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  يسندهپيشگفتار نو
  

از شرايط کليساهای افسس خرسند نبود و تيطس در تيموتائوس 
 آنها پولس به هردِو. برد جزيره کريت در شرايط سختی به سر می

  ".يت را رها کنيدمسؤولوفادار باشيد، خيلی زود است که "نوشت 
خواهد مسيحيان امروزی نيز به اين پيام گوش فرا داده و  پولس می

فکر نکنيد که رساالت شبانی صرفًا . ل دارندبه آن توجه خاص مبذو
اين سه رساله برای هر . باشد خاص شبانان و ديگر خادمين مسيحی می

  .مسيحی و هر عضو کليسا مفيد است
Pistos دست کم هفده مرتبه در سه "وفادار"به معنی  لغت يونانی ،

  . نامه پولس به کار برده شده است
، عبارت باشد سه رساله میموضوعی که سرلوحه تمام فصول اين 

يت خود و وفاداری مسؤولوفاداری به کالم خدا، وفاداری به : است از
  .چرا؟ چون خدا وفادار است. کنند به آنان که خدمت روحانی می

گرچه ا. ام من يک فصل اين کتاب را به فليمون اختصاص داده
ين فليمون شبان نبود ولی آنچه پولس به او نوشت دقيقًا به موضوع ا

فليمون با فرار غالمش انيسيمس دچار گرفتاری . شود کتاب مربوط می
زيادی شد و نصيحت پولس او را تشويق کرد تا با حل شايسته مشکلش 

که خدا برای ما توسط مسيح را اين رساله آنچه . به خدا وفادار بماند
  .کشد انجام داده است به تصوير می

ده ويتون اغلب به مرحوم دکتر ريموند ادموند، رئيس دانشک
يت خيلی زود مسؤولکرد که هميشه برای ترک  مسيحيان يادآوری می

حق با او بود و آنان که با شهامت نصيحت او را پذيرفتند، ! است
  .بخشد دريافتند که خدا قدرت پايداری می

  : شما را در دو مطلب ياری کندارم که مطالعه اين کتابواميد
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هايی که خدا به ما عطا فرموده وفادار  يتمسؤولبه اگر من و شما 
فزونی يافته و نامش جالل خواهد ابمانيم، آنگاه کارهای عظيم خداوند 

  خواهيم؟ بيش از اين ديگر چه می. يافت
  یويرزب. وارن و

  
 



  نگاهی اجمالی به وقايع زندگی پولس
  

 ميالدی در اورشليم دستگير شد و به مدت دو ۵٧پولس در سال 
در حدود ). ٣٢: ٢۶-١٩: ٢١ اعمال(سال در قيصريه زندانی شد 

  . ميالدی او را برای محاکمه نزد قيصر روم بردند۵٩سپتامبر سال 
، حدود فوريه شان و سه ماه انتظار در مالت بعد از غرق شدن کشتی

او را در آنجا در يک ). ٢٨-٢٧ اعمال( ميالدی به روم رسيدند ۶٠سال
و به او برای خدمت به خداوند آزادی  عمل  نگه داشتندای  خانه اجاره

  . دادند
مدت دو سال بعد از . پولس از اتهاماتش در روم تبرئه و آزاد شد

و تيطس را آن، در جاهای مختلف خدمت کرد و رساله اول تيموتائوس 
  . نوشت

آنجا بود . زندان افتاد و به  شد ميالدی دوباره دستگير۶۵حدود سال 
  .که دوم تيموتائوس يعنی آخرين نامه خود را نوشت

های افسسيان، فيليپيان،  در اولين دوره اسارتش در روم، رساله
  .کولسيان و فليمون را نوشت
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   )٨-١: ٢ ( مردان دعا-١
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  فصل اول 

 پايداری در خدمت
  تائوساول تيمو

  
آميز، با حقوق کم، سرمای سخت،  مردانی برای سفری مخاطره"
ی طوالنی در تاريکی مطلق، با خطر دائمی و عدم اطمينان از ها ماه

ه افتخار و  درج،در صورت موفقيت. بازگشت سالم مورد احتياج است
  ."ترفيع اعطا خواهد شد

ی که به های لندن چاپ شد و از آنجاي اين آگهی در يکی از روزنامه
، امضای آقای ارنست شکلتون کاشف مشهور قطب شمال رسيده بود

  .هزاران نفر از آن استقبال کردند
بود، محتوای آن   اگر عيسی مسيح برای استخدام خادمين آگهی کرده

  :شد چيزی شبيه به اين می
مردان و زنانی برای کار دشوار کمک به بنای کليسا مورد نياز "

قرار  از جانب همکارانتان مورد سوء تفاهم است، در اين کار حتی
کند و احتماًال نتيجه  دائمًا دشمنی نامرئی به شما حمله می. خواهيد گرفت

بينيد و پاداش کامل شما تا اتمام کار به شما داده  زحمات خود را نمی
مالتان، از دست دادن اين کار ممکن است به قيمت . نخواهد شد

  ." تمام شودآرزوهايتان و يا حتی جانتان
 تقاضا"عليرغم تمام اين شرايط سخت و جدی، عيسی مسيح 

کند که همه با شوق زياد حاضرند تمام  بسياری دريافت می" های امهن
او مطمئنًا بزرگترين اربابی است که همه . هستی خود را فدای او کنند

حاضرند برايش کار کنند و بنای کليسای مسيح مسلمًا بزرگترين چالشی 
  .ه هر ايمانداری حاضر است آن را به جان بخرداست ک
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تيموتائوس يکی از مردان جوانی بود که به دعوت مسيح برای 
او يکی از دستياران مخصوص ! کمک به بنای کليسا پاسخ مثبت داد

های  موريتأتيموتائوس با همراهی تيطس از عهده م. پولس رسول بود
او در يک .  بر آمدبود،  سخت در کليساهايی که پولس تأسيس کرده

و از طريق پولس به ) ۵: ١تيموتائوس٢(خانواده مذهبی بزرگ شده 
فرزند حقيقی خود "مسيح ايمان آورده بود؛ به همين دليل پولس او را 

  ).٢: ١اول تيموتائوس(خواند " در ايمان
تعهد او به . تيموتائوس از مادری يهودی و پدری يونانی متولد شد

سفارش او را به د که رهبران کليسای محلی مسيح به قدری زياد بو
خود فراخواند " گروه بشارتی"پولس کردند و پولس او را به 

شد که برای خدمت به  پولس اغلب به او يادآور می). ۵-١: ١۶اعمال(
او به ). ١۴: ۴، ١٨: ١ اول تيموتائوس(است  بشارت دعوت شده
به ايمانداران و توجه خاصی ) ١٧: ۴ قرنتيان١(خداوند وفادار بود 

  ).٢٢-٢٠: ٢ يپيانفيل(داشت 
تيموتائوس عليرغم دعوت و معاشرت نزديکش با پولس و عطايای 

پولس در آخرين مالقاتش، او را . شد اش خيلی زود دلسرد می یروحان
 ١(تشويق کرد تا در افسس بماند و خدمت خود را به کمال برساند 

شد،   گاهی مأيوس میگذشته از اينکه تيموتائوس). ٣: ١ تيموتائوس
؛ چنين )٢٣: ۵ تائوس تيمو١(ظاهرًا مشکالت جسمانی نيز داشت 

شود که برخی اعضای کليسا به شبانان که خادمين خداوند  برداشت می
 -٢: ۶ تيموتائوس٢، ١٢: ۴ اول تيموتائوس(گذاشتند  بودند، احترام نمی

٨.(  
قعًا جائی شک دارم که وا(افسس محل آسانی برای شبانی کليسا نبود 

اين شهر برای پرستش بت !). پيدا شود که بتوان به آسانی خدمت کرد
نگيز ا های شهوت مجسمه. بود   بود، بنا شدهلذات جنسیديانا که مظهر 
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داد   میاج انواع مختلف روابط غير اخالقی جنسی را تشويق و روآن،
 ،ل خدمت خود در افسساپولس در مدت سه س. )١٩ اعمال .ک.ر(

تمام آنان که در "ه  ک روحانی بزرگی به انجام رسانيد طوریخدمات 
: ١٩ اعمال" (کردند کالم عيسی مسيح را شنيدند ايالت آسيا زندگی می

  بزرگی پای مردی جا دربرای تيموتائوس خيلی مشکل بود تا).  ١٠
البته شيطان هم خدمتگزارانی در آن .  بگذارد قدم روحانی چون پولسو

داد، موانع  های روحانی دست می  هرجا که فرصتشهر داشت زيرا که
  ).٩-٨: ١۶ تياناول قرن(کرد  قد علم میشيطانی نيز 

ناميم، برای تشويق  ای که آن را اول تيموتائوس می پولس نامه
تيموتائوس نوشت و در آن نحوه اداره کليسا و چگونگی استفاده از 

يت مسؤولح سه  به شرسپول ،اين بخشدر . اقتدار روحانی را شرح داد
  .پردازد شبان و جماعت کليسای محلی می

  

  )١١-١: ١ تيموتائوس١( تعليم صحيح اصول کالم -١
 عنوان خادم راز همان ابتدای نامه، پولس به اقتدار روحانی خود ب

آنانی که باعث زحمت تيموتائوس شده . گذارد عيسی مسيح صحه می
را خدا در آن خدمت  الزم بود به خاطر بياورند که شبانشان ،بودند
 زيرا اين خدا بود که به پولس اين اقتدار روحانی را داده. است  گذاشته

" حکم"رسالت پولس به . با مأموريتی خاصبود " رسولی"پولس، . بود 
. دارد" سلطنتی"اين کلمه در اصل داللت بر حکم . عيسی مسيح بود

  ! هر دو را شاه شاهان فرستاده بود،پولس و تيموتائوس
باشد؛ اين  نيز می" دهنده نجات"يسی مسيح نه تنها خداوند بلکه ع

 ١(است  عنوان ده مرتبه در رساالت شبانی به کار برده شده
؛ ۴-٣: ١ تيطس؛١٠: ١تائوستيمو٢ ؛١٠: ۴ ؛٣: ٢ ؛١: ١تيموتائوس

اميد "عنوان بود،  مأيوس  کهبرای تيموتائوس). ۶، ۴: ٣؛ ١٣، ١٠: ٢
آميز  پولس نامه تشويق. ويق بزرگی بودتش) ١: ١ تيموتائوس١" (ما
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علم به اينکه ). ٧: ٣؛ ١٣: ٢؛ ٢: ١(مشابهی نيز به تيطس نوشت 
عيسی مسيح روزی به خاطر ما بازگشت خواهد کرد، ما را تشويق 

  .کند تا او را وفادارانه خدمت کنيم می
دليلی که خادمين مسيحی بايد در کار خود پايداری ورزند اين است 

مثل زمان .  دروغين سخت مشغولند تا مسيحيان را اسير کنندکه معلمين
ما، در زمان پولس هم معلمين دروغين وجود داشتند و ما بايد اين 

اين معلمين دروغين هيچگونه . موضوع را خيلی مهم و جدی تلقی کنيم
خبر خوشی برای گمراهان ندارند، در عوض به دنبال مسيحيان هستند 

  .های خود سازند ير اميال و خواستهتا آنها را گمراه و اس
پولس برای نشان دادن وخامت اوضاع از اصطالحات نظامی بهره 

" عبارت است از " دستور دادن). "٣ :١اول تيموتائوس(جويد  می
که گاهی (پولس اين کلمه را ". صدور دستورات از سوی افسر مافوق

اش به  مههشت مرتبه در دو نا) ترجمه شده است" امر"و " امر کردن"
؛ ١١: ۴؛ ١٨، ۵، ٣: ١اول تيموتائوس(تيموتائوس به کار برده است 

خواست به  پولس می). ١: ۴تائوستيمو٢؛ ١٧، ١٣: ۶؛ ٧: ۵
نه تنها شبانی تو در اين شهر مشکل "تيموتائوس خاطر نشان کند که 

پس اين فرمان را به . است، بلکه تو سربازی تحت فرمان پادشاه هستی
  ."کليسای خود برسانتمام سربازان 

 ."تعليم ديگری غير از تعاليم پولس نده"فرمان چه بود؟ امر يا اين 
" معلم"، "تعليم"، "اصل"دو جا به در متن اصلی اين رساله در سی و 

در کليسای اوليه، کالم خدا و مفاهيم . اشاره شده است" تعليم دادن "و
در بيشتر . دش اصول اساسی مسيحيت به ايمانداران تعليم داده می

 به سرگرمی تبديل شده یکليساهای امروزی، منبر و سرودهای پرستش
  .و خبری از رشد و غنای روحانی نيست



 ١۵پايداری در خدمت 

 15

سپرد  و ) ١١: ١اول تيموتائوس(خداوند حقيقت کالم را به پولس 
وظيفه تيموتائوس اين بود ). ٢٠: ۶(پولس آن را به تيموتائوس سپرد 

و آن را به افراد امين و ) ١۴: ١تيموتائوس٢(که ايمان را حفظ کند 
  ).٢: ٢ (وفادار بسپارد

" پايان های بی نامه  و شجرهها  افسانه"پولس اين تعاليم غلط را 
تيطس هم با همين تعاليم غلط در کريت ). ۴: ١اول تيموتائوس(نامد  می

معلمين دروغين با استفاده از قوانين ). ٩: ٣؛ ١۴: ١تيطس(مواجه بود 
گذاشتند  ، تعاليم مضری را بدعت میها نامه ًا نسبعهد عتيق مخصوص

اين معلمين دروغين مسائلی را مطرح . شد که باعث گمراهی مردم می
نقشه "جای ترويج  آنها به. کردند که خود جوابی برای آنها نداشتند می

، مردم را )١۴: ١ تيموتائوس١شناخت خدا از راه ايمان، " (نجات خدا
  و اين تعاليم نوظهور به جای ايجاد محبت.کردند از حقيقت دور می

 رياکاری و انواع  و باعث تفرقه،تقدس وجدان پاک و ايمان خالص
  .شد مشکالت می

هايش به   را بيست و يک بار در نامه)وجدان" (ضمير"پولس واژه 
اول (يابيم  های شبانی می کار برده است که شش بار آن را در نامه

: ١؛ تيطس ٣: ١ تيموتائوس٢؛ ٢: ۴؛ ٩: ٣؛ ١٩، ۵: ١ تيموتائوس
وجدان آن داور درونی . است" آگاهی"به معنای " وجدان"کلمه ). ١۵

 و به هنگام نيکوکاری ما ،است که به  هنگام خطاکاری ما را محکوم
به رغم وجود وجدان، امکان گناه ). ١۵-١۴: ٢روميان(کند  را تأييد می

تکرار ). ١۵: ١تيطس(کند  کردن وجود دارد و گناه وجدان را آلوده می
اول (کند   ديگر گناهکار را معذب نمی،گناه، وجدان را سخت کرده

  ).٢: ۴تيموتائوس
خيلی دردناک است که برخی ايمانداران اين اصول سالم را 

 از راه راست منحرف ، مرتکب اعمال خالف شده ايشانپذيرند؛ نمی
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  راخداپسندانهپولس نيز اين اصول ). ١٠: ١اول تيموتائوس(شوند  می
: ۴" (اصول صحيح"، )١٣: ١تائوستيمو٢" (تعليم صحيح"، )٣: ۶(
 "سخنان صحيح"و ) ٢:٢؛ ١٣: ١" (ايمان"، )١: ٢؛ ٩: ١؛ تيطس ٣
گزاران را بر  بدعت" های یيگو بيهوده"اما بسياری . خواند) ٨: ٢(

اصول صحيح و خالص کالم خدا که قادر است پاکی و قدوسيت را در 
  ).١۶: ١اول تيموتائوس( دهند جود آورد، ترجيح میزندگی به و

بدبختانه، امروزه نه تنها در تعليم و موعظه، بلکه در موسيقی نيز 
بهره از  بسياری از اين سرودها بی. کنيم را تجربه می" گويی بيهوده"

طور  همان. دهند اصول هستند و حتی برخی اصول غلط را رواج می
 تعليم داد، بايد از سرودهايی نيز که غلط و کاذب راکه نبايد اصول 

  .دهند، اجتناب کرد اصول دروغ و ناسالم را رواج می
دليل اين تعاليم غلط به سوء استفاده از قوانين عهد عتيق بر 

اين معلمين دروغين محتوا و مفهوم قانون خدا را درک . گردد می
 شده ايشان ايماندارانی را که به واسطه فيض مسيح آزاد. کردند نمی

کردند  بودند، بار ديگر با تعاليم غلط خود در زنجير شريعت اسير می
. است  مصيبتی که تا به امروز هم دامنگير ما ،) به بعد١: ۵غالطيان(

های  به شريعت گرايش دارد، زيرا مقررات و آيين) طبيعت کهنه(جسم 
شخص بدون آنکه الزم باشد قلبش را عوض شوند که  مذهبی باعث می

  .مقدس و پاک جلوه کندکند، 
کند که با شريعت  پولس به چهارده گروه مختلف مردم اشاره می

اين يکی از چندين فهرستی ). ١٠-٩: ١اول تيموتائوس(محکوم شدند 
-١٨: ١؛ روميان٢٣-٢٠: ٧مرقس( جديد وجود دارد  است که در عهد

 مهاراستفاده مشروع از شريعت يعنی افشا، ). ٢١-١٩: ۵؛ غالطيان٢٣
تواند گناهکار را نجات  شريعت نمی. قانونی  و محکوم نمودن بیدن،کر

دهنده را   نياز به نجات، بلکه فقط)٢٩-٢١: ٣؛ ٢١: ٢طيانغال(دهد 
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آورد، از لعنت  وقتی گناهکاری به عيسی مسيح ايمان می. کند آشکار می
با در اختيار گذاشتن عنان ). ١۴-١٠: ٣طيانغال(شود  شريعت آزاد می

توان از  بخش خدا است که می د در دست روح حياتزندگی خو
  ).۴-١: ٨يانروم( کرد پيرویدستورات 
ای بر پنج فرمان از  به طور ويژه) ١٠-١:٩اول تيموتائوس(پولس 

  : بيستم تاکيد داردفصلده فرمان خروج، 
  ."مادر... قاتالن پدر و  "–"پدر و مادرت را احترام کن "-پنجم
  ."و آدمکشان... مادران...  پدران قاتالن " –"قتل مکن "-ششم
  ."جنس بازان زناکاران و هم "–" زنا مکن "-هفتم
  "ربايان آدم "–" دزدی مکن "-هشتم
کسانی که شهادت و ... دروغگويان  " –" شهادت دروغ مده "-نهم

  ."دهند دروغ می
. دهد است که گمراهان را نجات می" مژده پر جالل انجيل"اين 

و خود را ) ١۶: ١يانروم(بود    تجربه کردهپولس قدرت انجيل را
شريعت و انجيل مکمل ). ۴: ٢لونيکيان تسا١(ديد   انتشار آن میمسؤول

يکديگرند؛ شريعت بدون انجيل همچون تشخيص بيماری است بدون 
اما انجيل بدون شريعت تنها مژده خوش نجات برای آنانی است . درمان

 داوری هولناکچون هرگز خبر به آن احتياج دارند، که معتقد نيستند 
 عاری از شريعت، مژده نجات نيست، اما انجيل نيز. اند را نشنيده

  ).٣١-٢٠: ٣روميان(شريعت نيست 
  

  )١٧-١٢: ١اول تيموتائوس(اعالم مژده نجات  -٢
 پولس را منقلب کرد) ١١: ١" (انجيل جالل خدای متبارک"عنوان 

محکم و " او دليل وجود خود. تا شهادت شخصی خود را اعالم کند
با مطالعه . کند بود که مژده  انجيل پرفيض خدا حقيقتًا عمل می" ثابتی
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به ) ١٨-٩: ٢۶؛ ٢١-١: ٢٢؛ ٢٢-١: ٩اعمال(نامه پولس  شهادت
  .بريم بخش او پی می عظمت فيض خدا و قدرت نجات

  

او کافر بود چون . )١٣: ١اول تيموتائوس( پولس که بود؟ -الف
کرد  کرد و ديگران را نيز وادار می ا انکار میالوهيت عيسی مسيح ر

. بود که سعی داشت کليسا را نابود کند" ستمگری. "مسيح را انکار کنند
خدا را مورد او کليسای ). ١: ٩اعمال(جزء ذاتش بود " تهديد به قتل"

و بعدها متوجه شد که حقيقتًا ) ٩: ١۵قرنتيان١( جفا و آزار قرار داد
). ۴: ٩اعمال(است   ورد آزار و جفا قرار دادهعيسی مسيح موعود را م

 خرابی مسؤولنجاتش با سنگسار شدن استيفان موافقت نمود و قبل از 
  ).۴-١: ٨اعمال(و غارت کليسا بود 

. باليد بود و به آن وقيحانه میرسانی  پولس شخص زورگو و آسيب
او شخص منفور و . است" کشی و قلدری گردن"مفهوم مدرن آن 

دليل . د که با وحشيگری در پی صدمه زدن به ديگران بودمغروری بو
گرچه شائول . بود" ايمانی بی"و " جهالت"اصلی رفتار کفرآميز او 

؛ ٣: ٢٢اعمال(کرده و روشن فکر بود   تحصيل، شخصیطرطوسی
: ٢قرنتيان١(ی از درک حقيقت عاجز بود ، ول)١۴-١٣: ١طيانغال
 بود، ولی به بهشت پولس شخص دينداری). ۴-٣: ۴تيانقرن٢، ١۴

تا وقتی که به مسيح ايمان آورد ونجات يافت   البتهاما! راهی نداشت
  ).١١-١: ٣يپيانفيل(

چطور . )١۵-١٣: ١اول تيموتائوس( پولس چطور نجات يافت؟ -ب
نمای گناهکاری را عفو  ممکن است خدای مقدس چنين شخص مذهبی

رای پاسخ به دو کلمه کليدی ب" فيض"و " رحمت" و نجات بخشد؟ کند
پولس شايسته نجات نبود، اما خدا به سبب رحمت و . ل هستندؤااين س

  .شفقت خود او را نجات بخشيد
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محبت خدا . فيض و رحمت، بيانگر محبت خدا در عمل هستند
تنها محبت خدا . پردازد را که الزمه نجات گناهکاران است می" بهايی"

انيان را دوست دارد دهد، چون خدا همه جه نيست که ما را نجات می
-٨: ٢سيانافس(يابيم  ؛ توسط فيض است که ما نجات می)١۶: ٣ يوحنا(
  .غنی است) ٢:٧(و فيض ) ۴: ٢( چون او در رحمت ،)٩

نزد  پولس چه ارتباطی به نجات او داشت؟ آيا جهالت در" جهالت"
حقيقت جهالت پولس به ! تواند عذر و بهانه باشد؟ البته که نه خدا می
- ٢٢: ١۵اد؛ اعد١٩-١۵: ۵الويان(شد   مربوط میشريعتاص قانون خ

شد، از اجتماع  مرتکب گناه می" دانسته"اگر در اسرائيل کسی ). ٣١
مسيح . شد تا برای جبران گناهش قربانی مناسبی وقف کند مطرود می

پدرآنان را : "بر اين اصول صحه گذاشت آنگاه که بر صليب دعا کرد
جهالت آنان و ). ٣۴: ٢٣لوقا" (کنند میدانند چه  عفو کن، چون نمی

، بلکه ترکيب اين دو، دعای مسيح به تنهايی موجب نجات آنان نشد
  .داوری خدا را به تأخير انداخت و فرصت نجات را ميسر ساخت

پولس ! سبب نجات او شد" اندازه بی"پولس بيان کرد که فيض 
را " راواننهايت زياد و ف مقدار بی" به معنی Huperپيشوند يونانی 

  .کرد برد، اضافه می اغلب به کلماتی که در رساالتش به کار می
رشد : "توانيد در کالم خدا بيابيد ها را می بعضی از اين نمونه

نهايت  عظمت بی"؛  )٣: ١لونيکيانتسا٢" (العاده چشمگير ايمان فوق
). ٣٧: ٨يانروم" ( قطعی و کاملپيروزی"؛ )١٩: ١سيانافس" (قدرت

است، برای    به زبان انگليسی وارد شده Hyperه صورت همين لغت ب
العاده  اشخاص فوق”و “ العاده فعال های فوق بچه”مثال در کلمات 

  .“حساس
پولس روشن کرد که اين نجات تنها مختص او نيست، بلکه شامل 

: ١اول تيموتائوس(ورند آ میشود که به مسيح ايمان  تمام کسانی می
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ست شائول طرطوسی را که سردسته اگر عيسی مسيح توان). ١۵
ما ! تواند هرکسی را نجات دهد بود نجات دهد، پس میگناهکاران 

" کوچکترين رسوالن"کنيم، او خود را  فروتنی پولس را تحسين می
لقب ) ٨: ٣افسسيان" (کوچکترين همه مقدسين"و ) ٩: ١۵تيانقرن١(
  نوشت،لکهسردسته گناهکاران بودم، بوجه کنيد که پولس ننوشت ت. داد

  .سردسته گناهکاران هستم
، ١٢: ١اول تيموتائوس( شد؟ نوع انسانیچه تبديل به  پولس -ج
!  فيض خدا ستمگر را واعظ و قاتل را خادم و مبشر انجيل نمود).١۶

تحول زندگی پولس چنان عظيم بود که کليسای اورشليم به او مظنون 
: ٩اعمال(ت بود پذيرش اين همه دگرگونی او برای آنها سخ. شده بود

پولس اين خدمت را از خدا و نه از پطرس يا ديگر رسوالن ). ٣١-٢۶
کرده در آسمان، اين   قياممسيِح). ٢۴-١١: ١طيانغال(دريافت نمود 

  .رسالت را به او سپرد
به سبب صداقت و وفاداری پولس بود که خدا بشارت مژده انجيل را 

اعتنا به انجيل  ايمان و بی  رهبر يهودی بی يکبا اينکه وی. به او سپرد
بود، ولی وجدان خوب و پاکی داشت و مطابق آنچه شريعت انتظار 

بسياری از مواقع، آنان که عميقًا در اشتباهند و . کرد داشت زندگی می
شوند و خدا آنها   تبديل به ايماندارانی متعهد می،در منجالب گناه اسيرند

خدا نه تنها به . برد کار میای به   به طريق ويژهها را برای صيد جان
 بلکه به او قدرت داد تا ،پولس اطمينان کرد و انجيل را به او سپرد

کسی که ). ١٠ :١۵قرنتيان١؛ ۴:١٣يپيانفيل (خادم توانای انجيل شود
پذيرد، خدا او را تجهيز و توانمند  دعوت خدا برای خدمت را می

  .سازد می
: ١اول تيموتائوس( شد پولس نه تنها خادم انجيل، بلکه الگو نيز

از چه لحاظ پولس الگوی خوبی برای گمراهانی که به مسيح ). ١۶
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يک از ما تجربه او را در راه دمشق   باشد؟ هيچ آورند می ايمان می
 و صدای عيسی  ما نوری نديده، به خاک نيفتاده). ٩اعمال(ايم  نداشته
رای تمام ب") نمونه("پولس الگويی . ايم نشنيده از آسمان  رامسيح

او حجتی بر اين ! گناهکاران است، چون او بزرگترين گناهکاران بود
 .دبخشتواند هر گناهکاری را نجات  واقعيت است که فيض خدا می

) هموطنان پولس(کاربرد مشابهی در مورد قوم امروز اسرائيل 
 قومی که پولس به خاطرشان درد جانکاهی را متحمل شد ،وجود دارد

مردم امروزی اسرائيل همچون شائول ). ٣-١: ١٠؛ ۵-١: ٩يانروم(
اعتنا به پيام   بی ونما  مذهبی ووسی قبل از ايمان آوردنش، ديندارسطر

 روزی . هستند و ميلی به ايمان ندارندشريعت در مورد مسيح موعود
طور که پولس او را ديد، خواهند ديد و تمام  قوم اسرائيل مسيح را همان
" اند خواهند نگريست نيزه زدهر من که ب ".آنها نجات خواهند يافت

مثل طفلی "شايد اين دليلی بر اين گفته پولس باشد ). ١٠: ١٢زکريا (
بازگشت مسيح ). ٨: ١۵قرنتيان١" ( باشد که پيش از وقت به دنيا آمده

قيام کرده برای همگان در آخر زمان روی خواهد داد ولی برای پولس 
  ). به بعد٢٩: ٢۴متی(ی داد اين اتفاق در شروع عصر کليسا رو

  

  )٢٠-١٨: ١ اول تيموتائوس(دفاع از ايمان  -٣
يت مسؤول صحيح کالم و اعالم مژده انجيل، عليمپولس عالوه بر ت

بار ديگر پولس برای قوت بخشيدن به . سومی به کليسای محلی داد
کند که  استفاده می) ١٨: ١" (فرمان دادن"سخن خود از کلمه نظامی 

). ٣: ١" (فرمان صادره از سوی افسر مافوق"از عبارت است 
 خدا او را برای خدمت همچنين پولس به تيموتائوس خاطرنشان کرد

های محلی با  ظاهرًا تعدادی از مقدسين در جماعت. خود برگزيده است
القدس تيموتائوس را برای خدمت انتخاب کرده بودند  هدايت روح

  ).ه در کليسا مطالعه نماييد را برای مشاهده اين شيو٣-١: ١٣اعمال(
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خدمت در افسس کار آسانی نبود، اما تيموتائوس مردی تحت فرمان 
رضايت "وظيفه سرباز اين است که . کرد بود و بايد اطاعت می

، نه اينکه خود را راضی )۴: ٢تائوستيمو٢" (اش را جلب کند فرمانده
جا باشد؛ خدا عالوه، اين انتصاب الهی بود که  تيموتائوس در آن به. کند

او را انتخاب کرده و فرستاده بود و همين حقيقت در روزهای دشوار 
اگر خادم خدا هستيد و توسط .  بخشيد به او قوت قلب و اطمينان می

ايد با اطاعت از اراده خدا قادر  القدس به خدمت فراخوانده شده روح
 اطمينان اين". در خدمت بمانيد و کار را به اتمام برسانيد"خواهيد بود 

  .به تيموتائوس توان بخشيد تا در اين نبرد به خوبی استقامت کند
اول (پولس تشبيهات نظامی را به تشبيهات دريايی تغيير داد 

 که تنها راه و به تيموتائوس خاطر نشان کرد) ١٩: ١تيموتائوس
تنها . موفقيت، محکم ايستادن در ايمان و پاک نگه داشتن وجدان است

 کافی نيست، بلکه بايد در زندگی روزمره آن را اجرا به زبان آوردن
او چنان واعظ : "شخصی در مورد شبان رياکارش چنين گفت. کنيم

خوبی است که هرگز نبايد منبر را ترک کند و چنان مسيحی ضعيفی 
  ."است که هرگز نبايد به منبر برود

حفظ وجدان پاک برای جنگ روحانی و خدمت عالی بسيار مهم 
: کند طور تعريف می ، وجدان را اينبير مجله اچ ال منکنسرد. است

کند که يکی ما را زير  وجدان، ندای درونی است که به ما گوشزد می"
ها و  آنکه وجدان پاک دارد، اراده خدا را با وجود نگاه". نظر دارد

آنکه وجدان پاک دارد مانند مارتين لوتر . دهد های مردم انجام می حرف
 پس خدايا ؛توانم بکنم  کار ديگری نمی؛ام  اينجا ايستادهمن: "خواهد گفت
  !"کمکم کن

شود اين است که از  دليلی که ايمان مسيحيان مدعی دچار تزلزل می
ندای وجدان خود سرپيچی کرده و به انجام کارهای خالف آن دست 
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تعاليم نادرست معموًال با کردار بد و گناهان مخفی شروع . زنند می
 آگاهانه وجدان پاک خود را کنار گذاشتند رائوس و اسکندهيمين. شود می
پولس به نوعی گناه آنها را . آلودشان دفاع کرده باشند گناهزندگی از تا 
. نسبت داد، ولی ما را در جريان جزئيات آن قرار نداد" کفرگويی"به 

: ٢تيموتائوس٢(رسيده است گفت که روز قيامت فرا  هيمينائوس می
طور حتمی  توان به در آن زمان اسم رايجی بود ونمیاسکندر ). ١٨-١۶

گفت که اين همان شخصی است که در نامه دوم پولس به تيموتائوس 
اما اگر او همان شخص . نامش ذکر شده است) ١۴: ۴تائوستيمو٢(

باشد، بدون شک با تعليم اصول غلط، با پولس به مخالفت پرداخته و 
  .بود  برای او موانعی را بوجود آورده

بود که روشی ) ٢٠: ١اول تيموتائوس" (به دست شيطان سپردن"
که به ) ۵: ۵قرنتيان١(بردند  کار می رسوالن برای انضباط کليسا به

" تأديب شدن"فعل . باشد معنی اخراج خطاکار از کليسای محلی می
. است" ياد گرفتن با توبيخ و انضباط"به معنی ) ٢٠: ١اول تيموتائوس(

کند، جماعت   توبه نمی،اه خود اظهار پشيمانی نکردهوقتی مسيحی از گن
کليسای محلی بايد برای انضباطش او را از مشارکت با مقدسين محروم 

. پذير شود تا بدين وسيله شخص در برابر حمالت شيطان آسيبکنند 
مشارکت کليسای محلی در صورتی که در راستای اراده خدا باشد، 

شيطان برای حمله به ايماندار . دشو موجب حفاظت روحی ايماندار می
  ).٣۴-٣١: ٢٢ ؛ لوقا٢-١ ايوب(بايد اول از خدا اجازه بگيرد 

طور دائم در حال نبرد عليه نيروهای شيطان  هر کليسای محلی به
های کاذب زيادی  مسيحپيامبران و معلمين دروغين و همچنين . است

دا درغگو منشأ اصول غلط است، چون از همان ابتشيطان . وجود دارند
برای کليسای محلی تنها تعليم اصول صحيح کالم ). ۴۴: ٨ يوحنا(بود 

و اعالم خبر خوش انجيل کافی نيست؛ بلکه بايد برای دفاع از ايمان، 
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اول (ها را آشکار و با تعاليم غلط شيطان مقابله کرد  دروغ
  ).١: ۴تيموتائوس

بعضی . در خدمت روحانی بسيار حائز اهميت است" تعادل"
 و به ندرت به نوايمانان حقايق پردازند ليساها فقط به موعظه انجيل میک

کليساهای ديگر نيز فقط به . دهند زندگی روزمره مسيحی را تعليم می
ما . مخالفت با تعاليم غلط پرداخته و هيچ خدمت روحانی مثبتی ندارند

اول " تعليم صحيح("بايد تعاليم درست و سالم را به مردم بدهيم 
. صورت ايمانداران رشد نخواهند کرد ، در غير اين)١٠ :١ ائوستيموت

 گمراهان را برای مسيح خداوند ،ما بايد مژده انجيل را بشارت داده
با تعاليم غلط و زندگی فاسد صيد کنيم؛ بايد از ايمان خود عليه آنان که 

  .کنند، دفاع کنيم کليسا را خراب می
 به تيموتائوس کمک کرده و خواندن قسمت اول نامه پولس بايد خيلی

خدا تيموتائوس را خواند، مجهز نمود و به . مايه تشويق او شده باشد
وظيفه تيموتائوس اين نبود که در سراسر . خدمت روحانی گماشت

يت او شامل مسؤول. افسس بگردد و خود را درگير کارهای ديگر کند
هر . شد  میبشارت به گمراهان، تعليم به ايمانداران و دفاع از ايمان

شد بايد کنار  به اين خدمات روحانی مربوط نمیبرنامه ديگری که 
يک دليل رويارويی کليسا با مشکل اين است که شبانان . شد گذاشته می

کنند و به  های فوق برنامه می و رهبران روحانی خود را درگير فعاليت
  .انجام کاری که خدا آنها را مأمور کرده، مشغول نيستند

ب است که کليسا فهرستی از خادمين و وظايف روحانی خيلی خو
  .باشد  ايشان داشته



  فصل دوم

  خدمت يا سيرک؟
  ٢اول تيموتائوس 

  
“ همه چيز به انتظام و شايستگی باشد”: فرمايد پولس می

 زير بنای رهبری کليسا را تشکيل ؛ اين اصل)۴٠: ١۴قرنتيان١(
 اين اصل در کليسای کارگيری ظاهرًا تيموتائوس جوان در به. دهد می

 کليسا از یکه اعضا از آنجايی. رو شده بود افسس با مشکالتی روبه
کردند، پرستش عمومی دچار هرج و مرج شده و  کالم خدا اطاعت نمی

  .بود  کارآيی خود را از دست داده
، بنابراين نبايد بدنی زنده استکليسا همچون "بنا به اظهار کشيشی 

القدس  آن برخورد کرد، بلکه بايد به روحمثل تشکيالت سازمانی با 
  ".کامًال آزادی دهيم

ای از نظم و ترتيب  اما اگر جامعه ":من بالفاصله يادآوری کردم
القدس   البته موافقم که بايد به روح؛پاشد برخوردار نباشد از هم می
القدس هم در سرپيچی از کالم خدا آزاد  آزادی بدهيم، اما حتی روح

  ".نيست
است، عقايد دنيوی " آزادی روح"کنيم  چه که فکر میاغلب آن

 اين ،عاقبت. دارند بعضی از ايمانداران است که در روح گام بر نمی
نظمی ايجاد کرده و باعث دور شدن تدريجی کليسا از  بی" آزادی"

القدس را به  شود که تاسف و اندوه روح استانداردهای کالم خدا می
  .همراه دارد

ين تمايل، پولس مردان و زنان کليسا را تشويق برای خنثی کردن ا
  .کند شان را به آنها يادآوری می يت روحانیمسؤولکند و  می
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  )٨-٢:١اول تيموتائوس( دعا کردن - مردان-١
از همه چيز " عبارت ).١: ٢اول تيموتائوس( اولويت دعا -الف
باعث . دهد که دعا مهمترين پرستش جماعت کليسا است نشان می" اول
سف است که دعا اهميت خودش را در بسياری از کليساها از دست تأ

، مردم از اگر اعالم کنم جشنی برپاست: "گفت کشيشی می. است  داده
کنند، ولی اگر اعالم جلسه دعا کنم، اگر شانس  گوشه و کنار استقبال می

  ."کنند بياورم فقط خادمين کليسا شرکت می
 اکثر کليساهای محلی نه تنها از ارزش جلسات مخصوص دعا در

است، بلکه حتی دعا در جلسات پرستشی هم چندان ديده   کاسته شده
  !کنند تا دعا اکثر کشيشان وقت بيشتری صرف اعالنات می. شود نمی

انجمن اسالو اغلب  دوست عزيز من و مؤسس ،کايِنمرحوم پيتر ِد
نبود دعا، نبود "و " دعای زياد، قدرت زياد" شد به من يادآور می

دعا مثل موعظه و تعليم کالم، جزء الينفک خدمت روحانی ". قدرت
ها وقت  با اين حال، بعضی از کشيشان ساعت). ۴: ۶اعمال(باشد  می

در . دهند صرف تهيه موعظه کرده ولی اهميتی به آماده نمودن دعا نمی
کنم که شبان  پيشنهاد نمی. نتيجه دعای ايشان تکراری و معمولی است

دعای خود را نوشته و از روی آن بخواند، بلکه به تفکر کلمه به کلمه 
 تکرار  خطررا از" دعای شبانی"بديت ترتيب . در مورد دعا بپردازد
  .کند مداوم هفتگی حفظ می

های ما  قلب.  کليسا هم الزم است برای دعا آماده شوندیاما اعضا
اشته خدا و يکديگر پاک گردد؛ بايد واقعًا اشتياق به دعا د بايد برای

مثل دعای رياکاران در (باشيم و صرفًا جهت خشنودی و خوشامد مردم 
 به دعا توسل وقتی کليسا. و يا انجام وظيفه دعا نکنيم) ۵: ۶متی 
  .دهد  جويد، خداوند هم آن خدمت روحانی را برکت می می
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 در زبان يونانی دست کم هفت ).١: ٢اول تيموتائوس( انواع دعا -ب
وجود دارد که در اينجا چهار عنوان مورد " دعا"عنوان مختلف برای 
درخواست برای "دعای تضرع که در آن . است  استفاده واقع شده
  .است" احتياج خاصی
باشد و بر تقدس آن تأکيد  ترين واژه برای عمل تضرع می دعا شايع

کنيم؛ دعا عمل پرستش است و فقط  ما به سوی خدا دعا می. شود می
هنگام دعا بايستی احترام و عزت . زهای ما نيستها و نيا بيان خواسته

  .قلبی نسبت به خدا داشته باشيم
: ۴عين اين واژه در اول تيموتائوس". عرض حال"دعای شفاعت يا 

خوريم، اشاره  ترجمه شده و به برکت دادن غذايی که می" دعا"، ۵
غذا به معنی واقعی اين کلمه بديهی است ما شفاعت برای . (دارد
تقرب جستن به خدا و "اصل اين معنی عبارت است از ) . کنيم نمی

کند که ما از مشارکت  به عبارتی توصيه می".  گفتگوی محرمانه با او
  . با اعتماد و يقين به نزد او دعا کنيم،و رابطه با خدا لذت برده

حمد و سپاس ما از . شکرگزاری قطعًا قسمتی از پرستش و دعاست
دعا بلکه برای حقيقت وجودی خدا و آنچه خداوند نه فقط برای اجابت 

نبايد به سادگی در . باشد به خاطر جالل و عظمتش محقق ساخته می
دعای خودپسندانه خود، حمد و ستايش او را به جا آوريم، بلکه آخر 

در حقيقت . ای در دعاهای ما داشته باشد شکرگزاری بايد جايگاه ويژه
ن درخواست و وکرگزاری بدالزم است که گاهی همچون داود فقط با ش

  ).١٠٣مزمور (رويم بعرض حال به درگاه خداوند 
بخشی از فرمول پولس به ما " با شکرگزاری) عريضه(دعا و تمنا "

). ۶: ۴يپيانفيل(مندی از آرامش الهی در روح و دل است  برای بهره
کرد  شايان ذکر است که دانيال، دالور بزرگ دعا، به اين روش دعا می

  ).١١-١٠: ۶دانيال(
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"  مردمجميع" عبارت ).٢-١: ٢اول تيموتائوس( موضوع دعا -ج
دهد که کسی در اين دنيا وجود ندارد که محتاج  در آيه مذکور نشان می

ای نداريم که ما را ترغيب به دعا برای مردگان کرده  نمونه(دعا نباشد 
  اگر بنا بود تا برای مردگان دعا کنيم، پولس فرصت خوبی داشت؛باشد

 اين بدين معنی است که ما بايد برای .)تا در اين نامه به آن اشاره کند
ايماندار و گمراه، اشخاص دور و نزديک و برای دوست و دشمن دعا 

 متوجه اسرائيل بود، فقطرياکارفريسيان که ذهن  متأسفانه از آنجا. کنيم
  .ديد جهانی در دعاهايشان وجود نداشت

آيا .  را سفارش کرد)حبان منصبصا (پولس دعا برای زمامداران
ايمانداران بايد برای امپراطور خدانشناسی که در آن زمان حکمرانی 

 ، باشيمحتی اگر زمامداران را دوست نداشته! کردند کرد، دعا می می
آنها دعا کنيم تا از زندگی سرشار از  آنها احترام گذاشته و برایبايد به 

 زندگی خداترسیل تقدس و صلح و آرامش برخوردار بوده و در کما
کليسای اوليه هميشه در معرض مخالفت وجفا قرار داشت ). ٢:٢(کنيم 

در اينجا " آرامش. "شد و عاقالنه بود برای زمامدارن حکومت دعا می
فراغت بال " وقار"حال آنکه . امون ماستپيربه معنی اوضاع و احوال 

نه و و آسايش خاطر درونی است و نتيجه آن زندگی خداپسندا
  .باشد افتخارآميز می

توانيم و بايد  پولس اسامی تمام اشخاصی را که ما میبديهی است که 
" جميع مردم"چون عبارت . نکردبرای ايشان دعا کنيم مشخص 
توان تمام مردم دنيا را نام  نمی. شود موضوع را تمام و کمال شامل می

شناسيم يا  برد و برای ايشان دعا کرد، ولی بايد برای آنانی که می
چرا؟ چون انجام اين کار موجب رضايت . ايم دعا کنيم درباره آنها شنيده

  .خدا است
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ای کليدی در  کلمه" نيکو ".)۴-٣: ٢اول تيموتائوس( داليل دعا -د
، ٧، ١: ٣؛ ٣: ٢؛ ١٨، ٨: ١(آيد  های شبانی پولس به شمار می نامه
: ١تائوستيمو٢؛ ١٩-١٨، ١٣-١٢: ۶؛ ٢۵، ١٠، ۴: ۵؛ ۶، ۴: ۴؛ ١٣
کلمه يونانی آن بر ). ١۴، ٨: ٣؛ ٧،١۴: ٢؛ تيطس ٧: ۴؛ ٣: ٢؛ ١۴

و " نسبتًا خوب. "کيد دارد نه صرفًا بر اثرات آنأآنچه ذاتًا نيکو بوده ت
الهی بوده و فوايد روشی مطمئنًا دعا . هستند" نيکو"مترادف " زيبا"

  .بسياری به همراه دارد
ز دعای فرزندانش که پدر ا. دعا همچنين موجب خرسندی خداست

کردند تا مورد  رياکاران دعا می. شود مطابق فرمان اوست خشنود می
کنندگان را  يا ساير عبادت) ۵: ۶متی(تمجيد و ستايش مردم واقع شوند 

ايماندار حقيقی فقط برای ). ١۴-٩: ١٨لوقا (تحت تأثير قرار دهند 
طابق خواسته  که ما بايد مدهد اين نشان می. کند خشنودی خدا دعا می

 يعقوب(کند  خداوند دعا کنيم؛ يقينًا دعای خودپسندانه خدا را خشنود نمی
اغلب گفته شده که مقصود از دعا اين ). ١۵-١۴: ۵ ؛ يوحنا١٠-١: ۴

نيست که اراده آدمی در آسمان انجام شود، بلکه اراده خدا در زمين 
  .انجام پذيرد

ما . جات گمراهان استهای الهی، ن  ارادهارداه خدا چيست؟ يکی از 
دعا کنيم؛ اراده خداوند بر اين است که " همه مردم"توانيم برای  می

به معرفت نجات توسط ايمان به مسيح خداوند نائل " همگی مردمان"
و مسيح برای ) ١۶: ٣يوحنا(خداوند جهانيان را دوست داشت . شوند

ب جان مسيح روی صلي). ۴: ١۴ ؛ ٢:٢يوحنا ١(تمام عالميان جان داد 
اين بدين ). ٣٢: ١٢يوحنا(داد تا تمام مردم را به سوی نجات سوق دهد 

 شامل همه مردم بدون استثنا خواهد شد؛ مطمئنًا  نجاتمعنی نيست که
 منظور، تمام مردم بدون تبعيض شامل .تمام دنيا نجات نخواهد يافت

  .يهودی، کافر، غنی و فقير، مذهبی و گمراه است
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سی هالک شود، چرا بسياری در گمراهی خواهد ک اگر خدا نمی
کشد، حتی داوری آنان را به  هستند؟ خدا برای گناهکاران رنج می

 ؛)٩: ٣پطرس٢( به سوی او آيند ،اندازد تا بلکه هدايت شده تأخير می
اما برای نجات و رستگاری الزم است به معرفت حقيقت نائل شوند 

نشنيده و بسياری که آن همه کس مژده انجيل را ). ۴: ٢اول تيموتائوس(
ما قادر به شرح اسرار و حاکميت عظيم . اند اند، انکار نموده را شنيده

دانيم که  ، ولی می)٣٧: ۶ يوحنا(باشيم  يت انسان نمیمسؤولخداوند و 
است و با نقشه عظيم نجات  مقدس تعليم داده شده هر دو در کتاب

  .هماهنگی و توافق دارد
مهمی در برنامه خدا برای بشارت به دانيم که دعا بخش  خوب می

ی گمشده دعا ها يت داريم برای جانمسؤولپس . باشد عالم گمراهان می
  .يميو خود را برای بشارت آماده نما) ١: ١٠ روميان(کنيم 
بسياری از ). ٧-۵: ٢ اول تيموتائوس(پايه و اساس دعا . هـ

عنوان منجی ايمانداران متوجه نيستند که اساس دعا بر رسالت مسيح به 
و انسان، شفيعی بسيار عيسی مسيح به عنوان خدا . است  و شفيع بنا شده

يکی از . عالی و کامل بين خدای قدوس و فرزندان خطاکار اوست
.  پيام او را به تخت فيض خدا ببردشکايات ايوب فقدان شفيعی بود که

: ٩ ايوب" (داد بود تا ما را با هم آشتی می ی کاش بين ما شفيعی میا"
  ).، ترجمه تفسيری٣٣

 و آن هستچون قفط يک خدا وجود دارد، تنها احتياج به يک شفيع 
عيسی . کس ديگری لياقت آن را ندارد هيچ. باشد میشفيع عيسی مسيح 

او در زندگی کامل خود اوامر برحق . مسيح هم خدا و هم انسان است
و برای ا. خدا را اطاعت نمود و جان خود را کفاره گناهان بشر کرد

 روی را با جان سپردن" بهای گزاف"داد، اين " بهای گزافی"همه 
به "مصلوب شدن او . صليب برای آزادی بشر از شر گناه پرداخت
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آنانی که به او  گرچه مرگ مسيح فقط برای ،بود" خاطر همه جهانيان
تا به مردم "ام  فرمايد آمده مسيح می. شود کنند  مؤثر واقع می اعتماد می

، ٢٨: ٢٠متی" (کنم و جانم را در راه نجات بسياری فدا سازمخدمت 
  ).ترجمه تفسيری

همه مردم "خواهد  جان سپرد و خدا می" همه مردم"مسيح برای 
رسد؟ خدا  چطور مژده نجات به دنيای گناهکاران می". نجات يابند

کند تا مژده انجيل را به  گذاری می  را برگزيده و دستآوران پيام
“ واعظ”او : ران بودآو پولس يکی از پيام. مشده برسانندگناهکاران گ

ای با مأموريت   فرستادهيعنی“ رسول” و نيز ،)منادی پادشاه اعظم (بود
) نجات گمراهانيعنی (همان خدايی که هدف . “معلم”، و همچنين ويژه

 موعظهدعا و (کند، همچنين ابزار دستيابی به اين هدف  را مقدر می
اين خبر خوش تنها خاص يهوديان نيست، . کند م میرا نيز فراه) کالم

  .بلکه برای همه مردم است
پس باشد،   اگر اساس دعا بر قربانی شدن مسيح روی صليب بنا شده

اعتنايی به صليب  دعا نکردن بی. دعا بايد مهمترين برنامه کليساها باشد
دعا کردن فقط برای شخص خود، انکار بشارت صليب به . است

همه . "اعتنايی به صليب است اعتنايی به گمراهان بی بی. ستجهانيان ا
دعا " همه مردم"ما برای . عبارت کليدی پاراگراف است" مردم
 جان داد و اراده خداوند بر اين است" همه"کنيم، زيرا مسيح برای  می
بايد قبل از اينکه خيلی دير شود، خود را تسليم . نجات يابند"  همه"که 

جزئی از برنامه جهانی او برای رساندن مژده نجات به خداوند کنيم تا 
  .مردم شويم

 پولس مخصوصًا تاکيد .)٨: ٢اول تيموتائوس ( طرز فکر در دعا-و
زن و مرد هر دو در . کرد که مردم بايد در جلسات محلی دعا کنند

 اما اينجا تأکيد بيشتر). ۵-۴: ١١قرنتيان١(کردند  کليسای اوليه دعا می
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 ندرت به جلسه دعای زنان خيلی معمول است، ولی به. بر مردان است
چنانچه مردان دعا نکنند، کليسای . خوريم جلسات دعای مردان بر می

  .محلی رهبران متعهد برای نظارت بر خدمات روحانی نخواهند داشت
ی ها برای مردان يهودی خيلی معمول بود که به هنگام دعا دست

مقدس به  ر هيچ جای کتابد. خود را به طرف آسمان بلند کنند
ها را به  ی سنتی سر خم کردن، دست به سينه ايستادن و چشمها روش

عمًال حاالت متعددی از دعا در . هنگام دعا بستن اشاره نشده است
 پادشاهان١(ايستاده با دستان باز و گشاده : خورد مقدس به چشم می کتاب
؛ نشسته )١١: ١٨ لوقا(؛ ايستادن )١٠: ۶ دانيال(؛ زانو زدن )٢٢: ٨
؛ به آسمان چشم )٢۶: ٢۴پيدايش (؛ تعظيم با سر )١٨: ٧سموئيل ٢(

وضعيت . )٣: ١٧پيدايش(؛ به خاک افتادن )١: ١٧ يوحنا(دوختن 
 بدنی مهم نيست، بلکه حاالت روحی و قلبی است که در دعا توحاال
  .مؤثرند

دستان "اولين آن . پولس سه اصل برای دعای مؤثر بيان کرد
دستان پاک و . "باشد که قطعًا به زندگی مقدس اشاره دارد می" مقدس
: ٢٢سموئيل٢(باشد   زندگی عاری از گناه و تقصير میمظهر "منزه
توانيم انتظار  ورزيم، نمی اگر در زندگی گناه می). ۴: ٢۴؛ مزمور ٢١

  ).١٨: ۶۶مزمور(داشته باشيم خدا دعاهای ما را اجابت کند 
الزم است با يکديگر . ی مؤثر استدومين اصل دعا" يظبدون غ"

ترجمه " بدون خشم و عصبانيت"شايد . رابطه خوبی داشته باشيم
شخصی که دائمًا با ديگر ايمانداران در اختالف . بهتری برای آن باشد

و ناراحتی است و به جای صلح و آرامش، زحمت و مشکل ايجاد 
  .تواند از خدا برای دعايش جواب بگيرد کند، نمی می

در ايمان دعا کنيم؛ " بدون شک"ين اصل اين است که ما بايد سوم
وقتی قلبمان آکنده از خشم . به عبارت ديگر، بدون بحث و مشاجره
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 بگيرند با وجود مسيحيان بايد ياد. است، علنًا با سايرين در تضاد هستيم
ما بايد هر کاری را بدون .  با يکديگر در توافق باشند،اختالف سليقه
  ).١۴: ٢يپيانفيل(ادله انجام دهيم همهمه و مج

بنابراين الزمه دعای مؤثر، داشتن رابطه مناسب و شايسته با خدا 
مسيح . است) بدون همهمه و جنجال(و ساير ايمانداران ) دستان مقدس(

اگر ). ٢۶-٢۴: ١١مرقس(خداوند هم همين حقيقت را تعليم داده است 
هايمان برای حضور  قلبما وقت بيشتری برای تهيه دعا و آماده کردن 

  .در پيشگاه خدا صرف کنيم، آنگاه شاهد آثار دعاهايمان خواهيم بود
  

  )١۵-٩: ٢اول تيموتائوس( تسليم - زنان-٢
های مربوطه که امروزه در جهان  و ساير جنبش" آزادی زنان"

را به صورت تهديد و خطری برای خود " تسليم"شاهد آن هستيم، کلمه 
 پولس را ی که نيت خوبی نيز داشتند،نويسندگانبعضی . دکنن تلقی می

قلمداد "  مجرد و خشنپيرمردی"مورد تهمت و حمله قرار داده و او را 
مثل ما که به الهامات و افرادی . باشد کردند که مخالف حقوق زنان می

دانيم که تعليمات پولس به او تعلق نداشته  قدرت کالم ايمان داريم، می
مقدس در مورد  ای با تعاليم کتاب اگر ما مسئله. تبلکه از آن خداوند اس

) ٧-١: ٣پطرس١ -يا پطرس(زنان در کليسا داريم، اين ربطی به پولس 
شود  است مربوط می  ندارد، بلکه به خدا که کالم را وحی نموده

  ).١٧-١۶: ٣تيموتائوس٢(
است، در  ترجمه شده" تاطاع "١١: ٢ای که در اول تيموتائوس کلمه
 ١٨: ٣و در کولسيان" تسليم بودن " در مفهوم٢٢-٢١ :۵يانافسس

" تر ای پايين درجه"اللفظی آن  معنی تحت. کار رفته است به" تسليم"
به " درجه"داند که  است می  کسی که در ارتش خدمت کرده. باشد می

مقام يک سرهنگ . شود حکم و مقام و نه ارزش و توانائی مربوط می
سرهنگ شخص ين معنی نيست که از سرباز باالتر است، ولی بد
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فقط درجه سرهنگ باالتر و از قدرت . باشد بهتری نسبت به سرباز می
  .بيشتری برخوردار است

اصلی است که خداوند " ليکن همه چيز به شايستگی و انتظام باشد"
طور که در ارتش  همان). ۴٠ :١۴ تيانقرن١(کند  در آفرينش دنبال می

آيد، جامعه نيز بدون تبعيت و  ديد میبدون مقام مافوق هرج و مرج پ
فرزندان بايد مطيع والدين باشند؛ خدا . شود  از هم گسيخته می،پيروی

. محبت منضبط کنند که فرزندانشان را با است به والدين اختيار داده
کاران خود را چون مسيح با ترس و لرز و با  کارگران بايد صاحب

اوليه به بردگان خانگی شاره ا ٨-۵: ۶ سيانافس(دلی اطاعت کنند  ساده
مردم بايد ). تواند به کارگران امروزی نيز اطالق شود است، اما می

د ن مسيحيان ايماندار نباش،ينمسؤولتابع مقامات دولتی باشند، حتی اگر 
  ).٢٠-١٣: ٢پطرس ١ ،١٣روميان(

تسليم يعنی . باشد عمال کنترل بر کسی نمیِامعنی  بهتسليم اطاعت و 
.  و اطاعت شادمانه از آن است،ان خدا در خانه و کليساتشخيص فرم

ها در  شود، بهترين خصلت وقتی زنی با شادی تسليم خدا و همسرش می
برای دستيابی به چنين هدفی، شوهر بايد به  .گردد او نمودار می

همسرش عشق و محبت بورزد و فرمان خدا را به صورت ابزاری 
ی برای نزاع به کار برد برای رشد و تکامل و نه همچون سالح

. باشد تسليم، کليد رشد روحانی فرد و کليسا می). ٣٣-١٨: ۵سيانافس(
 کنند و مسيحيان بايد از يکديگر تبعيت کنند پيرویشوهران بايد از خدا 

  .و زنان بايد تسليم خدا و شوهرانشان باشند) ٢١: ۵سيانافس(
 زنان در در اين فصل بر جايگاه) ١۵-٩: ٢اول تيموتائوس(پولس 

که الزم است برای نشان را ی يها کند و روش أکيد میکليسای محلی ت
  .کند دادن ايمانشان اتخاذ نمايند، به آنها خاطر نشان می
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جا بين  تناقض در اين). ٩ :٢ اول تيموتائوس( لباس با وقار -الف
 .ی واقعی زندگی الهی استيهای مصنوعی دنيوی با زيبا زرق و برق
ی زيبا را منع نکرد، بلکه مصرف ها  از جواهرات و لباسپولس استفاده

افراطی آنها را به عنوان جايگزينی برای زيبايی واقعی يعنی روحيه 
 زنی که به ).۶-١: ٣پطرس١(آرام و مهربان مورد نکوهش قرار داد 

شود، خيلی زود کشش و جذبه خود  زينت و آرايش ظاهری متوسل می
بتدا توجه ديگران را به سوی خود جلب ممکن است در ا. دهد را از می

شايد آخرين مد روز، زنان کليسای . کند، اما دوامی نخواهد داشت
افسس را به وسوسه انداخته بود و به همين علت پولس از طريق 

  .تيموتائوس به آنان گوشزد کرد تا گرفتار اين مسائل نشوند
 به معنی )، تفسيری٩: ٢ تيموتائوس ١" (با وقار"کلمه ترجمه شده 

ترجمه انگليسی اين لغت به اقتباس . باشد شايسته، آراسته و متعارف می
  .است" آرايش و زيبايی"از کلمه يونانی 

در " حيا و پرهيز . "لباس زن بايستی شايسته، مرتب و باسليقه باشد
زنی که . باشد می" شايسته و به دور از افراط" ظی آناللف معنی تحت

شرم و حيا داشته، از حد شايستگی و تناسب دارای چنين خصلتی است 
معنی   يونانی گرفته شده و بهای از کلمه" پرهيز" .کند خود تجاوز نمی

اين کلمه بر خويشتنداری و تسلط بر . است" سليم و بينش عالی ذهن"
کند؛ يعنی هر آنچه  روحانی عمل می" رادار"نفس داللت داشته و مثل 

  .نماياند سان میرا که خوب و پسنديده است به ان
افسس شهر ثروتمند و تجاری بود و به همين دليل برخی زنان برای 

در آن زمان آرايش مو و . کردند جلب توجه و شهرت با هم رقابت می
اعتبار اجتماعی استفاده از جواهرات قيمتی راه مقبولی برای کسب 

دهد در کسب زيبايی درونی که  پولس به زنان مسيحی تذکر می. بود
تواند آن را به ايشان  بايی حقيقی است تالش کنند، زيرا تنها مسيح میزي
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کند، ولی تعادل و  پوشی و زيورآالت را منع نمی پولس شيک. عطا کند
  .کند شايستگی در پوشش و تقدس و متانت در کردار را توصيه می

امروزه برای زن مسيحی يافتن لباس با وقار و مناسب بسيار سخت 
ترجيح : "گفت وز تابستانی يکی از اعضای کليسا میيک ر. است  شده
شوند زننده و  دهم به شنا نروم، مايوهايی که در بازار عرضه می می

ديگر خبری از وقار و متانت پوشش زمان ". غيرقابل پوشش هستند
  !قديم نيست

کند   پولس توصيه نمی).١٠: ٢  تيموتائوس١( نيکوکاری -ب
ی واقعی ها وی تناقض بين ارزش. نيکوکاری جايگزين پوشاک شود
ارزش زيورآالت " بيهودگی و پوچی"منش الهی و خدمت مسيحی را با 

  .کند ی فاخر و گرانقيمت روشن میها و لباس
های شبانی پولس  کلمه کليدی ديگری است که در نامه" دينداری"

؛ ١١؛ ۶-۵، ٣: ۶؛ ٨-٧: ۴؛ ١۶: ٣؛ ١٠، ٢:٢(خورد  زياد به چشم می
شايد زيبايی را بتوان تا حدودی در ). ١:١؛ تيطس۵ :٣تائوستيمو٢

  وآيد  بدست میخداترسی و دينداریظاهر نمايش داد، اما زيبايی که از 
  .تراود از درون می

هرگز نبايد نقش مهمی را که زنان در خدمت کليسا ايفا کردند، 
پيام انجيل تأثير زيادی روی زنان گذاشت، زيرا بر . ناديده بگيريم

ان در پيشگاه خداوند و برابری آنان با مردان در مسيح صحه ارزش آن
زنان در زمان روميان از جايگاه پستی ). ٢٨: ٣غالطيان (گذاشت 

  .برخوردار بودند، اما انجيل آن را تغيير داد
 خدمت کردند ودر زمان حيات زمينی مسيح، زنان متعهدی به ا

ح حضور زنان در موقع مصلوب و دفن شدن مسي). ٣-١: ٨لوقا(
 و اين يک زن بود که برای اولين بار خبر پرجالل رستاخيز را داشتند

دورکاس (بيتا ادر کتاب اعمال رسوالن ما زنانی همچون ط. اعالم کرد
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و پرسکال )  به بعد١۴: ١۶(، ليديا ) به بعد٣۶: ٩اعمال ()يا غزال
 و يريه در کليساهای بدينداریکنيم؛ زنان   میشاهدهرا م) ٣-١: ١٨(
، ١۶خورند؛ در کتاب روميان  به چشم می) ١٢، ۴: ١٧(سالونيکی ت

فيبی که رساله . فرستد پولس دست کم به هشت زن سالم و درود می
 کليسای محلی بود خادمانروميان را به مقصدش حمل کرد، يکی از 

تعداد زيادی از زنان، همسران خود را ايماندار کرده ). ١: ١۶روميان(
 خدمات روحانی مسيحيت به روی مردم و منازل خود را برای

  .اند گشوده
 سکوت ترجمه ).١١: ٢ اول تيموتائوس( فراگيری در سکوت -ج

 کند که زنان باشد، چون به ذهن خواننده چنين تداعی می مناسبی نمی
عين اين کلمه در . ها را ندارند  حق صحبت در گردهمايیايماندار علنًا

ی از زنان از آزادی جديدی که بعض. است ترجمه شده" یآرام "٢آيه 
جا در جلسات  در مسيح يافته بودند سوء استفاده کرده و با مداخله بی

کردند و به همين علت است که پولس اين مسئله را  مزاحمت ايجاد می
زنان به دليل شد که  اين خطر احساس می. مورد بررسی قرار داد

نظم و آرامش کليسا  اين حق را بر خود روا داشته و ،آزادی که داشتند
  .را برهم  زنند

) ٣۴: ١۴تيانقرن١(پولس اندرز مشابهی هم به کليسای قرنتيان 
 ها نوشت، گرچه عمدتًا در اين نامه بيشتر به موضوع تکلم زبان

  .است  پرداخته شده
 زنان حق تعليم ).١۵-١٢: ٢اول تيموتائوس (اختيارات احترام به .د
). ۴-٣: ٢تيطس (وانتر را تعليم دهند تر بايد زنان ج زنان مسن. دارند

: ٣؛ ۵: ١تائوستيمو٢(مادر و مادربزرگ تيموتائوس او را تعليم دادند 
ای  مسئله. ، ولی آنان نبايد در تعليماتشان بر مردان مسلط شوند)١۵

). ٢٨-٢۴: ١٨اعمال ( در خفا به مرد تعليم بدهد ديندارندارد که زن 
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ر کليسا قدرت را به دست گرفته و اما زن نبايد تصور کند که بايد د
را پيشه خود ساخته و در " سکوت"بلکه بايد . جای مرد را بگيرد

  .برقراری نظم در کليسا بکوشد
پولس به مردان مسيحی تذکر داد که رهبری کليسا را بر عهده 

برای تقويت اين تذکر  گرفته و اجازه ندهند زنان بر آنان مسلط شوند و
شود،  اولين نکته به مسئله خلقت مربوط می. کردبه نکاتی چند اشاره 

- ١٢: ٢اول تيموتائوس(را " حوا"را آفريد و بعد " آدم"خدا نخست 
). کند  استفاده می١٠-١: ١١پولس از همين نکته در اول قرنتيان). (١٣

" برتری"به معنی " اولويت"اما بايستی به خاطر داشته باشيم که 
مسئله فقط . به شباهت خود ساختخدا مرد و زن را آفريد و . نيست

  .اولويت بود، مرد نخست آفريده شد
شيطان زن را فريب داد و . شود نکته دوم به سقوط مرد مربوط می

مرد با . ) به بعد١: ٣؛ پيدايش٣: ١١قرنتيان٢(او را به گناه انداخت 
زيرا آدم دستور خدا را انکار و به زنش . چشم و گوش باز گناه کرد

اطاعت همسر از شوهر . اه و مرگ را به اين دنيا آوردگوش کرد و گن
نظمی که در جامعه امروزی شاهد   بی.باشد قسمتی از خلقت اوليه می

  .آن هستيم نتيجه تخلف از فرمان خداست
تر بوده و به راحتی فريب  پولس نگفت که زنان از مردان ساده لوح

ا فريب است که شيطان زن و مرد ر  خورند؛ تجربه ثابت کرده می
برای نمونه، ابراهيم به حرف زنش گوش داد و خود را گرفتار . دهد می

دهد و خداوند به  وبعد زنش به او پيشنهادی می) ١۶پيدايش(کرد 
در خدمت ). ٢١پيدايش(گويد انجام بده  گويد آنچه زنت می ابراهيم می

عی ام، اما س  بهره بسيار بردهديندارام، از تشويق و مشاوره زنان  شبانی
زنان خداشناسی در حقيقت . ام نگذارم بر کليسا مسلط شوند کرده
  .امور کليسا ندارند" اداره"شناسم که هيچ تمايلی به  می
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رسد خلقت انسان و سقوط او، زن را در موضعی پست  به نظر می
اول (است  اما خدا به زن خدمت روحانی عطا کرده. دهد قرار می
ای  ظر پولس، رابطه نزديکی بين اشارهاحتماًال از ن). ١۵: ٢تيموتائوس

 نوشت وجود ١۶: ٣آورد با آنچه موسی در پيدايش  که او در اينجا می
وجود خواهد آمد  به" از يک زن"ای که  دارد، وعده نجات دهنده

به (از طريق زن به اين دنيا آمد " نجات دهنده"مسيح ). ۴: ۴غالطيان(
 ؛ متی٣۵-٣۴: ١  لوقا؛شتخاطر داشته باشيد که مسيح پدر زمينی ندا

  ). به بعد١٨: ١
دهد  او وعده می). ١۵: ٢ اول تيموتائوس(دهد  پولس درس عملی می

در ايمان زندگی کنند و خالصانه خود را " هر دو"اگر زن و شوهر 
  .وقف خدا کنند، زن را از درد زايمان نجات خواهد داد

گام وضع اما آيا به اين معنی است که مادران مسيحی هرگز به هن
. اند ميرند؟ تاريخ  و تجربه هر دو خالف اين را ثابت کرده حمل نمی

پولس ). ٩-٨: ۵۵اشعيا( و افکار ما نيستند ها  و افکار خدا، راهها راه
اصل کلی را بنا نهاد که مايه تشويق و دلگرمی زنان ايماندار در آن 

ا به کليسا نيست، بلکه برای جالل خد" اداره"خدمت زنان . زمان شد
خدمت ). ١۴: ۵ اول تيموتائوس(دار شوند  داری بپردازند و بچه خانه

ی زيادی برای تعليم کالم و کمک به مقدسين ها زنان در خانه فرصت
  ). را مالحظه نماييد۶-١: ١۶روميان(فراهم کرد 

محلی بر عهده دارند، گرچه زنان ايماندار خدمت مهمی در کليسای 
خدا خدمتی . نوان شبان به تعليم کالم بپردازنداند که به ع فراخوانده نشده

  .بخشد انجام گيرد، برکت می" کمال احترام و انصباط"را که با 





  فصل سوم

   از رهبرانپيروی
  ٣اول تيموتائوس

  
گردد، خواه در  رهبری در همه امور موجب ترقی يا تنزل می

القدس عطايايی به  روح.  در کليسای محلیباشد، خواهخانواده 
از جمله اين عطايا . بخشد انداران جهت خدمت در کليسای محلی میايم
و " مددکاران"چنين و هم) ١١: ۴افسسيان ("معلمانشبانان و "
طور که  همان. هستند) ٢٨: ١٢تيانقرن١رهبری و هدايت، " (مديران"

 در ، است دارای روح حياتبدنیقبًال نيز اشاره کرديم گرچه کليسا 
رهبری قسمتی از . ود ازبين خواهد رفتسازماندهی نشصورتی که 

  .ماندهی روحانی استزسا
اسقف و شماس و کليسا شرايط در اين قسمت، پولس به شرح 

درک اين سه مفهوم ما را ياری خواهد رساند تا کليسا را . پردازد می
  .بهتر رهبری کنيم

  

  )٧-١: ٣اول تيموتائوس( شبان -١
مترادف " مشايخ"و " يشکش"، "اسقف"های  بنا بر عهد جديد، واژه

يت نظارت بر امور مسؤول مشايخو " ناظر"يعنی " اسقف. "هستند
). ٢٨، ١٧: ٢٠؛ اعمال٣-١: ۵پطرس١(کليسا را بر عهده دارند 

مرد ”معنی  باشد، به  میpresbutes کلمه يونانِی ترجمه" شيخ"
 ١۴ :۴ را در اول تيموتائوس presbyteryپولس کلمه . “سالخورده

جماعتی “ رهبری”برد نه تا به يک فرقه اشاره کند، بلکه به  کار می به
دوعنوان برای (ها   و اسقفمشايخ .که تيموتائوس را دستگاذری کرد

اشخاص بالغ، با حکمت و با تجربه ) ٧، ۵: ١يک سمت، تيطس
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به معنی شبان، کسی است که خلق " کشيش"روحانی بودند و سرانجام 
  .کند خدا را هدايت و مراقبه می

ی شيخبا مقايسه شرايط الزم برای احراز مقام اسقفی و نيز 
. بريد  آنها پی میدرنگ به تشابه سمت هر دِو ، بی)٩-۵: ١تيطس(

کليسا در زمان رسوالن از سازمانی کامًال ساده برخوردار بود که 
  .بود) ١:١فيليپيان(و شماسان ) ها ، اسقفمشايخ(متشکل از شبانان 

 بر کار کليسا نظارت داشتند، برخی مشايخاز ای  رسد عده نظر می به
: ۵ تيموتائوس ١(و برخی به تعليم ) یماندهی و رهبرزسا" (اجرا"به 
  .مشغول بودند) ١٧

برای ايماندار در . بودند  مییولی اين افراد بايستی حائز شرايط
 بود ولی بهترين روش خوب ارتقا به مقام اسقفی  آرزویحال رشد،

 منش و سيرت مسيحی و احراز شرايط رشد مقام،  اين بهجهت دستيابی
 جدی بود که در کليسای یی تصميمشيخکسب مقام اسقفی يا . آن بود

بنا به نظر پولس، شخصی . شد میانگاری واقع ن اوليه هرگز مورد سهل
ی يا شبانی را در کليسا دارد بايد حائز شيخکه اشتياق مقام اسقفی، 

  .شانزده شرط باشد
اللفظی آن   معنی تحت،)٢: ٣اول تيموتائوس( باشد مالمت  بی-الف
؛ يعنی، نبايد چيزی در زندگی او "چيزی که مايه دستاويز نباشد"يعنی 

باشد که شيطان يا گمراهان از آن به عنوان دستاويزی برای انتقاد از 
کسی نيست که از گناه منزه باشد اما . کليسا يا حمله به آن استفاده کنند

  .باشيم" بدون عيب"مالمت يا  بیبايد سعی کنيم 
 و تمام صفات .)٢: ٣اول تيموتائوس( باشد شوهر يک زن -ب

گرچه زنان خدمت .  خاص مردان است،در اين فصلمذکور شرايط 
ی شيخروحانی وسيعی را در کليسای محلی بر عهده دارند، اما سمت 

به هرحال، زندگی شخصی شبان به ويژه . شود به زنان اعطا نمی
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 همين ١٢بنا بر آيه . ( زناشوئی او بسيار حائز اهميت استوضعيت
بدين معنی که شبان نبايد ). شرط در مورد شماسان نيز صادق است
پولس يقينًا به تعدد زوجات . طالق گرفته و دوباره ازدواج کرده باشد

 اگر بيش از ،نه فقط شبانو اشاره نکرده است، چون هيچ عضو کليسا، 
همچنين به ازدواج . باشد  مورد پذيرش کليسا نمیيک زن داشته باشند،

اول  و ١٨: ٢مطابق پيدايش. شود مجدد بعد از وفات زن هم مربوط نمی
 چرا بايد مانع از ازدواج مجدد شبان پس از فوت ٣: ۴تيموتائوس

اند  قطعًا اعضای کليسا که همسر خود را از دست داده همسرش شد؟
 چرا کشيش را از ازدواج مجدد توانند دوباره ازدواج کنند، پس می

  !محروم کنيم
بديهی است که توانايی مرد در حفظ ازدواج و اداره خانواده بيانگر 

-۴: ٣اول تيموتائوس(صالحيت او در نظارت بر کليسای محلی است 
شبانی که طالق گرفته است، خود و کليسا را در معرض انتقاد ). ۵

 که اختالف زناشوئی دارند رسد کسانی دهد و بعيد به نظر می قرار می
 که خود توانايی حفظ ازدواجش مند شوند بتوانند از مشورت کسی بهره

دليلی وجود ندارد که مسيحيان سرسپرده که طالق . را نداشته است
های کليسا خدمت  اند نتوانند در ساير سمت گرفته و دوباره ازدواج کرده

 را دارا خی يا شماسیشيکنند اما ايشان شرايط الزم برای احراز مقام 
  .باشند نمی
". یرو ميانه"يعنی هشياری  ).٢: ٣اول تيموتائوس( باشند هشيار -ج

در همه "، يا )۵: ۴تائوستيمو٢(“لکين تو در همه چيز هشيار باش"
شبان بايد کامًال هوشيار بوده و در همه ". شرايط هوشيار و مراقب باش

  .امور قضاوت عادالنه داشته باشد
 کشيش بايد نگرشی جدی ).٢: ٣اول تيموتائوس( باشد خردمند -د

اين بدين معنی نيست که اهل مزاح . داشته باشد و مشتاق کارش باشد
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بلکه شايسته است ارزش . نباشد يا در همه حال موقر و محزون باشد
 و با رفتار ناشايست خود به خدمت روحانی مژده انجيل امور را بداند
  .صدمه نزند

ترجمه خوبی " منظم ").٣: ٢اول تيموتائوس(باشد  صاحت نظام ـ ه
در شيوه انديشه و سبک زندگی و همچنين تعليم و  کشيش بايد. است

اين همان کلمه يونانی است که . اش از انضباط برخوردار باشد موعظه
ترجمه شده که به شيوه پوشش زنان " باوقار"، ٩: ٢ تيموتائوساول در 

  .شود مربوط می
اللفظی آن   معنی تحت).٣: ٢اول تيموتائوس(باشد نواز   مهمان-و

در کليسای اوليه فراهم نمودن مکانی برای . است" دوست غريب"
؛ ١٣: ١٢يانروم(آمد  استراحت ايمانداران خدمت مهمی به شمار می

حتی در عصر امروز نيز ). ٨: ۵يوحنا ٣؛ ٢: ١٣عبرانيان
 کمک نوازی کشيش و همسرش به مشارکت کليسای محلی مهمان

  .کند بزرگی می
 تعليم کالم خدا يکی ).٢: ٣ تيموتائوس ١( تعليم باشد راغب به -ز

در حقيقت، تعداد  بسياری از . آيد  به شمار میمشايخاز خدمات اصلی 
 به يک ١١: ۴در افسسيان" شبانان و معلمين"محققين معتقدند که 

 تائوستيمو ٢ (علم نيز هستشبان م. کند شخص با دو وظيفه اشاره می
اشتياق : " گفتهجدهمفيليپس بروکس، اسقف معروف قرن ). ٢۴، ٢: ٢

طور شور ناگهانی سراغ  فرد  تصادفی و بهبه تعليم به صورت 
شبان بايد به مطالعه دقيق کالم خدا و همه آنچه به او ياری ". آيد نمی
کشيشی که . رساند بپردازد، تا به شناخت و تعليم کالم خدا نائل شود می
  .کند، شايستگی اين مقام را ندارد طالعه تنبلی میدر م
اين عبارت کسی را  ).٣: ٣اول تيموتائوس(ميگسار نباشد  -ح

سفارش پولس . کند روی می کند که در خوردن شراب زياده توصيف می
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به تيموتائوس مبنی بر استفاده از شراب به عنوان درمان بيانگر ين 
. اند  از استعمال شراب منع نشدهحقيقت است که ايمانداران به طور کلی

سفانه بعضی از اعضای کليسای قرنتس در جشن محبت که همراه متأ
). ٢١: ١١تياننقر١(کشاندند  میبا شام خداوند بود خود را به مستی 

. دا مست شوندکردند تا مبا يهوديان شراب خود را با آب مخلوط می
اين نوشيدن شراب ، بنابرن زمان آب آشاميدنی آلوده بودمسلمًا در آ

  .رقيق برای سالمتی آنها سودمندتر بود
ای بين فرهنگ مصرف شراب در  با اين حال، تفاوت قابل مالحظه

مقدس و حمايت از صنعت مشروبات الکلی عصر حاضر وجود  کتاب
 در دنيای ٢١ مخصوصًا آيه ١۴ هشدار و مثال پولس در روميان. دارد

ان خوب يقينًا خواستار اين شب. امروز به طرز خاصی کاربرد دارد
ای برای ساير ايمانداران ضعيفتر بوده و  است که الگوی شايسته

  .ای برای گناه کردن به دستشان ندهد بهانه
اهل نزاع و  ").٣:٣اول تيموتائوس( نباشد )تندخو(زننده  -ط
چالز اسپرجن به دانشجويانش در دانشکده شبانی گفت . نباشد" جو ستيزه

  ".تير الهيات به جنگ دنيا نرويد ره کرده و هفتهای گ با مشت"
 به ٣: ۶ پولس در ).٣:٣اول تيموتائوس( نباشد )حريص(طماع  -ی

وجدان،  برای آدم بی. پردازد بعد بيشتر به صحبت در مورد پول می
نه به اين (تواند راه آسانی برای سودجويی باشد  خدمت روحانی می

شبانان حريص . !)وق مکفی ندارنددليل که شبانان در بيشتر کليساها حق
ها باعث  دارند و اين فعاليت" معامالتی"همواره در خارج کليسا 

. شود شان می دار و چرکين شدن شخصيت و خدمات روحانی خدشه
پطرس ١(شبانان نبايستی برای مقاصد پليد و حريصانه خود کار کنند 

۵ :٢(.  



  وفادار باشيد٤٦

 46 

ترجمه " اليمتبا م ").٣:٣اول تيموتائوس( باشد )صبور(حليم  -ک
شبان بايد به مردم گوش فرا داده و توانايی پذيرش انتقاد . بهتری است

او بايد اين فرصت را به سايرين بدهد تا . بدون واکنش را داشته باشد
  .آزادانه در کليسا خدمت کنند" عمال زورجبر و ِا"بدون 
 شبان بايد ).٣:٣اول تيموتائوس( نباشد )مشاجرهاهل (جنگجو  -ل
 معنی نيست که بايد با اين بدين. جويی بپرهيزد جو بوده و از حادثه صلح

کند بدون آنکه " مخالفت"تقصيرات خود مصالحه  کند، بلکه بايد 
  .ی برای کليسا سرانجامی ندارديتندخو. باشد" ناسازگار"

 عالوه بر پول چيزهای ).٣:٣اول تيموتائوس(طمعکار نباشد  -م
 محبوبيت، خدمت روحانی بزرگی :شوند ديگری نيز موجب طمع می

اين کلمه عمدتًا بر پول . ای و غيره آورد، پيشرفت فرقه که شهرت می
  .تمرکز دارد

 اين بدين .)۵-۴: ۴٣اول تيموتائوس(خانواده الهی داشته باشد  -ن
معنی نيست که شبان بايد ازدواج کند، يا در صورت ازدواج دارای 

 خانواده احتماًال خواست خدا وبا اين حال، ازدواج . فرزندانی باشد
  .باشد برای اکثر شبانان می

اگر فرزندان شبان از او اطاعت نکنند و به او احترام نگذارند، 
احتمال دارد که کليسا نيز به رهبری او احترام نگذارد و از او اطاعت 

بايد هر دو آنها با . برای مسيحيان خانواده و کليسا يکی است. نکند
تواند دو شخصيت  شبان نمی. انضباط اداره شودمحبت، حقيقت و 

اگر چنين باشد . متفاوت در خانواده شخصی خود و کليسا داشته باشد
تدبير "کلمه .  مشکالتی پديد خواهد آمدفرزندانش متوجه آن شده و

" سرپرستی کردن"و " حاکم بودن" به معنی ۵ و ۴در آيات “کردن
کند  ر کليسا را اداره میکند شبان کسی است که امو است و بيان می

). ۵:٣پطرس١البته نه مثل ديکتاتور، بلکه همچون شبانی مهربان (
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ترجمه شده به معنی خدمت " مواظبت کردن "۵ای که در آيه  کلمه
اين عبارت در مثل سامری نيکو به . شخصی به نيازهای کليسا است

  ).٣۵-٣۴: ١٠لوقا(کار رفته است 
در لفظ يعنی " مبتدی"). ۶: ٣ئوساول تيموتا( نوايمان نباشد -س

. که به مسيحی نوايمان اشاره دارد" چيزی که تازه کاشته شده است"
ولی بهتر است قبل از پذيرش مقام . سن، ضمانتی بر بلوغ فرد نيست

البته بعضی از افراد زودتر از .  مطالعه کرد و به رشد رسيد،در کليسا
ه سبب موفقيتش مغرور مشاهده شبان جوانی که ب. کنند بقيه رشد می

دهد شيطان را شاد  شده و همه آنچه که را به دست آورده از دست می
  .کند می

 آيا ).٧: ٣اول تيموتائوس( شاهد خوبی در خارج کليسا باشد -ع
ايمانان دارد از  پردازد؟ آيا در معامالتی که با بی هايش را می  حساب

 را ١٢: ۴يکيانتسالون١  و۵: ۴کولسيان(محبوبيت برخوردار است؟ 
  ).مالحظه نماييد

کند آنچه را بايد باشد دارا است و جماعت کليسا  هيچ شبانی فکر نمی
خدمت در مقام شبانی يا شيخی آسان . بايد مرتبًا برای او دعا کنند

 خواست خدا باشد، انجام چنانچه شخصيت شما کامًال مطابقنيست، اما 
  .گردد تر می آن بسيار آسان

    

  )١٣-٨: ٣ل تيموتائوساو(شماس . ٢
 از ، (deacon)رود کار می ای که برای شماس به در انگليسی، کلمه

احتماًال . گرفته شده است" خادم"به معنی  Diakonos يونانی کلمه
شماسان .  يافت۶توان در اعمال رسوالن فصل  شماس را می منشا کلمه

ر در عصر حاض. شدند اوليه به عنوان مددکار رسوالن انتخاب می
 توسط شماسان در کليسای محلی مشايخانجام برخی وظايف شبانان يا 
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سبب شده تا شبانان بر کالم خدا، دعا و نظارت روحانی تمرکز بيشتری 
  .داشته باشند

 ، افرادشود، با اين حال  به شماسان اعطا نمیمشايخگرچه اختيارات 
و وفاداری . برای احراز مقام شماسی بايستی حائز شرايطی باشند

ی شيخ بسياری از شماسان موجب ارتقا ايشان به مقام خدمت شايسته
  .است  شده

 شماس بايد ).٨: ٣اول تيموتائوس( باشد )قابل احترام(باوقار  -الف
. فردی با سيرت مسيحی ارزش تقليد را دارد. سزاوار احترام باشد

هايش را جدی گرفته و در مقامی که به او داده  يتمسؤولشماس بايد 
  . است به نحو احسن انجام وظيفه کند و تنها اسم آن را حمل نکندشده

چينی نکند و   سخن).٨: ٣اول تيموتائوس( دو رو نباشد -ب
.  و به ديگری خالف آن راچيز نگويدبه يکی يک . افکن نباشد شايعه

  .گويد اطمينان کرد بايد بتوان به آنچه می
 بحث ٣لب در آيه  اين مط).٨: ٣اول تيموتائوس ( ميگسار نباشد-ج

  .شده است
دار   شماسان عهده).٨: ٣اول تيموتائوس( طماع و سودجو نباشد -د

کنند؛ لذا  باشند و از آن طريق احتياج نيازمندان را تامين می هدايا می
. امکان وسوسه برای سرقت يا مصرف خودسرانه بودجه وجود دارد

  .ل داشته باشندين مالی کليسا بايد طرز فکر روحانی در مورد پومسؤول
 کلمه ).٩: ٣اول تيموتائوس(عقايد استوار روحانی داشته باشد  ـ ه

يعنی حقيقتی که نهان بوده ولی اکنون توسط خدا آشکار شده " ِسّر"
بر آنان که ايمان ندارند مخفی است اما برای اصول عالی ايمان . است

در به شماسان بايد قا. کنند قابل درک است آنان که به خدا توکل می
. درک اصول مسيحيت بوده و با بصيرت کامل از آن اطاعت کنند

صرفًا حضور در جلسات و تصميم در مورد شيوه اداره کليسا کافی 
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نيست، تصميمات آنها بايستی بر کالم خدا استوار باشد و زندگی 
  .شان تجلی تصميمات آنها باشد روحانی

. شناسند الم خدا میين کليسا قوانين کليسا را بهتر از کمسؤولبعضی 
گرچه داشتن شرايط و قوانين برای حفظ نظم درکليسا الزم است، اما 
. آنچه حائز اهميت است اداره امور کليسا بر اساس کالم مقدس است

که دانش کافی از  شماسی! کليسای اوليه بود آيات کالم خدا اساس 
  .مقدس ندارد برای پيشرفت کليسا مانعی بيش نيست کتاب

 رهبری ، دوستان کشيش من که اکنون در نزد خداستيکی از
اين . ی را به عهده گرفت که از کليسای ديگری جدا شده بوديکليسا

گفت که جلسات  دوستم می. کليسا پيوسته در نزاع و کشمکش بود
ناميدند به  می" کتاب سبز"قوانين کليسا که آن را . رهبری ديدنی بود

او اقدام به تعليم کالم نمود و . دمقدس مورد احترام بو اندازه کتاب
اما شيطان برخی از . دکرالقدس شروع به تحول زندگی مردم  روح
گفتند شما  آنان می .ين کليسا را اغوا نمود تا با او مخالفت کنندمسؤول

  "!کنيد کتاب سبز عمل نمی"مطابق با 
خواهيد کتاب  آيا می” :مقدس را بلند کرد و پرسيد دوست من کتاب

 “ انسان است؟نوشته دست اطاعت کنيد يا کتاب سبز را که خدا را
انگيزی به کليسا قدرت و  طرز شگفت همين نقطه تحول بود و خداوند به

  .برکت بخشيد و بر شمار ايمانداران افزوده شد
تواند امور کليسا را اداره  شناسد نمی شماسی که کالم خدا را نمی

آلود دارد  کند و باطنی گناه کند؛ کسی که مطابق کالم خدا زندگی نمی
صرفًا به اين دليل که عضو کليسايی . قابليت اداره کليسا را ندارد

محبوب عام است و در کسب و کار خود موفق است و کمک مالی 
کند نمی توان گفت که وی شرايط الزم برای  فراوانی به کليسا می

  .شماس  شدن را دارا است
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نظارت بر ). ٣: ١٠تيموتائوساول (ييد شده باشد  آزموده و تأ.و
زندگی شماسان و دقت در رفتار ايشان اصلی است که بايد مورد توجه 

در اکثر کليساها، عضوی جديد يا ايمانداری نو ممکن . قرار بگيرد
کانون است خدمت خود را به کليسا با مالقات، ياری رسانی، کمک به 

 آمده است ٢١: ٢۵اين اصل در متی .  و امثال اينها آغاز نمايد  شادی
بر چيزهای اندک امين بودی، تو را بر چيزهای بسيار خواهم "

  ".گماشت
مقدس ذکر  باشايان ذکر است که رهبران بسياری که نام آنها درکت

يوسف سيزده سال در مصر . شده، نخست تحت امتحان قرار گرفتند
موسی قبل . خادم بود قبل از آنکه دومين حاکم بزرگ آن سرزمين بشود

يوشع قبل از اينکه . از دعوت خدا چهل سال شبان گوسفندان بود
داود از گوسفندان پدرش نگهداری . جانشين موسی شود، خادم او بود

.  سموئيل از او دعوت کرد تا پادشاه اسرائيل گرددآن هنگام کهکرد  می
حتی مسيح خداوند نيز به صورت خادم در آمد و به عنوان نجار کار 

  .و اول خادم و بعد حاکم دوز بود ، خيمهپولس رسول. کرد
ييد واقع نشده است، أاعطای مقام به عضوی که مورد آزمايش و ت

اين نگرش که شايد اگر به جيمز مقام شماسی . نشان ضعف کليسا است
دهيم بيشتر به کليسا بيايد، نشانگر ناآگاهی از خصوصيات جيمز و 

يحی که مورد آزمايش مس. نين نداشتن دانش کافی از کالم خداستچهم
قرار نگرفته است، آمادگی دريافت سمت را ندارد و چنانچه بدون 

  .آزمون صاحب مقامی شود بيشتر موجب زيان خواهد شد
 زن ).١٢-١١: ٣اول تيموتائوس( الهی داشته باشد ای  خانواده-ز

. شود شماس نيز در خدمت سهيم است، چون تقدس از خانه شروع می
 همسر شماس بايد. رفته و دوباره ازدواج کرده باشدشماس نبايد طالق گ

مسيحی باشد، در خدمت خود جدی و وفادار و از تهمت و افترا 
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نباشد چون کلمه " دستيار شيطان "،اللفظی در معنی تحت(بپرهيزد 
باعث تاسف است که ). باشد  میندهافترازن و ندهزن شيطان به معنی تهمت

 موجب صدماتی به مشايخان و بينيم غيبت و تهمت همسر شماس می
  .کليسای محلی شده است

 به همسر شماسان ١١ معتقدند که آيه نظران از صاحببعضی 
در بسياری از . شود، بلکه به شماسان زن اشاره دارد اطالق نمی

کليساها بانوان شماس در امور مربوط به زنان، غسل تعميد، مشارکت 
  .کنند و غيره خدمت می

  که کلمه آن١: ١۶روميان(کنخريا بود کليسای فيبی، شماس زن در 
diakonosاحتماًال در بعضی از کليساها، همسر شماسان به ). باشد  می

ما خدا را برای خدمت زنان در . کردند عنوان شماس زن خدمت می
کنيم، خواه عهده دار مقامی باشند و خواه  کليسای محلی شکر می

  .يا اجرای عطيه الهی نيستاحتياجی به مقام به جهت خدمت ! نباشند
 شماس ).١٣: ٣اول تيموتائوس(اشتياق به کار داشته باشد  -ح

دار عنوان آن  بايستی از مقام خود به نفع کليسا استفاده کند و تنها عهده
  .نباشد

، )مثًال در ارتش( يعنی منصب " درجه"کلمه يونانی آن ترجمه 
خدا ! برای شماس وفادارچه تشويقی . باشد پايه، قدم، پله يا نردبان می

او را ترفيع روحانی داده و به او بيشتر و بيشتر محبوبيت و احترام در 
کند و بدين ترتيب فرصت بهتری برای خدمت  بين ايمانداران عطا می

شماس خوب اعتبار خوبی در نزد خدا و انسان دارد و . شود فراهم می
روحانی باعث غيرت . کند خدا از او برای بنای کليسا استفاده می

  .شود کارآيی او در خدمت می
را نيز برای او " ارتقای معنوی"قطعًا قسمتی از اين برکت امکان 

بيند شماسان به ب که اين مايه خوشبختی شبان است. آورد فراهم می



  وفادار باشيد٥٢

 52 

 به طور تمام وقت به مشايخشوند و برخی از  افتخار شيخی نايل می
اشته باشيم در کليساهای بايد به خاطر د. (خدمت شبانی در می آيند

 از جماعت کليسای محلی خود و نه از کليساهای ديگر مشايخعهدجديد 
  ).شدند به خدمت فراخوانده می

خدمت در کليسای محلی امری جدی است و الزم است هريک از ما 
قلب خود را تفتيش کنيم تا اطمينان حاصل کنيم که شايستگی فيض 

  .خداوند را دارا هستيم
  

  )١۶-١۴ تيموتائوس ١(داران ايمان. ٣
ی ، شماسان و اعضای کليسا تعريفی از کليسامشايخشايسته است به 

 تصوير در اين پاراگراف پولس به طور مختصر سه .محلی ارائه داد
  .دهد از کليسا ارائه می

 کليسای خداوند خانه ).١۵: ٣اول تيموتائوس( خانه خدا -الف
يکی از کلمات . ه بهتری باشدترجم" اهل خانه"شايد . شود محسوب می

وقتی ).  را مالحظه نماييد۶: ۴( است " برادران"مورد عالقه پولس 
درنگ  آورد، بی گناهکاری به مسيح خداوند به عنوان منجی ايمان می

). ٢۵-٢٢: ١پطرس١؛ ١٣ -١١: ١يوحنا(يابد  در خانه خداوند تولد می
 یمثل اعضا کليسا یپولس به تيموتائوس يادآور شد که با اعضا

  ).٢-١: ۵ اول تيموتائوس(خانواده خود رفتار نمايد 
تنها . که کليسا همچون خانواده است، پس بايستی تغذيه شود از آنجا

: ۴متی(کالم خدا نان . توان مردم را تغذيه نمود با کالم خداست که می
و عسل ) ١۴-١٢: ۵، عبرانيان٢-١: ٣تيانقرن١(، شير و گوشت )۴

تغذيه کند تا بتواند ديگران را يش بايد خود را با کالم کش. برای ما است
کليسا نه با تعداد، بلکه با تغذيه ). ۶: ۴اول تيموتائوس(نيز تغذيه نمايد 

بينيم بعضی  آور است که می حزن). ١۶-١١: ۴افسسيان(کند  رشد می
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 چيزی وندکنند و در روز خدا شبانان تمام وقت خود و کليسا را تلف می
  . مردم ندارندبرای تغذيه

ها اگر  بچه.  کليسا نيز بايد با محبت منضبط شود،همچون خانواده
هبران روحانی جماعت کليسا ر. شوند تاديب نشوند، ياغی و خودسر می

گاهی اوقات ). ١١-۶: ٢تيانقرن٢(د انضباط را پيشه خود سازند باي
  .ها را توبيخ نمود يا شدت عمل بيشتری به خرج داد الزم است بچه

). ١٢-٧: ٢تسالونيکيان١( به تشويق و الگو نيازمندند  نيزها  چهب
رهبران روحانی بايد لطافت مادر شيرده و قدرت پدر پرمهر را داشته 

  .باشند
 لغت کليسا ترجمه کلمه يونانی ).١۵: ٣اول تيموتائوس( جماعت -ب

های سياسی  اين کلمه به جماعت. است" جماعت"اکليسا به معنی 
 اين شهرها داد ، در)٣٢، ٢٩: ١٩اعمال(شد   اطالق میشهرهای يونان

در عهدجديد، اين کلمه . گرفت صورت میو ستد توسط افراد اليق 
 به کليساهای محلی ايمانداران استفاده شده شارهحدود صد مرتبه جهت ا

از اين " (اند آنان که خوانده شده"کلمه يونانی آن عبارت است از . است
رای توصيف قوم اسرائيل که به مصر خوانده  ب٣٨: ٧کلمه در اعمال

" کليسا"اما در عهد جديد اسرائيل به مفهوم . شدند، استفاده شده است
  ).نبود

کليسای محلی را " رهبری"خواست که تيموتائوس شيوه  پولس می
های شبانی همچون کتاب راهنمايی برای اداره کليسا به شمار  نامه. بداند
ی با يی اخير به منظور آشناها  در سالی متعددیها کتاب. آيند می

شروع، بنا و توسعه کليسا به چاپ رسيده است و بعضی از آنها مطالب 
با اين حال بهترين منبع جهت . دهند مفيدی در اختيار خواننده قرار می

  .توان در اين سه نامه يافت آشنايی با اداره کليسا را می
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پولس به تيموتائوس و شايسته است کشيش جوان يا مجرب در تعاليم 
  .تفکر کندتيطس 

اما کليسا اجتماع خداوند زنده . انواع مختلف اجتماعات وجود دارد
است و به همين دليل اين حق خداوند است که شيوه سرپرستی کليسا را 

: ٢٠اعمال(کليسا با خون پسر خدا خريداری شده است . به ما بياموزد
ين کليسا مسؤول. ار خود باشيمبنابراين ما بايد خيلی مواظب رفت). ٢٨

گونه و مذهبی خود و با سوء استفاده از مردم به  نبايد با رفتار ديکتاتور
  ).١٢-٩يوحنا٣، ۵-٣: ۵پطرس١(مقاصد خودخواهانه خود دست يابند 

 اين يک ).١۶-١۵: ٣اول تيموتائوس( ستون و پايه حقيقت -ج
 ستون ١٢٧و از آنجاييکه معابد بزرگ ديانا تصوير معماری است 

کلمه . برای تيموتائوس در افسس کاربرد زيادی داشتداشت اين مفهوم 
کليسای محلی روی حقيقت . است" حفاظ يا اساس"به معنی " پايه"

، اما در )١۵-٩: ٣ تيانقرن١، ۶: ١۴يوحنا(است   مسيح خداوند بنا شده
  .عين حال خود کليسای محلی نيز ستون و پايه حقيقت است

 حقيقت کالم خدا ر از ستون بودن کليسا نمايشاحتماًال منظو
ما بايستی حقيقت کالم خدا را استوار و پا برجا نگاه داريم تا . باشد می

 کليسا به کالم، یوفاداری اعضا). ١۶: ٢فيليپيان(همه آن را ببينند 
  .تجلی سيرت مسيحی و نمايش حقيقت کالم است

مايد و اطمينان کليسا بايد از کالم همچون ستون محکم محافظت ن
ايم  ها افکنده حقيقت را در کوچه(حاصل کند که از سقوط در امان است 

  ).١۴: ۵٩ ايم، اشعيا و عدالت را زير پا نهاده
و )  به بعد١: ۴اول تيموتائوس(شود  وقتی کليسا از حقيقت دور می

گاه الزم . يابد کند، آنگاه دشمن مجال پيشروی می در خدمت سازش می
کليسا موضع نظامی و مستحکمی در برابر گناه و است رهبران 
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گرچه اتخاذ چنين روشی عامه پسند نيست اما . معصيت اختيار کنند
  .سازد خداوند را راضی می

حقيقت محضی که کليسا بايد به آن بشارت دهد مسيح و تعاليم اوست 
). است  اين آيه از سرود مسيحی کليسای اوليه نقل شده احتماًال-١۶: ٣(

اش، تجلی خداوند در جسم   به هنگام تولد و در طول خدمت زمينیمسيح
گرچه قوم خودش او را انکار کردند اما مسيح ). ٩-١: ١۴ يوحنا(بود 

قدرت روح خدا دست وسيله  داشت، زيرا به" حمايت در روح"خداوند 
و همان ) ۴: ١يانروم(به معجزات زد و حتی از مردگان برخاست 

  ).١١-٧: ١۶يوحنا(هد نمود روح بر دنيا داوری خوا
نمايانگر دفعات زيادی است که فرشتگان منتخب " رويت فرشتگان"

که " انجلوس"کلمه (و خدمت خداوندمان در ارتباط بودند با زندگی 
 را ٢۵: ٢يعقوب. باشد فرشتگان ترجمه شده به معنی قاصدان نيز می

  ).مالحظه نماييد
يز مسيح را شاهد بودند، شايد پولس به قاصدان منتخبی که که رستاخ

به هر حال مسيح نه برای فرشتگان بلکه برای . کند اشاره می
اين حکم مسيح . ها موعظه شد اين ترتيب به قوم گناهکاران مرد و به

کند تا همه  تا انقضای عالم را يادآوری میمبنی بر موعظه انجيل 
د شد در روز صعودش به آسمان به جالل وار. عالميان ايماندار شوند

و روزی بازگشت خواهد نمود تا کليسايش را در آن ) ٢٢؛ ٢: ١اعمال(
  .جالل سهيم سازد

انگيزی برای کليسا است تا به گمراهان در تمام  چه چالش هيجان
  .نقاط دنيا بشارت مسيح را برساند





  فصل چهارم

  شرط خادم بودن
  ۴اول تيموتائوس

  
در آن چه ، نويسيدخواستيد شرحی از شغل شبانی ب اگر می

خود شبان از کار خودش چه تفاوتی با توصيفی نوشته شما ؟ نوشتيد می
کند، خدمات ديگر انجام  ، عقد میکند موعظه میمرتبًا شبان داشت؟  می
 اما .رساند  و به دردمندان ياری میکند  میدهد، مريضان را مالقات می

ی را تواند اين خدمت خداداد  چيست و چه کسی می واقعًاخدمت شبانی
  انجام دهد؟

 تيموتائوس، بر طرز رفتار و کار  اش به پولس در اين قسمت از نامه
در پولس سه ويژگی را که شبان جهت پيروزی . کند شبان تاکيد می

  .کند خدمتش بايد دارا باشد، عنوان می
  

  )۶-١: ۴اول تيموتائوس(کند   شبان خوب کالم خدا را موعظه می-١
 داده بود که معلمين دروغين به کليسا  افسس هشدارمشايخپولس به 

و حال ظهور آنان را شاهد ) ٣١-٢٨: ٢٠اعمال(هجوم خواهند آورد 
طور مخصوص در مورد اين معلمين صحبت  القدس به روح. هستيم
پيوست و  بود و اين نبوت در زمان پولس داشت به وقوع می  کرده

س در اين با شرحی که پول. است  مطمئنًا در زمان ما هم رخ داده
دهد، شناسايی آنها دشوار  پاراگراف در مورد معلمين دروغين می

  .نيست
 .)١: ۴اول تيموتائوس(گيرند   از شيطان قدرت و انرژی می-الف

 شبانی پولس از شيطان نام برده های اينجا تنها جايی است که در نامه
 اول(در مورد مسيح وجود دارد "  الهیِسّری" که طور همان. است  شده
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شيطان و اعمال او را فرا " بار رازی شرارت"، )١۶: ٣تيموتائوس
-١٣: ١١قرنتيان٢(شيطان مقلد است ). ٧: ٢تسالونيکيان٢(گرفته است 

کند که مردم را فريب  ، او اصول اعتقادی خود را دارد و سعی می)١۵
اولين سنجشی که ). ٣: ١١قرنتيان٢(بدهد و آنان را گمراه سازد 

ل اعتقادی به عمل آورد، توجه به توصيفی است که توان از هر اص می
  ).۶-١: ۴يوحنا١(دهد  از مسيح ارائه می

در کليسا برای انجام مقاصد خود واقعی شيطان از ايمانداران 
شيطان يک بار . آور است کند و اين برای برخی بسيار رعب استفاده می

 و )٢٣-٢١: ١۶متی(پطرس را به کار برد تا مسيح را گمراه سازد 
فوره را فريب داد تا کليسای اورشليم را گمراه کند صحنانيا و 

پولس هشدار داد که معلمين دروغين از خود کليسا ظاهر ). ۵اعمال(
  ).٣٠: ٢٠اعمال (شوند  می

 هدف معلمين ).١: ۴اول تيموتائوس(کنند   مردم را گمراه می-ب
علمين اين م. دروغين اغفال مردم و برگرداندن آنها از ايمان است

ايشان برای بنای کليسا و . اند آزادانه از حقيقت ايمان مسيحی برگشته
تر از مسيح تالش  عميق شناخت دست آوردن رای به ب،هدايت مردم

های خود را   کنند، بلکه سعی دارند طرفدارانی پيدا کنند و برنامه نمی
کليسای . اين فرق بين کليسای حقيقی و شيطانی است. ترويج دهند

ی در تکاپوی هدايت ايمانداران به سيرت مسيحی و کمک به رشد واقع
کند، از کليسا  برعکس، کليسای شيطانی آيين جديد ابداع می. آنها است

با . دساز کند، مردم را خادم و حتی برده رهبران می گوسفند دزدی می
 بعضی از آنها حتی ؛ندآي  نمیپديد  از شيطانها اين حال، همه اين بدعت

 کليسا و پشت منبر هستند و با تعليم آيين غلط مردم را  ازبرخاسته
  .کنند گمراه می
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شان هاي  را از ميوهايشان ").٢: ۴اول تيموتائوس( رياکارند -ج
اين معلمين بر خالف آنچه تعليم ). ٢٠-١۵: ٧متی" (خواهيد شناخت

کنند خود  کنند و آنچه را که به پيروانشان توصيه می دهند، عمل می می
اول (برد  از رياکاری دروغگويان بهره میشيطان . دهند م نمیانجا

، درستی و راستی  بودنهای ايماندار يکی از نشانه). ٢: ۴تيموتائوس
اين بدين . گمارد کند، همت می ايماندار به تمرين آنچه موعظه می. است

گناه است، بلکه خالصانه در پی اطاعت از  معنی نيست که کامًال بی
، ۵: ١ .ک.ر(کند وجدانش را پاک نگاه دارد   سعی میکالم خداست و

  ).٩: ٣؛ ١٩
طور که بدن انسان  همان.  شدن"بی حس و سخت"يعنی " شدنداغ "

، وجدان آدمی نيز در اثر شود حس می خورد، سخت و بی وقتی داغ می
هر آنچه که با . دهد  ديگر گناه عذابش نمی،حس شده گناه به تدريج بی
) خواه مردم بدانند يا ندانند(لی مطابق آن زندگی نکنيم زبان تاکيد کنيم و
مسيح خداوند به روشنی . افزاييم حسی وجدانمان می بر سختی و بی

 مذهبی يا انجام معجزات، فرد را شايسته بهشت سخنانفرمود که 
 راهیکند، بلکه انجام اراده خدا در زندگی روزمره است که او را  نمی

  ).٢٩ -٢١: ٧یمت(د ساز بهشت رهسپار می
معلم کاذب نه تنها پيرو اصول غلط است، بلکه از نظر اخالقی هم 

اعتقادی او پس از انحراف در زندگی تغيير در اصول . منحرف است
آلود  در حقيقت امکان دارد برای اينکه به زندگی گناه. شود ايجاد می

  هخود ادامه دهد و وجدان خود را ارضا کند، تعاليم خود را تغيير داد
  .کنند ايمان و رفتار هميشه با هم عمل می. باشد
 معلمين ).۵-٣: ۴اول تيموتائوس(کنند   کالم خدا را انکار می-د

. دروغين در افسس شريعت يهود را با زهدگرايی شرقی آميخته بودند
اش به کولسيان در مورد اين اصول دروغين هشدار  پولس در نامه
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دادند که زندگی  شان را تعليم میبرای نمونه، اي). ٢٣-٨: ٢(دهد  می
خوب نيست که آدم تنها " .تر از زندگی مشترک است مجردی روحانی

. کند  خالف تعليم ايشان را ثابت می؛ اين آيه)١٨: ٢پيدايش" (باشد
، گرچه )٩-١: ١٩متی( زده است تأئيدمسيح خداوند بر ازدواج مهر 

). ١٢-١٠: ١٩(کند که هرکس نيز قرار نيست ازدواج کند  اشاره می
کيد کرد که ازدواج نه تنها خالف کالم نيست، بلکه در أپولس نيز ت

و تعليم داد که هرکس بايد ) ٢۴-١: ٧قرنتيان١(حقيقت اساس آن است 
  .در اين ارتباط مطابق اراده خدا عمل کند

برحذر باشيد از هر مذهبی که سعی در تحريف قانون ازدواج دارد 
. گردد، دوری گزينيد يف اصل خلقت میو از تعاليمی که موجب تحر

دادند که خوردن بعضی  معلمين دروغين در کليسای افسس تعليم می
زدايد و بدين  غذاها حرام بوده و روحانيت و قداست را از شما می

با اينکه خدا تمام آفرينش خود . کردند ترتيب افکار مردم را منحرف می
، اما اين )٢۵، ٢١، ١٨، ١٢، ١٠: ١پيدايش (خواند " خوب"را 

در سمتی که داشتند به ايشان . کردند میاعتنايی  معلمين به سخن خدا بی
 اين وسيله بر آنها حکومت  مردم احکام خوراک را ديکته و به

  .کردند می
و " بايدها"تحت تاثير " دانند ايماندارند و حقيقت را می"آنانی که 

ر نوع  خوراکی پاک مسيح فرمود ه. گيرند شارعين قرار نمی" نبايدها"
در جای ديگر در مورد اينکه خوراک انسان ). ٢٣-١۴: ٧مرقس(است 

 و بار ديگر از )١٠اعمال(سازد به پطرس تعليماتی داد  را نجس نمی
). ٣٣-٢٣: ١٠قرنتيان١(طريق پولس گفته خود را تصديق کرد  

شخصی ممکن است به دليل جسمانی از خوردن برخی غذاها پرهيز 
 پس آزادی ما در خوردن و آشاميدن نبايد ، )حساسيت به دليل مثًال(کند 

دعا و ). ٢٣-١٣: ١۴روميان( ايمان ايمانداران شود باعث تضعيف
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) مييز و وقف خدات( شکرگزاری قبل از خوردن غذا آن را پاک 
 پس کالم خدا و دعا حتی خوراک معمولی را تبديل به  خدمت .کند می

  ).٣١: ١٠تيانقرن١(د ساز روحانی برای جالل خدا می
اول (استوار باشد " کالم خدا و دعا"زندگی شبان بايستی بر 

درناک است که گرفتاری شبانان کليسا با امور ). ۵: ۴تيموتائوس
گيرد  جزئی، وقت گرانبهای ايشان را در پرداختن به دعا و کالم می

يت عظيم تيموتائوس جوان را در مسؤولپولس  .)٧-١: ۶اعمال(
" شبان خوب" .تعليم و موعظه کالم و دعا به او يادآوری کردمطالعه، 

تيموتائوس ). ۶: ۴اول تيموتائوس(بايستی در کالم رشد کند 
  .ای بر عهده داشت ی شبانی ويژهها يتمسؤول
 قوم خدا ).الف۶: ۴اول تيموتائوس( به کليسا حقيقت را تعليم ده ـ ه

دست  بهآگاهی الزم بود در مورد اصول کاذب و روحانيون مذهبی 
 روی اين موضوع متمرکز شود، زيرا متعهد شبانالزم نيست که . آورد
، اما در عين حال )٢٧: ٢اعماال(را به همه تعليم دهد " پيغام خدا"است 

کنيم به  ها مسافرت می  و بزرگراهها وقتی در خيابان. نبايد منکر آن شود
دهد   نشان میعالئمی که مقصد را به ما: خوريم دو نوع تابلو برمی

کند  و عالئمی که ما را از خطرات احتمالی آگاه می)  مايل۴۵بوستون (
شبان موظف است اصول مثبت روحانی را تدريس کند تا ). پل ريخته(

اما همچنين . مردم درک روشنی از ايمانشان داشته و منحرف نشوند
بايد اصول دروغين را آشکار کند تا مردم فريب نخورده و گمراه 

  .ندنشو
 البته هر ).ب۶: ۴اول تيموتائوس( شبان بايد در کالم تغذيه کند -و

، ٢:٢، اول پطرس۴: ۴متی(ايمانداری بايد هر روزه از کالم تغذيه کند 
مخصوصًا برای يک شبان تغذيه و رشد در کالم از ).  ١۶: ١۵ارميا
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و تفکر "  اصول صحيح و درست"با مطالعه روزانه . ضروريات است
  .تواند کليسا را هدايت کند کند و می ت که شبان رشد میدر کالم اس

کند که خود هر روز از آن  کالمی را موعظه می" شبان خوب"
ولی تنها تعليم کالم کافی نيست، بلکه بايد مطابق آن . شود تغذيه می
  .عمل کرد

  

  )١٢-٧: ۴تيموتائوس ١(کننده به کالم  عمل ترس و شبان خدا-٢
. جويد اش از تشبيهات ورزشی بهره می امهپولس در اين قسمت از ن

درست همانطور که ورزشکار يونانی يا رومی الزم بود از چيزهای 
خاصی امتناع ورزد، عذای مناسب بخورد و تمرينات درست انجام 

اگر . خود بپردازد" مرينات روحانیت"بدهد، يک مسيحی نيز بايد به 
 روحانی يک مسيحی مثل ورزشکار انرژی خود را صرف زندگی

تر   در ايمان به سرعت رشد کرده و برای خداوند سومند،خود نمايد
  :دهد در اين قسمت پولس سه مرحله از زندگی را شرح  می. خواهد بود
 البته اينها تعاليم ).٧: ۴ اول تيموتائوس" (های بيهوده افسانه "-الف

غلط و سنن معلمين دروغين است، اين اصول دينی در کتاب مقدس 
  .ی نداشته و در حقيقت، در تناقض با تعاليم کالم استاساس

نه زنان و شوند  فقط جاهالن هستند که جذب اين نوع تعليمات می
بدون شک اين تعاليم، اصولی غلط هستند . مردان متعهد به کالم خدا

به تيطس اخطار " های يهود افسانه"پولس همچنين درباره ). ٣-٢: ۴(
ر را در نامه دومش به تيموتائوس نيز همين هشدا). ١۴: ١تيطس(داد 
  ).۴: ۴تيموتائوس ٢ (يابيم می

پولس تيموتائوس را . ايماندار نبايد دنبال اصول دينی جديد باشد
اصول روحانی صحيحی که تا به حال پيروی "تشويق کرد تا به 

ها  افسانه "به او هشدار داد که دنبال). ب۶: ۴(وفادار بماند " است کرده
شبان بايد از تعاليم دشمنان ). ۴: ١(پايان نرود  بی" های ه نام و شجره
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يک شيميدان به بررسی و . آگاه باشد و تحت تأثير آنها قرار نگيرد
  .پردازد ولی مراقب است بدنش به سم آلوده نشود مطالعه سموم می

 باز پولس از ).٨-٧: ۴اول تيموتائوس(موقت " ورزش بدنی "-ب
ی خود مراقبت کنيم ها شک بايد از بدن بی. دکن تشبيه ورزشی استفاده می

که بايد برای های ما معبد خدا است  بدن. و ورزش بخشی از آن است
و ابزاری برای ) ٢٠-١٩: ۶قرنتيان١ (برده شودجالل او به کار 

ورزش بدنی فقط در اين ). ٢-١: ١٢روميان(خدمت در دست او باشيم 
م در اين دنيا و هم در دنيا سودمند است اما ورزش روحانی ما را ه

پولس از تيموتائوس نخواست تا يکی از اين دو . دهد آخرت برکت می
 بدن سالم را . که ما هر دو را انجام دهيمدخواه را انتخاب کند، خدا می

  .گيرد ولی همزمان بايد در تقدس هم رشد کنيم خداوند به کار می
ليپس  في).٨-٧: ۴اول تيموتائوس" (خداترسی": ابدیامر  -ج

بزرگترين مقصود زندگی، شکل دادن شخصيت : "بروکس گفته است
شخصيت و رفتار خداپسندانه بسيار مهمتر از ". مطابق حقيقت است

 گرچه امکان ،بال است ی افتخار گلف و رکوردهای بيسها مدال
پولس تيموتائوس را به چالش طلبيد تا . مندی از هر دو ميسر است بهره

کند، خود را وقف  د را وقف ورزش میمثل يک ورزشکار که خو
  .زندگی ما به خاطر ابديت است.  کندخداترسی و دينداری

 ١(پولس در رساله خود به قرنتيان دو مثال ورزشی را به کار برد 
و بر انضباط که الزمه زندگی روحانی است، )  ٢٧-٢۴: ٩ قرنتيان

  قوانينکند و مثل يک ورزشکار که بدن خود را کنترل می. تأکيد کرد
، بدن يک مسيحی نيز بايد از او اطاعت کند کند رزشی را رعايت میو

 در زير ها بال دبيرستان ی فوتبال و بيسها ديدن تيم. نه او از بدنش
های روحانی نيز  کند که تمرين آفتاب گرم تابستان، به من يادآوری می
 دعا، تفکر،). ١۴: ۵عبرانيان(وجود دارند که من بايد انجام دهم 
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ذشتگی و شهادت همه گ     د خودآزمايی، مشارکت، خدمت، از خو
القدس کمک کنند تا بيشتر خدا را بشناسيم و  توانند با قدرت روح می

  .مسيحی بهتری شويم
بشويم " زحمت و رنج"ما بايد متحمل . تمرين روحانی آسان نيست

. کنيم می" تالش"برای دستيابی به تقدس ). ١٠: ۴ تيموتائوس ١(
است يک عنوان ورزشی است که معادل   ترجمه شده" تالش"ای  هکلم

 اين اصطالح ورزشکاری را .باشد می" مشقت کشيدن"انگليسی آن 
گيرد تا بازی را  کند که تمام کوشش خود را به کار می توصيف می

خواهد به مراحل عالی روحانی برسد  يک مسيحی نيز اگر می. ببرد
  . و تالش کندزحمت بکشد بايد برای جالل خدا

کنيم، نه تنها  وقتی برای زندگی مطابق معيارهای الهی تالش می
). ١٢-١١: ۴(برای خود، بلکه برای ديگران نيز سودمند خواهيم شد 

که ما بايد در آنها نمونه  پولس چندين مرحله زندگی را نام برده است
  .باشيم
ايد که متضمن اين مفهوم است که گفتار ما ب) ١٢: ۴" (در کالم"

 حقيقت کالم را با محبت"هميشه درست و پرمحبت باشد، يعنی اينکه 
  ).١۵: ۴افسسيان" (اعالم کنيم

منظور اين است که زندگی ما بايد در کنترل کالم خدا " در رفتار"
توصيف ) ١۶: ١(نبايد مانند رياکارانی باشيم که پولس در تيطس . باشد
شناسند ولی در عمل   را میکنند که خدا آنان به زبان اعتراف می ":کرد

  ".کنند او را انکار می
ما خدا را . کند که به انگيزه زندگی ما اشاره می) مهر" (در محبت"

 ١: ۶متی(کنند کنيم برای اينکه مردم ما را تمجيد و ستايش  اطاعت نمی
، بلکه عشق ما نسبت به خدا و خلق او است که ما را مطيع )به بعد

  .کرده است
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به هرحال، . ر بسياری از نسخ قديمی وجود نداردد، "در روح"(
  ).کند شوق ذاتی و هيجان فرزند خدا را توصيف می

بيانگر اين است که ما به خدا توکل داريم و به او " در ايمان"
: ١ تيموتائوس ١(محبت و ايمان همواره مکمل يکديگرند . وفاداريم

ن هميشه به ايما). ٢٢: ٢، ١٣: ١ تيموتائوس ٢، ١١: ۶، ١۵: ٢، ١۴
  .انجامد وفاداری می

حائز اهميت بسياری است، زيرا ما در اين جهان " در پاکی"
های شهوانی بود و  افسس مرکز ناپاکی. کنيم اهريمنی زندگی می

او بايد در . بودروبرو های زيادی  تيموتائوس جوان با وسوسه
 ١(ساخت   زهد و پرهيزکاری را پيشه خود می،اش با زنان کليسا رابطه

. کرد و ذهن و قلب و بدنش را از آلودگی حفظ می) ٢: ۵ تيموتائوس
 بلکه ،کند زندگی خداپسندانه نه تنها به ما و ديگر ايمانداران کمک می

پولس به تيموتائوس جوان يادآور شد که . گذارد بر گمراهان نيز اثر می
و وظيفه ايمانداران اين است ) ١٠: ۴(دهنده است  مسيح خداوند نجات

اميد "به همين دليل نوشت . که خبر نجات را به گمراهان بشارت دهند
ما مسيحيان به خدا است، ولی گمراهان اميدی ندارند و خدای زنده را 

  ".شناسند نمی
متضمن اين نيست که همه دنيا نجات " دهنده جهان نجات"عنوان 

ن دهد چو  را بر خالف اعمالشان نجات میها خواهند يافت يا خدا انسان
  ".به ويژه آنان که ايمان دارند: "پولس در ادامه اضافه کرد

از ). ١٠-٨: ٢افسسيان(بخشد  اين ايمان است که جان را رهايی می
خود را برای "خواهد همه نجات يابند و چون مسيح  که خدا می آنجايی

تواند به خدا اعتماد کرده  ، پس هر گناهکاری می)۶: ٢" (همه فديه کرد
 ها نجی تمام انسانم"کس نبايد نااميد شود چون مسيح   هيچ.و نجات يابد

  ".است



  وفادار باشيد٦٦

 66 

تيموتائوس نبايد در تمرين کالم خدا و اجرای آن در کليسا هراس 
يرش سخنی امين و قابل اعتماد و ارزش پذ"چون اين کالم . داشته باشد
  ).٩: ۴(را دارد " همگانی

: ١به (بود ای از حقيقت برای کليسای اوليه  اين کالم امين خالصه
جوان ). ، مراجعه کنيد٨: ٣ ، تيطس١١: ٢ تيموتائوس ٢، ١: ٣، ١۵

در حقيقت او بايد . کرد بودن تيموتائوس او را از تعليم تبرئه نمی
ای نظامی به معنی  کلمه" فرمان. "داد به اجرای کالم می" فرمان"
کليسای محلی يگانی از ). ٣: ١ تيموتائوس ١" (پيش به جلو است"

 و رهبرانش بايد اوامر خدا را با اقتدار و اطمينان به دا استارتش خ
  .مردم اعالم کنند

  

  )١۶-١٣: ۴ تيموتائوس ١( پيشرفت در کالم -٣
، نکنه کليدی )١۵: ۴" (تا ترقی و پيشرفت تو بر همه آشکار شود"

" پيشرو"کلمه ترقی اصطالح نظامی يونانی به معنی . اين بخش است
حرکتند و موانع را  ست که پيشاپيش جبهه درمقصود سربازانی ا. است

به عنوان شبان . دارند که بقيه بتوانند پيشروی کنند از ميان بر می
کرد که تمام کليسا متوجه  بايست چنان رشد می روحانی، تيموتائوس می

  .کرد رشد روحانی او شده و از او تقليد می
گران را  بدون اينکه خود را هدايت کند ديتواند هيچ شبانی نمی

اصل اساسی " دارم آنچه که دارم به تو ارزانی می. "رهنمون شود
  ).۶: ٣اعمال(زندگی و خدمت روحانی است 

کند در حقيقت پسرفت  که رشد روحانی نمی) يا عضو کليسا(شبانی 
زندگی روزمره، .  در زندگی مسيحی در جا زدن ممکن نيستکند؛ می

  .شد روحانی او باشدتعليم، موعظه و رهبری شبان بايد تجلی ر
  شود؟ چه عواملی سبب رشد روحانی می
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يعنی " به سپردن ").١٣: ۴ تيموتائوس ١( تأکيد بر کالم خدا -الف
تعليم کالم چيزی نبود که ". خود را وقف کردن، ادغام شدن در"

تيموتائوس پس از فراغت از کارهای ديگر انجام دهد، بلکه مهمترين 
 کالم در حضور عموم در ت از خواندنقرائت عبارت اس. کار او بود

قرائت های خود  مواره تورات و انبيا را در کنيسهيهوديان ه. کليسا
. کردند، بدين ترتيب اين شيوه در کليسای مسيحيان نيز رواج يافت می

: ۴ لوقا( را در کنيسه در ناصره قرائت کرد مقدس کتابمسيح خداوند 
هايی که مالقات  کنيسهپولس رسول هم دروس را در ).  به بعد١۶
  ).١۵: ١٣اعمال(کرد  کرد قرائت می می

ام که خيلی از کليساها ديگر  شدهام، متوجه  در طول خدمات روحانی
کنند و اين بسيار باعث نااميدی  قرائت کالم را در کليساها اجرا نمی

پايان دارند اما وقتی  وقت برای موزيک مخصوص و اعالنات بی. است
کشيش ممکن است آياتی را قبل از .  خدا ندارندبرای قرائت کالم

ای جهت  بايد برنامه.  استیموعظه قرائت کند، اما بحث من چيز ديگر
در کالم خدا به . مقدس برای جماعت کليسا گذاشته شود قرائت کتاب

کس که  بايد اضافه کنم آن(خواندن کالم در حضور عموم امر شده است 
دگی کامل به اين امر مبادرت  با آماخواهد کالم را بخواند بايد  می

 .دننبايد در دقيقه آخر از کسی خواست تا کالم را قرائت کورزد، 
  ).ها است مقدس شايسته بهترين کتاب
 و است" تشويق "معنی  بهدر لغت) ١٣: ۴ تيموتائوس ١ (“موعظه”

 بايدشبان . گيرد  را در بر میانسانندگی کارگيری کالم در ز مفهوم به
های شبانی پولس از  در نامه" تعليم. " قرائت و تشريح نمايدکالم را

در اين سيزده فصل دست کم بيست و . ای برخوردار است اهميت ويژه
  .است  اشاره شده"  اعتقاداتلواص"يا " تعليم"دو بار به 
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) ٢: ٣اول تيموتائوس(يکی از شرايط شبانی است " راغب به تعليم"
شبان در حال ".  راغب به يادگيریراغب به تعليم،"شود  و گفته می

او . بايد همواره در حال تحصيل کالم باشد) يا عضو کليسا(رشد 
). ٢١: ٢روميان(موظف است قبل از تعليم ديگران، خود را تعليم دهد 

و مشوق خوبی برای پيشرفت روحانی او الگوی خوبی برای کليسايش 
  .ديگران است

 در ).۴: ۴موتائوساول تي(کارگيری عطايای روحانی  به -ب
ی بسياری نوشته ها القدس کتاب ی اخير در مورد عطايای روحها سال
-٢٢: ۵ غالطيان (ايم  است که تقريبًا فيض روح را فراموش کرده  شده
٢٣.(  

معنی " عطيه فيض خدا"باشد که  میCharisma کلمه يونانی عطيه 
 را برای توصيف فردی که دارای Charismaمردم کلمه (دهد  می

هر مسيحی ايمانداری  ).برند به کار میشخصيت جذاب و مصمم است 
کم يکی  و خدا دست) ٩: ٨روميان(مند است  القدس بهره از موهبت روح
-١: ١٢قرنتيان١(کند  القدس را به ايماندار عطا می از عطايای روح

 ١(شود  القدس در لحظه نجات به ايماندار بخشيده می عطای روح). ١١
  ). به بعد١٣: ١٢ قرنتيان
 ايمانداری را برای خدمت روحانی خاص بر هر حال وقتی خدابه 
 تجهيز، او را با عطايای روحانی الزم برای انجام خدمت گزيند می
 دستگذاری (presbyters)از سوی مشايخ وقتی تيموتائوس . کند می

از عللی  اما تيموتائوس به. بخش دريافت کرد شد، از خدا عطايی قدرت
يری اين عطيه که برای پيشرفت روحانی او الزم بود، غفلت به کارگ

ه، در حقيقت، پولس رسول در نامه دومش او را نصيحت کرد. کرد
شوم که آن را عطيه الهی که در توست،  به تو يادآور می: "گويد می
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ی ها ای که خدا به هنگام قرار گرفتن دست ور سازی؛ همان عطيه شعله
  ).۶: ١ تيموتائوس ٢ ("ر دادمن بر سر تو در وجودت قرا

مايه دلگرمی است که بدانيم خدايی که ما را به خدمت روحانی 
ما چيزی از . سازد مجهز مینيز فراخوانده است، ما را برای انجام آن 

بخشد  فيض خدا است که به ما اقتدار میخود برای انجام خدمت نداريم، 
نبايد ). ١٣: ۴ يان، فيليپ١٢: ١تيموتائوس  ١، ١٠-٩: ١۵ قرنتيان ١(

انگاری کنيم بلکه بايد آن را رشد داده و  کار بردن عطيه خدا سهل در به
دهد  به کار بنديم و درکليسای محلی يا هر جا که خداوند ما را قرار می

  .آن را توسعه دهيم
يعنی " تأمل نمودن ").١۵: ۴ تيموتائوس ١(مسيح به  وقف کامل -ج

زندگی و خدمات روحانی ". وب شدنکامًال خود را وقف کردن، مجذ"
بايست امور زندگی او را تحت کنترل داشته باشد، نه  تيموتائوس می

در خدمات روحانی . اينکه به صورت کار جانبی گاهی به آن توجه کند
چنانچه سرسپردگی کامل نباشد، فرد به هيچ مقام وااليی صعود 

  ).٢۴: ۶تیم" (تواند دو ارباب را خدمت کند کسی نمی. "کند نمی
که خواهم انتقاد کنم، اما بايد اين حقيقت را اعتراف کنم  گرچه نمی

 را بين کليسا و روحانی وقت و عالقه خودبسياری از شبانان و خادمين 
اين امور . آور است اند و اين بسيار حزن مسائل جانبی ديگر تقسيم کرده

است جانبی از معامالت ساختمانی، مسافرت به اماکن مقدسه و سي
اين . شود ای را شامل می گرفته تا خدمات شهری يا حتی خدمات فرقه

شبانان و خادمين به اين دليل که وقت خود را کامًال وقف خدمت خود 
بينند و کليسا را به زحمت  ، از نظر روحانی صدمه میاند نکرده
اما تمام نيروی خود را : "کننده پولس اين بود انگيزه کنترل. اندازند می

). ١٣: ٣فيليپيان(ما نيز بايد همچون او باشيم ". کنم  يک کار میصرف
  .ثبات است انسان دودل در همه احوال بی
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 قلب خود را در نور ).١۶: ۴اول تيموتائوس( تفتيش روحانی -د
را مقدم بر " خود"داشته باشيد که پولس توجه . کالم خدا آزمايش کنيد

پيام خداحافظی به رهبران پولس همين هشدار را در . قرار داد" اصل"
خادم ). ٢٨: ٢٠اعمال" (پس مواظب خويشتن باشيد: "افسس داد

تواند آنقدر مشغول خدمت به ديگران باشد که از خود و رشد  می
  .اش غافل شود روحانی

 اغلب در اين "لز فينیرچا "بزرگترين مبشر آمريکايی قرن هجدهم
 کشيش، خود ای"اش را  او عنوان موعظه. کرد خصوص موعظه می

امروز ما به اين موعظه نياز داريم زيرا . گذاشته بود" را نجات بده
کشند تنها به اين  شاهديم که بسياری از خدمات روحانی خود دست می

مسائل اخالقی، . شان با يکديگر مطابق نيست دليل که زندگی و حرفه
آور ديگر بسياری از خادمين خدا را   رفتارهای شرمطالق و بسياری

م است، هشيار باشد که برد قائ پس آنکه گمان می. "است  تباه ساخته
  ).١٢: ١٠قرنتيان١" (گرفتار گناه نشود

يافتگان و هدايت گمراهان از مقاصد اصلی  ارتقا روحانی نجات
اما خدا . شود آيد که باعث جالل خداوند می خدمت روحانی به شمار می

ا را مطابق اراده خود متحول  قبل از آنکه ما را به خدمت بگيرد، مبايد
کنيم؛  چون شبان خوب، کالم را موعظه می). ١٣-١٢: ٢ فيليپيان(کند 

بريم؛ چون شبان در حال رشد، در  چون خادم خوب، کالم را به کار می
  .کنيم کالم پيشرفت می



  فصل پنجم

  نظم در کليسا
  ۵اول تيموتائوس

  
شکل امروز نيز ن روبرو شد، مولين مشکلی که کليسای اوليه با آا
انگاری و غفلت خادمين کليسا باعث شده بود گروهی از  سهل. هست

يک بار يکی از ). ۶اعمال(اعضای کليسا لب به گله و شکايت بگشايند 
در طول هفته از نظر ناپديد ": گفت اعضای کليسا در مورد شبانش می

 اين حکايت". درک کردشود و يکشنبه هم بسيار دشور بتوان او را  می
پولس شيوه رفتار . کند ين کليسا میمسؤولاعتنايی  انگاری و بی از سهل
  .ی خاص در کليسا را به تيموتائوس تعليم دادها با گروه

  

  )٢-١: ۵ اول تيموتائوس( اعضای ساخورده -١
 يکسان داشته و یپولس به تيموتائوس نصيحت کرد تا با مردم رفتار

که تيموتائوس    از آنجايی).٢١: ۵اول تيموتائوس(تبعيض قائل نشود 
 سالخورده کليسا ی که به اعضاتاين امکان وجود داشجوان بود، 

کند که به مردم در  به همين دليل پولس او را تشويق می. اعتنا باشد بی
کليسا همچون خانواده است، . هر گروه سنی با مهر و محبت خدمت کند

همچون خواهر و با سالخوردگان همچون مادر و پدر خود و با جوانان 
  .برادر خود رفتار کنيد

  

  )١٠-٣: ۵ تيموتائوس ١( بيوه زنان -٢
). ٣٩: ٩؛ ١: ۶اعمال(زنان بود  کليسا از همان ابتدا نگران بيوه

زنان بود و خداوند در  البته، قوم اسرائيل در تالش برای حمايت از بيوه
: ٢۴ ،١٨: ١تثنيه(ای به آنان داده بود  ص دستورالعمل ويژهاين خصو



  وفادار باشيد٧٢

 72 

کليسای محلی بايد به بيوه زنان ). ۵: ٣ ، مالکی۶: ٩۴، مزمور١٧
با اين حال، کليسا بايد مراقب بود . داد نيازمند دلسوزی و ترحم نشان می

پذيرش . تا منابع خود را صرفًا در اختيار نيازمندان واقعی قرار دهد
يا استفاده هايی به دليلی تنبلی  دشوار است که افراد يا خانوادهاين حقيقت 

چنين . کنند ناصحيح از منابع خودشان، از کليسای محلی سوءاستفاده می
مند هستند چرا بايد زحمت کار  افرادی تا وقتی که از حمايت کليسا بهره

کردن به خود بدهند؟ پولس شرايطی را که بيوه زن بايد برای حمايت 
  .شدن از جانب کليسا دارا باشد، عنوان کرد

يت سرپرستی بيوه زنی مسؤول ).۵: ۵ول تيموتائوسا(کسی   بی-الف
که خويشاوندی دارد بر عهده آنها است تا کليسا بتواند منابع خود را به 

اگر فرزندانش در قيد . نفع کسانی که خويشاوندی ندارند، مصرف کند
تسهيالتی که . ها موظف به نگهداری از او هستند حيات نباشند، نوه

امل حقوق بازنشستگی، بيمه اجتماعی و امروزه در اختيار ماست ش
 در آن زمان وجود نداشت و اين اهميت واقعی خانه بازنشستگان
داری از بيوه زنان را در آن زمان به روشنی آشکار  خانواده در نگه

های عاطفی  يتمسؤولالبته وجود اين مؤسسات، خانواده را از . کند می
 هنوز حکم قطعی و مسلم "پدر و مادرت را احترام کن. "کند معاف نمی

  ).٣-١: ۶، افسسيان١٢: ٢٠خروج(مقدس است  کتاب
اعتناست از کافر هم  پولس گفت آنکه به اعضای خانواده خود بی

ی شرمب).  را نيز نگاه کنيد١۶  آيه؛٨: ۵اول تيموتائوس(تر است  پست
اش  خود را ترک کرد تا از پدر و مادر مريض و سالخوردهکار 

بايد خدا ( از دستيارانش به شدت از او انتقاد کردند برخی. مراقبت کند
اما اين زن تا به آخر به )! را بيشتر از پدر و مادرمان دوست بداريم

والدينش وفادار ماند و با علم به اينکه مطيع خداوند بوده است، به 
عشق ما . خدمت بازگشت و خداوند خدمتش را برکت و فزونی بخشيد
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خداوند عنايت خاصی به . يابد و تجلی میبه خدا در عشق به خلق ا
  .سالخوردگان، بيوه زنان و يتيمان دارد

تواند از همه   کليسا نمی.)ب۵:۵اول تيموتائوس( ايماندار وفادار -ب
بيوه زنان شهر حمايت کند، اما مکلف است از ايمانداران وفادار به 

تند به ويژه آنان که مسيحی مؤمن هس... به همه. "کليسا حمايت کند
ای که تحت حمايت کليسا قرار  بيوه). ١٠: ۶غالطيان" (يدينيکی نما

 فکر خوشگذرانی خود باشد، بلکه بايد  بهطلب و گيرد، نبايد راحت می
 به لوقا(به خدا اميدوار باشد و وقت خود را صرف دعا و عبادت کند 

  ). نگاه کنيد٣٧-٣۶: ٢
است که بيوه  هام به من ثابت کرد سه تجربه عملی در خدمت شبانی

ايشان پشتوانه خوبی در جلسات . کليسا هستند" منبع قدرت"زنان مؤمن 
در بازديدها مشارکت داشته و بخش بزرگی از . آيند دعا به شمار می

ام  همچنين تجربه کرده. دهند ها را تشکيل می معلمين مدرسه يکشنبه
گی برای توانند مشکل بزر چنانچه اين بيوه زنان ايماندار نباشند، می

انتظار دارند کليسا به آنان توجه کند و از افراد جوانتر . کليسا باشند
البته شايد (کنند  کنند و اغلب بيکار گشته و شايعه پراکنی می شکايت می

نباشد، ايشان سعی دارند به دوستانشان کمک کنند که با " شايعه"واقعًا 
ود که بيوه پولس روشن نم). به جريان امور دعا کننداشراف کامل 

يعنی عاری از خطا باشند " بدون عيب"زنان تحت حمايت کليسا بايد 
  ).٧: ۵اول تيموتائوس(

 در آن زمان احتمال ).الف٩: ۵اول تيموتائوس( سال ۶٠ بيش از -ج
ازدواج مجدد زن در اين سن بسيار بعيد بود، گرچه امروزه شصت 

 ما را "ره آوردنبه شما"احتماًال فعل . شود سالگی سن پيری تلقی نمی
 استفاده "ثبت نام سربازان"اين لغت در لفظ به معنی . کند راهنمايی می

کليسای اوليه فهرست رسمی زنان واجد شرايط را داشت و . شد می
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کردند  شود که اين زنان کمک شايانی به کليسا می چنين برداشت می
 به خاطر ۴٣-٣۶: ٩اش را در اعمال  ه دورکاس و دوستان بيو(
اگر اين زنان رسمًا به عنوان شماس زن دستگذاری شده ). ريد؟دا

  .گفت بودند، پولس به ما می
 قبًال اين شرط را در ).٩: ۵اول تيموتائوس( سابقه ازدواج خوب -د

مفهوم . مطالعه نموديم) ١٢: ٣(و شماسان ) ٢: ٣(ها  مورد اسقف
جوانتر ضمنی آن اين است که بيوه زن مطلقه نبود، زيرا به بيوه زن 

به زنی که پس از اين شرط ). ١۴: ۵(شد ازدواج مجدد کنند  توصيه می
وفاداری . کند شاره نمیمرگ همسرش ازدواج مجدد موقت داشته است ا

  .در ازدواج نزد خدا بسيار مهم است
 آنکه خدا را وفادارانه ).١٠: ۵ تيموتائوس ١( نيکوکاری آشکار ـ ه

بد، مردم کارهای نيک او را ديده تا کند، نورش بر همگان می خدمت می
به " تربيت فرزندان). "١۶: ۵متی(کنند  و پدر آسمانی را تمجيد می

اگر مقصود . سرپرست اشاره دارد فرزندان خود بيوه زن يا يتيمان بی
فرزندان خود بيوه زن باشد، يکی از شرايط الزم برای حمايت کليسا 

حتمال دارد منظور ا. اين است که فرزندانش در قيد حيات نباشند
خانمان باشد که آنها را مطابق کالم  های بی سرپرستی بيوه زنان از بچه

  .کنند تربيت می
نوازی مشخصه ديگری است؛ در آن زمان سفر پرخطر و  مهمان

نوازی خدمت  جای امن برای استراحت کم بود، به همين دليل غريب
کند  اشاره نمیشستن پا به آيين مذهبی خاصی . آمد مهمی به شمار می

بلکه اين عمل، عمل شايعی بود که در آن زمان به محض ورود ميهمان 
ای از  چنين خدمت متواضعانه). ۴۴: ٧ لوقا(شد  به خانه انجام می
  .کاست منزلت زن نمی
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انواع خدمت به نيازمندان را شامل "  محتاجان بهياری رساندن"
لگرمی دادن به سير کردن گرسنگان، مراقبت از مريضان، د: شود می

شبانان خدا را برای زنان ايمانداری که به نيازهای مادی و . غمگينان
کليسا از بيوه زنان . گذارند کنند، سپاس می طبيعی کليسا رسيدگی می

  .کنند کند، ايشان نيز در عوض به کليسا خدمت می حمايت می
  

  )١۶-١١: ۵ تيموتائوس ١(های جوانتر   بيوه-٣
اما شکی . شد  سال را شامل می۶٠زنان زير بيوه زنان جوانتر، 

بعيد . نيست که پولس زنان بسيار جوانتر از اين سن را مد نظر داشت
 ساله در صورت ازدواج مجدد صاحب اوالد ۵٩آيد که زن  به نظر می

سفر، بيماری، جنگ و بسياری خطرات ديگر )! ۵:١۴(شود 
س به تيموتائوس اما پول. توانست جان همسر جوانتر را تهديد کند می

های جوان را برای حمايت کليسا به  توصيه نکرد که اسامی بيوه
  .فهرست اضافه کند

 ).١۴-١١: ۵اول تيموتائوس(های جوان   علت نپذيرفتن بيوه-الف
بيوه زنان جوان به طور طبيعی به مردان گرايش دارند و خواستار 

ه طور پولس ظاهرًا ب. ازدواج مجدد هستند و اين چيز بدی نيست
با خود پيمان " فهرست شده"های  که هريک از بيوهکند  ضمنی بيان می

البته ). ١٢: ۵(بستند که ازدواج مجدد نکرده و در خدمت خدا باشند 
به آن " ای حکم راهبه"تلقی کرد يا " پيمان مجردی"نبايد اين پيمان را 

ه رسد اين توافقی بين بيوه زنان و کليساست ک به نظر می. نسبت داد
  .ايشان ازدواج مجدد نکرده و فقط در خدمت پروردگار باشند

های جوان ممکن است در  تفسير احتمالی ديگر اين است که بيوه
و برای خود همسرانی صورت حمايت کليسا به خوشگذرانی پرداخته 

برگزينند که به احتمال قوی ايماندار نيستند و باعث شود که ايمان 
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با اين حال تفسير اول را ترجيح . هندشان را هم از دست بد اوليه
  .دهم می

های جوان تحت حمايت کليسا قرار  کند که اگر بيوه پولس روشن می
های  بگيرند، ممکن است وقت خود را به بطالت گذرانده و به فعاليت

ای به کسی نرسانند؛  آلود مشغول شوند؛ به تنبلی عادت کنند و فايده گناه
.  آن سر در بياورنداهند که از کار اين وخانه به خانه بگردند و بخو

  .قطعًا بين بيکاری و گناه رابطه وجود دارد
پولس به تيموتائوس هشدار داد که حمايت و خير رسانی کليسا باعث 

کليسا موظف است به . ای به تنبلی و بيکاری روی آورند نشود که عده
در . فراهم نشودآنانی ياری رساند که واقعًا محتاجند تا زمينه برای گناه 

  .است  گيری در اين خصوص آسان نبوده ام تصميم خدمت شبانی
 ).١۶-١۴: ۵اول تيموتائوس(زنان جوانتر   شرايط پذيرش بيوه-ب

پولس فهرستی از کارهای نيکی که بيوه زنان جوان بايد برای پذيرش 
های جوانتر  خواست بيوه او می. و تأييد کليسا انجام دهند، ارائه داد

کسی هم  گرچه قرار نيست هر.  شوندصاحب اوالداج کرده و ازدو
اند، تمايل به  ازدواج کند، اما طبيعی است آنان که قبًال ازدواج کرده

چرا تنها زندگی کرد وقتی فرصت ازدواج و . ازدواج مجدد داشته باشند
البته بايد در اين امر اراده خدا را طلب کنيم . وجود داردتشکيل خانواده 

  ).٣٩: ٧يانقرنت١(
: ١پيدايش(حکم خدا به نخستين والدين ما بود " بارور و زياد شويد"
کسانی که به دليل سختی دنيای . خانواده حاصل ازدواج است). ٢٨

ديدند که چقدر در  دهند صاحب اوالد نشوند، بايد می امروز ترجيح می
اگر مسيحيان از اينکه صاحب اوالد ! بود دوران پولس اين امر دشوار

شوند و آنها را مطابق احکام خدا تربيت کنند هراس دارند، از ديگران 
  توان داشت؟ چه انتظاری می
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در لفظ به معنای اداره خانه ) ١۴: ۵اول تيموتائوس" (داری خانه"
زن موظف است امور خانه را اداره کند و شوهرش بايد به او . است

است اما هر البته ازدواج شراکت ). ٣١-١٠: ٣١امثال(اعتماد کند 
 آنچه که يک زن به تنهايی .يت خاصی بر عهده داردمسؤولشريک 

  .قادر به انجامش است، چند مرد قادر به انجامش نيستند
 من ،کرد ها مراقبت می شد يا از بچه وقتی همسرم مريض می

 که فهميدم اين ددادم؛ طولی نکشي  کارهای خانه را انجام میبايست می
  .واقعًا کار من نيست

يطان هميشه با زيرکی دنبال فرصتی است تا به خانواده مسيحی ش
اساس "واژه نظامی است که " سبب"کلمه . حمله کند و آن را تباه سازد

زن مسيحی که وظيفه خود را در خانه به انجام . دهد معنی می" عمليات
آور  دهد که سرانجامی حزن ای برای حمله می رساند به شيطان بهانه نمی
ه گاهی زنان و مادران مسيحی ناگزير به کار در خارج از گرچ. دارد

زنی که صرفًا برای . خانه هستند، اما معموًال خدمت زن در خانه است
کند از برخی ضروريات زندگی غفلت  دست آوردن تجمالت کار می به
کند و ممکن است زمانی به اين مطلب پی ببرد که ديگر بسيار دير  می
آور باشد ولی  بخش و شادی تواند بخرد، لذت ل میشايد آنچه که پو. باشد

  .تواند بخرد را از دست ندهيم بايد مراقب باشيم که آنچه که پول نمی
شيوه اداره خانه توسط همسران و مادران مسيحی الگوی مناسبی 

 خوبی در خارج طور که شبان بايد شهرت همان. ايمانان است برای بی
خادمين نبايد موجب شوند که سايرين و ) ٧: ٣(باشد   از کليسا داشته

، زنان مسيحی نيز )١: ۶(کالم خدا را به باد انتقاد و تمسخر بگيرند 
ممکن است زنان قادر به . بايد شاهد خوبی برای غيرمسيحيان باشند

هايشان به  توانند در خانه احراز مقام شيخی در کليسا نباشند، اما می
  ).۵-۴: ٢تيطس(مسيح خدمت کنند 
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ای بايد به احتياجات اعضای  ولس اين اصل را که هر خانوادهسپس پ
پولس در ). ١۶: ۵اول تيموتائوس(رسيدگی کند، خالصه نمود خود 

دهد، مثًال  مورد چگونگی سرپرستی اعضای خانواده توضيح دقيقی نمی
های خود نگهداری کنند يا   از آنها در خانه،کمک هزينه به آنها بدهند

تصميم کليسا بسته به احتياجات .  کنند و غيرهبرايشان کاری فراهم
چگونه اين اصل مهم و اساسی در زندگی . خاص افراد فرق دارد
  مسيحيان عملی است؟

 خود احترام اجدادشکی نيست که ما وظيفه داريم به والدين و 
هر خانواده مسيحی قادر به . گذاشته و احتياجات آنها را تأمين کنيم

ای نيز خواستار  ع خانواده نيست و هر بيوهپذيرش عضو ديگری به جم
در صورت بيماری و معلوليت، مراقبت . زندگی با فرزندانش نيست

رسد چنين توجه و مراقبتی را  ضروری است و احتماًال بعيد به نطر می
ای در اين خصوص بايد مطابق  هر خانواده. بتوان در خانه فراهم نمود

مسئله مهم اين است . ان هم نيستخواسته خدا تصميم بگيرد و البته آس
و تا آنجا که که ايمانداران عشق و توجه خود را نثار نيازمندان کرده 

  .توانند به يکديگر کمک کنند می
  

  )٢۵-١٧: ۵ تيموتائوس ١(ين کليسا مسؤول -۴
شود اما  ی اين بخش عمدتًا به مشايخ مربوط میها دستورالعمل

.  کليسا نيز استفاده کردمسؤولو توان از آن برای رابطه بين شبان  می
ستايش ) نمسؤوالو ساير (همکاری صميمانه بين مشايخ و شماسان 

باعث تأسف است وقتی شبان سعی دارد با ديکتاتوری . برانگيز است
 کليسا سعی دارد مسؤول، يا وقتی )٣: ۵پطرس١(کليسا را هدايت کند 
 .)١٠-٩:يوحنا٣( برجسته جلوه دهد یخود را همچون رهبر

. رسد تيموتائوس مشکالتی با مشايخ کليسای افسس داشت به نظر می
افسس محل آسانی برای . آموخت میاو جوان بود و خيلی چيزها بايد 
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همچنين برای تيموتائوس پيروی از کسی مثل پولس که . خدمت نبود
گفتار توديعی . يت نظارت بر کليسا را بر عهده داشت آسان نبودمسؤول
، وفاداری، کوشی حکايت از سخت) ٢٠اعمال(افسس  مشايخ باپولس 

با اينکه ). ٣٨-٣۶: ٢٠(کند  و محبت مشايخ نسبت به او میاحترام 
با مشکالتی پولس شخصًا تيموتائوس را به افسس فرستاده بود اما او 

شايد به همين علت پولس او را به نوشيدن شراب توصيه . روبرو بود
ا تيموتائوس ناراحتی معده داشت؟ يا آي). ٢٣: ۵اول تيموتائوس(کند  می

بود؟ آيا   ها و مشکالتی زيادی که داشت مريض شده يتمسؤولبه علت 
يا اين رژيم ) ۵-١: ۴(از عقايد برخی معلم نماها پيروی کرده بود 

ما جوابی برای اين . بود  اش شده اش بود که موجب ناراحتی غذائی
ييدی بر أشيدن شراب، تشايان ذکر است توصيه به نو. سواالت نداريم

مصرف شراب برای مقاصد داروئی . باشد صنعت مشروبات الکلی نمی
مقدس ما را به پرهيز  کتاب. نبايستی مصرف عمومی آن را تشويق کند

سفارش . کند  اما مستی را نکوهش میکند کامل از شراب توصيه نمی
  :شود پولس به تيموتائوس در رابطه با مشايخ شامل سه موضوع می

،  در کليسای اوليه).١٨-١٧: ۵اول تيموتائوس( حقوق مشايخ -الف
ايشان به . عالوه بر شبانان، مشايخ نيز رهبری کليسا را بر عهده داشتند

کردند و شايسته دريافت مزد  طور کامل خود را وقف کار خدا می
 با کليسا امروزه در اکثر کليساها مشايخ، مشاغل ديگر داشته و. بودند

معموًال خدمتگزاران شبان در خدمت کامل کليسا . ی دارندنيز همکار
هم جزء مشاغل تمام وقت کليسا به ... البته منشی و متصديان و(هستند 

  ).اما تأکيد پولس در اينجا بر ايشان نيست. آيند شمار می
 که بر امور اجرائی ينناظر: شوند مشايخ کليسا شامل دو گروه می

اين مشايخ . دهند که کالم خدا را تعليم می و معلمين دنکليسا نظارت دار
القدس و منش و   تجهيز روح واز خود کليسا بر مبنای دعوت خدا،
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پس از انتخاب، برای خدمت . شدند شان انتخاب می خدمت روحانی
  ).۵: ١؛ تيطس٢٨، ١٧: ٢٠؛ ٢٣: ١۴اعمال(شدند  اری میذدستگ

طايايی برای القدس ع روح. کليسای محلی نيازمند ناظر و معلم است
نظم  کليسای بی). ٢٨: ١٢قرنتيان١(بخشد  کمک و هدايت به کليسا می

بدون نظارت رهبران . شود  میها باعث اتالف زحمت، پول و فرصت
های مختلف کليسای محلی، هرج و مرج همه جا را  بر خدمتروحانی 
اداره . با اين حال، نظارت مستبدانه نيز پسنديده نيست. گيرد فرا می
با . ا با مديريت فروشگاه خواربار يا کارخانه توليدی فرق داردکليس

اينکه رعايت اصول تجاری و سازمانی مفيد در کليسا شايسته است، 
  .ولی کليسا محل تجاری نيست

رفتار مستبدانه برخی رهبران کليسا باعث رانده شدن مردم از کليسا 
رت بدون تعليم نظا. احترامی به کالم خدا است شده است که اين خود بی

 به ١١: ۴افسسيان(کند  کليسای محلی با کالم رشد می. ای ندارد نتيجه
اگر ايمانداران با کالم خدا تغذيه و تجهيز نشوند، ضعيف و ). بعد
  .کنند فايده شده و فقط مشکل ايجاد می بی

پولس به تيموتائوس گفت که اطمينان حاصل کند رهبران بر حسب 
کنند و برای اثبات نظرش به  دريافت مینوع خدمتشان حقوق کافی 

بهترين تفسير در اين ). ۴: ٢۵ تثنيه(قانونی از عهد عتيق اشاره کرد 
  . يافت١۴-٧: ٩ قرنتيان ١توان در  خصوص را می
زحمتکش، فرد "می از خداوندمان عيسی مسيح آورد سپس وی کال

د اين قول در آن زمان شايع بو). ٧: ١٠لوقا" (مستحق مزد خويش است
اگر شبان . کند ولی پولس کالم مسيح را قانون عهد عتيق مقايسه می

مردم وفادار است، کليسا نيز کليسا در موعظه کالم و هدايت و رهبری 
حرمت . "خت کند پرداوموظف است وفادار بوده و حقوق کافی به ا

" پرداخت سخاوتمندانه"توان  را می) ١٧: ۵اول تيموتائوس" (مضاعف
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مه        استفاده شده که عبارت است از کسی که زحمت کل(ترجمه کرد 
  .باشد حقوق بيشتر میدريافت و عزت  کشد و شايسته زياد می

 کليسا یبرنامه خدا اين است که احتياجات خادمينش توسط اعضا
تأمين شود؛ خداوند کليسائی را که به خدمتگزارانش وفادار است، 

بر آورده نشود نشانگر اگر احتياجات شبان کليسا . دهد برکت می
رسان است و نياز   خداوند روزی.وفايی و ضعف کليسا است بی

کند، اما خدا چنين کليسايی را از  خادمينش را به طريقی فراهم می
از . فرستد د يا خدمتگزارانش را به جای ديگر میساز برکت محروم می

با مجادله ). "٣: ٣(سوی ديگر شبان نبايد فقط برای پول خدمت کند 
. خواسته خدا نيست" جايی با حقوق بيشتر پيدا کردن"و يا " کليساها

شايسته نيست شبان نيازهای مالی خود را برای جلب حمايت کميته 
  .اش بگنجاند مالی در موعظه

 انضباط معموًال ).٢١-١٩: ۵ اول تيموتائوس( انضباط مشايخ -ب
 گناه و سرپيچی يا اصًال انضباطی وجود ندارد و. دو جنبه افراطی دارد

ين پا را از حد مسؤولاست يا    کليسا شدهیموجب تضعيف ايمان اعضا
گيرند، طوری که اصول روحانی کالم  فراتر گذاشته و بسيار سخت می

جهت مطالعه بيشتر در مورد انضباط در کليسا . گذارند را زير پا می
؛ ١۶-۶: ٣ تسالونيکيان٢؛ ١٨-١۵: ١٨ متی: يدياين آيات را مطالعه نما

؛ ١١-٩ يوحنا ٢؛ ١٨-١٧: ١۶ ؛ روميان٢۶-٢٣: ٢ تيموتائوس ٢
  .١١-۶: ٢ قرنتيان ٢؛ ۵ قرنتيان ١؛ ١٠: ٣ ؛ تيطس٣-١: ۶ غالطيان

به بحث در مورد ) ٢١-١٩: ۵ تيموتائوس ١(پولس در اين متن 
باعث تأسف است که گاهی اعضا . انضباط رهبران کليسا پرداخت

و بدتر از آن توبيخ رهبر روحانی است که   نياز به توبيخ دارندیکليسا
رهبران الگوی کليسا هستند و چنانچه بلغزند بر . است  مرتکب گناه شده

  .گذارد ديگران اثر بدی می
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هدف . هدف از انضباط و توبيخ کليسا، اصالح است نه انتقام
نه گريزاندن او از جماعت باشد،   میبرگرداندن خطاکار به راه راست

). ٣-١: ۶غالطيان(ی در کمال محبت و فروتنی رفتار کرد بايست. کليسا
 ١: ۶در غالطيان" صالح کردنا"در حقيقت مفهومی که از کلمه 

، انجام "جا انداختن استخوان شکسته"شود عبارت است از  استنباط می
  .طلبد چنين کاری حوصله و دقت زيادی می

 حقيقت ازاولين هشداری که پولس به تيموتائوس داد اين بود که 
شود اطمينان حاصل کند و برای اين  اتهامی که به کشيش وارد می

اين ). ١٩: ۵اول تيموتائوس(منظور از دو يا چند شاهد استفاده کند 
   آمده١: ١٣ قرنتيان ٢ و ١۶: ١٨ ؛ متی١۵: ١٩ اصل همچنين در تثنيه

  .توان در اينجا يافت  دو جانبه اين اصل را میکاربرد. است
شايعه . زنند بايد با شاهد آن را ثابت کنند که اتهامی مینخست، آنان 

  .و سوء ظن دليل کافی برای توبيخ نيست
دوم در صورت اتهام، شاهد بايد حاضر باشد؛ يعنی متهم اين حق را 

  .شاهد با متهم روبرو شوددارد در حضور 
يک شب عضو کليسايی موقع صرف شام در کليسا به من نزديک 

اين زن .  بود تا مرا متهم به خرابی کليسا کندشد و دنبال فرصتی 
وقتی شروع به . يک اساسی نداشت های زيادی شنيده بود که هيچ شايعه

صحبت کرد از دو نفری که نزديک ما ايستاده بودند خواهش کردم تا 
الزم نيست بگويم که او بالفاصله حرفش را . شاهد گفتگوی ما باشند

  .قطع کرد و از ما دور شد
تأسف است که کليساها از کالم خدا سرپيچی کرده و به باعث 
و خدمت زندگی . دهند ها گوش فرا می گوئی  و بيهودهها ، دروغشايعات

است و برخی حتی از   بسياری از شبانان از همين طريق تباه شده
اين شعاری " آنجا که دود است، آتش است. "اند  خدمت خود استعفا داده
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 کاربردی در کليسا نشانی است اما فه آتشمناسب برای داوطلبين حر
ش تاين شعار احتماًال به اين معنا است که زبان همچون زبانه آ. ندارد

  ).۶: ٣يعقوب(تواند زندگی را به نابودی کشاند  جهنم است و می
هشدار دوم پولس اين بود که تيموتائوس توبيخ را در حضور همه 

مسيح . ائی در کليسا نداردسياست پنهانی مقامات دولتی ج. انجام دهد
  ).٢٠: ١٨يوحنا" (ام به کسی مخفيانه چيزی نگفته: "فرمود

ی گناهکار است، بايد او را در حضور ساير رهبران مسؤولاگر 
بايد به او فرصت توبه داد و در . )٢٠: ۵اول تيموتائوس(توبيخ کرد 

و وقتی که بخشيده شد ) ١١-۶: ٢قرنتيان٢(صورت توبه او را بخشيد 
  .بايد موضوع حل و فصل شده را دوباره مطرح کردن

تيموتائوس را موظف  ،)٢١: ۵اول تيموتائوس(هشدار سوم پولس 
. کرد بدون توجه به احساسات شخصی دستورات کالم را اجرا کند می

بايد وظيفه خود را بدون تعصب يا تبعيض در مقابل گناهکار به انجام 
ديگری ندارند؛ همه نزد خدا و اعضای کليسا هيچ برتری بر . رساند می

کالم خدا مقام يکسان دارند؛ تعصب يا تبعيض به وخامت اوضاع 
  .افزايد می

 تنها ).٢۵-٢٢: ۵اول تيموتائوس( انتخاب و دستگذاری مشايخ -ج
کليسا برای انتخاب ). ٢۴: ١اعمال(خدا از قلب همه با خبر است 

يت از مسؤول سپردن. ين نيازمند حکمت و هدايت روحانی استمسؤول
گناه . روی عجله به ايماندار جديد يا عضو جديد کليسا خطرناک است

توانند گناهان خود را پنهان  ای می برخی از مردم آشکار است، اما عده
روز داوری حقيقت در  آن در امان نخواهند بود و بکنند گرچه از عواق

 هرچند نيکوکاری ).٢۴: ۵اول تيموتائوس(آشکار خواهد شد 
اعمال خوب ايشان  ن متعهد برای جلب توجه مردم نيست اماااندارايم

  ).٢۵: ۵(بر همگان آشکار است 
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به عبارت ديگر کليسا بايد با دقت زندگی رهبران احتمالی آينده را 
.  جدی وجود نداردای تحت نظر داشته باشد تا اطمينان حاصل کند مسئله

 شده و آن را تأييد  گناهکار در گناه ايشان شريکبا دستگذاری مشايخ
به يک گناهکار، مهر تأييدی به اعمال " خدا با تو باشد"گفتار . کنيم می

چقدر بيشتر مقصر خواهيم بود اگر ). ١١-١٠يوحنا٢(پليد اوست 
  .ای ندارد ايمانداری را دستگذاری کنيم که زندگی خداپسندانه

از هيچ شبان يا عضو کليسايی کامل نيست، اما نبايد دليل شود که 
رهبری کليسا موجب صعود . دست بکشيمتالش برای دستيابی به کمال 
در سايه رهبری الهی است که برکت . گردد يا سقوط خدمت روحانی می

اين همان چيزی است که به آن . گردد و رحمت خدا شامل حال ما می
  .نيازمنديم



  فصل ششم

  دستورات مافوق  
  ۶اول تيموتائوس

  
پولس به تيموتائوس در خدمت به اين فصل به ادامه نصايح 

پولس از واژه نظامی . پردازد مختلف ايمانداران در کليسا میهای  گروه
تو را مکلف "؛ )١٢: ۶" (جنگببرای خدا خوب : "کند استفاده می

 استفاده ٣: ١اين همان واژه نظامی است که در (؛ )١٣: ۶" (سازم می
را ای تيموتائوس آنچه "؛ )١٧: ۶" (به آنان که ثروتی دارند بگو). "شد

به عبارت ديگر، ممکن ). ٢٠: ۶" (کنکه به تو امانت سپرده شده حفظ 
) فرمانده ارشد(يد پولس ژنرالی بود که دستوراتی را از خدا ياست بگو

  .داد به تيموتائوس می
خواست تا در  میيرا سانکی آ، سراينده کليسايشمودی از . لا. ید

استفاده " سرباز مسيحبه پيش ای "د شان از سرو های بشارتی فعاليت
ديد اصًال به يگان ارتشی شباهتی  او فکر کرد کليسايی که می. نکند
طور   اگر متوسط مردان نظامی طرف ما در جنگ جهانی دوم آن.ردندا

که مسيحيان مطيع فرمان خدا هستند، از دستورات افسر مافوق اطاعت 
 از ،سروداين شد به جای پيشنهاد . کردند ما جنگ را باخته بوديم می

  .استفاده شود" سرباز مسيحی گوش به فرمان"
 با چهار گروه را در کليسا به تيموتائوس تعليم داد پولس نحوه رفتار

  .اش اراده خدا را پيشه خود سازد و به او آموخت چگونه در زندگی
  

  )٢-١: ۶ تيموتائوس ١( غالمان مسيحی -١
 نيمی از جمعيت امپراطوری ند کها ه تخمين زداز مورخينبرخی 

کرده و با  بسياری از ايشان تحصيل. دادند روم را بردگان تشکيل می
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فرهنگ بودند، اما از نظر قانونی حتی اشخاص عادی هم تلقی 
پيام نجات انجيل و آزادی در مسيح مورد توجه بردگان قرار . شدند نمی

فرصت پيدا ها  هرگاه برده. گرفت و بسياری از ايشان ايمان آوردند
رفتند، زيرا در آنجا برده بودن عار نبود  کردند به کليسا می می

  ).٢٨: ٣غالطيان(
 برخی بردگان از آزادی جديدشان در اما مشکلی وجود داشت،

ايشان . کردند کردند و از اربابشان سرپيچی می مسيح سوء استفاده می
شان را  عیشان در مسيح، موقعيت اجتما الزم بود بدانند آزادی روحانی

با اين حال، جماعت کليسا آنها را با محبت و احترام . دهد تغيير نمی
  .پذيرفتند می

 هيچ ).١: ۶ تيموتائوس ١( بردگانی با اربابان غير مسيحی -الف
دهد بلکه با  خود قرار نمی" تحت سلطه"اش را  ارباب مسيحی برده

تمرد ). ١۶، فليمون١: ۴کولسيان(کند  عشق و احترام با او رفتار می
" نام خدا. "حرمتی به انجيل است ای عليه ارباب غير مسيحی، بی برده

و به همين دليل ) ٢۴: ٢روميان(گيرد  و تعاليمش مورد اهانت قرار می
دهندگان اوليه از موعظه عليه عمل شنيع  است که پولس و بشارت

صورت کليسا به عنوان گروه  کردند، در غير اين داری امتناع می برده
 و در ردشد که سعی در بهم زدن نظم اجتماعی دا نظامی شناخته می

  .زد ای صدمه می نهايت به پيشرفت انجيل به طور قابل مالحظه
 خطری که در ).٢: ۶اول تيموتائوس(بردگان با اربابان مسيحی  -ب

شود اين است که برده مسيحی از اربابش به اين علت  اينجا احساس می
شايد برده بگويد که . هستند، سوء استفاده کنديافته  که هر دو نجات

تواند  ما با هم برابر هستيم و او نمی"يا " ارباب من، برادر من است"
اين نگرش باعث ايجاد مشکالتی در خانه و کليسا ". به من دستور بدهد

  .شود می
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پولس با سه دليل روشن کرد که چرا بردگان مسيحی بايد به ارباب 
روشنترين . ذاشته و از ايشان سوء استفاده نکنندشان احترام گ مسيحی
). ايمان داشتن= وفادار(اين است که اربابشان مسيحی است دليل 

تواند از ايماندار ديگر سوء استفاده کند؟ دوم اينکه  چگونه ايمانداری می
کند و يا به دنبال  عشق طغيان نمی. اربابشان مورد محبت مسيح است

 و باالخره، ارباب و برده هر .يت نيستلمسؤوفرصتی برای فرار از 
). شود  آنها اطالق میبه هر دِو" مشارک("برند  دو از اطاعت بهره می

کنند، هر دو  وقتی مسيحيان يکديگر را مطابق خواست خدا خدمت می
  .شوند مند می از رحمت خدا بهره

مشاوره زن جوانی را به ياد دارم که از کارش استعفا داده بود تا در 
پس از يک ماه کار در آنجا . شغول به کار شودم سازمان مسيحی يک

کردم کار در  فکر می: "گفت او می. بود  کامًال سرخورده و نااميد شده
 آنجا مثل بهشت روی زمن خواهد بود، اما جز مشکالت چيز ديگری

کردی ات کار  قدر که برای رئيس مسيحی آيا همان: "پرسيدم". نبود
اش  جوابش را از روی چهره، "م کار می کردی؟ای رئيس ديگرت هبر

تر کار کند و به رئيساش  خواندم، به او توصيه کردم که سعی کند سخت
که کمتر از آنچه که د ش او در مسيح باعث نمینجات . احترام بگذارد
آن دختر جوان به نصايح من عمل کرد و مشکالتش رفع . بايد کار کند

  .شد
  

  )١٠-٣: ۶ ئوستيموتا ١( معلمين کاذب -٢
مورد معلمين دروغين آغاز کرد پولس اين نامه را باهشدارهايی در

: ۴( رد کرد  نيزو حتی برخی از تعاليم خطرناکشان را)  به بعد٣: ١(
رهبران روحانی کليسای محلی بايد پيوسته بر تعليمات ).  به بعد١

 رندعمل آو بهند تا از ورود تعاليم دروغين به کليسا ممانعت ننظارت ک
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 معلم مدرسه شناسم که متوجه شد شبانی را می). ٣٢-٢٨: ٢٠اعمال(
  .کند يکشنبه به جای تعليم کالم، روياهای خود را تعريف می

 ۵-٣: ۶اول تيموتائوس( خصوصيات اين معلمين دروغين -الف
تعليمات صحيح و کامل "امتناع از پذيرش   اولين ويژگی ايشان).الف

اين تعاليم ). ٣: ۶(است " ل خداپسندانهخداوند ما عيسی مسيح و اصو
اشعيا سخن . دهد الهی بوده و اصول زندگی خداپسندانه را ترويج می

مردم موافق کالم و  ":سنجيد هر معلمی را مطابق کالم خدا می
" گويند و کالمشان عاری از نور حقيقت است دستورات خدا سخن نمی

] سالم[عاليم صحيح ت"بسيار مهم است که کليسا به ). ٢٠: ٨ اشعيا(
  ).١٣: ١تيموتائوس٢" (پايبند باشد

معلم کاذب به جای رفتار . ويژگی دوم، نگرش خود معلم است
البته دليلی برای غرورشان وجود . متواضعانه، بسيار مغرور است

  ).٧: ١، ۴: ۶اول تيموتائوس (بهره هستند  از دانش بیآنهاندارد، 
کند،  د و مطابق آن عمل میکن ايمانداری که کالم خدا را درک می

شود  دلش از شور و شوق لبريز و سرش از باد غرور تهی می
 شود معلم باعث می" نگرش متکبرانه). "٢٠-١: ٩، دانيال٣٢: ٢۴لوقا(

به ). ٣: ۶اول تيموتائوس(در مسائل کوچک کالم بحث و مشاجره کند 
خود را  با سؤاالت بيهوده روح ،جای تغذيه از کالم عالی و کامل مسيح

حسادت، نزاع، ناسزا، "تعاليم غير روحانی حاصل چنين . کند بيمار می
 ).۵ تا ۴: ۶(است " انی و جر و بحث دائمیتوهين، بدگم
، در حاليکه )۵: ۶(کند  هايی مردم را از حقيقت دور می چنين بحث
کنند مشاجرات  فکر می! اند کنند که به حقيقت دست يافته ايشان فکر می

در جلسات و تبادل عقايدشان که جهالتی بيش نيست باعث هفتگی آنها 
گيرد و  شود، حال آنکه اصالحی صورت نمی شان می رشد روحانی

  .شود موجب انحطاط اخالق می
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 اين معلمين کاذب ).١٠ -۵: ۶ تيموتائوس ١(شان   انگيزه تعاليم-ب
ترجمه " (ای برای کسب ثروت است دين وسيله"کردند  تصور می

بوده و مفهوم زندگی " حرفه"به معنی ) ۶: ۵(در اينجا " ندي). "لفظی
اين معلمين از . گيرد در بر نمیالقدس را  خداپسندانه با قدرت روح

. کردند ای برای کسب پول استفاده می شان به عنوان وسيله حرفه دينی
کردند بلکه صرفًا تجارت  ايشان از روی راستی و حقيقت خدمت نمی

پولس همواره مراقب بود که از خدمتش . ه بودندمذهبی به راه انداخت
در حقيقت، يک بار کمک مالی . برای کسب منافع مادی استفاده نکند

پذيرفت تا کسی او را به حرص و طمع متهم نکند کليسای قرنتس را ن
اش برای جلب حمايت مالی   او هرگز از موعظه).١٩-١۵: ٩قرنتيان١(

آور است که باجگيران  حزن). ۵ :٢تسالونيکيان١(مردم استفاده نکرد 
 وعده کمک به دينی مردم ساده لوح را طعمه خود قرار داده و با

  .برند  پولشان را به يغما می،ايشان
برای آگاهی تيموتائوس و ما از خطرات حرص و طمع، پولس 

  :کند چهار حقيقت را روشن می
کلمه خشنودی ). ۶: ۶اول تيموتائوس(آورد   ثروت رضايت نمی-١
رضايت درونی که آرامش ما را عليرغم شرايط "بارت است از ع

. همين لغت نيز بعدًا استفاده کردپولس از ". کند بيرون حفظ می
). ١١: ۴فيليپيان" (ه دارم، راضی و قانع باشمچام به آن آموخته"

. آورد  ماديات شادی نمی؛رضايت حقيقی نتيجه قلبی پاک و خالص است
ی آرامش و اطمينان تکيه کند، هرگز هرکه به چيزهای مادی برا

خشنود نخواهد بود، زيرا ماديات جذبه و کشش خود را از دست 
آورند   که به روانپزشکان روی میروتمندان هستند بيشتر اين ث.دهند می

  .نه فقرا، افتند و به فکر خودکشی می
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 دوست دارم اين آيه را ).٧: ۶اول تيموتائوس( ثروت دوام ندارد -٢
ا خود چيزی به اين دنيا نياورديم، زيرا ما ب"ترجمه کنم اينطور 

هنگام مرگ روح ). ٢١: ١ايوب" (توانيم چيزی از اين دنيا ببريم نمی
انسان وقتی به . تواند چيزی با خود ببرد شود و روح نمی از بدن جدا می

هرچه . اين دنيا آمد، برهنه بود و برهنه نيز از اين دنيا خواهد رفت
و ی خيريه ها ايم نصيب دولت، وارثين و شايد سازمان هثروت اندوخت

چقدر با خودش "ماند،  جواب نمی ال هرگز بیواين س. شود کليسا می
  !هيچ" برد؟
: ۶اول تيموتائوس(شود   نيازهای اساسی ما به آسانی تأمين می-٣
با . است) پوشاک و خانه(احتياجات اساسی ما شامل غذا و پوشش ). ٨

 از دست  برای حفظ ساير امور رامان ا، توانايیاز دست دادن آنه
ميرد،  پرست تا لحظه آخر که دارد از گرسنگی می پول. دهيم می

عضو (کری ِئيکو ياد داستانی افتادم؛. شمارد همچنان پولش را می
 همسايه جديدش را نگاه )انجمن مذهبی دوستان به تأسيس جرج فاکس

و وسائل تفننی که ثروتمندان کرد که مشغول آوردن اسباب و اثاثيه  می
اگر يک : "اش رفت و به او گفت او پيش همسايه. کنند، بود جمع می

چطور من به تو خواهم گفت که . وقت چيزی خواستی، پيش من بيا
  ".ت ادامه دهیا بدون آن به زندگی

هنری ديويد توريو مؤلف معروف قرن هجدهم به ما يادآوری کرد 
تواند بدون  ن بستگی دارد که چقدر میکه ثروتمند بودن فرد به اي
  .چيزهايی که ندارد، زندگی کند

ی اقتصادی که دنيا با آن روبرو است برای ها احتماًال خدا از بحران
 ما قيمت چيزها را بسياری از. کند زيستی استفاده می  تشويق به ساده

که ايم  قدر جذب تجمالت شده آن". دانيم دانيم اما ارزش چيزها را نمی می
  .ايم اصول زندگی را فراموش کرده



 ٩١دستورات مافوق 

 91

آنان  ".)١٠-٩: ۶اول تيموتائوس(انجامد   پول دوستی به گناه می-۴
اين عبارت کسانی را . تری است ترجمه صحيح" که ثروتمند خواهند شد

کند که برای خشنودی و رضايت بيشتر به دنبال  توصيف می
را به اسارت اما ثروت دامی بيش نيست؛ فرد . روند اندوزی می ثروت
به جای رضايت و خشنودی بيشتر، . ربايد کشد و آزادی را از او می می

ثروت زياد به جای سالمتی . حرص، سيری ندارد. شود طمع بيشتر می
پولس نتيجه ثروت . آورد زند و زحمت به بار می و حمايت، صدمه می

فرد را به ... تمايالت مضر :اندوزی را صريحًا چنين توصيف کرد
اين تصوير کسی را ترسيم . )٩: ۶(کشاند  تباهی و نابودی میسوی 
دوست به ثروتش اعتماد  آدم پول! کند که در حال غرق شدن است می

کرد و بيشتر و بيشتر به دنبال آن دويد، اما هنگام سختی او را نجات 
  .نداد و او هالک شد

اندوزی عمل  استفاده از مذهب به عنوان پوششی برای مال
خدا مستحق دريافت دستمزد خود هستند زحمتکشان . استخطرناکی 

انگيزه خادم خدا نبايد پول باشد؛ يعنی نبايد مانند ). ١٨-١٧: ۵(
نبايد بپرسيم ). ١۴-١١: ١٠يوحنا(مزدوران فقط برای پول کار کند 

  ".توانم ببخشم چقدر می"بلکه بايد بگوييم " چقدر به نفعم است"
  

 )٢١-٢٠، ١۶-١١: ۶ تيموتائوس ١( شبان -٣
کرد، بايد  که به احتياجات مردم رسيدگی می تيموتائوس در حالی

، يکی از )١۶: ۴" ( باش...مراقب دقت  به. "بود میمراقب خودش هم 
تناقض بين تيموتائوس و ) ١١: ۶" (تو اما"عبارت . نصايح پولس بود

ما آنها به اين دنيا دلبستگی داشتند، ا.  دهد معلمين دروغين را نشان می
: ٣٣تثنيه(  هممچنين به موسیاين لقب ويژه. بود" مرد خدا"تيموتائوس 

و داود ) ١٨: ١٧پادشاهان١(، ايليا )۶: ٩سموئيل١(، سموئيل )١
  .تيموتائوس در جمع خوبی بود. داده شد) ٢۴: ١٢نحميا(
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 که در صورت پيروی از کردچهار سفارش پولس به تيموتائوس 
 يعنی شد و شهادتی بر لقبش مين می تضاش آنها موفقيت خدمت روحانی

  :بود" مرد خدا"
گاهی گريختن نشان  ). الف١١: ۶اول تيموتائوس(بگريز  -الف

شود مردی همچون من از  آيا می: "نحميا پرسيد. ترس و بزدلی است
اما زمانی گريز نشانه حکمت و ). ١١: ۶نحميا" (خطر فرار کند؟

: ٣٩پيدايش( گريخت يوسف از زن اربابش. راهی برای پيروزی است
و داود از دست پادشاه شائول که سعی در کشتن وی داشت، فرار ) ١٢

که پولس در اينجا از آن " گريختن"کلمه ). ١٠: ١٩سموئيل١(کرد 
 گيری  ، بلکه منظور کنارهدهد استفاده کرد مفهوم لفظی دويدن را نمی

فارش بازتاب اين س. باشد تيموتائوس از اعمال زشت معلمين کاذب می
  ". کناز اينگونه اشخاص دوری:"بينيد   می۵: ۶را در 

زمانی است که خدمتگزار . هميشه وحدت خوب و جدايی بد نيست
بايد در برابر اصول غلط و آيين شيطانی موضع مستحکمی اتخاذ کند و 

با اين حال بايستی يقين حاصل کند که جدايی او . از آنها دوری گزيند
الم باشد نه از روی تعصب شخصی و از معلمين کاذب مطابق ک

  .داری جانب
 یی بدون رشدي جدا).ب١١: ۶اول تيموتائوس( پيشه خود ساز -ب

ی روح را در خود ها بايستی فيض. انجامد مثبت و سازنده به انزوا می
تقويت کنيم در غير اينصورت تنها به عنوان کسی که مخالف اصول 

. ايم  خود رشد ندادهی روح را درها غلط است شناخته شده و فيض
  ".صداقت شخصی"يعنی " درستکاری"

نخستين ويژگی به ". پرهيزگاری عملی"يعنی " خداپسندانه"
  .شود شخصيت و دومين ويژگی به عمل مربوط می
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گفته شده قابليت . ترجمه شود" وفاداری"بهتر است که " ايمان"
  .اعتماد، بزرگترين توانايی است

ت که به خاطر ديگری از حق خود ای اس محبت فداکارانه" عشق"
  .بخشد ستاند بلکه می عشق نمی. گذرد می

اين . به معنی تحمل و پايداری در شرايط دشوار است" صبر"
  .گيرد خيالی بلکه شجاعانه انجام می انتظار نه از روی بی

" قدرت تحت کنترل"دليل بر ضعف نيست، بلکه " نرم خويی"
" لطافت"شايد . استبداد استبردباری شجاعانه بدون نرمی، . است

  .بهترين تعريف باشد
دست "اين فعل به معنی  ).١۶-١٢: ۶اول تيموتائوس( بجنگ -ج

رنج و "ای است که از آن واژه  اين کلمه. باشد می" نکشيدن از مبارزه
آيد که برای ورزشکاران و سربازان  به دست می" مشقت کشيدن
کشد و  کند که رنج می میاين کلمه فردی را توصيف . شود استفاده می
پولس .  جايزه را ببرد يا در نبرد پيروز شودکند تا اش را می تمام سعی

ام را به خوبی به پايان  من مبارزه زندگی"در اواخر عمرش نوشت 
  ).٧: ۴ تيموتائوس ٢" (رساندم

بين ايمانداران نيست، بلکه به انسان خداشناس با " جنگ"منظور 
او برای دفاع از . است، اشاره دارد کردهدشمنی که او را محاصره 

). ٢٠: ۶(جنگد  ايمان حقيقی که به امانت به کليسا سپرده شده، می
 الزم است ابزاری برای عتيق مسيحيان امروز همچون نحميا در عهد

گر داشته باشند يبنا در يک دست و شمشيری برای جنگ در دست د
وقت زيادی صرف آور است که برخی مسيحيان  حزن). ١٧: ۴نحميا(

.  و وقتی برای انجام کارشان و بنای کليسا ندارندکنند نبرد با دشمن می
از سوی ديگر، اگر ما موضع مستحکمی در برابر مخالفين اتخاذ 

  .دهيم ايم از دست می نکنيم، هر آنچه را که بنا کرده
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اميد بزرگی " حيات ابدی"کند؟  چه عاملی ما را به نبرد تشويق می
خدا . رهاند ايمان راسخ به اين وعده ما را از نااميدی می. ستبرای ما ا

ما در حضور عموم . ما را خوانده است و اين تضمين پيروزی ما است
ايم و ديگران در کليسا دوش به دوش  به ايمانمان به مسيح اعتراف کرده

  .جنگند ما در اين نبرد می
ا شهادت عامل ديگر تشويق در نبرد، عيسی مسيح است که برای م

و ) ۶: ١٣(شهادت داد " پنطيوس پيالطوس"مسيح در برابر . دهد می
دانست خدا با او و محافظ  او می. در برابر دشمن انعطاف نشان نداد
اين خداوند است که به همه چيز . اوست و از مردگان برخواهد خاست

پس الزم نيست از . و مراقب ماست) ترجمه لفظی(بخشد  زندگی می
 تا از داشت شايد ترس ذاتی تيموتائوس او را وا می. يمچيزی بهراس

کرد اين بود که اعتراف  اما تنها کاری که بايد می. نبرد شانه خالی کند
  ).۶: ١٣(باکانه مسيح را به خاطر آورد و به او توکل کند  بی

" سازم من تو را مکلف می"پولس به تيموتائوس دستور نظامی داد، 
وس وظيفه داشت اين حکم را حفظ کرده و از  تيموتائ).٣: ١، ١٣آيه(

 و او بايد گزارش  چرا؟ چون روزی فرمانده خواهد آمد،آن اطاعت کند
بدون عيب و "تنها از طريق اجرای اوامر او ! دهدبعملکردش را 

  ).١۶: ۴(توانست آماده باشد  می" نقص
ظهور پرجالل و "، )١۴: ۶" (ظهور"يونانی ترجمه شده کلمه 

ها  در زمان پولس، اين کلمه را در افسانه. دهد معنی می" شکوهمندانه
فرد گرفتار را نجات  که شد  استفاده میالنوعی برای توصيف رب

 ظهور عيسی مسيح را پس از ،پولس با استفاده از اين لغت. داد می
) آخر زمان(و بازگشتش ) ١٠: ١تيموتائوس٢(رستاخيزش از قبر 

زمان بازگشت مسيح را . ندک توصيف می) ٨، ١: ۴تيموتائوس٢(
اول ( خواهد فرستاد "زمان معين"دانيم، اما خدا او را در  نمی
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وظيفه ما اين  است که هر روز به او وفادار باشيم ). ١۵: ۶تيموتائوس
  ).٢٨: ٢يوحنا١(و به فرامين او عمل کنيم 

 خدا است، خدا و پدر سرور ما عيسی ١۶: ۶اول تيموتائوسفاعل 
فرمانروا است، گرچه ممکن است ديگران چنين  خدا تنها .مسيح

را " قدرت " مفهوم)١۵: ۶" (فرمانروای مطلق. "عنوانی داشته باشند
کنند که صاحب  پادشاهان و حکمرانان اين دنيا فکر شايد . کند افاده می

  ).٢مزمور(قدرت و اختيارند، حال آنکه خدا بر همه چيز مسلط است 
ما ) ١۵: ۶اول تيموتائوس" (رانسرور سرو"و " پادشاه پادشاهان"

اما اينجا اين ). ١۶: ١٩؛ ١۴: ١٧مکاشفه(اندازد  را به ياد مسيح می
البته مسيح تجلی خدای پدر است، . شود عنوان به خدای پدر اطالق می

  . باشد نيزتواند مدعی اين عنوان پس می
بشر ". ابدی و جاودانی"يعنی ) ١۶: ۶اول تيموتائوس" (پذيرا نافن"
جاودانگی جزء . م به مرگ است اما خدا ابدی و جاودانی استمحکو

مرگ ). ١٧: ١(او غيرفانی ، ناديدنی و عالم کل است . ذات خدا است
بخش است و  و نابودی بر خدا تسلط ندارد؛ او خود حيات و حيات

ی ها ايمانداران در بدندر اين دنيا . شود دستخوش تغيير و فساد نمی
مسيح بازگشت کند ما در جاودانگی مسيح شريک فانی هستند، اما وقتی 

  ).۵٨-۵٠: ١۵ قرنتيان ١(خواهيم شد 
به خاطر داشته باشيد که پولس همه اين حقايق را درباره خدا به 

. کند و تسليم نشود" جنگ"تيموتائوس توضيح داد تا او را تشويق کند 
  و دليل ندارد؛الزم نيست از زندگی بهراسيم چون حاکم مطلق خداست

  .از مرگ هراسان شويم چون در جاودانگی با خدا شريک هستيم
خدا را مردمش کرد، شهری که  تيموتائوس در افسس زندگی می

. اما خداوند با نور پرجالل خود در ميان ما ساکن شد. ندشناخت نمی
: ٢۴خروج" (های فروزان آتش بود حضور پرجالل خدا همچون شعله"
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 آراسته و خويشتن را با نور تو خود را با عزت و جالل ").١٧
توصيف يوحنا از بهشت تأکيدی است ). ٢: ١٠۴مزمور" (ای پوشانده

، ١١: ٢١ مکاشفه(بخشد  بر جالل و شکوه خدا که روشنايی به شهر می
 خداوند از). ٧-۵: ١(البته نور، نشان تقدس است ). ٢۵: ٢٢، ٢۴-٢٣

  .باشد گناه مبرا است و جالل و شکوه او در تقدسش می
تنها از . ممکن نيستبرای انسان گناهکار تقرب به خدای مقدس 

يعقوب . يابيم طريق عيسی مسيح است که ما به حضور خدا راه می
و خدا به موسی ) ٣٠: ٣٢ پيدايش(حضور خدا را روی زمين ديد 
). ٢٣-١٨: ٣٣خروج(اللش را ببيند اجازه داد تا کمی از شکوه و ج

 اين عبارت به ديدن ذات ).١٨: ١ وحناي(است   کسی هرگز خدا را نديده
ما تنها تجلی ذات خدا را . اش اشاره دارد خدا يعنی به ماهيت روحانی

  ).مثًال در شخص عيسی مسيح(بينيم  می
چرا پولس بر وجود خدا و شکوه و جاللش تأکيد داشت؟ احتماًال به 

که در زمان امپراطوری " پرستش امپراطور"عنوان هشداری عليه 
سرور و خدای خود خطاب شايع بود که سزار را . ود داشتروم وج

تنها خدا .  خدای ماست وگفتند که مسيح سرور البته مسيحيان می! کنند
اگر ). ب١۶: ۶اول تيموتائوس(صاحب قدرت و عزت ابدی است 

خواست که در راه خدا خوب بجنگد، بايد عيسی مسيح را  میتيموتائوس 
پرستش و اطاعت کامل است، به عنوان تنها کسی که شايسته 

  .پذيرفت می
 خدا حقيقت را به پولس ).٢١-٢٠: ۶اول تيموتائوس( وفادار باش -د

اين  .ولس آن را به تيموتائوس سپرده بودو پ) ١١: ١(به امانت داده بود 
يت تيموتائوس بود که از اين امانت محافظت کرده و آن را در مسؤول

ی بعد بسپارند ها يز آن را به نسلاختيار ديگران قرار دهد تا ايشان ن
 انتشار اين روش خدا برای حفاظت از حقيقت و). ٢: ٢تيموتائوس٢(
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ما خدمتگزاران اصول ايمان هستيم و خداوند از ما انتظار . باشد آن می
  .دارد تا در انتشار خبر خوش نجات وفادار باشيم

به معنی تکنولوژی ) ٢٠: ۶اول تيموتائوس( در “معرفت”کلمه 
پولس در . ترجمه بهتری است" دانش دروغين"صر حاضر نيست؛ ع

. شدند میستيک ناميده گنوايمان اشاره کرد که  اينجا به تعاليم گروهی بی
. ای هستند دارای دانش روحانی ويژهاست که  کردند  اين گروه ادعا می

 گنوستيکینيازی نيست به بحث تفصيلی در مورد ادعاهای تعاليم 
. اين گروه نوشته شد  پولس به کولسيان برای مقابله بانامه. بپردازيم

کردند از دانش روحانی عالی به واسطه روياها و ساير  ايشان ادعا می
گفتند که به حقايق مرموزی در مورد  همچنين می. برخوردارندتجارب 

دادند  ايشان تعليم می. اند ها دست يافته  نامه عتيق به ويژه شجره عهد
ی زيادی صورت گرفت و عيسی ها ا خدا از طريق فيضانسان بارتباط 

  . بودها مسيح تنها يکی از بزرگترين اين فيض
ند که ترکيب عجيبی بود از  در حقيقت اصلی داشتها ستيکگنو

همچون . مسيحيت، زهدگرايی شرقی، فلسفه يونان و شريعت يهود
 که امروزه شاهد آنها هستيم، اين اصل مذاهب هندويیبسياری از 

اما پولس همه تعاليم ايشان را در يک . داشت" يزی برای همهچ"
ترجمه ". سخنان باطل، بيهوده و ضد خدا"عبارت خالصه کرد، 

ترکيبی از عقايد ضد و نقيض غير "فيليپس از اصل عبارت است از 
  ."الهی

کرد؟ زيرا برخی از  چرا تيموتائوس بايد از اين تعاليم اجتناب می
" ايمانشان را از دست داده بودند"های بيهوده  ايشان در اثر همين بحث

اعمال غلط نيز باعث بلکه ) ١٠: ۶(های منفی  نه فقط انگيزه). ١٢: ۶(
 آهسته و پنهانی وارد قلب و ها اين دروغ. شود از دست رفتن ايمان می

  .کنند شوند و او را از حقيقت دور می ذهن فرد می
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 )١٩-١٧: ۶تيموتائوس ١( ثروتمندان -۴
 نوشته بود، اما او به  مطالبیپرستی لس در مورد خطرات پولپو

شايد فکر کنيم که اين حکم به ما . دهد ای می تيموتائوس دستور ويژه
طور  شود و فقط مختص ثروتمندان است، حال آنکه اين مربوط نمی

ای است که يقينًا  عالوه بر اين، سبک زندگی امروزی ما به گونه. نيست
  !آمديم به حساب می" ثروتمند"موتائوس از نظر کليسای تي

 اگر ثروت باعث ).الف١٧: ۶اول تيموتائوس( فروتن باشيد -الف
اما خدا را . "اش ندارد شود، فرد درک درستی از دارايی خودخواهی می

به خاطر داشته باش، زيرا او توانايی ثروتمند شدن را به شما هميشه 
. يستيم بلکه خدمتگزاريمما مالک چيزی ن). ١٨: ٨ تثنيه" (بخشد می

های مادی  دارايی. ثروت ما به خاطر نيکی خدا است نه شايستگی ما
  !بايد فرد را فروتن نموده و باعث اکرام و جالل خدا شود، نه خودش

و در دنيای ) ١٧: ۶اول تيموتائوس(امکان اينکه در اين دنيا غنی 
و در دنيای ) ١٧: ۶اول تيموتائوس(ديگر فقير باشيم يا در اين دنيا فقير 

: ١۶لوقا(  مسيح در مورد هر دو سخن گفت.ديگر غنی باشيم، هست
اگر ايماندار آنچه را که دارد برای تکريم و تمجيد خدا ). ٣١-١٩

تواند هم در اين دنيا و هم در آن دنيا ثروتمند باشد  استفاده کند، می
واند ت در حقيقت کسی که در اين دنيا فقير است می). ٣۴-١٩: ۶متی(

 اندک خود برای جالل بخشيدن به خدا استفاده کند و  حتی از دارايی
  .پاداش عظيم آن را در دنيای ديگر بگيرد

 ).ب١٧: ۶اول تيموتائوس(ثروت به نه و  اعتماد به خدا -ب
فکر کرد که ) ٢١-١٣: ١٢ لوقا( در مثال مسيح ثروتمندکشاورز 

قع خالف آن صادق آورد، حال آنکه در وا ثروت برای او امنيت می
. ارزش و دوام ثروت متغير است. او واقعًا به خدا توکل نداشت. بود

، ممکن است از ارزش دزد ممکن است مالتان را ببرد
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ی شما کاسته شود و يا ممکن است با گذشت زمان خانه ها یگذار سرمايه
بخشد، بايستی  اگر خدا به ما ثروتی می. و ماشين خود را از دست بدهيد

  .و اطمينان کنيم، اطمينان به بخشاينده ثروت نه به خود ثروتبه ا
 کلمه لذت ، بله).ج١٧: ۶اول تيموتائوس( لذت از مواهب خدا -ج

در حقيقت يکی از موضوعات ! مقدس وجود دارد بردن در کتاب
ات لذت ببر، زيرا  های زندگی از موهبت: "تکراری کتاب جامعه است

-٧: ٩؛ ٢٠-١٨: ۵؛ ٢٢، ١۵-١٢ :٣؛ ٢۴: ٢" (سرانجام خواهی مرد
 لذت بردن گناه نيست؛ خدا  زندگیهای  از موهبت). ١٠-٩: ١١؛ ١٠

ها را بخشيده تا از آنها لذت برده و او را تمجيد و تکريم  اين موهبت
  .کنيم
: ۶اول تيموتائوس(های الهی در کارهای نيک   استفاده از موهبت-د
 برسانيم؛ آن را با ديگران  بايد از ثروت خود نفعی به ديگران).١٩-١٨

 نيکوکاری .يمنمايقسمت کنيم و برای انجام کارهای نيک از آن استفاده 
: ١۶لوقا(شود  به غنای روح افزوده و باعث برکت و رزق بيشتر می

اول " (با انجام اعمال نيک به زندگی جاويد دست يابند). "١٣-١
زندگی ". اند به اين معنی نيست که نجات نيافته) ١٩: ۶تيموتائوس

ثروت . کند ، مفهوم جمله را کامًال روشن می"واقعی را به دست آورند
شود، اما ثروت  باعث اسارت فرد در دنيای غير واقعی لذت سطحی می

زندگی واقعی به فرد بخشيده و آن را طوالنی و پرثمر " اراده خدا"با 
  .کند می

 به ، صرفًا خطاب"فيض خدا بر شما باد"جمله پايانی پولس 
 تيموتائوس نوشته نشده است، بلکه روی سخنش با تمام کليسا است

تيموتائوس در مقام رهبر کليسا موظف بود به ). ضمير جمع است(
 کليسا نيز از اين یسخن پولس توجه خاص مبذول دارد، اما اعضا
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يت معاف نبودند و موظف بودند از آن اطاعت کنند و همينطور مسؤول
  .به اطاعت از آن هستيمما در عصر حاضر موظف 



  رئوس مطالب تيطس
  

  ).٨: ٣(مسيحيان بايد در اعمال نيکو نمونه باشند : موضوع
  

   فصل اول- سازمان کليسا-١
  )۴-١: ١( کالم خدا را موعظه کن -١
  )٩-۵: ١(اری کن ذ رهبران شايسته را دستگ-٢
  )١۶-١٠: ١( دهان معلمين دروغين را ببند -٣
  

  دوم و سوم فصل - وظايف مسيحی-٢
  )الف۴-١: ٢ ( مقدسين مسن-١
  )٨ -ب۴: ٢( مقدسين جوان -٢
  )١۵-٩: ٢( مسيحيان برده -٣
  )٨-١: ٣( شهروند در مقام مسيحيان -۴
  )١١-٩: ٣(آفرين   افراد مشکل-۵
  )١۵-١٢: ٣( خاتمه -۶





  فصل هفتم

  نماينده ما در کريت
  ١تيطس

  
، تيطس کشيد در حالی که تيموتائوس در مرکز افسس زحمت می

تيطس ايمانداری يونانی . درجزيره  کريت سرگرم کارهای زيادی بود
 که خدمت شايانی به پولس در مأموريتش در )٣: ٢غالطيان(بود 

). ٨: ١٢؛ ٢٣، ١۶، ۶: ٨ ؛١۴-١٣: ٧قرنتيان٢(کليسای قرنتس نمود 
، تيطس هم از طريق )٢: ١اول تيموتائوس(ظاهرًا مثل تيموتائوس 
: ۴تيطس(ه مسيح ايمان آورده و نجات يافته بود خدمت شخصی پولس ب

  به و برای کمک استاو همکار من"پولس درمورد تيطس نوشت ). ١
  ).٢٣: ٨ قرنتيان ٢" (شما آمده است

چون کار خدا در جزيره کريت آسان نبود، تيطس تا حدودی دلسرد 
ف ولی بر خال.  تيموتائوس احتماًال مرد جوانی بودنيز ماننداو . شده بود

پولس با تيطس در جزيره کريت بود و او را . او کمرو و بيمار نبود
يهوديان کريت که در روز . آنجا گذاشت تا اشتباهات را رفع کند

 احتماًال خبر خوش نجات را )١١: ٢ اعمال(طيکاست حضور داشتند پن
  .به سرزمين خود برده بودند

شايسته کليساها به رهبران ! تيطس به سهم خود مشکالتی داشت
. های مختلفی در کليسا محتاج رهبری بودند  و گروهاحتياج داشتند

گروهی از معلمين کاذب سعی داشتند شريعت يهود و فيض نجات را 
 مسيحيان نيز بايد  معتقد بودند که؛ ايشان)١۴، ١٠: ١ تيطس(بياميزند 

 تعدادی از ايمانداران غير يهودی هم پيام. احکام دين يهود را اجرا کنند
: ٢(دادند  فيض را برای مقاصد شخصی مورد سوء استفاده قرار می
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) ١٣-١٢: ١(با طبيعت مردمان کريت کار کردن دشوار بود ). ١۵-١١
برای تيطس خيلی . نياز داشتای  العاده و تيطس به صبر و محبت فوق

آسان بود بگويد خداوند او را مأمور خدمت در جای ديگر نموده است، 
با مطالعه دقيق اين نامه پی . ها دست از کارش نکشيد ولی با همه سختی

در همين فصل . خواهيد برد که خالصه نامه پولس به تيموتائوس است
رسانيد، به او  يت بزرگی که تيطس بايد به انجام میمسؤولپولس سه 
  .گوشزد کرد

  

  )۴-١ :١تيطس(کالم خدا را موعظه کن  -١
نی، پولس بر اهميت کالم خدا پرسی نسبتًا طوال در اين سالم و احوال

که معنی اصلی " کاتا"چهار مرتبه حرف اضافه يونانی . کند تأکيد می
اما در اين متن، کاتا به ما کمک . است  آن پايين است، به کار برده شده

به اين چهار . کند تا رابطه بين خدمت روحانی و کالم را دريابيم می
  :نکته توجه کنيد

خدا به طور مشترک دارا  ما برگزيدگان مطابق ايمانی که "-الف
او .  کالم خدا حاکم بر خدمت پولس بود).الف١:١تيطس" (باشيم می

و ) است  تنها جايی که پولس اين مفهوم را به کار برده" (غالم خدا"
هدف پولس . از سوی عيسی مسيح بود" ای با مأموريت خاص فرستاده"

آنانی " برگزيدگان خدا". اشاعه ايمان يعنی بشارت حقيقت کالم بود
دهنده ايمان دارند  هستند که به مسيح خداوند به عنوان نجات

  ).۴: ١، افسسيان۵-١: ١پطرس١(
 همچون ).ب١:١تيطس" ( استدينداریحقيقتی که مطابق با  "-ب

 گرچه خود . مفهوم کليدی اين نامه استديندارینامه اول تيموتائوس، 
اين " اعمال نيک"است ولی تکرار   کلمه فقط يک بار به کار برده شده

). ٨، ١۴، ۵، ١: ٣؛ ١۴، ٧: ٢؛ ١۶: ١تيطس(کند  منظور را تأکيد می
: ٢(کند   زندگی شريران را تبديل به زندگی مقدس می،حقيقت کالم
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ای در کليسای کريت مثل بعضی اعضای کليساهای  متأسفانه عده). ١٢
ان خالف ادعايشان ش اند ولی زندگی کنونی مدعی بودند که نجات يافته

  ).١٢: ١(کرد  را ثابت می
دهد و  ما را نجات میايمان به مسيح خداوند نه تنها امروز 

کند  سازد، بلکه اميد به آينده را در ما زنده می مان را مقدس می زندگی
های خدا اطمينان کامل داريم و خداوند  ما به آينده مطابق وعده). ٢: ١(

ايم و  تولد تازه يافتهبا ايمان به مسيح . )١٩: ٢٣اعداد(گويد  دروغ نمی
ما ايمانداران حيات  ).٣: ١پطرس١(ايم  زنده" اميد حيات جاودانی"به 

و با بازگشت مسيح ) ١۶: ٣ ، يوحنا١٢-١١: ۵يوحنا١(ابدی داريم 
مند و محفوظ خواهيم  طور کامل بهره خداوند از اين حيات جاودانی به

  .شد
 خدا پيام خود را از طريق ).٣: ١تيطس" (خداحکم طبق  "-ج

کالم نيست، موعظه در اينجا به معنی اعالم . کند موعظه آشکار می
خدا به اين رضا داد تا به وسيله . "بلکه بر محتوای پيام اشاره دارد

" پيام صليب"انسان با منطق و حکمتش قادر به درک (جهالت موعظه 
پولس برای تعليم . )٢١: ١قرنتيان١(ايمانداران را نجات بخشد ) نيست

. و آن را به تيطس سپرد) ١١: ١اول تيموتائوس(پيام انجيل تعيين شد 
اين خدمت روحانی از خدا الهام شده بود و زاييده فکر و خيال هيچ 

  ).١٢-١٠: ١غالطيان(انسانی نبود 
دهنده اغلب در نامه  همچون نامه اول تيموتائوس، عنوان نجات

کالم الهام ). ۶، ۴: ٣؛ ١٣، ١٠: ٢ ؛۴-٣: ١(تيطس تکرار شده است 
کند، زيرا که گناهکاران  دهنده را مکشوف می شده خداوند، مسيح نجات

 کند بلکه  محکوم نمیفيض خداوند ما را. دهنده احتياج دارند به نجات
توانست به عنوان داور به اين دنيا  مسيح می). ١١: ٢ (دهد نجات می
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 لوقا(دهنده بر ما آشکار شود  ن نجاتبيايد اما او انتخاب کرد که به عنوا
١١-١٠: ٢.(  

 کلمه عام به معنای ).۴: ١تيطس" (مطابق با ايمان عام "-د
اين ايمان متعلق به همه خلق خدا است نه . باشد می" مشترک بودن در"

های مختلف مسيحيت ممکن است  ايمانداران در فرقه. ای اندک عده
سهيم " نجات عام"آنها در يک عناوين مختلفی داشته باشند، ولی همه 

ايمانی که يک "يک حقيقت مسلم به کليسا عطا شد، ). ٣يهودا (هستند 
از اين ايمان عام تعليم ج وخر). ٣يهودا " (بار به مقدسين سپرده شد

با بررسی اين چهار نکته . دروغين است وکليسا نبايد با آن سازش کند
مأموريت .  استوار استيابيد که اساس خدمت پولس بر کالم خدا در می

خواست تيطس  پولس می. بنا شده استو موعظه او بر ايمان به مسيح 
در تمام . به اين مهم پی ببرد و کالم خدا را مقدم بر هر چيز ديگر بداند

کليساهای محلی بايد . اين سه نامه شبانی تأکيد بر کالم خدا است
ظم و عملی باشند و کالم را به طور من" مقدس های کتاب مدرسه"

  .تدريس کنند
  

  )٩-۵: ١تيطس( دستگذاری رهبران شايسته -٢
دليلی که پولس، تيطس را در جزيره کريت گذاشت اين بود که 

ها و کارهای ناتمام را  جماعت محلی را نظم و سامان بخشيده و کاستی
اصطالح پزشکی است که مورد کاربرد "  کردناصالح. "مرتب کند

تيطس ديکتاتور روحانی . ی شکسته استآن جا انداختن دست و پا
. کريت نبود، بلکه نماينده رسمی پولس با اختيارات تام برای خدمت بود

 کرد کرد، دستگذاری می پولس رهبران کليساهايی را که بنا می
، ولی در کريت به او اين فرصت دست نداد تا تيطس )٢٣: ١۴اعمال(

  .را دستگذاری کند
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قبًال ) ٨-۶: ١تيطس(دهيم  جا شرح میچند شرط الزم را که در اين
 بدون مالمت، دارای همسر، : مطالعه کرديم٢٣: ٣اول تيموتائوسدر 

جويی و  نواز و جدی باشد؛ از ميگساری، تندخويی و ستيزه مهمان
 مسيحيان کريت  رهبریشرايطی را که برای. حرص و طمع بپرهيزد

کند و اين  یايمانداران افسس نيز صدق مرهبری آورده شد در مورد 
 کليسای شهر .دهد که معيار خدا برای تمام رهبران ثابت است نشان می

کند، هر دو به مردان خداشناس برای  بزرگ يا کوچک فرق نمی
  .رهبری احتياج دارند

  : شرط ديگر توجه نماييد٩حال به 
 وفادار بودن يعنی ).ب۶: ١تيطس" (داشتن فرزندان وفادار "-الف

انصافًا اگر خادم خدا . ان اسقف بايد ايماندار باشندفرزند. ايمان داشتن
تواند ديگران را به   کند چگونه میديندارنتواند فرزندانش را ايماندار و 

سوی مسيح هدايت کند؟ اين همان اصلی است که پولس به تيموتائوس 
 و خدمات مسيحی بايد زندگی مسيحی). ۵: ٣اول تيموتائوس(تأکيد کرد 

يافته باشند، بلکه  فرزندان مشايخ نه تنها بايد نجات. از خانه شروع شود
چنانچه فرزندی روح . بايد الگوی شايسته اطاعت و تعهد باشند

 برای رهبری را از مگری يا سرپيچی  داشته باشد، پدر شرط الز ياغی
شود که هنوز تحت  البته اين مربوط به فرزندانی می. دهد دست می

  .سرپرستی والدينشان هستند
کنند برای خدمت روحانی فراخوانده شدند  لب، نوايمانان فکر میاغ
ند قبل از آنکه خانواده خود را در ايمان مستحکم کنند، دستگذاری و مايل
 اما فرزندان بالغ ؛ای نيست چنانچه فرزندان کوچک باشند، مسئله. شوند

پدر . شوند می" مذهبی"بينند چون والدينشان به ناگاه  صدمه زيادی می
کند و  ميده قبل از اقدام به هر کاری، ابتدا خانواده خود را ايماندار میفه
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چنانچه اين خط مشی را در کليسا بيشتر . دهد رشد میبه آنها امکان 
  .شد داديم، از صدمات روحانی بسياری کاسته می مورد توجه قرار می

 مباشر آنچه اربابش به او ).الف٧: ١تيطس" (مباشر خدا "-ب
ترين  شايد معروف. کند ولی صاحب آنها نيست ديريت میسپارد م می

مقدس يوسف است که کنترل کامل بر کليه امور تجاری  مباشر در کتاب
بزرگترين خصلت مباشر، وفاداری ). ٩-١: ٣٩پيدايش(فوطيفار داشت 

مباشر بايد آنچه ارباش به او ). ٢١: ٢۵؛ متی٢-١: ۴قرنتيان١(ست او
او و نه برای استفاده شخصی خود به کار سپرده برای نيکويی و جالل 

  ).٣-١: ١۶لوقا(برد 
 دارد از  او آنچه؛"اين به من تعلق دارد"شبان هرگز نبايد بگويد که 

وقت، . و بايد برای خدا به کار گرفته شود) ٢٧: ٣يوحنا(آن خدا است 
دارايی، همت و استعداد همه از جانب خدا به او قرض داده شده و بايد 

البته همه . ی برای جالل خدا و بنای کليسا به کار گرفته شودبا وفادار
  .مسيحيان، نه فقط شبانان، موظفند مباشران وفاداری باشند

" غير قابل تحمل" شبان نبايد ).ب٧: ١تيطس(نباشد " رأی خود "-ج
اعضای کليسا . باشد، يعنی به زور بخواهد حرفش را به کرسی بنشاند

حترام گذاشته و از آنان اطاعت کنند اما در بايد به رهبران و شماسان ا
تحت عين حال بايد يقين داشته باشند که تحت رهبری هستند، نه 

خودرأی، متکبر است، به انتقادات و پيشنهادهای شبان . ديکتاتوری
کند همه کارها مطابق رأی  دهد و هميشه سعی می مردم ترتيب اثر نمی

  .و سليقه او باشد
.  شبان نبايد زود عصبانی شود).پ٧: ١تيطس(" تندمزاج نباشد "-د

 ولی اکثرًا ،)٢۶: ۴افسسيان(يک خشم موجه خالف گناه وجود دارد 
 چيز خوبی خشمبه خودی خود . خشم ما غير موجه و عليه مردم است

خشم "يکی گفت . شود مرد عادل با ديدن نادرستی عصبانی می. است
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".  را از دست دهيم آناست کهآميز  خجالتوانگيزی است  چيز شگفت
  !حقيقتًا چه سخن پرحکمتی

 ترجمه ديگری که ).الف٨: ١تيطس" (اعمال نيکدوستدار  "-ه
ورزد که  کسی که به چيز خوب عشق می:  اين استتوان ارائه داد می

همچنين شامل کتاب خوب، موزيک . شود شامل اشخلص نيک نيز می
مرد نيک قلبی . شود خوب، اتفاقات خوب و بسياری چيزهای ديگر می

باورکردنی نيست . کند می و خود را با چيزهای نيک سرگرم نيک دارد
که خادم سرسپرده و متعهد کليسا عمدًا با چيزهايی که برای او و 

  .اش مضرند، سازش کند خانواده
شبان . ترجمه خوبی است" درستکار ").ب٨: ١تيطس" (عادل "-و

کند، عمل  ه موعظه میه آنچق باشد، روی حرفش بايستد و ببايد صاد
  .پارسايی مشخصه رفتار او باشد. کند
. کند مفهوم را روشن می" لکه بی ").ب٨: ١تيطس" (مقدس "-ز

مقدس در اصل ). ١۶: ١پطرس١" (د چون من مقدس هستميمقدس باش"
ايمانداران با گناهکاران فرق دارند، مسيحيان . دهد معنی می" متفاوت"

  ).١٧: ۵قرنتيان٢(ند دارند  تازه در فيض خداویخلقت
به خود که به عمل " مسلط ").ت٨: ١تيطس" (پرهيزکار "-ح

شبان بايد وقتش را . واژه مترادف آن است" منضبط. "شود مربوط می
مخصوصًا . يش مسلط باشدها تنظيم کند تا به کارهايش برسد و بر هوس

کند،  نيتی قهوه و کيک تعارف می کليسا با خوشنواز  وقتی عضو مهمان
باشد و خود را تسليم   بايد فکر و جسمش را تحت کنترل داشته

به معنی " پرهيزکاری"، در اينجا ٢٣: ۵غالطيان(القدس کند  روح
  ).است" داری خويشتن"

" قابل اعتماد ").٩: ١تيطس" (استوار در کالم با ايمانی راسخ "-ط
؛ ٩: ۴؛ ١۵: ١ اول تيموتائوس(کلمه مورد عالقه پولس بود 
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کالم خدا قابل اعتماد است، چون خدا ). ٨: ٣؛ تيطس١١: ٢يموتائوست٢
تعليم "در اينجا نيز پولس از واژه ). ٢: ١تيطس(گويد  دروغ نمی

. جويد  به کار برده بود، بهره میاول تيموتائوسکه قبًال در " صحيح
تعليم صحيح به اصول درست اشاره دارد که موجب رشد روحانی 

  .شود می
بنای . ١: وظيفه روحانی مطابق کالم دارندنان کليسا دو بنابراين شبا

پرهيز از معلمين کاذب که اصول . ٢کليسا بر اساس اصول سالم و 
احتياجی به "گويد  عضو ضعيف کليسا که می. دهند ناسالم را ترويج می

داند که چه  ، نمی"مفيد تعليم دهيددعای ما اصول نداريم؛ فقط به 
، کمک )مقدس است که همان اصول کتب( بدون حقيقت . گويد می

چون از مخالفين اصول راستين . توان يافت  روحانی سالم ديگری نمی
  .کند يت سومی را به تيطس محول میمسؤولسخن به ميان آمد، پولس 

  

 )١۶-١٠: ١تيطس( معلمين دروغين را خاموش کن -٣
چندی از حيات اوليه کليسا نگذشته بود که معلمين دروغين ظهور 

درنگ  کارد، شيطان بی هر جا که خداوند بذر حقيقت را می. ردندک
طس با دشمنی مشابه که در يت. شود برای نهادن بذر دروغ ظاهر می

ای از شريعت   يعنی آميخته،اول تيموتائوس توصيف شد، روبرو گرديد
د ورولس سه حقيقت مسلم در مپ. های ابداعی بشر و تصوف يهود، سنت

  :ه دادمعلمين دروغين ارائ
 پولس هيچ چيز خوبی در مورد ايشان  چه شخصيتی داشتند؟-الف

گری  ترجمه بهتر ياغی(شان  ايشان به دليل نافرمانی! برای گفتن نداشت
از معلمينی که خود را . ، تسليم کالم خدا و خادمين خدا نشدند)است

  .دهند، بر حذر باشيد ين قرار نمیمسؤولتحت رهبری 
با اينکه کالمشان پوچ بود اما .  کننده بود اهسخنان آنان پوچ و گمر

اگر بخواهم خالصه کنم بايد بگويم که غير از . کرد مردم را متاثر می
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گفتند چه بايد بکنند  به ديگران می. دادند  کار ديگری انجام نمییپرحرف
  . توجه کنيد١۶: ١ به تيطس. کردند ولی خود به آن عمل نمی

با اصول دروغين خود مردم را اغوا دردناکتر از همه اين بود که 
دهند، ولی ايشان  کردند که حقيقت را تعليم می ادعا می. کردند می

چون خود از شيطان فريب خورده . فروشان کذب و دروغ بودند دست
دادند که بنا  دادند، چيزهايی تعليم می بودند، ديگران را هم فريب می

  ).١١: ١(نبود تعليم بدهند 
دروغگو، حيوانات . "ت نفسانی و دنيوی خود بودندآنها اسير تمايال
بخش  به جای زندگی در چيزهای فرح). ١٢: ١" (پليد، پرخور و تنبل
صفاتی که پولس . بردند ی نفسانی خود لذت میها روحانی از خواهش

اين افراد نه فقط . برای توصيف اين افراد استفاده کرد، جالب است
بلکه " پرخور"نه تنها . بودند" ان شيطدحيوانات پلي"بلکه " حيوات"
از دولت . آنها مشهور بودند اما خادم خدا نبودند. هم بودند" تنبل"

  .کردند پيروانشان ولخرجی می
" منفور"آنها .  خالصه کرده است١۶پولس سيرت آنان را در آيه 

مسيحيانی که دارای بينش . انگيز و مشمئز کننده هستند يعنی نفرت
، از سيرت و رفتار اين معلمين نفرت داشتند و روحانی عالی بودند

اين معلمين به سبب نافرمانی منحرف . کردند نها متابعت نمیآهرگز از 
عدم "در لفظ عبارت است از " مردود. "شده و از درک حقيقت عاجزند

گيرد، چون  خدا اين اشخاص را به کار نمی". توانايی قبولی در امتحان
اين لغت يونانی دراول . ندارندرا ت شايستگی خدمثابت کردند که 

اين آيه در مفهوم ورزشی . شده استترجمه " محروم "٢٧: ٩قرنتيان
پولس پس از توصيف اين ويژگی . شود معنی می" واجد شرايط نبودن"

  .معلمين دروغين، حقيقت دومی را ارائه داد



  وفادار باشيد١١٢

 112 

اين معلمين کاذب :  تصوير روشن بود؟ کارهايی که کردند چه-ب
ی خود باعث شک در ها و با دروغگشتند  میانه به آن خانه از اين خ

ها تحت تأثير اين اصول ناسالم  ه خانوادهمايمان ه. شدند ايمان مردم می
در ميان آن دسته (دادند  مثًال شريعت يهود را تعليم می. شد میتضعيف 

: ٣ و ١٠: ١، تيطساز مسيحيان يهودی نژاد که اعتقاد به ختنه داشتند
را درس " های يهود افسانه"آنان همچنين . پولس مخالف آن بود، اما )٩
های عهد  نامه که احتماًال تفسيرهای تخيلی از شجره) ١۴: ١(دادند  می

مردم چه چيزها که از آيات ). ۴: ١اول تيموتائوس(عتيق بود 
يک بار در برنامه گفتگويی راديويی در ! کنند برداشت نمیمقدس   ب کتا

مردی تلفن زد و . مقدس صحبت کردم های کتاب نبوتشيکاگو در مورد 
های دانيال  سعی داشت وقت برنامه را با تعبيرات عجيبی که از نبوت

کرد و از  مقدس را رد می او توضيح روشن کتاب. نبی داشت بگيرد
  . عقيده نبودم، عصبانی شداش هم اينکه با عقايد تخيلی

 ساده آيه مفهوم است، وقتی معنی: "گفت دکتر ديويد کوپر هميشه می
تر  احتياجی نيست در جستجوی معانی عميق". دنبال معنی ديگر نرويد

  .مقدس باشيد تعاليم ساده کتاب
نازل با هم مالقات  جماعت کليسای اوليه در مدانيم  میچون

در اثر سخنان معلمين " ها کل خانواده"کردند، درک علت انحراف  می
 کسانی که جلسات مطالعه ).١١: ١تيطس(دروغين دشوار نيست 

دهند بايد مراقب تازه واردان  هايشان تشکيل می مقدس را در خانه کتاب
دارند که هايی وجود  بدعت و فرقه. غريبشان باشندو با اصول عجيب 

با گماردن نمايندگانی در اين جلسات سعی در انحراف افکار ايمانداران 
  !خيلی مراقب باشيد. دارند
 انگيزه اصلی ايشان پول بود، برای کردند؟  می چرا اين کار را-ج

ايشان خادم واقعی کليسا نبوده ). ١١: ١(آورشان  کسب منافع مالی ننگ



 ١١٣نماينده ما در کريت 

 113

های خود استفاده  ای برای پر کردن جيب و از مذهب به عنوان وسيله
به همين دليل است که پولس يکی از شرايط الزم برای . کردند می

خادم حقيقی خدا برای . ر کردذک" نداشتن حرص و طمع"رهبری را 
بلکه برای رشد ايمان سايرين . کند رسيدن به منافع شخصی خدمت نمی

  .کند تالش می
اما در پس اين طمعکاری، مشکل ديگری هم وجود داشت و آن فکر 

 که فرد دو افتد اين مشکل زمانی اتفاق می). ١۵: ١(و وجدان آلوده بود 
کند و در باطن  رام حکم میدر ظاهر به احت. ارباب را خدمت کند

. تواند خادم دو ارباب باشد کس نمی هيچ. شود موجب هتک حرمت می
عشق به پول در اين فريبکاران باعث شد که آنها به تعليم اصول غلط 

ای  آلودی داشته باشند که حاصل آن وجدان آلوده بپردازند و زندگی گناه
حس  تر با وجدان بیاين يک قدم بيش. کرد بود که آنان را محکوم نمی

  ).٢: ۴اول تيموتائوس(فاصله ندارد 
 از جمله آياتی است که بعضی افراد نادان برای دفاع ١۵: ١تيطس

آنان که دلی پاک دارند، همه . "برند از اعمال شيطانی خود به کار می
، اين جمله به صورت عذری برای انواع "بينند چيز را خوب و پاک می
خواند  به پسر جوانی در مورد کتابی که می. دشو گناه به کار برده می

. کننده است زيبايی در چشم نگاه: " تذکر دادم و او برای تبرئه خود گفت
بينيد، مگر نه اينکه  خوانم گناه می ه من میچقلب کثيف شما است که آن

به طور کلی، پولس تعليمات غلط ". برای پاکان همه چيز پاک است
دادند که  آنها تعليم می. کرد غذا رد میمداران را در مورد  شريعت

اول (شود  قوانين خوراک يهوديان شامل ايمانداران مسيحی نيز می
و اگر از غذاهای منع شده بخوريد، خود را به فساد ) ۵-٣: ۴تيموتائوس

  .شويد تر می  اگر از آنها پرهيز کنيد، مقدس وخواهيد کشاند،
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 کاذب افکار و اين مدرسان. پولس خالف اين را تصديق کرد
 خوراک پاک نگاه بنابراين وقتی به اين. وجدانشان آلوده و ناپاک است

. چون گناه چشم بصيرت آنها را کور کرده استبينند،  کنند، گناه می می
دانيم که تمام غذاها پاک  ولی ما که افکار و وجدان پاک داريم، می

نحرف کرده ذا نيست که افکار اين معلمين دروغين را مغاين . هستند
  .کنند است، بلکه ايشان هستند که غذاها را پاک و آلوده می

را ) بينند آنانی که دل پاک دارند، همه چيز را پاک می(اما اين اصل 
. دانيم شيطانی هستند، تعليم بدهيم که میايستی در مورد چيزهايی نب

 در چشم بيننده نگاری هرزهبرای مثال، تفاوت بين يک اثر هنری و 
 يک هنرمند بدن انسان را برای منافع شخصی خود .ر زياد استبسيا

شود و   ايمانداری که تسليم هوای نفس می.دهد مورد استفاده قرار نمی
کند که اين اعمال پاک بودند  افتد و بعد ادعا می گناهان جنسی میدر 

. کند چون قلبش پاک بود، از کالم خدا برای عذر گناهش استفاده می
برد و ما بايد مراقب باشيم   را در مورد غذا به کار میپولس اين اصل

  .از حد آن تجاوز نکنيم
 داد اجازه میو ماند   او نبايد ساکت میکرد؟  تيطس چه بايد می-د

نخست اينکه او بايد با اصول ! معلمين دروغين بر همه چيز حاکم شوند
تنها حربه ). ٩: ١تيطس(ساخت  صحيح آنان را تشويق و قانع می

پايان " پس خداوند فرمود. "آميز عليه شيطان، حقيقت خدا است فقيتمو
بايست با تعليم  دوم اينکه او می. هر مشاجره و کشمکشی استبخش 

و از تعليم و پخش اصول غلط آنان ) ١١: ١(دهانشان را ببندد 
اش به تيموتائوس  پولس همين نصيحت را در آخرين نامه. جلوگيری کند

اعد و توبيخ و تشويق کن و با صبر و شکيبايی ديگران را متق"کرد 
  ).٢: ۴تيموتائوس٢" (تمام تعليم ده
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ايمان "البته مقصود پولس اين بود که اين معلمين را متقاعد سازد تا 
شبان موظف است کليسا را از تعاليم ). ١٣: ١تيطس(را بيابند " حقيقی

سرعت  به است کهتعاليم غلط مثل خميرمايه پنهانی . لط حفظ کندغ
بهترين زمان ). ٩: ۵غالطيان(گيرد   و همه جا را فرا میکند عمل می

  . قبل از شيوع آن است،حمله به تعاليم غلط
کند به چه ايمان  کردند که تفاوتی نمی بعضی اعضای کليسا فکر می

پولس مخالف اين فلسفه . ، فقط بايد به چيزی ايمان داشتداشته باشند
مان به حقيقت کالم يا ايمان به دروغ، انتخاب انتخاب بين اي. احمقانه بود

اين با . کند بين مرگ و زندگی است و اين تفاوت چشمگيری ايجاد می
توانيد عواقب حاصل از  شماست که به چه ايمان داشته باشيد، اما نمی

  .انتخابتان را تغيير دهيد
" و حقيقت را خواهيد شناخت و حقيقت شما را آزاد خواهد ساخت" 

  ).٣٢: ٨ يوحنا(





  فصل هشتم

  کليسای سالم
  ٣-٢تيطس 

  
بايست از اصول صحيح سخن  معلمين دروغين، تيطس میبرخالف 

طور که ميکروب برای بدن مضر است، تعاليم  همان). ١: ٢(راند  می
در آيات اين . غلط نيز برای بدن روحانی يعنی کليسا زيان آور است

  .آن خواهيم پراختقسمت به اصول صحيح و نصايح عملی مربوط به 
  

  )الف۴-١: ٢تيطس(تر   اعضا مسن-١
تر   مسنیبرای مرد جوانی مثل تيطس خيلی راحت بود که از اعضا

  .کليسا غفلت نموده و در مورد آنها دچار سوء تفاهم شود
و " خواهم کليسايی از جوانان می"روزی شبانی به من گفت 

يسا به افراد پير کل. شود  که روزی خودش هم پير میفراموش کرده بود
فيض خداوند به ياری . و جوان احتياج دارد تا به يکديگر ياری رسانند

يک راه برای دستيابی . آيد تا پلی روی اين شکاف سنتی بنا کنيم ما می
به اين مقصود اين است که همه اعضا، پير و جوان، مطابق 

  .استانداردهايی که خدا برای زندگی ما معين فرموده زندگی کنيم
.  نباشند"اسير شراب"تر بايد ميانه رو و موقر باشند،   مسنیاعضا

 وقت خود را به صرف شراب ،ايشان ممکن است به سبب کمی مشغله
  .بگذرانند

اما اين بدين معنی نيست که " دارای تکريم و احترام"موقر يعنی 
سنگينی و وقار پيری موجب احترام . خندد شخص موقر مثًال هرگز نمی

من خدا را برای پيران . دهد ن احترام به آنها اقتدار میاست و اي
محترمی که در دوران خدمت روحانی به من ياری رساندند شکر 
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" پرهيزکاری". گفتند تمام کليسا به گوش بود آنگاه که سخن می. کنم می
داری در  کند که به اعتدال و خويشتن نگرش ذهنی را توصيف می

پروايی است که  عکس سبکسری و بیاين درست بر. انجامد زندگی می
  .است  بر جهالت استوار شده

" کوش جدی و سخت "١٢ و ۶، ۴: ٢، ٨: ١پرهيزکاری در تيطس
 در زندگی مسيحی جديت .ترجمه شده است" پاکدامن "۵: ٢و در 

داشتن در زندگی و هدف حائز اهميت بسيار است، خصوصًا اين امر 
وتاه است و وقت برای در مورد پيران صادق است چون عمرشان ک

  .تلف کردن ندارند
پيران بايد به . ايمان، محبت و صبر همه به يکديگر وابسته هستند

زيرا . اعتقادشان آگاه بوده و اصول ايمانشان مطابق کالم خدا باشد
به تواند جانشين فضائل ديگری همچون محبت  مقدس نمی اصول کتاب

قيقت، ايمانی که بر در ح. ديگران و صبر در مشکالت زندگی باشد
کالم خدا استوار باشد، ايماندار را تشويق به محبت و بردباری 

 بدين معنی است که پيرزنان ٣در آيه " مشابه"احتماًال کلمه . نمايد می
نيز بايد حائز شرايط مشابه پيرمردان و شرايطی افزون بر آن که 

. ان باشدرفتار پيرزنان بايد هميشه تجلی تقدس آن. فهرست شده باشند
" تهمت غلط("چينی و شايعه درست کردن بپرهيزند  بايد از افترا، سخن

). باشد زند، می  معنی کسی که افترا میبه" ابليس"که کلمه يونانی آن 
  .ای را برگزينند آنان نيز بايد در مصرف شراب روش ميانه

کند و   است که پولس به پيرزنان میای شارها" نيکومعلمان تعليم "
زنان با تجربه و خداشناس معموًال معلمينی .  بر تعليم کالم استتأکيد

در آيه " پرهيزکار" با لغت ترجمه شده ۴: ٢کلمه تعليم در . عالی هستند
که آنها را "احتماًال بايد به اين صورت ترجمه شود .  ارتباط دارد٢

داری را به مادران جوان  پيرزنان نه فقط خانه". تعليم پرهيزکاری دهند
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آموزند، بلکه نگرش ذهنی و روحانی درست را بر ذهن و دل ايشان  یم
  .گذارند می

مؤمنين مسن يکی از قدرتمندترين قوا در خدمت روحانی به شمار 
شايسته است کليساهای محلی بازنشستگان را که وقت برای . آيند می

های  کمک. رسانی تجهيز نمايند خدمت دارند ساماندهی و برای خدمت
ها، حل مشکالت و  وسط اين پيران در دعا، تعليم کالم، مالقاتشايانی ت

  .است  بنای کليسا عايد من شده
  

  )٨-۴: ٢تيطس( جوانان -٢
پيرزنان تعليم زنان جوان است تا ايشان به همسران، يت مسؤول

زنان جوان وظيفه دارند گوش . داران موفقی تبديل شوند مادران و خانه
 ای نو بود و زنان جوان نجات  مسيحی ايدهخانواده. کنند و مطيع باشند

 امتيازات جديد عادت  وها پرستی و گمراهی بايد به اولويت  بتيافته از 
آنان که هنوز شوهر گمراه داشتند به تشويق مخصوصی . کردند می

  .احتياج داشتند
اگر زن، همسر و . بزرگترين اولويت را در خانه بايد به محبت داد

داری آشکار  داشت، موفقيت ازدواج و خانه یفرزندانش را دوست م
شوند و بعد ازدواج  در جامعه غرب، زن و مرد عاشق يکديگر می. بود
کنند، ولی در شرق ازدواج چندان عاشقانه نبود، اغلب ازدواج  می
-١٨: ۵افسسيان( کنند گرفتند به يکديگر محبت کردند و بعد ياد می می
خواهند   شوهری است که می احتماًال بهترين آيات برای زن و٣٣

عشق مادر به فرزند ). مطابق اراده خداوند به يکديگر محبت کنند
گفت  شنيدم که مادری می. طبيعی است ولی اين غريزه بايد کنترل شود
در . توانم او را تنبيه کنم که من آنقدر فرزندم را دوست دارم که نمی

رزندش را هم واقع اين مادر محبت خودخواهانه داشت و در واقع ف
کند، او را دوست  کسی که فرزند خود را تنبيه نمی. دوست نداشت
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ندارد، اما کسی که فرزندش را دوست دارد، از تأديب او کوتاهی 
گرچه در شرق تربيت فرزندان معموًال به ). ٢۴: ١٣امثال(کند  نمی

ها برای  عهده پدر بود اما مادر هم در تربيت آنها نقش داشت چون بچه
  .آوردند ظت به دامن مادر پناه میمحاف
معتدل (مترادف هوشياری است ) ۵: ٢تيطس" ( باشيدخردانديش"

گذارد، شخصی  طرز تفکر آدمی بر عاقبت کار او اثر می). ٢در آيه 
زن برای خدمت . ای بروز نخواهد داد که فکر سالم ندارد رفتار شايسته

  .ضبط داردروحانی خود در خانه احتياج به طرز فکر صحيح و من
اگر والدين از . کند داللت بر اين مفهوم می) عفيفه(" داری خويشتن"

 فرزندانشان را منضبط توانند انضباط خود عاجز باشند، هرگز نمی
زن مسيحی نسبت به ". فکر و قلب منزه"يعنی " پاکدامنی. "کنند

  .شوهرش از فکر، قلب و رفتاری پاک و خالص برخوردار است
بلکه . اين معنی نيست که خانه، زندان زن شودبه " داری خانه"

 به ١۴: ۵پولس در اول تيموتائوس. است" اداره خانه"مقصود 
شوهر عاقل به همسرش . است  نگهداری و اداره خانه اشاره کرده

، چون اين برای زن دهد تا مديريت خانواده را به عهده بگيرد اجازه می
  .آيد خدمت روحانی به شمار می

خشونت . ترجمه کرد" مهربان"توان  را می) ۵: ٢طستي" (نيکو"
رساند بلکه رفتار مهرآميز او است که خانواده  زن او را به جايی نمی

  ).٢۶: ٣١امثال(کند  را حفظ می
با اينکه زن در خانه مشغول به کار است، اين شوهر است که بايد 

خود رهبری خانواده را بر عهده بگيرد، بنابراين زن بايد مطيع همسر 
گردد و آنجا  اطاعت آسان می) ۴: ٢تيطس(آنجا که محبت است . باشد

که خواست دل تکريم و تمجيد خداوند است، مشکلی نيست که آسان 
  .نشود
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انگيزه خوبی را برای همکاری و "  شودمتهم  کالم خدا نبايداينکه"
بينيم  باعث تأسف است که می. آورد اطاعت در خانواده فراهم می

شود که  وادگی و طالق در بين مسيحيان باعث میمشکالت خان
  .مقدس را مورد استهزا قرار دهند اشخاص دنيوی کتاب

تيطس به زنان مسن اجازه داده بود تا تعاليم روحانی را به زنان 
جوان آموزش دهند تا مبادا آنان خود را گرفتار وضعيت دشواری 

و آنها را به تيطس برای طبقه جوان کليسا الگوی خوبی بود . ندساز
تشويق و الگوی عملی ابزاری بود که او برای . کرد خوبی درک می

تيطس جوانان را به ). ٧-۶: ٢(جست  بنای ايمان کليسا از آنها ياری می
  .های زيادی وجود داشت کرد، چون وسوسه خويشتنداری تشويق می

.  بهترين تعليم او استخادمزندگی ! تيطس بيشتر الگو بود تا مشوق
داد که تيطس الگوی عملی خوبی بود  های پولس نشان می تر نوشتهبيش

 بايد در همه حال و خادم. و کمتر از مشوق بودن او سخن رفته است
طلبد، نخست خودش بايد  آنچه او در کليسايش می. ه باشدنهمه چيز نمو

ايراد مسيح به فريسيان " کنند زنند و عمل نمی حرف می ".ن باشدآتجلی 
  .و اين رياکاری است) ٣: ٢٣متی(بود 

 .معادل کلمه نمونه است) ٧: ٢، تيطس"الگو ("tuposکلمه يونانی 
 که فرد با دست شستن از يریثتأ"اين لغت در اصل عبارت است از 

زندگی تيطس بايد ". گذارد  بر ديگران می، و تمايالت نفسانیها خواهش
اين امر از طريق . گرفتند که ديگران از آن الهام می بود ای می به گونه

اعمال خوب، تعليم صحيح اصول، نگرش جدی و گفتار درست و سالم 
خواه . کس حتی دشمن نتواند او را محکوم کند هيچکه  عملی بود، طوری

باب ميل ما باشد يا نباشد، افرادی هستند که همواره در پی جنگ و 
حکم، ای باشد که او را در موضعی مست سخن شبان بايد به گونه. ستيزند

  .بدون سرزنش اطرافيان قرار دهد
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او برنامه کاری منظمی ندارد و . شبان کليسا بودن کار آسانی نيست
بايد خيلی مواظب باشد خود آنچه را . همواره در حال انجام وظيفه است

بايد از هويتی واحد در پشت منبر و دور . دهد به کار بندد که تعليم می
 در پيام و رفتار، دشمن بزرگ رياکاری. از منبر برخوردار باشد

عضو کليسا، همچون . کشاند خدمت روحانی است و آن را به تباهی می
شبان نيز کامل نيست، ولی بايد تالش کند تا آنجا که ممکن است بهترين 

  .کند هيچ کليسايی بيشتر از رهبرانش پيشرفت نمی. الگو باشد
  

  )١۵-٩: ٢تيطس( غالمان مسيحی -٣
توجه کنيد به (ای برای غالمان داشت  م ويژهپولس معموًال کال

ما برای اين کالم پولس به ). ٢-١: ۶اول تيموتائوس، ٩-۵: ۶افسسيان
چون در اينجاست که او يکی از بزرگترين تيطس بسيار خرسنديم 

پولس همواره . جديد آشکار کرد هايش را در مورد نجات در عهد خطابه
وی لزوم پرهيز از سه گناه . ساخت اصول و وظيفه را بهم مربوط می

  ).١٠-٩: ٢تيطس(شايع را به غالمان مسيحی هشدار داد 
غالمان در همه حال بايد مطيع اربابان خود باشند .  نافرمانی،نخست

ممکن است . و با تالشی مضاعف سعی در جلب رضايت ايشان بکنند
بلکه از روی اکراه ) ۶:۶افسسيان(نه از صميم قلب اطاعت ايشان 

 بودند و از غالمان خود مالحظه  بی،گمراه بعضی اربابان. گيردانجام 
  .کشيدند بيگاری می

 غالم نبايد به ادامه). ٩: ٢تيطس(، جواب پس دادن است دومين گناه
 .)اربابش ممکن است او را به سختی توبيخ کند(جر و بحث دامن بزند 

ن باعث داند و اي احتماًال دليلش اين است که ارباب کمتر از غالم می
غالم همچنين ممکن است در . شود غالم با او بحث و مشاجره کند می

نزد ديگران از اربابش شکوه کند، يقينًا اين گواهی خوبی برای غالم 
  .مسيحی نيست
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غالمان مسيحی همچنين بايد از دزدی . سومين گناه، دزدی است
مون اين گناهی بود که احتماًال انيسيموس نسبت به فلي. اجتناب کنند
برای غالم بسيار آسان ).  نگاه کنيد١٨به فليمون آيه  (ه بودمرتکب شد

 و آنها را بفروشد و بعد گزارش دهد است که اشياء کوچک را بردارد
  .اند که آنها شکسته يا گم شده

در جامعه امروزی، غالم به آن مفهوم وجود ندارد، بلکه عنوان 
 مسيحی بايد از و کارگرانکارمندان . شود  به آن نسبت داده میکارمند

ن خود دزدی مسؤوالاز . دستورات اطاعت نموده و جواب پس ندهند
شود، از گيره کاغذ و قلم گرفته   دالر دزدی میها هر ساله ميليون. نکنند

عذر موجهی " به من بدهکار هستند"بهانه . تا ماشين و وسايل اداری
  .نيست

نمايش کامل  (پولس دليل خوبی در ضرورت قابل اعتماد بودن
کارمندان و درستی و صداقت : ارائه داده است) صداقت و وفاداری

وقتی . شود  فخر واحترام برای کالم خدا می مسيحی موجب کارگران
افزاييم و  مقدس می کنيم به جمال کتاب با صداقت و وفاداری خدمت می

ما ا. سازيم تر می تر و خواستنی ايمانان جذاب پيام مسيحيت را برای بی
) ١: ۶اول تيموتائوس(پولس در خطاب به غالمان کليسای تيموتائوس 

. "نام خدا و احکام او مورد بدگويی و اهانت واقع نشود" گفت که
بدگويی تعاليم خدا را از و کند  تر می انگيزه مثبت پيام خدا را جذاب

  .آورد حفظ کرده و زندگی را تحت کنترل در می
ارائه " دهنده نجات"طی از  پولس معنی مبسو١١: ٢در تيطس

دهد به چه سبب اين نجات را توسط  و توضيح می) ١٠آيه (دهد  می
تأکيد وی بر فيض است يعنی لطف و رحمت عظيم . عيسی مسيح داريم

پولس به . خدا نسبت به گناهکاران که شايستگی دريافت آن را نداشتند



  وفادار باشيد١٢٤

 124 

شد،  ا میانگيز که در سايه فيض خداوند شامل حال م سه معجزه شگفت
  .کند اشاره می
 انسان ،)الف١۴، ١١: ٢تيطس(دهد   فيض ما را نجات می-الف
فيض خداوند راه نجات بشر گمراه را . تواند خود را نجات دهد نمی

نجات و رستگاری نه توسط گناهکاران بلکه از طريق . نمود فراهم می
خداوند به واسطه . زندگی، مرگ و رستاخيز عيسی مسيح نمودار گشت

. ، پسرش را فرستاد تا آنان را که در اسارت گناهند، نجات بخشدفيض
 ۶-۴: ٢اول تيموتائوس(اين نجات عظيم برای تمام عالم بشريت است 

دنيا نيازمند بود و خدا عالج را برای همه آنانی که ). را مالحظه نماييد
پولس در مورد اين نجات توضيح . فراهم ساختآورند،  ايمان می
يعنی به جای ما بها " فدای ما شد"مسيح ). ١۴: ٢تيطس (بيشتری داد
او بر روی صليب، بار گناهان ما را بر دوش گرفت تا ما . را پرداخت

: ٢پطرس١(بتوانيم از چنگ گناه رهايی يافته، زندگی پاکی داشته باشيم 
ما همگی برده گناه ". آزادی با پرداخت بها"کلمه نجات يعنی ). ٢۴

اما مسيح جان خود را . جات خود عاجز بوديمو از ن) ٣: ٣تيطس(
با مرگش شريعت مقدس خدا را به . ا کرددما از گناه فبرای آزادی 

 ،انجام رسانيد تا خدا با فيضش ايمان آورندگان به مسيح را عفو نموده
  .رها سازد

ايم، بدين معنی که ديگر گناه بر  بازخريده شده" از تمام گناهان"ما 
 ياد داشته باشيد که موضوع اين عبارت پند و اندرز به. ما تسلط ندارد

" شرارت ".دانستند  آنان معنی بازخريد را می،پولس به غالمان است
هنگاميکه گمراه بوديم از شريعت خدا تمرد کرديم، ". ياغی گری"يعنی 

اين پولس را به خدمت دوم فيض . اما اکنون همه چيز عوض شده است
  .رهنمون ساخت
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 نجات تنها تغيير ،)١٢: ٢تيطس(کند   اصالح می فيض ما را-ب
، بلکه همچنين تغيير فکر، )رهايی از بردگی گناه(موضع نيست 

همان فيضی که ما را بازخريد کرد . ، هدف و عمل استرغبت
" تأديب کردن. "سازد  میديندارطور زندگی ما را اصالح و ما را  همين

شويم و تعليم   میما با فيض خداوند منضبط". منضبط کردن"يعنی 
شويم که نام خدا را تمجيد و تکريم  يی تبديل میها گيريم و به انسان می
  .کنند می

خالف مشيت الهی که نفی آنچه (زندگی الهی دارای جنبه منفی 
 دينی بیما . است) اتخاذ زندگی به دور از گناه(و جنبه مثبت ) است

نيوی را نفی های د و خواسته)  خالف اراده خدا است کههر آنچه(
يعنی يک بار و برای هميشه ).  نگاه کنيد١٧-١۵: ٢يوحنا١به (کنيم  می

سپس . کنيم و اين امری قطعی و مسلم است اعمال غير الهی را نفی می
ای را در  يعنی زندگی خداپسندانه. کنيم بر جنبه مثبت موضوع کار می

" يشیداری، وقار و خرداند خويشتن"مترادف " جديت. "گيريم پيش می
. در اينجا رابطه ايماندار با خودش مورد تأکيد است). ٢: ٢تيطس(است 

. کند در عين حال در روابطش با ديگران به درستی عمل می
اين روابط در . دهد رابطه ايماندار با خدا را نشان می" خداپسندانه"

  .ارتباط تنگاتنگ با يکديگر قرار دارند
ند، ولی مطابق آن يا برای آن کن ايمانداران در زمان حال زندگی می

مسيح خود را برای گناهان ما داد تا ما را از اين عالم . کنند زندگی نمی
، پس نبايد از اين دنيا تبعيت کرده )۴: ١غالطيان(شرير خالصی بخشد 

و مطابق استانداردهای آن زندگی کنيم ) ٢-١: ١٢روميان(
های عالم آينده  رتقدما که لذت کالم نيکوی خداوند و ). ٢:٢افسسيان(

 و پوچی عصر دينی بی، نبايد بخواهيم که )۵: ۶عبرانيان(ايم  را چشيده
  .حاضر را ترويج دهيم
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 جزء ،کند، چون که خدا ما را پاک ساخته فيض ما را اصالح می
" تقديس"اين عمل پاکسازی ). ١۴: ٢تيطس(کند  قوم خاص خود می

يشتر شبيه مسيح بگردد  و هدف اين است که ايماندار بشود ناميده می
تقديس صرفًا جدايی از گناه نيست بلکه همچنين وقف ). ٢٩: ٨روميان(

در اينجا به معنی " خاص). "١: ٧ تا ١۴: ۶قرنتيان٢(خدا شدن است 
ای که در مالکيت خداوند   بلکه به قوم برگزيده،عجيب يا غريب نيست

  ).ييد را مالحظه نما١٨: ٢۶، ٢: ١۴تثنيه(هستند، اشاره دارد 
 ما در انتظار .)١٣: ٢تيطس(بخشد   فيض به ما پاداش می-ج

اين آيه صريحًا . بازگشت مسيح هستيم و اين تنها اميد و جالل ما است
که عيسی مسيح خداوند است، چون فقط يک حرف تعريف  کند تأکيد می

پولس ".  مادهنده نجاتخدای عظيم و : "در زبان يونانی وجود دارد
. درباره وقايع مربوط به بازگشت مسيح نداده استتوضيحات مفصلی 

ايمانداران بايد هميشه چشم انتظار بازگشت باشند ومانند کسانی زندگی 
  .بينند کنند که مسيح را در برابر خود می

  

  )٨-١: ٣تيطس (در مقام شهروند ايماندار -۴
در امپراطوری روم مسيحيان مورد سوء ظن بودند، زيرا رفتارشان 

شدند   ايشان در جلسات خصوصی برای پرستش جمع می.ودمتفاوت ب
  ).۵: ۴ تا ١٣: ٣، ٢۵-١١: ٢پطرس١(

. ، شهروند خوبی نيز بود که بدون سازش در ايماناستبسيار مهم 
 ممکن است همسايگان گمراه از قانون سرپيچی کنند، اما ايمانداران بايد

جام کار نيک همواره آماده ان). "١٣روميان(مطيع مقامات دولتی باشند 
همکاری در اموری که کل اجتماع را "يعنی ) ١: ٣تيطس" (باشند

ما را از ) ٢٠: ٣فيليپيان(تبعه آسمانی بودن ". شد شامل می
  .سازد مان فارغ نمی های زمينی يتمسؤول
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ين دولتی نگرشی نادرست داشته باشد و آن مسؤولايماندار نبايد به 
) ٢: ٣تيطس (ماليمکلمه . ز دهدجويانه برو را با تهمت و اعمال ستيزه

مسيحيانی که چنين ويژگی را ". طرز فکر ماليم و کمال حلم"يعنی 
 در اطاعت از قانون مشکلی ندارند و چنانچه مسائل اخالقی در دارند

  .ميان نباشد، مشتاقانه حاضر به سازش هستند
نويسد  او می. سازد بار ديگر پولس وظيفه را  به اصول مرتبط می

ر از همسايگان گمراه انتقاد نکنيد و به ياد داشته باشيد خود قبل اينقد"
ما خود آن . طلبد آيه سوم توضيح چندانی نمی". ايد از نجات چگونه بوده

  .ايم را تجربه کرده
. چه تفاوت چشمگيری پديد آورد) ٣: ۴" ( و محبت خدامهربانی"

يد به دوم اگر مايليد توصيف عالی از مهربانی و رحمت خدا داشته باش
 شاهزاده لنگ بوشت، و به رفتار داود نسبت به مفيسموئيل مراجعه کنيد

 از خاندان شائول بود و انتظار داشت که کشته بوشتمفي. توجه کنيد
شود ولی داود با محبت جانش را خريد و با او مثل يکی از پسرانش 

  .رفتار کرد و او را بر سر سفره شاهانه نشاند
طر لطف خدا، بلکه به سبب فيض او نصيب ما نجات نه تنها به خا

ما باعث نجات خودمان نشديم بلکه خدا ما را نجات ). ۵: ٣تيطس(شد 
تصور . چگونه؟ توسط معجزه خلقت نو به واسطه روح مقدسش. داد
در اينجا به معنی غسل تعميد باشد چون در " تطهير"کنم کلمه  نمی

غسل . شد عميد داده میغسل تجديد به اشخاص بعد از نجات  زمان عهد
در اينجا به " تطهير). "۴٨-١٠:۴٣اعمال(شود  تعميد باعث نجات نمی

آورد، از  وقتی گناهکاری به خدا ايمان می. معنی شستشوی کامل است
القدس در وجودش  شود و با سکنی گزيدن روح تمام گناهانش طاهر می

  .شود می" شخص جديدی"
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). ٢۶: ۵افسسيان(ا نسبت داد پولس اين تجربه پاکی را به کالم خد
القدس با  ، آنگاه که روحشود نجات گناهکار با ايمان به مسيح حاصل می

به تولد " آب "۶-۵: ٣يوحنا(ما از روح . دهد کالم خدا تولدی نو می
و ) ۴جسمانی اشاره دارد که نيقوديمس قبًال از آن سخن گفته بود، آيه

" که" ضمير ۶: ٣ر تيطس د). ٢۵-٢٣: ١پطرس١(ايم  کالم تولد يافته
شود  القدس اشاره دارد که به هنگام تولد تازه به ما داده می به روح

  ).۵: ٩،۵: ٨، روميان٣٨: ٢اعمال(
ما مسيحيان نه تنها در مسيح پاک شده و خلقتی نو داريم، بلکه عادل 

انگيز به  اين اصل شگفتدر مورد ). ٧: ٣تيطس(ايم  هم شمرده شده
عادل شمرده شدن . بحث شده است ٣٩: ٨ تا ٢١ :٣تفصيل در روميان

ما در سايه فيض خدا است، يعنی خداوند گناهکاری را که ايمان آورده 
به سبب کاری که مسيح روی صليب به انجام رسانيد، عادل و 

گذارد  خدا درستکاری پسرش را به حساب ما می. شمارد درستکار می
آمرزد، بلکه  اهان ما را مینه تنها او گن. تا ديگر در محکوميت نباشيم

  .ايم کند که ما گناهکار بوده حتی فراموش می
  !نتيجه چنين مهربانی، محبت، رحمت و فيض چيست؟ اميد

توانيم از ذخائر او  ما وارثين خدا هستيم يعنی همين امروز می
وقتی مسيح بازگشت نمايد، در ثروت و پادشاهی او تا . مند شويم بهره

آن . " يافت١٣: ٢توان در تيطس اين اميد را می. دابد سهيم خواهيم بو
دهنده خود عيسی مسيح  اميد مبارک و تجلی جالل خدای عظيم و نجات

ما بايد زندگی الهی . شود اما اميد به اينجا خالصه نمی". را انتظار کشيم
. )٨: ٣ (داشته باشيم و بکوشيم که به اعمال نيکوی خود ادامه دهيم

های الهی تنها حجتی است که گناهکاران بدان زندگی طبق استاندارد
مًا کارهای لزو" اعمال خوب. "برند ما به خدا تعلق داريم وسيله پی می

کار در کليسا، شرکت در دسته سرود يا  .کليسايی و مذهبی نيست
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ايمان يا مشارکت   اما خدمت به همسايه بیدار بودن مقام نيکوست عهده
. دن به محتاجين نيز بسيار نيکوستدر کارهای اجتماعی و ياری رسان

مواظبت از فرزندان مادر جوانی که مورد جفاست همان قدر روحانی 
 کليسا یخدمت فداکارانه اعضا. مقدس است که انتشار مژده کتاب
  .تون به گمراهان شهادت داد بهترين روشی است که می

  

  )١١-٩: ٣تيطس( اشخاص مزاحم -۵
 انسان باشد، هرجا که ؛اشتيمای کاش اشخاص مزاحم در کليسا ند

دهد تا از  در اين مورد، پولس به تيطس هشدار می.  هم هستمشکل
به . کنند اجتناب کند اهميت ايمان بحث می کسانی که در مورد مسائل بی

جوانی به من نزديک شد و مقدس  ياد دارم بعد از جلسه تدريس کتاب
ر اين حقيقت حاال اگ. " مسائل ناچيز نمودشروع به بحث در مورد

تنها جمالت و سؤاالتی بود که او ..." اگر آن حقيقت داشت... داشت
تجربه بودم، بايستی با ادب و نزاکت به  آن زمان خيلی بی. کرد می

توجه به او باعث شد که فرصت صحبت . کردم سؤاالت او توجهی نمی
.  که مشکالت شخصی داشتند از دست بدهم رابا چند نفر ديگر

مدعی که دوست دارند جر و بحث کنند، معموًال افرادی ايماندارن 
خواهند روی گناهان خود سرپوش گذارند يا در ايمان  هستند که می

  .سست هستند و يا در خانه و محل کار خود راضی نيستند
وجود دارد که بايد با او " مرتد"اما شخص مزاحم ديگری به نام 

 که به زور برای ديگری کند اين لغت کسی را توصيف می. مقابله کنيم
اين شخص خودخواه که هميشه . کند گيرد و تفرقه ايجاد می تصميم می
کند حق با او است به اين و آن روی آورده و مردم را در  فکر می

اين . سا يکی را برگزينند بين او و شبان کليات دهد موقعيتی قرار می
 ست کم دوچنين فردی را بايد د). ٢٠: ۵غالطيان(عمل جسمانی است 

  .بار نصيحت کرد و بعد عذرش را خواست
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ای را در کليسای محلی اجرا کرد؟ اگر  توان چنين شيوه چطور می
ای دور خود دارد تا پيروانی  عضو کليسايی سعی در جمع کردن عده

کند، مانع رفتن او   و بعد عصبانی شده و کليسا را ترک میداشته باشد
  واقعرد پذيرش کليساهای ديگرشايد مو(گشت  اما اگر باز. نشويد
اگر دوباره به رفتار گذشته خود . ، در صورت توبه او را بپذيريد)نشود

 ؛شود، به او فرصت دوباره بدهيد طور میروی آورد که معموًال هم اين
اگر از کردار خود دست نکشيد، او را از شرکت در جماعت کليسا 

در رفتار بد تنيده چرا؟ چون چنين فردی ). ١٠: ٣تيطس(محروم کنيد 
دهد و خود را محکوم کرده است  شده است، وی به گناه خود ادامه می

های کمتری  با رعايت اين اصل، آشفتگی). اللفظی  ترجمه تحت١١: ٣(
  .را در کليسای محلی شاهد خواهيم بود

  

  )١۵-١٢: ٣تيطس( نتيجه گيری -۶
اشت و در آيات پايانی، پولس اطالعات شخصی در اختيار تيطس گذ

تا به اين ترتيب، اعضای : "به او مضمون اصلی رساله را متذکر شد
کليسای ما ياد بگيرند که در رفع نيازهای ضروری و انجام کارهای 

ترجمه  ("ثمر سپری نکنند نيک کوشا باشند و زندگی خود را بی
 نامش ۴: ٢٠ که در اعمالسوتيخيکماس يا ي ما در مورد آرت.)تفسيری

 حبس پولس در روم،  دورهنخستيندر . طالعی نداريمذکر شده است ا
: ۶افسسيان(های پولس به افسسيان   بود و او رسالهاو با سوتيخيک
، ٩-٧: ۴کولسيان(و همچنين فليمون ) ٨-٧: ۴کولسيان(، کولسيان )٢١

 در کريت جانشين تيطس سوتيخيکماس يا يآرت.  رسانيدرا) ١٠فليمون
  .يکاپوليس به پولس ملحق شودشدند و بعد قرار بود تيطس در ن

اين  ) به بعد٢: ١٨، اعمال ١٣: ٣تيطس(امکان دارد زيناس و اپلس 
پولس آنان را به مأموريتی فرستاده . رساله را به تيطس رسانده باشند

پولس . توانست به ايشان کمک کند بود و تيطس بنا بود تا آنجا که می
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کند   متنوع خود تمام مینامه خود به تيطس را با دعای اختتام معمول و
  ".فيض خداوند با همه شما باد"، )١٨-١٧: ٣تسالونيکيان(

  .کنند فيض و اعمال نيک با هم عمل می





  رئوس مطالب دوم تيموتائوس
  

  آمادگی خدمت در روزهای آخر: موضوع
  :چهار تقاضای پولس برای تشويق تيموتائوس

  

  اولفصل  - تقاضای شبانی-١
  )٧-١: ١( اشتياق دليرانه -١
  )١٢-٨: ١( رنج بدون خجلت -٢
  )١٨-١٣: ١( صداقت روحانی -٣
  

   دومفصل -ی عملیهاضاقا ت-٢
  )٢-١: ٢( خدمتگزار -١
  )١٣-٨، ۴-٣: ٢( سرباز -٢
  )۵: ٢( پهلوان -٣
  )٧-۶: ٢( کشاورز -۴
  )١٨-١۴: ٢( معمار -۵
  )٢٢-١٩: ٢( ظرف -۶
  )٢۶-٢٣: ٢( خادم -٧
  

   سومفصل -ی نبوتیها تقاضا-٣
  )٩-١: ٣( از کذب و دروغ بر حذر باش -١
  )١٢-١٠: ٣(جو هستند باش   دنبال آنان که حقيقت-٢
  )١٧-١٣: ٣( به اطاعت از کالم خدا ادامه بده -٣
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  فصل چهارم - تقاضای شخصی-۴
  )۴-١: ۴( خدا را موعظه کن کالم -١
  )٨-۵: ۴( خدمات روحانی خود را به انجام برسان -٢
  )٢٢-٩: ۴( کوشا و وفادار باش -٣



  فصل نهم

  شجاعت مسيحيان
  دوم تيموتائوس

  
نوشت، شرايط او به  وقتی پولس رساله دوم به تيموتائوس را می

 و در انتظار او اکنون در روم زندانی .طرز چشمگيری تغيير کرده بود
يلی، تقريبًا همه بنا به دال). ۶: ۴تيموتائوس٢(مرگ حتمی بود 

). ١١: ۴(و فقط لوقا نزدش بود دستيارانش او را ترک کرده بودند 
  .روزها برای پولس تيره و تار بود

اما پولس به فکر خودش نبود، او بيشتر نگران تيموتائوس و 
ساله اولش، او همکار عزيزش تيموتائوس همچون ر. موفقيت انجيل بود

دانيم تيموتائوس کمرو  همانطور که می. کند را به وفاداری تشويق می
داد که از او سوء  انی داشت و به ديگران اجازه میبود و ناراحتی جسم

  .داد او هيچ اقتداری در مقام شبان از خودش نشان نمی. استفاده کنند
 را به جای تيموتائوس به افسس فرستاد تا سوتيخيکپولس 

زمان رحلت پولس ). ١٢، ٩: ۴(تيموتائوس در روم به او ملحق شود 
جای او را بگيرد و به رهبری فرا رسيده بود و تيموتائوس قرار بود 

  وتوانست با کمک ، اما او میاين کار آسانی نبود. کليساها ادامه دهد
در فصل اول پولس سه اصل الزم جهت موفقيت . قدرت خدا موفق شود

  :را ارائه داد
  

  )٧-١: ١تيموتائوس٢( اشتياق شجاعانه -١
 در توانند جای خود را اشخاص کمرو که شور و شوقی ندارند، نمی

در حقيقت اشتياق شجاعانه الزمه موفقيت در . خدمت روحانی باز کنند
ور نمودن آتش درون  پولس اين نگرش را به شعله. هر کاری است
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نبايد فکر کنيم تيموتائوس تنزل روحانی ). ۶: ١(تشبيه کرده است 
، بلکه پولس دستيارش را بهره بود داشت يا از شور و شوق روحانی بی

ور نگاه داشتن آتش درون بر قدرت   تا با شعلهکرد تشويق می
  :پولس به چهار طريق تيموتائوس را تشويق کرد. اش بيفزايد روحانی
تيموتائوس، پسر  ").٢-١: ١تيموتائوس٢( محبت پولس -الف

اول " (در ايمانتيموتائوس، پسرم "خيلی قويتر از " محبوب من
 وقتی پولس رساله اين بدين معنی نيست که. باشد می) ٢: ١تيموتائوس

 داشت محبت اکنونپولس . ای نداشت اولش را نوشت به او چندان عالقه
پولس به انتهای عمرش  چنانکه هم.داد خود را بيشتر نشان می

  .برد رسيد، بيشتر به عمق محبتش به تيموتائوس پی می می
پولس با شرايط دشواری روبرو بود، با اين حال دلش به خيلی 

علتش اين بود که او .  اميدش را از دست نداده بودچيزها خوش بود و
و اطمينان داشت که سرورش از او محافظت ) نبی(سفير مسيح بود 

 در دستان خدا بود، آمد میهر اتفاقی که برای او پيش . خواهد کرد
عالوه بر اين در عيسی مسيح . بنابراين از هيچ چيز هراسی نداشت

جای ). ١٠: ١(ه کرده بود وعده حيات داشت و مسيح بر مرگ غلب
فيض، رحمت و "شگفتی نيست که پولس قادر بود به تيموتائوس 

 در درودهای پولس "رحمت "شايان ذکر است که. اهدا کند" آرامش
؛ ٢: ١تيموتائوس٢؛ ٢: ١اول تيموتائوس(خورد  زياد به چشم می

؛ پولس از اهميت جايگاه رحمت در خدمت شبانان آگاه ۴: ١تيطس
  ).بود

 چه تشويق بزرگی برای ).۴-٣: ١تيموتائوس٢(دعاهای پولس  -ب
دانست شخص بزرگی همچون پولس برای  تيموتائوس بود از اينکه می

ها و مشکالت تيموتائوس آگاه بود و اين  پولس از ضعف. کند او دعا می
دعاهای او شور و . کرد که برايش دعا کند بار را بر قلب خود حس می
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صبرانه  دانست که به زودی خواهد مرد و بی می.  درونی داشتیشوق
منتظر بود تيموتائوس به او ملحق شود تا در روزهای آخر عمرش 

  .شد اين باعث شادی دل پولس می. همصحبتی داشته باشد
اش قبل از  نبايد فکر کنيم پولس با اين ادعا که همه اعمال شيطانی

را موجه کرد آنها  صورت گرفته، سعی می" وجدانی پاک"نجات با 
او مسلمًا گناهکار بود، او عامل وحشت در ميان مسيحيان . جلوه دهد

. کرد؛ با قتل استيفان موافقت کرد بود؛ مردم را وادار به کفرگويی می
: ١۶يوحنا(کند  کرد خدا را خدمت می  که پولس فکر میدرست است

). ١٣: ١اول تيموتائوس (برد بسر می، ولی در جهالت روحانی )٢
  .ال اين حقايق ضمانتی بر وجدان پاک نيستبااين ح

شناخت زيرا او عبرانی  اش خدا را می پولس از همان اوايل زندگی
 ولی .اجدادش به او مذهب يهود را تعليم داده بودند). ۵: ٣فيليپيان(بود 

وقتی عيسی مسيح را مالقات کرد متوجه شد ايمان يهودی او در واقع 
او . شد می که از طريق مسيح محقق بودآمادگی برای دستيابی به کمالی 

خدا را با وجدان پاک اجدادش خدمت نکرد، بلکه از نياکانش در مورد 
در حقيقت به . کرد خدا شنيد و حال خدا را با وجدان پاک خدمت می

  .سبب وجدان پاکش دعاهايش مؤثر بودند
 پولس فکر .)۵: ١تيموتائوس٢( اعتماد پولس به تيموتائوس -ج
های تيموتائوس نشان عجز او است بلکه يقين داشت  ه اشککرد ک نمی

ظاهرًا اولين . که ايمانش حقيقی است و او را از مهلکه نجات خواهد داد
 بود، سيکسی که در خانواده تيموتائوس نجات يافت مادربزرگش لوئ

، )١: ١۶اعمال(پدرش يونانی بود . ايمان آورد  افنيکیبعد مادرش
با اين حال مادر . ت به مذهب يهود عمل نکرده بوددق افنيکی بهبنابراين 

و ) ١۵: ٣تيموتائوس٢(و مادربزرگش به او آيات را تعليم داده بودند 
احتماًال نجات . بزرگی برای شنيدن مژده نجات بوداين آمادگی 
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تيموتائوس در اولين سفر بشارتی پولس به لستره صورت گرفت و در 
  . روحانی گماشتمراجعت دومش، پولس او را به خدمت

، پولس زندگی و خدمت روحانی تيموتائوس را ها درطول آن سال
تيموتائوس . حاصل کرده بودزير نظر داشت و به حقيقت ايمانش يقين 

ای خداشناس بزرگ شده بود و   عالی داشت؛ او در خانوادهیميراث
های عالی برای  گی مثل پولس او را تعليم داده و فرصت بزررسول

  .و عطا شده بودخدمت به ا
 پولس به ).٧-۶: ١تيموتائوس٢( هديه خدا به تيموتائوس -د

تيموتائوس يادآور شد که خدا او را به خدمت فراخواند و کليسای محلی 
خدا عطيه روحانی که ). ١۴: ۴اول تيموتائوس(او را دستگذاری کرد 

. تيموتائوس برای خدمت نياز داشت از طريق پولس به او بخشيد
، )٣: ١٣؛ ۶: ۶اعمال(در زمان رسوالن عملی معمول بود  دستگذاری

. ولی امروزه هيچ ايمانداری آن اقتدار و امتياز رسوالن را ندارد
امروزه دستگذاری عملی نمادين است و لزومًا هدايای روحانی از 

  .شود طريق آن دريافت نمی
خدمت کنيم و بر ترس و بخشد تا خدا را  القدس به ما قدرت می روح

کمروئی  "٧: ١کلمه ترس در دوم تيموتائوس. ف خود فائق آييمضع
القدس به ما قدرت بشارت و خدمت  روح. دهد معنی می" وهراس

القدس تالش ما برای خدمت  بدون قدرت روح). ٨: ١اعمال(دهد  می
تواند جای  استعداد، تعليم و تجربه نمی. رسد خدا به جايی نمی

  .القدس را بگيرد روح
اگر نسبت به گمراهان . کند مچنين به ما محبت عطا میالقدس ه روح

 قادر خواهيم بود درد و رنج را تحمل ،و خلق خدا محبت داشته باشيم
انجامد، زيرا  غرور به ترس می. کرده و رسالت خدا را محقق سازيم

اگر خودپسند باشيم فقط به فکر اين هستيم که از خدمت چه نصيبی 
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اعتبار، قدرت يا پول هميشه ما را نگران بريم و ترس از دست دادن  می
بخشد  القدس محبت حقيقی مسيحی را در ما فزونی می روح. کند می

. کنيم سازد شجاعانه فداکاری می را قادر میو ما ) ۵: ۵روميان(
  ).٢٢: ۵غالطيان(دهد  القدس به ما محبت می روح

 اين .کند عطا می) عقل سليم(داری  القدس همچنين به ما خويشتن روح
های شبانی ديده  کلمه با کلمات هوشياری و جديت که اغلب در نامه

: ٢اول تيموتائوس؛ ١٢، ۶، ٢: ٢؛ ٨: ١تيطس(شوند رابطه دارد  می
 است عقل سليمترجمه بهتری برای " منضبط" ذهن ).١۵، ٩
کسی که دارای ذهن منضبط است از لحاظ ذهنی ). ٧: ١تيموتائوس٢(

ترجمه تفسيری آن .  خود کنترل کامل دارددر تعادل بوده و بر زندگی
  ".داری آرام، تعادل عالی فکری، انضباط و خويشتن"عبارت است از 

تيموتائوس همه آنچه را که الزمه خدمت روحانی بود در وجودش 
. ور سازد کرد اين بود که آن را شعله تنها کاری که بايد می. داشت

" انی خود غافل مشواز عطيه روح: "پولس درنامه اولش نوشته بود
ات را  عطيه الهی"کند  و حال اضافه می) ١۴: ۴اول تيموتائوس(

کند  القدس ما را ترک نمی خوريم روح وقتی شکست می". ور کن شعله
، ولی اگر از زندگی روحانی خود غفلت کنيم، از )١۶: ١۴يوحنا(

القدس است که ما را  اين روح. القدس نصيبی نخواهيم برد عطايای روح
بخشد و برای خدمت به کار  کند، قدرت می ز وجود خود لبريز میا

 يا) ٣٠: ۴افسسيان(القدس اندوهگين   روحامکان دارد که. گيرد می
تيموتائوس داليل زيادی داشت که ). ١٩: ۵تسالونيکيان١( شود محزون

 پولس او را :به خاطرش اميد و شور و شوق روحانی داشته باشد
کرد؛ به حقيقت ايمانش اطمينان کامل  یدوست داشت؛ برايش دعا م

اش او را برای خدمت مهيا کرده بود و  داشت؛ تجارب زندگی
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. بخشيد القدس تمام قدرتی را که برای خدمت الزم داشت به او می روح
  خواست؟ بيش از اين چه می

  

  )١٢-٨: ١تيموتائوس٢(الت  رنج بدون خج-٢
 خجل نبود پولس. موضوع اصلی اين فصل است" بدون خجالت"

و ) ٨ آيه(شرمسار نباشد و به تيموتائوس سفارش کرد که ) ١٢آيه(
  ).١۶آيه (بند بودن او شرم ندارد س از درگزارش داد که انيسيفور

 شرم ).١٠-٨: ١تيموتائوس٢( از شهادت مسيح شرمسار نباشد -الف
و حيای ذاتی تيموتائوس باعث شده بود از شهادت برای مسيح و تحمل 

  :دهد پولس به همکارش اميد می. زدرنج بپرهي
يک از   طبيعتًا هيچ).٨: ١تيموتائوس٢(دهد   خدا به ما قدرت می-١

پدر اگر اراده "حتی مسيح دعا کرد . خواهد درد و رنج بکشد ما نمی
پولس سه بار دعا ). ۴٢: ٢٢ لوقا" (توست، اين پياله را از من دور کن

). ٨-٧: ١٢قرنتيان٢ (دهديی که خدا او را از خارهای بدنش رها کرد
. اما به احتمال زياد رنج بخشی از زندگی وفادارانه مسيحی است

: ٣؛ ٢٠: ٢پطرس١(مسيحيان نبايد به خاطر اعمال بد رنج بکشند 
. اند ، بلکه رنج ايشان به خاطر اعمال نيکی است که انجام داده)١٧

کشيم، در رنج مسيح سهيم هستيم  وقتی برای عمل نيکی رنج می
  ).٢۴: ١کولسيان(بريم  و از طرف تمام کليسا رنج می) ١٠: ٣فيليپيان(

خواندم که به خاطر   پيش داستان زندگی يک مسيحی را میها سال
قرار بود او را روی چوب مرگ بسوزانند و . ايمانش در زندان بود
يک شب انگشتش را . تواند اين رنج را تحمل کند مطمئن بود که نمی

 تا دردش را امتحان کند، بالفاصله دست خود را روی شعله شمع گرفت
 ندارم و خدا را من تحمل اين رنج را : " گفت به خودعقب کشيد و

وقتی ساعت مرگش رسيد، خدا را سپاس ". حرمت خواهم ساخت بی
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و نه " در وقت نياز"خدا . کرد و شکوهمندانه برای مسيح شهادت داد
  .قبل از آن، به او قدرت داد

 ).٩: ١تيموتائوس٢(ا به واسطه فيضش فراخوانده است  خدا ما ر-٢
قبل از آفرينش دنيا خدا ما را به عنوان بخشی از نقشه عظيم ابدی خود 

درد .  اين بود که نام خدا را جالل دهدانسانهدف از خلقت . تعيين کرد
مسيح خداوند بنا به اراده خدا در اين دنيا . و رنج قسمتی از نقشه اوست

  .مام کسانی که به او ايمان دارند نيز رنج خواهند کشيدرنج برد و ت
ما عامل نجات خود نبوديم، بلکه خدا . در اين آيه تأکيد بر فيض است

دعوت او نه بر اساس اعمال ). ٩-٨: ٢افسسيان(ما را رستگار کرد 
 او را محقق ما موظفيم اهداف. نيک ما بلکه بر فيض استوار است

 است آن را با ايمان بپذيريم و بدانيم که اراده يم و اگر با رنج همراهساز
اين جبر نيست، بلکه اطمينان به نقشه حکيمانه پدر . خدا بهترين است

  .آسمانی پر فيض ما است
  بهما لياقت . تمام اين فيض در عيسی مسيح به ما عطا شده است

  .دست آوردن آن را نداشتيم، اين فقط فيض خدا است
 علت کمرويی ما ).١٠: ١تيموتائوس٢(رد  مسيح بر مرگ غلبه ک-٣

هراسيم؟ رنج و مرگ؟ پولس به هنگام ديکته اين  از چه می. ترس است
اما مسيح آخرين دشمن ما يعنی مرگ را . نامه با مرگ روبرو بود

ای . " "وب کردمرگ را مغل" با مرگ و رستاخيزش  او.شکست داد
: ١۵قرنتيان١" (پيروزی تو کجاست؟ ای قبر نيش تو چه شد؟مرگ، 

۵۵.(  
، بلکه تجلی حيات و )١۵-١۴: ٢عبرانيان(مسيح نه تنها فاتح مرگ 

عتيق، اصول حيات ابدی، مرگ و رستاخيز و  در عهد. جاودانگی بود
شد ولی  ای از نور يافت می گاهی جرقه. ای از ابهام بود ابديت در هاله

مرگ و قبر اما بعد مسيح خداوند نورش را بر . عمدتًا مفاهيم مبهم بود
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 رستاخيز و اميد به  و حيات ابدی،تابانيد و از طريق خبر خوش نجات
  .بهشت را تضمين کرد

و ديگر اصول عجيب ديگر را " خواب روح"ی مذهبی که ها گروه
دهند، معموًال عقايد خود را از مزامير و کتاب جامعه  تعليم می

جديد بر   به جای اينکه اجازه بدهند که نور درخشان عهد،گيرند می
اگر به نور خبر خوش نجات پشت کنيد، تنها . عتيق بتابد تاريکی عهد

  .کنيد اندازيد و صحنه را تاريکتر می سايه ديگری می
که به " فاسد نشدنی"، يعنی )١٠: ١تيموتائوس٢" (فنا ناپذيری"

ميرد و فاسد  بدن فعلی ما فساد پذير است، می. رستاخيز بدن اشاره دارد
ای خواهيم داشت که مرگ   يافته ا ديدن مسيح، بدن جاللولی ب. شود می

در حقيقت، ). ٢١: ٣، فيليپيان۵٨-۴٩: ١۵قرنتيان١(پذيرد  و فساد نمی
در ميراث آسمانی سهيم خواهيم بود که به دور از هرگونه فساد، 

  ).۴: ١پطرس١(آلودگی و تباهی است 
: ١ستيموتائو٢( از در بند بودن به خاطر مسيح خجل نباشيد -ب
 با اينکه پولس زندانی بود، ولی به بشارت خبر خوش نجات ).١٢-١١

آور است که مردم افسس به وقت نياز پولس او را  حزن. داد میادامه 
توانستند از طرف پولس  بسياری از آنان می). ١۵آيه(تنها گذاشتند 

برای شهادت به روم بروند اما از اين کار سر باز زدند، حتی از اينکه 
اگر تيموتائوس به جمع مردم .  شوند، شرم داشتندمتحد شناختهولس  پبا

 خيلی )١٣: ۴و شهرهای اطراف( شد، خدمتش در افسس  ملحق می
اما پولس او را تشويق کرد تا در ايمانش ثابت قدم بايستد . شد آسانتر می

آورد که تيموتائوس  پولس چهار دليل می. و از حقيقت روی نگرداند
  .ی با او احساس خجالت کندنبايد از همکار

 مسيح خداوند ).١١: ١تيموتائوس٢( پولس را خداوند خوانده بود -١
 شخصًا او را به ،)٩ اعمال(کرده پولس را در راه دمشق مالقات 
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.  خبر خوش نجات بود)واعظ(پولس منادی . خدمت دعوت کرده بود
ور بود رسان رسمی پادشاه يا امپراط پيام" منادی"در روزگاران قديم، 

 در آسيا پولس واقعیبا اينکه ايمانداران . شمرد و پيامش را محترم می
را انکار کردند اما او از خدمت به خدا و انتشار خبر خوش دست 

  .برنداشت
آنکه با " پولس تنها منادی نبود، او همچنين رسول بود يعنی -٢

 هر مسيحی شايستگی احراز مقام ".مأموريت خاص فرستاده شده بود
بود و بايد توسط  ای می سالت را نداشت چون بايد دارای شرايط ويژهر

؛ ٢۶-١۵: ١اعمال(شد  القدس انتخاب می شخص مسيح يا روح
رسول نماينده مسيح بود و انکار او ). ١٢: ١٢قرنتيان٢؛ ١: ٩قرنتيان١

  .به مثابه انکار مسيح بود
 يتمسؤولبدين معنی که پولس .  پولس معلم غيريهوديان بود-٣

" غيريهوديان"همين کلمه . شبانی کليساهای محلی را بر عهده داشت
ايمانداران . )٢١: ٢٢اعمال(باعث اولين حبس او در زندان روميان شد 

شان نايالت آسيا بايد با پشتيبانی از پولس ارادت و قدردانی خود را 
، ه بوددادند، چون او بود که خبر خوش نجات را به آنها اعالم کرد می

  .خواستند خود را درگير کنند  و نمیترسيدند  میاوضاعايشان از ولی 
، و خجل )١٢: ١تيموتائوس٢( پولس به مسيح اعتماد داشت -۴
با . دانست خدا وفادار است و از او محافظت خواهد کرد  چون می،نبود

دانم به که ايمان  من می"کند توجه کنيد،  تأکيدی که به شخص مسيح می
 ايمان به اصولی خاص نيست، گرچه اهميت نجات، حاصل". دارم

ايمان گناهکار به شخص مسيح . اصول روحانی را نبايد ناديده گرفت
خود را به امانت به مسيح پولس روح . بخشد است که او را نجات می

دهنده سپرد و يقين داشت که مسيح وفادارانه از او محافظت  نجات
آيد، آنچه   چه پيش میکرد که هر روز برای پولس فرقی نمی. کند می
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 مسيح به خادمين خود پاداش که" آن روز"اهميت داشت اين بود که در 
  ).٨: ۴، ١٨: ١(دهد چه اتفاقی خواهد افتاد  می

اين روزهای سخت بسيار مهم است که در ايمان خود به مسيح در 
. ثابت قدم باشيم و مشتاقانه به خاطر او رنج بکشيم و شرمسار نباشيم

 :مثل پولس زندانی نشويم ولی به طريقی رنج خواهيم بردممکن است 
. توجهی و غيره نداشتن دوست؛ تبعيض در ارتقا؛ نداشتن مشتری؛ بی

کشند،  همچنين خيلی مهم است از خادمينی که به خاطر خدا رنج می
  .پشتيبانی کنيم

  

  )١٨-١٣: ١تيموتائوس٢ (روحانی وفاداری -٣
ت استقامت کردند و رسالت  مردان و زنان در شرايط سخها قرن

توانستند سازش کنند اما  ايشان خيلی راحت می. خدا را به انجام رساندند
 داشت و ای پولس چنين ويژگی.  ايستادگی کردندی راسخبا عزم

  .کرد که او را سرمشق خود قرار دهد تيموتائوس را تشويق می
 آن  پولس).١۴-١٣: ١تيموتائوس٢(به کالم خدا وفادار باش . الف

: ١اول تيموتائوس( که از خدا به امانت گرفته بود  راحقيقت روحانی
يت تيموتائوس بود مسؤول و حال ؛)٢٠: ۶(، به تيموتائوس سپرد )١١

و اين امانت ) ١٣: ١تيموتائوس٢(که محکم به کالم خدا بچسبد 
و آن را با ديگران در ) ١۴: ١(گرانبهای حقيقت مسيح را حفظ کند 

الگو، نقشه "به معنی ) ١٣آيه(کلمه روش ). ٢ :٢(ميان بگذارد 
اصول در کليسای اوليه طرح کلی معينی برای . است" معماری

روحانی وجود داشت و از آن به عنوان معياری برای آزمودن و تعليم 
اگر تيموتائوس اين طرح را تغيير يا به طور کلی کنار . شد استفاده می

مين و واعظين وجود گذاشت، ديگر معياری برای سنجش معل می
به همين دليل ما نيز موظف هستيم به تعليمات پولس پايبند . داشت مین

  .باشيم
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حقيقت " ايمان و محبت"بهرحال، توجه داشته باشد که تيموتائوس با 
" بيان حقيقت با عشق و محبت. "کرد را بر ايشان آشکار می

ع از چقدر آسان است در دفا. الگوی آسمانی است) ١۵: ۴افسسيان(
  . مشکل ايجاد کنيم،جويی کرده ايمان با مخالفين ستيزه

القدس بود که حقيقت را به تيموتائوس عطا کرد و در حفظ آن  روح
القدس درک مبهمی از کالم خواهيم  بدون روح. ياری رساندبه او 
: ١۶يوحنا(دهد  القدس است که کالم را به ما تعليم می اين روح. داشت
سازد از حقيقت محافظت کرده و آن را با ديگران  و ما را قادر می) ١٣

  .در ميان گذاريم
آيا حقيقت . "از بدو تاريخ بشر، شيطان مخالف کالم خدا بوده است

و ) ١: ٣پيدايش ( سؤال شيطان بود ين، اين اول"دارد که خدا گفت؟
 در طول تاريخ کليسا ؛برد هنوز هم اين سؤال فريبنده را به کار می

با اين حال کالم . اد درون کليسا به کالم حمله شده استاغلب توسط افر
زيرا اشخاص متعهدی . هنوز هم تا به امروز ثابت و استوار مانده است

 به نسل ،چون پولس و تيموتائوس اين امانت را وفادارانه حفاظت کرده
ی ها آزادانه عمل کردن کليسا يا ساير سازمان. جديد مسيحيان سپردند

دهد که ايمان رهبران در کالم تضعيف شده  شان میمسيحی معموًال ن
  .است
 ايالت آسيای .)١٨-١۵: ١تيموتائوس٢( وفاداری به خادمين خدا -ب

شد که عبارت بودند  روم میامپراطوری هايی از  آن زمان شامل بخش
پولس اجازه خدمت در سفر بشارتی دومش به . از ليديا، کاريا و فريجيه
ولی در سفر سومش حدود سه ). ۶: ١۶عمالا(دراين حوالی داده نشد 

 منطقه را بشارت داد سال در افسس پايتخت آسيا ماند و تمام
هفت کليسای آسيا همه در اين منطقه بودند ). ٣١: ٢٠، ١٩اعمال(
  ).١١، ۴: ١مکاشفه(
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احتمال ). ١۵: ١تيموتائوس٢(شناسيم  ما فيجلس و هرموجنس را نمی
د که با پولس مخالف بود و برای دفاع دارد ايشان رهبران کليسايی بودن

رفت از پولس  از ايمانداران آسيايی انتظار می. از او به روم نيامدند
حمايت کنند، اما ايشان از او عار داشتند و در عين حال دانسته يا 

پولس در شرايط سختی به ). ١۶: ۴(نادانسته از مسيح شرمسار بودند 
و دستيار ديگرش به ) ١٠: ۴( ديماس او را رها کرده ؛برد سر می
اصول و تعاليم دروغين در . ای دور برای خدمت فرستاده شد نقطه

خواست آزاد  چقدر پولس دلش می). ١٨-١٧: ٢(کليسا رواج يافته بود 
، ولی او در زندان کندبود تا کالم را موعظه و از ايمان دفاع  می

 خدا را ادامه يت تيموتائوس بود که کارمسؤولاين . روميان گرفتار بود
  .دهد

 تنها کسی بود که جرأت کرد افسس را ترک و برای سفورانيسي
 است و “سودرسان” به معنی ناماين . کمک به پولس به روم برود

ممکن است وی شماس کليسای . حقيقتًا او دوست ارزشمند پولس بود
ای استخراج شده که   از کلمه١٨: ١در " خدمت(" افسس بوده باشد 

مان خدمت پولس در افسس، در ز). شود س از آن استنباط میمفهوم شما
تيموتائوس در .  وفاداری بودندیاش خادمين س و خانوادهانيسيفور

  .شناخت کليسای افسس شبان بود و به همين دليل او را خوب می
 وفاداری که یفه کنم، شبانان خدا را برای اعضااجازه دهيد که اضا

من و همسرم از . کنند شکر مید، کنن ايشان را در خدمت ياری می
ای در سه کليسايی که خدمت کرديم،  نعمت چنين خادمين برگزيده

 قلبشان درد و. های ايشان به روی ما باز بود خانه. مند بوديم بهره
کرد و دعاهايشان مايه قوت ما در زمان سختی  نيازهای ما را حس می

آن "ی مسيح در کردند ول  اين ايمانداران پشت صحنه خدمت می.بود
  ).١٨: ١(آنها را در حضور همه پاداش خواهد داد " روز
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انيسيفورس از افسس به روم مسافرت کرد و مشتاقانه به دنبال 
). ١٧: ١(آمد که يافتن شبان سابقش مشکل بود   به نظر می؛پولس گشت

 کردند شايد بعضی از مسيحيان رومی هنوز با پولس مخالفت می
-١٢: ١فيليپيان(ه زندانی اولش چنين کردند طوری که در دور همان
خواستند زندانی  کردند و نمی احتماًال مقامات رومی همکاری نمی). ١٧

پولس دوره زندانی اولش را درخانه .  نظر کمکی دريافت کند مورد
تحت ، اما اکنون در زندان روميان )٣٠: ٢٨اعمال(خودش گذراند 
  .مراقبت شديد بود

او پولس را پيدا کرد و جان خود را . بوداما انيسيفورس مصمم 
بعضی معتقدند که او را هم . برای کمک به پولس در خطر انداخت

گذارند که  ايشان دليل خود را بر اين اصل می. دستگير و اعدام کردند
. د گفت نه به خود ویام به خانواده انيسيفورس خوش١٩: ۴پولس در 

 و برای انيسيفورس ،متهمچنين پولس برای اين خانواده لطف و رح
  ).١٨، ١۶: ١(رحمت ابدی را طلب کرد 

مسئله اينجاست که اگر انيسيفورس مرده بود، پولس برای مرده دعا 
مقدس به ما اجازه دعا برای مردگان داده  ، در کتاب)١٨: ١(کرد  می

  .نشده است
 در دست نداريم که نشان دهد وقتی پولس اين نامه را دليلیهيچ 

اين حقيقت که پولس از خدا برای . سيفورس مرده باشدنوشت اني می
اش طلب برکت کرد و نامی از او نبرد شايد به اين دليل باشد که  خانواده

) ١٧آيه" (وقتی او در روم بود. "نبوداش  در آن زمان او همراه خانواده
نوشت وی در روم نبود،  دهد زمانی که پولس اين نامه را می نشان می

اش  پولس برای او و خانواده. بين روم و افسس بوده باشدپس بايد جايی 
مد گفتن به انيسيفورس نبود، چون پولس ادعا کرد و نيازی به خوش
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مد گفتن به اوقت زيادی را با او صرف کرده بود، پس تنها به خوش
  .اش اکتفا کرد خانواده

 رومی یسرباز. انيسيفورس از در بند بودن پولس شرمسار نبود
توانست  او می. ار ساعت روز، پولس را تحت نظر داشتبيست و چه

های مختلفی بياورد و در افسس بماند، اما اين سفر خطرناک را به  بهانه
پولس توصيفی است که " باعث دلگرمی وشادی من است. "جان خريد

" خنک شدن دوباره"کلمه يونانی آن به معنی . کار برد بهدر مورد او 
چقدر از ". بخش چون هوای تازه فرح"يد گو ترجمه تفسيری می. است

نسيم بهاری "خدا برای مسيحيانی که در مشکالت همچون 
  .اريمزمانند، سپاسگ می" انگيز طراوت

اگر به خاطر نامه پولس نبود، هرگز از خدمتی که انيسيفورس به 
" در آن روز" اما خدا از آن آگاه بود و به او . شديم کليسا کرد آگاه نمی

  .هد دادپاداش خوا
آميز تغيير نکرده است و همچنان نيازمند  ضروريات خدمت موفقيت

  .باشد شور و شوق شجاعانه، رنج بدون خجالت و وفاداری روحانی می



  دهمفصل 

 تشبيهات شبانی
  ٢دوم تيموتائوس 

  
 به مردی برخوردم که روی ،گردهمايی حضور داشتميک در وقتی 

 گفت ،از او سؤال کردمتش را علوقتی . لباسش دو برچسب نام زده بود
  .که دچار بحران هويت است

 تيموتائوس دچار چنين بحرانی شود و به همين خواست پولس نمی
البته اين  (پردازد دليل به طور دقيق به شرح نقش شبان و وظايف او می

پولس از هفت تشبيه جهت ). شود اصول شامل همه مسيحيان می
  .جويد توصيف خدمت مسيحی مدد می

  

  )٢-١: ٢تيموتائوس٢ (مباشر -١
خدمت روحانی چيزی نيست که آن را برای خودمان به دست آورده 

 دارای ذخائر روحانی هستيم که خدا به ما عطا مباشرانما . و حفظ کنيم
 آن ،يت ما است که از اين ذخائر حفاظت نمودهمسؤولاين . فرموده است

 کالم خدا را به نسل آنان نيز بايد در عوض. را به سايرين اعطا کنيم
  . بشارت دهندیبعد

آنچه حائز اهميت است اين است که گنجينه اصلی را از کالم خدا و 
 را از  مدرنمعلمينما . های مردم استخراج کنيم نه از عقايد و فلسفه

سنجيم، بلکه ايشان را با کالم  روی شهرت، تحصيل يا مهارتشان نمی
س ارائه شده است، ارزيابی خدا و به ويژه با اصولی که توسط پول

سنجيم، بلکه  اين ما نيستيم که صحت سخنان پولس را می. کنيم می
  .آزمايد سخنان او است که ما را می
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بايد معادن . برای تعليم کالم خدا، شهامت و قدرت الزم است
را استخراج کنيم ) طال، نقره و جواهرات(گرانبهای نهفته در کالم 

تنها ). ٢١-١٠: ٨؛ ١۵-١٣: ٣؛ ١٠-١: ٢ل؛ امثا٢٣-١٠: ٣قرنتيان١(
خدمت روحانی عظيم پولس راز . بخشد جالل خداوند است که قدرت می

  ).١٠: ١۵قرنتيان١(در رحمت و جالل خدا نهفته است 
در سايه رحمت خداوند است که ما قادر به خواندن، درک و تعليم 

تعليم اشتياق به "يکی از الزامات خدمت شبانی . گرديم میکالم خدا 
به تعليم اشتياق ). ٢۴: ٢تيموتائوس٢؛ ٢: ٣اول تيموتائوس(است " کالم

بنابراين خدمتگزار خدا بايستی در . شامل اشتياق به فراگيری است
  .مطالعه کالم خدا کوشا باشد

  

  )١٣-٨، ۴-٣: ٢تيموتائوس٢( سرباز -٢
البته . جويد هايش از تمثيالت نظامی بهره می پولس اغلب در نامه

برد و  مايه تعجب نيست، زيرا او در وضعيتی نظامی به سر میاين 
پولس در اين آيات به شرح ويژگيهای سرباز . اغلب در زندان بود

  .پردازد شايسته مسيح می
 بسياری از مردم بر اين ).٣: ٢تيموتائوس٢( تحمل دشواری -الف
گويی واعظين اغلب  مزاح. اند که خدمت روحانی کار آسانی است عقيده

آورد که آنان تنبل بوده و بايد از حقوقی  ين طرز تفکر را به وجود میا
ای   متعهد همواره در مبارزهخادم که  گيرند خجل باشند، در حالی که می

 ۶: ١٠افسسيان(طلبد  برد که بردباری و شکيبايی روحانی می به سر می
  ).به بعد
رباز  س).۴: ٢تيموتائوس٢( گرفتاری در امور دنيوی  پرهيز از-ب

اش يعنی کسی که او را به خدمت گرفته است  بايد کامًال به فرمانده
.  مسيح است که ما را به خدمت گرفته است ايندر مورد ما. متعهد باشد

روزی شيپور . ساز بود حکايتی را از سربازی به ياد دارم که ساعت
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: نبرد برای حمله به اردوگاه به صدا در آمد و سرباز معترض گفت
  ".توانم چون کلی ساعت برای تعمير دارم ن نمیمن اال"

گاهی شبان يا همسرش به دليل عدم حمايت کافی از طرف کليسا 
اين فداکاری .  جانبی مشغول شوندیبه کارجز اينکه ای ندارند  چاره

شبانی که تحت حمايت کامل کليسا . شود است که از سوی آنها انجام می
؛ اقدام  کارهای جانبی روی بياوردباشد، شايسته نيست که به انجام می

به چنين کاری مانع از تمرکز بر خدمت روحانی شده و باعث تضعيف 
ام که به جای اينکه فکرشان روی  به شبانانی برخورده. گردد آن می

. انديشند های خود می یيکليسا متمرکز باشد، به افزايش مستغالت و دارا
  !انهدف خشنودی و رضايت خداوند است، نه خودم

مسيح را به خاطر  ").٩-٨: ٢تيموتائوس٢( مسيح  تجلی عظيم-ج
اين عبارتی است که مفهوم شکوه و بزرگی و جالل مسيح ". داشته باش

آالمو را به ياد : "ماند کند، بيشتر به مثابه بانگ نبرد می را منعکس می
مسيح پيشوای نجات ماست ". د مبرپرل هاربور را از يا"، "داشته باش

. و هدف ما عزت نهادن و جالل بخشيدن به اوست) ١٠: ٢يانعبران(
شود، مسيح مايه  که متحمل سختی و زحمت میبرای سرباز مسيحی 

و قيام کرد و به اين ترتيب ثابت  خوشی و دلگرمی است، زيرا او مرد
انجامد و اگرچه  به ظاهر شکست  نمود که رنج و عذاب به جالل می

 با مسيح مثل يک خطاکار رفتار .هد شداست اما به پيروزی منتهی خوا
  .شد و با سربازان او نيز چنين رفتاری خواهد شد

پولس در . توان مسيح را عزت بخشيد با کالم به بهترين روش می
درنگ  کالم خدا بی. "توان به زنجير کشيد بند بود، اما کالم خدا را نمی

 گرفت و کالم خدا همه جا را فرا). "١۵: ١۴٧مزمور" (شود محقق می
  ).٢۴: ١٢اعمال" (بر تعداد ايمانداران افزوده شد
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خلق خدا " برگزيدگان ").١٠: ٢تيموتائوس٢( به فکر ارتش بودن -د
هستند که به واسطه جالل خدا انتخاب و از طريق روح پاکش 

رنج پولس نه تنها به ). ١۴-١٣: ٢تسالونيکيان٢(ند ا هفراخوانده شد
هنوز عده زيادی بودند که بايد ندای . بود که برای کليسا نيز ،خاطر خدا

خواست که در اين بشارت سهيم  رسيد و پولس می انجيل به گوششان می
سربازی که تنها به فکر خودش است، خيانتکار و غيرقابل اعتماد . باشد
  .باشد می
وعده " اين ).١٣-١١: ٢ تيموتائوس ٢( اعتماد به فرمانده ـ ه

برای ساير (هادت اوليه ايمانداران است احتماًال بخشی از ش" وفاداری
؛ و ٩: ۴؛ ١۵: ١اول تيموتائوسهای شبانی  ی وفاداری به نامهها قول

ايمان و وفاداری ما به مسيح است که به ما ).  مراجعه کنيد٨: ٣تيطس
ما هراسی از دشمنان نداريم، زيرا ). ۴: ۵يوحنا١(بخشد  پيروزی می

  .مسيح بر آنها غلبه کرده است
مان به مسيح جزئی از وجود او شديم و در مرگ و دفن و با اي

م و به وسيله او بر همه چيز فائق آمديم گشتيرستاخيز او شريک 
  ).۶روميان(

 و عذاب به حکمرانی با شکوه و ،مرگ به حيات! چه تناقضی
مسئله مهم اين است . چيزی نيست که از آن بهراسيم. انجامد پرجالل می

انکار نکنيم، زيرا اگر در اين دنيای زمينی او که خداوندمان مسيح را 
را انکار کنيم، او نيز در پيشگاه پدر آسمانی، منکر ما خواهد شد 

 در آن هنگامه ، چنانچه نام باعظمت او را انکار کنيم.)٣٣: ١٠متی(
شود،   اعطا میها شود و نشان عظيم که اسامی از روی کتاب خوانده می

  .ندمابهره خواهيم  از پاداش بی
که حتی ضعف ) ١٣: ٢تيموتائوس٢(سازد  اما پولس روشن می

ماند، زيرا  کاهد، او نسبت به ما وفادار می ايمان ما، از وفاداری او نمی
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به ايمان و وفاداری . تواند ما را که جزئی از او هستيم، انکار کند نمی
کنيم زيرا دستخوش دگرگونی و شکست  يا احساساتمان اعتماد نمی

مبشر هادسون تيلر، . یج. لکه ايمان ما بر مسيح بنا شده استهستند، ب
جهد و کوشش ما در وفاداری نيست که باعث : "گفت  اغلب میبزرگ،

  ".کند شود، بلکه وفاداری مسيح است که ما را سربلند می پيروزی می
  

  )۵: ٢تيموتائوس٢( ورزشکار -٣
، )کشتی، دو و تمرين(های پولس اصطالحات ورزشی   در نوشته
آمدند و  يونانيان و روميان از ورزش به شوق می. شوند زياد يافت می

پولس . آمد ی المپيک از وقايع مهم برای آنان به شمار میها بازی
تيموتائوس را تشويق کرده بود تا همچون ورزشکاری که به تمرين 

-٧: ۴اول تيموتائوس(پردازد، به تمرين روحانی همت گمارد  بدنی می
  .دهد تا از قوانين اطاعت کند  او هشدار میو حال به) ٨

کند بازی را ببرد و عنوان قهرمانی را از   که تالش مییورزشکار
به ويژه در . آن خود کند، بايستی تمام قوانين آن را با دقت رعايت کند

هر . ی يونان داوران توجه بيشتری به اجرای قانون داشتندها بازی
  . از شهرت خوبی برخوردار بود،هتبعه کشور خود بود بايستی یرقيب

برای شرکت در مسابقات ورزشی، استانداردهای خاصی رعايت 
توانست در  چنانچه ورزشکاری از جهتی نقص داشت، نمی. شد می

چنانچه پس از شرکت در مسابقه و برنده شدن، . مسابقات شرکت کند
نی شدند که قانونی را زير پا گذاشته است، از عنوان قهرما متوجه می
جيم تورپد، قهرمان بزرگ آمريکايی به اين دليل که . شد محروم می

  .يش را از دست دادها قانون المپيک را شکست، مدال
کس او را به عنوان  هيچ. از ديدگاه انسانی، پولس يک بازنده بود

از " همه آنان که از ايالت آسيا هستند ".کرد قهرمان تمجيد و تشويق نمی
او را به عنوان يک خطاکار در ). ١۵: ١(دند او روی برگردانده بو
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او تمام . زندان حبس کرده بودند، با اين حال پولس يک برنده بود
 و روزی پاداش خود را از مسيح ه بودقوانين کالم خدا را رعايت کرد

پولس به تيموتائوس جوان گفت که مهمترين مسئله . دريافت خواهد نمود
تو برای جلب . گويند که مردم چه میاطاعت از خداست و اهميتی ندارد 

دوی، بلکه برای  رضايت مردم يا کسب شهرت در اين مسابقه نمی
  .کنی خشنودی مسيح تالش می

  

  )٧-۶: ٢تيموتائوس٢( کشاورز -۴
های پولس به چشم  اين تشبيه جالب ديگری است که در نامه

ای تشبيه کرد که همه  پولس کليسای محلی را به مزرعه. خورد می
هر مسيحی ). ٩-۵: ٣قرنتيان١(کشند  مانداران در آن زحمت میاي

اما .  شخم زنی، پاشيدن بذر، آبياری و درو:وظيفه خاصی به عهده دارد
  .بخشد اين خداست که به آن برکت و فزونی می

توان به چند مثال عملی در مثالی که از کشاورز ارائه شده،  می
اگر مزرعه را به . کندنخست کشاورز بايستی سخت کار . اشاره کرد

. حال خود رها کنيد، تنها چيزی که به عمل خواهد آمد علف هرز است
 مثال آدم تنبل و مزرعه را آورد ،سليمان با وقوف به اين حقيقت

فرسايی  خدمت روحانی واقعی کار سخت و طاقت). ٣۴-٣٠: ٢۴امثال(
است و شبان و اعضای کليسا بايد همچون کشاورز، در مزرعه 

شبان کارت ساعت . شان زحمت بکشند و عرق جبين بريزند نیروحا
 عازم کارش ،زند اما هر روز با ندای الهی از خواب برخاسته نمی
  .شود می

مثل کشاورزی که برای برداشت . کشاورز بايد صبر داشته باشد
ی ها کند و به انتظار پاييز و باران محصول ارزشمند خود صبر می

دوست من . ، شما نيز صبر داشته باشد)٧ :۵وبيعق(نشيند  بهاری می
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کند که برداشت محصول آخر  که شبان است اغلب به من يادآوری می
  .کار نيست، بلکه فقط آخر فصل است

باشد و بايد  کشاورز سختکوش سزاوار دريافت حاصل زحماتش می
برد  اولين کسی باشد که از برداشت محصوالتش لذت می

کند که شبان وفادار  اينجا عنوان میپولس در ). ۶: ٢تيموتائوس٢(
 از سرباز، ٧: ٩در اول قرنتياناو . باشد مستحق حمايت کليسايش می

کسی که زحمت . "کشاورز و چوپان برای اثبات نظرش استفاده کرد
پولس عمدًا از ). ١٨: ۵اول تيموتائوس" (کشد، سزاوار پاداش است می

 را متهم به کس او ی مالی گذشت تا هيچها حق خود برای کمک
اما ). ١۴: ٩قرنتيان١(جويی از انجيل برای منافع شخصی نکند  بهره

  .الزم نيست همه خدمتگزاران خدا از اين خط مشی پيروی کنند
با رشد و پيشرفت کليسای محلی، مردم نيز بايد وفادارانه حمايت 

ما ". مالی بيشتری نسبت به شبانان و کارگزاران کليسايشان روا دارند
ی شما کاشتيم، آيا تقاضای زيادی است ها ر نيکوی روحانی در دلکه بذ

آور است که  حزن). ١١: ٩قرنتيان١ ("ما کمک مالی بخواهيم؟شاگر از 
 به زحمتکشان خود ،برخی کليساهای محلی پول را ضايع نموده

خدا کليسايی را که به خدمتگزاران وفادارش عزت . کنند اعتنايی نمی
  .بخشد دارد، برکت و فزونی می پاس مینهد و زحمتشان را  می

آيد اين است که رهبران  ای که از مثال کشاورز به دست می نکته
دهند، اولين کسانی هستند که از  روحانی که کالم را به مردم بشارت می

واعظ و معلم هميشه بيش از شنوندگان از . شوند مند می برکات آن بهره
 اين جهت که تمام دقت خود را به گيرند، از موعظه يا درسشان الهام می

 همچنين مشاهده به ثمر نشستن بذرهای کاشته شده ؛کنند آن معطوف می
کشاورزی کار . کند در زندگی مردم شادی عظيمی نصيب ايشان می



  وفادار باشيد١٥٦

 156 

آور است اما حاصل کار به سختی آن  سختی است و گاهی هم يأس
  .ارزد می

  

  )١٨-١۴: ٢تيموتائوس٢( معمار -۵
اين معنی را . دارد" ی و اشتياقکوش سخت "لت بر دال١۵: ٢آيه 

 ١٢: ٣ و همچنين در تيطس٢١ و ٩: ۴توان در دوم تيموتائوس می
  .يافت

تأکيد در اين پاراگراف بر اين است که معمار بايستی در خدمت به 
کنند، شرمنده   بکوشد تا هنگامی که خدمتش را ارزيابی می خدا سخت

" برش راست و مستقيم"به مفهوم " تقسيم عادالنه و به حق ".نشود
تواند در وظايف مختلف بسياری به کار برود، نظير  باشد که می می

ی ها شخم زدن مستقيم شيار، برش مستقيم تخته يا دوخت مستقيم برش
  .پارچه

خدمتگزار بايستی از کالم . شبان مطابق کالم خدا يک معمار است
. ا به آن اختصاص دهدای محافظت نموده و وقت خود ر همچون گنجينه

 همچون ابزاری در دست کالم خدا، شمشير سرباز و بذر کشاورز
واعظ و معلمی که . معمار برای شناخت، تقويت و اصالح خلق خداست

کالم خدا را به درستی به کار ببندد، کليسايش را مطابق خواست خدا بنا 
جويد  میمعمار شرور برای تعليم کالم به حيله و نيرنگ توسل . کند می

). ٢: ۴قرنتيان٢(تا آنچه را که مطابق ميل اوست موجه جلوه دهد 
باعث تأسف است آنگاه که خدا خدمات ما را در کليسای محلی 

  ).١٠: ٣قرنتيان١(آزمايد، برخی از آنها مورد تأييد واقع نشوند  می
خواند و  شود که با پشتکار مستمر کالم خدا را می معماری تأييد می

  . آن را در زندگی خود نيز به کار بنددکند سعی می
ديگر " وظايف دينی"شود که وقتش را صرف  معماری خجل می

  .نموده و چيزی برای عرضه به کالس يا کليسا نداشته باشد
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آيد که وقتش را صرف مجادله  معماری از آزمون سربلند بيرون می
د دان ، چون می)١۴: ٢تيموتائوس٢(ثمر نکند  های بی در مورد بحث
اول (گردد  ها تنها باعث تضعيف کار خدا می اينگونه بحث

  ).٩: ٣، تيطس۴: ۶تيموتائوس
های  معماری در روز داوری مورد خشنودی خدا است که از بحث

: ۶اول تيموتائوس و ١۶: ٢تيموتائوس٢(باطل و ناپسند دوری گزيند 
. شود ها باعث دوری از خدا می داند که اين بحث ، چون می)٢٠

ها و عقايد  ر است وقتی افراد به ظاهر خيرخواه با تبادل انديشهآو رعب
معماری مورد . رسانند شان به جای سود، ضرر می روحانی جاهالنه

داند اصول غلط و نادرست خطرناک  پذيرش واقع خواهد شد که می
ثمر را به قانقاريا  های بی پولس اين بحث. کند است و با آنها مخالفت می

اين اصول باطل و نادرست مثل ). ١٧: ٢تيموتائوس٢(کند  تشبيه می
خوره به بدن ايمانداران يعنی کليسا رسوخ کرده و آنها را نابود 

تنها اصول درست . کن کرد سازد؛ پس بايد آنها را شناسايی و ريشه می
  .شود و سالم، کالم است که موجب سالمتی و رشد کليسا می

يل انحراف آنان را توضيح پولس نام دو معلم دروغين را آورد و دل
همان کسی باشد که ) ١٧: ٢تيموتائوس٢(احتمال دارد هيمينائوس . داد

  . نامش ذکر شده است٢٠: ١در اول تيموتائوس
از " ايشان هر دِو. اطالعی از همکار او فليطس در اختيار نداريم

دادند که روز قيامت فرا رسيده  زيرا تعليم می" حقيقت منحرف شدند
کردند که نجات همان رستاخيز در معنی   آنها فکر میشايد. است

در . روحانی آن بوده و ايماندار نبايد در انتظار قيامت مردگان باشد
که انکار قيامت مردگان موضوعی بسيار جدی است  حالی

 اگر ايمان داشته باشيم مردگان در روز).  به بعد١٢: ١۵قرنتيان١(
نده نشده است و برنامه خدا قيامت زنده نخواهند شد، پس مسيح هم ز
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جای شگفتی نيست که تعليمات .  ناتمام خواهد ماندها برای نجات انسان
: ٢تيموتائوس٢(شد " ای تضعيف ايمان عده"اين معلمين دروغين باعث 

، زيرا رستاخيز مسيح و قيامت مردگان حقيقت اصولی انجيل )١٨
  .است

. ه يا خجل خواهيم شدخدا يا تأييد شدعنوان معماران  هر يک از ما به
. شود  پذيرفته میشده،يعنی آنکه مورد آزمايش واقع " تأييد شده"کلمه 

هر . شود  فلزات استفاده میمحک زدناز اين کلمه جهت آزمايش و 
دارد که کالم خدا را مطالعه کرده و اراده او را  آزمايش ما را وا می

 ها ها و آزمايش با به کارگيری درست و صحيح کالم، بر سختی. بجوييم
مارتين لوتر گفت که . شويم غلبه کرده و مورد پذيرش خدا واقع می

 و ؛کند دعا، مطالعه دقيق کالم خدا مشقتی است که شبان را شبان می
توانيم مورد پذيرش واقع شويم مگر آنکه  ما نمی. اين عين حقيقت است

  .نخست مورد آزمايش و امتحان الهی قرار گيريم
تر از  ؟ قطعًا بدين معنی است که کار معمار پايينيعنی چه" خجل"

سطح استاندارد بوده و قابل پذيرش نيست و مستحق دريافت مزد 
کرد،  در زمان پولس اگر معماری به جزئيات کار توجه نمی. باشد نمی

شود که آيا ما کالم خدا را  در روز داوری مشخص می. شد جريمه می
چه بسا آنان که اکنون اول ! يا نهايم  به درستی و دقت به کار بسته
  .هستند در روز داوری آخر باشند

  

  )٢٢-١٩: ٢تيموتائوس٢( ظرف -۶
پردازد که همان  می" خانه بزرگی"در اين تشبيه، پولس به توصيف 

، زيرا پايه اين خانه محکم و استوار است. باشد  میواقعیکليسای 
 نشان تعلق و وم و ممقدس مهر در کتاب(خداوند بر آن مهر زده است 

).  روميان را نداشت و مومکس شهامت شکستن مهر امنيت است، هيچ
به شما نشان خواهد داد چه کسی به  خداوند: "پولس از موسی نقل کرد
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اين گفته اشاره به جنبه الهی زندگی ). ۵: ١۶اعداد" (او تعلق دارد
گزيدگان به عنوان بر خداوند آنان را که به او ايمان دارند. مسيحی دارد

  ).١٠: ٢تيموتائوس٢(کند  خود انتخاب می
باشد آنان که خود  ": وجود دارد نيزالبته جنبه انسانی زندگی مسيحی

" آلود کناره جويند  گناهودانند، از اعمال نادرست  را از آن مسيح می
 اشاره دارد که در آن خدا به مردم ٢۶: ١۶اين آيه به اعداد). ١٩: ٢(

به . های قورح و بدکاران دور شوند اف خيمهدهد از اطر هشدار می
عبارت ديگر آنان که برگزيدگان خدا هستند با زندگی پاک خود ثابت 

در اثر فداکاری مسيح، ما از آن خدا و . کنند که به خدا تعلق دارند می
د سازلکه  خدا اراده نمود تا ما را پاک و بی. يما هجزء برگزيدگان او شد

  ).۴: ١افسسيان(
نه عظيم نه تنها پايه استواری دارد که مهر نيز شده، بلکه اين خا

پولس . باشد برای انجام امور خانه می) ابزار مختلفی(دارای ظروفی 
طال (ظروف شوکت و جالل : کند اين ظروف را به دو دسته تقسيم می

پولس بين مسيحيان فرق . )چوب و سفال(و ظروف معمولی ) و نقره
مين راستين کالم خدا و معلمين دروغين فرق گذارد، بلکه بين معل نمی
شبان وفادار همچون ظرف طال يا ). ١٨-١۶: ٢تيموتائوس٢(گذارد  می
پذيرايی ميزبان برای . بخشد ای است که عزت و جالل به مسيح می نقره

کند و بدين ترتيب  از ميهمانان خود از ظروف گرانبها و زيبا استفاده می
به خاطر دارم وقتی برای اولين . گيرد مورد عزت و احترام قرار می

بار تاج جواهرنشان و بقيه ظروف گرانبها را در برج لندن ديدم، از 
اين همان زيبايی و عزتی .  بودم زيبايی و عظمت آنها به حيرت آمده

کنند،  است که خدا به خدمتگزارانی که وفادارانه کالم او را اجرا می
  .کند عطا می
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 و ارزشی ندارند، مثل چوب و سفال معلمين دروغين هيچ بها
 ای که دارند هيچ عزت و سرافرازی مانند که با همه استفاده می
چوب وسفال از آزمايش آتش صحيح و سالم بيرون نخواهد . بخشد نمی
شايان ذکر است که اسم تيموتائوس از ترکيب دو لغت يونانی به . آمد

يموتائوس را  تپولس. شدبا می" عزت خدا"دست آمده که به معنی 
کند که مطابق اسمش، زندگی مقدسی را پيش گيرد تا نام خدا  تشويق می

  .را پرجالل سازد
مقدار از ارزش و بهای ظروف  مسئله مهم اين است که ظروف بی

: ٢(مقدار  به ظروف ارزان و بی) ٢١: ٢" (اينها"کلمه . گرانبها نکاهد
د تا از معلمين ده پولس به تيموتائوس هشدار می. اشاره دارد) ٢٠

دروغين پرهيز کند تا خدا او را مورد عزت واحترام قرار داده و جهت 
چه ) ٢١: ٢" (در خدمت خدا بودن. " نمايدتجهيزمقاصد عالی روحانی 
ای مفيد و ارزشمند به خمت  آنکه به عنوان وسيله. افتخار عظيمی است

. جويد دوری می" دنيای مذهبی"گرفته شده است، از امور دنيوی حتی 
جويی ازامور  چنين فردی بايد پاک و مقدس بماند و اين مستلزم کناره

  .کشاند دنيوی است که او را به فساد و تباهی می
پولس ). ٢٢: ٢(شود  آلود نيز می اين امر شامل اميال و افکار شهوت
پيشه ... بگريز: "دهد  می١٢-١١: ۶تذکر مشابهی را در اول تيموتائوس

ی از يای است که به سبب جدا توازن و تعادل ثمره. "بجنگ... خود ساز
در صورت عدم . آيد گناهان بر اساس حقيقت محض کالم پديد می

پولس، اين در حقيقت، .  به جای جدايی دچار انزوا خواهيم شد،تعادل
کسانی که خداوند را دوست دارند و "کند تا با  به ما حکم می، مرد خدا

هدف تعليم ). ٢٢: ٢تيموتائوس٢ (معاشرت کنيم" قلبشان پاک است
). ۵: ١اول تيموتائوس(کالم نيز بر همين مبنا استوار شده است 

آور است که ايمانداران حقيقی به علت نگرش نادرستی که از  حزن
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 در انزوا زندگی ، از ساير ايمانداران فاصله گرفته،جدايی دارند
ستفاده کند، بايد  برای اينکه خداوند از ما به عنوان ابزاری ا.کنند می

خود را از هر نوع آلودگی حفظ کنيم تا خداوند روح ما را از وجود 
اما اگر روح ما مملو . کار گيرد خود غنی سازد و برای جالل خود به

از گناه يا آلودگی حاصل از سرپيچی باشد، اول بايد پاک شويم و اين 
 و ايمانداران ايمانداران راستين. احتماًال تجربه خوشايندی نخواهد بود

شوند، پس بايد از   يافت میواقعیکليسای " خانه عظيم"دروغين در 
چون ما ابزاری . بصيرت روحانی برخوردار بوده و مراقب باشيم

  .هستيم که خدا برای جالل و حرمت خود پاک ساخته است
  

  )٢۶-٢٣: ٢تيموتائوس٢( خادم -٧
لس خود را به همين دليل پو. باشد می" برده"به معنای " خادم"

غالم هيچ ). ١:١، فيليپيان١:١روميان(خواند " مسيح غالم عيسی"
زمانی ما . ای از خود ندارد بلکه کامًال تحت فرمان اربابش است اراده

 به ١۶: ۶روميان(مسيحيان برده گناه بوديم اما اکنون مطيع خدا هستيم 
... دارممن اربابم را دوست "گوييم که  مثل غالم در عهد قديم می). بعد

  ).۵: ٢١خروج" (دهم و او را بر آزادی خود ترجيح می
آنکه مطيع خداست در تعليم کالم با شرايط دشواری روبرو خواهد 
شد، شيطان به مخالفت با او پرداخته و سعی در به دام افکندن 

همچنين برخی افراد طبيعتًا ). ٢۶: ٢تيموتائوس٢(د دارپيروانشان 
برند و  معنی لذت می های پوچ و بی  از بحثآنها. پذيرند سخت تعليم می

که تجربه نکنيد،   تا وقتی.هيچ اشتياقی ندارند که با کالم خدا تغذيه شوند
دانيد چقدر سخت است که حقيقت روحانی را به برخی مردم گمراه  نمی

  .تعليم داد
اعتنا باشيم، اما  چه راحت است تا به کسانی که از حقيقت دورند، بی

پولس به . شود  آنها میر به مخالفين باعث تسلط شيطان بتوجهی ما بی
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گردد  تيموتائوس هشدار داد تا از مباحثاتی که باعث خشم و نزاع می
کنندگان و مخالفين  اعتنايی به مشاجره  اما اين به معنای بی؛اجتناب کند

شبان نبايد بحث يا نزاع کند، بلکه بايد صبر و ماليمت داشته . نيست
تنها آشکار نمودن .  خدا را با بردباری و حوصله تعليم دهدباشد و کالم

اشتباه و انکار آن کافی نيست، بلکه بايد حقايق مثبت را تعليم دهيم و به 
  .رشد روحانی ايمانداران کمک کنيم

خادم خدا بايستی با مخالفين با ادب و فروتنی گفتگو کند شايد به اين 
: ٨يوحنا(يک دروغگو است شيطان . ترتيب از دام شيطان رها شوند

کند، درست همان  های دروغين خود مردم را اسير می او با وعده). ۴۴
). ٣: ١١قرنتيان٢ و ٣پيدايش(طور که در باغ عدن حوا را فريب داد 

هدف خادم اين نيست که بحث و مشاجره را به نفع خود تمام کند بلکه 
 است که توبه هدف خادم اين.  مقصود نهايی اوستها نجات روح انسان

من اشتباه کردم، نظرم را عوض "يعنی اين گفته را که (خوردگان  فريب
  . و تصديق حقيقت را از زبان آنها بشنود)"کردم

کسی را ) ٢۶: ٢تيموتائوس٢ ("بيدار شوند”يا “ هوش آيند به"کلمه 
شيطان مردم را با . آيد کند که از حالت مستی بيرون می توصيف می

د و وظيفه خادم اين است که به آنها ساز میيش منحرف ها دروغ
  . نجات دهد وخشدبهشياری ب
  : را به سه شکل تفسير کرد٢۶توان آخرين عبارت آيه  می
 آنها را اسارت دام شيطان رها شدند، چون شيطان آنها را وادار -١

  ؛ اراده خود کرده بودبه انجام
 به انجام  آنها تحت کنترل خادمين خدا هستند تا خواست خدا را-٢
  ؛رسانند
 آنها از اسارت دام شيطان رها شدند تا خواست خدا را به انجام -٣
  .رسانند
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با بررسی دقيق اين هفت جنبه . دهم من تفسير سوم را ترجيح می
خدمت روحانی . بريد خدمات روحانی، به اهميت و مشقت آن پی می

  .ش بردتوان کاری از پي پروری نمی طلبد و با تن انضباط و تالش می
 و کارهايی را  ساختدر خدمت روحانی دشمنانی را بايد مغلوب

اعضای کليسا . يت جايی در آن نداردمسؤول تکميل کرد و آدم تنبل و بی
ين مسؤول.  را تشويق نمايندآنهاو کنند موظف هستند برای شبانشان دعا 

کليسا بايستی وفادارانه به خدمت خود بپردازند تا شبان خود را وقف 
  ).٧-١: ۶اعمال(مت کند خد

کليساها بايد از خادمين حمايت مالی کافی نمايند تا ايشان خود را به 
به عبارت ديگر، اعضا و خادمين بايد . طور کامل وقف خدمت کنند

برای خدمت به خدا به يکديگر ياری رسانند و در سختی آن سهيم 
  .باشند





  يازدهمفصل 

  وظايف روزهای آخر
  ٣دوم تيموتائوس 

  
پولس خصوصيات . يت استمسؤولتأکيد در اين فصل بر دانش و 

هر . دده میروزهای آخر و نحوه مقابله با آن را به تيموتائوس شرح 
اکثر مسيحيان مثل خلبانی . عملی بايستی بر اساس دانش صورت بگيرد

ايم اما اوقات خيلی خوبی  ما گم شده"کند  هستند که به مسافران اعالم می
  ".داريم
 و) ٢-١: ١عبرانيان (با خدمت عيسی مسيح آغاز شد"  ايام آخراين"

 ناميده “ايام آخر”اين روزها . ادامه خواهد يافتتا هنگام بازگشت او 
مسيح . دساز  زيرا در اين روزها است که خدا هدفش را محقق میشده

. بازگشت خود را برای نجات گنهکاران بيشتری به تأخير انداخته است
گيرند  برخی افراد وعده بازگشت او را به تمسخر میبه همين دليل 

  .وعده بازگشت مسيح حتمی و قطعی است). ٣: ٣پطرس٢(
مختلفی خواهد بود، ) فصول(، روزها “ايام آخر”  دورهدر اين

شويم با خطرات بيشتری  همانطور که به روزهای آخر نزديک می
را " میخشونت، سختی و بيرح"کلمه خطر مفهوم  .روبرو خواهيم بود

گيرد و اين همان کلمه يونانی است که برای توصيف دو  در بر می
 ).٢٨: ٨متی (ه استستفاده شدرجسيان اديوانه زنجيری در سرزمين ج

دهد که خشونت و بيرحمی ايام آخر الهام گرفته از شيطان  اين نشان می
  ).١: ۴اول تيموتائوس(خواهد بود 

ود را نشان داد و در  که اين وضعيت در زمان پولس خشکی نيست
دليلش اين نيست که بر . عصر حاضر به شدت افزايش يافته است
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به . جمعيت جهان افزوده يا پوشش خبری ما از حوادث بهتر شده است
شدت بيشتری در زندگی مردم نفوذ  رسد که شيطان با عمق و نظر می

 داده بسطای آن را پذيرفته و  کرده است و جامعه به طرز جسورانه
طور نيست که طغيان و سرکشی را هر از گاهی اينجا و آنجا  اين. تاس

ما حقيقتًا در . ببينيم، ظاهرًا هرج و مرج بيشتر جاها را فرا گرفته است
پولس ). ١: ٣تيموتائوس٢(کنيم  زندگی می" ايام وحشتناک و دشواری"

  :کند برای خدمت مؤثر تيموتائوس دراين ايام سه نصيحت می
  

  )٩-١: ٣تيموتائوس٢(نماها دوری کن   مؤمننادرستِی از دروغ و -١
). ، تفسيریب۵: ٣(“ظاهر را نخور فريب اينگونه اشخاص خوش”

کند،  ايماندار راسخ نبايد با کسی که پولس در اين بخش توصيف می
شايان ذکر است که اين افراد به نام مذهب دست . معلشرت داشته باشد

، اما در باطن " به ظاهر مؤمنیافراد. "زنند به کارهای ناشايست می
پولس سه حقيقت را در . اين افراد مذهبی و ياغی هستند. ايمان هستند بی

  :کند مورد اين افراد روشن می
 ١٨کم   دست).۵-٢: ٣تيموتائوس٢( خصوصياتشان -الف

صوصيت مختلف در اينجا ذکر شده است و احتماًال پولس بيشتر از خ
 .تأکيد در اينجا بر عشق است. توانست فهرست کند اين هم می

هر . خودپرست، پول دوست، حريص، عاشق لذت و دشمن خدا هستند
دهد تا او را با  خداوند به ما فرمان می. گيرد مشکلی از قلب نشأت می

مان را به اندازه  تمام قلب و جان و فکر خود دوست بداريم و همسايه
ود تی، خدا وجدر اين عالم هس). ۴٠-٣۴: ٢٢متی(دوست بداريم خود 
 بايستی خدا را پرستش کنيم و .وجود دارند" چيزها"و " مردم ".دارد

  .مند شويم مردم را دوست بداريم و از چيزها بهره
کار کرده و به  طرف چيزهای اما اگر خود را بپرستيم، خدا را ان

اين تصويری از يک . کنيم جويی می و از مردم بهرهرويم  دنيوی می
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اين در حالی است که بسياری از . آور است و شرمبار  زندگی فالکت
اشتياق مردم به چيزهای مادی . کنند مردم امروزه اينگونه زندگی می

  .ی مردم آلوده و از خدا دور شده استها خود حاکی از آن است که قلب
عاقبت، آنکه خودپرست است و فقط خود را دوست دارد دچار تکبر 

: ٣پيدايش(وعده شيطان به حوا بود ، اين "شوی مثل خدا می. "شود می
، دروغ و نتيجه اين شد که مردم به جای ايمان به حقيقت وجود خدا) ۵

را پذيرفتند و مخلوق خدا را به جای خالق پرستش نمودند 
 انمتکبران، مغرور ؛انسان جای خدا را گرفت). ١:٢۵روميان(
آميز بر  ، کفرگويان، آنانکه سخنان مشمئزکننده و اهانت)انخودپسند(

  ).٢: ٣تيموتائوس٢(آورند  زبان می
دينی به خانواده نيز  دهد که اين بی نافرمانی نسبت به والدين نشان می

. دانند فرزندان ناسپاس بوده و قدر والدين خود را نمی. کشانده شده است
پدر و مادر . "الهی نسبت به والدين خويش دارند غير یايشان نگرش

  .شود و مورد احترام نيست  تعليم داده نمیديگر" خود را اطاعت کنيد
. عشق خانوادگی امروزی عاری از عشق خدادادی و طبيعی است

در اين ايام خانواده تحت حمالت شديد دشمن است و دامنه آن به تمام 
 .ها کشيده شده است ها و همه ملت خانواده

ها  به جای عشق طبيعی که خدا در وجود مردان و زنان و خانواده
 هستيم که خدا محکوم کرده ده است، امروز شاهد عشق غير طبيعینها

اين اعمال خالف ). ١٠-٩: ۶قرنتيان١، ٢٧-١٨: ١روميان(است 
: ١روميان(احکام خداست و خدا خالفکاران را مجازات خواهد کرد 

٣٢-٢٨.(  
های ايام آخر  ها بلکه در جامعه و دنيای تجارت نشانه نه فقط در خانه

افرادی هستند که مخالف ) ٣: ٣تيموتائوس٢" (آشوبگران. "بينيم را می
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ايشان غير قابل سازش بوده و همواره بر تمايالت و . امورند
  . ورزند های خود اصرار می خواسته

زنند و مردم را  به منظور دفاع از موضع خويش ، تهمت ناروا می
يده  نيز دمؤمنمتأسفانه گاهی اين رفتار در مسيحيان . کنند حرمت می بی
يشان متهم ها رهبران مسيحی يکديگر را در صفحات کتاب. شود می
شعار جامعه ". عدم تسلط بر نفس"يعنی " عدم خويشتنداری. "کنند می

آور است  حزن! امروزی اين است که کار خود را انجام بده و لذت ببر
که فرزندان اين افراد قربانی لذت تمايالت نفسانی والدينشان هستند 

ی مقاربتی، اين فرزندان ها ليل مواد مخدر، الکل يا بيماریزيرا به د
  .و يا فلج هستند) ناقص الخلقه(معيوب 

. دهد های مختلف نشان می عدم تسلط بر نفس خود را به شيوه
های   وقتی اين افراد به خواسته".رام نشده و بيرحم" يعنی " وحشی"

احترام به به جای . شوند  می رسند، مثل حيوانات درنده خود نمی
چيزهای نيک و پسنديده، از آنها نفرت داشته و به کارهای شيطانی و 

در جامعه امروزی معيارهای درست و غلط . آورند ناپسند روی می
  ).٢٠: ۵اشعيا(دانيد  وای بر شما که خوب و بد را می. اند تحريف شده

افرادی هستند که به ديگران خيانت ) ۴: ٣تيموتائوس٢" (خائنين"
دوستی و شراکت برای ايشان مفهومی . ند و قابل اعتماد نيستندکن می

گويند و  اگر الزم باشد برای دستيابی به مقاصد خود دروغ می. ندارد
  . گذارند های خود را زير پا می وعده
فکر عمل  پروا، عجول، کسی که بی بی"از است  عبارت "خودسر"
پروايی  لکه بیکند ب پولس جسارت صادقانه را محکوم نمی". کند می

  .برد ابلهانه را زير سؤال می
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آن کسی نيست که افکار عالی دارد، بلکه منظور کسی " روشنفکر"
مترادف مناسب اين کلمه . داند است که خود را خيلی مهم می

  .باشد می" خودپسند"
ين رساند که ما بايد ب ، اين مفهوم را نمی" دشمن خدا-عاشق لذت"

کنيم،   وقتی برای خدا زندگی می.کنيملذت و خدا يکی را انتخاب 
انتخاب بين ). ١١: ١۶مزمور(کند  حضور او ما را از شادی لبريز می
، اگر ما خدا را دوست داشته باشيم. عشق به لذت و عشق به خدا است

مند خواهيم شد،  از زندگی در اين دنيا و دنيای ابدی به طور کامل بهره
دانگی، اما لذت گناه دوامی هم لذت دنيوی خواهيم داشت و هم جاو

جای انکار نيست که ما دردنيايی آکنده از ). ٢۵: ١١ عبرانيان(ندارد 
کنيم، اما اين خوشی و لذات اغلب  لذت و خوشگذرانی زندگی می

اين لذات . هايی تهی و راهی برای گريز از حقيقت است سرگرمی
  .شود حقيقی نبوده و باعث غنای روح نمی

 از اين افراد داد گفت که ايشان خود را مذهبی پولس در توصيفی که
در ظاهر کسی است که ) ۵: ٣تيموتائوس٢" (مؤمن نما. "کنند قلمداد می

ايشان هرگز به واقعيت . مؤمن است اما در باطن ايمانش حقيقی نيست
مذهب بدون واقعيت به مثابه جسم . اند قدرت خدا در زندگی پی نبرده

  .بدون نيرو است
 اين حقيقت که پولس به ).٧-۶: ٣تيموتائوس٢(ن  پيروانشا-ب

پرداخت به اين معنی نيست که همه زنان از " زنان احمق"توصيف 
 دروغين  اينکه مردان از نيرنگ معلمينياچنين ويژگی برخوردارند، 

در آن زمان زنان جايگاه پايينی در جامعه داشتند به همين . در امانند
اشخاصی که اين سيستم کاذب . رفتندگ دليل بيشتر تحت تأثير قرار می

پذيرند، خواه مرد يا زن دارای خصوصيات مشابهی  مذهبی را می
  .هستند
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دهد و به دنبال راه گريزی از اين  ، وجدان اين افراد را آزار میگناه
) شهوات(ايشان قادر به کنترل تمايالتشان . اسارت و ترس هستند

اين قبيل افراد . ئل جنسی استاحتماًال تأکيد در اينجا بر مسا. نيستند
 به شناخت کنند تا شايد همواره از کسانی که تعليم جديد دارند پيروی می
اين . شود شان تأمين نمی حقيقت دست يابند، اما هرگز رضايت درونی

  . گرايان هستند نوع افراد طعمه خوبی برای باجگيران مذهبی و فرقه
کنند و  سوء استفاده میاين رهبران دروغين دينی از مشکالت مردم 

ايشان زيرکانه به . دهند ی سريع و آسان را وعده میها  حل به ايشان راه
کشد  چندی طول نمی. شوند زندگی مردم نفوذ کرده و بر آن مسلط می

 پول و خدمت پيروانشان را به چنگ ، وفاداری واين رهبرانکه 
اند،  ی شدهآورند و اين مردم ساده لوح که گرفتار مشکالت بيشتر می

  .کنند که اوضاع بر وفق مراد است فکر می
های پنهانی و فريبکارانه به نام  به خاطر داشته باشيد که تمام فعاليت

جای شگفتی نيست که پولس به تيموتائوس ! گيرد مذهب صورت می
  ".از آن بر حذر باش: "گفت
برای سابقه کشمکش ). ٩-٨: ٣تيموتائوس٢(شان  رهبران مذهبی. ج
طبق .  مراجعه کنيد٩-٧موسی و جادوگران مصری به خروج بين
بودند؛ دو نفری که پولس " يمبريس"و " ينيس" جادوگران ، اينسنت

انجام هر آنچه تقليد و اين جادوگران با ). ٨: ٣تيموتائوس٢(ذکر کرد 
که عصای  هنگامی. کردند داد، با او مخالفت می که موسی انجام می

ادوگران نيز عصاهای خود را به زمين هارون به مار تبديل شد، ج
موسی آب را به خون تبديل . انداختند و عصاهايشان تبديل به مار شد

وقتی موسی همه جا .  و جاوگران نيز همان معجزه را انجام دادندکرد
اما در بالی پشه، . را پر از قورباغه کرد، جادوگران نيز چنين کردند

  ).١٩-١۶: ٨ خروج(ايشان موفق به انجام آن نشدند 
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دهد، جعل  شيطان آنچه را که خدا انجام می. کند شيطان تقليد می
رهبران دينی نيز در آخر زمان ايمان جعلی خواهند داشت و . کند می

ايشان قدرت . هدفشان اشاعه دروغ و مخالفت با حقيقت کالم خداست
. کنند  حکمت و فلسفه انسانی را جايگزين آن می،کالم را انکار کرده

 حقيقت گناه و نياز مردم به نجات را "مدرن زيستی" تالش برای در
توصيف آنها به کار لغتی است که پولس برای " مردود ".کنند انکار می

چيزی که در اثر آزمايش، جعلی بودنش ثابت "برد که عبارت است از 
  ".شده

 به جزای  ايشان و شدآشکار" يمبريس"و " ينيس"سرانجام گمراهی 
رهبران مذاهب دروغين نيز در ايام آخر مکافات . دندعمل خود رسي

در روز داوری، هويت واقعی اين جاعلين بر . عمل خود را خواهند ديد
  .همه آشکار خواهد گرديد

  

  )١٢-١٠: ٣تيموتائوس٢( از ايماندارن راستين پيروی کن -٢
رو برگرداند تا به تيموتائوس يادآوری پولس از رهبران دروغين 

بسيار حائز اهميت است که . ادم وفادار خداوند بوده استکند که او خ
اين رهبران . در اين ايام دشوار از رهبران روحانی حقيقی پيروی کنيم

  يی دارند؟ها چه ويژگی
: ٣تيموتائوس٢( شيوه زندگی و هدفشان بر همه آشکار است -الف

همچون آقايش مسيح .  پولس چيزی برای پنهان کردن نداشت).١٠
: ١٨يوحنا" (ام به کسی مخفيانه چيزی نگفته"ت بگويد که توانس می
همه يهوديان ... یجوانسبک زندگی مرا از "او به اغريپاس گفت ). ٢٠
تيموتائوس با پولس زندگی کرده و با او ). ٢۶:۴اعمال " (دانند می

. شناخت را متحمل شده بود و به خوبی او را میيی ها زحمت و رنج
  .غات مذهبی پنهان نشده بوده آميز يا تبلي پشت ادعاهای مبالغپولس
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 تعليم ").١٠: ٣تيموتائوس٢(دهند   اصول حقيقی را تعليم می-ب
. باشد میدر مورد پولس منظور ايمان حقيقی، انجيل عيسی مسيح " من

اهميتی ندارد که چقدر موعظه جالب و جذاب باشد، چنانچه واعظ 
امروزه . پشتيبانی نيستحقيقت کالم را موعظه نکند، سزاوار حمايت و 

شويم که  نماهای زيادی روبرو می در راديو و تلويزيون، با مسيحی
آميزند تا  انگيزه موفقيت را با اندکی تعليمات انجيل می و روانشناسی

  !مراقب باشيد. خود را مذهبی جلوه دهند
: ٣تيموتائوس٢(کنند  کنند، خود به آن عمل می  آنچه موعظه می-ج
او تعليم فداکاری و . پولس، تجلی تعاليم او بود" دگیشيوه زن ").١٠

 ،او بيش از آنکه از ديگران بستاند. زيست داد و مطابق آن می رنج می
کرد حتی  به خاطر حقيقت کالم تا آخر ايستادگی می. بخشيد به آنها می

پولس يک . شد اش تمام می اگر به قيمت از دست دادن دوستان و زندگی
  ! دم سرشناش ومهمخادم بود نه يک آ

 جای ).١٠: ٣تيموتائوس٢( هدف ايشان جالل بخشيدن به خداست -د
او . پولس در خدمت وجود ندارد" هدف"هيچ بحثی در مورد 

متی را که خدا به او خواست خواسته خدا را به انجام رساند و خد می
پولس مرد ). ٢١: ١، فيليپيان٢۴: ٢٠اعمال (تحقق بخشدسپرده بود 

 مرد ؛ اوکرد د که به خدا برای تأمين مايحتاجش توکل میبو" ايمان"
، مرد کرد  که در برابر حمالت مردم مقاومت می بود"رنج و صبر"

  .نمود نيکوکاری که با اشتياق، خود را برای خدمت به ديگران وقف می
 به معنای بردباری است، ١٠: ٣تيموتائوس٢کلمه صبر در پايان 

دن در هنگامی که شرايط سخت و يعنی پايداری و استقامت ورزي
  .دشوار است

اند تا رنج و زحمت را با اشتياق متحمل شوند   آماده-ه
 پولس از ديگران نخواست تا برای او رنج ).١٢-١١: ٣تيموتائوس٢(
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اين حقيقت که او در اين . کشيد میبکشند، بلکه او برای ديگران رنج 
 زندگی کند که واقع شد ثابت میشهر و آن شهر مورد ظلم 

کنند، خداپسندانه  امروزه برخی مردم فکر می. ای داشت خداپسندانه
  .زيستن يعنی گريز از سختی، حال آنکه درست عکس اين صادق است

توانست با مفهوم امروزی رهبری  در شگفتم که پولس چگونه می
اگر برای خدمت در . خورد  احتماًال شکست می؛ اومسيحی برابری کند
شد؟ او سابقه  داد آيا پذيرفته می ز، تقاضای کار میدنيای مدرن امرو

رفت مشکالتی پديد   هرجا که می.زندان و ضعف جسمانی داشت
کرد، با اين حال خدا او  آورد، فقير بود و اعتنايی به ثروتمندان نمی می

  .يملت وفاداری اوست که ما سعادتمند هسترا به خدمت گرفت و از دو
  

  )١٧-١٣: ٣تيموتائوس٢(خ داشته باش  به کالم خدا ايمان راس-٣
ی شيطان مقابله ها توان با دروغ تنها با حقيقت کالم خداست که می

شياطين و . جواب نهايی هر سؤالی هست" پس خدا گفت" کرد، جمله 
چرا؟ چون خود فريب شيطان . فريبکاران روز به روز بدتر خواهند شد

بيشتر خواهد شد و تنها در اين ايام آخر فريب و تقليد . اند را خورده
 کالم ،تواند درست را از غلط تشخيص دهد راهی که ايماندار می

  .خداست
ممکن است برخی .  آموخته بود راتيموتائوس از کودکی کالم خدا

آموختم، االن  من بايد انجيل را وقتی جوانتر بودم می"مردم بگويند 
 بزرگساالن به اند؛ چقدر اين افراد در اشتباه". ديگر نيازی به آن ندارم

ها نيازمند هستند زيرا ايشان در معرض  هدايت کالم بيش از بچه
. گيرند ند و تصميمات بيشتری میقرار دارهای بيشتری  وسوسه

وفادارانه کالم خدا را به او تعليم دادند مادربزرگ و مادر تيموتائوس 
 را ۵: ١باشد و به اين زنان اشاره دارد،   جمع می١۴در آيه " او"کلمه (
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بايست به آنچه آموخته بود ايمان راسخ  تيموتائوس می). مالحظه نماييد
  .گردد، بی انتهاست مقدس نصيب ما می حکمتی که از کتاب. داشته باشد

 به بگويم؛ والدين مسيحی سخنی خطاب بهفرصت خوبی است که 
من و . مقدس را به فرزندانتان تعليم دهيد ب کنم تا کتا شما توصيه می

مقدس متعلق به کنت تيلر تحت عنوان  ی کتابها سرم از داستانهم
دو جلد در حقيقت، . ، کمک گرفتيم“تصاويری برای چشمان کوچک”

 ديدم که می بود بخش چقدر لذت.  را مستهلک کرديمها از اين کتاب
 را برای ها دانستند اين داستان فرزندان بزرگتر که خواندن می

. کردند  کمک مینها در پاسخ به سؤاالتخواندند و به آ کوچکترها می
 آنها بود،  يی که مقتضی سنها ها بزرگ شده و به داستان کم کم بچه

چقدر . تهيه کردندمقدس خود را  مند شدند تا اينکه باالخره کتاب عالقه
مقدس را  راضی بوديم از اينکه مدرسه يکشنبه برنامه حفظ آيات کتاب

ا کالم خدا و دعا آشنا کنيد، وقتی در کودکی فرزندانتان را ب. داشت
  .بزرگ شوند ديگر برای اين کار دير است

مقدس  در اين پاراگراف، پولس به چند نکته مهم در مورد کتاب
  :کند اشاره می
کلمه مقدس ). ١۵: ٣ تيموتائوس ٢(است " مقدس" کتاب آن -الف

دهد که تيموتائوس جوان  اين نشان می. اللفظی آن است ترجمه تحت
. فبای عبری را از طريق حجی کردن کتب عهد قديم فرا گرفته بودال

. باشد به معنای تبرک شده جهت استفاده مذهبی میکلمه مقدس 
مقدس متفاوت از هر کتاب ديگری است، زيرا خدا اين کتاب را  کتاب

ما بايستی انجيل را به . است   کردهجدابرای مقاصد مقدس خاصی 
  .دانيمبصورت کتابی خاص و متمايز 
دهد که  مقدس داريم به ديگران نشان می نگرشی که ما نسبت به کتاب

خواهم در اين  نمی. چقدر برای اين کتاب اهميت و احترام قائل هستيم
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مقدس  مورد وسواس به خرج دهم اما بايد اعتراف کنم که از ديدن کتاب
ی ديگر در ها مقدس را به همراه کتاب وقتی کتاب. روی زمين بيزارم

به هنگام . ی ديگر باشدها مقدس بايد روی کتاب ست داريم، کتابد
کسانی . عالمتگذاری درست، نوعی احترام استمقدس،  مطالعه کتاب

پولس . گذارند مقدس می ام که فنجان قهوه خود را روی کتاب را ديده
مقدس داشته باشيم به ما يادآور  نگرش درستی را که بايد نسبت به کتاب

  ). ١٣: ٢ کيانتسالوني ١(شد 
کند  مقدس ما را به نجات و رستگاری هدايت می  کتاب-ب

مقدس نيست که باعث نجات  کتاب ايمان به ).١۵: ٣تيموتائوس٢(
شود بلکه ايمان به عيسی مسيح که در اين کتاب بر ما آشکار شده،  می

داند  مقدس را می  شيطان تعاليم کتاب). ٣٩: ۵ يوحنا(بخش است  نجات
  .افته نيستي اما نجات

مقدس  با تعليمات کتابای الهی و مطابق  تيموتائوس در خانواده
  تربيت و بزرگ شد، اما تا وقتی که پولس او را به مسيح هدايت نکرده

  . بود، نجات نيافته بود
مقدس   کتاباول اينکهمقدس و رستگاری چيست؟  رابطه بين کتاب

است که به ما نشان ای   مثل آيينه؛سازد نياز به نجات را آشکار می
دهد  مقدس شرح می کتاب. دهد در نزد خدا چقدر زشت و گناهکاريم می

-١٨: ٣يوحنا(محکوم است " اکنون هم"که هر گناهکار گمراهی از 
کند که  همچنين روشن می. دهنده دارد نياز به نجات" اکنون"و ) ٢١

  .تواند خود را نجات دهد گناهکار گمراه نمی
. سازد انگيز خدا برای نجات را آشکار می تمقدس نقشه حير کتاب

خواهيم يافت  اگر به او ايمان آوريم، نجات ؛مسيح برای گناهان ما مرد
 يوحنا ١(دهد   همچنين به ما ضمانت نجات را می).١٨-١۶: ٣يوحنا(
کند تا بلکه  مقدس مثل خوراک روحانی ما را تغذيه می کتاب). ١٣-٩: ۵
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کالم خدا . و مسيح را خدمت کنيمبه فيض و رحمت خدا رشد کرده 
  .ها است شمشير ما برای نبرد عليه شيطان و غلبه بر وسوسه

: ٣تيموتائوس٢(حقيقت و قابل اعتماد است عين مقدس   کتاب-ج
اين اصل که ". مقدس الهام گرفته از خداست تمام کتاب"). الف١۶
 ت اسمقدس الهام الهی است بسيار حياتی است و اين همان اصلی کتاب

آيا حقيقت دارد که  ":ز همان آغاز به آن حمله کرده استکه شيطان ا
کتابی را به باور کردنی نيست که خدا ). ١: ٣پيدايش" (خدا گفته است

: ٢٣تثنيه(او خدای حقيقت است . مردم عطا کند که قابل اعتماد نباشد
 حقيقت است "القدس روح"و ) ١۶: ۴يوحنا(است " حقيقت"مسيح ). ۴
کالم تو راستی و : "مقدس فرمود مسيح در مورد کتاب). ۶: ۵ يوحنا ١(

  ).١٧: ١٧ يوحنا" (حقيقت است
القدس را در وجود مردان خدا قرار داد و حقيقت کالم  خدا روح

مقدس را به ايشان آشکار نمود تا به رشته تحرير در آورند 
روح خدا خصوصيات طبيعی اين نويسندگان را ). ٢١-٢٠: ١پطرس٢(

در حقيقت، خدا بنا به مشيت خود، نويسندگان را برای . نبرداز بين 
هر نويسنده، سبک و واژگان متمايز . مقدس مهيا نمود نگارش کتاب
 یبر حسب شرايط خاصعهد جديد ی ها هر يک از کتاب. خود را دارد
سازی نويسندگان در مسير تاريخ و با کاری که  خدا با آماده. نوشته شد

  .مقدس را محقق ساخت نجام داد، معجزه کتابالقدس ا از طريق روح
کنيم با درکی که مردم  استنباط می" الهام"نبايستی مفهومی را که از 

اشتباه ) بخشی بود نويسنده الهام مثًال اينکه شکسپير (دنيا از آن دارند 
شود، تأثير فوق طبيعی  مقدس برداشت می آنچه از الهام کتاب. بگيريم
کند که آنچه  مقدس است که تضمين می گان کتابالقدس بر نويسند  روح

وحی، يعنی آشکار نمودن حقيقت به . نوشتند معتبر و قابل اعتماد است
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ای  اين حقايق وحی شده به شيوه" ثبت"به " الهام"انسان از طريق خدا؛ 
  . شود که قابل اعتماد و مطمئن است مربوط می

رگ، تاريخ و مقدس در مورد بشر، خدا، زندگی، م هر آنچه کتاب
اين بدان معنی البته . کند، حقيقت است علم و هر موضوع ديگر بيان می

مقدس هست حقيقت است، زيرا  ای که در کتاب نيست که هر گفته
 آنچه .است  و شيطان را ثبت کردهها مقدس حتی دروغ انسان کتاب

  .مقدس راست کتاب" ثبت "راست و حقيقی است
 از اين جهات ).ب١۶: ٣ وتائوستيم ٢(مقدس مفيد است   کتاب-د

 تأديب، برای )آنچه که راست و درست است(برای اصول : مفيد است
، برای )چگونه درستکار شد(، برای اصالح )آنچه نادرست است(

مسيحی که ). بمانيمچگونه درستکار باقی (هدايت به درستکاری 
 کند در تقدس و پاکی رشد خواند و به آن عمل می مقدس را می تابک

  .ماند کند و از سقوط در دام اين دنيا مصون می می
: ٣تيموتائوس٢(کند   میتجهيزمقدس ما را برای خدمت   کتابـ ه
: ۶اول تيموتائوس(خوانده بود " مرد خدا" پولس تيموتائوس را ).١٧
تواند مرد خدا  دارد که هر مسيحی می اما در اينجا پولس بيان می). ١١
م خدا و اطاعت از آن و تحت تسلط آن چگونه؟ با مطالعه کال. باشد
، مقدس آمده شايان ذکر است همه مردان خدا که نامشان در کتاب. بودن
 موسی، سموئيل، الياس، اليشع، داود و تيموتائوس مردانی متعهد نظير

  .به کالم بودند
ای که  کلمه". مجهز"و " کامل: "دو کلمه در اين آيه مهم است

صورت عالی و در شرايط  ی تمام عيار، بهعنم ترجمه شده، به" کامل"
منظور کمال مطلق و عاری از هر گونه عيب و گناه . باشد  میعالی

. رساند نيست بلکه مفهوم آماده شدن و کامل شدن برای خدمت را می
به عبارت ديگر، کالم خدا .  شده برای خدمتتجهيزيعنی " مجهز"
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ای  تا زندگی خداپسندانهسازد  ايماندار را از هر جهت آماده و مجهز می
هر چه بيشتر کالم را . در پيش گيرد و اراده خدا را به انجام رساند

  .رسانيم  انجام می بهبدانيم، نيکوتر زيسته و بهتر کار خدا را
هدف از مطالعه کالم، صرفًا درک اصول و کسب قدرت جهت دفاع 

 تجهيز اما هدف نهايی ؛از ايمان نيست، گرچه اينها مهم هستند
اين کالم است که مردم را برای . خوانند ايماندارانی است که کالم را می

  .سازد انجام مشيت الهی مجهز ومهيا می
حتی در اين توانيم  زمانه بهتر نخواهد شد، اما ما مسيحيان می

و بايد از آنچه دروغ و غلط  ی بهتری باشيمها شرايط بد و دشوار انسان
ه درست و راست است بکنيم و در م و خود را وقف آنچاست بپرهيزي

مطالعه کالم خدا کوشا باشيم تا خدا ما را برای خدمت در اين ايام 
 آنگاه با مشاهده کسانی که به معرفت حقيقت نائل .دشوار آماده کند

  .يابند از شادی لبريز خواهيم شد شوند و نجات می می



  فصل دوازدهم

  سخنان آخر
  ۴دوم تيموتائوس 

  
اين سخنان . بزرگ بسيار حائز اهميت استسخنان آخر شخص 

گشايد يا به عبارتی معياری برای  پنجره قلب او را به سوی ما می
در اين فصل، سخنان آخر پولس به . اش است ارزيابی زندگی

  .کنيم تيموتائوس و کليسا را مطالعه می
اش اظهار پشيمانی و تأسف  جالب است که پولس در سخنان پايانی

: ۴(که شرايط را برای او دشوار کردند، بخشيد ی را نحتی آنا. نکرد
 نفر آورده شده است که نشان ١٧در اين فصل اسامی بيش از ). ١۶
کرد،   تالش میها ه بر اينکه برای نجات روح انسانودهد پولس عال می

با اينکه زمان رحلتش فرا رسيده بود، . روابط دوستانه زيادی هم داشت
پولس سه سفارش نهايی به تيموتائوس کرد . هنوز به فکر ديگران بود

  .و برای هرکدام از آنها دليلی آورد
  

  )۴-١: ۴تيموتائوس٢( کالم را موعظه کن -١
با جديت  ":ترجمه کردتوان اين طور  را می" سازم تو را مکلف می"

خواست تيموتائوس  شرايط بسيار جدی بود و پولس می". دهم گواهی می
هميت آن فقط به اين دليل نبود که زمان رحلت ا. اهميت آن را درک کند

پولس فرا رسيده بود بلکه بيشتر به اين علت که ايشان روزی در 
 چه نيک است گاهی در اين حقيقت تفکر. شدند پيشگاه خدا داوری می

 و اعمال ما مورد  خواهيم شدکنيم که روزی در پيشگاه خدا حاضر
کند  يقت ما را ترغيب میدرک عميق اين حق. داوری قرار خواهد گرفت
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 ها ت انسان از قضاو، انجام دادهتا وظايف خود را با دقت و وفاداری
  . زيرا داور نهايی خدا استهراسی نداشته باشيم

 از ها دهد تا با وجود تمام دشواری معرفت به اين اصل به ما اميد می
ما در خدمت . تالش دست بر نداريم و به اعمال نيک خود ادامه دهيم

  !دا هستيم نه مطيع اميال خودخ
يتی است که پولس در اين مسؤولترين  ، اصلی"کالم را موعظه کن"

يت مسؤولهر چيز ديگر در ارتباط با اين . قسمت به آن توصيه کرد
در روزگار . کند پيامی که منادی اعالم میموعظه يعنی . گيرد قرار می

. رساند م می منادی مخصوصی داشت که پيامش را به مرد،پولس حاکم
 را با صدای بلند و شيوا اعالم کند طوری ها او مأموريت داشت تا پيام

ای برای انجام مذاکرات نبود، بلکه  منادی، فرستاده. که همه بشنوند
اعتنايی و   بی.رساند آوری بود که اخبار را به گوش مردم می پيام

  .بدرفتاری با منادی پيامدهای جدی و شديدی در پی داشت
تائوس موظف بود با قدرتی که خدا او را بدان مجهز کرده بود، تيمو

گناهکاران و برگزيدگان هر دو به کالم . کالم را به گوش همه برساند
را مايه تأسف است که کليساهای بسياری امور ديگر . خدا محتاجند

 اموری که شايد به جای خود نيکو باشند کنند، جايگزين تعليم کالم می
 در خدمت شبانیمن . ست جانشين اعالم کالم خدا شونداما شايسته ني

کليساها و م که موعظه کالم چه کارهای عظيمی در ا ه شاهد بودخود،
تواند   نمی ديگریکنم که هيچ چيز کند و تصديق می زندگی افراد می
  .جای آن را بگيرد

کوشی و هشياری از هر فرصتی،  تيموتائوس بايستی با سخت
خيلی آسان . کرد جهت موعظه کالم استفاده می ،مطلوب يا نامطلوب

خود . دهيم و بعد عذر و بهانه بياوريمبها را از دست  است که فرصت
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آورد، خواه در محوطه معبد يا در  پولس هر فرصتی که به دست می
  .پرداخت دريای طوفانی و يا حتی در زندان به تعليم کالم می

ی خواهد کاشت و نه آنکه در انتظار هوای مساعد بماند نه چيز"
از عذر و بهانه آوردن دست ). ۴: ١١جامعه" (چيزی درو خواهد کرد

: شود موعظه با سه رکن مشخص می. برداريد و شروع به کار کنيد
واعظ به خاطردارم کار ی در مورد ا هجمل. محکوميت، هشدار و توبيخ

". شدطلبان را متأثر و غمگينان را تسلی بخ او بايد راحت ":گويد میکه 
گيرد بيشتر بر بار  اگر محکوميتی هست اما اصالحی صورت نمی

تشويق کنيم، در   که بايد توبيخ شوند راچنانچه آنانی. افزاييم مردم می
ای که بر اساس  موعظه. يما هارتکاب به گناه به ايشان ياری رساند

  .گيرد، متعادل است مقدس انجام می کتاب
هميشه نتايج به . کالم صبور باشدسخنران خدا بايد به هنگام موعظه 

بايستی با آنانی که با تعاليم خدا مخالفت . دهد صورت آنی رخ نمی
. واعظ بايد اصول را تعليم دهدورزند بردبار باشيم ومهمتر از همه،  می

مقدس پرداخته و آن را با مثالی  ی کتابها نبايستی صرفًا به نقل داستان
موعظه . د و بعد آن را فراموش کندای بخوان جالب مرتبط سازد يا آيه

چيز ديگری فقط  هر. حقيقی يعنی تفسير و کاربرد اصول کالم
  .سخنرانی مذهبی بيش نيست

و دليل آن را نيز ) ٢ :۴(يت تعليم کالم را سفارش کرد مسؤولپولس 
مدت مديدی است ( زمانی فرا خواهد رسيد او گفت). ۴-٣: ۴(ذکر کرد 

 دکالم خدا گوش فرا نخواهن" اصول سالم "که مردم به) که فرا رسيده
 به سراغ ،ی نفسانی خودها  خواهشیداد، بلکه برای ارضا

ايشان از کسانی پيروی .  مذهبی خواهند رفتکنندگان مسائل ابداع
داشتن کليسای بزرگ . دهند خواهند کرد که مطابق ميلشان تعليم می

درحقيقت ممکن . دده  حقيقت را تعليم می،دهنده آن نيست که واعظ نشان



  وفادار باشيد١٨٢

 182 

گويد و آنچه را  است گواه بر اين باشد که او مطابق ميل مردم سخن می
، نه آنچه که الزم دهد  به خوردشان می،خواهند بشنوند که مردم می

  .است به آن گوش فرا دهند
 گوش فرا دادن به مطالب دلخواهمان،  بين وجود نداردفاصله زيادی

ها و  ار حقيقت، مردم به قصه به محض انک. پشت کردن به حقيقتو
ی ابداعی بشر ها رسد که داستان بعيد به نظر می. آورند افسانه رو می

ايشان را محکوم به گناه يا وادار به توبه کند، در نتيجه جماعتی از 
طلب به سخنان مذهبی که تهی از اصول کالم   راحتمؤمن ومسيحيان 

شوند زيرا   میبدعتیر اين قبيل افراد طعمه ه. دهند است گوش فرا می
اين حقيقتی مسلم است که اکثر . زندگی آنها بر کالم خدا بنا نشده است

  .اند  قبًال عضو کليسا بودهکار های بدعت پيروان فرقه
کالم را موعظه : " مقدس است توجه کنيد به تأکيدی که در کتاب

هند بود اعتنا خوا ايشان به پيام راستين کالم خدا بی... اصول ...با... کن
  )۴-٢: ۴" (و کورکورانه عقايد نادرست خود را دنبال خواهند کرد

تأکيد بر اصول راستين کالم در هر سه رساله شبانی پولس به چشم 
  .خورد و اين همان چيزی است که امروز بدان احتياج داريم می

  

  )٨-۵: ۴تيموتائوس٢(خدمت خود را به کمال برسان . ٢
يعنی تحقق خواست خدا به نحو " انخدمت خود را به اثبات برس"
 مثل خدمت پولس باشد، با توانست دقيقًا خدمت تيموتائوس نمی. احسن

خدمتی که از طريق خدا هدايت . اين حال برای هدف مسيح مهم بود
در اين فصل پايانی پولس . اهميت باشد تواند کوچک و بی شود نمی می

ی از آنها در دست پردازد که اطالع به معرفی همکاران زحمتکشی می
  .رساندند ايشان نيز خدمت روحانی داشتند که بايد به انجام می. نداريم

 ١٨ واعظ معروف قرن نالز اسپرجريک بار واعظ جوانی به چا
آن را دارد شکايت کرد که از داشتن کليسای بزرگی که شايستگی 
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: جوان پاسخ داد کنی؟ به چند نفر موعظه می: محروم است، وی پرسيد
 روز داوری کفايت  درهمين تعداد تو را: وی گفت . نفر١٠٠ود حد
  .کند می

ما محقق شدن خدمت روحانی را تنها بر اساس آمار و يا آنچه مردم 
اين وفاداری است که اهميت دارد و خدا قلب . کنيم بينند ارزيابی نمی می

 بيند و به همين علت تيموتائوس بايد در همه شرايط استوار می ما را می
  .داد و با جديت به خدمتش ادامه می) ۵: ۴(ايستاد 

که بايد ) ۴-٣: ٢(تيموتائوس تنها يک واعظ نبود بلکه سربازی بود 
او بارها رنج و زحمت پولس را ). ۵: ۴" (کرد مصائب را تحمل می"

بيشتر ). ١٠-١: ۶قرنتيان٢، ١٢-١٠: ٣(در راه خداوند ديده بود 
. بود که پذيرای حقيقت نبودند" هبیجماعت مذ"ی تيموتائوس از ها رنج

اين همان جماعتی بود که مسيح را مصلوب کرد، پولس را آزار و 
  .اذيت کرد و به زندان افکند

 به )۵: ۴تيموتائوس٢" (مردم را به سوی مسيح هدايت کن"
 ها تيموتائوس يادآوری کرد که اساس خدمتش بايد بر نجات روح انسان

ها خطاب   معنا نيست که تمام موعظهاين بدان البته. گذاری شده باشد پايه
به گناهکاران باشد، زيرا ايمانداران نيز به تشويق و تغذيه احتياج 

ای بايد در برگيرنده پيامی برای گمراهان باشد و  هر موعظه. دارند
 .يت خود را در قبال ايشان به انجام رساندمسؤولواعظ موظف است 

شخصی شبان نيز باشد يت بايستی مشخصه خدمت مسؤولاين 
).  را برای توصيف خدمت متعادل مطالعه نماييد٢١-١٧: ٢٠اعمال(

خداوند مردان خاصی را برای رساندن پيام به کليسا اعطا کرد 
يت مسؤولشبان را از امر ، اما اين )١١: ۴، افسسيان٨: ٢١اعمال(

واعظين دارای عطايای روحانی يکسان . کند نمی آزادنجات گمراهان 
يت شريک بوده و پيام مسؤولتوانند در اين بار  ند، اما مینيست
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 دوستی که يک بار .بخش انجيل را به گمراهان اعالم کنند نجات
اش پيامی برای  موعظه: "گفت موعظه واعظ معروفی را شنيده بود می

  ".نجات گمراهان نداشت
سپارد  ها را به او می يتمسؤولپولس به تيموتائوس گفت که چرا اين 

رسيد و  به زودی خدمتش به پايان می). ٨-۶: ۴تيموتائوس٢(
 که پولس در اين پاراگراف زيبا. گرفت تيموتائوس بايد جايش را می
  :نگرد دهد، به سه جهت مختلف می شهادت شخصی خود را می

دانست که وقتش به سر آمده  پولس می). ۶: ۴(به اطراف نگريست 
شرکت نيز دادگاه تين جلسه  نخسدرشد و  او در روم محاکمه می .است
با اينکه به پايان خدمت خود نزديک شده بود، از ). ١٧: ۴( بود کرده

از ايمان ) ۶: ۴" (رحلت"و " ريختن"دو لغت . مرگ هراسی نداشت
يعنی ريختن خون در " ريختن ".کنند راسخ و اطمينان او حکايت می

در حقيقت . ده کرد استفا٨-٧: ٢او از مثالی مشابه در فيليپيان . قربانگاه
گفت که اين قيصر نيست که او را خواهد کشت بلکه او خود  پولس می

ای بود که از روز نجاتش مسيح  او قربانی زنده. کند را فدای مسيح می
را با جان و دل خدمت کرد و با فدا کردن جان خود، خدمتش را به 

  .پايان رسانيد
ی زيبا با مفاهيم  لغت در يونانی)۶: ۴تيموتائوس٢" (رحلت"کلمه 

ها اولين مفهومی است  باال کشيدن لنگر و برافراشتن بادبان. متعدد است
پولس به مرگ همچون رهايی از اين . شود که از اين کلمه استنباط می

هايش را برافراشته و به سوی ابديت  فرصتی که بادبان. نگرد دنيا می
قرنتيان ٢ در" جمع کردن خيمه"به معنی " رحلت. "شود رهسپار می

 آمده است که در آن پولس مرگ ايمانداران را به جمع کردن ٨-١: ۵
های خاکی است که وارد خانه يعنی بدن   با ترک بدن.کند خيمه تشبيه می

آزاد " همچنين مفهوم  در يونانی،"رحلت ".شدجاودانی آسمانی خواهيم 
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. عدامپولس با آزادی روبرو بود نه ا.  را در بر دارد" نمودن زندانی
او . شود مفهوم ديگری است که از اين لغت استنباط می" يوغ برداشتن"

حال آقايش اين . ی زيادی را در زحمت و سختی خدمت کرده بودها سال
  .يوغ را برداشته و او را به خدمت ملکوتی باالتر ارتقا خواهد داد

 پولس خالصه زندگی و ).٧: ۴تيموتائوس٢(به گذشته نگريست 
گير يا  مثل کشتی. ف کرداش را با تشبيهاتی توصي خدمت روحانی

 زندگی را با پيرزوی هزن مبارزه خوبی داشت و مثل دونده مسابق مشت
او از قوانين اطاعت کرد و خدمتی را که عيسی مسيح . به پايان رساند

: ٣فيليپيان(به او سپرده بود به کمال رساند و شايسته دريافت پاداش بود 
تشبيه سوم، مثل مباشری است که وفادارانه ). ٢۴: ٢٠، اعمال١۴-١٣

من در ايمان . "کند ای که ارباش نزد او گذاشته محافظت می از وديعه
 پولس اغلب از اين تشبيه در ).٧: ۴تيموتائوس٢" (راسخ و وفادار بودم

  .ه استدکر اش استفاده  های شبانی نامه
پولس . شيممايه دلگرمی است که از گذشته خود نادم و پشيمان نبا

هميشه سرشناس و محبوب نبود و معموًال آرامش و راحتی نداشت اما 
  .آيد همواره وفادار ماند و اين چيزی است که به حساب می

قهرمان يونانی يا رومی که بازی را ). ٨: ۴(به آينده نگريست 
، يا باشد که تاج فاتح می  شد و  برد از سوی تماشاچيان تشويق می می

 در يونانی کلمه .کرد حلقه گل يا برگ بلوط دريافت می ،مدال افتخار
stephanosنيز از همين “ استيقان”معنی تاج پيروزی است و نام   به
شود عطا  بهرحال به پولس تاج برگی که زود پژمرده می.کلمه اخذ شده

 تاج عدالت و ،اش را دارد نخواهد شد، تاجی که او شايستگی
عيسی مسيح داور . نخواهد رفتدرستکاری است که هرگز از بين 

. کند عادلی است که هميشه به راستی و انصاف قضاوت می
 او را محاکمه عادالنهاگر . پولس در روم عادالنه نبودهای  محاکمه
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های مختلف  چقدر پولس در دادگاه. کردند کردند بايد او را آزاد می می
ات دهنده محاکمه شد با اين همه اکنون در پيشگاه آخرين داور و نج

وقتی آماده بازگشت مسيح و داوری . خود، سرورش عيسی مسيح است
  .د نخواهيد ترسيها او هستيد از داوری انسان

تاج عدالت پاداش خوبی است برای آنانی که زندگی وفادارانه و 
وعده بازگشت مسيح به ما شوق و انگيزه . ندا های داشت خداپسندانه

به عشق ظهور . سی را پيش گيريمتا وفادارانه زندگی مقدبخشد  می
به همين . مسيح بود که پولس وفادارانه خدمت کرد و با پاکی زيست

در اين فصل تشکيل  را دليل است که بازگشت مسيح اساس نصايح او 
  ). ١: ۴(دهد  می

 با اين ؛ايم که همچون پولس پيشوای دينی شويم ما فراخوانده نشده
اگر برای . انيم دريافت کنيمتو که نصيب او شد میرا حال تاجی 

بازگشت مسيح پايداری ورزيم و در اطاعت کامل اراده خدا زندگی 
ايم مشغول باشيم ما نيز شايستگی  کنيم و به خدمتی که فراخوانده شده

  .دريافت تاج را از داور عادل خواهيم داشت
  

  )٢٢-٩: ۴تيموتائوس٢( کوشا و وفادار باشيد -٣
مفهوم نصيحتی است که پولس به " اشتاب کن و به نزد من بي"

جانشين تيموتائوس در افسس شد " سوتيخيک). "٩: ۴(تيموتائوس کرد 
 توقف کرد تا ردا، تروآستيموتائوس در راه روم، در شهر ). ١٢: ۴(

پولس احتماًال آنها ). ١٣: ۴( و اوراق پوستی پولس را بردارد ها کتاب
خواست در روزهای   او میبينيم که می. را با عجله آنجا گذاشته بود

او همچنين آدم . پايانی عمرش در کنار پسر روحانی محبوبش باشد
يش را برای ها ردای خود را برای گرم شدن و کتاب. بينی بود واقع

ی پاپيروس ها نويس شامل دست" ها کتاب"احتماًال . خواست مطالعه می
اطالعی از . ت حيوانات بودند دفاتری از پوس،آيات عهد عتيق و اوراق
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جای تعجب نيست که عالمی مثل .  اين اوراق در دست نيستاتيمحتو
  .پولس به اين وسايل برای مطالعه و نگارش احتياج داشت

" قبل از زمستان " کهقبل از اتمام نامه به تيموتائوس اصرار کرد
 به خاطر خطر زمستان ها دانست کشتی  چون می،)٢١: ۴(آنجا باشد 

کرد، فرصت را از دست  اگر تيموتائوس درنگ می. دننما  میردر بند
  .داد می

 تا حدودی به اين ١٠بود؟ آيه  چرا تيموتائوس بايد کوشا و وفادار می
ای از اطرافيان پولس وفادار و قابل اعتماد  عده. دهد سؤال جواب می

 فقط سه بار در عهد جديد آمده و در هر سه آنها، نام ديماس. نبودند
پولس او را همرديف  .شنويم اش را می ز ناکامیانگي داستان تأسف

مرقس و لوقا به عنوان همکاران زحمتکش خود معرفی کرد 
 .)١۴: ۴کولسيان(خواند " ديماس" اما بعد تنها او را ،)٢۴فليمون(
پولس علت آن را ). ١٠: ۴تيموتائوس٢" (ديماس مرا ترک کرده است"

ور عالی آسمانی را دلبستگی به امور دنيوی دانست با اينکه طعم ام
اما دنيای آلوده به گناه را ترجيح داد ). ۵: ۶عبرانيان(چشيده بود 

، "گذرگاه هستی"جان بانيان در کتابش تحت عنوان  .)۴: ١غالطيان(
ای پر از  کند که صاحب معدن نقره در تپه ديماس را به کسی تشبيه می

 قلب پولس دشاي. احتماًال عشق به پول ديماس را وسوسه کرد. طال است
اين ممکن است برای هر . اس به درد آمده بوداز ديدن گمراهی ديم

 که پولس الزم ديد در باشدايمانداری اتفاق بيفتد و شايد به همين دليل 
  .هايش از حرص به مال و ثروت سخن بگويد نامه

 در روم باشد، اين بود  تيموتائوسخواست دليل ديگری که پولس می
ايمانداران . رسيد و فقط لوقا با او بود هش فرا میکه جلسه بعدی دادگا

کردند او را ترک کردند  روم و افسس که بايد از پولس پشتيبانی می
دانست که تيموتائوس مأيوسش نخواهد  اما او می). ١۶: ۴تيموتائوس٢(
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خداوند به پولس ). ١٧: ۴(از ياد نبرده بود کرد، البته خدا پولس را 
  .ش خواهد داد و او به وعده خود وفادار بودوعده داده بود که نجات

پولس در قرنتس مأيوس شده بود اما خدا به رويای او آمد و او را 
پس از دستگيری او در اورشليم ). ١١-٩: ١٨اعمال(تشويق کرد 

در آن ). ١١: ٢٣اعمال(خداوند به نزدش آمد و به او دلگرمی داد 
 خداوند به او قوت طوفان وحشتناک وقتی پولس در عرشه کشتی بود،

 زندان وحشتناک آن و حال در .) به بعد٢٢: ٢٧عمالا(و دلگرمی داد 
بخش خدا را احساس کرد  رسان و قدرت در روم دوباره حضور ياری

" تو را هرگز تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد: "که وعده داد
  ).۵: ١٣عبرانيان (

او . منيت خودش نبودتوجه داشته باشيد که نگرانی پولس راحتی و ا
اين خدمت خاصی . ايمانان نجات يابند نگران تعليم کالم بود تا بلکه بی
 که فيض نجات را به غيريهوديان  بودبود که خدا به او محول کرده

وی حتی در شهر بزرگی چون روم از اعالم ). ٣افسسيان(اعالم نمايد 
نش او را ترک دوستا). ۶ :١ روميان(نبود هراسان بخش  اين مژده نجات

 دشمنانش او را محاکمه ؛کرد که خدا آنها را ببخشد کردند و او دعا می
دهد تا پيام نجات ايشان را به  کنند اما او فرصتی را از دست نمی می

گيرد،  القدس قرار می وقتی زندگی تحت قدرت روح. آنها اعالم کند
  . دهد تحوالت عظيمی رخ می

اين شير ). ١٧: ۴تيموتائوس٢(" مرا از دهان شيران نجات داد"
تواند شير در معنی لفظی آن  نمی. داللت بر چه کسی يا چه چيزی دارد

شد او را در جلوی  باشد، زيرا پولس تبعه روم بود و اگر محکوم می
آيا اين شير . کردند انداختند بلکه سرش را از تنش جدا می شيران نمی

  .امپراطور نرون بود؟ احتماًال نه
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 که او را تبرئه بود دست نرون آزاد شده بود به اين معنی اگر او از
 نمادشير در اينجا . يافته بودنکردند اما او تا به حال در محاکمه حضور 

  ). ٨: ۵پطرس١(شيطان است 
احتماًال پولس به نقشه شيطان برای غلبه بر او  و ممانعت از اعالم 

عبارت تشبيهی نجات يافتن از دهان شير . کند مژده نجات اشاره می
  ).٢١: ٢٢مزمور(است به معنی رهايی از خطر بزرگ 

اين همان چيزی . برای مسيحی گناه خطرناکتر از رنج و مرگ است
پولس ايمان داشت . شود  به آن اشاره می١٨: ۴تيموتائوس٢است که در 

که خداوند او را از هر اتفاق بدی حفظ خواهد و او را به سالمت به 
ترسيد بلکه بزرگترين  او از مرگ نمی. خواهد بردملکوت آسمانی خود 

ترسش اين بود که خدا را انکار کند يا عملی مرتکب شود که نام مقدس 
مطمئن بود که زمان مرگش فرا رسيده است، . عزت کند خدا را بی

خواست مسابقه زندگی خود را به خوبی به پايان برساند و از بند  می
بينيم پولس اسامی   بخش است که میاميد. گناه و نافرمانی رها شود

دست کم اسامی . اش آورده است شبانان زيادی را در فصل پايانی نامه
های پولس به عنوان دوستان   زن و مرد در اعمال رسوالن و نامه١٠٠

توانست خدمتش را به تنهايی  پولس نمی. و همکاران آورده شده است
ی را که در خدمت به او او مرد شريفی است که نام افراد. انجام بدهد

  .شان را درعظمت اين کار شريک ساختياری رساندند، ذکر کرد و اي
کرد  بود که با پولس سفر می" پزشک محبوبی) "١١: ۴لوقا(

به (باشد   وی مؤلف کتاب لوقا و اعمال رسوالن می.)١۴: ۴کولسيان(
اًال پولس احتم). آمده توجه نماييد" ما"يی که در اعمال با ضمير ها بخش

لوقا بايد از احتماًال . را به لوقا ديکته کرد) تيموتائوس٢(اين نامه 
  ).١٧: ٢(کرد خشنود شده باشد " قانقاريا" که پولس به ای شارها
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اطالعی از او در . پولس به غالطيه فرستادرا ) ١٠: ۴(کريسکيس 
او زحمتکش . البته نيازی هم نداريم که او را بشناسيم. دست نداريم

  . گرفتی بود که دست پولس را وقتی کمک الزم داشت،وفادار
 نزديک پولس و همچون تيموتائوس، دستيار) ١٠: ۴(تيطس 

پولس تيطس را در قرنتس گذاشته بود . گشايی قابل اطمينان بود مشکل
با مطالعه نامه پولس ). ۴: ١تيطس( کليساها رسيدگی کند مشکالتتا به 

تيطس، پولس را در . شويم ا میبه تيطس بيشتر با اين خادم خدا آشن
های او مالقات کرده بود  نيکوپوليس در فاصله زمانی بين دستگيری

" دلماطيه"حال پولس او را از روم فراخوانده و به ). ١٢: ٣تيطس(
  .فرستاد) يوگسالوی امروزی(

پسر عموی برنابا، اولين شريک ) ١١: ۴ تيموتائوس ٢(مرقس 
ش مسيحی بنامی در اورشليم بود مادر). ٣-١: ١٣اعمال(پولس بود 

لين مأموريت ومتأسفانه يوحنا معروف به مرقس ا). ١٢-۵: ١٢اعمال(
به همين دليل پولس او را ). ١٣، ۵: ١٣اعمال(خود را به اتمام نرسانيد 

در سفر دوم به همراه نبرد و منجر به جدايی برنابا و پولس شد 
 که او خادم با اين حال پولس تأييد کرد). ۴١-٣۶: ١۵اعمال(

چه خوبست بدانيم يک . خواست او در روم باشد  و میاستارزشمندی 
بار ناکامی در خدمت مسيحی نبايد کل زندگی فرد را تحت تأثير قرار 

  .دهد
که با اشتياق ) ۴: ٢٠اعمال(ا بود ي، ايمانداری از ايالت آسسوتيخيک

در . د ياری رسانعنوان خادم به شاگردان ی کرد و بهپولس را همراه
: ۶، افسسيان٨-٧: ۴کولسيان(اولين دوره زندانی پولس همراه او بود 

 را به جای تيطس به قرنتس فرستاد تا تيطس سوتيخيکپولس ). ٢٢-٢١
فرستاد تا  و حال او را به افسس می) ١٢: ٣تيطس(به نزد او بيايد 

چه خوب است خادمينی . تيموتائوس را از خدمتش در آنجا مرخص کند
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آنکه جانشين .  بتوان آنها را جای ديگران به خدمت گماشتباشند که
شود شايد تمام افتخارات نصيبش نشود اما در نجات روح  ديگری می

  . سهمی داردها انسان
زيست و ميزبانی   میتروآسدر ) ١٣: ۴تيموتائوس٢(س ورپاک

پولس بايستی با عجله او را ترک کرده باشد چون ردا . کرد پولس را می
بهرحال ). شايد او تحت تعقيب بود(يش را جا گذاشته بود اه و کتاب

س برادری وفادار بود و وسايل پولس تا را وقتی که يکی آنها را ورپاک
حتی اين وظايف به ظاهر ناچيز نوعی خدمت . برای او ببرد نگه داشت

  .به خداست
همان شخصی است که در ) ١۴: ۴(داند آيا اسکندر مسگر  کسی نمی
البته ارزش حدس و . يا نه از او نام برده شده ٢٠: ١وساول تيموتائ

اين اسم رايجی بود، امکان دارد او به روم رفته ! گمان را هم ندارد
شيطان خادمين خود را . باشد تا برای پولس مشکالتی به وجود آورد

" خدايا تو خود مطابق اعمالش او را تنبيه کن"پولس با گفتن . دارد
 چون اين با تعاليم مسيحی .کند  را نفرين نمیاو) ١۴: ۴تيموتائوس٢(

خدا او را به کيفر اعمالش خواهد ). "۴٨-۴٣: ۵متی(مغايرت دارد 
  .ترجمه بهتری است" رساند
زن و شوهری بودند ) ١٩: ۴تيموتائوس٢(و اکيال ) پرسکال(رسکا ف

: ١۶؛ روميان٢٨-٢۴، ٣-١: ١٨اعمال(که بارها به پولس کمک کردند 
و حال در افسس به تيموتائوس کمک ) ١٩: ١۶قرنتيان١؛ ۴-٣
کند که چه  حيرت آور است که برای خلق خدا فرقی نمی. کردند می

 کار خدا را به انجام ؛ ايشان در هر شرايطی،کسی رهبرشان باشد
  .رسانند می

 ١اش را در بخش  و خانواده) ١٩: ۴تيموتائوس٢(انيسيفورس 
رد خزانه دار قرنتس باشد امکان دا) ٢٠: ۴ (ستوسار. مالقات کرديم
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و شايد همان کسی باشد که با تيموتائوس در مقدونيه ) ٢٣: ١۶روميان(
  ).٢٢: ١٩اعمال(خدمت کرد 

 بود سوتيخيکاهل افسس، دوست ) ٢٠: ۴تيموتائوس٢(فيمس وتر
اش با پولس باعث  و اين همان کسی است که همراهی) ۴: ٢٠اعمال(

او در ). ٢٩-٢٨: ٢١اعمال (شد که در اورشليم آشوب به راه بيفتد
چرا خدا او را شفا نداد؟ . کرد و حاال بيمار بود ميليتس خدمت می

ساير . آسا شفا يابد احتماًال هر شخص مريضی نبايد به طور معجزه
  .برای ما ناشناخته هستند) ٢١: ۴تيموتائوس٢(افراد ذکر شده 

 ، وداع شخصی پولس بود که در آخر)٢٢: ۴" (فيض با شما باد"
کرد نامه جعلی نيست،  که مشخص می" نشانی"هايش به صورت  نامه

  .دوش ديده می
مقدس دانشی از روزهای پايانی عمر پولس در اختيار ما قرار  کتاب

شود که او مقصر شناخته و به مرگ  مطابق سنت گفته می. دهد نمی
 سرش را از تنش جدا ،احتماًال او را به خارج شهر برده. محکوم شد

اما تيموتائوس و بقيه ايمانداران متعهد مأيوس نشدند و به کار  .کردند
خدا خادمينش را به خاک : گفت جان وسلی اغلب می .خود ادامه دادند

  . شود سپارد اما کار خدا هرگز متوقف نمی می
ی آينده مژده نجات را شنيده ها تا نسلمن و شما بايستی وفادار بمانيم 
  .و فرصت نجات را داشته باشند



  رئوس مطالب فليمون
 همچون برادری ِ  بردهدرخواست بخشش انيسيمس: موضوع

  )١۶-١۵(مسيحی 
  

  "گزارم خدا را سپاس می) "٧-١( شکرگزاری -١
  )٣-١( عشق پولس -١
  )٧، ۵-۴( شکرگزاری پولس -٢
  )۶( دعای پولس -٣
  

  "از تو تمنا دارم) "١۶-٨( درخواست -٢
  )٩-٨( شخصيت فليمون -١
 )١١-١٠(يمس  نجات انيس-٢
  )١۶-١۵( اراده خداوند -٣
 

  "به حساب من بگذار) "٢۵-١٧( تضمين -٣
  )١٩-١٧( مشارکت پولس -١
  )٢٢-٢٠( اطمينان پولس -٢
  )٢۵-٢٣(پرسی پولس   احوال-٣





  فصل سيزدهم

  داستان دو شهر
  فليمون

  
دوستش فليمون در کولسی بود و رابطه . پولس در روم زندانی بود

از . س برقرار شدانيسيم برده فراری او به نام بين آنان از طريق
ظاهرًا انيسيمس از اربابش دزدی . جزئيات اطالعی در دسترس نيست

مالقات اما بنا به مشيت الهی پولس را .  و به روم متواری شده بودکرده
  .کرد و به مسيح ايمان آورد

 زيادی که نياز  کمکاال چه؟ شايد انيسيمس با پولس به خاطرحو 
يت غالم نسبت به ارباش در کولسی چه مسؤولاما . ماند ت میداش
اما فليمون . داد شد؟ قانون به ارباب اجازه اعدام برده ياغی را می می

بخشيد، بقيه اربابان و غالمان چه فکر   اگر انيسيمس را می؛مسيحی بود
  !شد؟ چه معظلی کرد ايمانش چه می کردند؟ اگر مجازاتش می می

 و تيخيکوسمه به همراه رساله کولسيان توسط احتماًال اين نا
در اين نامه، پولس با ). ٩-٧: ۴کولسيان(انيسيمس به کولسی آورده شد 

.  سعی کرد به فليمون در حل مشکلش کمک کند،اتخاذ سه نقش مهم
همچنين، عظمت و شکوه کار خداوند که از طريق عيسی مسيح انجام 

 “.مه ما مثل انيسيمس هستيمه”: مارتين لوتر گفت. شود شد متجلی می
  .اين عين حقيقت است

  

  )٧-١فليمون( پولس دوست محبوب -١
 بازديد هم نکرده بود جاپولس در کولسی کليسايی بنا نکرده و از آن

س در احتمال دارد که در نتيجه خدمت پول). ١: ٢، ٨-١: ١کولسيان(
: ١٩عمالا(بنا شده باشد ) ٢٣فليمون(فراس افسس اين کليسا به شبانی اپ
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ای بر  عده. شد اپفيه تشکيل میو کليسا در خانه فليمون ). ٢۶، ٢٠، ١٠
.  قطعيت آن روشن نيستس فرزند ايشان بود، اماند ارخيپا اين عقيده

فراس که به روم برای کمک به پولس رفته شايد ارخيپس به جای اپ
چنانچه اين حقيقت داشته باشد، دليل سفارش اکيد  .کرد بود، خدمت می

ای که به کل کليسا نوشته شده است  پولس به ارخيپس در نامه
  .شود معلوم می) ١٧: ۴کولسيان(

پرسی خود محبت عميق خود را نسبت به دوستان  پولس در احوال
اش ابراز کرد و به ايشان يادآوری کرد که سرباز عيسی مسيح  مسيحی
ه پرسی آمد گرچه نام تيموتائوس در احوال). ٢٣، ١٣، ١٠-٩(است 

خدمت پولس . شد است اما موضوع نامه به پولس و فليمون مربوط می
کرد و به  هايش ذکر می گروهی بود، اغلب نام دستيارانش را در نامه

؛ ٢١، ٩، ٣: ١۶روميان(واژه همکاران عنايت خاصی داشت 
  ).٩: ٣قرنتيان١؛ ١١: ۴؛ کولسيان٣: ۴، ٢۵: ٢فيليپيان

، ۵: ١۶روميان(شدند  ل میها تشکي کليساهای عهد جديد در خانه
و احتماًال جماعتی که در خانه فليمون گرد هم ) ١٩: ١۶قرنتيان١؛ ٢٣
فليمون ). ١۵: ۴کولسيان(آمدند يکی از دو کليسای کولسی بود  می

 و دل مسيحيان را )١٩فليمون(توسط پولس به مسيح ايمان آورده بود 
  ).٧آيه (شاد کرده بود 

به (کرد  اری و دعا آغاز میزشکرگهايش را با  پولس هميشه نامه
محبت و   فليمون را انسانی با،او در اين قسمت نامه). استثناء غالطيان

عشق فليمون ديگران .  ايمان نسبت به مسيح و خلق خدا توصيف کردبا
ی ايمانداران ها اعمال نيک و کالم او دل. را تحت تأثير قرار داده بود

کند و  مون گفت که برای او دعا میپولس به فلي. را طراوت بخشيده بود
با در ميان (خواهد که برای ديگران الگوی مؤثری باشد  از خدا می

 به ،تا بلکه ايشان تحت تأثير قرار گرفته) گذاشتن ايمانت با ديگران
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تری  پولس همچنين دعا کرد که وی به درک عميق. مسيح ايمان آورند
شناخت . او شده نائل شوداز برکاتی که در سايه ايمان به مسيح نصيب 

های او اشتياق شديدی را  تر برکات و رحمت و درک عميقبيشتر مسيح 
  . انگيزد تا اين سعادت را با سايرين در ميان گذاريم بر می

  

  )١۶-٨فليمون( وساطت ملتمسانه پولس -٢
 ميليون برده زن و مرد در امپراطوری ۶٠دهد که  آمار نشان می

المثلی  ضرب. شدند ون کاال خريد و فروش میروم وجود داشتند که همچ
  “.تر، دشمن زيادتر زياد هر چهبرده”: گفت بود که می

يک دينار مزد روزانه يک (شد   دينار فروخته می۵٠٠برده معمولی 
 ۵٠٠های تحصيل کرده و با مهارت به بهای   برده.)کارگر معمولی بود

ه را آزاد کند يا برده توانست برد ارباب می. شدند هزار دينار فروخته می
  ).٢٨: ٢٢اعمال(آزادی خود را بخرد 

شد و  کرد، اسم و مشخصات او رسمًا ثبت می ای فرار می اگر برده
کسی که برده فراری  هر. گرفت  تحت تعقيب قرار می افراددر ليست
توانست او را در اختيار بگيرد و يا حتی وساطت او  کرد، می را پيدا می

برده مجبور نبود خود به خود نزد اربابش برگردد . دکنبرا نزد اربابش 
به  (گرچه برخی اربابان بيرحم بودند. يا بالفاصله به مرگ محکوم شود

 بسياری اما) اش را خوراک کوسه ماهی کرد عنوان مثال مردی برده
 برده دارايی شخصی ارزشمندی بود ،با اين همه. منطقی و عادل بودند

 .شد  گران تمام میو خالصی از او برای مالک
اولين خواهش او به . پولس برای وساطت انيسيمس پنج خواهش کرد

او برکت وشادی برای ديگران به . شد شهرت فليمون مربوط می
" مطابق آن" به معنای ٨در آيه " از اين رو"کلمه . آورده بودارمغان 
به همين دليل . بود" پر فيض"و " نشاط بخش"فليمون ايمانداری . است

خواست به او فرصتی دهد تا اين محبت را نيز نسبت به برده  ولس میپ
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ی ايمانداران ها ليمون دلف. خود روا دارد تا قلب پولس از آن شاد شود
توانست نسبت به غالم خود  بسياری را شادی و تازگی بخشيده بود و می

پولس .  يافته بود، رحيم و مهربان باشدکه تازه ايمان آورده و نجات
وانست از اقتدارش استفاده کرده و دوستش را وادار به اطاعت ت می

چه ). ٩آيه (کند، اما ترجيح داد درخواست خود را با محبت بيان کند 
پولس پير و در : "مدبرانه پولس وضعيت خود را به فليمون يادآور شد

کسی خواهش ايماندار چه ). ٩آيه )" (به خاطر عيسی مسيح(بند 
 ۶٠احتماًال در اين زمان پولس ! کند  را رد میای مثل پولس رنجديده

عالوه بر . سال داشت، ولی برای مردان آن روزگار اين سن خوبی بود
فليمون، پولس درخواست سومش را بخش و محبت مسيحی  منش فيض

مس ديگر انيسي). ١٠آيه (بر مبنای ايمان انيسيمس به مسيح قرار داد 
در ! و برادر مسيحی فليمون بودن  پولس در ايمانبود، او فرزند" برده"

البته ). ٢٨: ٣غالطيان (باشيم" برده يا آزاد"کند  عيسی مسيح فرقی نمی
کرد يا  آزادی انيسيمس در مسيح، او را از نظر قانونی آزاد نمی

انيسيمس موقعيت جديدی . کرد قرضش را به قانون و يا اربابش ادا نمی
ين مهم را مورد توجه قرار نزد خدا و خلق او داشت و فليمون بايد ا

  .داد می
چهارمين خواهش اين بود که انيسيمس برای خدمت پولس در روم 

 بازی کلمات ١١در آيه ". مفيد"انيسيمس يعنی ). ١۴-١١آيات(مفيد بود 
اگر از غالم . است" دلسوز و مهربان"فليمون به معنی  (بينيم را می

باب چه انتظاری رفت که مطابق اسمش عمل کند، از ار انتظار می
خواست او را  را دوست داشت و میپولس انيسيمس ). توان داشت؟ می

اما از طرفی هم دلش . نزد خود در روم نگاه دارد تا کمک او باشد
خواست خدا از . خواست که فليمون را مجبور به انجام کاری کند نمی

. فداکاری و خدمت از روی اختيار و از صميم قلب است ،فرزندانش
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پولس با ذکر ). ١۶-١۵(هش پنجم در ارتباط با مشيت الهی است خوا
ايماندار مسيحی بايد يقين داشته باشد که خدا حتی "اين نکته که 

داد که  ، نشان می"ترين شرايط زندگی را تحت کنترل دارد سخت
 را به روم هدايت کرد تا پولس را مالقات يمسخدا انيس. متعصب نبود

اش الگوی  قطعًا فليمون و خانواده(رد  به مسيح ايمان آو،کرده
انيسيمس  ).کردند ای برای غالمشان بودند و برای او دعا می شايسته

اربابش را مدت کوتاهی ترک کرد، اما بعد نزدش بازگشت تا برای 
بود، وقتی به " برده"وقتی به روم رفت . هميشه به او خدمت کند
 کارهای خداوند .دخواندن می" برادر مسيحی"کولسی بازگشت او را 
  . اع عظيم استضباشکوه و کنترل او بر او

بريد که پولس به چه طمأنينه و  با نگاهی بر اين پنج خواهش پی می
 او ،دوستش فليمون را متقاعد کرد تا برده نافرمانش را پذيرفتهمهربانی 
اگر بر انيسيمس آسان . ای برای فليمون نبود اما اين کار ساده. را ببخشد

 قرار گرفته و  احتمال داشت که ساير غالمان نيز تحت تأثير،فتگر می
اگر خيلی سخت . گذاشتند شدند و بر اربابانش اثر می می" مسيحی"

گرفت سيرت و خدمت مسيحی خود را در کولسی زير سؤال  می
  . برد می

اين پيشنهاد برايش خيلی گران تمام . در اينجا، پولس پيشنهادی داد
  .ر بود بها را بپردازدشد، اما او حاض می

  

  )٢۵-١٧فليمون( پولس، شريک در حل مشکل -٣
 Koinoniaمعنی  ترجمه شده و به" شريک"ای است که  کلمه

ترجمه " ارتباط"کلمه   اين۶در آيه . باشد می" شريک بودن در چيزی"
پولس با اختيار . شود از آن استنباط می" مشارکت"شده است که مفهوم 

. فليمون شده و به او در حل مشکالتش کمک کند" شريک"انتخاب کرد 
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کنی،  طور که از من استقبال می از او همان: "وی دو پيشنهاد داد
  ". استقبال کن و هر آنچه از تو دزديده را به حساب من بگذار

 ،مقدور نبود روم را ترک کردهبرای پولس به عنوان شريک جديد 
ست انيسيمس را که حال توان به فليمون در کولسی ملحق شود، اما می

هر طور که با انيسيمس رفتار کنی، ”. اش بود بفرستد نماينده شخصی
طور رفتار کردی؛ درست مثل اينکه قلبم را  انگار که با من آن

  ). ١٢آيه " (فرستم می
 انجام داده اين تجلی کاری است که عيسی مسيح برای ما ايمانداران

ح دارند، طوری که خدا ما  جديد در عيسی مسيیا هويتخلق خد. است
خدا به . "پذيرد به حضور می) عيسی مسيح(را همچون فرزند خود 

خاطر تعلق ما به فرزند عزيزش مسيح لطف و رحمتش را نصيب ما 
" ه استگناه شمرد و ما را عادل و بی) ۶: ١افسسيان" (کرده است

بدون شک، به سبب نيکويی و شايستگی ما نيست ). ٢١: ۵قرنتيان٢(
است که ما جزء " عيسی مسيح"خدا ما را پذيرفته، بلکه به واسطه که 

وارد خانواده " به معنی ١٧در آيه " پذيرش"کلمه . خانواده خدا شديم
! شود ای را تصور کنيد که جزء خانواده اربابش می برده. است" شدن

  ! شود گناهکاری را تصور کنيد که به خانواده خدا وارد می
کرد که از سر تقصير غالمش و دينی  ه نمیپولس به فليمون توصي

به حساب ". "پرداخت به او دارد بگذرد، بلکه پولس بهای آن را میکه 
، اينها کلماتی بودند که پولس در "پردازم من بگذار، من ضرر تو را می

اين تضمينی . در حکم تعهد قانونی آن زمان بودو اين آيه استفاده کرد 
  .ون برای پرداخت دين غالمش دادبود که پولس به دوستش فليم

عشق بايد بها را . فراتر از محبت برای حل مشکل الزم استچيزی 
عشق خداوند نبود که ما را نجات داد؛ او تمام دنيا را دوست . بپردازد

فيض خداوند است که گناهکاران را . داشت اما تمام مردم نجات نيافتند
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بتی است که بها را ، فيض خدا مح)٩-٨: ٢افسسيان(دهد  نجات می
توانست دين ما را ناديده بگيرد، زيرا  خداوند در تقدسش نمی. پردازد می

گذاشت، پس دين ما را  در آن صورت قانون خود را زير پا می
  .پرداخت

نسبت دادن يعنی به  (نامند می" تبس ناصل"علمای الهيات اين را 
ه حساب گناهان ما با مرگ مسيح روی صليب ب). حساب کسی گذاشتن

با . شد او گذاشته شد و با او همان رفتاری را کردند که بايد با ما می
دهنده، درستکاری او به حساب ما گذاشته  ت ايمان به او به عنوان نجا

  .پذيرد شد و اکنون خدا ما را در مسيح می
او ديگر دينی به تو ندارد و من آن : "مسيح به خداوند آسمانی گفت

گونه که از من  صليب پرداختم، از او همانرا به طور کامل روی 
با اين حال ". ات بپذير استقبال کن و او را به خانوادهکنی،  استقبال می

بايد در نظر داشته باشيم که بين پذيرشی که به واسطه مسيح انجام 
آنکه به . گيرد با قابل پذيرش بودن برای مسيح، فرق وجود دارد می

شود  آورد به خانواده الهی پذيرفته می یعيسی مسيح برای نجات ايمان م
، اما رفتار و شيوه زندگی روزمره ايماندار بايد به )۴-١: ۴روميان(

، ١٨: ١۴ ؛٢: ١٢روميان( خدا را خشنود سازد ای باشد که گونه
خدای پدر مشتاق است که آنچه به ). ٩: ۵قرنتيان٢، ٢٨: ١٢عبرانيان

  ".و بسيار خشنودماز ت"مسيح گفت به ايمانداران هم بگويد، 
دهد که فليمون از طريق پولس به مسيح ايمان   نشان می١٩آيه 
ای که به واسطه مسيح ايجاد شده بود  پولس از اين رابطه ويژه. آورد

فليمون و . استفاده کرد تا دوستش را تشويق به پذيرش انيسيمس کند
شان  یانيسيمس نه تنها برادران روحانی در مسيح بودند بلکه پدر روحان

  ). ١۵: ۴قرنتيان ١ و ١٠آيه (نيز پولس بود 
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 سعی دارد به طور ضمنی به فليمون بگويد که ٢١آيا پولس در آيه 
تو حتی بايد انيسيمس را آزاد کنی؟ در همين ارتباط، چرا پولس 

آلی  اين نامه قطعًا فرصت ايده. داری را محکوم نکرد  مستقيمًا برده
پولس چه . داری ابراز کند ا درباره بردهبرای پولس بود تا عقيده خود ر

 گرچه ،داری را محکوم نکرد ر بردهگهای دي در اين نامه و چه در نامه
؛ ٩-۵: ۶افسسيان(داد   به بردگان و اربابان میاغلب نصايحی

در ). ١٠-٩: ٢؛ تيطس٣-١: ۶اول تيموتائوس؛ ١: ۴، ٢٢: ٣کولسيان
ورت امکان آزادی های مسيحی را تشويق کرد در ص حقيقت او برده

  ).٢۴-٢١: ٧قرنتيان١(خود را به دست بياورند 
ی ها جنگ استقالل ايالت(ی داخلی آمريکا ها در طول جنگ

دعوی خود به نفع يا عليه " اثبات"، طرفين از يک انجيل برای )جنوبی
های رايج اين بود که اگر  يکی از مشاجره. داری استفاده کردند برده
چرا مسيح و حواريون با آن مخالفت نکردند، داری اشتباه است  برده

 اما آن را ،داری ارائه داد پولس نصايحی برای قانونمند کردن نظام برده
  .محکوم نکرد

توان در تقسيری که الکساندر  يکی از بهترين تشريحات را می
  :فت، ياالرن از کولسيان ارائه داد مک

 جامعه در اول، پيام مسيحيت در مرتبه نخست خاص افراد است و
گيرند  افرادی که تحت تأثير اين پيام قرار می. گيرد مرتبه دوم قرار می

دوم، اين پيام حاالت روحانی و  .گذارند ی مهای مردم اثر بر توده
. گذارد کند و متعاقب آن بر اعمال و عرف اثر می اخالقی را منقلب می

نانه اعتقاد بي از خشونت بيزار و کامًال به وجدان روشناين پيام سوم، 
 دخالت مستقيم با هيچ تشکيالت سياسی و اجتماعی ندارد بنابراين. دارد

نهد که به طور بنيادی اين نهادها را تحت تأثير  بلکه اصولی را بنا می
  .دهد و در اذهان نفوذ می کند قرار می
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راه انداخته بودند  به داری  هاگر مسيحيان اوليه جنگ علنی عليه برد
شدند و پيام خوش انجيل با برنامه سياسی و  محکوم می مخالفانتوسط 

به اين فکر کنيد که چقدر برای مردم  .شد اجتماعی اشتباه گرفته می
داری سخت بود و اين دو ملت  انگليس و آمريکا مبارزه عليه برده

توانستند به کمک تحصيالت و دين مسيحی که داشتند شرايط را مهيا  می
های حاصل از جنبش حقوق مدنی مدرن  همچنين در کشمکش. نمايند

اگر نبرد برای ما در قرن نوزدهم و . حتی در درون کليسا بينديشيد
  .تر بوده است  کشمکش قرن اول چقدر سخت،بيستم خيلی سخت بوده

و بايد نفوذ ) ١۶-١٣: ۵متی(مسيحيان نمک و نور عالم هستند 
را تمجيد و روحانی ايشان در جامعه نمودار باشد تا مردم نيز خدا 

خداوند يوسف را در مصر، استر و نحميا را در زمين . ستايش کنند
در سراسر تاريخ، . پارس، دانيال را در بابل به خدمت گرفت

های سياسی داشتند و وفادارانه خدا را  يتمسؤولايماندارانی بودند که 
توانستند از طريق نهاد  اما مسيحيان امپراطوری روم نمی. خدمت کردند

 حمايت قدرت بدون ؛سی دمکراتيک محلی آن زمان اقدام کنندسيا
شد و اگر  تغيير بايد از درون ايجاد می. سياسی ايجاد تحول عملی نبود

  .داری برچيده شد  طول کشيد ولی باالخره نظام بردهها چه قرن
پرسی معمولی خود  پولس اين نامه را با تقاضاهای شخصی و احوال

 به ،کشيد که از زندان آزاد شده ن انتظار میاو با اطمينا. پايان داد
 در ٢٢  در آيه“شما”کلمه (رود بمالقات فليمون و اپفيه در کولسی 

داد که از  حتی اين حقيقت به فليمون دلگرمی می). مفهوم جمع است
کند  ا وقتی که او را حضوری مالقات مینصايح پولس پيروی کند ت

کليسا بود و به روم رفته بود تا به احتماًال اپفراس شبان . شرمسار نباشد
" از روی اختيار"اطالعی از اينکه او به خاطر پولس . پولس کمک کند

برد يا واقعًا توسط روميان زندانی شده بود در  در زندان به سر می
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مرقس با . انگيز است تعهد او به مسيح و پولس ستايش. دست نداريم
همان کسی بود که در و اين ) ١٠: ۴ن کولسيا(پولس زندانی بود 

: ١۵، ٢۵، ١٢: ١٢اعمال(نخستين مأموريتش پولس را نااميد کرده بود 
اش  پولس مرقس را بخشيد و خدا را برای خدمت وفادارانه). ٣۶-۴١

  ).١١: ۴ تيموتائوس ٢(ار بود زسپاسگ
ارسترخس اهل تسالونيکی بود و پولس را به اورشليم و از آنجا به 

نام ديماس سه بار در ). ٢: ٢٧، ٢٩: ١٩اعمال(روم همراهی کرد 
، )٢۴فليمون (همکار منديماس . های پولس تکرار شده است نامه

  ).١٠: ۴تيموتائوس٢(، ديماس مرا ترک کرده )١۴: ۴کولسيان(ديماس 
.  را ثابت کرد خود اما بعد وفاداری،مرقس پولس را نااميد کرد

  .سانی شدديماس خدمتگذار خوبی بود اما بعد اسير تمايالت ان
که پولس را همراهی ) ١۴: ۴نکولسيا(لوقا پزشک محبوبی بود 

کرد و به او خدمت کرد و در نهايت انجيل لوقا و اعمال رسوالن را 
  .نوشت

 :٣تسالونيکيان٢(هايش بود   رسمی نامهدعای پايانی پولس نشان
در نهايت اين فيض . بخشيد  میجاللکه در آن فيض خدا را ) ١٨-١٧

اين مسيح بود که ). ١٠-١: ٢افسسيان(ه ما را نجات داد مسيح بود ک
طور که مرا  آن را به حساب من بگذار، ايشان را آن": اعالم کرد

  ".پذيری، بپذير می



  
  

  

  سؤاالتی برای کمک
   مطالعهبه





  فصل اول

  پايداری در خدمت
  
پيشنهاد .  ويرزبی را در ابتدای فصل اول مطالعه کنيد“آگهی” -١

  شما چيست؟
   برای پيروی از مسيح، حاضر به چه فداکاری هستيد؟-٢
ترين خدمت شبان که تيموتائوس نيز با آن   به نظر شما مشکل-٣

  روبرو بود چيست؟
ای به تيموتائوس در مورد اصول کاذب و معلمين   پولس نامه-۴

يی ها به نظر شما معلمين دروغين امروز چه ويژگی. دروغين نوشت
  دارند؟
به نظر شما چه . کليسای امروز گسترده است حوزه خدمات -۵

  بخشی از اين خدمات را بايد به تعليم اصول ايمان اختصاص داد؟
   کليسای امروزی چقدر درتعليم اصول موفق بوده است؟-۶
 ممکن است باعث  مذهب که"تشريفات"د وردر ملس پو -٧

توان  چگونه می. گذاری بر ايمان حقيقی گردد، اخطار داد سرپوش
قت را تشخيص داد اگر ندانيد فرد به چه چيز ايمان دارد و از چه حقي

  ؟کند قوانينی پيروی می
کرد تا تيموتائوس را تشويق   پولس از تشبيهات نظامی استفاده می-٨

يحی با خدمت ساز چه لحاظ زندگی م. به انجام و ادامه اعمال نيک کند
  نظامی شباهت دارد؟

دل مناسبی بين تعليم اصول ايمان توان در کليساها تعا  چگونه می-٩
  و انجام اعمال نيک برقرار کرد؟



    فصل دوم

  خدمت يا سيرک
  ٢اول تيموتائوس

  
نظمی و هرج و مرج را   رويدادی را شرح دهيد که بدترين بی-١

  .ايد در آن شاهد بوده
با احترام " سرپيچی کليسا از توصيه پولس مبنی بر انجام کارها -٢

  ی بر جامعه دارد؟چه تأثير" و انضباط
 انضباط ،يی را شرح دهيد که با وجود آزادی در پرستشها  روش-٣

  روحانی برقرار باشد؟
  يت هريک از ما در کليسا در مورد دعا چيست؟مسؤول -۴
رفع نياز، شفاعت، (  از انواع دعايی که پولس ذکر کرد-۵
  ، چرا گاهی گرايش ما به يکی بيش از ديگری است؟)اریزشکرگ
ثير قرار می ت داخلی کليسا قدرت دعا را تحت تأفانه اختال چگو-۶
  دهد؟
 را بر حسب ها کند که خدا اولويت پولس به اين نکته اشاره می -٧

به نظر شما آيا تعادل نقش زن . کند مرد در کليسا تعيين می نقش زن و
  و مرد در رهبری کليسای امروز حفظ شده است؟

ای اطاعت و احترام به يکديگر هايی که زن و مرد بايد بر  شيوه-٨
  در رهبری کليسا اتخاذ کنند، چيست؟

 به نظر شما در خدمت روحانی، زن ومرد هر يک چه -٩
  ی منحصر به فردی دارند؟ها ويژگی



  فصل سوم

  پيروی از رهبران 
  ٣اول تيموتائوس

  
که بيشترين تأثير را بر ايمان شما داشته را ی رهبری ها  ويژگی-١

  د؟است، توصيف کني
کند، به چه  ای که فرد، خانواده و ازدواجش را اداره می  از شيوه-٢

  توان پی برد؟ چيزهايی می
 چنانچه شبان شهرت خوبی  چه خطراتی متوجه کليسا خواهد بود-٣

  در خارج از کليسا نداشته باشد؟
 صورت در. نويسد که کشيش بايد آزموده و تأييد شود پولس می -۴

  کند؟ ايمان چه خطراتی کليسا را تهديد میک نواعطای مقام رهبری به ي
چنين شخصی . نويسد که رهبر کليسا بايد منضبط باشد  پولس می-۵

  يی دارد؟ها چه ويژگی
عاقبت کسی که .  باشد مطابق سخن پولس شماس نبايد دو رو-۶

  کند يا محرم اسرار نيست چيست؟ شايعه پراکنی می
  سا دارد؟ کلي طمع چه تأثيری بر فرد در رهبری-٧
 چگونه کليسای محلی همچون خانواده و اعضا همچون خواهر و -٨

  کند؟ برادر عمل می
 ارزيابی شما از کليسای شهرتان در مورد اينکه بايد ستون -٩

  حقيقت باشد، چيست؟
 اگر کليسای شما تنها منبع برای شناخت مسيح باشد، مردم از -١٠

  داشت؟طريق اين کليسا چه شناختی از مسيح خواهند 



  فصل چهارم

  شرط خادم خدا بودن
  ۴اول تيموتائوس

  
 مطابق با پرسش ويرزبی، توصيفی که شبان از شغل خود ارائه -١
  دهد، چه تفاوتی با توصيف شما از شغل ايشان دارد؟ می
  دهد، چيست؟  تعليمی که انسان درستکار از عيسی مسيح می-٢
  توان رهبر رياکار را شناخت؟  چگونه می-٣
 پيشنهادی داريد برای شبانی که خود را مشغول امور جزئی  چه-۴
  دهد؟ کند و وقت الزم را برای مطالعه کالم و دعا اختصاص نمی می
 از چه .کند  پولس زندگی يک مسيحی را به ورزشکار تشبيه می-۵

  است؟" شبيه آمادگی جسمانی"لحاظ آمادگی روحانی 
   چطور ايمان را تمرين کنيم؟-۶
   کسب کردن از کالم خدا را تمرين کنيم؟ چطور دانش-٧
   چطور عطايای روحانی را تمرين کنيم؟-٨
  بايد از خود داشته باشد؟" آمار روحانی" فرد چه -٩
يافتگان و نجات گمراهان بايد   تقويت نجات کهگويد  ويرزبی می-١٠

با در نظر گرفتن اين معيار، ارزيابی شما از . هدف کليسا باشد
  ای امروز چيست؟های کليس برنامه



  پنجمفصل 

  نظم در کليسا
  ۵اول تيموتائوس

  
 زمانی را توصيف کنيد که کليسا نسبت به شما يا هرکس که -١
  انگاری کرده است؟ شناختيد سهل می
 برای کسی که محتاج است چه تعادلی بين درخواست از کليسا و -٢

  سوء استفاده از آن وجود دارد؟
زنان محتاج را در مورد   ای بيوهتوان شرط پولس بر  چگونه می-٣

  افرادی که امروز نياز به کمک کليسا دارند به کار برد؟
کند بين حمايت از مردم و تشويق  دستورات پولس کمک می -۴

آيا کليساهای امروز اين دستورات . ايشان به تنبلی تعادل برقرار شود
  کنند؟ را به خوبی اجرا می

ای در کليسا  ت کوچک عقيدهشنويد اختالفا  امروزه اغلب می-۵
اين چه حقيقتی را در مورد کليسا و . کند جنجالی بزرگ ايجاد می

  کند؟ اعضايش آشکار می
  يا تعليمحکومت کردن يک از دو وظيفه،  کدام شمابه نظر -۶
  کند؟  کشمکش بيشتری ايجاد می،دادن
 موقعيتی را توصيف کنيد که توبيخ عضو کليسا منجر به -٧

  ه حقيقت شده است؟بازگشت او ب
 مطابق اخطار پولس، موقعيتی را شرح دهيد که غيبت و شايعه -٨

  پراکنی باعث جدايی در کليسا شده است؟
توان رهبری   از آنجايی که هيچ کس کامل نيست، چگونه می-٩

  عيب برای کليسا انتخاب کرد؟ خداپرست و بی



  فصل ششم

  دستورات مافوق 
  ۶اول تيموتائوس

  
  ؟استظ زندگی روحانی شما به مثابه نبرد  از چه لحا-١
کند   پولس در مورد غالمی که ارباب غيرمسيحی را خدمت می-٢

کند با  کسی که برای غيرايماندار کار می. نصايحی به تيموتائوس داد
  يی روبروست؟ها چه چالش

 فوائد و مضرات کار کردن با کسی که ايمان مشترکی با شما -٣
  دارد چيست؟

" معلمين کاذب"تيموتائوس در مورد تشخيص نگرش  پولس به -۴
 ی را که مطابق سيستم سازمان کليساتوان کس چگونه می. هشدار داد
  کند، شناسايی کرد؟ عمل نمی

توان به شبانی که به فکر امرار معاش يا پرداخت   چرا نمی-۵
  هايش است، اعتماد کرد؟ صورت حساب

  چيست؟" ارت مذهبیتج"يا " خدمت واقعی روحانی" تفاوت بين -۶
، "هميشه وحدت، خوب و جدايی بد نيست" ويرزبی نوشت -٧

  تجربه شما چيست؟
از چه  خوانديم، پيروی اول تيموتائوس مطابق آنچه در -٨

کند تا در زمان مناسب بگريزيم، يا به  رهنمودهايی ما را ياری می
  اعمال نيک خود ادامه دهيم يا بجنگيم؟

ی يا خداپرستی به تيموتائوس هشدار پرست  در مورد پول پولس-٩
به عقيده شما رهبران کليسا در اين خصوص تا چه حد موفق . داد
  اند؟ بوده



  فصل هفتم

  نماينده ما در کريت 
  ١تيطس

  
يت شبانی کليسای سختی را بر مسؤول شما چگونه تيطس را که -١

  کرديد؟ عهده داشت، تشويق می
م را به کار بريم يا آن را کوشيم تا کال  در دنيای امروز سخت می-٢

شود به جای وفاداری به کالم،   اين باعث می.متناسب فرهنگ خود کنيم
بخش را بدون  توان پيام نجات چگونه می. تعاليم جديدی ابداع شود

  تحريف و در عين حال متناسب با فرهنگ حفظ کرد؟
  کند؟ اش آشکار می  فرزند ياغی چه حقيقتی را در مورد خانواده-٣
  است، شناخت؟عادل و درستکار که توان کسی را   چگونه می-۴
   رابطه بين مديريت پول و مديريت کليسا چيست؟-۵
   خطر زن و مرد خشمگين در رهبری کليسا چيست؟-۶
 کاذبی م چه فرقی است بين شبانی که استقالل فکری دارد و معل-٧

  که حاضر به اطاعت کسی نيست؟
معلمين کاذب هشدار داد که باعث  پولس به تيموتائوس در مورد -٨

توان اين  امروزه با چه تعاريفی می. شوند نزاع و اختالف در کليسا می
  تأثيرات را مشخص کرد؟

همين که ايمان داری : " به نظر شما آيا اين جمله درست است-٩
  ."به چه ايمان داریمهم نيست  کافی است؛



  فصل هشتم

  کليسای سالم 
  ٣-٢تيطس

  
  .م را توصيف کنيد کليسای سال-١
 هايی يتمسؤول چه  نسل سالخورده کليسا نسبت به نسل جوانتر-٢
  دارند؟
هايی  يتمسؤول چه  نسل جوانتر کليسا نسبت به نسل سالخورده-٣
  دارند؟
 تأثير ازدواج سالم و با محبت بر خانواده سالم و کليسای سالم را -۴

  .توضيح دهيد
. رمشق ديگران باشد پولس تيموتائوس را تشويق کرد تا س-۵

شبانی را توصيف کنيد که موعظه و رفتارش شما را تحت ويژگی 
  .تأثير قرار داده است

ای بر رابطه شما با کارفرمايتان   رابطه شما با مسيح چه رابطه-۶
  دارد؟
تان   با ارائه مثال توضيح دهيد چگونه فيض خدا تمام ابعاد زندگی-٧

  را تحت تأثير قرار داده است؟
يت ما به عنوان عضو کليسا در انجام اعمال نيک در سؤولم -٨

  خارج و داخل کليسا چيست؟
 پولس نصايحی در مورد مقابله با کسانی که در کليسا مشکل -٩

توان در دنيای امروز اين نصايح را  چگونه می. کنند، ارائه داد ايجاد می
  به طور مؤثر به کار بست؟



  فصل نهم

  جاعت مسيحيان ش
  ١ستيموتائو٢

  
ايد،  شناسيد يا درباره او شنيده  مسيحی پر شور و شوقی را که می-١

  .توصيف کنيد
 دعا برای ديگران چه تأثيری . پولس برای تيموتائوس دعا کرد-٢

  بر زندگی آنها و شما دارد؟
شود در تالش برای اطاعت از خدا بيم و   چه شرايطی باعث می-٣

  هراس داشته باشيم؟
قدرت تسلط بر بيم و هراس را در خدمت خدا  القدس  چگونه روح-۴

  بخشد؟ به شما می
القدس روح محبت را در وجود   چند نمونه ارائه دهيد که روح-۵

  شما نسبت به کسی قرار داده است؟
القدس قدرت   طبق وعده پولس به تيموتائوس، چگونه روح-۶

  بخشد؟ خويشتنداری به ما می
   را متحول کرد؟ چگونه تسلط مسيح بر مرگ زندگی ما-٧
کند رنج را تحمل   چگونه تمرکز بر دعوت خدا به ما کمک می-٨
  کنيم؟
چگونه .  پولس تيموتائوس را تشويق به وفاداری کالم نمود-٩
  توان به کالم وفادار بود؟ می

 پولس کسانی را که به او کمک کرده بودند، تأييد و تحسين -١٠
کرد و به او شادی و توان رهبر کليسا را حمايت  چگونه می. کرد

  .طراوت بخشيد



  فصل دهم

  تشبيهات شبانی 
  ٢تيموتائوس٢

  
   به نظر شما سه خصلت عالی شبان خوب چيست؟-١
   شبان، مباشر چه گنجی است؟-٢
 از چه لحاظ يک شبان خوب همچون سرباز از کشور خود دفاع -٣

  کند؟ و از مافوقش اطاعت می
ای  ثل ورزشکار حرفه چگونه يک شبان خوب بايد در تمرين م-۴
  باشد؟
   از چه لحاظ يک شبان خوب همچون صنعتکار است؟-۵
  اش به چه ابزاری احتياج دارد؟  شبان برای حرفه-۶
  گيرد؟ ن ظرف به خدمت میوچگونه خدا شبان را همچ -٧
قيقت خدا را با حتواند   اگر شبان همچون ظرف است، چگونه می-٨

  ما سهيم شود؟
تواند نشان دهد   که رهبر کليساست می چگونه يک شبان خوب-٩

  که واقعًا خادم خداست؟



  فصل يازدهم

  وظايف روزهای آخر 
  ٣تيموتائوس٢

  
 پولس در مورد روش شناسايی افراد شرور به تيموتائوس هشدار -١
  يی دارند؟ها  شما چه ويژگیدر اطراف شرور فرادا. داد

معه دهد که جا  طبق سخنان ويرزبی، چه شواهدی نشان می-٢
  شده است؟" من"درگير 
 و نداهای فريبنده ها کنيد دروغ  طبق سخن ويرزبی، چرا فکر می-٣

  ی مذهبی هستند؟ها اکثرًا سرپوش
پولس فهرست کرد، عدم خويشتنداری يی که ها  يکی از ويژگی-۴
  .بينيد، ذکر کنيد هايی از آن را که در جامعه می نمونه. بود
 مراقب تعاليم جديد باشيم و ت که بر اين اس٣تيموتائوس٢ تأکيد -۵

توان به مسيحی نوايمان در  چگونه می. عليمی گوش ندهيمبه هر ت
  کننده کمک کرد؟  و گمراهشناسايی تعاليم جديد

  گيرند؟  چرا خدمتگزارانی چون پولس مورد جفا قرار می-۶
توان برای آمادگی کامل در مقابل دروغ و جفا خود   چگونه می-٧

   کرد؟تجهيزرا 
کند  شناسيد که به والدين کمک می يی را میها  چه روش-٨

  .فرزندانشان را مطابق کالم تربيت کنند
مقدس عمًال در زندگی شخصی شما  که آيات کتابرا  زمانی -٩

  . توصيف کنيد،مؤثر بوده است



  فصل دوازدهم

  سخنان آخر 
  ۴تيموتائوس٢

  
شاگردتان خواستيد سخنان آخر خود را به   همچون پولس اگر می-١

  نوشتيد؟ بنويسيد، چه می
 زمانی را که موعظه کالم قدرت زيادی داشته و بسياری را -٢

  .تحت تأثير قرار داده است، توصيف کنيد
بهره از اصول کالم  گويد چنانچه محتوای موغظه بی  ويرزبی می-٣

هايی که در طی پنج  از موعظه. بيش نيست" سخنرانی مذهبی"باشد، 
   آن سخنرانی مذهبی بوده است؟چه مقدار ازايد،  هسال گذشته شنيد

کنيد معيار سنجش موفقيت روحانی بر اساس تعداد   چرا فکر می-۴
  انگيز است؟  خيلی وسوسه، کليسایاعضا
توان تشخيص داد که خدمت روحانی بنا به خواسته و  چگونه می -۵

  اراده خداست؟
انجام خدمت کنيم   چه نگرشی بايد داشته باشيم وقتی فکر می-۶

  روحانی در زمانی خاص محال است؟
 پس از ؛دانست به آخر عمرش نزديک شده است  پولس می-٧

 از جمله ها تيموتائوس خواست سه چيز را همراه خود بياورد که کتاب
  دهد؟ کالم خدا چه آرامشی هنگام مرگ می. آن بود
چگونه باعث دور شدن ما از ) همچون ديماس( دلبستگی به دنيا -٨

  شود؟ خدمت روحانی می
چه . کنيم  ما امروز در زمان امپراطور نرون زندگی نمی-٩

  کند؟ خطراتی خدمت روحانی ما را در عصر حاضر تهديد می



  فصل سيزدهم

   داستان دو شهر
  فليمون

  
 بلکه به ، نه به سبب لياقت فرد، کتاب فليمون درباره بخشش است-١

بی اين پيام بر رابطه ما با خدا چه بازتا. خاطر اينکه پذيرفته شده است
  و با يکديگر دارد؟

اين نوع .  پولس از کسی حمايت کرد که سزاوار کمک نبود-٢
  يی را به همراه دارد؟ها  و رنجها گيری چه چالش تصميم
 فليمون مطابق ايمان جديدش، با انتخاب سختی مواجه بود که -٣

  م گيری داريد؟چه احساسی به هنگام چنين تصمي. عواقب شديدی داشت
 از فليمون خواسته شد کسی را ببخشد که در فرهنگش به او -۴

توان چنين فردی را  چگونه می. خيانت کرده بود و مجازاتش مرگ بود
  .بخشيد
ای که  توان از روش مدبرانه و هوشيارانه يی میها  چه درس-۵

  فليمون به کار برد، آموخت؟پولس در متقاعد نمودن 
 از فليمون ،نيسيمس که ايماندار جديدی بود پولس از طرف ا-۶

يت خاصی نسبت به دوست مسؤولچنانچه . درخواست بخشش کرد
  .کنيد، آن را توصيف کنيد مسيحی خود احساس می

کند تا با ديگران   چگونه درک عميق ما از مسيح به ما کمک می-٧
 آميز بيشتری داشته باشيم؟ رفتار محترمانه و محبت
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