیسا و حتی بی

و بعضـی   روهـا  علی بودن بزنند. اکثر میانهاز آن زمان به تا حال معمول شده است که به این کتابها بر چسب ج

ربـوط  که در این رساالت مهمترین تعالیم ماند. از آنجا  ب اصلی مشکل داشتهکت به عنواندیگر با پذیرفتن این کتب 

هاي مهم دیگر وجود دارد ـ شامل هشدارهایی بـر ضـد بـدعتها و بیـدایمانی در       به چگونگی رهبري کلیسا و آموزه

کنیم که ضرورت دارد جزئیات بیشتري راجع به اعتبار این رساالت مطرح کنیم تـا   روزهاي پایانی ـ ما احساس می 

  رساالت دیگر البته به جز دوم پطرس.

  

  شواهد خارجی ج)

ك داخلی براي رساالت شبانی بسیار قوي است. در حقیقت، اگر این تنها مدرك براي پذیرش یا رد کـردن  ندر

  سئوال پیروز خواهند شد. رساالت باشد، بدون هیچ

آیرینوس اولین نویسنده مشهوري است که از این رساالت مستقیماً نقل قول کـرده اسـت. ترتولیـان و کلمنـت     

ا هـا ر  اند چنانچه کانون موراتوري نیز. پدران اولیه نیز به نظر این نامه پولس نسبت دادهیه این رساالت را به راسکند

  منت روم.رپ و کلااند به عنوان مثال پولیک شناخته می

مارسیون این کتابها را در کانون خود بر طبق ترتولیان قرار نداد. این ظاهراً یک رأي واقعی به ضد اصالت متون 

اسـت   اي بود که پولس بر ضد آنها در ایـن رسـاالت نوشـته    منشأ رهبران فرقه ناست. مارسیورساالت شبانی نبوده 

  عرفانی (به مقدمه کولسیان توجه کنید). فرقهیعنی پیروان 
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 20 :6؛ 3 :4؛ 8 :1متونی که در واقع خصوصاً ضد یهودیان زیاد آنها را دوست نداشتند شامل اول تیموتـائوس 

  شوند. می 17 ،16 :3و دوم تیموتائوس

  

  داخلی شواهد د)

تقریباً همۀ حمالتی که بر ضد نوشته شدن رساالت شبانی توسط پولس به عمل آمده است بر پایـه مـدارك بـه    

  باشد. ها می تظاهر ضد و نقیض در بین خود نامه

ایـن   به گفته بعضی سه مدرك اصلی اینها هستند: تاریخی، کلیسایی و زبان شناسی. ما بطور خالصه هر کدام از

  دهیم. سه مسئله را بررسی کرده و توضیح می

توان آنها را با کتاب اعمـال رسـوالن یـا     مسئله تاریخی. بسیاري از وقایع و انسانها در این کتاب هستند که نمی

آگاهی ما از خدمت پولس از رساالت دیگر تطبیق داد. تنها واگذاشتن تروفیموس در مرینی توسط پولس در ملیتـی  

  غذ پوستی او در تروآس با مسافرتهاي آشناي او سازگار نیستند. و ردا و کا

باشد. بله، این درست است که ایـن عوامـل بـا کتـاب اعمـال رسـوالن        این بحث آسانی براي تکذیب کردن می

کند که پولس منتظر آزاد شدن بـود   عنوان می 25 :1باشند؛ ولی نیازي به این سازگاري ندارمد. فیلیپیان  سازگار نمی

اي را براي مدت چند سال خـدمت کـرده    گوید که او قبل از دستگیري و زندانی شدنش عده و روایات مسیحی می

است. وقایع، دوستان و دشمنانی که در رساالت شبانی ار آنها نام برده شده است از دوره خدمت او در بین زندانیان 

  باشند. می

ا براي پولس بسیار دیر بوده است ـ قـرن دوم. اگـر چـه     مسئله کلیسایی ـ گفته شده است که سازماندهی کلیس 

درست است که مشایخ، اسقفان و شماسان در رساالت شبانی عناوینشان ذکر شده اسـت واي هـیچ مـدرکی بـراي     

اي کـه زودتـر از    ، رسـاله 1 :1اثبات هرگونه سلطه خواهی اسقفان در قرن دوم وجود نـدارد. در حقیقـت، فیلیپیـان   

دهد و نـه یـک اسـقف کـه در کلیسـا       ته شده است، جمعی از اسقفان را در یک کلیسا نشان میرساالت شبانی نوش

باشـد. همچنـین،    حکمرانی کند یا حتی نشان دهنده وجود شورایی از کشیشان و اسقفان در کلیساهایی متعدد نمـی 

شد با تالشـهاي مثبـت   عنوان مشایخ و اسقفان در مورد تیموتائوس و تیطس بکار رفته است که از قرن دوم شروع 

  اند.  ایگناتیوس ثابت شده که عناوینی مثل کشیشان در کلیساي اولیه وجود نداشته

تـرین   تعلیم اساسی رهبران کلیسا واضحاً بر پایه دوران رسوالن است و نه قرن دوم. مسئله زبـان شـناس، قـوي   

و رساالت دیگر پولس است. بعضی از حمله به این رساالت بر پایه تفاوت در سبک نگارش و کلمات این رساالت 

ها جدیـداً   شوند و بسیاري از کلماتی که در این نامه کلمات مورد عالقه پولس عبارت نختص او در انجا یافت نمی

توانسـته ایـن    % کلمات جدید). گفتار شناسی آماري ثابت کرده است که پولس نمی36اند ( توسط وي استفاده شده

  اند را نیز با همین نتایج منفی رد کرده است). مین روش اشعاري که بوسیله شکسپیر نوشتهها را نوشته باشد (ه نامه

خوب است بدانیم که مسائلی عمالً در اینجا دارند. در واقع اکثراً مشکالت بر سر الهیات رساالت نیستند بلکـه  

ال در روزهـاي پایـانی دوران   هاي تعلیمی پولس که براي بعضی تا خوشایند هستند و بهر ح تعصباتی بر ضد آموزه
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رسوالن کسانی که رساالت شبانی را مورد حمله قرار دادند دقیقاً همان محققـین هسـتند کـه اصـرار دارنـد پـولس       

  باشد.  ها نمی نگارنده این نامه

هاي یک انسان سالخورده و رو به موت هسـتند کـه سـفرهاي     باشیم این نامه اوالً، مهم است که به خاطر داشته

یی زیادي انجام داده و دوستان جدید بسیاري پیدا کـرده و ایـن از زمـان آزادي او از زنـدان بـوده اسـت (دوم       دریا

تیموتائوس در حینی زندانی شدن او براي بار دوم در روم نوشته شده است). چنانچه او در طی دوران مطالعه کرده، 

اسـت. ئومـاً مـا بایـد درك کنـیم کـه         او افزایش یافته اي آشنا شده است مسلماً دایره لغت سفر کرده و با مردم تازه

موضوع این رساالت چیست ـ اصول اخالقی، خادمین کلیسا و شبانان است ـ که بطور خود کا مسـتلزم اسـتفاده از     

شود. همچنین این رساالت براي استفاده منصفانه از روش گفتار شناسـی آمـاري خیلـی کوتـاه      کلمات جدیدي می

% از کلمات عهدجدید که در رساالت شبانی بکار رفته است در ترجمه یونانی عهـد عتیـق   80ود هستند. شاید حد

پـولس در یونـان خـدمت     آنجـا کـه  از «گوید:  اش می در مقدمه )Guthrie((هفتاد تنان) یافت شوند. چنانچه کوتري 

ند. بطور خالصه، این کلماتی که کرد، مسلم است که او عهدعتیق را به همان زبان یونانی مثل اصل عبرانی آن بدا می

دهد قسمتی از کلمات بازشناخته او هستند. پدران کلیسایی که نسخه یونانی را  پولس در اینجا مورد استفاده قرار می

زبان روزمره خود قبول دارند هیچ مشکلی با پولس بودن رساالت شبانی ندارند. (این حقیقت که بعضی با  به عنوان

مشکل دارند براي این است که عبرانیان همه چیـز را از دیـدگاه احسـاس دیـده و بـه سـبک       نویسنده بودن پولس 

  سازند.) نویسنده مربوط می

نظریات مورد قبـوا ایمانـدارن راسـت     وقتی کهاگر همۀ جوابها را در این بحث کنار هم قرار دهیم و خصوصاً 

توانیم با وجدانی راحت بپذیریم که او به  دهیم می کنار هم قرار دین قدیم و جهان امروز را در مورد رساالت شبانی

دست خود این رساالت را نگاشته است. در حقیقت، متون این چنین کـه وابسـته بـه علـم اخـالق هسـتند متـونی        

) که از طریـق  17 ،16 :3دیندارانه و پرهیزکارانه هستند. اینها در واقع کالم الهام شده خدا هستند (دوم تیموتائوس

  اند. جمع آوري و نگاشته شده پولس رسول

  

  رساالت شبانی موضوعزمینه و  سپ )ه

دانـیم. بهتـرین    صراحتاً باید بگوییم که ما زیاد از دوره زندگی پولس که در این رساالت آمده باشد چیزي نمـی 

د و آنانی کـه  شون ها یافت می اي او را که در این نامه توانیم انجام دهیم این است که جمالت زندگینامه کاري که می

  خیلی عاري از جزئیات هستند در کنار هم قرار دهیم.

شـوند. ایـن امـر بـه مـا       ها تکرار مـی  کلمات و محتواي بسیاري در این رساله وجود دارند که دائماً در این نامه

رفـت در ذهـنش چـه چیزهـایی      دهد راجع به اینکه پولس رسول در خدمتش همینطور کـه پـیش مـی    بصیرتی می

  ته است.گذاش می



 5

یکی از خطرات شبانی بر آموزه بـدن مفطـم یـک مسـیحی      به عنوانایمان یکی از کلمات کلیدي است. پولس 

رسـانند را توصـیف کـرده     کند. او رفتارهاي گوناگونی که انسانها از طریق ایمان انجام داده یا به انجام مـی  تأکید می

  است.

  ).19 :1ائوساند (اول تیموت بعضی مر ایمان را شکسته کستی شده .1

 ).1 :4گردند (اول تیموتائوس بعضی از ایمان بر می .2

 ).8 :5بعضی منکر ایمان هستند (اول تیموتائوس .3

 ).12 :5اند (اول تیموتائوس بعضی ایمان نخست را بر طرف کرده .4

 ).10 :6اند (اول تیموتائوس بعضی از ایمان گمراه گشته .5

 ).21 :6اند (اول تیموتائوس بعضی از ایمان منحرف گشته .6

عیبی در اینجا یعنی درست یا راست دین. این کلمه یعنی  عیبی مربوط هستند. بی واضحاً این عبارت به آموزه بی

سالم. این کلمه از ریشه سالمت گرفته شده است. البته در اینجا یک سالمت روحانی است. بـه ایـن آیـات توجـه     

اول ). آمــوزه صــحیح (1 :2؛ 9 :1س؛ تــیط3 :4سدوم تیموتــائو؛ 10 :1اول تیموتــائوسعیبــی ( زه بــیکنیــد: آمــو

). کـالم صـحیح   2 :2؛13 :1س). ایمـان صـحیح (تـیط   13 :1دوم تیموتـائوس ). سـخنان صـحیح (  3 :6تیموتائوس

  بار در این آیات بکار رفته است: 6 ). کلمه ضمیر8 :2س(تیط

  2 :4؛ 9 :3؛ 19 ،5 :1اول تیموتائوس

  3 :1دوم تیموتائوس

  15 :1تیطس

کننــد ـ اول   عیــب بــودن بـر یــک آمـوزه تأکیــد مـی    دلیلـی عملــی بــر اثبـات عــدم بـی    عنــوان بـه دینــان  بـی 

ایمانان بیـرون   (فقط از سوي بی 5 :3؛ دوم تیموتائوس11 ،6 ،5 ،3 :6؛ 4 :5؛ 8 ،7 :4؛ 16 :3؛ 10 ،2 :2تیموتائوس

  .12 :2؛ 1 :1؛ تیطس12 :3کشیده شده است)؛ 

مستلزمات شایسته رفتار یک مسیحی به ایـن همکـاران    به عنوانپولس  رو بودن یا سنگین و متین بودن که میانه

  .12 ، 4،6 ،2 :2؛ 8 :1س؛ تیط11 ،2 :3؛ دوم تیموتائوس8 ،6 :5؛ 15 ،9 :2نویسد ـ اول تیموتائوس جوانش می

  کند توجه کنیم: ما باید چیزهاي نیکوي بسیاري که پولس بیان می

  ).19 ،5 :1ضمیر صالح (اول تیموتائوس

  ).8 :1عت نیکوست (اول تیموتائوسشری

  ).18 :1جنگ نیکو (اول تیموتائوس

  ).3 :2دعا نیکوست (اول تیموتائوس

؛ 16 :1ستــیط  ؛17 :3؛ 21 :2؛ دوم تیموتــائوس25،8 ،10 :5؛ 1 :3؛ 10 :2اعمــال نیکــو (اول تیموتــائوس

  ).14 ،8 ،1 :3؛ 14 ،7 :2

  ).2 :3رفتار نیکو (اول تیموتائوس

  ).7 :3تیموتائوسشهادت نیکو (اول 
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  ).13 :3 کار نیکو (اول تیموتائوس

  ).4:4 همۀ مخلوقات نیکو هستند (اول تیموتائوس

  ).6 :4خادم نیکو (اول تیموتائوس

  ).4 :6تعلیم خوب (اول تیموتائوس

  ).4 :5خدا ترسی نیکوست (اول تیموتائوس

  ).7 :4؛ دوم تیموتائوس12 :6جنگ نیکو ایمان (اول تیموتائوس

  ).13 :6کو (اول تیموتائوساعتراف نی

  ).19 :6اساس نیکو (اول تیموتائوس

  ).8 :3؛ 3 :2س؛ تیط14:د1امانت نیکو (دوم تیموتائوس

  ).3 :2سرباز نیکو (دوم تیموتائوس

  )5 :2؛ 8 :1س؛ تیط3:3مردمان نیکو (دوم تیموتائوس

  ).10 :2سوفاداري نیکوست (تیط

شـود. بعضـی گمـان     آمورزیم در این رسـاالت یافـت مـی    میآخرین کلمۀ جالبی که ما راجع به عبارت جلجتا 

  برند که این امر انعکاس این حقیقت است که لوقاي طبیب آخرین همراه پولس در پایان زندگیش بوده است. می

عیب یعنی سالم و این نشان دهنده وضعیت کلماتی چون تعلیم کـالم، سـخن و ایمـان     ما االن بین کردیم که بی

  است. 

  گوید. داغ یعنی سوختن با یک وسیله داغ. ، پولس از ضمیر داغ سخن می2 :4موتائوس در اول تی

  ).4 :6عبارت مجادالت دیوانه یعنی یک نوع مرض و اشاره به بیماري ذهنی دارد (اول تیموتائوس

  قانقاریا ترجمه شده است. 17 :2تائوس آکله در دوم تیمو

تی است که بوسیله پولس در زمینه طب مورد اسـتفاده قـرار   ) آخرین عبار3 :4دوم تیموتائوس خارش گوشها (

  گیرد. می

  با این پیش زمینه، اجازه بدهید بر گردیم به اولین رساله پولس به تیموتائوس و آن را آیه به آیه بررسی کنیم.
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  مقدمه
ـ تا به عنوان نمای دهد ارائه میو رکی مستند از اقتدار اامد تیموتائوساین رساله براي « پـولس رسـول عمـل     ةدن

  »تیموتائوس است.نماید. بنابراین غالب متن این رساله در باب اعمال و زندگی شخصی خود 

  (D. Edmond tlibert) هیبرت دي. ادموند -

  

  ان کتب مقدسمیدر  منحصر به فردگاه یجاالف) 

کننـد   آن دسته از کسانی که کلیسا را از داشتن رساالت شبانی به عنوان رساالت اصیل پولس رسول محروم می

نیسـت، چـرا کـه ایـن رسـاله      » واژگان غیرپولسـی «ندان در چ آنها زنند. از نظر ما مشکل در واقع به ایمان لطمه می

سته از افراد را بی رساله پیش از هر چیز عقاید و تعالیم این دهاي مورد استفاده پولس است. سبک اد سرشار از واژه

  برد. زیر سؤال می

خواند آن را حقیقـی، زیبـا و داراي قـوت     اشته متن این رساله را میدهر کس که بدون چنین تصورات پیش پن

ن رساله این احسـاس  دانند به هنگام مطالعه ای یابد. در حقیقت کسانی که این رساله را از آن پولس نمی روحانی می

نظیـر تنیـده شـده     هاي اصیل پولس در تار و پود این کار به اصطالح بـی  گیرد که اجزاي نامه شکل می آنها قوي در

برخـی از  «نویسـد:   قرن گذشته، میاندیش فرانسوي  ، محقق شک(Ernest Renan)است! به عنوان مثال، ارنست رنان 

کننده برخـی   کند که جعل ناخودآگاه این فکر به ذهن شخص خطور می عبارات این رساالت آن قدر زیبا هستند که

  »را در نگارش جعلی خود به کار برده است. آنهاجات اصیل پولس را در دست داشته و  از نوشته

هـاي اصـیل    نوشـته «چقدر پذیرفتن این تعلیم تقریباً جهانی کلیساي اولیه ساده است که این مکتوبات ـ همه ـ   

  هستند!» پولس

یابیم. اینکـه مـرد    مکاشفات مهمی در مورد خدمات زنان، نظم کلیسا و مقامات کلیسایی می تیموتائوسدر اول 

  بسیار عالی خود پولس نشان داده شده است. ۀخدا چگونه باید زیست کند به وضوح در نمون

  

  نویسندهب) 

  راجعه نمائید.م تیموتائوساول  ةمربوط به نویسند ۀمبحث رساالت شبانی و مقال ۀبه مقدم

  

  تاریخ نگارشج) 

به همراه تیطس که اندکی پس از آن نوشته شده و  تیموتائوسنظر دارند که اول  کاران اتفاق تقریباً تمام محافظه

آینـد.   که پیش از مرگ پولس نوشته شده است، از اولین مکتوبـات در بـاب شـبانی بـه شـمار مـی       تیموتائوسدوم 

  نوشته شده است.احتماالً این رساله از یونان 

  

  موضوعزمینه و  سپد) 
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  بیان شده است:  15-14:3به وضوح در  تیموتائوس ۀرسال ۀدرون مای

به امید آنکه به زودي نزد تو آیم. لیکن اگر تأخیر اندازم، تا بدانی کـه چگونـه بایـد در    نویسم  این را به تو می«

  »ستی است.خدا رفتار کنی که کلیساي خداي حی و ستون و بنیاد را ۀخان

 تیموتـائوس گوید که براي رفتار کلیساي خدا معیـاري وجـود دارد و او آن را بـراي     پولس به سادگی تمام می

  نویسد تا او بتواند این معیار را درك نماید. می

دانـد کـه چـه     البتـه اگـر او نمـی   »! درست رفتار کن«کند فقط بگوئیم،  کافی نیست به کودکی که بدرفتاري می

این را به فرزنـد خـدا    تیموتائوسرود. ابتدا باید به او گفت که رفتار خوب کدام است. اول  او انتظار میرفتاري از 

  آموزد که چه رفتاري با کلیساي خدا داشته باشد.  می

سازد. باب دوم نشان  تر می هاي مختلف این رساله مفهومی که در باال ذکر شده را پررنگ به بابنگاهی اجمالی 

ر دعاي گروهی چه رفتاري باید داشت و نیز باید در مقابل نقش زنان در جماعت چگونه رفتار نمـود.  دهد که د می

گیرنـد را بیـان    کنند و یا رهبري جماعت را بر عهده می باب سوم شرایط کسانی که در جماعت مسئولیتی قبول می

 کند. زنان را مطرح می مسئولیت جماعت در قبال بیوه 5کند. باب  می

 

  تیموتائوس به اوللی رساله طرح ک

  )2-1:1( ها سالم .1

  )20-1:3سپارد ( می تیموتائوس. مسئولیتی که پولس به 2

  )11-1:3ن معلمان کذبه (مسئولیت در قبال خاموش ساختالف) 

  )17-12؛ 1شکرگزاري براي فیض حقیقی خدا (ب) 

  )20-1:18( تیموتائوساعالم مجدد مسئولیت پ) 

  )20-1:18تعالیمی در باب حیات کلیسا ( .3

  )7-2:1دعا ( ةدربارالف) 

  )15-2:8مردان و زنان ( ةدربارب) 

  )13-3:1مشایخ و شماسان ( ةدربارپ) 

  )16- 3:14رفتار در کلیسا ( ةدربارت) 

  )16-4:1ارتداد در کلیسا ( .4

  هشدار در مقابل ارتداد قریب الوقوعالف) 

  )16-4:6تعالیمی سازنده در راستاي مقابله با ارتداد قریب الوقوع (ب) 

  )16- 4:6تعالیمی خاص در مورد اقشار گوناگون ایمانداران ( .5

  )2-5:1هاي گوناگون سنی ( گروهالف) 

  )16-5:3زنان ( بیوهب) 

  )25-5:17کشیشان (پ) 
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  )2- 6:1غالمان و ارباان (ت) 

  )10- 6:3معلمان کذبه و دلبستگی به پول ( -6

 )21-6:11( تیموتائوسهاي پایانی  مسئولیت - 7

 

  تفسیر

 

  )2-1:1( . سالمها1

کند. رسول شخصی است که فرسـتاده شـده    را رسول عیسی مسیح معرفی میپولس پیش از هر چیز خود  1:1

گوید که خدا او را به کار خدمت انتخاب کرده است. پولس این رسـاله را   پولس در اینجا فقط می این رواست، از 

مـر  این موضوع خـود مبـین ایـن ا   ما خدا و مسیح عیسی خداوند که امید ما است نوشته بود.  ةدهند به حکم نجات

هـا او را بـر ایـن کـار      امرار معـاش برنگزیـده اسـت، و نـه انسـان      ۀاست که پولس خود خدمت را به عنوان وسیل

اند. او یک دعوت مشخص از خدا داشت تا بشارت داده، تعلیم دهد و رنج ببیند. در این آیـه، خـداي پـدر     گماشته

دهنده نامیده اسـت. امـا هـیچ تناقضـی      را نجاتما نامیده شده است. معموالً عهد جدید عیسی خداوند  ةدهند نجات

او پسـر خـود را   هـا اشـتیاق دارد،    ها است چرا که او براي نجـات انسـان   تمام انسان ةدهند وجود ندارد. خدا نجات

حیـات ابـدي   پذیرنـد   فرستاد تا کار نجات را به انجام رساند، و او به تمام کسانی که با ایمان عیسی خداوند را مـی 

دهنده مسیح است چرا که او بر روي صلیب رفت و کاري که الزم بود را انجام داد تـا   ر حقیقت نجاتبخشد. د می

  خدا به عدالت خود گناهکاران خدانشناس را نجات دهد.

مسـیح  «است:  1:27یان سکول ةخداوند عیسی مسیح در اینجا امبد ما نامیده شده است. این موضوع تداعی کنند

شـود. در   نها امید ما در رسیدن به آسمان تنها در شخص و کار خداونـد عیسـی یافـت مـی    ت» در شما، و امید جالل

شود تنها به خاطر ارتباط ما با عیسی مسیح به ما تعلق  حقیقت، تمام آینده روشنی که در کالم خدا به روي ما باز می

  گیرد. می

او حیات مـا اسـت. اینکـه     3:4یان سمسیح سالمتی است، و در کول 2:14همچنین توجه نمایید که در افسسیان 

و اینکه مسیح حیات ما است، مشکل قدرت کند؛  مسیح سالمتی ما است، مشکل گناهکاران ما در گذشته را حل می

  کند. کند؛ و اینکه مسیح امید ما است، مشکل رهایی ما در آینده را حل می ما در زمان حال را حل می

که در اینجا فرزند حقیقـی پـولس در ایمـان (در قلمـرو ایمـان)       است، کسی تیموتائوسمخاطب این نامه  2:1

توسط پـولس، و احتمـاالً بـه هنگـام دیـدار او او از لسـتره        تیموتائوساست. این موضوع بیانگر این مهم است که 

پـولس  پیش از دیـدار اول   تیموتائوس) نجات یافته است. اما برداشت کلی از اعمال این است که 26-16:6(اعمال 

) در این مورد عبـارت فرزنـد حقیقـی در ایمـان بـدین معنـی اسـت کـه         2-16:1لستره ایمان آورده بود (اعمال  از

او از فرزندان حقیقی پولس بود زیرا همان همان رفتارهاي روحانی و اخالقی پولس را در خود داشت؛  تیموتائوس

  کرد. رفتار پولس را منعکس می
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خصـی اسـت، و خوشـابحال    خادم جوان مسیحی که رهبرش چنـین ش خوشا بحال «گوید:  می (Stock)استاك 

  »بارش پر است از چنین فرزندان حقیقی. ي که کولها رهبر مسیحی

س و دوم ، تـیط تیموتائوس اول و دومهستند. در » فیض و سالمتی«معموالً تحیات آغازین رساالت عهد جدید 

تی. تمام این رساالت خطـاب بـه اشـخاص نوشـته     تر شده است: فیض، رحم و سالم یوحنا این تحیت اندکی وسیع

  افزودن واژه رحم (رحمت) است. ةاند و نه کلیساها و این خود توجیه کنند شده

باشد. رحمت از حفاظت و  است که براي حیات و خدمت مسیحی ضروري می فیض به معناي تمام منابع الهی

ي ا تی به معناي آرامش درونـی گوید. سالم سخن می مراقب دلسوزانه خدا نسبت به کسانی که چندان استوار نیستند

این سه برکت از جانب خداي پدر و خداوند ما مسیح عیسـی نـازل   است که حاصل توکل کردن به خداوند است. 

شـمارد. عبـارت    پولس او را با پدر برابر مـی شود. الوهیت مسیح نیز در این آیه در لفافه بیان شده است چرا که  می

بیسـت و چهـار بـار در    » دهنـده  نجات« ةکند. در حالی که واژ مسیح بر خداوندي مسیح تأکید می خداوند ما عیسی

بار آمده است. ماباید قـادر باشـیم ایـن آمـار و ارقـام را در زنـدگی        522» خداوند«عهد جدید تکرار شده اما واژه 

  شخصی خود بکار گیریم.

  

  )20-1:3سپارد ( می تیموتائوس. مسئولیتی که پولس به 2

  )11-1:3مسئولیت در قبال خاموش ساختن معلمان کذبه (الف) 

از  تیموتـائوس رسد که احتماالً پس از اولین زنـدانی شـدن پـولس در روم، او بـه همـراه       چنین به نظر می 3:1

گفت براي مدتی در افس بماند. و کالم خدا  تیموتائوسهنگامی که پولس عازم مکادونیه بود، به افسس دیدن کرد. 

گویا پولس از مکادونیه بـه قـرنس در جنـوب سـفر     تعلیم داده و ایمانداران را از وجود معلمان کذبه آگاه سازد.  را

همانگونـه کـه   «گویـد:   چنین می 3 ۀنوشت. پولس در آی تیموتائوسنمود، و احتماالً از همان شهر این نامه را براي 

البته نبایـد از ایـن آیـه    » گویم که چنین کن. ، اکنون نیز میبمان سقبالً هنگامی که عازم مکادونیه بودم گفتم در افس

به سمت شبانی کلیساس افس منصوب شده بود. این عبارت چنین چیزي را بـه   تیموتائوسچنین برداشت کرد که 

 هـایی کـه بـا ایمـان     گوید، بلکه، او مأموریتی موقتی در آنجا داشت، و برخی از افراد را از تعلیم دادن آمـوزه  ما نمی

عمـده تعـالیم مـورد بحـث در اینجـا       کـرد.  بیافزاینـد منـع مـی    آنهـا داشتند به مسیحی تضاد بودند و یا اینکه قصد 

د از زیر بار این مشکالت بگریزد اما پولس بـه  شو وسوسه می تیموتائوسگرایی و ناسیتیزم هستند. هر چند  شریعت

  گوید که در آنجا بماند. او می

هاي نامتنـاهی آنـان توجـه نکنـد. مطمئنـاً       ها و نسب نامه شود که به افسانه ب میترغی تیموتائوسهمچنین  4: 1

هایی که در میـان   ها درا ینجا امري است محال. برخی این عقاید را با افسانه نامه نسبها و  دریافتن مقصود از افسانه

هـا و   اشاراتی هستند به افسـانه  آنهادانند. دیگران بر این باورند که  برخی از معلمان یهودي شایع شده بود مرتبط می

هـاي   هاي دروغین امروزه نیز چنین اسـت. داسـتان   هاي این فرقه جالب است که بدانیم ویژگیها.  هاي ناستیک نسل

نامـه از جایگـاه بسـیار     تخیلی بسیاري در مورد مؤسسان مذاهب دروغین شایع شده است و در مورد مونیسم نسب
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  مهمی برخوردار است.

آن تعمیر الهی را که در ایمـان   آنهاکند.  ارزشی تنها سؤال و تردید در اذهان افراد ایجاد می ضوعات بیچنین مو

نجات توسط خدا طراحی شده است، که نه شک و نـه مباحثـات را در    ۀکنند. تمام نقش گیرد را ایجاد نمی شکل می

ین افـراد در جماعـت افـس نبایـد توجـه خـود را       اکند.  ها ایمان ایجاد می انگیزاند، بلکه در قلب انسان ذهن بر می

حقایق عظیم ایمان مسیحی ها سازند، بلکه باید خود را وقف  نامه ها و نسب ارزش همچون افسانه معطوف مفاهیم بی

  کند و نه تردید. ها به همراه داشته و ایمان در دل شخص خلق می سازند، که برکتی براي انسان

ین آیه این است که مقصود از محکم، شریعت موسـی و یـا ده فرمـان نیسـت،     شاید مهمترین موضوع در ا 5 :1

گویـد کـه هـدف یـا مسـئولیتی کـه بـه         بیان شده است. این موضوع پـولس مـی   4و  3بلکه مسئولیتی که در آیات 

ریـا.   سپرد، این نیست که راست دینی ایجاد کند بلکه محبت از دل پـاك و ضـمیر صـالح و ایمـان بـی      تیموتائوس

  شوند. شود این چیزها نیز به دنبال آن ظاهر می اره هنگامی که انجیل فیص خدا بشارت داده میهمو

بدون تردید محبت شامل محبت به خدا، و ایمانداران و به طور کل به دنیا است. این مبحـث بایـد از دل پـاك    

د. ایـن مبحبـت بایـد    شـو  بجوشد. اگر درون شخصی ناپاك باشد، به ندرت محبت حقیقی مسیحی از آن جاري می

این مبحث باید ها عاري باشد. سرانجام،  حاصل ضمیر صالح باشد، یعنی ضمیري که از تخلف بر علیه خدا و انسان

  ریا باشد، یعنی ایمانی که نقابی بر چهره ندارد. ماحصل ایمان بی

ها  هیچگاه ماحصل افسانه هاآنکند به همراه ندارند، و مسلماً  تعالیم غلط هیچگاه چنین ثمراتی که پولس ذکر می

کند، و  ریا ایجاد می این تعلیم فیض خدا است که دلی پاك، ضمیر صالح و ایمان بیپایان نیستند!  هاي بی نامه و نسب

  شوند. ها خود به محبت منتج می این

یامدهایی بـه  به عبارتی آیا این تعلیم چنین پگذارد،  سنگ محکی براي تمام تعالیم حقیقی در مقابل ما می 5 ۀآی

  همراه دارد؟

عبـارت   ریـا.  اند، به عبارتی، از قلبی پاك، یک ضمیر صالح و ایمانی بـی  برخی از این چیزها منحرف گشته 6: 1

انـد.   اند و یا اینکه هـدف را گـم کـرده    گیري کرده به اشتباه هدف آنهاتواند به این معنا باشد که  اند یا می توجه نموده

کردند به ایـن چیزهـا    نجا مفهوم اول نیست. بحث بر سر این نیست که این افراد سعی میبدون تردید مقصود در ای

 آنهـا  ۀاند. موعظ گویی توجه نموده به بیهوده آنهادر نتیجه این چیزها را هدف خود قرار داده بودند.  آنهابرسند؛ و نه 

  ها را مقدس سازد.  توانست انسان هدف بود؛ نمی بی

نوشـت، ایـن    را مـی  تیموتـائوس کند. هنگامی کـه او اول   برخی استفاده می ةاز واژرراً پولس در این رساله مک

» بعضـی « ةبینـیم کـه واژ   رسیم، می می تیموتائوسدوم  ۀمعمالن کذبه در کلیسا در اقلیت بودند. هنگامی که به رسال

تر شده بود و گویا اقلیت  وسیع قدرت تغییر کرده بود. انحراف بسیار ۀوزندیگر چندان جایگاه بارزي در متن ندارد. 

  به اکثریت تبدیل شده بود.

در آمیخـتن یهودیـت و   گرایی بودند که در صـدد   قبلی بدان اشاره شد، یهودي ۀمعمالن دروغینی که در آی 7:1

اصـرار   آنهـا کنـد.   گفتند که ایمان بـه مسـیح بـراي نجـات کفایـت نمـی       می آنهامسیحیت، شریعت و فیض بودند. 

بـر ایـن بـاور بودنـد کـه       آنهـا که مردان باید ختنه شوند و در دیگر امور شریعت موسی را نگاه دارند. ورزیدند  می
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  زندگی ایماندار است. ةشریعت قاعد

این تعلیم غلط همواره در تاریخ کلیسا حضور داشته است و این آفتی اسـت کـه امـروزه نیـز در بـه انحـراف       

گوید گرچه ایمان به مسیح براي نجـات   روزي این تعلیم به ما میکشاندن مسحیت بسیار موفق بوده است. شکل ام

اما شخص باید تعمید یابد، به عضویت کلیسا در آید، یا شریعت را نگاه دارد، یا توجه نماید، یا ده یـک  الزم است، 

ا تعلـیم  گرایـی مـدرن ر   آن دسته از کسانی کـه ایـن شـریعت   بدهد، یا برخی از این قبیل اعمال نیکو را انجام دهد. 

 آنهـا شود بدون اعمال و شـریعت.   اند که نجات با ایمان به مسیح مسیر می دهند از درك این موضوع ناکام مانده می

شـود،   هیچ انسانی با انجام این اعمال نیکـو مسـیحی نمـی   اند که عمل صالح پیامد نجات است و نه علت.  در نیافته

زندگی  ةبینند که مسیح، و نه شریعت، قاعد نمی آنهاو مسیحی است. دهد چون ا بلکه او این اعمال نیکو را انجام می

تواند بدون اینکه زیر لعنت باشـد زیـر شـریعت     از درك این موضوع غافل هستند که انسان نمی آنهادار است.  ایمان

آنجایی که  کند و از قرار گیرد. شریعت تمام کسانی را که نتوانند احکام مقدس آن را بجا آورند به مرگ محکوم می

هستند. اما مسـیح ایمانـداران را از   هیچ انسانی قادر نیست شریعت را به طور کامل بجا آورد. همه به مرگ محکوم 

  لعنت شریعت رهانید چرا که او براي ما لعنت شد.

فهمند و نه آنچـه کـه    گویند را می شریعت نه آنچه خود می ةگوید که این معلمان خود خواند پولس رسول می

هدف از اعطـاي   آنها توانستند به طور عاقالنه از شریعت سخن بگویند زیرا نمی آنهادهند.  مورد تأکید قرار می خود

  شریعت و یا ارتباط میان ایماندار و شریعت را در نیافته بودند.

شـریعت مقـدس اسـت و حکـم     «گوید که شریعت به خودي خود شکلی ندارد.  واضح میپولس به طور  8:1

). اما شریعت باید برحسب شریعت به کار گرفته شود. هیچگـاه شـریعت بـه    7:12 یانروم» (ل و نیکومقدس و عاد

 ة). اسـتفاد 3:11؛ 2:16،21طیـان  غال 3:20 یـان ؛ روم13:39اي براي نجات اعطـا شـده اسـت (اعمـال      عنوان وسیله

ـ  ه کـار گرفـت. آن نبایـد    برحسب شریعت از شریعت این است که آن را براي محکومیت گناه در موعظه و تعلیم ب

  اي براي نجات و یا قانون زندگی تلقی شود. وسیله

ما بایـد، مـا نـداریم، مـا     «دهد:  خاطرنشان ساخته است که شریعت به ما سه درس می (Guy King)گاي کینگ 

ـ دهد،  هنگامی که شریعت کار خود را در زندگی گناهکار انجام می». توانیم نمی زد سپس آن شخص آماده است تا ن

دهنـد شـریعت بـراي نجـات یـا       کسانی که تعلیم می» اي خداوند، با فیض خود مرا نجات بده!«خدا فریاد برآورد: 

مجـازاتش مـرگ   گویند اگر شخصی مسیحی شریعت را زیر پا بگـذارد،   می آنها تقدیس ضروري است ثبات ندارد.

  ت چیزي نیست جز اندرز نیکو.کند. شریعت بدون مجازا نیست. این موضوع اقتدار شریعت را ثابت نمی

شود. اگر شخصی عادل است، دیگر به شریعت نیازي ندارد. در مـورد   شریعت به جهت عادل موضوع نمی 9:1

یابد، دیگر نیازي نیست که براي یک زنـدگی   شخص مسیحی نیز چنین است. هنگامی که او با فیض خدا نجات می

سـازد، بلکـه محبـت بـه      نیست که زندگی مسیحی را مقدس مـی مقدس زیر ده فرمان قرار گیرد. ترس از مجازات 

  جلبت جان خود را نهاد.دهنده که در راه ما بر روي  نجات

پردازد. بسیاري از مفسران کتاب مقدس خاطرنشان  عطا شد می آنها پولس به توصیف افرادي که شریعت براي

جود دارد. ده فرما به دو بخش تقسیم شده اسـت:  اند که میان این توصیف و خود ده فرمان ارتباط تناتنگی و ساخته
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انسان نسبت به خدا است (الهی)، در حالی که شش فرمان دیگر در مورد مسئولیت  ۀچهار فرمان اول در مورد وظیف

عبارات بعدي به نظردر مورد قسمت اول ده فرمان است: براي سرکشان و طاغیـان  در قبال همسایه است (عدالت). 

اهکاران و ناپاکان و حرامکاران .... عبارت قاتالن مردم با فرمان ششم مرتبط اسـت: قتـل مکـن. در    دینان و گن و بی

  اند. اینجا مقصود از قاتالن مردم، قاتالن است، و نه کسانی که برحسب اتفاق و ناخواسته دیگران را کشته

هـا بـا فرمـان هـم      است. ایـن نا همجنس خواهان و همجنس بازان  ةکنند هاي زانیان و لواط توصیف واژه 10:1

گویـان و قسـم دروغ    دروغ» دزدي مکـن «مردم دزدان با فرمان هشتم مرتبط اسـت:   ةواژ». زنا مکن«مرتبط هستند: 

  ».خود شهادت دروغ مده ۀبر همسای«خوران با فرمان نهم مرتبط هستند: 

ـ    مسـتقیماً بـا  » و براي هر عمل دیدرگی که برخالف تعلیم صحیح باشـد «عبارت آخر  اط فرمـان دهـم در ارتب

  کند. را خالصه می آنها ي به تمام فرامین است و در واقعا نیستند. بلکه به نظر بازنگري

بسیار دشوار است که به طور قطع بگوییم این آیه با مطالب آیات قبل مرتبط باشـد. شـاید مقصـود ایـن      11:1

یا شاید بدین معنا باشـد کـه پـولس آنچـه در     ذکر شد برحسب انجیل است و  10 ۀعمیقی که در آی ةباشد که آموز

در مورد شریعت گفته است همه کامالً مطابق با انجیلـی اسـت کـه او بشـارت داده اسـت و یـا شـاید         10-8آیات 

در مورد معلمان کذبه گفته است بر طبق پیغام انجیل اسـت. در   10-3پولس در آیات مقصود این باشد که هر آنچه 

جیل پرجالل است، اما تأکید در اینجا بر ایـن حقیقـت قـرار دارد کـه انجیـل بـه طـرز        حالی که درست است که ان

گوید که چگونه همان خـدایی   کند. انجیل به ما می الفظی پرجالل) خدا را بیان می تحت ۀاي جالل (ترجم العاده فوق

ن چیـزي کـه   که قدوس، عادل و منصف است از سویی دیگر خداي فیض، رحمت و محبت نیز است. محبت او آ

  یابند. پذیرند حیات جاودانی می کند؛ حال کسانی که خداوند عیسی را می کند را فراهم می میقدوسیت او ایجاب 

این انجیلی است که به پولس رسول سپرده شده بود. کانون توجه آن خداوند عیسی مسیح جالل یافته است و 

  داوند نیز است.دهنده بلکه خ گوید که او نه تنها نجات ها می به انسان

  

  )17-12؛ 1شکرگزاري براي فیض حقیقی خدا ( ب)

اي که در صدد تحمیل شریعت بر ایمانـداران افـس بودنـد سـخن      پولس در عبارات قبل از معلمان کذبه12: 1

آرود. ایمان او نیز ماحصل نگاه داشتن شریعت نبود، بلکه فیض خـدا،   گفت. حال او ایمان آوردن خود را به یاد می

مشـروع از   ةخـود پـولس در اسـتفاد    ۀبه نظر تجربـ  17-12س مرد عادلی نبود بلکه سر دسته گناهکاران، آیات پول

  اي براي محکومیت گناه. کشد. شریعت براي او راه نجات نبود، بلکه وسیله شریعت را به تصویر می

تأکید بر این نیسـت کـه    پردازد. پیش از هر چیز او به شکرگزاري از عیسی مسیح به خاطر فیض پرتوان او می

توانست  پولس طرسوسی براي خداوند چه کرد بلکه بر آن چیزي که خداوند براي او انجام داد، پولس هیچگاه نمی

فراموش کند که خداوند عیسی نه تنها او را نجات داد بلکـه او را امـین شـمرد، او را بـه خـدمت خـود گماشـت.        

د نشان دهد. بلکه، شرایط دشوار آن گناهکاري همچون سـوس را  توانست چنین فیضی از خو شریعت هیچگاه نمی

  کرد. به مرگ محکوم می
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گوید که پولس قبل از محکومیت خود ده فرمان زیر را زیر پا گذاشته بود.  این آیه به طور واضح به ما می 13:1

اي  ، عیسی سـخنان شـریرانه  اآنه گو بود. او در مورد مسیحیان و رهبر گوید که سابقاً او کفرگو و مضر و سقط او می

جدید تهدیدي بـراي یهودیـت    ۀکرد این فرق رساند زیرا گمان می گفت. او به عنوان مضر مسیحیان را به قتل می می

آوري انجـام   هاي خود بر علیه مسیحیان خشونت اعمـال کـرده و اعمـال شـرم     او براي انجام نقشه رود. به شمار می

گـو یـک سـیر صـعودي      کفرگو، مضـر و سـقط   ةان واضح نیست، اما در سه واژداد. گرچه در متن انگلیسی چند می

شکنجه و آزار دیگران بـه   ةدهند گناه دوم نشانتوان مشاهده نمود. گناه اول تنها با سخن سر و کار دارد.  شرارت می

  خاطر اعتقادات مذهبی آنان است. گناه سوم مفهوم قساوت و بدرفتاري را در خود دارد.

ایمـانی   در جهالـت در بـی   آنهـا  حم یافت. او مجازاتی را که مستحق او بود را متحمل نشد زیرا کهاما پولس ر

کند. از آنجایی کـه مـذهب اجـداد او     برد که خدا را خدمت می کرد. او به هنگام جفا رساندن بر مسیحیان گمان می

ایمان مسیحی برخالف یهود عهد عتیـق   داد، او به این نتیجه رسیده بود که پرستش خداي حقیقی را به او تعلیم می

  او با تمام غیرت و توان خود در صدد بود با کشتن مسیحیان خد ارا تکریم نماید.است. 

دهد  بسیاري بر این باورند که غیرت و اشتیاق و صداقت براي خدا بسیار مهم هستند. اما پولس به ما نشان می

کند. هرچـه بیشـتر    باه است غیرت او اشتباهات او را بیشتر میکه غیرت کافی نیست. در حقیقت اگر، مردي در اشت

  رساند! غیرت داشته باشد، بیشتر زیان می

نهایت دید که سـزاوار آن   پولس نه تنها از مجازاتی که سزاوار آن بود گریخت (رحمت)، بلکه محبتی بی 14:1

  )5:20 یانر شد (رومت نبود (فیض). هر جا که گناه او زیادتر شد، فیض خدا نیز بسیار افزون

بـا ایمـان و   : «تکه فیض خداوند بیهود بر پولس قرار نگرفته بود در این عبارت کامالً مشهود اسـ این حقیقت 

فیضی که بر پولس قرار گرفته بود با ایمان و محبتی که در مسیح عیسـی اسـت،   ». محبتی که در مسیح عیسی است

گونه که فیض از سوي خداوند است، ایمان و محبت هـم از   ه هماناین عبارت بدان معنا است کهمراه بود. مسلماً 

خدا نه تنها از سـوي  تر خواهد شد که پی ببریم فیض  گیرد. اما هنگامی این موضوع براي ما روشن او سرچشمه می

و پاسـخ  پولس رد نشد، بلکه او با توکل بر خداوند عیسی و با محبت به این مبارك که قبالً از او تنفر بود به فیض ا

  گفت.

در رساالت شبان است. این سخن امین است زیرا کالم خداسـت،  » سخنان امین«این اولین سخن امین از  15:1

چـون و چـرا ایـن عبـارت را بـاور       بیتوانند با اعتمادي  ها می تواند اشتباه کند و نه دروغ بگوید. انسان او که نه می

نابخردانه است. این حقیقت الیق قبول تام است زیرا در مورد همه  نمایند. در حقیقت، باور نداشتن آن غیرمعقول و

  آورد. نجات را براي همه به ارمغان می ۀکند، و هدی کاربرد دارد، آنچه که خدا براي همه انجام داده را بیان می

و مسیح عیسی تأکیدي است بر الوهیت خداوندمان. کسی که از آسمان به زمین آمد ابتـدا خـدا (مسـیح) بـود     

دهنده در عبارت به این دنیا آمد مشخص است بیت لحم آغاز وجود او نبود. او  سپس انسان (عیسی). از لیت نجات

تـاریخ بـر ایـن    از ازل با خداي پدر ساکن بود، اما همچون انسانی براي مأموریت خاصی پا به این جهان گذاشت. 

هـاي   گناهکاران را نجات بخشد. او نیامـد تـا انسـان    تاهد. چرا او آمد؟  حقیقت که او به این جهان آمد شهادت می

دارند نجات  خوب را نجات بخشد (گرچه انسان خوبی هم نبود!) و نه آنانی را که شریعت را به طور کامل نگاه می
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  بخشد (گرچه کسی نبود که شریعت را به طور کامل نگاه دارد!)

گوینـد کـه او    بریم. مذاهب دروغین به انسـان مـی   یاینجا ما به عمق تفاوت میان مسیحیت و دیگر تعالیم پی م

  تواند کاري انجام دهد تا رضایت خدا را جلب کند. می

گوید که او گناهکار است، او گم شده است، قادر نیست خود را نجـات بخشـد، و تنهـا راه     انجیل به انسان می

م شریعتی که پـولس در آیـات قبـل    رسیدن به بهشت براي او عمل نیابتی خداوند عیسی بر روي صلیب است. تعلی

یعنی اینکه او خود گوید،  دهد. شریعت آن چیزي را که انسان انتظار دارد را به وي می نفس را پرورش میشرح داد 

کند که تمام جالل کار نجات یابد تنها به مسیح داده شود، و  تواند به نجات خویش نائل شود. اما انجیل تأکید می می

  بخشد. کند جز گناه کردن، و تنها خداوند عیسی نجات می نمیاینکه انسان کاري 

ترین گناهکار است، یا برخی آن را چنین ترجمه  روح خدا پولس را به جایی هدایت نمود که پی برد او بزرگ

گرفـت.   گناهکاران نبود، پس مطمئناً او در ردیف اول قرار مـی ترین  اگر او بزرگ». پیشکسوت گناهکاران«اند:  کرده

گیـرد نسـبت    بند و باري سبقت مـی  پرستی و یا بی به انسانی که در بت» ترین گناهکار بزرگ«وجه نمایید که عنوان ت

راست دین یهودي پرورش یافته است! گنـاه او   ةشود، بلکه به انسان بسیار مذهبی، کسی که در یک خانواد داده نمی

نپـذیرفتن پسـر خـدا    پـذیرفت.   یسـی مسـیح را نمـی   تعلیمی بود؛ او کالم خدا در مورد شخصیت و کار خداونـد ع 

  ترین گناه است. بزرگ

تـرین   بلکـه هسـتم. روحـانی   » بودم«هستم ـ نه   آنها ترین گوید که من بزرگ همچنین باید توجه نمود که او می

  کنند. مقدسین کسانی هستند که گناهکار بودن خود را هیچگاه فراموش نمی

نامد. سپس  می» کهترین رسوالن«م نوشته شده است)، پولس خود را  578 (که حدود سال 9:10در اول قرنتیان 

حـال در   نامـد.  می» مقدیس ۀکمتر از کمترین هم«خود را م نوشته شده است)  60(که حدود سال  8:3در افسسیان 

ي از ا نامـد. اینجـا مـا خالصـه     ترین گناهکـار مـی   که چند سال بعد نوشته شد، خود را بزرگ 10:1 تیموتائوساول 

  پیشرفت پولس در فروتنی مسیحی را شاهد هستیم.

گـویی  ». هسـتم  آنها که من اولین«چنین است » هستم آنها ترین که من بزرگ«از عبارت  (Darby)داربی  ۀترجم

رسد که او بدترین گناهکاري است که تا کنون زندگی کرده، اما او اولین گناهکار از امت اسـرائیل   چنین به نظر می

او طفـل سـقط شـده بـود     اي از ایمان آوردن است اسرائیل در آینده است.  بیانی دیگر، ایمان آوردن او سایهبود. به 

مسـتقیم از   ۀگونه که او با مکاشف )، چرا که او پیش از قوم خود اسرائیل تولد تازه یافت همان8:10تیموتائوس  اول(

مصیبت عظیم چنین نجات بیابند، بـه   ةئیل نیز در دوربقیت اسراآسمان و جدایی از دخالت انسان ایمان آورد، شاید 

  شود. تأیید می 16 ۀدر آی» نمونه«و » اول«هاي  رسد که این تفسیر با واژه نظر می

دهد که چرا پولس رحمت یافت. چنین شد تا او حلـم عیسـی مسـیح در او ظـاهر شـود.       این نشان می 16:11

گونه کـه   سازد. همان ناپذیر خداوند را ظاهر می کنون فیض خستگیاما اترین گناهکار بود،  درست است که او بزرگ

ترین اعمـال   محبت الهی است که وراي خشن ةزنده و ظاهرکنند ۀاو نمون«گفته است،  (William Kelly)ویلیام کلی 

  »آورد. ثبات را از پاي در می شود، و حلم الهی که خصومت بی وقفه و بی ظاهر می

اي  چاپی است. ایمان آوردن پولس نیز نمونه ۀاولین نمون ۀصنعت چاپ، نمونه به منزلپولس یک نمونه بود. در 
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  )26:11 یانجهیون ظاهر خواهد شد (روماي از  از ایمان اسرائیل خواهد بود، هنگامی که نجات دهنده

 نهـا آ تر بدین معناست که ناامیدي جایی نـدارد، مهـم نیسـت کـه چقـدر شـریر باشـند.        این آیه در مفهوم کلی

نیـز   آنهـا  تـرین گناهکـار را نجـات داده اسـت،     توانند خود را چنین تسلی دهند که از آنجایی که خداوند بزرگ می

  با ایمان آوردن به او وارث حیات جاودانی خواهند بود. آنها توانند با توجه به فیض و رحمت بیابند. می

دهد. دشـوار   فیض، ناگهان این سرود حمد را سر میخدا با او در  ةالعاد پولس با اندیشیدن به رفتار خارق 17:1

بتوان دریافت که مخاطب او در اینجا خداي پدر است یا خداوند عیسی. عبارت پادشاه سرمدي در اینجا به نظر بـه  

). با این حال به نظـر  16:19 شفهنامیده شده است (مکا» اه شاهان، رب االربابش«خداوند عیسی اشاره دارد زیرا او 

عیسی با چشمان انسانی قابل رؤیت بود. این حقیقـت  نادیده به پدر اشاره داشته باشد، چرا که خداوند  ةواژ سد‹ می

هاي الوهیت در اینجا مدنظر اسـت خـود مبـین برابـري      توانیم تشیخیص دهیم که کدام یک از شخصیت که ما نمی

  است. آنها مطلق

ماهیت فسادناپذیر وفناناپـذیر   ةدهند  ه است. این خود نشانپادشاه سرمدي در اینجا باقی (فناناپذیر) نامیده شد

هایی از خدا را دید، و خداوند عیسی خـدا را بـه شـکلی     است. ماهیت خدا نادیده است. انسان در عهد عتیق جلوه

قابل رؤیت بر ما آشکار ساخت، اما این حقیقت همواره به قوت خود باقی است که خدا براي چشمان انسان قابـل  

تحلیل آخر اینکه، تمام حکمت از سوي خدا سرچشـمه  نیست. سپس خداي حکیم وحید را پیش رو داریم.  رؤیت

  .)5:1 قوبگیرد (یع می

  

  )20-1:18( تیموتائوساعالم مجدد مسئولیت  پ)

 3تردیدي نیست وصیتی که در اینجا از آن سخن به میان آمده است، مسئولیتی است که پولس در آیـات   18:1

را  تیموتـائوس سپرده است، اینکه معلمان دروغین را توبیخ نماید، پولس براي اینکه فرزند خود  وتائوستیمبه  5و 

  کند. ترغیب نماید شرایطی که او را به خدمت مسیحی هدایت کرد را به او یادآوري می

الً قـب هایی که سابقاً بر تـو شـد، ایـن اسـت کـه هنگـامی کـه پـولس          به نظر مقصود از عبارت برحسب نبوت

در خدمت  تیموتائوسي از میان کلیسا برخاسته بود و اعالن کرده بود که باید ا را مالقات کرده بود، نبی تیموتائوس

و یافـت،   خداوند به کار گرفته شود. نبی سخنگوي خدا بود و در مورد برخی از اعمال خاص از خدا مکاشفاتی می

جوان با سخنان نبوتی براي خدمت جدا شده بود و نقش  ائوستیموتگذاشت.  این مکاشفات را با کلیسا در میان می

شد که دلسرد شـده و یـا در کـار خداونـد      او به عنوان خادم عیسی مسیح آشکار شده بود. اگر او وسوسه می ةآیند

  شد. آورد و بدین سان براي جنگ نیکوي ایمان برانگیخته می ها را به یاد می ناامید شود، باید این نبوت

در این نبرد باید ایمان و ضمیر صالح را نگاه دارد. تنها کافی نیست که از نظر تعلیمی ایمـان مسـیحی   او  19:1

  درستی داشته باشد، ممکن است شخص بسیار راست دین باشد، اما ضمیر صالح نداشته باشد.

  نویسد: می (Hamilton Smith)هامیلتون اسمیت 

هاي  مشغله ۀیابند، باید آگاه باشند که مبادا در بحبوح خاصی میآن دسته از افرادي که در انظار همگان عطاي «
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نادیده ها راز زندگی در خدا ترسی را در حضور خدا  هاي همیشگی و خدمات عمومی در میان انسان دائمی، بشارت

چیـزي  دهد که ممکن است با بالغت و شیوایی بسیار موعظه نماییم، اما  انگارند. آیا کتاب مقدس به ما هشدار نمی

خواهـد داشـت، زنـدگی در    آورد، و در روز واپسـین پـاداش درخشـانی     آن چیزي که براي خدا ثمـر مـی  نباشیم؟ 

  شود. خداترسی است که از آن خدمات حقیقی جاري می

در ایمـان دچـار شکسـته     این روبرخی از افراد در روزگار پولس ضمیر صالح را از خود دور کرده بودند و از 

نمـاي خـود را بـه درون دریـا      اند که قطب به دریانورد احمقی تشبیه شده آنها ) شده بودند.کشتی (کشتی شکستگی

  اندازد. می

هایی که دچار کشتی شکستگی ایمان شده بدوند ایمانداران حقیقی بودند، اما ضـمیر صـالح را حفـظ نکـرده     آن

اي پر  با پرچمی افراشته و محموله بودند. زندگی مسیحی آنان همچون کشتی مجللی عازم دریا شد، اما بجاي اینکه

  ها برخوردند و غرق شدند و براي خود شرمندگی به بار آوردند. به صخره آنها به بندر باز گردند،

ذکـر   4:4و  17:2 تیموتـائوس  دومکسـانی هسـتند کـه در     نس و اسـکندر همـا  ئودانیم که هیمینا ما نمی 20:1

ضـمیر صـالح را تـرك     آنهـا  دانیم این است کـه  که می تنها چیزينیم. دا کفر آنان چیزي نمی هویتو نیز از  اند شده

بلکـه همچنـین بـراي    تند. به نظر در عهد جدید کفر گفتن همیشه به معناي اهانت به خـدا نیسـت.   فو کفر گ نموده

د بـراي  توان آمیز بر علیه دگیر ایمانداران نیز به کار رفته است. همچنین می توصیف ایراد سخنان شرارت بار و فحش

با شکسته شدن کشتی ایمانشان  آنها به کار رفته باشد. تردیدي نیست که آنها توصیف زندگی این افراد و نیز سخنان

  اند دیگران به طریق حقیقت اهانت کنند، و بدینسان زندگی آن تبدیل شده به کفر همیشه زنده. باعث شده

 ت که از مسیر اصلی منحرف شده و ضمیر صالحتجربه آنان همچون یک تراژدي مسیحیان درخشان و مؤثر اس

  را سرکوب نموده است. آنها

اي  گوید که او این مردان را به شیطان سپرده است. برخی از محققـان در ایـن عبـارات اشـاره     پولس رسول می

اخراج  اند که پولس این دو شخص را از کلیساي محلی چنین برداشت کرده آنها اند. کوچک به اخراج از کلیسا یافته

با خداوند و قوم او شود. مشکل این دیدگاه این است که اخـراج  کرد، تا این عمل باعث توبه و احیا مشارکت آنان 

کنـد، بلکـه بـه     پولسس فرد زناکار را اخراج نمی 5در اقرتیان کلیساي محلی بود و نه یک رسول.  ةاز کلیسا بر عهد

  کند چنین کاري بکنند. قرنتیان توصیهم ي

مهم دیگر از این عبارت این است که سپردن به شیطان قدرتی بود که تنها به رسوالن عطـا شـده بـود و    تفسیر 

امروزه دیگر کسی چنین قدرتی ندارد چون دیگر رسولی نداریم. بر طبق این دیدگاه، رسوالن قـدرت داشـتند فـرد    

بمیرد، به مانند حنانیا و سـفیره (اعمـال   هاي جسمی شود، و یا در نهایت  گناهکار را به شیطان بسپارند تا دچار رنج

گیرد ـ تا تأدیـت شـده دیگـر کفـر نگوینـد.        ). پر واضح است که در اینجا انضباط به قصد احیا صورت می1:5-11

  مسأله بر سر لعنت کردن نیست بلکه تنبیه آن افراد.
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  )20-1:18تعالیمی در باب حیات کلیسا (. 3

  )7-2:1دعا ( ةدربارالف) 

در مورد معلمان کذبه را به پایان رسانید و اکنون به موضـوع   تیموتائوسر مورد اولین مسئولیت پولس بحث د

جمعـی اسـت. گرچـه چیـزي در آن      نظر دارند که این عبارت در مورد دعاي دسته پردازد. معموالً همه اتفاق دعا می

  نیست که آن را از زندگی خصوصی روحانی شخص متمایز سازد.

ع مردم هم یک افتخار است و هم یک وظیفه. این تنها یک افتخار براي ماست که همگام با دعا براي جمی 1:2

ماست، زیرا ما نسبت به همه این دین را داریم کـه خبـر خـوش     ۀخدا به همنوعان خود بیاندیشیم. و نیز این وظیف

  برسانیم. آنها نجات را به گوش

اها، مناجات و شکرها. تمایز سه دعـاي اول کمـی دشـوار    برد ـ صلوات، دع  پولس چهار جنبه از دعا را نام می

ها) به مفهوم امروزي همان درخواست صـمیمانه اسـت، امـا در اینجـا مفهـوم فراتـر از        صلوات (درخواستاست. 

بسیار عام است، که  ةاي که در اینجا دعا ترجمه شده است یک واژ تقاضایی خاص براي نیازهاي خاص است. واژه

آن دسـته از   ةکننـد  هـا) توصـیف   شـود. مناجـات (شـفاعت    یـک شـدن بـه خـدا را شـامل مـی      مختلـف نزد اشکال 

آن شکل از دعا است که ما  ةکنند کنیم. شکرها توصیف ما براي دیگران نزد خدا مطرح میهایی است که  درخواست

  سازیم. کنیم و قلب خود را از سپاس از او لبریز می فیض و محبت خداوندمان را در آن بازگو می

کنیم که ما به هنگام دعا کردن براي جمیع مردم، باید فروتن، شـکرگزار،   ما این آیه را با این عبارت خالصه می

  بین و سپاسگزار باشیم. خوش

ها باید در دعاهاي ما از جایگاه  اند. این در اینجا به طور خاص پادشاهان و جمیع صاحبان منصب ذکر شده 2:2

کند کـه حاکمـان حاضـر از سـوي خـدا منصـوب        ر جایی دیگر به ما یادآوري میخاصی برخوردار باشند. پولس د

  ).4:13 یانکنند (روم براي خیرت ما خدا را خدمت می آنها ) و1:13 یاناند (روم شده

 ةآوریم این موضوع در روزگار سلطنت نرون نوشته شده است. ایـن آیـه بـراي مـا جلـو      هنگامی که به یاد می

تی که توسط این حاکم شریر بر مسیحیان عارض شد این حقیقـت را تحـت تـأثیر قـرار     یابد. جفاي سخ خاصی می

دهـد کـه یـک مسـیحی بایـد بـه        نداد که مسیحیان باید براي سران حکومت خود دعا نمایند. عهد جدید تعلیم می

لیت در حکومت وي را به نااطاعتی وا دارد. در چنـین مـوردي مسـئو   حکومت وقت احترام بگذارد، مگر زمانی که 

اول اهمیت قرار دارد. شخص مسیحی نباید در طغیـان و سرکشـی بـر علیـه حکومـت شـرکت        ۀقبال خدا در درج

خدا است سر باز زند و سـپس بـدون هـیچ اعتراضـی تـن بـه       جوید. او تنها باید از پذیرش هر فرمانی که بر کالم 

  مجازات دهد.

ن است که با کمال دینداري و وقار، عمر خود را بسر گوید براي حاکمان خود دعا کنید ای علت اینکه پولس می

بریم. این به صالح ما است که حکومت وقت پایدار باشد و کشور از گزند انقالب، جنگ داخلی، شورش و هـرج  

  و مرج در امان باشد.

و  اینکه ما باید براي جمیع مردم دعا کنیم، چه پادشاهان و چه کسانی که بر مسـند قـدرت هسـتند، نیکـو     3:2
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مـا خـدا.    ةدهند ما خدا. این در خود نیکو است و پسندیده در حضور نجات ةپسندیده است در حضور نجات دهند

دعـا   ایـن رو ها است. از  خدا نجات تمام انسان ۀدهد بسیار مهم است. خواست عنوانی که پولس در اینجا به خدا می

  نه است.خدا در این زمی ةاراد ۀاشاع ۀکردن براي جمیع مردم به منزل

خواهـد جمیـع مـردم     شود. خدا مـی  خاطرنشان ساختیم در اینجا دوباره شرح داده می 3آنچه که ما در آیه  4:2

  براي جمیع مردم در هر جا دعا کنیم. این رو) از 9:3 سپطر؛ دوم 16:3حنا ؛ یو11:33 حزقیالنجات یابند (

اول آیه مبین این موضـوع اسـت کـه انسـان      ۀنیمکشد.  هاي الهی و انسانی نجات را به تصویر می این آیه جنبه

». من راه، راستی و حیات هسـتم «باید نجات یابد. فعل در اینجا مجهول است؛ انسان باید نزد او بیاید، او که گفت: 

  انسانی است. ۀاین جنب

جمیـع  خواهد که  دهد. گرچه خدا می باید خاطرنشان ساخت که این آیه تعلیم نجات جهانشمول را تعلیم نمی

اسـرائیل سـی و    خدا در ابتدا ایـن نبـود کـه بنـی     ةها نجات نخواهند یافت. اراد انسان ۀمردم نجایت یابند، لیکن هم

 آنها چنین کردند. او اجازه داد چنین شود، اما آن راه برکتی که او براي آنها هشت سال در بیابان سرگردان شوند؛ اما

  شد. در نظر گرفته بود محسوب نمی

اط این آیه با مطالب قبل کامالً روشن است. با اینحال، به نظر مفهـوم ایـن باشـد: خـدا واحـد اسـت؛       ارتب 5:2

شود باید خطاب به او ایراد شـود. او   ها دعا می ها است، و هنگامی که براي تمام انسان بنابراین، او خداي تمام انسان

یکـی از خـدایان بسـیار بـود، آنگـاه فقـط بـه        هـا اسـت. اگـر او     به عنوان خداي واحد خواستار نجات تمام انسان

  پرستندگان خود عالقه داشت.

تواند به خـدا   دوم اینکه، در میان خدا و انسان یک متوسطی است. در این صورت، انسان از طریق دیگري نمی

ار کند که در واقع بین دو نفر قـر  نزدیک شود. یک متوسط کسی است که به عنوان یک واسطه و یا میانجی عمل می

هـا نزدیـک    تواند از طریق مسیح که خود انسان است، به انسـان  کند. خدا می گرفته و با هر دو نفر ارتباط برقرار می

  شود.

کند. او بـراي   شناسد. این الوهیت عیسی خداوند را انکار نمی که عیسی مسیح باشد می پولس میانجی را انسانی

زل خدا بود، امـا در  ید هم خدا باشد و هم انسان. خداوند عیسی از ابای میان خدا و انسان باشد اینکه بتواند متوسط

لحم انسان شد. او معرف نسل بشر است. این حقیقت که او هم خدا است و هم انسان در نام عیسی  آخوري در بیت

کند، یعنـی مسـیحا. عیسـی نـامی اسـت کـه در        خدا معرفی می ةمسیح او را به عنوان مسح شدمسیح نمایان است. 

  جسم بر او نهاده شد.ت

گویند مریم باکره مبارك یا فرشتگان یا قدیسین میـانجی میـان    این آیه پاسخی مقتدر به این آموزه است که می

  خدا و انسان هستند. تنها یک میانجی وجود دارد، و نام او عیسی مسیح است.

پیغامی بود کـه در عهـد عتیـق بـه     کند. خداي واحد  پیغام عهد عتیق و عهد جدید را به اختصار بیان می 5 ۀآی

گونه که اسرائیل با پرستش  اسرائیل سپرده شد؛ یک متوسط پیغامی بود که در عهده جدید به کلیسا سپرده شد. همان

ها ـ مریم، قدیسـین، روحـانیون و     ها در مقابل مسئولیت خود ناکام ماند، کلیسا نیز با معرفی کردن دیگر میانجی بت

  سئولیت خود قصور ورزیده است.غیره ... در مقابل م
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ها نجات یابند، در اینجا این موضوع بـا ایـن حقیقـت کـه      انسان ۀخواهد هم تأکید بر این است که خدا می 6:2

گیرد. فدیه بهایی است که در قبال آزاد کردن  پررنگ تري به خود می ةعیسی مسیح خود را در راه هم فدا کرد جلو

نمائید که این فدیه براي همه است. این بدان معنا است که کار خداوند عیسی  شود. توجه شخص دیگر پرداخته می

یابند،  براي نجات تمام گناهکاران کافی است. مقصود در اینجا این نیست که همه نجات میبر روي صلیب جلجت 

  انسان نیز در آن شریک است. ةزیرا اراد

مـا   ۀمسیح یک مرگ نیابتی بوده است. او در راه هم دهد مرگ یکی از آیات بسیاري است که تعلیم میاین آیه 

پذیرند بحث دیگري است، اما این حقیقت همچنان بر قوت خود باقی اسـت کـه کـار     مرد. اینکه آیا همه این را می

  نجاتبخش مسیح براي همه ما کافی بود.

کند. همان  را ثابت میشهادتی در زمان معین بدین معنا سات که عمل نیابتی مسیح در طول زمان شهادت خود 

ها است راه نجات را براي همه مهیا سـاخته اسـت. و فرمـان داده کـه پیغـام       خدایی که خواستار نجات تمام انسان

نهایت خدا را براي نجات بشـر نشـان    ها مقرر شده است تا صبر بی تما اینانجیل حتی تا روزگار ما نیز تداوم یابد. 

  دهد.

گوید که او واعظ و رسول و معلـم   ها، می در باب اشتیاق خدا براي نجات انسان پولس به عنوان کالم آخر 7:2

دادنـد. پـولس    ها به مانند امروز، قسمت بیشتري از جمعیت جهان را تشکیل مـی  ها مقرر شده است. پس امت امت

  هاي غیریهود. براي قسمت کوچکی از نسل بشر فرستاده نشد بلکه براي امت

انجیـل   ةمنادي، یا نـدا دهنـد  الفظی به معناي  نامد، یک واعظ به طور تحت و معلم میاو خود را واعظ، رسول 

کنـد،   کند بلکـه کلیسـا تأسـیس مـی     تر است او نه تنها انجیل را موعظه می است. وظایف یک رسول تا حدي وسیع

وند عیسـی مسـیح   کند، و به عنوان کسی که از سوي خدا کلیساها را در اموري همچون نظم و انضباط راهنمایی می

گوید. یک معلم کالم خدا را به شکلی براي مـردم قابـل فهـم باشـد تشـریح       فرستاده شده است با اقتدار سخن می

  کند. می

هـا اسـت را    پولس براي اینکه بر سخن خود تأکید نماید با این عبارت ادعاي خود در مورد اینکـه معـام امـت   

تواند بیانگر روش صادقانه  می» در ایمان و راستی«عبارت » وغ نیگویم و در در مسیح راست می«نماید،  تصدیق می

محتـواي تعلـیم او باشـد. بـه بیـانی       ةکنند وي در خدمت تعلیم او باشد، اما احتماالً این عبارت توصیف ۀو وفاداران

  داد. ها را در اموري همچون ایمان و راستی تعلیم می دیگر، او امت

  

  )15-2:8مردان و زنان ( ةدربار ب)

شود، و اکنون توجه ما به سوي کسانی که باید قوم خـدا را در    حال موضوع دعاي جمعی از سر گرفته می 8:2

  شود. عبارت آغازین این مبحث بیانگر اشتیاق وافر پولس به این موضوع است. دعا هدایت نمایند جلب می

ترجمه کرد. یک واژه به معناي بشر بـه   را مردان آنها توان در زبان اصلی عهد جدید دو واژه وجود دارد که می

دوم به کار گرفته شده است.  ةزنان است. در اینجا واژطور کل است، در حالی که دیگري به معناي مردان در مقابل 
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تعلیم پولس در اینجا این است که دعا باید توسط مردان هدایت شود تا زنان و مقصود تمام مردان است و نه فقـط  

  مشایخ.

تواند بدین معنا باشد که هر شخص مسیحی باید در هر زمانی دعا کند مهم نیست که کجا  هر جا میعبارت در 

باشد. اما از آنجایی که به نظر موضوع بحث دعاي جمعی است، بهتر آن است که مقصود ایـن آیـه را چنـین تلقـی     

وند. مردان باید دعـا را هـدایت   ش کنیم که هرجا که گروهی از مسیحیان متشکل از زنان و مردان براي دعا جمع می

  کنند و نه زنان.

ها برافرازند. تأکید در اینجا  کنند باید داراي سه ویژگی باشند. اول از همه باید دست کسانی که در جمع دعا می

اي  ها در اینجا استعاره هاي او باید مقدس باشند. دست دستبیشتر بر زندگی شخص است و نه حالت فیزیکی وي. 

وش زندگی شخص. دوم اینکه او باید بدون غیظ باشد. این موضوع بیانگر تناقضی است که در این عمل است از ر

نهفته است، اینکه شخص از یک سو به خشم آید، و از سویی دیگر در جماعت محلی برخاسته و بـه نماینـدگی از   

تواند  بدون جدال باشد. مقصود می سخن گوید. سرانجام اینکه او بایداند با خدا  طرف کسانی که در آنجا جمع شده

تـوانیم ایـن    بـه آن ایمـان دارد. مـا مـی    دا به شنیدن دعاي آنان و پاسـخ دادن  خاین باشد که او به توانایی و اشتیاق 

محبت و سالمتی نسـبت  تقدس و پاکی درونی خود،  ةها را چنین خالصه نماییم که انسان باید منعکس کنند ویژگی

  ید ناپذیر نسبت به خدا باشد.به دیگران و ایمان ترد

هاي مردانی که باید دعاي جمعی را هدایت نمایند سخن گفته است،  قبل از ویژگی ۀپولس رسول که در آی 9:2

 آنهـا  گوید که پیش از هر چیز، او میپردازد.  هاي زنانی که به هنگام دعا در جماع حضور دارند می اکنون به ویژگی

 یا یوحناي دهان طالئی (John Chrysostom) یسستومباس مزین به حیا و پرهیز. ژان کرلباید خویشتن را بیارایند به 

  تر از آن یافت؛ دهد که به ندرت بتوان تعریفی کامل تعریفی از لباس مزین به حیا به دست می

هاي  یهپوشاند، و نه با آرا را به شایستگی و به طور کامل می آنها پس لباس مزین به حیا چیست؟ چنین لباسی«

هاي طالیی بـه خـدا نزدیـک     زائد؛ چرا که اولی شایسته است و دیگري نی. کدام، آیا شما با گیسوان آراسته و آرایه

اي گرانبهـا   اید؟ تا به یک مجلس عروسی؟ یا یک کارنـال؟ شـاید چنـین آرایـه     شوید؟ آیا به مجلس رقص آمده می

ایـد، بـراي طلبیـدن بخشـش بـراي       نیست. شما براي دعا آمده نیازي آنها مناسب باشند: اما در اینجا به هیچ یک از

  »براي استدعا نمودن از خداوند و.... به دور از چنین ریاکاري!گناهانتان، براي طلب بخشش براي تخلفاتتان، 

شـود اسـت. ایـن واژه مفهـوم معتـدل و       مقصود از حیا در اینجا اجتناب از هر چیـزي کـه موجـب شـرم مـی     

خود دارد. پرهیز بدین معنا است که زن باید در لباس پوشیدن معتدل باشد. از یک سـو، نبایـد بـا    کار را در  مالحظه

توجه دیگران را به خود جلب نمایند. شاید ایـن کـار تحسـین دیگـران را     هاي فاخر و گرانقیمت  به تن کردن لباس

از سویی دیگر، نباید بـا پوشـیدن   اند.  موجب حسادت در کسانی شود که براي پرستش خدا آمدهبرانگیزد و یا حتی 

هاي ژنده و کهنه توجه دیگران را به خود جلب نماید. به نظر کتاب مقدس در مورد پوشـش بـدن یـک خـط      لباس

  دهد. رو را تعلیم می مشی معتدل و میانه

انبهـا.  ها و مراوارید و رخـت گر  هایی که باید از آن اجتناب شود از این قبیل هستند، زلف کاري برخی از افراط

اسـت. اسـتفاده از   ها در اینجا لزوماً گیسوان معمـولی نیسـت، بلکـه آرایـش غلـیظ و مفصـل سـر         مقصود از زلف
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  ناشایست است.اي براي خودنمایی به هنگام دعا کامالً  هاي گرانبها به عنوان وسیله جواهرآالت و لباس

کننـد   ناسب زنانی که دعوي دینداري مـی شود. آرایشی که م جنبه مثبت آرایش زنان در این آیه مطرح می 10:2

سـازد، بلکـه    شود. چنین آرایشی دیگران را از ارتباط با خـدا منحـرف نمـی    در بروز اعمال صالحه در آنان دیده می

شود، بلکه تنها دیگران را به پیـروي از الگـو تشـویق     کند و نه موجب حسادت و رشک می مشارکت را ترغیب می

یـک تـوازن الزم بـراي     ةآیند، و شـکل دهنـد   فهوم بارز در رساالت شبانی به شمار میاعمال صالحه یک مکند.  می

  درست است. ةآموز

گیرد. این خود با ستون دیگـر کتـاب    در مورد سهم او در کلیسا، زن با سکوت، به کمال اطاعت تعلیم می 11:2

  ).35:14 تیانقرن، اول 34:14تیان قرن؛ اول 15-3:11 تیانقرن اولمقدس در این مورد سازگاري دارد (

دهم کـه تعلـیم دهـد، او بـا الهـام از خـدا ایـن سـخن را          گوید: زن را اجازت نمی هنگامی که پولس می 12:2

دهـد زن در   گویند این آیه معرف نظر شخصی پولس نیست. خداست کـه دسـتور مـی    گوید. آنچنانکه برخی می می

دوم در این مورد این اسـت کـه اجـازه دارنـد بـه کودکـان (       استثناتنها کلیسا بر سر خدمات عمومی گماشته نشود. 

) تعلیم دهند و زن نباید بر شوهر خود مسلط شـود. ایـن بـدان معنـا     4:2 تیطستر ( ) و زنان جوان15:3تیموتائوس 

مرد مسلط یابد، بلکه باید در سکوت بماند. شاید بهتر آن است که بگوییم قسمت آخر این آیـه  است که او نباید بر 

اصل اساسی در رفتار خدا با انسان است که مرد سـر زن قـرار داده شـده    دود به جماعت محلی است. این یک مح

است و زن مطیع وي. این بدان معنا نیست که زن حقیرتر است، چنین تفسیري اشتباه است. بلکه بدین معنـا اسـت   

  .خدا است که زن بر مرد اقتدار و تسلط داشته باشد ةکه این برخالف اراد

نظم اولیـه  پردازد. آدم اول ساخته شد و بعد حوا.  پولس براي اثبات این موضوع به خلقت آدم و حوا می 13:2

اول، خواست او را سر قرار دهد، کسی کـه بایـد هـدایت     ۀخلقت بسیار مهم بود، خدا با خلق کردن انسان در وهل

گر این امر است کـه او بایـد مطیـع شـوهر خـود      کند، و کسی که اقتدار دارد. این حقیقت که زن دوم خلق شد بیان

  کشد. پولس با اتکا بر نظم خلقت، بر این عقیده که این موضوع مربوط به کلیساي محلی است خط بطالن میباشد. 

دلیل دوم اشاره دارد به ورود گناه به نسل بشر. ما به جاي اینکه مستقیماً به آدم نزدیک شـود، بـا دروغ و    14:2

کرد. او باید نزد آدم رفته و موضوع را  بر طبق رأي خدا، حوا نباید مستقل عمل می نزد حوا رفت. هاي خود وسوسه

  شیطان شده و در تقصیر گرفتار شود. ۀتسلیم وسوسگذاشت. به جاي آن، او اجازه داد  با آن در میان می

نه تنهـا اسـت و شـوهر    جالب توجه است که معلمان دروغین امروزه بسیار مایل هستند هنگامی که زن در خا

  ها بروند.  احتماالً به محل کار خود رفته است. به خانه

گویند که هنگامی آدم دیـد   رسد که با چشمان باز گناه کرد. برخی چنین می به نظر میآدم فریب نخورد. چنین 

امـا کتـاب مقـدس     خود را در دام گناه انداخت. این روکه حوا در گناه گرفتار شده، خواست با او متحد شود و از 

  گوید زن فریب خورد، اما آدم فریب نخورد. گوید. بلکه فقط می چنین نمی

آید، و تفسیرهاي بسیاري در ایـن زمینـه    این آیه یکی از دشوارترین آیات در رساالت شبانی به شمار می 15:2

مسـیحی بـا عمـل زاییـدن     پندارند که این تنها یک وعده از سوي خدا است که یک مادر  ارائه شده است. برخی می

شود. با این حال چنین تفسیري همیشه درست نیست، زیرا برخی از مسیحیان مؤمن و سر سپرده نیز بـه   رستگار می
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اي اسـت بـه تولـد مسـیح و زنـان       بر این باور هستند که زاییدن در اینجا اشارهدیگران اند،  هنگام زاییدن در گذشته

لود شد نجات یابند. با اینحال، به نظر چنین تفسیري با چارچوب مـتن جـور   توانند توسط آن کسی که از زن مو می

تواند بگوید که این آیه بدین معنا است زن  یابند. هیچ کس نمی آید، زیرا مردان نیز به همین طریق نجات می در نمی

آن هـم یـک عمـل     نجـات از راه اعمـال، و  شود  کند؛ چرا که این می با مادر فزندان شدن، نجات ابدي را کسب می

  غیرمعمول!

دانیم. پیش از هر چیز، نجات در چارچوب این متن اشاره  ترین تفسیر از این عبارت می ما این تفسیر را منطقی

بلکه به نجات موقعیت او در کلیسا. ممکن است از سخنان پولس در عبـارات قبـل چنـین    به نجات جان او ندارد، 

ي خدا جایی ندارند؛ و هیچ کاره هستند، اما پـولس بـا ایـن ادعـا مخـالف      ها تصور شود که زنان در اهداف و نقشه

است. گرچه درست است که هیچ خدمتی در کلیسا به زن سپرده نشده است؛ اما او یک خـدمت بسـیار مهـم دارد،    

خدا فرمان داده که جایگاه زن در خانه است، و به طور خاص در خدمت پـرورش کودکـان بـراي جـالل خداونـد      

به مادر رهبران کلیساهاي امروزه بیاندیشید! این زنان هیچگاه براي بشارت انجیل از منبر باال نرفتنـد،  سیح. عیسی م

واقعاً  آنها اند، تا آنجایی که به موضوع پر ثمر بودن براي خدا مربوط است بلکه فرزندانشان را براي ندا پرورش داده

  اند. نجات یافته

  نویسد: می (Lilley)یلی ال

پذیرد، قادر خواهـد بـود از عواقـب گنـاه      می که در مقصد طبیعی خود را به عنوان یک همسر و مادر میگانه«

شخصـیت   ةنجات یافته و جایگاهی مؤثر در کلیسا کسب نماید، این سرسپردگی و پـذیرش هرچـه بیشـتر بـا ثمـر     

  »شود. تقدیس شده مسیحی نمایان می

پاسـخ  «کننـد چیسـت؟    کلیف آن دسته از زنانی که ازدواج نمیت«شاید در اینجا این سؤال به ذهن خطور کند: 

آورند.  کنند و بچه می غالب زنان مسیحی ازدواج میاین است که مقصود خدا در این عبارت به طور کل زنان است. 

شود که با این حال نه در خدمات  سپرده می آنها در مورد استثنائات باید گفت که خدمات مفید بسیاري است که به

  یابند. جویند و نه بر مردان اقتدار می عمومی شرکت می

توجه نمایید: اما به زاییدن رستگار خواهد شد، اگر در ایمان و مبحـث و قدوسـیت و    15 ۀبه عبارت پایانی آی

خواهنـد یـک    بالشرط نیست. مفهوم در اینجا این است که اگر شوهر و زن مـی  ةاین تها یک وعدتقوا ثابت بمانند. 

وي از خود به جاي بگذارند، بایـد مسـیح را در خانـه محتـرم شـمرده، و فرزنـدان خـود را در تـرس و         شهادت ق

امـا اگـر زنـدگی والـدین، یـک      هوشیاري نسبت به خداوند پرورش دهند، سپس جایگاه زن نجات خواهد یافـت.  

ممکـن اسـت از مسـیح و    دقت، دنیوي بوده و پرورش فرزندان خود را نادیده انگارند، پس این فرزندان  زندگی بی

  کلیسا دور شوند. در چنین موردي، زن آن شأن و منزلتی که خدا براي او در نظر گرفته است را کسب نخواهد کرد.

مگذارید کسی چنین فکر کند که چون خدمت زن در منزل بـوده و از انظـار پنهـان، از خـدماتی کـه دیگـران       

دهنـده بـر دنیـا حکومـت      دستانی که گهواره را تکان مـی «است: بینند اهمیت کمتري دارد. به درتسی گفته شده  می

مسیح، وفاداري است که ارزش دارد، و این چیزي است کـه هـم   در روز واپسین، در مقابل تخت داوري » کنند. می

  توان آن را یافت و هم بر منبرها. ها می در خانه
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  )13- 3:1مشایخ و شماسان ( ةدربار پ)

اسـقف یـک مـرد    در مورد کار اسـقفان در کلیسـاي محلـی اسـت.      تیموتائوسل دومین سخن امین در او 3:1

کند. او با حکومت  مسیحی با تجربه و عاقل است که در نظارت الهی بر حیات روحانی جماعت محلی همکاري می

  کند. گذارد هدایت می ي که از خود بر جاي میا کند، بلکه او الگوي روحانی نمی کردن بر میراث خدا نظارت

هاي محلی بسـیاري تسـلط دارد. امـا در عهـد      معرف یک مقام کلیسایی است که بر جماعت» اسقف«روزه، ام

 فـوب ؛ یع1:1فیلپیـان   17:20؛ اعمـال  14:23جدید همواره چندین اسقف در یک کلیسا وجـود داشـت (اعمـال    

14:5.(  

ترجمـه شـده   » ناظر« 28:20ل اي که در این آیه اسقف ترجمه شده در اعما اسقف همان ناظر است. همان واژه

 28:20انـد. در اعمـال    شـیخ نامیـده شـده    17:20همان شیخ است. همان مردانی که در اعمـال  است. اسقف یا ناظر 

اخیر در عهد جدید  ةهستند، البته گرچه واژ مشایخ همان کشیشان). 7:1 ستیط ر.كاند (همچنین  ناظران نامیده شده

» شـیخ «، »ناظر«، »اسقف«هاي  است. پس واژه presbuterosیونانی  ةواژترجمه » خمشای« ةشود. چرا که واژ یافت نمی

  همه به یک شخص اشاره دارد. » کشیش«و 

تـر در   ترجمه شده گاهی براي اشاره به یـک شـخص مسـن   » شیخ«که در اینجا  presbuterosدر حقیقت، واژه 

، یونـانی)،  1:5 تـائوس تیمورود (اول  ا است به کار نمیرهبر کلیسکلیسا به کار رفته و لزوماً براي اشاره به کسی که 

  شخصی است که امور شبانی در کلیساي محلی به او سپرده شده است. ةکنند توصیف» شیخ«اما در غالب مواقع 

). بـا اینحـال درسـت    1:1 لپیانکند (فی بینی می عهد جدید وجود اسقفان و مشایخ را در هر کلیساي محلی پیش

پر واضـح اسـت    5:1تواند به حیات خود ادامه دهد. از تیطس  یک کلیسا بدون وجود اسقفان نمینیست که بگوییم 

  آنجا به سمت شیخی انتصاب نشده بود. در کریت کلیساهاي نوپایی وجود داشتند که هنوز کسی در

مشـخص اسـت. روح    28:20تواند از شخص، شیخ بسازد. ایـن موضـوع در اعمـال     تنها روح قدوس خدا می

سـازد. غیـر    خود را براي آن آماده مـی نهد، که این کار خطیر را به عهده گرفته و نیز  دس باري بر دل شخص میالق

ممکن است که با رأي دادن به شخص یا انتصاب آن از وي یک اسقف بسازیم. مسئولیت جماعتی محلی این است 

درست است که مـا در کتـاب   شناسد. اند را ب القدس به سمت شیخصی انتصاب شده که اشخاصی را که توسط روح

خوریم. اما در آنجا موضوع بر سر انتخاب از میان کسانی بـود کـه صـالحیت یـک      تیطس به انتصاب مشایخ بر می

چاپی که هم اکنون ما در  ۀشیخ را داشتند. در آن هنگام مسیحیان هنوز عهد جدید را به شکل، به صورت یک نسخ

پولس تیطس را با این  این رودانستند. از  هاي دقیق مشایخ را نمی صالحیت آنها ،این رواز دسترس داریم، نداشتند. 

انـد،   القدس براي این کار اختصـاص یافتـه   فرستاد و به او گفت که از میان کسانی که توسط روح آنها اطالعات نزد

  کسانی را جدا سازد.

است. غالباً مسـحیان بـه طـور غیـر ارادي     انتصاب مشایخ توسط کلیساي محلی احتماالً کامالً غیر رسمی بوده 

آشنا بودند.  1تیطس  3تیمو  1هاي مشایخ در  با صالحیتخواهند شد زیرا که  آنها دانستند که چه کسانی مشایخ می
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تر بود. شاید کلیساي محلی بـراي ایـن هـدف مشـخص      رسمییک روال از سویی دیگر تشاید هم انتصاب مشایخ 

شدند. در چنین مواردي، روال کار معموالً چنین بود که عبـارات مربوطـه از    مع مییعنی انتصاب مشایخ گرد هم ج

مسیحیان کلیساي محلی بود که تعیـین کنـد    ةاین بر عهدشد، و سپس  تأمل می آنها شد، بر کتاب مقدس خوانده می

ر کلیسـایی  شـد. اگـ   ها براي تمامی اعضا قرائت مـی  نامچه کسی در جماعت به سمت شیخی برگزیده شود. سپس 

انتخاب این بود کـه دعـا شـود تـا خداونـد خـدو       مقام شخیصیی ندانست سپس تنها منبع براي  ۀشخصی را شایست

  مردانی را در روزهاي آینده براي این مسئولیت برخیزاند.

کند، البته گرچه همیشـه چنـدین نفـر     کتاب مقدس تعداد معینی براي مشایخ یک کلیساي محلی مشخص نمی

  گویند. القدس پاسخ می م. موضوع تنها بر سر این است که چند نفر در این زمینه به هدایت روحبینی شیخ می

بندد که این یک مقام  همواره این فکر در ذهن نقش می طلبد. اگر کسی منصب اسقفی را بخواهد، کار نیکو می

نظـارت یـک خـدمت     واالي کلیسایی است، که مسئولیت چندانی بر روي شخص نیست، در حالی که در حقیقـت 

  است.» کار«حقیر در میان قوم خداست، چرا که آن 

بر چهار شرط مهم تأکید دارنـد: شخصـیت فـردي،     آنها اند. ذکر شده 7-2هاي اسقف در آیات  صالحیت 2: 3

خواهند در کلیساي محلی نظارت روحانی  براي کسانی که میشهادت خانواده، قابلیت تعلیم دادن، کمی هم تجربه. 

کننـد کـه هـیچ کـس      برخی امـروزه چنـین اسـتدالل مـی    م دهند معیارهایی از سوي خدا قرار داده شده است. انجا

اقتدار کالم خدا را زیـر  تواند به چنین معیارهایی برسد. با این حال چنین چیزي درست نیست. چنین استداللی  نمی

القدس شایسـتگی   ه هیچگاه از سوي روحدهد کسانی که به سمت اسقفی برگزیده شوند ک برد و اجازه می سؤال می

  این کار را نیافته باشد.

ایـن   مالمت باشد. این بدان معنا است که هیچ اتهام عمل اشتباه بر وي وارد نیامـده باشـد. البتـه    اسقف باید بی

صـدد  در شـود   گناه باشد، بلکه اگرا و اشتباهی نسبت به انسان یـا خـدا مرتکـب مـی     بدان معنا نیست که او باید بی

  آن نیز باشد. ۀعیب باشد، نه تنها نیک نام باشد، بلکه شایست درست کردن آن برآید. او باید بی

گویند که اسقف باید  اند. برخی می صاحب یک زن باشد. این شرط را به طرق گوناگون تفسیر کردهدوم اینکه، 

کـافی بـراي    ةاید، یک مرد مجرد به اندازاین است که اگر مسائل خانوادگی پیش بی آنها ازدواج کرده باشد، استدالل

اگر این عبارت بدان معنا است که یک اسقف باید ازدواج کرده باشد، پـس  رویارویی با این مشکالت تجربه ندارد. 

  یک شیخ حتماً باید فرزند هم داشته باشد. 4باید چنین استدالل شود که در آیه 

است که اگر همسر اول اسقف در گذشته باشـد، او دیگـر   دیگران بر این باورند که صاحب یک زن بدین معنا 

  یک تفسیر بسیار خشک است که احتماالً بر تقسد ازدواج تأکید دارد. نباید ازدواج کند. این 

تفسیر سوم این است که این عبارت بدان معنا است که اسقف نباید طالق گرفته باشد. این دیدگاه ارزش بسیار 

  رسد که این تفسیر کاملی باشد. دارد، گرچه به نظر بعید می

دیدگاه دیگر این است که نباید هیچ اتهامی مبنی بر خیانت و یا ختالف در روابط زناشـویی او گـزارش شـده    

زندگی اخالقی او باید عاري از تردید و سؤال باشد. مسلماً این تفسیر درست است، حال معناي این عبـارت  باشد. 

  هرچه باشد.
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تفسیر آخر این است که یک اسقف نباید داراي چندین همسر باشد. چنین تفسیري براي ما عجیب اسـت، امـا   

یابد.  دهد که یک مرد چند زنه نجات می هاي خدمتی، غالباً رخ می آید. امروزه در زمینه این مالك مهمی به شمار می

اهد بـه عضـویت   خو کند و می رخواست تعمید میشاید او به هنگام ایمان آوردن چهار همسر داشته باشد. پس او د

گوید که او باید سه همسر خود را تـرك   شخصی میکلیساي محلی درآید. خادمین در چنین موردي باید چه کنند؟ 

کند. با این حال چنین عملی مشکالتی به بار خواهد آورد. یک مشکل این است که او خواهد پرسید کـدام یـک را   

همچنین اگر او سه همسـر دیگـر را تـرك    مهیا کرده است.  آنها اي براي ا دوست دارد و خانهکنار بگذارد. او همه ر

بـراي گـذران زنـدگی خـود تـن بـه        آنهـا  چگونه معیشت خود را تأمین کنند. و ممکـن اسـت برخـی از    آنها کند،

تـر دیگـر درمـان     حل خدا براي حل چنین مشکالتی این نیست که گناهی را با گناهان وخـیم  خودفروشی دهند. راه

دهند شخص تعمید یافته و به عضویت کلیساي  کنند که اجازه می این مشکل را چنین حل میکند. خادمین مسیحی 

  توان در کلیسا وي را به مقام شیخی انتصاب کرد. محلی در آید، اما تا مادامی که او داراي چند همسر است نمی

کاري در امـور روحـانی نیـز     مشروبات بلکه به اجتناب از افراط اي است به غذا و هشیار در اینجا نه تنها اشاره

  اشاره دارد.

سـنج و   سـر نباشـد. او جـدي، پـرتالش، نکتـه      خردمند بدین معنا سات که این شخص خوشـگذران و سـبک  

سـازد، و انـدك حمـاقتی از حکمـت و عـزت       هاي مرده روغن عطار را متعفن و فاسد می مگس«کار باشد.  مالحظه

  ) اسقف باید صاحب نظام باشد، یعنی اینکه منظم باشد.1:10 معه(جا» استتر  سنگین

او هم به روي ایمانداران و هم به روي بی  ۀها را دوست دارد. درب خان نواز بدین معنا است که او غریبه مهمان

  شوند برکت برساند. او جمع می ۀایمانان باز است، و در پی این است به کسانی که زیر سقف خان

خورد باید قادر باشد بـه کـالم خـدا     خ باید راغب به تعلیم باشد. هنگامی که او به مشکالت روحانی بر میشی

) و 2:5 سپطـر خدا را خوراك دهـد (اول   ۀخدا را در این امور بیان کند. او باید قادر باشد گل ةمراجعه کرده و اراد

البتـه ایـن موضـوع     )31-29:20استفاده کند (اعمـال   آورند از کتاب مقدس براي مقابله با کسانی که تعالیم غلط می

لزوماً بدان معنا نیست که اسقف باید عطاي تعلیم داشته باشد، بلکه او باید بتواند در خدمات خود چـه در خانـه و   

هاي ایمان را بیان کرده و به درستی کالم حقیقت را با دیگران در میـان بگـذارد، و حاضـر و     چه در جماعت آموزه

  است که آن را انجام دهد. مشتاق

شود، یعنی  اسقف نباید میگسار باشد چرا که باعث مرافعه میمیگسار یعنی معتاد به مشروبات الکلی.  ةواژ 3:3

  پر از فحش و ناسزاگویی. ۀمرافع

پردازد به عنوان مثال اگـر او   مقصود از نه .... زننده این است که این شخص با دیگران به درگیري فیزیکی نمی

  زند. ارباب است هیچگاه غالم خود را نمی

شوند، اما در اکثر نسخ وجود دارند. دلبستگی به پول  بیع در برخی از نسخ قدیمی یافت نمیعبارت طماع سود 

  باري در کلیسا و نیز در دنیا به بار خواهد آورد. ثمرات شرارت

  ایی و روح مالیم دارد.یک شیخ باید حلیم باشد. او براي کار در کلیسا نیاز به صبر، شکیب

جو باشد و بر سر هر موضوع کوچکی بـه بحـث بپـردازد. او بـر حقـوق خـود تأکیـد         او نباید جنگجو، ستیزه
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  ورزد بلکه خونسرد و دمساز است. نمی

 ةدر اینجـا تأکیـد بـر روي واژ   یک اسقف نباید زرپرست باشد، یعنی اینکه نباید دلبستگی به پول داشته باشـد.  

پذیرد که اشتیاق به مادیـات او را از کـار بـاز     ت. او با زندگی روحانی قوم خدا سر و کار دارد و نمیاس» دلبستگی«

  دارد.

خود به نیکـویی باشـد و فرزنـدان     ۀشخص براي اینکه به عنوان یک ناظر انتصاب شود باید مدبر اهل خان 4: 3

وي باشند. هنگامی که  ۀدان شخص در خانخویش را مطیع خود گرداند. این شرط تا هنگمی پا برجا است که فرزن

اگر مردي مدبر اهل از نزد وي رفته و تشکیل خانواده دادند دیگر فرصتی براي اطاعت فرزندان از وي وجود ندارد. 

  دلیل نیست. جا و یا تسأهل بی گیري بی خود به نیکویی باشد، دیگر نیازي به سخت ۀخان

تـوان   خود را تدبیر نماید، چگونه می‘  ی که مردي نتواند اهل خانهدلیل این موضوع روشن است. تا هنگام 5: 3

او کمتر است. همه بـه او وابسـته هسـتند، و     ۀانتظار داشت که کلیساي خدا را نگاهبانی نماید، تعداد نفرات در خان

ود و با توجه بـه  تر از او، از سویی دیگر تعداد اعضاي کلیسا بسیار بیشتر خواهد ب اکثر اعضاي خانواده بسیار جوان

و متفاوت خواهد بود. مشخص است که اگر مردي شایسـتگی مـدیریت   افزایش این تعداد خلق و خوها نیز متنوع 

  تعداد بیشتر را نخواهد داشت. ةبر تعداد اندك را نداشته باشد، صالحیت ادار

کلیساي خدا اسـت. توجـه   او نگاهبانی از  ۀوظیفدهد.  بسیار مهم است زیرا که کار یک شیخ را شرح می 5 ۀآی

کند. شیخ یک فرد مستبد نیست، و نه حتی یـک حـاکم بخشـنده،     گوید بر کلیساي خدا حکومت می نمائید که نمی

  کند. کنمد، همچون شبانی که گوسفندان را هدایت می بلکه کسی که قوم خدا را هدایت می

ار رفتـه و آن هـم در داسـتان سـامري     در کل عهد جدید به ک» نگاهبانی کردن«تنها در یک جاي دیگر عبارت 

 ۀ). همان محبت و توجهی که سامري نیکو از خود نسبت به قربانی راهزنان نشان داد باید سرلوح10:34نیکو (لوقا 

  مشایخ کلیساي خدا قرار گیرد.

و نه جدیداالیمان. شخصی که به تازکی به مسیح ایمان آورده، و یا شخصـی کـه در ایمـان جـوان اسـت،       6: 3

منصب اسقفی نیست. این کار مستلزم مردان با تجربه و بافهم در ایمان است. خطر در اینجاست که ممکـن   ۀایستش

ي کـه شـیطان بـر    ا یفتد. مقصود از حکم ابلـیس داوري است شخص نو ایمان غرور کرده و سپس به حکم ابلیس ب

گیرد. او به دنبال مقام واالیی اسـت   ار میي که به خاطر غرور بر خود شیطان قرا آورد نیست، بلکه داوري انسان می

  آن نیست، و در نتیجه پست خواهد شد. ۀکه شایست

ایمان است. بدون  نام در جامعه باشد. مقصود از آنانی که خارجند همان اطرافیان بی اسقف باید مردي نیک 7: 3

توانـد از سـوي    . این اتهامات هم مـی شود دیگران شده و در دام ابلیس گرفتار میاتهامات  ۀاین نیک نامی، او بازیچ

گستراند کـه زندگیشـان بـا     ایمامنان باشد و هم ایمانداران. دام ابلیس همان دامی است که شیطان براي کسانی می بی

را مورد اسـتهزاء و نکـوهش    آنها سازد ها را در دام خود گرفتار می اعتقادشان مغایرت دارد. هرگاه که شیطان انسان

  دهد. قرار می

پردازد. در عهد جدید شماس کسی است که فقـط خـدمت    هاي شماسان می اکنون پولس رسول به ویژگی 8: 3

شماس رسیدگی به امور گذرا و دنیوي کلیساي محلی است. در حالی که  ۀپندارند که وظیف معموالً چنین میکند.  می
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استوار  5-6:1ان عموماً بر مبناي اعمال اندیشند. این برداشت از وظایف شماس اسقفان براي حیات روحانی تدبیر می

» شـماس «زنان کلیسا انتخاب شدند. در حقیقت، اسم  اعانات میان بیوه ۀجایی که مردان براي امر توزیع روزاناست، 

شایسته نیست که ما کـالم خـدا را   «به کار رفته است:  2در این عبارات به کار نرفته است، اما شکل فعل آن در آیه 

  الفظی شماس کنیم). (تحت» ها را خدمت کنیم ائدهترك کرده، م

هاي اسقف سخت و  هاي اسقفان است، اگرچه به مانند ویژگی هاي شماسان بسیار شبیه به صالحیت صالحیت

  هاي قابل توجه این است که نیازي نیست شماس راغب به تعلیم باشد. خشک نیست. یکی از تفاوت

نباید دو زبان باشند، یعنی نباید به اشخاص مختلف در  آنها حترام باشند،ا ۀشماسان باید با وقار، متین و شایست

  باید همیشه یک جور باشند. آنها هایی ضد و نقیض بیان کنند. هاي مختلف گزارش زمان

ها نباید راغب به شراب زیاده باشند. عهد جدید نوشیدن شراب را براي اهداف درمانی و به عنوان نوشیدنی  آن

متعادل از آن جایز شمرده  ةآلوده است، منع نکرده است. اما با این حال تنها استفاد آنها که آب شربدر کشورهایی 

خود در این زمینه توجه داشته باشند. در حالی کـه شـاید در برخـی از     ۀشده است، مسیحیان همچنین باید به وجه

داشته باشد، جایز باشد، اما ممکن است کشورها نوشیدن شراب براي مسیحیان بدون اینکه حتی یک تأثیر منفی هم 

، ایـن رو کنند، لغزش بخورنـد. از   ایمانان ببینند که مسیحیان در نوشیدن شراب افراط می در برخی کشورها وقتی بی

  شراب مجاز است اما نباید در آن افراط کرد.اگرچه استفاده از 

ـ      شماسان نباید طماع سود قبیح باشند. همان ه شـد احتمـاالً یکـی از وظـایف شـماس      گونـه کـه قـبالً هـم گفت

دهد کـه مبـادا او چشـم     این کار او را در معرض این وسوسه قرار میحسابرسی به امور مالی کلیساي محلی است. 

داري نبود که به خـاطر پـول    طمع به پول داشته باشد. شاید وسوسه شود که به خود کمک کند. یهودا آخرین خزانه

  به خداوند خیانت کرد!

عیـب   باید در تعلـیم و زنـدگی بـی    آنها شماسان باید دارندگان سر ایمان در ضمیر پاك باشند. یعنی اینکه 9: 3

نه تنها باید حقیقت را بدانند، بلکه باید با آن زیست نمایند. سر ایمان توصیفی از ایمان مسـیحی اسـت.    آنها باشند.

نگاه داشته شد اما سپس توسط رسـوالن و انبیـاي   عهد عتیق به صورت راز  ةهاي مسحیت در دور بسیاري از آموزه

  سر در اینجا به کار گرفته شده است. ةعهد جدید آشکار گردید. به همین دلیل واژ

شماسان نیز به مانند مشایخ باید ابتدا آزموده شوند. یعنی اینکه براي مدتی تحت نظر باشند و حتی شـاید   10: 3

سپرده شود. هنگامی که ثابت نمودند قابـل اعتمـاد و امـین هسـتند،      آنها تري نیز در کلیسا به هاي کوچک مسئولیت

بـه ماننـد   » بگذارید خدمت کننـد «سپرده شود. سپس کار شماسی بکنند، یا،  آنها تري به هاي سنگین سپس مسئولیت

  اسقفان، تأکید زیاد بر مقام کلیسایی نیست بلکه بر خدمت به خداوند و قوم او.

توان به او اجازه داد  عیب یافت شد، آنگاه می خصوصی خود و نیز زندگی جمعی بیهرگاه شخصی در زندگی 

  هایی که ذکر شده است. اي است به صالحیت عیب در اینجا اشاره به عنوان شماس خدمت کند. بی

 نام ببریم. مسلماًشوند  که در کلیساي محلی به عنوان شماس شناخته می را در اینجا بهتر است برخی از کسانی

  و راهنمایان. همچنین منشی، مدیر کانون شادي است، آنها یکی از دار کلیسا خزانه

پر واضح است که مقصود در این آیه زنان شماسان است، یا زنان اسقفان و شماسان. همسـر آن دسـته از    11: 3
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و صادق باشند تـا بتواننـد   نام  مسیحی نیک شود مسلماً باید از زنان سپرده می آنها خادمینی که مسئولیتی در کلیسا به

  در خدمت به شوهران خود کمک کنند.

(به معناي عام) تلقی کرد. اگر ایـن ترجمـه را   » زنان«توان  به کار رفته را می» زنان«اي که براي  با این حال واژه

خورنـد بـه    م مـی توانیم زنان خادمه را به این تفسیر بیافزاییم. در کلیساي اولیه از این قبیل زنان به چشـ  بپذیریم می

یـه معرفـی   خر(همان واژه شماس به کار رفته است) کلیسـاي کن  ۀفیبی را به عنوان خادم 1: 16یان عنوان مثال، روم

گویـد   دهد، در آنجا پولس می دادند به دست می سرنخی از نوع خدمتی که این زنان انجام می 2: 16کند. در رومیان 

  ».نمود یز معاونت میبسیاري را و خود مرا ن«فیبی زنی است که 

گو باشند، وقـت خـود را    نباید غیبت آنها هر تفسیري را که بپذیریم، این زنان باید باوقار، متین و محترم باشند.

باید  آنها صرف غیبت کردن در مورد دیگران کنند و به نیت بدنام کردن دیگران اخبار غلط و مغرضانه شایع نمایند.

  دار باشند. هشیار، خوشیتن

نجام اینکه باید در هر امري امین باشند. البته این آیه بدان معنا نیست که باید فقط در ایمان مسـیحی امـین   سرا

باید قادر باشند که رازهاي خانوادگی و سر افراد را پیش  آنها اعتماد باشند. ۀباشند، بلکه قابل اعتماد، وفادار، شایست

  خود نگاه دارند.

کند که آنان باید صاحب یک زن باشـند.   گردد. او ابتدا تصریح می اسان باز میاکنون پولس به موضوع شم 12: 3

بیان شده است. فقط کافی است که بگـوئیم شماسـان    2تفسیرهاي مختلف این عبارت در توضیحات مربوط به آیه 

  نیز به مانند اسقفان باید در روابط زناشویی خود عاري از مالمت باشند.

خویش را نیکو تدبیر نمایند. عهد جدید کوتاهی در انجام ایـن کـار را یـک     ۀو اهل خانها نیز باید فرزندان  آن

جو باشند، بلکه مقصود ایـن اسـت کـه فرزنـدان      البته مقصود این نیست که مردان باید مستبد و سلطهداند.  عیب می

  شهادت دهند.آنان مطیع باشند و بر حقیقت 

به خوبی » کنند خوب براي خویشتن تحصیل می ۀکرده باشند، درج آنانی که کار شماسی را نیکو«عبارت  13: 3

از این دو نفر در میان شماسانی که انتخاب شدند یاد شده اسـت.   5: 6 در اعمالشود.  در استیفان و فیلپس دیده می

ام وظـایف خـود   زنان کلیسا توزیع کنند. هنگامی که آنان را در انج سپردند که هدایا را در میان بیوه آنها کاري که به

بینیم که  هاي جدید خدمتی هدایت نمود؛ زیرا در ادامه کتاب اعمال می را به حوزه آنها امین بودند. به نظر روح خدا

به عنوان یک معلم. شخصی که با امانـداري خـدمتی را انجـام    کند و استیفان  فیلیپس به عنوان یک بشر خدمت می

توان در مورد دیگـر   که شهادت نیکویی از خود به جاي گذاشته و میدهد، هر چند کوچک دیري نخواهد پایید  می

  خدمات به او اعتماد کرد.

بـدون تردیـد   الدت کامل در ایمانی که به مسیح عیسی اسـت عطـا شـد.    عالوه بر این، به فیلیپس و استیفان ج

ایـن  یافـت. مسـلماً    دن به مسیح، در تعلیم و در دعـا آزادي عظیمـی خواهنـد   مقصود این است که براي شهادت دا

  استیفان پیش از به شهادت رسیدن کامالً مشهود است.مشهود  ۀموضوع در خطاب
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  )16-3:14رفتار در کلیسا ( ةدربارت) 

دید نوشته بود. بـا اینحـال از   را خواهد  تیموتائوسپولس رسول عبارات قبل را به این امید که به زودي  14: 3

  اي است به سخنانی که قبل از این نوشته، بلکه به عبارات بعدي نیز اشاره دارد. رهنویسم نه تنها اشا به تو می این را

دانست که ممکن است این دیدار به تأخیر بینجامد، یا حتی اینکه دیگر نتواند به افس بـرود. در   پولس می 15: 3

خواسـت   کرد، مـی  و تأخیر میرا در افس مالقات کند. و اگر ا تیموتائوستوانست  دانیم که آیا او می حقیقت ما نمی

  خدا رفتار کنند. ۀبداند که چگونه باید ایمانداران در خان تیموتائوسکه 

بایـد رفتـار کننـد. حـال او شـرح       آنهـا  پولس در آیات قبل شرح داد که چگونه اسقفان، شماسان، و همسـران 

  خدا باید چگونه باشد. ۀدهد که رفتار عموم مسیحیان در خان می

تعریف شده است. خدا در عهد عتیق در خیمه » کلیساي خداي حی و ستون و بنیاد راستی«ینجا خدا در ا ۀخان

و هیکل ساکن بود. اما در عهد جدید او در کلیسا ساکن است. این مکان کلیساي خداي حی نامیده شـده اسـت، و   

  جان هستند تفاوت دارد. هاي بی این با معبدي که در آن بت

نیاد راستی نامیده شده است. ستون نه تنها براي مستحکم نمودن بناي ساختمان به کار کلیسا در اینجا ستون و ب

ها را بر آن نصب کنند. پـس آن یـک منـادي     شد تا اعالمیه هایی بنا می رفت، بلکه معموالً در معابر عمومی ستون می

  بود.

گزیده اسـت. آن بنیـاد راسـتی    کلیسا بر روي زمین واحدي است که خدا آن را براتی اعالن و نمایش راستی بر

کنـد کـه    نیز است. در اینجا بنیاد مفهوم پی و یا اساس ساختمان را در خود دارد. این امر کلیسایی را توصـیف مـی  

  دفاع و حمایت از حقیقت خدا به وي سپرده شده است. ۀوظیف

طی با آیات قبل دارد. یـک  هاي این آیه این است که چه ارتبا این آیه بسیار دشوار است. یکی از دشواري 3:16

رو داریم، این حقیقت که کلیسا ستون و بنیاد اسـت (آیـه    عقیده این است که در اینجا ما مظهري از حقیقت را پیش

کنـد آن جزئـی    دهد که پـولس تأکیـد مـی    ). عقیده دیگر این است که آیه الگو و قدرتی از دینداري به دست می15

  گفته است: خدا است. جی. ان. داربی ۀناگسستنی از رفتار مسیحی در خان

یا سر خود شخص مسـیح.  گوید،  کنند که این آیه از سر الوهیت سخن می گویند و یا چنین تفسیر می غالباً می«

الهـی تمـام آن    ۀشـود ـ سرچشـم    آن دینـدایر حقیقـی نمایـان مـی     ۀاما این سر دینداري است، یا سري که به واسط

شود و... دینداري از معرفت تجسم، مـرگ، قیـام و صـعود عیسـی مسـیح       امیده میچیزهایی که در انسان پارسایی ن

  شود. ماندن در این (معرفت) دینداري جاري میشود؛ و در  گیرد ... خدا چنین مکشوف می سرچشمه می

گوید سر دینداري عظیم است، مقصود او این نیست که این بسیار اسرارآمیز است، بلکـه   هنگامی که پولس می

  العاده است. انگیز و خارق گذشته در مورد شخص و کار خداوند بسیار شگفت ۀت ناشناختحقیق

اي است به عیسی خداوند، و به طور خاص بـه تجسـم او. دینـداري حقیقـی      ، اشاره»خدا در جسم ظاهر شد«

  د.براي اولین بار به هنگام تولد نجات دهنده همچون یک نوزاد در آخوري در بیت لحم در جسم ظاهر ش

تصـدیق کـرده   «است؟ یا به معناي » تصدیق شده در روح بشري خود«آیا در روح تصدیق کرده شده به معناي 
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کنیم. روح قدوس خـدا او را بـه هنگـام تعمیـد      ما معناي دوم را از آیه استنباط میاست؟ » القدس شده توسط روح

  ) تأیید نمود.10:16(یوحنا  ) و صعود4، 3:1یان)، قیام (روم5:17ی)، تبدیل هیئت (مت17-15:3ی(مت

  فرشتگان خداوند را به هنگام تولدش، وسوسه، رنج او در باغ جتیسمانی، قیام و صعود مشاهده نمودند.

ها موعظه کرد. این اعـالن نـه تنهـا در میـان یهودیـان بلکـه تـا بـه          او از روز پنطیکاست به بعد، در میان امت

  نقاط جهان انتشار یافت. اقصی

اي به خداوند عیسی ایمان  این حقیقت است که از میان هر قوم و ملتی، عده ان آورده توصیف کنندةدر دنیا ایم

اي  گرچه این اعالن در تمام دنیا گسترش یافت، با اینحال تنها عده». بر دنیا ایمان آورده«گوید  اند. این آیه نمی آورده

  این پیغام را پذیرفتند.

باال برده شد اشاره دارد به صعود او به آسمان پس از تکمیل کار نجات، و نیز  عموماً بر این باورند که به جالل

به جالل باال برده «گوید  سازد که این آیه می خاطرنشان می (Vincent)اي است به وضعیت کنونی او. وینسنت  اشاره

  »باال برده شد. پیروزمند ةبه همراه جالل و شکوه، همچون یک فرماند«یعنی اینکه ». در جالل«و نه » شد

گویند در جسـم ظـاهر    می آنها کنند. به عنوان مثال، برخی این فهرست وقایع را برحسب ترتیب زمانی بیان می

اي است به مرگ، تدفین و قیام مسیح؛ فرشـتگان مهشـود    شد به تجسم اشاره دارد؛ در روح تصدیق کرده شد اشاره

ها موعظه کرده و در دنیا ایکان آورده وقایع پس از صعود او  به امت صعود او به آسمان است ةکنند گردید توصیف

شـدگان او گـرد هـم     اي است به روز واپسین هنگامی که تمام فدیه هستند؛ و سرانجام، به جالل باال برده شد اشاره

نها پس از ایـن  آیند، از مردگان برخاسته به همراه او به جالل باال برده خواهند شد. بر طبق این دیدگاه بنابراین، ت می

  وقایع سر دینداري کامل خواهد شد.

ایـن آیـه جزئـی از سـرود مسـیحی      گویند  بینیم که این ترتیب، زمانی باشد. برخی می با این حال ما دلیلی نمی

  است:» یک روز«مربوط به قرون اولیه است، اگر چنین باشد، این آیه بسیار شبیه به سرود انجیلی 

  با مرگش نجاتم داد با زندگیش، مرا محبت نمود،

  تدفین شد، تا گناهان مرا بردارد

  و تا به ابد آزادانه عادل گردید:برخاست، 

  روزي خواهد آمد ـ آه، روز پر جالل!

 (Charles H. Marsh)چارلز مارش  -

  

  )16- 4:1ارتداد در کلیسا ( .4

  هشدار در مقابل ارتداد قریب الوقوع 4-1

خواهـد بگویـد    یحاً سخن گفته است. اول اینکه، آنچه کـه پـولس مـی   توان گفت روح به دو روش صر می 1: 4

تواند بدین معنا باشد که در کـل کتـاب مقـدس و عهـد      توسط مکاشفه الهی به وي عطا شده است. اما همچنین می

  گردند. جدید صریحاً تعلیم داده شده است که ویژگی زمان آخر این است که برخی از ایمان بر می
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  آید. میهایی است که پس از نوشتن این رساله توسط پولس  آخر، زماناي ه مقصود از زمان

است. به نظر آنچه که در این رساله در اقلیت  تیموتائوس 1هاي  بعضی از ایمان برگشته. واژه بعضی از ویژگی

کننـد   ا سقوط مـی گردند ی این حقیقت که این افراد از ایمان بر میشود.  دوم تبدیل به اکثریت می ۀقرار دارد در رسال

در مورد خداونـد عیسـی    آنها کردند که مسیحی هستند. نجات یافته بودند، بلکه وانمود می آنها بدین معنا نیست که

براي مدتی وانمود کردند که از او پیروي  آنها دهنده است. گفته شده بود که تنها او نجات آنها دانستند و به مسیح می

  شتند.کنند، اما سپس از ایمان برگ می

ها در روزگار ما را به یاد نیاورد. در این آیه چگـونگی   محال است که شخصی این آیه را بخواند اما ظهور فرقه

دهنـد کـه    هاي غلط توصیف شده است. قسمت اعظم اعضاي آن را کسانی تشـکیل مـی   شیوع و گسترش این نظام

عیب بودند، اما به تدریح به  ن کلیساها در ایمان بیشاید زمانی ایاند.  سابقاً عضو کلیساهاي به اصطالح مسیحی بوده

گرا با یک پیغام مثبت آمدنـد و ایـن مسـیحیان ظـاهري در دام      سوي انجیل اجتماعی سوق داده شدند. معلمان فرقه

  گرفتار شدند.

در اینجـا بـه شـکلی     نصـل را خواهند پـذیرفت. ارواح   آنها صل و تعالیم شیطان گوش داده ونها به ارواح  آن

سـاکن اسـت؛ کسـانی کـه      آنها شریر درمعلمان دروغینی است که ارواح  ةکنند نمادین به کار رفته است و توصیف

دیوها نیست، بلکه تعالیمی که از شـیاطین الهـام    ةدهند. مقصود از تعالیم شیاطین، تعلیم دربار خبران را فریب می بی

  ند.ا اند و یا اینکه از دنیاي شیطان نشأت گرفته گرفته شده

 آیـد!  گرا جور در می است. این صفت چقدر با رفتار معلمان فرقه» نقاب زدن بر چهره«مقصود از ریاکاري  2: 4

با اسـتفاده   آنها را بدانند. آنها خواهند مردم نام سازمان و یا نظام نمی آنها کنند. هویت حقیقی خود را مخفی می آنها

نه تنها ریاکار، بکله دروغگو نیز هستند.  آنها کنند. یحی تظاهر میهاي کتاب مقدسی و خواندن سرودهاي مس از واژه

  دهند. دانند، و تعمداً مردم را فریب می این را می آنها بر طبق حقایق کالم خدا نیست؛ آنها تعالیم

 درآن قآن را سرکوب کرده و  دائماًحساس بود. اما  آنها اند. شاید قبالً ضمیر (وجدان) خود را داغ کردهضمایر 

دیگر به خاطر مخالفت با کالم  آنها احساس و سخت شده است. بی آنها اند که اکنون ضمیر بر علیه نور گناه ورزیده

  گیرند. دانند غلط است عذاب وجدان نمی خدا و تعلیم دادن اموري که خود می

شتباه. این کامالً با کالم شود. تعلیم اول این است ازدواج امریست ا اکنون دو نوع از تعالیم شیاطین بیان می 3:4

هیچ چیز به خدا مغایرت دارد. خدا خود ازدواج را مقرر نمود، حتی پیش از اینکه گناه وارد جهان شود، در ازدواج 

  کنند. بدي وجود ندارد، و معلمان دروغین با ممنوعیت ازدواج، در واقع با آنچه که خدا مقرر کرده است مقابله می

تر  توان مشاهده نمود. با این حال، واضح  ها می ها و راهبه قانون ممنوعیت ازدواج کشیشاین تعلیم را در  ۀنمون

انـد کـه طـی آن، بـر طبـق       میده شدهروح که پیوند روحانی نا ۀبگوئیم، این آیه اشاره دارد به تعلیم معتقدین به تزکی

شوند. از والـدین   مردان و زنان اغوا میعملی آن،  ۀشود و طی جنب پیوند ازدواج استهزاء می« (A.J. Pollock)الك پو

توانیم دیـدگاه   میهمچنین ». مشروع خود جدا شده تا با پیوند روحانی خود یک ارتباط شوم و نامشروع شکل دهند

کـه سـه بـار ازدواج     (Eddy)را در مورد ازدواج ذکر کنیم. مؤسس آن، آقاي ادي  (Christion Scienre)علم مسیحی 

  کرده، نوشته است:
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آموزیم خدا، پدر همه است، ازدواج تداوم خواهد داشت ... ازدواج، که زمانی یـک حقیقـت    هنگامی که می تا

  مسلم در میان ما بود، اکنون نباید از آن حمایت شود.

یافت روح  ۀها است. چنین تعلیمی در میان معتقدنی به تزکی دومین تعلیم غلط شیاطین احتراز از برخی خوراك

دارد، همچنـین در   شخص را از ارتباط بـا ارواح بـاز مـی   کنند خوردن گوشت حیوانات  ه ادعا میشود، کسانی ک می

میان عارفان و هندوها ترس از قربانی کردن هر موجود زنده وجود دارد، زیرا بر این باورند که جان انسان به وجود 

  رود. حیوان و دیگر مخلوقات می

ها. هر دو را خدا خلق کرده تـا بـا    اره داشته باشد و هم به خوراكتواند به ازدواج اش هم می» که«ضمیر ربطی 

را تنها براي نجات نیافتگان مقرر نکرده است بلکه همچنین براي مـؤمنین و   آنها شکرگزاري در آن سهیم شویم. او

  عارفین حق.

ري پذیرفتـه  ها و هم ازدواج مخلوق خدا هستند، و اگر به شـکرگزا  هر مخلق خدا نیکو است. هم خوراك 4:4

)، و غذا را براي تداوم حیات 28:1 ایشپید ر.كشود نباید آن را رد کرد. او ازدواج را براي تکثیر حیات مقرر کرد (

  ).3:9 ایش(پید

مـرقس    ؛3:9انسان تخصیص داده است. پس غذا در پیـدایش   ةکالم خدا خوراك و ازدواج را براي استفاد 5:4

 4:13و عبرانیـان   7) تقـدیس شـده اسـت. ازدواج در قرنتیـان     26، 25:10نتیـان  قراول ؛ و 15، 14:10؛ اعمال 19:7

  تقدیس شده است.

سر خود را خم نمـوده و خـدا را   شوند. ما باید قبل از تناول کردن خوراك  توسط دعا تقدیس می آنها همچنین

خـواهیم غـذا را تقـدیس     مـی  ما با این عمل از خداوند). 35:27 اعمال؛ 19:14 یبراي غذا شکر کنیم (نگاه کنید مت

نماید تا قویت باشد در جان ما تا بتوانیم او را بهتر خدمت نماییم. ما باید قبل از ازدواج دعا نمـاییم کـه خـدا ایـن     

  اتحاد را براي جالل خود، براي برکت دیگران، و براي خیریت داماد و عروس مبارك گرداند.

  

  )16- 4:6داد قریب الوقوع (تعالیمی سازنده در راستاي مقابله با ارتب) 

ذکر شده است به برادران خادم نیکوي مسیح عیسی خواهد  5-1با تعلیم این امور که در آیات  تیموتائوس 6:4

است. او خادمی خواهد بود، تربیـت یافتـه در کـالم    » خدمتکار«خادم به معناي  ةگونه که قبالً گفتیم، واژ بود. همان

  به دقت پیروي کرده است.ایمان و تعلیم خوب که تا کنون 

ـ  پولس در این قسمت خدمت مسیحی را به یک رقابت ورزشی تشبیه می 7:4 رژیـم مناسـبی    6 ۀکند. او در آی

ـ   کند معرفی می براي کسی که مسیح را خدمت می  7 ۀکند ـ او باید از کالم ایمان و تعلیم نیکو تغذیه شود. او در آی

  است. گوید که هدفش دینداري از ریاضتی سخن می

بجنگـد   آنها هاي حرام عجوزها احتراز نماید. او نباید با کند که از افسانه توصیه می تیموتائوسپولس رسول به 

هاي حرام عجوزها  را حقیر شمارد. افسانه آنها دوري جوید، و آنها نماید. بلکه باید، از آنها و یا وقت زیادي صرف

ه مؤسس آن یک زن بود و به نظر به طور خاص به زنان کهنسال توسل اندازد، ک علم مسیحی می) ۀما را به یاد (فرق
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  دهد. ها را تعلیم می جوید، و به جاي حقیقت افسانه می

اند. ریاضت بدنی براي بدن فوائد خاصی دارد، امـا ایـن فوائـد     در اینجا دو نوع ریاضت با هم مقایسه شده 8:4

راي روح، جان، و جسم مفید است، و نه تنها براي ایـن زمـان   محدود و کم دوام هستند. از سویی دیگر، دینداري ب

 ةآورد، و بـراي زنـدگی آینـده وعـد     بلکه براي ابدیت نیز است. دینداري براي این زندگی شادي عظیم به همراه می

  آورد. پاداشی درخشان و شریک شدن در جالل آن حیات را به ارمغان می

قبـل. ایـن حقیقـت کـه دینـداري داراي       ۀاي است به دینداري در آی رهعموماً بر این باورند که این آیه اشا 9:4

  ارزش ابدي و وسیع است یک سخن امین است و الیق قبول تام. این سومین سخن امین در این رساله است.

گوید که هدف غایی این است و او براي ایـن   کشیم. پولس می احترامی می زیرا که براي این زحمت و بی 10:4

ارزش اسـت. امـا شـخص     ایمانـان بـی   بندد. به نظر چنین هدفی در زندگی بـی  در توان دارد به کار میهدف هرچه 

گاه کمرنگ نخواهد شد. بنا  بیند و بر خداي زنده امیدوار است. این امید هیچ مسیحی وراي امور فانی این دنیا را می

ین را نجـات دهنـده اسـت. خـدا نجـات      الخصوص مؤمن او خداي زنده است که جمیع مردمان علیبه این دلیل که 

جمـع   ةدهنـد  کند. امـا او نجـات   زندگی خود حفظ می ةرا در امور روزمر آنها جمیع مردمان است چرا که او ةدهند

او گونه که قبالً هم گفتیم ـ او براي نجات جمیع مردمان تدارك الزم را دیده است ـ    مردمان نیز است چرا که همان

 ةدهنـد  تـوانیم بگـوییم کـه او نجـات     شوند. می مند می ایمان دارند زیرا از تدارك او بهره به طور خاص ةدهند نجات

  واقعی ایمانداران است. ةدهند ها و نجات تمام انسان ةبالقو

بایـد   تیموتـائوس گفتـه اسـت.    10-6احتماالً مقصود از این امور آن چیزهایی است که پولس در آیـات   11:4

  را براي قوم خدا مطرح نماید. آنها و تعلیم دهد و دائماًچنین مفاهیمی را حکم کرده 

سـن داشـته اسـت. بـرخالف     بین سی تا سی و پـنج سـال    تیموتائوسنامه احتماالً به هنگام نگارش این  12:4

کس جوانی را  هیچ«گوید،  او مرد نسبتاً جوانی بود. به همین دلیل پولس در اینجا میبرخی از مشایخ جماعت افس، 

خود را تبدیل به یک بـت سـازد و از تیـغ انتقـاد مبـرا.       تیموتائوسالبته مقصود این نیست که » قیر نشمارد.تو را ح

وسـیله   داران نمونه باشد و بـدین  تواند براي ایمان بلکه، مقصود این است که نباید به کسی فرصت انتقاد دهد. او می

  مجال انتقاد به حق را هم ندهد.

باشـد. او نـه تنهـا از بیـان     سخنان او همیشه بایـد معـرف فرزنـد    است.  یموتائوستمقصود از در کالم سخنان 

  سخنان منع شده احتراز خواهد کرد، بلکه کالمی که براي شنوندگان بنا کننده نباشد را نیز بر زبان نخواهد آورد.

  در سیرت اشاره دارد به رفتار او. رفتار او نباید مایۀ سرافکندگی نام مسیح شود.

از در محبت این است که محبت باید انگیزة رفتار باشـد، همچنـین روحـی کـه از ایـن طریـق منتقـل        مقصود 

  شود و هدفی که آن در پی دارد. می

هستند. با ایـن حـال    »در روح«بسیاري از نسخ امروزي و تفسیرهایی که از این متن به عمل آمده فاقد عبارت 

  کند که: با درك عمیق از این عبارت از این حقیقت انتقاد می ینگک ب متون اولیه آمده است. گايواژة روح در غال

همه اشتیاق یکی از خصوصیاتی است که در کمال تعجب از طبیعت بسیاري از مسیحیان رخت بربسته است. «

براي سابقۀ فوتبال یا یک مبارزة انتخاباتی اشتیاق فراوان دارند، اما براي خدمت خـدا اشـتیاق بسـیار انـدك اسـت.      
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شـود. جـاي آن    ها چقدر باعث شـرمندگی مـا مـی    تیاق وافر مسیحیان پیرو مکتب علم، شاهدان یهوه، کمونیستاش

را در امر تثبیت جایگـاه و   تیموتائوسآن مأمنوس بود خالی است. این روح عالی غیرت آتشینی که زمانی کلیسا با 

  مشی بسیار کمک خواهد نمود. پیشبرد این خط

بنـد بـودن را در خـود     است، و درواقع مفهوم قابلیت اعتماد و پـاي  »در وفاداري«ایمان، احتماالً مقصود از در 

  دارد.

  هاي او نیز. عصمت نه تنها باید خصوصیت اعمال او را شکل ده بلکه انگیزه

. او باید خود را تیموتائوساحتماالً این آیه در درجۀ اول به کلیساي محلی اشاره دارد، تا زندگی شخصی  13:4

خـورد.   قرائت عمومی کتاب مقدس، نصیحت و تعلیم یا آموزه بسپارد. در اینجا یک ترتیب مشخص به چشم می به

کند. این امر به طور خاص در آن زمان ضروري بود، چرا که تعداد  پولس ابتدا بر قرائت عمومی کالم خدا تأکید می

پس از قرائـت کـالم خـدا، بایـد      تیموتائوسند. کالم مکتوب خدا بسیار محدود بود. افراد کمی نسخۀ کالم را داشت

داد.  کرد، و سپس باید حقایق عظیم کالم خدا را تعلـیم مـی   چه که قرائت شد نصحیت می داران را بر مبناي آن ایمان

پس کتاب تورات خدا را به صداي روشن : «8کند، و به طور خاص آیۀ  را در ذهن ما تداعی می 8این آیه غمیا باب 

  »خواندند بفهمند. چه را که می تفسیر کردند تا آنخواندند و 

بخواهد نصـحیت   تیموتائوس اینکهبا این حال، نباید مفهوم دعاي شخصی را از این ایه متمایز دانست. قبل از 

  این امر را در زندگی شخصی خود عملی کند.کند و کالم خدا را به دیگران تعلیم دهد، خود باید 

عطا شده است ـ بشارت، شبانی یا تعلـیم.    تیموتائوسگوید که چه کرامتی (عطا) به  میکالم دقیقاً به ما ن 14:4

حـال مـا    یک معلم ـ شبان بوده است. بـا ایـن     بخشد که او احتماالً حال و هواي این رساله این تصور را تقویت می

ست. در وهلۀ اول این کرامت هاي کشیشان به او عطا شده ا دانیم که این کرامت به وسیلۀ نبوت و با نهادن دست می

ي در کلیسا برخاسته و اعـالن نمـوده کـه    ا ارت بدان معنا است که زمانی نبیاین عبنبوت عطا شده است.   به وسیلۀ

ایـن  بخشیده است ـ نبی این عطا را نبخشیده بلکه تنها آن را اعـالن نمـوده اسـت.      تیموتائوسروح خدا عطایی به 

مشایخ یـا کشیشـان قـدرت    باید تأکید نماییم که براي دیگر ن همراه بوده است. هاي کشیشا دستموضوع با نهادن 

القدس در  چه که روح ها بر او، به طرز نمادین آن را نداشتند. بلکه آنها با گذاشتن دست تیموتائوسبخشیدن عطا به 

  او انجام داده بود را به رسمیت شناختند. 

القدس برنابا و شاؤل را براي کار خاصـی انتخـاب نمـود.     ، روح2 در آیۀشود.  دیده می 13این روال در اعمال 

ها برایشان گذارده، روانه نمودنـد (آیـۀ    شاید توسط نبی این کالم منتقل شد. آنگاه روزه گرفته و دعا کردند و دست

3  .(  

هن شـد  هنگامی که بر کشیشان مبرشود.  مشی امروزه نیز از سوي بسیاري از جوامع مسیحی دنبال می این خط

وسـیله   سـپارند، و بـدین   القدس یافته است، آنها آن شخص را به کار خداوند مـی  که شخصی عطاي خاصی از روح

بخشـد   گذاري آنها عطایی به وي نمـی  نمایند. دست القدس در زندگی او را تأیید می اعتماد خود بروي و عمل روح

  ده است.کنند که این عمل توسط روح خدا انجام ش بلکه تنها تأیید می

 6:1 تیموتائوس دومدر  تیموتائوسگذاري پولس بر  در اینجا و دست تیموتائوسگذاري کشیشان بر  میان دست
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رسـمی دارد و نـه مسـئولیتی در قبـال عطـایی کـه بـه        این عمل نه جنبـۀ  گذاري،  تفاوتی وجود دارد. در این دست

پولس بـه عنـوان   و در خدمتش است. در مورد دوم، بخشیده شده دارد. بلکه تنها نمادي از مشارکت با ا تیموتائوس

  یک رسول مجرایی براي نزول عطا برروي بود.

نیز ترجه کرد. » به خود گیر«یا » زحمات این امور را متحمل شود«توان  نما را می عبارت در این امور تأمل 15:4

هـا   اسخ باشی (خود را کـامالً بـه ایـن   گوید در اینجا ر میمقصود هم در انیجا این است، زیرا عبارت بعدي احتماالً 

او باید تمـام هـم وغـم    نماید خود را تمام و کمال به کار خداوند بسپارد.  را تشویق می تیموتائوسبسپارد). پولس 

خواهد که در خدمت مسـیحی   پولس نمیشود.  خود را بر این کار بنهد. پس با این روش، ترقی او بر همه ظاهر می

در امور خداوند ترقی  تیموتائوسخواهد که  و همه چیز بر وفق مرا پیش رود. بلکه او مییک وضعیت ثابت داشته 

  نماید.

را احتیاط کند و سپس تعلیم باید ابتدا خویشتن  تیموتائوسبه ترتیبی که در اینجا ارایه شده توجه نمایید.  16:4

نماید. اگر زندگی او اشتباه باشـد   می زندگی شخصی در زندگی تمام خادمین مسیح تأکیدرا. این موضوع بر اهمیت 

بـه درسـتی گفتـه     (A.W.Pink)پینـک   دبلیـو.  اي ندارد. اي. اما در تعلیم دادن بسیار راسخ و راست دین، هیچ فایده

اگر اجازه دهیم خدمت پرستش را تخت فشار قرار داده و رشد زندگی روحانی شخص را تحت تأثیر قـرار  «است: 

با قائم بون در ایـن امـور، یعنـی، قرائـت      تیموتائوسنویسد که  پولس می» ود براي شریر.دهد، آنگاه دامی خواهد ب

خود را نجات خواهد داد. مقصـود از نجـات در اینجـا نجـات جانهـا      نصیحت و تعلیم، خود را و شنوندگان کالم، 

بودنـد آغـاز شـد.     نیست. این باب با توصیفی از معلمان دروغین که در میان قوم خدا رعب و وحشت ایجاد کـرده 

دارانه و کالم خدا، خـود را از دام ایـن معلمـان     بند بودن به یک زندگی دین گوید که با پاي می تیموتائوسپولس به 

  دروغین رهایی خواه دبخشید و هم شنوندگان خود را.

  

  )16-4:6تعالیمی خاص در مورد اقشار گوناگون ایمانداران ( .5

  )2-5:1هاي گوناگون سنی ( گروهالف) 

خواهد  اي که می سازد، خانواده آشنا مینسبت به اعضاي خانوادة مسیحی  تیموتائوساین آیه ما را با رفتار  1:5

شد در مقابل افراد پیـر   وسوسه میتر بود و شاید هم کمی پرخاشگر  که جوان تیموتائوسدر میان آنان خدمت کند. 

شود مرد پیر را توبیخ نماید، بلکه چون پدر او را نصـیحت   ه میناشکیبا و پرخاشگر باشد؛ از این رو، به او تذکر داد

  تر بر چنین اشخاصی پرخاش نماید. کند. شایسته نیست که او به عنوان مردي جوان

جویانـه اتخـاذ    همچنین این خطر وجود داشت که این خادم جوان مسیحی نسبت به جوانان دیـدگاهی سـلطه  

که او باید با جوانان همچون برادران خود رفتار نماید؛ او باید همچو یکـی از  گوید  نماید. از این رو پولس به او می

  خود را برتر از آنها بداند. اینکهآنها باشد و نه 

  با زنان پیر باید همچون مادران رفتار شود همراه با صحبت، و احترامی که شایستۀ آنان است. 2:5

آلود است اجتناب نماید،  گناهچه که کامالً  و نه تنها باید از آنبا زنان جوان باشد. اعفت باید از ویژگی رفتار او 
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  اي که جلوة بد دارند نیز پرهیز نماید. بلکه از اعمال و رفتارهاي نسنجیده

  

  )16-5:3زنان ( بیوهب) 

به موضوع بیوه زنان در کلیساي محلی و رفتاري که نسـبت بـه آنهـا بایـد ادا شـود       16-3پولس از آیات  3:5

  زد.پردا می

الحقیقه بیوه هستند محتـرم دارد. محتـرم در اینجـا نـه تنهـا       زنان را که اگر فی پیش از هر چیز، کلیسا باید بیوه

حاوي مفهوم احترام بلکه مفهوم کمک مالی را نیز دربر دارد. یک بیوة حقیقی کسی اسـت کـه هـیچ وسـیلۀ امـرار      

دارد. او هیچ خویشـاوندي نـدارد کـه بـه او کمـک      معاش ندارد و براي رزق و روزي چشم امید به سوي خداوند 

  نماید.

ها دارنـد. در   ها کسانی هستند که فرزندان یا نواده اند. این زنان در این آیه توصیف شده طبقۀ دوم از بیوه 4:5-5

 چنین موردي، فرزندان باید بیاموزن که با جبران تمام زحماتی که مادرشان (یا مادربزرگشـان) در حـق آنهـا انجـام    

آموزد که دینداري در خانه آموخته  داهد است دینداري عملی را در خانه نشان دهند. این آیه به طور واضح به ما می

شود. این واقعاً شهادت بدي براي ایمان مسیحی است که با صداي بلند از مذهب شخصـی سـخن گـوییم پـس      می

  ده انگاریم. را نادیآنهایی را که توسط پیوندهاي طبیعی با ما در ارتباطند 

یان سـ در نظر خدا پسندیده است که مسیحیان از اجداد خود که استطاعت مالی ندارند مراقبـت نماینـد. درافس  

گونه  همان» پدر و مادر خود را احترام نما، که این حکم اول با وعده است.«دهد:  پولس به طور واضح تعلیم می 2:6

چ منبع درآمدي ندارد و براي نان روزانۀ خود همواره چشـم امیـد   یهبیوة حقیقی کسی است که که قبالً هم گفتیم، 

  به سوي خدا دارد.

دهد. بر سر این موضوع که آیا چنین زنـی   کسی است که تن به عیاشی می 5نقطۀ مقابل بیوة دیندار آیه  6:5-7

ی واقعی اسـت ـ   نظر وجود دارد. ما معتقدیم که او یک مسیح یک ایماندار حقیقی است یا شخصی متظاهر اختالف

اما به وضع بد گذشته دچار شده است ـ از نظر رابطه با خدا و مفید بودن براي خدا چنـین شخصـی مـرده اسـت.      

دهند هوشیار باشد و به مسـیحیان تعلـیم دهـد کـه از      زنانی که تن به عیاشی می باید در برابر چنین بیوه تیموتائوس

  دست هستند. وندي داشته و تهیکسانی مراقبت نمایند که با آنها رابطۀ خویشا

الخصوص اهل خانه درجه یک در اینجا مورد تأکید قـرار گرفتـه اسـت.     اهمیت تدبیر براي خویشان وعلی 8:5

ورزد که ایمانداران حقیقی بایـد   اصرار می دائماًتصور ورزیدن در این امور برابر است با انکار ایمان. ایمان مسیحی 

که یک مسیحی در انجام این امر کوتاهی ورزد، او منکر همـان حقیقتـی اسـت کـه     هنگامی  را کمک کنند. یکدیگر

ایمانان به خویشاوندان خـود   ایمان است چرا که بسیاري از بی تر از بی دهد. چنین شخصی پست مسیحیت تعلیم می

خداوند  کنند. همچنین باید گفت که یک شخص مسیحی با تصور ورزیدن در این امر باعث شرمندگی نام کمک می

  دهد. ایمان هم انجام نمی شود، کاري که یک بی می

زنانی بود کـه   شد، که بیانگر بیوه یابیم که در هر کلیساي محلی فهرستی از اسامی ثبت می از این آیه در می 9:5
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ـ   زنی که ثبت مـی  که نام هر بیوهکند  ند. پولس در اینجا تصریح میشد توسط کلیسا مراقبت و حمایت می د شـود نبای

  کمتر از شصت ساله باشد.

کنـد. در مـورد    عبارت یک شوهر کرده باشد همان مشکالت مربوط به ازدواج اسقفان و شماسان را مطرح می

گمان مقصود این است که زندگی او عاري از سرزنش و هر سوء  این موضوع نیز همان تفسیرها ارایه شده است. بی

  ظنی مبنی بر انجام اعمال غیراخالقی باشد.

دار روحانی به شمار آید  هاي ایمان زن، او باید به انجام اعمال صالحه که باید از ویژگی براي ثبت نام بیوه 10:5

  مشهور باشد.

تربیت سـادة  تردیدي نیست که مقصود از عبارت اگر فرزندان پرورده باشد این است که او باید آنها را طوري 

  بیت کرن مهم است. اي ندارد، بلکه خوب تر فرزندان چندان فایده

نواز است. در عهد جدیـد بارهـا و    زن دیندار این است که او نسبت به غربا مهمان هاي بیوه یکی دیگر از نشانه

  نوازي ذکر شده و مورد تحسین قرار گرفته است. بارها بزرگواري مهمان

زن خـدمات   ت که بیـوه گمان مقصود در اینجا این اس هاي مهمان یکی از وظایف غالم بود. پس بی شستن پاي

هاي مقدسین به شـکل   مقصود شستن پايتواند  داران کشیده باشد. اما همچنین می بسیار پرزحمتی براي دیگر ایمان

ةا و استفاده از  روحانی باشد، شستن با کالم خدا. البته مقصود خدمت عمومی نیست بلکه تنها مقصود دیدار از خانه

  آند بشوید. هایی که در کار روزانه بدان آغشته شده اران را از آلودگید کالم خدا است به شکلی که ایمان

یا در تنگنـا قـرار    نه در حق کسانی که بیمار، عزادار اي است به انجام اعمال رحیما کشان اشاره کمک به زحمت

  دارند.

یکو پیـروي کـرده   زن در فهرست جماعت محلی ثبت گردد باید از هر کار ن نام بیوه اینکهبراي  اینکهجان کالم 

  باشد.

درك این آیه بسیار دشوار است اما به نظر مقصود این باشد؛ به طور کلی اشتباه است کـه بـه بیـوه زنـان      11:5

جوان در کلیسا مسئولیتی سپرده شود. آنها که جوان هستند، احتماالً خواهش نکاح دوبارة خواهند داشت. البته ایـن  

قوي باشد که ایـن بیـوه زنـان جـوان تـن بـه        آن قدرممکن است این خواهش اشتباه نیست، اما النفسه  موضوع فی

خواند. هنگامی که بحث انتخاب میان ازدواج بـا   ایمان در دهند. پولس موضوع را سرکشی از مسیح می ازدواج با بی

ـ   آید، بیوه ایمان و ازدواج نکرن به خاطر محبت به مسیح و اطاعت از کالم او پیش می بی ل بـه ازدواج  زن جـوان مای

  کرده است.  این موضوع باعث شرمساري کلیسایی خواهد بود که او را کمک می  است. مسلماً

بلکه مقصود تنها این است که این داوري باشد،  مقصود از ملزم شدن در اینجا عذاب و فالکت ابدي نمی 12:5

کرد به عیسی مسیح خداوند وفادار  اقرار میاند. زمانی او  و الزام به خاطر این است که ایمان نخست را برطرف کرده

یابد آن هم با کسی که مسیح را دوست ندارد، وفاداري و تعهد خو  و سرسپردة اوست، اما اکنون فرصت ازدواج می

  کند. میرود، و به داماد آسمانی خیانت  ایمان می نسبت به مسیح را فراموش کرده در پی یک بی

بـه ازدواج تشـویق   گیرد. در حقیقت او آنها را  ازدواج کردن به باد انتقاد نمی پولس بیوه زنان جوان را به خاطر

براي ازدواج با یک مرد اصول  اینکهبیند آفت روحانی آنهاست،  ). او تنها مشکلی که در این امر می14نماید (آیه  می
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  کنند. روحانی را ترك می

زنان جوان را متقبل شود باعث ترغیب آنها  بیوهاگر کلیساي محلی بخواهد مسئولیت کامل کمک مالی به  13:5

و بـا  گـو و فضـول خواهنـد شـد،      هاي خود بپردازند، بیهوده به مسئولیت اینکهشود. آنها به جاي  گویی می به بیهوده

  شوند که اصالً به آنها ارتباطی ندارد. هیچ اقدامی از سوي کلیسـاي محلـی نبایـد ترغیـب کننـدة      اموري سرگرم می

شود شهادت نامطلوبی از مسیحیت بـه جـا    چنین امري باعث میگونه که قبالً هم گفتیم،  اري باشد، همانچنین رفت

  شود.گذاشته 

گوید، بهتر است زنان جـوان نکـاح شـوند و اوالد بزاینـد، و یـک       پس پولس به عنوان یک اصل کلی می 14:5

براي هـر بیـوة جـوانی امکـان ازدواج وجـود       افته بود کهدریپولس   مالمت تشکیل دهند. مسلماً زندگی مسیحی بی

کند کـه بتـوان در صـورت     شوند. اما او فقط یک اصل کلی مطرح می قدم می ندارد. معموالً مردان در این زمینه پیش

  امکان از آن پیروي نمود.

مبـادا  دهـد کـه    اي است که مسیحیت را بدنام سازد، و پولس در اینجا هشدار مـی  بهانه دائماًخصم، یا شیطان، 

  چنین امور مشروعی باعث مذمت شیطان شود.

گوید تنها حدس و گمان نیست. بلکه رخ داده بود. بعضی  زنان جوان می چه پولس در اینجا دربارة بیوه آن 15:5

ایمان انتخاب کرده و از  به عقب شیطان برگشته بودند، چرا که به خداي شیطان گوش فراداده بودند و یک زوج، بی

  د نااطاعاتی کرده بودند.کالم خداون

شود. اگـر مـرد یـا زن     هاي خود پرداخته می اکنون به بحث دربارة وظیفۀ خویشاوندان در مراقبت از بیوه 16:5

به دار باید این مسئولیت را متقبل شود تا کلیسا بتواند  اي دارد که نیاز به کمک دارد، پس ایمان مؤمن در خانواده بیوه

  د که در تنگنا قرار داشته و هیچ خویشاوند نزدیکی ندارند.مراقبت از کسانی بپرداز

گوید که کلیسا تحت شرایط خاص باید چگونه عمل نمایـد، نـه    ، به ما می16-3تمام این عبارات، یعنی آیات 

اي وجود دارد یا اگر قادر است که چنین و چنـان کنـد وارد عمـل شـود.      اگر شرایط مخففه (تخفیف دهنده) اینکه

القدس بسیار پراهمیت است، لـیکن امـروزه از    پاراگراف بیانگر این امر است که این موضوع در نظر روحطول این 

  شود. سوي بسیاري از جوامع مسیحی نادیده انگاشته می

  

  )25-5:17کشیشان ( پ)

شـانی  کند که کشی پردازد. پولس در وهلۀ اول این قائده را مطرح می ادامۀ این باب به موضوع کشیشان می 17:5

ترجمـه کـرد    »رهبري کـردن «اند، باید مستحق حرمت مضاعف باشند. بهتر است پیشوایی را  که نیکو پیشوایی کرده

مضـاعف هسـتند.   مستحق حرمـت  (داربی). در اینجا موضوع بر سر تسلط نیست، بلکه الگو بودن. چنین کشیشانی 

). 6:15 یپرداخت مالی نیز در آن نهفته است (متاحتماالً مقصود از حرمت همان احترام قایل شدن است، اما مفهوم 

حرمت مضاعف هر دو مفهوم را دربر دارد. قبل از هر چیز، او به خاطر کارش مستحق اسـت از سـوي قـوم خـدا     

شود، او مستحق دریافت کمک مالی نیـز اسـت.    صرف میمورد احترام واقع شود، اما اگر وقت او کامالً در این کار 
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کنند و  کشند کسانی هستند که وقت زیادي را صرف موعظه و تعلیم می در کالم و تعلیم محنت می آنانی که  احتماالً

  سان قادر نیستند در جایی به طور مداوم مشغول به کار شوند. بدین

در اینجا دو آیه از کتاب مقدس به عنوان دلیلی براي پرداخت مزد به کشیش ارایه شـده اسـت. آیـه اول     18:5

گرفته شده است. این آیه به طور خاص الهامی بودن کتاب مقدس را بر ما  7:10ت، و آیه دوم از لوقا اس 4:25تثنیه 

سازد. پولس یک آیه از عه عتیق و کی هم از عهد جدید گرفته، آنها را در کنار هم و در یک سـطح قـرار    روشن می

عهد جدید را نی زداراي همـان اقتـدار    داند. مبرهن است که پولس مکتوبات دهد، هر دو را به کتاب مربوط می می

  داند. عهد عتیق می

گیـرد نبایـد از خـوردن     دهد گاوي که در امر برداشت محصول مورد استفاده قرار مـی  این کالم به ما تعلیم می

خرمن منع شود. همچنین یک مزدور مستحق دریافت قسمتی از ثمرة کار خود است. در مورد کشیشان نیز وضعیت 

رغم این حقیقت که ممکن است کار آنها بدنی نباشد، با این حال آنها مستحق حمایـت   ت است. علیبه همین صور

  مالی از طرف قوم خدا هستند.

از آنجایی که کشیشان در کلیسا داراي مسئولیت هستند، آنها به طور خاص هـدف تهـاجم شـیطان قـرار      19:5

دهد. این اصـل مطـرح شـده     اتهامات ناروا اقدامی انجام میدارند. از این رو روح خدا براي محافظت آنها در برابر 

نباید بـر علیـه یـک کشـیش      نشود هیچ اقدام انضباطی است که تا هنگامی که اتهام با شهادت دو یا سه شاهد تأیید

این اصل براي تمام اعضا کاربرد دارد، اما در اینجا در مورد کشیشـان مـورد تأکیـد قـرار      در حقیقت،صورت گیرد. 

  کند. گیرد، زیرا که همیشه خطر اتهام ناروا آنها را تهدید می می

در مواردي که گناه کشیشی ثابت شود به طوري که باعث لطمه زدن به وجهۀ کلیسا شود، چنـین مـردي    20:5

سازد و  داران روشن می باید در حضور دیگران توبیخ شود. این عمل جدي بودن گناه در خدمت مسیحی را بر ایمان

  شود. رتی در زنگی دیگران میدرس عب

به طور خاص براي کشیشان کاربرد ندارد، بلکه براي تمام مسیحیان.  20برخی از مفسران بر این باورند که آیۀ 

  سازد. مسلماً این اصل براي تمام مسیحیان کاربرد دارد، اما چارچوب متن آن را به کشیشان مربتط می

کلیساي محلی، از دو خطر باید اجتناب ورزید. خطر اول غرض ورزي به هنگام اعمال تنبیه انضباطی در  21:5

و، دیگري طرفداري است. بسیار سهل است که ناعادالنه بر شخصـی غـرض ورزي کنـیم. همچنـین طرفـداري از      

شخصی خاص، به خاطر ثروت، جایگاهی که در اجتماع دارد و یا شخصیت او بسیار سهل است. از این رو پـولس  

این مسئولیت را بـه  را در حضور خدا و مسیح عیسی و نیز در حضور فرشتگان برگزیده  تیموتائوسبا جدیت تمام 

سپارد که تا هنگامی که حقایق روشن نشوند و یا بدون طرفداري از شخص خاصی تنهـا بـه خـاطر     می تیموتائوس

رخـدا و خداونـد   دوست او و یا شخص معروفی است بر شخصی قضاوت نکند. هر اتهامی بایـد در حضـو    اینکه

کنـیم هسـتند، و    عیسی و نیز در حضور فرشتگان رسیدگی شود. فرشتگان ناظران بر دنیایی که ما در آن زندگی مـی 

آنها بر عدالت کامل در امور انضباطی کلیسا واقف هستند. فرشتگان برگزیده کسانی هسـتند کـه در گنـاه و طغیـان     

  اند. را حفظ کرده برعلیه خدا شرکت نجسته، بلکه وضعیت اولیه خود

آیند، گـاهی اوقـات ایـن میـل وجـود دارد کـه بـه         هنگامی که اشخاص معروف به عضویت کلیسا درمی 22:5



 42

دهد که در بـه کـار گـرفتن     هشدار می تیموتائوسسرعت مسئولیتی در کلیسا به آنها سپرده شود. در اینجا پولس به 

ت آنها بر او ناشناخته است شریک گردد، مبادا با این کـار  اعضاي جدید عجله نکند و نیز نباید با کسناي که شخصی

در نگاهان آنها شریک شود. نه تنها او باید خود را از نظر اخالقی پاك نگاه دارد بلکه از همکاري با گناهان دیگران 

  نیز بري باشد.

ـ     23:5 بینـی   ه پـیش مشخص نیست که این ایه چگونه با آیات قبل ارتباط دارد. شـاید پـولس رسـول خردمندان

در مسایل و مشکالت جماعت تأثیر نامطلوب بـر او خواهـد گذاشـت. اگـر چنـین       تیموتائوسکرد که درگیري  می

بـرد! بـه احتمـال قریـب بـه یقـین        که از چنین موضوعی رنـج مـی  اولین و آخرین شخصی نبود  تیموتائوسباشد، 

یاري از نقاط دنیا متداول است. این نصیحت پولس نیز یکی از قربانیان آب آلوده بود که هنوز هم در بس تیموتائوس

نباید آب را بدون شرابی کـم میـل نمایـد. پـولس      تیموتائوسمعناست که  بدین» دیگر آشامندة آب فقط مباش«که، 

کنـد. ایـن آیـه تنهـا اسـتفادة دارویـی از        هاي بسیار را به او توصیه می استفادة شرابی کم بهت شکمش و نیز ضعف

  اي براي افراط در نوشیدن آن به کار گرفته شود. کند و نباید به عنوان بهانه می شراب را توصیه

تردیدي نیست که مقصود در اینجا شراب واقعی است و نه آب انگور. بعید است کـه در آن زمـان آب انگـور    

هنـوز ناشـناخته   شود، فرایندي که در آن زمان  هم بوده باشد، زیرا آب انگور توسط عمل پاستوریزه کردن انجام می

بیان شـده اسـت. اگـر    » شرابی کم«بود. این حقیقت که مقصود شراب واقعی بوده است به طور تلویحی در عبارت 

  شراب واقعی نبود، پس نیازي نبود که حتماً ذکر شود اندك شرابی میل شود.

گمـان ایـن    و بی سازد. گرچه پولس خود یک رسول بود، تر می این آیه همچنین موضوع شفاي الهی را پررنگ

کنـد. او در اینجـا    قدرت را داشت که تمام امراض را شفا دهد، اما با این حال همواره از این قـدرت اسـتفاده نمـی   

  کند.  میاستفادة شراب را براي درد شکم تأیید 

 تیموتـائوس جـایی کـه بـه    پـردازد،   می 22به نظر پولس در این آیه دوباره به موضوع مطرح شده در آیۀ  24:5

  دهند. این موضوع را بیشتر شرح می 25و  24دهد که براي دست گذاشتن بر اشخاص عجله نکند. آیۀ  هشدار می

توان آنها را به شخصی تشبیه کرد که شیپور به دهـان   مبرهن است که می آن قدرگناهان بعضی آشکار است و 

اوري صدا در داده او را گناهکـار اعـالن   دارند و تمام طول مسافت راه را ته به محکمۀ د در جلوي مردي گام برمی

  کنند. اما موضوع اصالً این نیست. بعضی که گناهکار هستند چندي بعد گناهشان آشکار خواهد شد. می

در مودر قشر اول، شاید شخص مستی را در ذهن تصور نماییم که ماهیشتان بر تمام جامعه آشـکار اسـت ـ از    

اي عاشـقانه برقـرار کـرده اسـت. ممکـن اسـت        ود که با زنی دیگر رابطهتوان شوهري را تصور نم سویی دیگر، می

  جماعت این موضوع را نداند، اما بعدها این رسوایی برمال شود.

زمـانی برخـی همچـون انسـنا       این موضوع تا حدي در مورد اشخاص نیکوکار هم صادق است. مسـلماً  25:5

شـود. از   تنها در گذر زمان است که نیکویی آنان آشـکار مـی   گیر، و رو و گوشه شوند. برخی میانه گر می خوبی جلوه

آموزیم که نباید در برخورد اول بر شخص قضاوت نماییم، بلکه اجـازه دهـیم زمـان ماهیـت      این عبارات چنین می

  واقعی او را مشخص کند.
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  )2- 6:1ان (بغالمان و اربا ت)

اند که زیر یوغ هستند، یعنـی زیـر    مانی نامیده شدهشود. آنها غال مطرح میاکنون بحث دربارة رفتار غالمان  1:6

ایمان دارند. آیا غالمـان در چنـین    گوید که آقایانی بی یوغ بردگی. پیش از هر چیز، پولس دربارة غالمانی سخن می

ممکن آیا باید شورش کرده و فرار کنند؟ آیا تا آنجایی که اي داشته باشند؟  موردي باید با آقایان خود رفتار وقیحانه

است باید کار کمتري انجام دهند؟ برخالف تمام اینها، آنها باید آقایان خویش را الیق کمـال احتـرام بداننـد. یعنـی     

و به طور کلی بیشتر در پی این باشند که   براي آنها احترام قایل شده، با وفاداري و در کمال اطاعت کار کنند، اینکه

بزرگ براي انجام چنین خدمت مداوم این است که نام مسـیح در میـان    انگیزةمانع ایجاد نمایند.  اینکهکمک کنند تا 

گري رفتار نماید، پس آقایش به نام خدا و ایمـان مسـیحی را کفـر     است. اگر یک بردة مسیحی با خشونت و طغیان

  ارزش هستند. داران بی خواهد گفت. او به این نتیجه خواهد رسید که ایمان

ها بـود. اگـر اربـابی در     ضوع است که معموالً بهاي بردگان مسیحی بیشتر از یگر بردهتاریخ کلیسا مبین این مو

یافت که یکی از غالمان مسیحی است، معموالً مایل بود پول بیشـتري بـراي خریـد آن بـرده      یک مزایدة برده درمی

بـر ایمـان مسـیحی ارج    دانست آن برده با وفاداري کامل او را خدمت خواهـد نمـود. ایـن امـر      بپردازد، چرا که می

  نهاد. می

داري از سوي مسیحیت مورد نکوهش قرار نگرفتـه اسـت. بـا     غالباً بیان شده است که در عهد جدید نظام برده

  داري نیز رو به انقراض نهاده شد. بینیم که با گسترش پیغام و تعالیم مسیحیت، نظام برده این حال، می

م عیسی مسیح است. او به بهایی خریده شده است؛ و دیگر از آن خود دار حقیقی باید بداند که او غال هر ایمان

  او به عیسی مسیح تعلق دارد ـ روح، جان، جسم و هرچه که دارد از اوست.نیست. 

شدند که اربابـان   گمان این غالمان همواره وسوه می پردازد که آقایان مؤمن دارند. بی این آیه به غالمانی می 2:6

د بـه جهـت شکسـتن نـان     د. بعید نبود که در جماعت محلی به هنگام مشارکت در روز خداونخود را خوار شمارن

)، اربابان مسیحی و غالمان مسیحی دور یک منبر بنشینند ـ و همه در عیسی مسیح برادر. امـا غالمـان    7:20(اعمال 

یک اربـاب مسـیحی    اینکهپنداشتند که تمایزات اجتماعی زندگی برداشته شده است. صرف  نباید در این مراسم می

دار و  باشد بدین منزله نیست که غالم به او احترام نگذاشته و او را خدمت ننماید. این حقیقت که ارباب یک ایمـان 

  تر خدمت نماید. یک برادر محبوب است باید غالم را بر آن دارد که او را وفادارانه

انـد، بلکـه آنـانی کـه در ایـن احسـان        بوب نامیده شـده دران وفادار و مح اربابان مسیحی در اینجا نه تنها ایمان

اند که آنها نیز در برکات نجات سـهیم هسـتند. بـا ایـن حـال، از ایـن        شارکند. عموماً از این آیه چنین برداشت کره

ـ  عبارت می د توان چنین دریافت که از آنجایی که هم غالمان و هم اربابان به انجام اعمال نیکو عالقه دارند، آنها بای

  در کنار یکدیگر خدمت نموده، هریک دیگري را کمک نماید.

اي است به تعالیم قبلی در مورد غالمان مسـیحی.   فرما اشارهبدون تردید عبارت به این معانی تعلیم و نصیحت 

  توان در روابط کارفرما و کارمند مشاهده کرد. مسلماً مصداق امروزي این ارتباط را می
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  )10- 6:3گی به پول (معلمان کذبه و دلبست .6

هاي عجیب و غریب در  دارد که عادت دارند آموزه اکنون پولس توجه خود را به سوي کسانی معطوف می 3:6

بخـش اسـت.    کنند. مصقود از صحیح در اینجا کالما سالمتی کلیسا تعلیم دهند. این مردان کالم صحیح را قبول نمی

گشـت و نیـز در انجایـل     سیح هنگامی که برروي زمین بود صادر میاینها کالمی بودند که از زبان خداوند، عیسی م

شود. این تعلیمـی اسـت کـه بـه      لیمی است که در عهد جدید یافت میشوند. این کالم همان بدنۀ کلی تع یافت می

  کند. طریق دینداري است چرا که این کالم رفتار الهی را ترغیب و ایجاب می

گونه  دانند. همان در حقیقت چیزي نمیند دانش برتري دارند، اما ک ادعا می چنین افرادي مغرور هستند. آنها 4:6

  گویند. دانند در مورد چه سخن می که پولس قبالً گفت، آنها نمی

ن اسـت.  دبو ریوانه در متن اصلی به معناي بیماد يالت هستند. واژة به کار رفته براآنها شیفتۀ مباحثات و مجاد

هایی را تعلـیم   گونه که در آیه قبل ذکر شد، واژه دارند، و به جاي تعلیم کالم مفید، هماناین افراد سالمتی روحانی ن

نـد و در مباحثـات   ک کنند که روح را بنا نمـی  کنند. آنها سؤاالت گوناگونی مطرح می می هند که مقدسین را بیمار می

  ند.نک تقال و تالش می

شود به طور قطع آنهـا را تفهـیم نماینـد. لـذا،      ، نمیهاي کتاب مقدس نیست از آنجایی که موضوع بحث آموزه

  گوید: می (Lenski)آورد. لنسکی  ، نزاع، کفر و ظنون شر را پدید میدتعالیم آنها حس

بیند دیگري مهارت بیشتري از خود  یورزد چرا که م ی بر دیگري حسد میهاي آنها، یک در مجادالت و لفاظی«

کشد، یعنـی   گیرد؛ در نتیجه کار به توهین و ناسزاگویی می شود نزاع شدت می دهد؛ و وقتی رقابت آغاز می نشان می

  »شوند. الي کالم مقدس ایراد می انتقادها در البه

  دارد:  گیرد، یعنی اذهان بیمار. لنسکی با صراحت اظهار می این منازعات از مردم فاسدالعقل سرچشمه می 5:6

شود ـ قوة ذهنی دیگردر زمینۀ اخالقی و روحانی   ی را شامل میگدپاشی از هم فساد و ،عقلرگونۀ وضعیت بیما«

. در حقیقت واقعیت و بیـان  دهند کند. آنها در برابر حقیقت به طور طبیعی واکنش نشان نمی به طور عادي عمل نمی

 بخش و الهی انجیل باید چنین تـأثیري  پذیرفته شود. به طور خاص حقایق نجاتشود که  ن هدف مطرح مییاآن با 

شوند که رد شوند، که همـه در زمینـۀ اخالقـی و     ها همه با این هدف بیان می دروغ، سفسطه، تحریفداشته باشند؛ 

به دنبال اعتراض است؛ هنگامی که چیزي خـالف   طشود ذهن فاسد فق روحانی است... هنگامی که حقیقت بیان می

  »اختالف است. ذهن تنها به دنبال دالیلی براي پذیرش این  شود، ن میحقیقت بیا

از امـا بـه خـاطر نپـذیرفتن نـور،      همچنین این افراد مرتد از حق هستند. زمانی آنها با حقیقت آشـنایی دارنـد،   

  اند.  حقیقتی که زمانی با آن مأنوس بودند دور شده

ـ    پندارند که دینداري سود است. ظاهراً، آنها تعلیم مذهب را پیشۀ خود مـی  این افراد می راي داننـد کـه در آن ب

  »اند. پرسود تبدیل کرده اي حرفهترین خدمت را به  آنها مقدس«شود.  اندك کاري مزد خوبی عایدشان می

 اي بـه  کنند و هـیچ عالقـه   این موضوع نه تنها یادآور شبانان مزدور است که در جامعۀ خادمین مسیحی کار می

کننـد ـ    ج یافته است را در ذهن ما تدعی میي که امروزه در مسیحیت بسیار رواا حقیقت ندارند، بلکه منفعت طلبی
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شـود کـه از چنـین     کشی، بازها و غیره. از چنین اشخاص اعراض نما، بر ما حکـم مـی   هاي قرعه فروش عفو، بازي

  برحذر باشیم. یریاکاران خدانشناس

کنـد. ترکیـب    می گونه که آیۀ قبل تعریف اشتباه سود را براي ما شرح داد، این آیه معناي کالم را بیان همان 6:6

گذارد. قناعت  طرفه از خود برجاي می دینداري با قناعت سود عظیمی است. دینداري بدون قناعت یک شهادت یک

کند. اما دیندار بودن از یک سو و با شرایط ساختن از سـویی   وجه مسیحی نمی بدون دینداري نیز شخص را به هیچ

  توان آن را با پول خرید. دیگر چیزي است که نمی

تعلیم عیسی را به یـاد مـا    7سر کوه دارد. آیۀ خداوند عیسی در موعظۀ این باب شباهت بسیاري با تعالیم  7:6

  توکل نماییم. یآورد که براي تأمین نیازهاي خود به پدر آسمان می

گ. آییم، و به هنگـام مـر   گامی که نزد عیسی میهن به هنگام تولد، :دستان ما در سه زمان از زندگی خالی است

  توانیم برد. در این دنیا هیچ نیاوردیم و واضح است که از آن هیچ نمیکند.  این آیه تولد و مرگ را به ما یادآوري می

ردم و خواستید مرا در تابوت بگذارید، به دور دستان مـن  هنگامی که م«اسکندر کبیر پیش از مرگ خود گفت: 

  گوید:  در این مورد می (Beats)س بیت» نند که دستانم خالی است.ه ببیاي نپیچید، بگذارید بیرون باشند تا هم پارچه

ترین شمشیر را در دست داشـت؛   پیروزمندانه وشاهی دنیا پاد عصايآري، آن دستانی که زمانی پرافتخارترین «

  د.بو »خالی«به هنگام مرگ که زمانی قدرت داشت زنگی را ببخشد یا بازستاند، که زمانی از نقره و طال پر بود؛ 

داند که ما نیاز به خوراك و  زندگی راضی باشد. پدر آسمانی ما می  قناعت یعنی شخص از احتیاجات اولیۀ 8:6

ایمانان غالبـاً حـول تـأمین خـوراك و پوشـاك       پوشاك داریم و وعده داده که این نیاز ما را تأمین نماید. زندگی بی

لت او را بطلبد و خدا نیازهاي اولیـۀ او را برطـرف   گردد. شخص مسیحی در درجۀ اول باید ملکوت خدا و عدا می

  خواهد کرد.

تواند شامل مکانی براي زندگی و نیز لبـاس بـراي پوشـیدن     واژة پوشاك در اینجا به معناي پوشش است و می

  قناعت کنیم.باشد. ما باید به خوراك، پوشاك و مکانی براي زندگی 

گوید. گنـاه آنـان ثروتمنـد بـودن      ي ثروتمند شدن سخن میناپذیر برا در مورد خواهش سیري 16-9آیات  9:6

تنهـا بـه خـوراك،    کـه  خواهند دولتمند شوند افـرادي هسـتند    نیست، بلکه در حسرت آن بودن است. آنانی که می

  خواهند بیشتر داشته باشند. پوشاك و مکانی براي زندگی قانع نیستند، بلکه می

شـود بـا    سازد. او براي رسیدن به این هدف، وسوسه مـی  تار میخواهش ثروتمند شدن انسان را در تجربه گرف

ي، بـاز  هـایی شـامل قماربـازي، سـفته     کار خـود را پـیش بـرد. چنـین روش     بازي و فریب هایی همچون حقه شرو

شود. این خـواهش   و حتی قتل است. چنین انسانی حتی در دام یا تله گرفتار می کالهبرداري، شهادت دروغ، دزدي

گوید کـه هرگـاه حسـاب     تواند خود را از آن رهایی بخشد. شاید او به خود چنین می شود که نمی میقدر قوي  آن

رسد،  تواند. هنگامی که به این هدف می اش به تراز مطلوبی رسید از این کارها دست خواهد کشید. اما او نمی بانکی

که این خود جان انسـان را  همراه دارد خاطر به شود. عالقه به ثروت همچنین ترس و دغدغۀ  خواهش او بیشتر می

همیشـه میـل   شـوند.   مـی فهم گرفتار  در انواع شهوات بیخواهند ثروتمند شوند  دهد. افرادي که می عذاب میبسیار 

برخی از حاضرند   غالباًمطلوبی برسند، در اجتماع به جایگاه  اینکهآنها براي وجود دارد.  »چشمی کردن چشم و هم«
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  زندگی را فدا کنند.پربهاي هاي  ارزش

دارد سـالمتی جسـم و    را بر آن مـی ها  طمع براي کسب ثروت انسانشوند.  مضر نیز گرفتار میآنها در شهوات 

سـرگرم   آن قـدر شـوند. آنهـا    که به سوي آن سوق داده مـی این پایانی است جان خود را به خطر بیندازند. درواقع، 

آنهـا را از درك ایـن   وقفه براي رسیدن بـه طـال،    تقالي بیشوند.  شوند که در تباهی و هالکت غرق می مادیات می

  دهد: هشدار می (Barnes)بارنز دارد.  باز میموضوع که جان آنها نخواهد مرد، 

عالقۀ رایج به ثروتمنـد شـدن   تباه شده است. جان کامالً حیثیت، شرافت، تباهی کامل شده است. خوشبختی، «

سب کـه  سازد. پس  سازد که همه چیز را در این دنیا و آخرت تباه می پار میرهسها  شخص را به قطاري از حماقت

  اند! بیاري از اعضاي خانواده بشر تباه شده

در دنیـا از طمـع سرچشـمه    هـا   البته مقصود این نیست کـه تمـام بـدي   ها است ـ   طمع ریشه همه بدهی 10:6

طمع انسان را به سوي حسـادت، نـزاع،   عنوان مثال،  این یکی از بسیار منابع شرارت است. بهبلکه مسلماً گیرد.  می

تـوان از   دهـد. مـی   خدا را فراموش کردن، خودخواهی، اختالس و غیره سـوق مـی  عنان گسیختگی،  دزدي، خیانت،

هاي دیگر که پیامدهاي خوبی دارد استفاده کرد. اما در اینجا عالقه بـیش از   ثروت در خدمت خداوند و بسیاري راه

  انجامد.  ت که به گناه میحد به ثروت اس

هـا در تقـالي    انسانذکر شده است، و آن دور شدن از ایمان مسیحی است. یکی از پیامدهاي بد طمع در اینجا 

اند یا  آنها نجات یافتهتوان گفت که آیا واقعاً  انگارند و دشوار می امور روحانی را نادیده میبه طال و ثروت،  رسیدن

  خیر.

انـد. دردهـا در اینجـا بـه      خود را به اقسام دردها سفتهاند، بلکه  اي روحانی را از دست دادهه نه تنها آنان ارزش

طمع براي ثروت ارتباط داده شده است! زندگی تباه شده یک تراژدي است. از دست دادن فرزنـد یـک درد اسـت.    

بـدون نجـات یـا بـا دسـتان       خدا را اینکهرود. از  این یک درد است که ببینیم ثروت شخصی یک شبه به باد فنا می

  خالی مالقات کرد باید ترسید.

  کند:  این موضوع را به اختصار بیان می (J.C. Ryle)اسقف رایل 

دارد، امـا تردیـدي    هـا را برمـی   ها است. آن برخی از نگرانـی  تروترین ث پول یکی از ارضا ناکنندهدر حقیقت، «

حفـظ کـردنش پـر از    . بـه دسـت آوردنـش دردسـر اسـت.      نیست که دلهره و اضطراب بسیاري نیز به همـراه دارد 

شـود.   ها بسیار است. در سوء استفاده از آن گناه. از دست دادنش موجب غم می اضطراب. در استفاده از آن وسوسه

  » دعواها حقوقی در جهان هم یک علت دارد ـ پول! ها، خالصی یافتن از آن بس دشوار است. دو سوم تقالها، نزاع

یـک شـرکت    هـا،  و نیز هتـل  ها، مخازن، خط لوله ت، پاالیشگاههاي نف چاه مالک ،ندترین مرد دنیازمانی ثروتم

هاي وحشی،  آکري خود را با محافظان، سگ 700و نیز شرکت هواپیمایی بود. اما ملک  بیمه، یک شرکت بازرگانی

ـ  ها و آژیرها احاطه کره  ها، زنگ هاي استیل، نورافکن نرده از بیمـاري،   ،کشـتی  رس از هواپیمـا و بود. او عالوه بـر ت

  آورد. داشت که پول خوشبختی نمی میاو تنها و ناامید بود و اذعان ترسید.  کسی و مرگ نیز می کهولت و بی
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  )21-6:11( تیموتائوسهاي پایانی  مسئولیت .7

شـد کـه    ه مـی لقب به انبیـایی داد در عهد عتیق این در اینجا یک مرد خدا خطاب شده است.  تیموتائوس 11:6

مرد «عطاي نبوت داشت. نقطۀ مقابل مرد خدا،  تیموتائوسکه خواهد بگوید  شاید این آیه میرفتارشان آسمانی بود. 

شو. مرد گناه همان مظهر گناه خواهد بود. هر رفتار او انسان را به یاد  یافت می 2تسالونیکیان  دوماست که در  »گناه

کـن و خـدا را جـالل     هـا تـداعی مـی    انسانخا باشد، مردي که خدا را در ذهن د باید مر تیموتائوساندازد.  گناه می

  دهد.   می

)، 8-6)، روح ناراضـی (آیـات   5)، ناپـاکی (آیـه   4در خدمت خود براي مسیح باید از غرور (آیـه   تیموتائوس

در خـود  ). او بایـد شخصـیت مسـیحی را    10و دلبستگی به ثـروت بگریـزد (آیـه    )، 9فهم و مضر (آیۀ  شهوات بی

انـد: عـدالت،    برد. در اینجا اجزاي شخصـیت مسـیحی ذکـر شـده     تنها چیزي که با خود به آسمان میپرورش دهد، 

  ایمان، محبت، صبر، تواضع.دینداري، 

مقصود از عدالت انصاف داشتن در روابط با دیگران است. دینداري یعنی شبیه خدا بود. شاید ایمـان را بتـوان   

گویـد. صـبر بـه معنـاي      هـا سـخن مـی    محبت از دوست داشتن خا و یگر انسانمعنا کرد.  وفاداري یا وابسته بودن

  استواري و تحمل در مشکالت است، و تواضع یعنی طبع فروتن و مهربان داشتن.

او باید بجنگد. در اینجـا واژة جنگیـدن بـه     باید برگیزد و پیروي نماید، بلکه همچنیننه تنها  تیموتائوس 12:6

این واژه باید معنایی میدان جنگ را در خود ندارد بلکه میـدان رقابـت.   ردن نیست بلکه رقابت کردن. معناي نبرد ک

باید در این مسـابقه   تیموتائوسمقصود از جنگ نیکویی ایمان، همان ایمان مسیحی است و رقابتی که در آن نهفته. 

نیست که او باید براي نجات بجنگد. چرا که خوب بدود. او باید حیات جاودانی را به دست آورد. البته مقصود این 

او نجات را دارد، بلکه مقصود در اینجا این است که هر روزه در آن حیـات جـاودانی کـه از آن او اسـت زیسـت      

  نماید.

به هنگام ایمان آوردن به این حیات جاودانی فرا خوانده شد. او همچنـین اعتـراف نیکـو کـرده در      تیموتائوس

شهات ایمان او به عینـی مسـیح   اگرچه شاید مقصود تعمید او، اي است به  . احتماالً این اشارهحضور گواهان بسیار

  خداوند باشد.

گذارد، و این کار را در حضور دو شاهد بـزرگ   می تیموتائوساکنون پولس مسئولیت خطیري را برعهدة  13:6

شود. شاید پولس  به او سپرده میبخشد  در حضور آن خداي که همه را زندگی میدهد. اول این مسئولیت  انجام می

نـام خداونـد   دانست که شاید روزي زندگی خـود را در راه اعتـراف    می تیموتائوساین ناو براي به هنگام نگارش 

عیسی فدا کند. اگر موضوع این بود، پس براي این جنگجوي جوان ین زخوب بود که به یاد داشته باشد کـه خـدا   

با این حال ایمان او با بکشند،  تیموتائوستوانستند  ها می بخشد. حتی اگر انسان گی میتنها کسی است که هم را زند

  خیزاند. به شخصی بود که مردگان را برمی

شود. او الگوي عالی اعتراف نیکو بـود. او در پـیش    این مسئولیت در حضور مسیح عیسی سپرده می اینکهدوم 

دهنده در حضور  اي باشد به تمام سخنان و اعمال نجات این اشارهپنطیوس پیالطس اعتراف نیکو نمود. گرچه شاید 
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از این جهـت مـن متولـد    : «37:18 اشته باشد به سخن او در یوحناهم به طور خاص اشاره د دوالی روحی، اما شای

ایـن  » شـنود.  شدم و به جهت این در جهان آمدم تا به راستی شهادت دهم، و هرکه از راستی است سـخن مـرا مـی   

  الگویی در شهادت دادن به راستی بود. تیموتائوست محکم و استوار براي شهاد

اي است به  بر این باورند که این عبارت اشارهمسئول بود که این وصیت را حفظ کند. برخی  تیموتائوس 14:6

رساله  گویند مقصود حفظ کردن تمام مسئولیتی است که پولس در این جنگ نیکویی که در باال ذکر شد. دیگران می

خدا که در کالم خدا عطا شده اسـت،  سپرده است. برخی دیگر این توصیه را پیغام انجیل، یا مکاشفۀ  تیموتائوسبه 

  دانیم که این مسئولیت، حفظ کردن راستی ایمان مسیحی است. دانند. ما می می

کردن این وصیت، باید باید در حفظ  تیموتائوسربط دارد تا به وصیت.  تیموتائوسداغ و مالمت به  عبارت بی

  مالمت باشد. شهادتی را حفظ کند که به داغ بوده و بی

رخ داده است. وفاداري به  اندار در حضور ایمان دائماًبینیم که ظهور خداوند عیسی مسیح  ما در عهد جدید می

مسـیح بـرروي   ها به هنگام بازگشت  در عوض، این پاداشمسیح در این دنیا در داوري مسیح پاداش خواهد یافت. 

زمین و برقراري پادشاهی او ظاهر خواهند شد و در آن هنگام پیامدهاي وفاداري و خیانت به طور واضـح روشـن   

  خواهد شد.

عـدي  ایـن آیـه و آیۀب   مرجع ضمایر در توانند به طور قطع بگویند که آیا محققین کتاب مقدس هنوز نمی 15:6

بـه عیسـی خداونـد اشـاره دارد، زیـرا او در       15به نظـر آیـۀ    به هر حال اي پدر است یا خداوند عیسی مسیح.خد

به طور خاص به  16رباب نامیده شده است. از سویی دیگر به نظر آیۀ الا  رب و با اطمینان شاه شاهان 7:14مکاشفه 

  خداي پدر اشاره دارد.

لطنت بـه زمـین   چنین است: هنگامی که خداوند عیسی مسیح را براي سـ  15در هر صورت، به نظر معناي آیۀ 

ها در خواهند یافت که او متبارك و قاد روحید است. ظاهر او نشان خواهد کرد چه کسی ملک  بازگردد، تمام انسان

چنین نوشت که خداوند عیسی مطرود است و هنوز هم. اما روزي  تیموتائوسحقیقی است. در آن هنگام پولس به 

کنند و او ارباب تمـام کسـانی    تمام کسانی است که سلطنت میخواهد آمد که بر همه مبرهن خواهد شد که او شاه 

  کنند. است که همچون ارباب حکومت می

  متبارك نه تنها به معناي کسی است که شایستگی پرستش را دارد، بلکه کسی که در خود کمال برکت را دارد.

 ت و فناناپذیر است. یعنـی مودرخواهند یافت تنها خدا الیها  ظاهر شدن مسیح، همچنین انسانبه هنگام  16: 6

داران  ، و ایمـان ا عطا شـده است. فناناپذیري فرشتگان امري است که به آنهفناناپذیر  او تنها کسی است که ذاتاً اینکه

)، اما تنها خدا در 54:15 تیانقرناول  ؛53:15 تیانقرناول هایی خواهند یافت که فناناپذیر است ( به هنگام قیامت بدن

  پذیر است.ذات خود فنانا

اسـت کـه گـرد     مقصود جالل روشن و نـورانی خوانیم خدا در نوري است که نزدیک آن نتوان شد.  سپس می

تخت خدا را احاطه کرده است. وضعیت انسان در مقابل این جالل و شکوه محو خواهد شد. تنهـا کسـانی کـه در    

  سیبی ببینند به خدا نزدیک شوند.آ اینکهتوانند بدون  اند می محبوب پذیرفته شده و در مسیح کامل شده

هـا   ، انسـان عتیـق شود که انسان او را ببیند یا بتواند او را ببیند. در عهـد   ذات واجب الوجود خدا مانع از آن می
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نامیده شده است. اما در عهد جدید خدا کامالً خـود   (Theophany) ظهور الهیکردند که  تجلیات خدا را مشاهده می

  خود، عیسی مسیح خداوند مکشوف ساخت. را در شخص پسر محبوب

  توان دید.  با این حال، این موضوع هنوز هم صحت دارد که خدا را به چشم نمی

را با ایـن اداي احتـرام پایـان     تیموتائوسهاي  اکرام و قدرت تا ابداآلباد تنها سزاوار اوست، و پولس مسئولیت

  دهد. می

سـخن گفـت. در اینجـا او بـه     انی کـه طمـع ثـروت دارنـد     پولس در آیات قبل به تفصیل در مورد کسـ  17:6

آنهـا  امر فرماید که بلند پروازي نکنند. این وسوسۀ ثروتمنـدان اسـت.   باید به آنها  تیموتائوسپردازد،  دولتمندان می

ثروت بسیار داشتن نگرند. مسلماً این صحت ندارد.  و نافرهیختگان می فرهنگان درآمد جامعه را همچون بی کمقشر 

ر عهد عتیق نشان برکت خدا بود اما در عهد جدید چنین نیست. در حالی که ثروت در شـریعت نشـانی از لطـف    د

  جدید برکت بسیار رنج است.  الهی بود، در دورة

ارد که بال در بیاورد و بپـرد. در حـالی کـه    ثروت این قابلیت را دامید ببندند. دولتمندان نباید به ثروت ناپایدار 

  آورد. اما حقیقت این است که تنها کالم خدا در این دنیا اطمینان میآورد،  ر ظاهر امنیت میت بسیار دثرو

کنـد،   براي تمتع به ما عطـا مـی  چیز را دولتمندانه همه  شوند به خداي زنده که از این رو دولتمندان ترغیب می

در شـت امـا بـه آن توکـل نکـرد.      هاي ثروت این است که دشوار اسـت آن را دا  ترین دام توکل کنند. یکی از بزرگ

پرستی است. این انکارکننده این حقیقت است که خـدا تنهـا کسـی اسـت کـه همـه چیـز را         بت یحقیقت این نوع

گویـد خـدا    کند، بلکه تنها می کند. این عبارت اخیر زندگی مجلل را محکوم نمی دولتمندانه براي تمتع به ما عطا می

  تواند چنین چیزي ایجاد کند.  منشأ شادي حقیقی است و مادیات نمی

ـ  ،خودشان نیستشود که ثروتی که دارند از آن  به مسیحیان یادآوري می 18:6 ظران بـر آن هسـتند.   ابلکه آنها ن

 آنها مسئول هستند که از آن براي جالل خدا و براي سعادت برادران و خواهران خـود سـود جوینـد. آنهـا بایـد از     

  را سهیم کنند.دستی در آن فقیران و نیازمندان  تفاده کرده و با گشادهثروت براي انجام اعمال صالحه اس

، بـا  يتوانی انجام ده، با تمام وسایلی که در اختیار دار هرکار خوبی که می«قاعده زندگی جان و سلی این بود: 

م، تـا هنگـامی کـه    توانی، به تمام مـرد  توانی، در هر زمانی که می توانی، در هر مکانی که می هایی که می تمام روش

  »توانی. می

دستی این است که او باید این آمادگی را داشته باشد که هر جا که خدا نشان داد از آن استفاده  مقصود از گشاده

  کند.

در این زندگی به کار گیـریم   را اي ثروت و مادیات توانیم به گونه این آیه مؤکد این حقیقت است که می 19:6

به کـار بنـدیم،    دانداز خود را در کار خدمت خداون توانیم اکنون پس ا به دست آوریم. میکه پاداش جاودانی خود ر

تا با این کار براي خود اساس نیکو به جهت عالم آینده بنهیم. با این کار به حیات جاودانی که حیات واقعی اسـت  

  یابیم. دست می

شود از آن چیزي که به او سپرده شـده   یب میاو ترغرسیم.  می تیموتائوسحال به توصیه پایانی پولس به  20:6

هـاي راسـتین ایمـان مسـیحی اسـت. در اینجـا مقصـود جـان          مقصود آمـوزه است محافظت به عمل آورد. احتماالً 
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حقیقت انجیل فیض خدا است. حقیقت مانند پول سـپرده شـده در بانـک، بـه     یا نجات او نیست، بلکه  تیموتائوس

  »آسیبی به آن برسد. اینکهکامل، جامع و بدون «فاظت نماید، ح آن سپرده شد تا از تیموتائوس

هاي حـرام یـا وراجـی     گویی هاي حرام و از مباحثات معرفت دروغ اجتناب نماید. بیهوده گویی او باید از بیهوه

  سخن گفتن در مورد اموري که مفید نیستند. یعنی کردن

رسیدند اما  اهد شد که در ظاهر حقیقت به نظر میبا تعالیم بسیاري مواجه خو تیموتائوسدانست که  پولس می

  نویسد:  می (Moule)در حقیقت مخالف مکاشفه مسیحی هستند. اسقف مول 

دار  ي یـک ایمـان  وسـ را هدایت خواهند نمود تـا بـه فرا   کردند شاگردان خود زمان پولس ادعا می هاي گنوسی«

، از ا چنین معرفتـی وجودي را در خواهند یافت، و ب ارمعمولی گام بردارند، به سوي یک حلقۀ برتر که در آنجا اسر

  »نهند. زادي در دنیاي روح گام میآیافته، با  بردگی ماده رهایی

  کرد. باید از تمام این چیزها دوري می تیموتائوس

یم. نـ ک مشاهده می »مسیحی دانش«هاي دروغینی همچون  مصداق این عقیده را امروزه پیش از هر چیز در فرقه

امـا بـه دروغ چنـین      فت حقیقی را داشـته باشـیم،  عرکند که در شخصیت مسیحی باشیم و نیز م تب ادعا میاین مک

  !دانشنامیده شده است. این نه مسیحیت است نه 

شود کاربرد دارد. در حقیقـت،   همچنین این آیه در مورد انواع علوم طبیعی که امروزه در مدارس ما تدریس می

کتاب مقدس تضا ندارد، زیرا اسرار علم توسط همان کسی در جهان قـرار داده شـد کـه    هیچ یافتۀ علمی درستی با 

جـز   کتاب مقدس را نوشت، یعنی خود خدا. اما بسیاري از حقایق بـه اصـطالح علمـی در حقیقـت چیـز ینیسـتند      

  اي که با کتاب مقدس در تضاد است باید رد شود. هیضهاي اثبات نشده. هر فر تئوري

انـد. ایـن آیـات پایـانی      ده بود که مسیحیان با این تعالیم غلط به بیراهه رفته و منحرف گشتهپولس پی بر 21:6

انگـارد، بـر مـا     گرایی، خردگرایی، مدرنیسم، لیبرالیسم و هر اسم دیگري که مسیح را نادیده می خطرات بزرگ نخبه

  سازد. روشن می

توانـد قـوم او را    یرا تنها فیض خدا است که میزپولس است،  نگارش »هاي ویژگی«فیض با تو باد. این دعا از 

  حفظ نماید. »ها ها و تنگی سختی«در 

 


