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  مقدمه

 چنـان باشـد و   شامل جـوهرة اصـلی آمـوزه مسـیحی مـی     چنان است، ولی  این رساله هر چند کوتاه«

  .»گردد می مسیحی زندگی و دانش هاياستادانه نگاشته شده که شامل تمامی نیاز

  (Martin luther)مارتین لوتر  -



  

  میان کتب مقدسدر  منحصر به فردجایگاه الف) 

ایـن  انـد؛   می پیر و با تجربـه نوشـته شـده   خاد توسط اي کوچک و هوزده قرن پیش در جزیراین سه باب کوتاه در ن

اي باشـد کـه    اشته باشد؟ عطایا، اگـر تنهـا کلمـه   تواند براي مسیحیان قرن بیستم د اي می رسالۀ کوچک چه مکاشفه

ایـن رسـاله همچنـین     پولس براي تاریخ کلیسا و مسیحیان بالغ اولیه در این رساالت بر جاي گذاشـته اسـت. ولـی   

توانـد   باشد و این کتاب در تعلیم به شبانان سهمی دارد که هیچ کتابی دیگر نمـی  القدس نیز می کالمی از جانب روح

جایش را پر کند. موضوع مشایخ و حمایت و تشویق کار ایشان همان تعـالیمی اسـت کـه در اول تیموتـائوس نیـز      

مقـدس کـه خصوصـاً در     کتابموازي متون  ائد نیست بلکه همانند اکثرِشوند. تکرار این مطالب، سخنان ز یافت می

  کند. اخالقی مشخص را درك کنند تأکید مینین نکه خدا چقدر آرزو دارد قومش قواشوند بر ای عتیق یافت میعهد

شـته شـده   باشد که با موازنه زیبایی راجع به افزونی آموزه فیض نو می 14-11 :2احتماالً ممتازترین پیام در تیطس 

  است.

  

  نویسندهب) 

به مقدمه رساالت شبانی نظر بیندازید و نویسنده رساله به تیطس و مباحثی که در مورد آن وجـود دارد را در آنجـا   

  خواهید یافت.

  

  تاریخ نگارشج) 

به علت شباهت محتوا و کلمات در این رساله، اعتقاد بر این است که تـیطس در زمـان نگاشـته شـدن رسـاله اول      

وتائوس یا کمی زودتر از آن نوشته شده است. به هر حال این رساله در زمانی بین نگاشـته شـدن رسـاله اول و    تیم

 64یین تاریخ دقیق آن ممکن نیست ولـی بـین   تعدوم تیموتائوس نوشته شده و نه بعد از دوم تیموتائوس. اگر چه 

  مکادونیه بوده است. تواند باشد. احتماالً مکان نوشته شدن آن میالدي می 66میالدي و 

  

  موضوعزمینه و  سپد) 

مشابهت دارد (به مقدمه رساالت شبانی نگاه کنیـد).   شبانیرساالت دیگر که تیطس در آن با  اصلی محتوايدر کنار 

از اینکه یک ایماندار چگونه باید به آموزه فیض در انجـام اعمـال نیکـویش در    دهد  ارائه میي شرح مختصرتیطس 

ایمانان زینت بخشد. امروزه بسیاري هستند که با آموزه فیض ظاهري خوش هستند و زیاد به انجام  یبرابر دیدگان ب

اي ندارند. چنین رفتاري غلـط اسـت و باعـث سـو تفـاهم در درك فـیض        ایمان عالقه اعمال نیکو یا حتی افراد بی

امـین اسـت و در ایـن امـور      ایـن سـخنان  «کنـد:   بندي مـی  شود. پولس محتواي رساله را به خوبی جمع حقیقی می

  ).8 :3» (مال نیکو مواظبت نمایندکه به خدا ایمان آورند، بکوشند که در اعهم تو قدغن بلیغ فرمایی تا آنجا خوا می

  



  تیطس طرح کلی

  )4-1 :1( . سالمها1

 )9-5 :1مشایخ در کلیسا (. 2

 )16-10 :1اشتباه در کلیسا (. 3

 )15-1 :2عملکرد شبان در کلیسا (. 4

 )11-1 :3تشویق کردن در کلیسا (. 5

  )15-12 :3گیري ( نتیجه. 6

  

  تفسیر

  )4-1 :1( سالمها .1

غـالم آقـاي افضـل خـود معرفـی       به عنوانپولس هم غالم خدا و هم رسول عیسی مسیح بود. اول او خود را  1:1

گویـد و بعـد از    یفرستاده خداوند حـاکم. اول او از تسـلیم و سرسـپردگی خـود سـخن مـ       به عنوانکند و دوم  می

  او بوسیله انتخاب شخصی غالم شد ولی بوسیله انتصاب آسمانی به رسول تبدیل گشت. .اقتدارش

. پیشرفت ایمـان  باشد میکه در دینداري  است هدف خدمت او پیشرفت ایمان برگزیدگان خدا و معرفت آن راستی

سوي ایمان پس از نجات. از  ش یا هدایت ایشان بهتواند به معنی به ایمان آوردن ایشان باشد یا همان تغییر گرای می

و فهمیم که پولس رسول منظـورش د  که عبارت، معرفت راستی به نظر در بر دارنده دومین مفهوم است، ما میآنجا 

) تحصـیل ـ پیشـرفت دانـش ایشـان از      2گان خـدا؛   یده) بشارت ـ پیشرفت ایمان برگز 1هدف اساسی بوده است: 

انجیل را به همۀ امتها موعظه کرده و آن مطالبی را که مسیح فرمـان داد تعلـیم    :است 20 :28 راستی. این همان متی

رود.  تر کردن ایمان برگزیدگان خدا به سـراغ آمـوزه برگزیـدگی مـی     دهیم. پولس رسول بدون تعاریف براي واضح

سو تفاهم و بحـث پـیش آمـده     شود که تا این حد راجع به آن تعالیم غلط، مقدس یافت می اي در کتاب کمتر آموزه

از دهد که خدا افراد خاصی را در مسیح پیش از بنیاد عـالم برگزیـده تـا     خالصه، این آموزه تعلیم می به طورباشد. 

  ).4 :1سیانعیب در حضور او باشند (افس دنیا جدا شده و مقدس و بی

خدا و  گان پیشرفت در ایمان برگزیده ایجاد عاملی در دست خدا براي به عنوانپولس پس از اینکه از رسالت خود 

کند که این راستی در دینداري است. این امر بـدین   رسیدن آنان به معرفت راستی سخن گفت حاال این را اضافه می

معناست که ایمان مسیحی بر پایه تقدس حقیقی استوار است و این امر براي راهنمایی انسانها به عملکرد مقدسانه و 

باشد مورد پـذیرش ایمـان مسـیحی قـرار گرفتـه اسـت. هـیچ چیـز          ایمانی که مستلزم پاکی میعیب در زندگی  بی

کردند که  وقتی که او باالي منبر بود، مردم آرزو می«تر از واعظی باشد که راجع به او گفته شده:  تواند نامتجانس نمی

  »ردند که دیگر هرگز دوباره باالي منبر نرود.ک آمد، آرزو می از منبر به میان ایشان می وقتی کهاو هرگز پایین نیاید و 



) بشارت ـ پیشرفت  1مأموریت پولس در ارتباط با انجیل تأکیدي سه گانه داشت. این مأموریت فقط راجع به  2 :1

د بلکه همچنـین  ) تحصیل ـ پیشرفت دانش ایشان از راستی، زمان حال؛ نبو 2ایمان برگزیدگان خدا، زمان گذشته و 

  ـ به امید حیات جاودانی، زمان آینده نیز بود. تظار) ان3راجع به 

غیـر   به طـور گوید. کلمۀ امید  میراث زمان حال و هم امید آینده سخن می به عنوانعهدجدید از حیات جاودان هم 

کنیم، حیـات جـاودان    نجات دهنده اعتماد می به عنواناي که ما به مسیح  مشخصی مضمون نگردیده است. از لحظه

گردیم ولی عمـالً   ین برکات ناشی از عمل رهایی بخش او می) و وارث24 :5حنا باشیم (یو ث دارا میمیرا انبه عنورا 

کامل و عملی نخواهیم چشید. ما امید داریم یعنـی   به طورهاي ابدیمان پا نگذاریم  به خانه ی کهلذت آنها را تا زمان

مان را در بر کردیم و براي همیشـه   دنهاي جالل یافتهمنتظر حیات جاودان هستیم تا در شکل نهایی خود وقتی که ب

  ).7 :3س؛ تیط21-20 :3پیاناز گناه، بیماري، غم و رنج و مرگ آزاد شدیم، آن را دریافت کنیم (فیل

تر از کالم خدائی کـه دروغ نتـوان گفـت و     امید ما مطمئن است چون خدا آن را وعده داده است. هیچ چیز مطمئن

باشد. در ایمان آوردن به او و آنچه گفته است هـیچ ریسـکی وجـود     دهد نمی ی را فریب نمیشود و کس فریفته نمی

  تر از ایمان داشتن مخلوق به خالقش نیست. ندارد. در حقیقت هیچ چیز منطقی

شـود. اوالً، خـدا از ازل    خدا از زمانهاي ازلی، وعده حیات جاودان را داده است. ایـن امـر در دو طریـق درك مـی    

آورند حیات جاودان عطا کند و آنچه که او  رفته بود که به همۀ آنانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان میتصمیم گ

تواند به معنی برکات نجات باشـد کـه شـامل وعـده مسـیح موعـود در        اي بود یا می تصمیم گرفته بود مشابه وعده

  قوع پیوسته است.ود گفت قبل از تاریخ به وش شود. این در ازل یا می می 15 :3ش پیدای

ریزي کرده بود مکشوف سـاخت. او   ین این برنامه پر شکوه حیات جاودانی را که در ازل طرحخدا در زمان مع 3 :1

کامل مکشوف نکرده بود. ایماندار تفکر مبهمی از زندگی پس از مـرگ داشـتند.    به طوراین برنامه را در عهد عتیق 

فسـادي را روشـن گردانیـد     که موت را نیست ساخت و جیـات و بـی  . «بهام با آمدن نجات دهنده ناپدید شدولی ا

). و خبر خوش به پولس و دیگر رسوالن در تحقق حکم نجات دهنده ما خدا 10 :1دوم تیموتائوس» (بوسیله انجیل

  سپرده شد که این یعنی اطاعت از مأموریت بزرگ. 

ان عام. ولی این تیطس کیست؟ ما دو زندگینامه باشد، فرزند حقیقی پولس بر حسب ایم نامه خطاب تیطس می 4 :1

)، او احتماالً از طریق خدمت پولس 3 :2طیانهاي پولس داریم، یک یونانی (غال از دو اشاره پراکنده در سه تا از نامه

شـود کـه انجیـل     ). سپس این بحث مطرح می4 :1سبه خداوند عیسی مسیح ایمان آورده و تولد تازه یافته بود (تیط

داشتند مبنی بر نجـات بوسـیله فـیض از طریـق      چیست. از یک سو پیامی بود که پولس و دیگران اعالن میحقیقی 

کردنـد   ایمان بعالوه هیچ چیز. از طرفی دیگر یهودیانی بودند که بر ختنه تأکید داشتند (و حفظ شریعت) و ادعا مـی 

مـورد امتحـان مبـدل گشـت. پـولس و      که شهروندان درجه یک ملکوت خدا هستند. تیطس در این مباحثه به یک 

أي شورا این بود که یک والن جلسه مالقاتی داشته باشد. ر) تا با مشایخ و رس1 :2برنابا او را به اورشلیم بردند (غال

غیر یهودي مثل تیطس مجبور به اجراي شریعت یهود و نگه داشتن آداب و رسوم یهودي براي نجات یافتن نیست 

گشتند. بلکه، یهودیان و امتها تبدیل به خلقتی تازه در ایمان بـه   بایست، به امتها تبدیل می می). امتها ن11 :15(اعمال

  شدند. عیسی مسیح می



یک حالل مشکالت در قـرنتس و کریـت    به عنوانبعدها تیطس به یکی از همکاران با ارزش پولس تبدیل شد، که 

العمل قرنتیان در توبه  پولس پیوست، او از شنیدن عکس تیطس بعداً مجدداً در مکادنیه به وقتی کهنمود.  خدمت می

رفیـق و همکـارش در خـدمت سـخن      بـه عنـوان  ). پـولس از او  16ـ7،13-5 :7؛ 13 -12 :2دوم قرنتیانشاد شد (

دانیم که پولس و تیطس در چه زمانی در کریت بودند، ولی عموماً  قطع نمی به طور). ما 23 :8دوم قرنتیانگوید ( می

  این بوده است که این پس از اولین زندانی شدن پولس در روم بوده است.عقیده بر 

شود. او در اوره دوم زندانی شدنش همـراه پـولس بـود     یافت می 10 :4آخرین اشاره به تیطس در دوم تیموتائوس 

ت دهد که او از دلملطیه، یوگوسالوي امروزي، نقل مکان کرده است. پولس ممکن اس ولی سپس پولس گزارش می

پـولس رسـول    او را بدانجا فرستاده باشد، ولی لحن آیه طوري است که گویی او یک مرد تنهاي متروك بوده است.

اي  تواند بدین معنا باشد که پـولس وسـیله   گوید. این می اش در ایمان عام سخن می فرزند حقیقی به عنواناز تیطس 

 بـه عنـوان  باشد. پولس همچنین تیموتائوس را  عنا نمیبراي تغییر گرایش تیطس بوده است ولی این ضرورتاً بدین م

ی ). ولی ممکن است که تیموتـائوس زمـان  2: 1اول تیموتائوسفرزند حقیقی خود در ایمان خطاب قرار داده است (

توانـد بـه    ). پس این عبارت مـی 1 :16پولس را براي بار اول مالقات نمود یک شاگرد ایماندار بوده باشد (اعمال که

باشد که این مردان جوان از لحاظ کیفیت روحانی در دیدي مشابه با پولس قرار داشتند و در خدمت به او  این معنا

کردند. پولس براي این سرباز جوان خود آرزوي فیض و رحمت و سالمتی دارد. در این متن، فیض یعنی  کمک می

یازهاي عمیق انسان است. سالمتی قدرت آسمانی که براي زندگی و خدمت مورد نیاز است. رحمت، شفقت براي ن

ها از جانب خداي پـدر و نجـات دهنـده مـا      پرتی در همۀ شرایط. این ی آزادي از اضطراب، وحشت، و حواسیعن

تلویحی مساوي بودن کامل ایـن منـابع فـیض،     به طورعیسی مسیح خداوند داده خواهند شد. از این رو، روح خدا 

  کند. ن میرحمت و سالمتی یعنی پدر و پسر را بیا

  

  )9-5 :1مشایخ در کلیسا ( .2

که پولس کریت را درك کرد، چیزهایی مشخصی در آنجا وجـود داشـت کـه هنـوز نیـاز بـه اصـالح         هنگامی 5 :1

بایست ساکت شوند، و نیاز مبرمی به راهنمایی روحـانی در جماعـت    اي در آنجا بودند که می داشتند، معلمین کذبه

  تیطس را براي اصالح این مشکالت در آنجا ترك کرد. او کلیسایی کریت وجود داشت.

دانیم که ایمان مسیحی چگونه اولین بار به کریت رفت. شاید بهترین حدس این اسـت کـه کریتیـانی کـه در      ما نمی

) با خبر خوش انجیل بـاز گشـتند و آن کلیسـاهاي محلـی متعاقبـاً      11 :2لروز پنطیکاست در اورشلیم بودند (اعما

  ند.تأسیس گردید

 به عنواندانیم که او  مانی با هم در کریت بودند. ما میئن باشیم که پولس و تیطس در چه زتوانیم مطم همچنین نمی

داد کـه او   )، ولی شرایط به سختی اجازه مـی 12 :27لزندانی در سفر خود به روم به کریت با کشتی وارد شد (اعما

اي به بودن پولس در روم براي اولین بـار و در   الن هیچ اشارهوسراعمال  که نه خدمت کند. از آنجادر کلیساها آزادا



تـوانیم سـفرنامه پـولس را از     ، مـا مـی  مقدس ب بین راه بوقوع پیوسته است. با انجام مکرر یک عمل کارآگاهانه کتا

  آید باز سازي کنیم. خود او بدست می هاي اشاراتی که در نوشته

سیا به کریت رفت (ترکیه غربی امروزي). او تیطس را در کریـت واگذاشـت   اول، پولس از ایتالیا بر سر راهش به آ

هاي اشتباهی را  )، او به افسس، مرکز استان آسیا سفر کرد. در افسس او تیموتائوس را مأور کرد تا آموزه5 :1س(تیط

بـه مکادونیـه    ). سپس او از طریق کشتی از دریـاي اژه 3،4 :1اول تیموتائوسشد اصالح کند ( که در آنجا پخش می

رفت تا به مقصد اول خود برود و آن مقصد فیلپی بود که در زندان تصمیم گرفته بود به محض آزاد شدنش از آنجا 

قصـد داشـت    ی کـه ). باالخره، او از جنوب غربی یونان به نیکاپولیس سفر کرد، یعنی جـای 26 :1پیاندیدن کند (فیل

). بر طبق نوشته هومر در این زمان در حدود نود الی 13 :2سند (تیطزمستان را در آنجا بسر برد و منتظر تیطس بما

انـد. در هـر شـهري     صد شهر در کریت وجود داشته است و کلیساها احتماالً در بسیاري از این شهرها وجود داشته

  نیاز بود تا مشایخی تعیین شود.

  

  مشایخ در باباتی ظمالح

رهبـري روحـانی در   بـراي   ی تمـام عیـار  که داراي شخصـیت  شود یگفته مبالغی  به مسیحیانمشایخ در عهد جدید، 

شـود از کلمـه یونـانی     که بـه شـخص بـالغ روحـانی اطـالق مـی       (پیر) . نام شیخداران هستند جماعت محلی ایمان

prosbuteros  که در انگلیسی به)presbyter  تبدیل شده) ترجمه شده است. کلمه یونانیepiskopos یـا   »اسـقف « که

ورد اسـتفاده قـرار   م گله خداشبانان مسئولیت آنان به عنوان ه به مشایخ و رجمه گردیده همچنین براي اشارت »ناظر«

  گرفته است.

رود. در اعمـال   همچنین عموماً براي اشاره به همان اشخاص به کـار مـی   به دالیل زیر» اسقفان«و  »مشایخ« عناوین

 (episkopoi)نـاظران  ، او ایشـان را  28کنـد؛ در آیـه    ت مـی را از افسس دعـو  (presbuteroi) ، پولس مشایخ17 :20

در  (episkopoi)ن اکند. شرایط اسقف ، پطرس به همین شکل از این الگو استفاده می2 -1 :5خواند. در اول پطرس  می

  .هستندمشابه اساساً  1در تیطس (presbuteroi)مشایخ  و نیز شرایط 3اول تیموتائوس 

به معنی ناظر در شوراي کلیسا آمده است. ولی این کلمه هرگز این معنـی را در عهـد    هاي جدید، اسقف در ترجمه

مقدسی یعنی حضـور اسـقفان متعـدد در کلیسـا و نـه یـک اسـقف بـراي          این الگوي کتابت: جدید دارا نبوده اس

  کلیساهاي متعدد.

دن، تعلـیم دادن و تقسـیم   ظه کرباه گرفت چون امروزه شبان مسئول موعتهمچنین نباید شیخ را با شبان امروزي اش

باشد. عموماً اعتقاد بر این است که چنین شخصی در کلیساي اولیـه وجـود    ربانی در کلیساي محلی می کردن عشاء

سیسـتم دفتـري   ) ـ همـین.   1:1پیـان انـد (فیل  نداشته است. جماعت اولیه مرکب از مقدسین، اسقفان و شماسان بوده

  دي وجود نداشت.وابسته به شبانان تا قرن دوم میال

توانـد مقدسـین را    یک شبان در عهد جدید یعنی کسی که عطاي مخصوصی دارد که با قوت مسیح قیام کـرده مـی  

). با کمال احترام، کار شبانان و مشایخ مشـابه اسـت؛ هـر دوي اینهـا     12-11 :4 یانبراي کار خدمت بنا کند (افسس

انـد.   آن خوراك بدهند. ولی این دو گروه هرگـز مسـاوي نبـوده   اند تا از گله خدا محافظت نموده و به   دعوت شده



یک شیخ معموالً بـین یـک جماعـت محلـی دائمـاً       ی کهامکان دارد که یک شبان به مسافرت بشارتی برود در حال

  ماند. می

  

  وظیفه مشایخ در جزئیات قابل توجه زیر داده شده است:

اول ؛ 5 :3اول تیموتـائوس ؛ 28 :20لکننـد (اعمـا   نی مـی ایشان از کلیساي خداوند محافظت نموده و آن را شبا .1

  ).2 :5پطرس

ن حفاظـت کننـد   وابـر حمـالت هـم از داخلـی و هـم از بیـر      رایشان گوش به زنـگ بـوده تـا از کلیسـا در ب     .2

 ).31-29 :20ل(اعما

؛ 17 :5تـائوس تیمواول ؛ 12 :5اول تسـالونیکیان  کنند ( ایشان بوسیله راهنمایی و نه حکومت گله را هدایت می .3

 ).11-9 :1س؛ تیط17 ،7 :13انیانعبر

اول آورنـد (  کننـد از اشـتباه در مـی    دهنـد و کسـانی کـه آن را رد مـی     ایشان کالم را موعظه نموده و تعلیم می .4

 ).11-9 :1س؛ تیط17 :5تیموتائوس

 ).4 :16؛ 6-5 :15لکنند (اعما ایشان در مسایل و مشکالت اخالقی و تعلیمی حکمیت می .5

 ).3 :5اول پطرس؛ 7 :13انیاناي براي گله هستند (عبر ندگی خود نمونهایشان بوسیله ز .6

 ).1 :6طیاناند (غال ایشان در پی احیاي ایماندارانی هستند که در گناه افتاده .7

 ).17 :13انیانایشان مواظب جانهاي مسیحیان در کلیساي محلی هستند (عبر .8

 ).15-14 :5 بي (یعقودهند خصوصاً در برابر بیمار ایشان خدمت دعا را انجام می .9

 ).30 :11لکنند (اعما ایشان به مسائل مالی مقدسین فقیر رسیدگی می .10

ایشان، انسانهاي داراي عطـا را تشـخیص داده و آنهـایی را کـه خداونـد دعـوت کـرده در کـار خـود سـهیم            .11

 ).14 :4اول تیموتائوسگردانند ( می

؛ 23 :14لگردیدنـد (اعمـا   ایندگان ایشان انتصاب مـی واضح است که در کلیساي اولیه، مشایخ بوسیله رسوالن و نم

). بهر حال این امر بدین معنا نیست که رسوالن و نمایندگان ایشان قدرت داشتند که یک انسان را به یک 5 :1ستیط

داشت. فقط  بایست یک آمادگی آسمانی و هم یک اراده بشري وجود می شیخ مبدل کنند. براي اسقف شدن، هم می

بایست اشتیاق  )، ولی انسان می28 :20لتواند یک انسان را به یک اسقف یا کشیش مبدل سازد (اعما یالقدس م روح

  ). باید این همکاري آسمان و بشر وجود داشته باشد. 1 :3اول تیموتائوسآن را در خود داشته باشد (

همـۀ ایمانـداران در    داشـت؛ براي اولین بار کلیساهاي محلی تأسیس یافتند، هیچ شیخی در آنجا وجـود ن  ی کهزمان

کلیساي رسوالن نوایمان بودند. ولی پس از گذشت زمان، خداوند اشخاص بخصوصی ار آماده کرد تا این خـدمت  

که در زمان رسوالن هنوز عهد جدید به شکل کامل نوشته نشده بـود، مسـیحیان از ایـن    دهند. از آنجا  مهم را انجام

دانسـتند. بـر پایـه     یخ در کلیسا چیست. فقط رسوالن و همکاران ایشان میدانستند که شرایط و وظایف مشا رو نمی

کردند که با معیارهاي آسمانی سازگار بـوده و ایشـان را در جمـع بـه      همین آگاهی، ایشان انسانهایی را انتخاب می

  کردند. اسقفی یا شیخی نامدگذاري می



مـا یـک    وقتی کـه کیست و چه کاري باید انجام دهد. دانیم که یک شیخ  امروزه ما عهدجدید کامل را داریم. ما می

اول تسـالونیکیان  دهیم کـه او کیسـت (   کند این را تشخیص می بینیم که فعاالنه خرمت می انسان واجد شرایط را می

). در اینجا مسئله برگزیدگی ما مطرح نیست بلکه تشخیص آنانی که 17 :13انیانکنیم (عبر ) و از او اطاعت می12 :5

شـوند.   و اینجا در تیطس یافـت مـی   7-1 :3اي کار خود بلند کرده است. شرایط مشایخ در اول تیموتائوس خدا بر

توانیم داشته باشـیم.   شنویم که اگر اینها شرایط یک اسقف هستند پس امروزه ما هیچ اسقفی نمی بعضی وقتها ما می

لویحی اینکه آنها بـراي امـروز معنـایی ندارنـد     مقدس و بوسیله گفتن ت هاي کتاب این گفته از ارزش و اقتدار نوشته

باشد. ما بـه شـریعت    تر از تطبیق نداشتن معیارهاي داده شده در کالم با امروز ما نمی کاهد. هیچ چیز غیر منطقی می

  کنیم. گرا برخورد می آل مقدس زیاد ایده با کتاب ی کهکنیم زمان روحانی خودمان خیانت می

باشند یعنی راست و کامل. هیچ حکم یا تعلیم غلط یا رفتاري اشـتباه از   مالمت می بی مشایخ کسانی هستند که 6 :1

بدین معنا نیست که آنها بدون گنـاه هسـتند   شود که بتوان بر ضد آن ایشان را محکوم کرد. این امر  ایشان صادر نمی

کنند  ز شخصی عذرخواهی میشوند، بیدرنگ آن را به خدا اعتراف کرده و ا بلکه اگر اشتباهات کوچکی مرتکب می

  کنند.  و اگر قادر باشند آن اشتباه خود را جبران می

) او 1توان حداقل به هفت شـکل درك کـرد:    دومین شرط این است که ایشان شوهر یک زن باشند و این امر را می

او نباید پس از مـرگ   )4) اونباید پس از طالق ازدواج مجدد انجام دهد 3) او نباید طالق بگیرد 2باید ازدواج کند 

) در کـل،  7اي داشته باشد  ) او نباید زن صیغه6) او نباید یک مرد چند زنه باشد 5همسر اولش مجدداً ازدواج کند 

  او باید یک شوهر وفادار و نمونه اخالقیات واال باشد.

فهـوم بایـد او طبیعتـاً    اگر عبارت شوهر یک زن به معناي این باشد که یک مرد باید ازدواج کند، پس بر طبق این م

گوید که فرزندان او باید مومن باشند. مطمئناً براي یک شیخ بهتر اسـت   فرزندان نیز داشته باشد، چرا که این آیه می

ولـی اینکـه ایـن آیـه     تواند با مشکالت خانواده در کلیسا برخورد کنـد.   تر می که خانواده داشته باشد؛ او هوشمندانه

  د یا آنرا شرطی براي شیخ شدن قرار دهد مشکوك است.هرگونه تجرد را ممنوع کن

بایست طالق گرفته باشد چـون نجـات دهنـده تعلـیم داد کـه در مـورد        تماالً بدین معنا نیست که او نمیاین آیه اح

  ). 9 :19؛ 32 :5مسئله زنا طالق جائز است (متی

تقصیر  د. براي مثال، ایمانداري که کامالً بیتواند این آیه به معناي نهی ازدواج مجدد پس از طالق باش همچنین نمی

کـه  از آنجا  ایمانش دوباره ازدواج کند و او مسئولیتی در قبال او ندارد. گیرد ممکن است همسر بی است و طالق می

ایمان صورت گرفتـه اسـت    ت و ازدواج مجدد توسط این طرف بیپیمان ازدواج اول بوسیله طالق شکسته شده اس

باشـد کـه اگـر     د است تا ازدواج کند. تفسیري که نشان دهنده شایستگی کار یک شیخ است این میآن مرد دیگر آزا

 39 :7مردي پس از مرگ همسر اولش دوباره ازدواج کند خطا کرده است و این بر طبق اصل اخالقی اول قرنتیـان  

آزاد گردید تا بـه هـر کـه    زن مادامی که شوهرش زنده است، بسته است. اما هرگاه شوهرش مرد «گفته شده است: 

  ».بخواهد منکوحه شود، لیکن در خداوند فقط

اي داشته  یک مرد چند زنه باشد یا زن صیغه بایست مشخصاً عبارت شوهر یک زن بدین معناست که یک شیخ نمی

  بایست نمونه پاکی براي گله باشد. باشد. خالصه، این یعنی زندگی زناشویی او می



مـا قبـول داریـم کـه      دان مومن داشته باشد و از تهمت فجور و تمـرد بـري باشـند. اکثـر    بایست فرزن بعالوه او می

یـک   ی کـه ). زمـان 6 :22لکنند (امثا است والدین مسئول راهی هستند که فرزندان ایشان طی می مقدس معتقد کتاب

ند. اگـر چـه یـک پـدر     رو شود، فرزندان عموماً در پی نمونه والدینشان می خانواده در کالم خدا تربیت و سالک می

تواند دعا کند که خداوند راهی مثبت در کالمش و محبـتش   تواند براي نجات فرزندانش تصمیم بگیرد ولی می نمی

  براي او باز کند تا وي بدون ریاکاري و ناسازگاري در زندگیش به سوي خدا به پیش رود.

انـدازد.   مقدس مسئولیت را بر گـردن پـدر مـی    ، کتابها ولخرج بوده و در برابر اقتدار والدینشان تمرد کنند اگر بچه

اش را بـه خـوبی کنتـرل کنـد، پـس       اند. اگر پدر نتوانـد خـانواده   آسان گیري و افراط هر دو در کالم خدا منع شده

مقدس  تلویحی در هر مورد در کتاب به طورکه همین اصل اخالقی وانست یک شیخ خوب باشد، از آنجا نخواهد ت

  ).5 :3اول تیموتائوسآمده است (در مورد مشایخ 

اي وجود دارد راجع به اینکه فرزندان مـومن مسـتلزم ایـن اسـت کـه آنهـا در خانـه تحـت اقتـدار           در اینجا مسئله

دهیم و بهر  شان جدا هستند. ما نظریه اول را ترجیح می شود که از خانه والدینشان باشند یا شامل حال کسانی نیز می

  باشیم که تربیت خانواده یکی از اصول کلی شخصیت است.حال باید به یاد داشته 

اش را  اسقف وکیل خداست. جماعت مال او نیست که وي ناظر آن شده است. او در قبال جماعت خدا وظیفه 7 :1

مالمت باشد ـ مطمئناً این تکرار بـراي تأکیـد اسـت.      شود که او بایست بی دهد. براي بار دوم مشخص می انجام می

ید که هیچ شکی نداشته باشیم ـ او باید نردي باشد که هم از لحاظ تعلیمی و هم از لحاظ اخالقی درجـه   اجازه بده

کنـد کـه گـویی هـیچکس      واالیی داشته و نباید خود رأي باشد. اگر مردي سرد سخت بوده و خود سرانه کـار مـی  

سب نیست. یک شیخ یـک میـانجی   تواند و اگر سرکش و نافرمانبردار است پس براي مقام رهبري روحانی منا همی

  یا شفاعت کننده است و نه یک حاکم مستبد. کمبود خویشتنداري نیز در اینجا مد نظر است.

یک  به عنوانشود. استفاده از روي اعتدال آن  مقدس بین استفاده از شراب و سو استفاده از آن تفاوت قائل می کتاب

). 11-1 :2حنـا فهمـیم (یو  اب توسط عیسی در عروسی قانـا مـی  آشامیدنی مجاز است و این را از تبدیل آب به شر

ر.ك ؛ همچنـین  23 :5اول تیموتائوساستفاده آن براي درمان نیز توسط پولس براي تیموتائوس سفارش شده است (

کوم شده است. اگر حم 35-29 :23؛ 10 :20). سو استفاده از شراب و زیاده روي در نوشیدن در امثال 6 :31مزمور

ز کامل از خوردن شراب در کالم نیامده است ولی شرایطی وجود دارد که در آن خوردن شراب منـع شـده   چه پرهی

). توجه زیادي بـه  21 :14یانشود (روم تر می است و آن زمانی است که خوردن شراب باعث لغزش برادري ضعیف

  اند.  خوردن الکل دست کشیده این آیه در آمریکاي شمالی شده است و شمار بسیاري از مسیحیان به طور کامل از

  شود. براي یک شیخ، مسئله منع کامل شراب نیست بلکه افراط در استفاده از آن که موجب ایجاد سر و صدا می

کـه   ایـم  همچنین او نباید خشن باشد. او نباید به اجبار فیزیکی بوسیله ضربه زدن به دیگران متوسل شود. ما شـنیده 

اند. این رفتـار غیـر    اي یا یک سیلی به اعضاي خود براي تنبیه ایشان وارد ساخته  هبعضی از کشیشان ناخواسته ضرب

  صبورانه براي یک اسقف منع شده است.

دغدغه  بایست طماع پول باشد و آرزوي ثروتمند شدن داشته باشد بلکه به مفهوم شغلی آن باید براي پول بی او نمی

احسـاس و ظلـم، آخـرین     حرص براي طـال، بـی  «ن گفته است: باشد. این امر صحیح است چنانچه ساموئل جانسو



نقره یا طال یـا لبـاس کسـی را طمـع     «تواند بگوید:  ، یک شیخ واقعی همصدا با پولس می»مفاسد انسان فاسد است.

  ).33 :20ل(اعما» نورزیدم

و براي کسانی کـه   ها باز باشد بایست مهمان دوست باشد. درب خانه او باید همیشه براي غریبه یک اسقف می 8 :1

ی مشکالت شخصی دارند و یا ستمدیده و دل شکسته هستند. خانه او باید مکان شادي براي مسیحیان باشـد، جـای  

ي خیـر. گفتـار،   ر و چیزهـا او باید خیر دوست باشد ـ مردم خی هر مهمانی مثل خود خداوند پذیرفته شود. پس  که

  ها بري است.  از همه اشتباهات و مالمتفعالیتها و معاشرتهاي او باید ظاهر سازد که وي 

بایست خیر اندیش باشد. این کلمه به معناي محتاط، با خرد و آقاي خودش اسـت. همـین کلمـه در تـیطس      او می

مفهوم خرد اندیشی با صفا و وقار و اخالص آمـده اسـت. او    ی کهمورد استفاده قرار گرفته است جای 12 ،6 ،5 ،2 :2

بایسـت   ران عادل باشد. در ارتباط با خدا او باید مقدس باشد و در احترام بـه خویشـتن مـی   باید در رفتارش با دیگ

یعنـی کـه   ». ثمـره روح ... پرهیزکـاري اسـت   «گفـت:   23 -22 :5پرهیزکار. این همان است که پولس در غالطیـان  

جـام ایـن کـار    تحت کنترل و اطاعت مسیح در آورده است. اگر چه قدرت انشخصی همه شهوات و لذات خود را 

  شود، باید نظم و همکاري نیز از جانب ایماندار وجو داشته باشد.  القدس عطا می فقط از جانب روح

بایست مصـرانه تعـالیم سـالمت روحـانی را کـه خداونـد عیسـی و         عیب باشد. او می اسقف باید در ایمان بی 9 :1

آن زمان است که او قادر خواهد بود به مقدسـین   اند حفظ کند. فقط در رسوالنش براي ما در عهد جدید تعلیم داده

  گویند خاموش کند. عیبی را تزریق کند و صداي کسانی را که بر ضد راستی سخن می آموزه بی

اینها شرایط راهنمایی در یک جماعت کلیسایی محلی است. باید توجه داشته باشیم کـه چیـزي راجـع بـه قـدرت      

  شود. تر شدن کار یک شیخ در رهبري کلیسا می یط باعث موفقجسمانی، که بگوییم حتی یکی از این شرا

ردي آید تصویر مـ  یک مورد دیگر نیز باید بیان شود. تصویري که از این قسمت از یک شیخ خدا ترس به دست می

بندد، و همین و بس!  کند، قرارداد تعمیرات ساختمان را می نیست که سخنرانی را آماده کرده، مخارج را پرداخت می

بایست بوسـیله تشـویق، فرمـان، ترغیـب، تـوبیخ و       ک شیخ حقیقی عمیقاً از لحاظ زندگی روحانی و کلیسایی میی

  دهد براي کلیسا نمونه باشد. اصالحاتی که انجام می

  

  )16-10 :1اشتباه در کلیسا ( .3

سـیله روحأالقـدس   وجود داشت یعنی همه آزاد بودند تـا در جلسـاتی کـه بو    »آزادي روح« در کلیساي اولیه 10 :1

پـس اي بـرادران   «کند:  توصیف می 26 :14قرنتیان  شد شراکت کنند. پولس چنین جلسه بازي را در اول هدایت می

اي دارد،  مقصود این نیست که وقتی جمع شوید، هر یکی از شما سروري دارد، تعلیمی دارد، زبـانی دارد، مکاشـفه  

ت تـا از طریـق   آلی است که روح خدا در آن آزاد اس ین وضعیت ایدها». بنا بشود به جهتاي دارد، باید همه  ترجمه

د شـما شـاهد   اي است که وقتی چنین آزادي باش اعت سخن بگوید. ولی طبیعت بشري به گونهاعضاي مختلف جم

کنند. این در کلیساي کریتیان بوقوع پیوسـته بـود. پـولس     ا با تعالیم غلط روح را اطفا میاشخاصی هستید که نظم ر

و حفـظ آزادي روح وجـود داشـته باشـد. او     نظمیهـا   میده بود که باید یک رهبر روحانی قوي بـراي کنتـرل بـی   فه



واجد شرایط هستند باید بسیار مواظب باشد. بنـابراین در  که کامالً همچنین فهمیده بود که در مسح کردن مشایخی 

ح کردن مشایخ در کلیسا عجله نمـود. یـاوه گویـان    کند که بر طبق آنها نباید در مس انجا او وضعیتهایی را باز گو می

کردند آنهـا فریبنـده و    بسیاري برخواسته بودند که اقتدار رسواالن را به چالش در آورده و تعالیم ایشان را نقض می

گفتند که هیچ مزیتی براي روحانیت نداشت. بجاي آن، سخنان ایشان مـردم را   متمرد بودند. ایشان طوري سخن می

  کشاند. ی به اشتباه میاز راست

بودن داشـتند ولـی بـه مسـیحیان     که ی نی معلمین یهودي که ادعا کسمشکل سازان اصلی همان اهل ختنه بودند یع

کردند که ایشان باید ختنه شده و شریعت موسی را حفظ کنند. این یعنی رد کردن عملـی شایسـتگی کـار     تأکید می

  مسیح.

باشـد، و   ه شود. ایشان باید بیاموزند که جماعت کلیسا یک دموکراسی نمـی دهان این گونه اشخاص باید بست 11 :1

که باید جلـوي تعـالیم    کند ساختند. آیا این آیه بیان می می . آنجا خانه را بالکل واژگوناین آزادي باید محدود باشد

م دودهـیم هـم گرفـت؟ ایـن روش معمـول آنهاسـت (       شـان مـی   هـاي خصوصـی   زیان آوري که ایشـان در خانـه  

  ).6 :3تیموتائوس

اي براي کسـب معـاش اسـتفاده     وسیله به عنوانهاي اشان نیز مشکوك است. ایشان پولی ندارند و از خدمت  انگیزه

تواند با حفظ شریعت و سـنن لطـف الهـی را کسـب کنـد و حتـی اگـر         کنند. پیام ایشان این است که انسان می می

نمودند. آنها براي کسب سودي قبـیح   تشویق به حفظ شریعت می گرها او را زندگیی فاسد و آلده باشد این شریعت

  دادند. تعلیم ناشایست می

کند که مردمان کریت چگونه افرادي بوده و باید چگونه با ایشان رفتـار   در اینجا پولس به تیطس یادآوري می 12 :1

یـان گفتـه بودنـد. او از    کند. این وصف تند و غیر معمول حقیقی بود کـه معلمـین کذبـه دربـاره خصوصـیات کریت     

کند. اپیمنیدز ایشـان را   زیسته است نقل قول می کریت میقبل از میالد در  600اپیمنیدز یکی از شاعرانی که حدود 

آید کـه همـۀ مـردم شـهر ایـن خصوصـیات        کاره خوانده بود. به نظر می پرست بی وحوش شریر و شکمدروغگو و 

گفتنـد.   اند. آنهـا از روي عـادت و اجبـار دروغ مـی     قطعاً وجود داشتهشان بوده است ولی عده کمی مستثنی  طبیعی

  نمودند. ایشان همانند حیوانات وحشی بودند و از هوسهاي خود پیروي می

کند. پولس افراد خام و غیر قابل اعتمـادي   پولس رسول صحت این خصوصیات توصیف شده را تصدیق می 13 :1

نویسد  ن از هر خدمتی در میان ایشان کافی بود! ولی پولس به تیطس نمیرا پیش رو داشت ـ همین براي ناامید شد 

ترین انسانها نیـز امیـد هسـت.     که از مردم یا جماعت دست بکشد یا ایشان را ترك کند. از طریق انجیل براي شرور

حیح یـا سـالم   صکند تا ایشان را به سختی توبیخ فرماید تا در ایمان مسیحی،  بنابراین پولس به همکارش توصیه می

باشند. روزي این انسانها نه تنها براي ایمانداران نمونه خواهند بود بلکه در کلیساهاي محلی مشـایخی خـدا تـرس    

کند تشویق کننده  خدمت، فعالیت می به جهتخواهند بود. این متن براي مسیحیانی که در سرزمینهاي سخت جهان 

اثر. ولی از طریق انجیـل همیشـه رویـایی     نی خشن، شلوغ و بیشود؟). مردما است (و چه زمین غیر سختی پیدا می

  براي تبدیل شدن چنین مردمانی به انسانهایی مهربان، پاك و مقدسین پر ثمر وجود دارد.



هـاي یهـود و احکـام مردمـانی کـه از       شود که بر ضد افسانه در ادامه توبیخ معلمین کذبه، به تیطس حکم می 14 :1

گرایان در دنیایی مملو از مذاهب خیالی و حاکمیت انسانی و مراسم و  هشدار دهد. یهوديجویند  راستی انحراف می

کردند. این همان است که پولس  خوردنها و نخوردنها و غذاهاي نجس و پاك و روزهاي مقدس و غیره زندگی می

تنی و آزاد بـدن صـورت   که چنین چیزها هر چند در عبادت نافله و فرو«نویسد:  می 23 :2راجع به آن در کولسیان 

  »پروري ندارد. تن  اي براي رفع حکمت دارد، ولی فایده

هـر  «نویسـد:   دهد. او می گوید به کسانی که نیاز به جزئیات بیشتري دارند توضیح می آنچه که پولس بعداً می 15 :1

ضمیر ایشان نیـز ملـوث    ایمانان را هیچ چیز پاك نیست، بلکه فهم و چیز براي پاکان پاك است، لیکن آلودگان و بی

  »است.

یک حقیقت قطعی در هم شـرایط زنـدگی بیـرون     به عنواناست را از متن  اگر ما کلمات هر چیز براي پاکان، پاك

همه چیز پاك نیست حتی براي کسانی که ذهنشان پاك است. ولی مردم عمالً از ایـن آیـه   بکشم، در اشتباه هستیم! 

این همـان  اند.   آمیز و حتی خود فساد اخالقی استفاده کرده هجن، فیلمهاي وسوسههاي مست براي فرار از ناپاکی مجله

  ).16 :3دوم پطرسچیزي است که پطرس از آن تحت عنوان هالکت کننده نام برده است (

انـد   مقـدس محکـوم شـده    آلودي که در کتاب اجازه بدهید واضحاً درك کنیم که این آیه هیچ ربطی به چیزهاي گناه

کنـد بلکـه او    المثلی باید در نور متن درك شود. پولس درباره مسئل غیر اخالقی صحبت نمی ین گفته ضربندارد. ا

گوید که ربطی به اخالقیات ندارند و در واقع سنتی و مربوط بـه آداب و رسـوم زنـدگی     راجع به مسائلی سخن می

نمونه واضـح ایـن امـر، خـوردن گوشـت       کند. سیحی تحت فیض زندگی مییهودیان زیر شریعت بودند ولی یک م

که گفـت   خوك است. این امر براي یهودیان که قوم خدا در عهدعتیق بودند منع شده بود ولی خداوند عیسی وقتی

) این امر را عوض کـرد. او بـا   15 :7قسهیچ چیز وجود ندارد که به درون انسان وارد گردد و او را ناپاك سازد (مر

اما خوراك، ما را «). پولس این حقیقت را بازگو کرد: 19 :7قسها را پاك اعالن کرد (مرگفتن این جمله همۀ خوراک

گویـد:   او مـی  وقتی کـه ). 8:8اول قرنتیان» (سازد زیرا که نه به خوردن بهتریم و نه به نخوردن بدتر مقبول خدا نمی

پاك هستند، ه یافته همۀ خوراکها منظورش این است که براي یک ایماندار تولد تاز» هر چیز براي پاکان پاك است«

ایمانان هیچ چیز پاك نیست. هیچ خوراکی نیست که به بـدن وارد شـده و بتوانـد انسـان را      ولی براي آلودگان و بی

). 23-20 :7قستواند او را ناپاك بسازد (مر شود همان است که می ناپاك بسازد بلکه آنچه که از دل انسان صادر می

ناپاك باشد، و به خداوند عیسی مسیح ایمان نداشته باشد، پس هیچ چیـز بـراي او پـاك     اگر زندگی باطنی شخصی

چیز نیاز دارد که تغییر گرایش داده و  کاري انجام نخواهد داد. او پیش از هرنیست. رعایت احکام خوردن براي او 

آداب و رسـوم بدسـت آورد.    اي مجانی دریافت کند تا اینکه بخواهد آن را از طریق حفـظ  هدیه به عنواننجات را 

ایمان و وجدان ایشان فاسد است. در اینجا مسئله آلودگی ظاهري مطرح نیست بلکه فسـاد و   ذهن و افکار مردم بی

  شرارت درونی. 

کند کـه مـدعی معرفـت     گوید و راجع به ایشان عنوان می گرا سخن می پولس ظاهراً از معلمین کذبه یهودي  16 :1

کنند که ایمانداران مسیحی هستند ولی عملکرد  کنند. ایشان ادعا می ه اطفال خود او را انکار میباشند، ولی ب خدا می

بـه  ایشان با ادعایشان سازگار نیست. پولس رسول براي ظاهر ساختن شخصیت آنها ایشـان را مکـروه و متمـرد و    



خـدا، اعمـال آنهـا از روي     خواند. رفتار شخصی ایشـان شـرورانه بـود. در دیـدگاه     هر عمل نیکو مردود می جهت

دهد کـه بـا    ارزش است. آیا محبت مسیحی به پولس اجازه می نااطاعتی بود. اعمال نیک چنین افرادي براي خدا بی

چنین زبان تندي راجع به این اشخاص سخن بگوید؟ جواب یک بلی محکم است! محبت هرگز با گنـاه بـه نرمـی    

نمودنـد و   احترامـی مـی   ف شده و به کار و شخصیت خداوند عیسی بیکند. این مردمان از انجیل منحر برخورد نمی

  دادند. کنار آمدن و نرمی کردن با چنین فریب دهندگانی گناه است. جانهاي انسانهاي دیگر را فریب می
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ن با رفتار خود حقایق بـزرگ ایمـان   . ایشایمقدس آمیز بود تا کتاب هجومعلمین کذبه بیشتر یک زندگی  زندگی 1 :2

تواند خرابی شهادت مسیحی را بوسیله مدعیان داشتن زندگی مقـدس انـدازه بگیـرد؟     کردند. چه کسی می را رد می

وظیفه تیطس (و همۀ خادمین خداوند این است که سخنان شایسته تعلیم صـحیح را بگوینـد. خـادم خداونـد بایـد      

و زندگیهایشان را مسدود بسازد. این آیه عمالً نکته کلیدي این رساله است ـ  شکاف وحشتناك بین لبهاي قوم خدا 

اي از این اعمال نیکو به ما ارائه  هاي زنده زندگی عملی بر طبق تعلیم صحیح و انجام اعمال نیکو. آیات بعدي نمونه

  دهد. می

حاظ سن جسمانی و بلوغ پیـر هسـتند.   رویم ـ نه مشایخ بلکه کسانی که از ل  اول از همه به سراغ مردان پیر می 2:2

ولـی در مفهـوم کلـی منظـور ایـن      ایشان باید هشیار باشند. اصوالً این به معناي میانه روي در خوردن شراب است 

بایست با وقار و محترم باشند، بله، ولی خواهشـاً ـ نـه     رو باشند. ایشان می ه ایشان باید در همۀ شرایط میانهاست ک

بایست در ایمان صحیح باشند. کهولت سن انسـان را   اندازه خودشان مشکل دارند. مردان پیر میافسرده! دیگران به 

دار هسـتند. و   ر هستند شکرگزار، خـوش بـین و مـردم   کند. آنانی که در ایمانشان وفادا حس می تلخ و بدگمان و بی

ت و خویشـتن را فـداي   ایشان باید در محبت صحیح باشند. محبت خود خواه نیست؛ محبت در فکر دیگـران اسـ  

باشـد و   بایست در صبر صحیح باشند. کهولت سن سبب ناتوانی جسـمی و ضـعف مـی    کند و ایشان می دیگران می

مانند در زیر سختیها از خـود ثبـات و پایـداري نشـان      در تحمل امتحانها وفادار می ی کهتحملش سخت است. آنان

  دهند. می

مقـدس و تجربـه    ان جوان خرد بیاموزد. سالها خوانـدن و مطالعـه کتـاب   تواند به زن یک خانم پیر خصوصاً می 3 :2

هاي با ارزش به کسانی که در حال شروع کردن زندگی خود هستند بدهـد، در   سازد که مشاوره عملی او را قادر می

هر نسل جدیدي محکوم است به آموختن راههاي سخت و تکرار اشتباهات گذشتگان. مسـئولیت تعلـیم    ی کهحال

  ن جوان بر عهده زنان پیري است که مسیحیان متقی باشند.زنا

یک زبان جوان باید بیاموزد که شوهرش را محبت کند. ولی این چیزي بیشتر از بوسیدن وي در حین رفتنش به سر 

نشـان دهـد کـه شـوهرش را دوسـت دارد؛      تواند بوسیله آنها  هاي بیشماري است که او می کار است. این شامل راه

گیري بـدون مشـورت او، بوسـیله اعتـراف      گاه ساختن او از اینکه وي سر خانه است، بوسیله عدم تصمیمبوسیله آ



هاي ارتباطی در همه وقـت، بوسـیله منـع کـردن      درنگ، بوسیله بخشیدن بدون شرط، بوسیله باز نگاه داشتن راه بی

  حین سختیها. خویشتن از انتقاد یا تحقیر شوهرش در برابر دیگران و بوسیله پشتیبانی در

بایست آموخته شود که فرزندان خود را محبت کنند ـ بوسیله خواندن و دعا کردن بـا ایشـان، بوسـیله      به ایشان می

حضور در خانه و بردن و آوردن ایشان به مدرسه یا براي بازي، بوسیله تنبیه ایشان بطوز منصفانه و از روي متانـت  

  اوند بجاي زندگی کردن در دنیا ـ و جهنم.و بوسیله آماده کردن ایشان براي خدمت خد

به زنان جوان باید تعلیم داده شود تا خرداندیش باشند. این یعنی حس خوبی نسـبت بـه چیزهـایی کـه بـراي       5 :2

بایست پاك بوده و نسبت به شوهرانشان وفادار باشـند   شان مناسب است داشته باشند. ایشان مییحی برایزندگی مس

بایست خانه نشین باشند. آنها بایـد درك کننـد کـه ایـن      ر، کالم یا اعمالشان بپرهیزند. ایشان میو از ناپاکی در افکا

هاي خـود   بایست سعی کنند تا در خانه تر می شود. زنان مسن است که اجامش باعث جالل خدا میخدمتی آسمانی 

ه و از خانـه و خـانواده خـود    یک همسر و مادر به خداوند خدمت کنند تا اینکه در صفت و تجارت بـود  به عنوان

بایست تعلیم داده شود که نیکو باشند ـ بیاموزند که چگونه براي دیگران زندگی کنند،   غافل شوند. به زنان جوان می

بایست مطیع شوهران خود باشند  مهمان نواز بوده یا بخشنده و مهربان باشند و خود خواه و طماع نباشند. ایشان می

بایسـت وي را   سر خانه است. اگر زنی از شوهرش با استعدادتر باشد بجاي سلطنت بر او مـی و آگاه باشند که مرد 

سر بیشتر فعال بوده و به کلیساي محلی خدمت بیشتري کند. اگر او دچـار   به عنوانتشویق و کمک کند تا در خانه 

تشویق کند. همۀ اینها بـراي   و بجاي ایرادگیري از او وي را وسوسه و ایراد گیري شد، زنش باید مانع وسوسه شده

اعتبار شدن. پولس از طریق ایـن نامـه زنـدگیهاي قـوم خـدا را کـه باعـث         حفظ کالم خداست از متهم شدن یا بی

  کند. شوند، توبیخ می رسوایی کالم خداوند می

نـان مسـن   به ز کند که زنان جوان را تعلیم دهد. بنا به صالحدید پولس این خدمت پولس به تیطس اصرار نمی 6 :2

شتندار. یـک کلمـه   گوید که مردان جوان را نصیحت فرما تا خردادیش باشند و خوی شود. ولی به تیطس می داده می

هاي زندگی ایشان  صهعرجوانی زمان تعصب، انرژي فروان و تحریکات سوزنده است. در همۀ  مناسب ـ از آنجا که

  باید بیاموزند تا پرهیزکار و میانه رو باشند.

کسی که در کلیساها خدمتی عمومی داشت او بایـد در همـه    به عنوانلس نصیحتی هم براي تیطس داشت. پو 7 :2

بایسـت بـر طبـق صـفا و وقـار و       بودند. تعالم او می بود. باید تعلیم و رفتار او موازي می چیز نمونه اعمال نیکو می

ین نجات یافته باشـد. پـولس بـا گفـتن وقـار      اخالص بکار بده شود. صفا یعنی تعالیم او باید مطابق با ایمان مقدس

هـاي   ن شوند. اخالص، که در اکثر ترجمـه منظورش تأکید بر این است که تعالیم تیطس باید با متانت و احساس بیا

تواند به هیچ طریقی  باشد و اینکه معلم کالم خدا نمی ریا می مقدس حذف شده است به مفهوم تعلیم بی ب جدید کتا

  ه و فاسد گردد.از راستی جدا شد

توان آن را محکوم کرد. کـالم صـحیح    عیب چیزي است که بدون استثناء در هیچ شرایطی نمی کالم صحیح بی 8 :2

 ی کهباشد. چنین خدمتی مقاومت ناپذیر است. آنان بیدعیب از هرگونه آموزه نوظهور غلط، ناهنجار و زشت بري می

اي در زره ایماندار بیاینـد. هـیچ    توانند رخنه گردند چون نمی ه میکنند شرمند عیب مخالفت می با تعلیم صحیح و بی

  باشد! بحثی موثرتر از یک زندگی مقدس نمی



مقدس وجود فـرامین کـه    . باید به یاد داشته باشیم که کتابفرامین مخصوص در اینجا براي غالمان وجود دارد 9 :2

ق زندگی چند زنه پاتریارخها را ثبت کرده ولی این امر هرگز کند. براي مثال، عهدعتی لزوماً روا نیستند را عنوان نمی

داري را روا نداشته است؛ اربابان ایشان در روز بازپسین  در اراده خدا نبوده است. خدا هرگز مصائب و جنایات برده

بوسـیله قـدرت   هـا را   استفاده از برده ءکند بلکه سو داري دفاع نمی باید به خدا پاسخ دهند و عهد جدید نیز از برده

داري محـو   دهد که در هر جا کالم خدا موعظه و تعلیم داده شده اسـت بـرده   کند. تاریخ نشان می انجیل محکوم می

  گردیده است.

داري وجود دارد و یک برده در مسیحیت شرایط بهتـري از یـک بـده غیـر مسـیحی       ولی در این بین هنوز هم برده

شهادتی براي قدرت مسیح باشد و به آموزه خـدا و نجـات دهنـده زینـت      تواند ندارد. یک غالم یا برده مسیحی می

   بخشد.

اي باشـد بـراي    تواند نشـانه  فضاي بیشتري در عهدجدید به غالمان اختصاص داده شده است تا به حاکمین! این می

ناي نااطاعتی از اطاعت ایشان به مع ی کهاهمیت آنها در ملکوت خدا. غالمان مسیحی باید مطیع باشند، بغیر از زمان

خداوند باشد. در چنین مواردي ایشان باید از اطاعت سرباز زده و صبورانه نتیجه منطقی اطاعت خود از خدا را که 

مسیحیان متحمل شوند. ایشان باید با احترام در هر حالتی قانع باشند. هـر خـدمتی کـه     به عنوانرنج به همراه دارد 

را نسبت به مسیح داشته و بدانند که مسـیح بـه آنهـا پـاداش خواهـد داد. ایشـان       توانند آن  دهند می ایشان انجام می

اند که آقایان خود را در روزهاي اولیه مسـیحیت بـا    بایست گستاخ باشند. بسیاري از غالمان این برکت را یافته نمی

مـان مسـیحی بـوده    ایمـان و غال  خداوند عیسی روبرو کرده و این بخاطر تفاوتهاي فاحش و بزرگ بین غالمان بـی 

  است.

آورنـد. یعنـی دزدي    یکی از تفاوتهاي آشکار این بود که مسیحیان سر فـرود در برابـر وسوسـه و گنـاه نمـی      10 :2

کرد. آیا جالب نیسـت کـه غالمـان مسـیحی از      کردند و ... . اخالقیات مسیحی ایشان را در امانتداري حفظ می نمی

به ایشان تعلیم داده شده بود تا دیانت کامل و حقیقی را از خـود نشـان   دیگر غالمان قیمت بیشتري داشتند؟ در کل 

دادند. آنچه که  بایست کامالً با دیانت بوده و تعلیم نجات دهنده ما خدا را در هر وضعیتی زینت می دهند. ایشان می

  راجع به غالمان مسیحی صادق بود امروز باید براي همه کارمندان و کارگران مسیحی صدق کند.

چهار آیه بعدي تصویر زیبایی از نجات ماست. پولس بر رفتار همۀ اعضاي خانواده خدا تأکید کـرده اسـت.    11 :2

  دهد که یکی از بزرگترین اهداف نجات ما داشتن یک زندگی کامالً مقدس است.  حاال نشان می

مجازي با پسر خدا  ه طوربزیرا که فیض خدا که براي همۀ مردم نجات بخش است، ظاهر شده. در اینجا فیض خدا

او  وقتـی کـه  مترادف است. فیض خدا زمانی ظاهر شد که خداوند عیسی از سیاره مـا مالقـات نمـود و خصوصـاً     

اي او بـراي   کـار کفـاره  گناهان ما فدا کرد. او نجاتی را مهیا ساخت که براي همۀ مردم اسـت.   به جهتخودش را 

و واقعی براي همۀ انسانها مهیا شد. ولی فقط کسانی واقعاً او  نجات همۀ مردم جهان کافی است. بخشش بال عوض

مقـدس چنـین    یابند. در اینجا یا در هـیچ جـاي دیگـر کتـاب     خداوند و نجات دهنده بپذیرند نجات می به عنوانرا 

  شود که همه عاقبت نجات خواهند یافت. نجات جهانی یک دروغ از جانب شیطان است. اي یافت نمی گفته



دهد. عبـارت نهنـه در ایـن     دهد همچنین ما را در مدرسه تقدیس آموزش می ما را نجات می ن فیضی کههما 12 :2

باشـد.   خـدایی مـی   دینی است که به معنی بـی  مدرسه وجود دارند که ما باید یاد بگیریم آنها را تکرار کنیم. اولی بی

دارایی، قدرت، لذت، شهرت یـا هـر   دومی شهوات دنیوي است ـ نه فقط گناهان جنسی، بلکه همچنین شهوت در  

  چیز دیگري که ذاتاً دنیوي است.

دهـد.   از جنبه مثبت، فیض به ما خرد اندیش و عداوت را در قبال دیگران و دینداري را در حضور خدا آموزش می

  اینها خاصیتهایی هستند که ما باید در اینها دارا باشیم. اینجا مکان سفر ماست و نه خانه ابدیمان.

یابیم ـ تجلی ظهور خـداي    کنیم، بوسیله امید مبارکی الهام می اگر چه ما در این دنیا همچو غریبان زندگی می 13 :2

عظیم و نجات دهنده خود ما عیسی مسیح. آیا بوسیله این گفته مـا ربـوده شـدن را در زمـان ظهـور مسـیح بـراي        

آیا این به آمدن مسیح براي سـلطنت دز  یا  )18-13 :4اول تسالونیکیان کنیم؟ ( کلیسایش در قوت و جالل درك می

سـازد   گردند و ملکوتش را بر زمین بر قرار مـی  پاي اندازش میگردد و دشمنانش  با جالل به زمین باز می ی کهزمان

گوید ـ آمدن مسیح براي بدن   ) اشاره دارد؟ اساساً ما معتقدیم که پولس از مورد اولی سخن می16-11 :19شفه(مکا

پادشاه باشد، ایمانـداران بایـد    به عنوانداماد یا چه  به عنوانبه آسمان. ولی چه این اشاره به آمدن او  عروس کلیسا

  آماده بوده و منتظر آمدن پر جالل او باشند.

کنیم کـه هـدف او از آمـدن اولـش و قربـانی       باشیم هرگز فراموش نمی در حینی که ما منتظر بازگشت او می 14 :2

ه است. او خودش را نه فقط براي نجات ما از گناه و مجازات گناه فدا کرد بلکه تا ما را از هر اي وي چه بود کفاره

شد اگر مجازات گناه برداشته شده ولی سـلطه آن همچنـان در زنـدگیهاي مـا      ناراستی برهاند. این نجاتی ناقص می

  ماند. باقی می

گویـد:   کینگ جیمز با ظرافت می 1611ترجمه سال او همچنین خودش را فدا کرد تا امتی براي خود طاهر بسازد. 

ما اغلب اوقات قوم خاص او هستیم ولی نه از طریقی که او قصد داشت باشیم! او نمرد تا ما را بـه  ». قومی خاص«

قومی عجیب و غریب تبدیل کند بلکه به قومی که از طریق خاصی به او تعلق دارد ـ نه متعلق به جهان یا خودمان.  

بـه غیـرت ورزشـکاران،    را در راه ما فدا ساخت تا ملک خاص او و غیـور در اعمـال نیکـو باشـیم. مـا      و او خود 

  کنیم باید به غیرت آمده و به اعمال نیکو ترغیب شویم.  سیاستمداران و تاجران نگاه می

گفتـه شـد و   اینها چیزهایی هستند که به تیطس مأموریت داده شد تا تعلیم دهد ـ همه چیـز در آیـات قبلـی      15 :2

هـاي پـر از    خواهد مقدسین را تشویق و ترغیب نماید تا زنـدگی  خصوصاً اهداف رنجهاي مسیح بین گردید. او می

اعمال دیندارانه داشته و هرگونه مخالفت با تعالیم رسوالن حتی با کالم یا زنـدگی را تـوبیخ نماینـد. و او نبایـد در     

القـدس. هـیچ کـس تـو را حقیـر       دار توبیخ نما یعنی با اقتـدار روح هد حقیر شود؛ در کمال اقت خدمتی که انجام می

نسمارد. تیطس نباید هیچ ترس راجع به جوانی خود یا پیش زمینه غیر یهودي خود یا هرگونه ناتوانی طبیعی خـود  

  شد همۀ مورد باال عوض شوند. گفت و این باعث می داشته باشد. او کالم خدا را می

  

  )11-1 :3تشویق کردن کلیسا ( .5



هاي ایشان در قبال دولتشان چیست.  کند که مسئولیت تیطس همچنین به ایماندران کلیساي کرتیان یادآوري  می 1 :3

). ممکـن اسـت رژیـم مملکتـی     1 :13یاناند (روم نظریه مسیحیت این است که همۀ دولتها از جانب خدا مقرر شده

بودن هیچ دولتی بهتر است. نبود دولت باعث ناهنجـاري  خیلی ضد مسیحی یا غیر مسیحی باشد ولی هر دولتی از ن

توانند زیاد در ناهنجاري دوام بیابند. حتی اگر حاکمی خدا را شخصاً نشناسـد، هنـوز هـم مسـح      است و مردم نمی

خداوند در جایگاه خودش است و باید به او احترام گذاشت. مسحیان باید مطیع حکام و سالطین باشند. ولـی   شده

مملکتی از ایماندار بخواهد که از خدا نااطاعتی کند در آن زمان امیندار باید از اطاعت در آن مورد سرباز اگر دولت 

اگر بر اثر این نااطـاعتی  ». باید بیشتر از انسان اطاعت نمود خدا را می«انجام دهد:  29 :5زده و این را بر طبق اعمال 

شود. او نباید هرگز به شورش بر ضد دولت بپیوندد یـا در  محکوم شود باید مانند خداوند متحمل محکومیت خود 

  پس براندازي آن بوسیله خشونت باشد.

  

  مالحضاتی بر مسیحیان و این دنیا

باشد اطاعت کنند و قبضهاي خود را بپردازنـد. در   ایمانداران باید از قوانین که شامل قوانین راهنمایی و رانندگی می

ند و محترو و مطیع باشند. بهر حال سه معقوله وجود دارد کـه در آنهـا مسـیحیان    کل ایشان باید شهروندانی قانونم

باشـد. در مـورد    تفاوت زیادي با دیگران دارند. اینها مسائلی در باب اخذ راي، رفتن به جنگ و منصب اجباري می

  مقدس یافت: توان راهنماییهاي زیر را در کتاب ها می این

  ).16 ،14 :17حناه از آن (یوـ مسیحیان در دنیا هستند ولی ن1

  ).31 :12حنا؛ یو17 :2؛ 19 :5اول یوحناـ کل سیستم دنیا در دستان شریر است و بوسیله خدا محکوم شده است (2

  ـ مأموریت مسیحیان اصالح دنیا نیست بلکه کمک به نجات انسانها و خارج شدن آنها از دنیا.3

باشد ـ او بایـد خـود را مثـل      نی است، ولی او شهروند آسمان میـ اگر یک ایماندار لزوماً شهروند یک کشور زمی4

  ).11 :2اول پطرس؛ 20 :3پیانزائر و یک غریبه در انجا ببیند (فیل

ـ هیچ سربازي در حین انجام وظیفه نباید خودش را درگیر امور این زندگی کند، مبادا کسی را که او بـه خـدمت   5

  ).4 :2دوم تیموتائوسخوانده است ناراضی شود (

سفیران او، باید این حقیقـت   به عنوان). ما 36 :18حنا(یو» پادشاهی من از این دنیا نیست«ـ خداوند عیسی گفت: 6

  را به دنیا بیان کنیم.

  ).18 -17 :6دوم قرنتیانـ سیاست ذاتاً فاسد است. مسیحیان باید خود را از شرارت دور نگاه دارند (7

کند راست و صـادق اسـت رأي بدهـد. ولـی      عادي به کسی که فکر می طوربه گیري، یک مسیحی باید  ـ در رأي8

دانیم که اراده خدا در  ). ما چگونه می17 :4یالگاهی اوقات این اراده خداست که شرورترین انسانها را بلند کند (دان

  چنین مواردي چیست تا از او اطاعت کنیم؟

برود یا نه؟ بحثهاي زیادي در مورد هر دو جنبه ایـن مسـئله   مسئله دیگر این است که آیا یک ایماندار باید به جنگ 

باشد. اصولی در زیر بـراي   آید موازنه شواهد نشان دهنده لزوم شرکت کردن نمی وجود دارد، ولی براي من بنظر می

  اصول دیگري هم هستند:حل مسئله وجود دارند ولی 



بـود، خـدام مـن جنـگ      دشاهی من از این جهان مـی پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پا«ـ خداوند ما گفت:  1

  ).36 :18حنا(یو» کردند تا به یهودیان تسلیم نشوم می

  ).52 :26(متی» هر که شمشیر گیرد، به شمشیر هالك گردد«ـ او همچنین گفت: 2

» دشـمنان خـود را محبـت نماییـد    «ـ کل فلسفه گرفتن جان یک انسان بر خالف تعالیم کسـی اسـت کـه گفـت:     3

  ).44 :5(متی

 به عنوانکنند خود را  توانند در کشوري که زندگی می آنانی که مخالف دست دادن براي شرکت در جنگ هستند می

  شهروندان با وجدان یا ضد جنگ معرفی کنند.

اند بـه ایـن نکتـه کـه در      اند. ایشان توجه کرده از طرفی دیگر، بسیاري از مسیحیان در جنگ با حرمت خدمت کرده

اند. همچنین، زبـان زنـدگی نظـامی در     نیلیوس و جولیوس در نوري مطلوب خدمت کردهرادي مثل کرعهدجدید اف

-10 :6سـیان تمثیلی براي نبرد روحانی ایمانداران مسیحی مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت (افس   به عنوانکالم خدا 

را قبول دارد محکوم یا داوري کند. ذاتاً اشتباه بود چطور ببینیم شخصی دیگري که نظریه دیگري  ). اگر سربازي17

  براي عقاید مختلف به اندازه کافی جا وجود دارد.

وظیفه دیگر یک مسیحی منضبط، این است که براي هر کار نیکو مستعد باشد. همـه کارهـا محتـرم نیسـتند ـ اکثـر       

رسـانند کـه بـراي     ش مـی ورشود و بعضی تُجار کاالهایی را به فـ  هاي تبلیغاتی جدید بر پایه دروغ ساخته می آگهی

بایست از ایـن گونـه مفاسـد     ن زیان آور هستند. در همۀ وجدانهاي نیکو میاسالمت روحانی، فکري و جسمی انس

  جداً خودداري شود.

خاص سخن گفتن به ضـد   به طورمقدس  یک مسیحی نباید راجع به هیچ کس بدگویی کند. در چند جا کتاب 2 :3

بایـد آن را در هـر زمـانی حتـی در     حیان ی) ـ فرمانی که همۀ مسـ  5 :23ل؛ اعما28 :22قیالکند (حز حاکم را منع می

زمانهاي جفا و سختی به یاد داشته باشند. ولی در اینجا دستور براي نگاه داشتن هر کس حتـی از اسـتهزا، تهمـت،    

یان از ایـن  احترامی لفظی منتشر شده است. چه دریاهایی از غم و رنج خشک خواهند شـد اگـر مسـیح    فحش یا بی

  فرمان ساده اطاعت کرده و هیچکس را بد نگویند!

 ی کـه ما نباید جنگجو باشیم بلکه در پی صلح بکوشیم. در ایجاد مشـاجره و نـزاع دو طـرف دخیـل هسـتند. زمـان      

اي کوچک و کم اهمیت که آن را موعظـه   بر سر مسئله (Ironside)شخصی سعی کرد با دکتر نزاع کند. آیرون ساید 

شـود کـه یکـی از مـا در اشـتباه       که ما به آسمان رفتیم، معلوم مـی  خوب برادر عزیز، زمانی«د جواب داد : کرده بو

  القدس به کل بحث خاتمه داد. روح». من باشمایم و شاید آن شخص  بوده

ما باید مالیم باشیم. بدون فکر کردن به خداوند عیسی مسیح سخت است که راجع به ایـن کیفیـت فکـر کنـیم. او     

فتاري پر محبت، مهربان و صمیمی داشت. و مما باید کمال حلـم را بـا جمیـع مـردم بجـا آوریـم. حلـم، ادب و        ر

هاي مسیحیت باشد. لزوماً این به معنی فروتنانـه   آید که تعلیم فروتنی یکی از بهترین آموزه مهربانی است. به نظر می

یت دیدن و گفتن انجام دادن اعمـال خوشـایند. ادب و   باشد و دیگران را در درجه اول اهم فکر کردن به دیگران می

کند، از فرصتهاي خود گذشته تا به دیگران خدمت کند و در قدردانی  مهربانی بجاي خویشتن به دیگران خدمت می

  گرا نیست. کند. شخص حلیم و با ادب و مهربان هرگز پررو، مبتذل یا پوچ درنگ عمل می براي محبت دیگران بی



کند و بر اینکـه هـرف    اي اصیل بر نجات ما را عنوان می در میان قسمتی غنی از تعالیم اخالقی، آموزه بار دیگر 3:3

  کند. روند تعلیم در اینجا بدین شدح است: نجات ما داشتن یک زندگی مقدس با اعمال نیکوست تأکید می

  3ـ وضعیت ما قبل از نجات، آیه1

  7ـ4ـ طبیعت نجات ما، آیات2

  .8نجات، آیه ـ نتیجه عملکرد3

دانیم در واقـع عمـالً    کردیم همه چیز را می آمیز نیست. ما که ادعا می تجسم خدا از ما قبل از تفسیر گرایشمان تملق

فهم بودیم و قادر به درك حقایق روحانی نبودیم و در انتخابها و اعمال خود حکـیم نبـودیم. مـا در قبـال خـدا       بی

ه راه راسـت را  ه والدین و حتی دولت. ما توسط شریر گمراه شـده و همیشـ  نافرمانبدار بودیم و شاید حتی نسبت ب

. ما بنده انـواع شـهوات و عادتهـاي ناپـاکی بـودیم کـه شـیطان مـا را در         رسیدیم داوري می بست گم کرده و به بن

خودخـواه   محبت و افکارمان بنده آنها کرده بود. زندگی مسیر تلخی بود از خبث و حسد در برابر دیگران. ما که بی

کردیم. الیق نفرت بودیم و دعوا و مرافعه بـا همکارانمـان و بریـدن     بودیم بدبخت بوده و دیگران را نیز بدبخت می

  مان!  گلوي رقیبان تجاریمان و عداوت با خانواده

ایـن  گـردد. مـا بایـد از     تصویر پریشان کننده فساد انسان بوسیله یک لیکن زیبا و عظیم از کالم خدا قطـع مـی   4 :3

دهنـد بسـیار شـکرگزار باشـیم.      ترکیبات عطفی که مداخله الهی را براي نجات انسان از هالکت خودش نشان مـی 

  شخصی ایشان را وسائل استداد جاده خدا در راه جهنم خوانده است.

 لیکن چون مهربانی و لطف نجات دهنده ما خدا ظاهر شد ...   این زمانی به وقوع پیوست که خداوند عیسی خـود 

را در حدود نوزده قرن پیش به جهان ظاهر ساخت. در مفهومی دیگر، نیکویی خدا و محبت او زمانی به مـا ظـاهر   

پسر محبوب خدا به جهان آمد تا براي گناهکـاران   به عنوانشد که ما نجات یافتیم. این تجسم صفات الهی بود که 

 philanthropy عبـارت انگلیسـی  ی اسـت کـه   اي کـه بـراي مهربـانی بکـار رفتـه کلمـه یونـان        سرکش بمیرد. کلمـه 

شود. عنوان نجات دهنده ما خدا بـه   است؛ این شامل محبت، دلسوزي و نیکویی می دوستی) از آن مشتق شده (بشر

قربـانی   بـه عنـوان  خداي پدر اشاره دارد ـ نجات دهنده ما در این مفهوم که او پسرش را به این جهان فرسـتاد تـا    

) چونکـه او  13 :2کفاره کند. خداوند عیسی نیز نجات دهنده ما خـدا خوانـده شـده اسـت (     بجاي ما، گناهانمان را

  تاوان مجازات الزامی گناهان ما را پرداخت تا ما بخشیده شویم.

نجات دهنده مـرد همـۀ    ی کهاو ما را از گناه و مجازات همۀ گناهانمان نجات داد ـ گذشته، حال و آینده. زمان  5 :3

ترین آن براي فهـم انسـان نیـز     ترین حقایق انجیل، سخت ترین و واضح ولی یکی از ساده وشش داد.این گناهان را پ

توانـد بوسـیله داشـتن یـک زنـدگی       باشد. حقیقت این است که نجات بر پایه اعمال نیک نیست؛ هیچکس نمـی  می

سان قدس این است که انم روند. شهادت استوار کتاب مسیحی، مسیحی گردد. انسانها خوب نیستند که به بهشت می

). انسـان  11 :3؛ 16 :2طیـان ؛ غال6 :11؛ 16 :9؛ 5 -4:4؛ 20 :3یان؛ روم9 :2سیان(افستوانند نجات را کسب کند  نمی

تـۀ ملـوث هسـتند    عمال عادالنه او در نظر خدا مثل لّتواند خودش را بوسیله اعمال نیکویش نجات دهد؛ همۀ ا نمی

اشتن یک زندگی مسیحی، مسیحی گردد و این به یک دلیل سـاده اسـت چـون او در    با د تواند ). او نمی6 :46عیا(اش



روند؛ گناهکارانی  خودش هیچ قدرتی براي داشتن یک زندگی مسیحی ندارد. مردمان خوب نیستند که به بهشت می

  اند! روند که بوسیله فیض خدا نجات یافته به بهشت می

نتیجه نجات هستند. در هر جا که نجات حقیقی وجـود دارد اعمـال    ها شود؛ این اعمال نیک باعث نجات یافتن نمی

خوانیم که خدا ما را نجات نداد چون اعمالی را به عدالت انجام داده بودیم. نجـات   نیکو وجود دارد. بنابراین ما می

محض رحمت او به ما رسید ـ نه عدالت ما. عدالت براي متجاوزان از خود طالب مجازات مـرگ اسـت؛ رحمـت     

  سازد که تاوان مجازات آن پرداخت شده است. عدالتی را میسر می

) و در انجا 17 :5دوم قرنتیانخدا ما را بوسیله غسل تولد تازه نجات داد. تغییر گرایش واقعاً یک خلقت تازه است (

تنهـا  که خداوند عیسی شاگردانش تعلیم داد یعنـی   آن خلقت تازه به شکل غسل تعمید آمده است. این همان است

). غسل تولد تازه هیچ ربطی به تعمید 10 :13 حناسازد (یو غسل تولد تازه است که لزوماً ناپاکی را از انسان پاك می

). 3 :15حناشود (یو ندارد. تعمید فقط یک پاکی بدن بوسیله آب است ولی پاکی روحانی بوسیله کالم خدا انجام می

  ).4 :6یانسازد (روم ایماندار را با موت مسیح ظاهر میتعمید حتی یک سمبل این غسل نیست؛ تعنید موت 

العاده در ما ایجاد  گوید. روح خدا تبدیلی خارق القدس است سخن می اي که از روح تولد تازه ما همچنین از تازگی

س مـأمور  القـد  پوشاند! روح اي در لباس ما می پوشاند بلکه انسانیت تازه اي بر تن کهنه انیان نمی کند ـ لباس تازه  می

  و کالم خدا وسیله انجام این عمل است.  انجام تولد تازه

گردد.  القدس هر ایمانداري از لحظه تولد تازه ساکن می القدس را به دولتمندي به ما اضافه نمود. روح خدا روح 6 :3

دهنـده مـا   القـدس از طریـق نجـات     القدس آنقدر با ارزش و پد جالل هست که مجدداً به او اشاره شود. روح روح

شود. درست چنانچه لعنت فرعون به پسران یعقوب به وسیله یوسف رسید، برکـات خـدا کـه     عیسی مسیح داده می

  رسد. عیسی، یوسف ماست. ناپذیر روح اوست، از طریق خداوند عیسی به ما می شامل برکات وصف

)؛ خـداي  5القـدس (آیـه   )، روح4اند: خداي پدر (آیـه  هر سه شخصیت تثلیث اقدس در ارتباط با نجات عنوان شده

  ).6پسر (آیه

گردیم بحسب امیـد حیـات    نتیجه فوري تولد تازه ما این نیست که ما به فیض او عادل شمرده شده، وارث می 7 :3

شـمارد. و   جاودانی. از طریق نجاتی که در مسیح عیسی هست، خدا بوسیله عمل اعجاب انگیز فیض ما را عادل می

همه کسانی او را دوست دارند مهیا شده است. هر چیزي که  به جهتشویم. براي ارثی که  میما به وارثان اوتبدیل 

  باشد. شود امید ما می شامل بودن ما با مسیح و شبیه شدن ما با او تا به ابد می

ـ    ، آیا ما بخش قبلی را یا بقیه آیه را درك می»این سخن امین است: «گوید وقتی که پولس می 8 :3 ن کنـیم؟ اصـل ای

ایم، باید بر طبـق شایسـتگی همـان دعـوت      باشد ما که بوسیله چنین فیضی نجات یافته بحث به نظر این مطلب می

  عظیم که داریم زندگی کنیم.

بست تـا   بحث شد) و اینها را در خدمت خود بکار می 7-1کرد (در آیات  بایست بر این چیزها تأکید می پولس می

تواند بـه معنـی مشـاغل     مال نیکو مواظبت نمایند. اگر چه عبارت اعمال نیکو میایمانداران کریتی بکوشند که در اع

محترمانه نیز باشد ولی مفهوم اصلی آن در کل همان عمل خوب و شایسته است. تعالیمی که ما را به رفتار نیکـوي  

  ی داشته باشند.کنند عالی و مفید هستند. همه تعالیم باید کاربردهاي شخصی و عمل یک مسیحی معتقد تشویق می



البته در خدمت مسیحی همیشه دامهایی وجود دارد که باید از آنها بر حذر باشیم. در روزگار پولس، مباحثـات   9 :3

نا معقولی بر سر خوراکهاي پاك و ناپاك، قوانین سبت، نگهداشتن روزهاي مقدس و ...  وجود  داشت. بحثهایی بر 

خوانـد. خـادمین خداونـد در     ثمر و باطـل مـی   جود داشت. منازعاتی بیها، چه آسمانی و چه بشري و نامه سر نسب

  روزگار ما شاید نصیحت پولس را بوسیله اجتناب از این مسائل در دل خود جاي دهند:

مشغولیت با روشهایی متغیر از واقعیتهاي روحانی. براي مثال، بحث قدیمی بر پسر اینکه آیا در عشا ربـانی بایـد از   

ده کرد یا آب انگور، نان فطیر یا نان معمولی، یک فنجان ساده یا فنجانهاي خاص ـ گـویی اینهـا    شراب مخمر استفا

   مقدس مسائل مهمی هستند! در کتاب

  محاجه کردن بر سر کلمات.

  تأکید بر یک حقیقت، یا یک جنبه آن براي رد کردن همۀ حقایق مربوطه. 

  ردد.که معناي آن پوچ گی مقدس تا جای تفسیر تمثیلی کتاب

کند. سرگردان شدن در کالم بـراي اثبـات    الهیات که هیچکس را کمک نمی به عنوانبیرون کشیدن مسائلی از کالم 

ت؛ وقت را بر سر چنین مسائلی طلـف  انگیزي اس ی و ... . چه تراژدي غماین و آن درباره سیاست و جنگهاي صلیب

  شود! دنیا دارد هالك می ی کهکردن در حال

کند یک بدعتگزار است. او معموالً یک نُت بر ویالُن خود دارد و تـا   بر این مسائل زیاد تأکید میشخصی که  10 :3

کند و بقیـه از   نوازد. به زودي او در اطراف خودش گروهی از مردم با دورنمایی منفی را جمع می مرگ همان را می

دن کلیسـا، کـار تفریحـی وي اسـت. هـیچ      کند و آموزه او در جدا کـر  گیرند. او جماعت را تقسیم می او فاصله می

کلیسایی نباید با چنین مسائلی عدي برخورد کند. اگر پس از یکی دو هشدار، چنین شخصی از کارش باز نایسـتاد،  

باید او را از کلیساي محلی اخراج کرد و دگیر مسیحیان باید از ارتباط با او اجتناب کنند. این اخراج باید با این امید 

  گیرد که شخص بدعتگذار توبه کرده و در مورد کالم خدا به موازنه دست یابد.ا انجام از سوي کلیس

باشـد، پـولس رسـول چنـین      اجازه ندهید کسی فکر کند که چنین شخصی تهدیدي جدي براي کلیسـا نمـی   11 :3

بوسـیله تشـکیل   داند. رفتار او بیشتر ظاهر سازي است تا رفتار مسیحی. او  شخصی را مرتد و از خود ملزم شده می

شـود چـون سرسـختانه بـه شـرارت خـود پـس از هشـدارهاي          کند. او از خود ملزم می یک گروه یا دسته گناه می

  دهد. مسیحیان مسئول ادامه می

  

  )15-12 :3نتیجه گیري ( .6

براي رساله با چند رهنمود کوتاه به تیطس به اتمام میدرسد. پولس تصمیم داشت که ارتیماس یا تیخیکس را  12 :3

)، ولـی  7 :4سیان؛ کول21 :سیان؛ افس4 :20لایم (اعما تسلی تیطس به کریت بفرستد. ما قبالً تیخیکس را مالقات کرده

آید که تیخیکس به افس فرستاده شـد و نـه بـه کریـت، پـس       به نظر می 12 :4ارتیماس را خیر. از دوم تیموتائوس 

بایست به نیکوپـولیس سـفر    رسد، تیطس می ه او بدانجا میارتیماس احتمالً بجاي او به کریت رفت. به محض اینک

شهر به نام نیکوپـولیس در آن   7پولس عزیمت داشت تا زمستان را در آنجا بسر برد. حداقل  ی کهکرد یعنی جای می



روزگار وجود داشت، ولی اکثر مفسرین معتقدند که تیطس یکی از آنها را که در اپیرس واقع در یونان غربی بود مد 

  ظر داشته است.ن

شد ـ زیتیاس خطیب و اپلس. شاید آنها کسانی بودنـد کـه نامـه پـولس را بـه        تیطس باید منتظر مهمانانی می 13 :3

رساندند. در آن روزگار دو نوع خطیب (وکیل) وجود داشت ـ کاتـب، کسـی کـه بـه تفسـیر شـریعت و         تیطس می

دهم کـه همـان کاتـب را در     داد. من ترجیح می انجام می در واقع کار وکیل مدافع را ی کهپرداخت و کس قوانین می

تر است. شاید او خوانده شـده   ایم  ولی اولی محتمل نظر داشته باشم. ما در اینکه زیتیاس به کدام تعلق داشت مانده

). اگـر او یـک وکیـل    9بود تا به کمک تیطس برود و در حل مسائل شریعت موسی در کریت به او کمک کند (آیـه 

بود! تنها اپلس دیگري که نامش در عهدجدید آمـده اسـت    قوانین اجتماعی بود، پس شخص صادقی باید میمدافع 

گوید کـه   که پولس به تیطس می شود. شاید این همان مرد باشد. وقتی و اول قرنتیان دیده می 28ـ24 :18در اعمال 

مهمان نـوازي از ایشـان تـا حینـی کـه در      این دو نفر را در سفر ایشان به سعی امداد کن منظورش ترغیب او براي 

  باشد. ریت هستند و بر طرف کردن نیازهاي مسافرتشان از آنجا میک

داد که مهمان نواز باشند و از مریضان و داغدیـدگان   تیطس میدبایست به دیگر مسیحیان (کسان ما) تعلیم می 14 :3

باشند. بجاي کار کـردن بـراي رفـع احتیاجـات و     مراقبت نموده و در برابر کسانی که در احتیاج هستند سخاوتمند 

بودنـد   بایست دید مسیحیان داشته و براي سهیم شدن درآمد خود با دیگران حریص می هاي خود، ایشان می خواسته

ثمر و غیر وفدارانـه   شد که ایشان از بدبختی و غم یک زندگی بی ب نگاه کنید). این امر باعث می28 :4(به افسسیان

  ت دهنده) رها شوند.(نسبت به نجا

تحیات پایانی نباید چنان خوانده شود که گویی تکراري و کم اهمیت هسـتند. در کشـورهایی کـه جمعیـت      3:15

گیرند، ایـن کلمـات منتقـل کننـده درجـه عظیمـی از محبـت،         مسیحیان کم است و آنها مورد جفا و تحقیر قرار می

رسانند و از تیطس خواسته شده بود تا به  به تیطس سالم میدوستی و تشویق هستند. همه کسانی که با پولس بدند 

اش را با همـان محتـوایی    هر کس که پولس و همکارانش را در ایمان دوست دارد سالم برساند. باالخره پولس نامه

  رساند ـ فیض خداوند. فیض با همگی شما باد. آمین که بر زندگیشان حاکم بود به اتمام می

 


