
- ١ - 

 

��  

  رساله دوم به تيموتائوسرساله دوم به تيموتائوس
TThhee  SSeeccoonndd  EEppiissttllee  ttoo  TTiimmootthhyy  

 

  ����� ���ب ���س ��ا
 ا�����اران����� ���ب ���س ��ا
 ا�����اران
  
�����  

  

  و����م �� دو����و����م �� دو����

 
www.muhammadanism.org 

February 6, 2008 

Farsi 

 در. كتاب مقدس به رشته تحرير در آمده است دراهيمِ موجود تفسيري به منظور درك مف اين كتاب
 كه از اصولِ صحيح فن تفسير بهره جسته و ضمنِبر آن بوده  سعيي نگارش اين كتاب  شيوه
 حاضر انتخاب ، كتابِبنابراين. ه نمايدئهمچنان متني ساده و روان را ارا، به اصول تفسيرري وفادا

  .خواهد بود مقدس كتاب براي مطالعات انفرادي و گروهيِاي  شايسته
  

BBeelliieevveerr’’ss  BBiibbllee  CCoommmmeennttaarryy  
 

by 

 

WWiilllliiaamm  MMaaccDDoonnaalldd  
 

This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to 

understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style.  It is a good choice for 

your personal devotions and Bible study.  

 
© 1995 by William MacDonald., Believer’s Bible Commentary,  

Thomas Nelson Publishers, Nashville, TN, pp. 2383.  

— All Rights Reserved — 

 

�� 
 



- ٢ - 

 

  مقدمه
بيان احساس دروني پولس است، او كه خارج از فلسطين تحت هدايت خدا، ... رسالة دوم به تيموتائوس«

اي كه وي  جماعت خدا را بر روي زمين بنياد نهاد، و اين رساله با آگاهي از قصور و دور شدن كليسا از اصول اوليه
  ».آن را بنياد نهاده بود نگاشته شده است

  (J. N. Darby)ان داربي . جي —

  

  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردگاه يجا) الف

. معموالً آخرين سخنان اشخاص مشهور براي كساني كه آنها را دوست دارند بسيار عزيز و به يادماندني است
شود، اما اين آخرين اثر اوست كه براي مسيحيان  تيموتائوس آخرين سخنان پولس محسوب نمي 2با وجود اينكه 

  . شده است و در درجة اول براي نمايندة جوان و محبوب او تيموتائوس نگاشته شده ا ستشناخته 
در تابيد، و  كه از سقف به درون مي چال مرطوب نشسته بود، و زير نور خفيفي در سياه در حالي كهپولس 

از سقف به درون چال مرطوب، و زير نور خفيفي كه  تنها در يك سياه .كشيد انتظار اعدام خود را مي حالي كه
قلب كه اكنون از اين نبرد دشوار براي خدا خسته و پير شده بود،  تابيد، اين رسول پر از روح، عاقل و خوش مي

  .نويسد كه آن حقيقت و حياتي كه آموخته است را محكم نگاه دارد براي آخرين بار به تيموتائوس مي
هر . پردازد ه معلمان دروغين و مرتدان روزهاي آخر ميدوم ب تيموتائوس نيز به مانند بسياري از رساالت دوم
همه به اين ) پطرس دومو نيز حتي (تيموتائوس مورد حمله قرار گرفته  دومداند كه اگر اصالت رسالة  كس مي

دهند خود محكوم هستند كه  هاي منفي در اين مورد ارايه مي انديشي كه فرضيه است كه رهبران مذهبي شك خاطر
مهم ) 9-1: 3(سازد  اند، همان گناهي كه پولس ما را از آن آگاه مي شي براي كارهاي خود قرار دادهمذهب را پوش

  .ريم و اين رساله بسيار اصيل استتيموتائوس بسيار نياز دا دومگويند، ما به  نيست كه ديگران چه مي
  

  نويسنده) ب

  .مائيدتيموتائوس مراجعه ن قدمة رساالت شباني و مبحث نويسنده در اولدر مورد نويسنده به م
  

  تاريخ نگارش) ج

كه هم اكنون جهانگردان از  (Mamertime)زندان قديمي مامرتايم (دوم تيموتائوس از زندان نوشته شده است 
شد او را نزد شيرها بيندازند و يا معلولش كنند، اما  كه پولس يك شهروند رومي بود نمياز آنجا . )كنند آن ديدار مي

م مرد، به  68ژوئن  8پولس به هنگام سلطنت نرون كه در . متياز را داشت كه براي اعدام گردن زده شودتنها اين ا
  . م نگاشته شده است 68م الي بهار  67قتل رسيد، پس احتماالً دوم تيموتائوس بين پائيز 
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  موضوعزمينه و  سپ) د

خود را مقبول خدا سازي، عاملي كه سعي كن كه «: بيان شده است 15:2تيموتائوس به خوبي در  2محتواي 
برخالف اول تيموتائوس كه رفتار گروهي و در ميان جماعت مورد » خجل نشود و كالم خدا را بخوبي انجام دهد

توان اينچنين  اين مفهوم را مي. شود گيرد، در اينجا مفهوم بارز مسئوليت و رفتار فردي محسوب مي تأكيد قرار مي
   .»به هنگام ضعف جماعت مسئوليت فردي«: بيان كرد

. بسياري از ايمان و حقيقت بازگشته بودند. در اين رساله در كليساهاي معترف ضعف بيشتري شاهد هستيم
آيا او از توسل جستن به حقيقت و يك زندگي مقدس . گذارد اين موضوع چگونه بر شخص ايماندار تأثير مي

  » سعي كن كه خود را مقبول خدا سازي«! است قاطعانه» خير«تيموتائوس يك  2معاف شده است؟ پاسخ 
  .)دان(وضعيت دانيال جوان در دربار بابل گوياي اين مطلب است 

آنها از . نصر به بابل به اسارت برده شدندداو و بسياري ديگر توسط نبوك  به خاطر شرارت آشكار اسراييليان،
در واقع . پرستش در هيكل و غيره  انت، خدمت،قرباني، كه —تمام اشكال ظاهري مناسك و مراسم يهود منع شدند 

هنگامي كه چند سال بعد اورشليم ويران گرديد و تمام ملت به اسارت برده شدند تمام اين مراسم به حالت تعليق 
و با معيارهاي و  را فراموش كنممن نيز بايد شريعت و انبيا «آيا دانيال با ديدن اين اوضاع به خود گفت، . درآمد

او در شرايط بسيار دشوار  العادة تاريخ پاسخ روشن و درخشان او را در زندگي فوق» بابل سازش كنم؟مالكهاي 
  . كند ثبت مي

گويد جماعت كليساي آنها از سادگي و  تيموتائوس با قلب آندسته از ايمانداراني سخن مي 2از اين رو، پيغام 
تيمو  2(است  مسئول» دگي ديندارانه در مسيح عيسيزن«او هنوز در برابر . تقدس عهد جديد بسيار دور شده است

12:3.(  
  

  دوم تيموتائوسطرح كلي رساله 

  ) 5- 1: 1(به تيموتائوس  سالمهاي آغازين. 1

 ) 13:  2- 6: 1(به تيموتائوس  هائي هتوصي. 2

  ) 18-6: 1(وفاداري توصيه به ) الف
  ) 13-1: 2(پايداري توصيه به ) ب

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

  ) 26- 14: 2(وفاداري به مسيحيت حقيقي ) الف
  ) 13 -1: 3(ارتداد آينده ) ب
  ) 8:  4-14: 3(مرد خدا در برابر ارتداد  )پ

  ) 22-9: 4( يتقاضاها و سخنان شخص .4
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  تفسير
  )5-1:1(سالمهاي آغازين به تيموتائوس . 1

خداوند پرجالل او را به خدمتي . كند ي معرفي ميخود را رسول مسيح عيس ،پولس در ابتداي رساله 1:1
همچنين پولس . ه بوده شدسپرداو به  ، بلكه مستقيماً توسط ارادة خدانه انسان اين خدمت را. خاص گماشته بود

اي داده است كه برطبق آن تمام  خدا وعده. داند رسالت خود را برحسب وعدة حياتي كه در مسيح عيسي است مي
دعوت پولس به رسالت در راستاي اين . سي مسيح ايمان بياورند حيات جاوداني خواهند يافتكساني كه به عي

  . اي نبود، ديگر نيازي به رسولي همچون پولس نبود در حقيقت اگر وعده. وعده بود
برطبق نقشة الهي حيات كه از ازل در مسيح عيسي بود، «: به درستي گفته است (Vine)گونه كه واين  همان

  » .شد برطبق همين وعده بود كه پولس بايد به رسالت برگزيده مي. ه ما عطا شودبايد ب
،  1:1، همچون كند را تشريح مي اي كه در اين رساله شده است پنج اشاره (V. Paul Flint)پل فلينت . يو

  . هدف زندگي 1:4، الگوي زندگي؛ و 12:3، مشاركت زندگي؛ 11:2، نمايش زندگي  10:1وعدة حيات؛ 
توان به طور مسلم ثابت كرد كه آيا تيموتائوس  نمي. تيموتائوس در اينجا فرزند حبيب خوانده شده است 2:1

شود، جاييكه  يافت مي 1:16اولين مالقات ثبت شدة آنان در اعمال . توسط خدمت پولس ايمان آورده است يا خير
به هرحال، پولس رسول به او همچون . د بودبيايد تيموتائوس يك شاگر لسترهدهد پيش از اينكه پولس به  شرح مي

  . نگرد فرزند حبيب در ايمان مسيحي مي
 1در تفسير . به مانند اول تيموتائوس، در اينجا نيز تحيت پولس شامل فيض، رحمت و سالمتي است

ا نوشت طبق معمول فيض و سالمتي براي آنه تيموتائوس خاطرنشان شد هنگامي كه پولس براي كليساها نامه مي
 (Guy King)در گاي كينگ . افزايد نويسد واژة رحمت را نيز مي او هنگامي كه براي تيموتائوس نامه مي. طلبد مي

. گفته است فيض براي هر خدمتي الزم است، رحمت براي هر شكست و ناكامي، و سالمتي براي هر شرايط
» قرار ان، سالمتي براي اشخاص بيرحمت براي نيازمند فيض براي اشخاص ناكارآمد،«شخصي ديگر گفته است، 

شود او با محبت و رأفت  محبت خودانگيخته نسبت به خدا كه باعث مي«كند،  هيبرت رحمت را چنين تعريف مي
  . با اشخاص اندوهگين و افسرده رفتار نمايد

دي اينجا نيز يكي ديگر از موار. شوند اين بركات از جانب خداي پدر و خداوند ما عيسي مسيح جاري مي
  . دارد است كه پولس پسر را همچون پدر تكريم مي

آوريم كه او اين نامه را  به ياد ميما با خواندن اين آيه . پردازد روش خود به شكرگزاري ميپولس بر طبق  3:1
او به خاطر بشارت انجيل به زندان افكنده شده بود و اكنون با او همچون يك مجرم . نوشت چال مي از يك سياه

كرد و بسياري از ايمانداران را تا آن  حكومت روم به شدت ايمان مسيحي را سركوب مي. شد برخورد مي اجتماعي
پولس برخالف تمام اين شرايط دشوار، قادر است نامة خود به تيموتائوس را با اين عبارت آغاز . هنگام كشته بود

  » !كنم شكر مي«نمايد، 
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گرچه نياكان او . كردند ند، آنگونه كه اجدادش خدمت ميك اكنون خدا را با ضمير خالص خدمت مي پولس
همان . آنها او را پرستش نموده و در پي خدمت او برآمدند. نها به خداي زنده ايمان داشتند مسيحي نبودند، ليكن آ

ر به همين خاط. اعتقاد داشتند» اميد و قيامت مردگان«سازد آنها به  خاطرنشان مي 6:23كه پولس در اعمال  گونه
اي كه خدا به اجداد ما داد، برمن  والحال به سبب اميد آن وعده«: بگويد 7و  6:26توانست در اعمال  است كه او مي

و جهد عبادت مي ما شبانه بسطو حال آنكه دوازده . كنند عا مياد كنند روز بجد. «  
اي كه او براي  اژهو. توانست خدمت خود به خداوند را برطبق الگوي اجداد خود برشمرد پس پولس مي

  . كرد او خداي حقيقي را اعتراف مي. برد اشاره دارد به وفاداري خدمت كردن به كار مي
هرگاه كه اين رسول . كند سپس پولس مي گويد كه او دايماً در دعاهاي خود، شبانه روز تيموتائوس را ياد مي

آورد و نام او را در حضور  را به ياد ميرفت، محبوب خود، يعني اين خادم جوان  در دعا به حضور خداوند مي
دانست كه تيموتائوس  مي. دانست كه زمان خدمتش به سرعت رو به انتها بود پولس مي. كرد تخت رحمت ياد مي

او از مشكالتي كه تيموتائوس با آن . ماند تر اينكه، در راه شهادت براي مسيح تنها مي تنها خواهد ماند، به بيان ساده
  . كرد اطالع داشت، و از اين رو دايماً براي اين مبارز جوان در ايمان، دعا ميشد  مواجه مي
گويد پولس رسول  مي (Moule)مول ! گرفت تيموتائوس با خواندن اين عبارات چقدر تحت تأثير قرار مي 4:1

اضح بيانگر مسلماً اين نشاني از محبت عميق و احترام بود، و به طور و. كرد مي» شماري لحظه«براي ديدن او 
  . محبت، رأفت و فروتني پولس است

. شدند تيموتائوس نتوانست مانع از بروز احساسات خود شود احتماالً براي آخرين باري كه از هم جدا مي
گويد كه احتماالً اين رويداد هنگامي رخ داده  هيبرت مي. اشكهاي او تأثير عميقي بر همكار بزرگ او گذاشته بود

توانست اين موضوع را فراموش  پولس نمي... ا پليس روم پولس را از تيموتائوس جدا كردنداست كه سربازان ي
او تيموتائوس را براي . سير شود يكشد كه دوباره با تيموتائوس باشد تا اينكه از خوش كند، و اكنون انتظار آن را مي

گفته  (J. H. Jowett)جاوت . ستنمايد، گرچه در مسيحيت جايي براي چنين احساساتي ني آن اشكها توبيخ نمي
شود،  هنگامي كه حس همدردي از ما زدوده مي. توانند مناديان عشق شوند دلهاي خالي از اشك هيچگاه نمي«: است

  » .توانيم خادمان عشق باشيم ديگر نمي
  . ه نداشتايمان او صادق و راست بود و نقابي بر چهر. آورد رياي تيموتائوس را به ياد مي پولس ايمان بي 5:1

گويا، مـادربزرگ يهـودي او لـوييس خبـر     . اش نجات يافته بود اما تيموتائوس اولين كسي نبود كه در خانواده
خوش نجات را شنيده بود و عيسي خداوند را به عنوان مسيح پذيرفته بود و دختر او افنيكي كه او نيز يهودي بـود  

و او   ل تيموتائوس حقايق عظيم ايمـان مسـيحي را آموخـت،   بدين شك. كه به مسيح ايمان آورده بود) 1:16اعمال (
در كتاب مقدس چيزي در مورد ايمان پدر . دهنده ايمان آورده بود اش بود كه به نجات نمايندة نسل سوم در خانواده
  . تيموتائوس نوشته نشده است
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قت دارد كه در كتاب مقدس شود، اما مسلماً اين موضوع حقي گرچه نجات از والدين ايماندار به ارث برده نمي
ارادة او . ها را نجات بخشد رسد كه خدا دوست دارد تمام خانواده چنين به نظر مي. يك اصل خانوادگي وجود دارد

  . شوداين نيست كه عضوي از نجات محروم 
را ايمان همچون يك مهمان گذ. بود توجه نماييد كه در اينجا گفته شده ايمان در لوييس و افنيكي ساكن مي

علي رغم . نبود، بلكه يك حضور دايمي در آنها، اما پولس يقين حاصل نموده بود كه تيموتائوس نيز چنين است
  .به يك ايمان اصيل دست يافته بودتمام مشكالتي كه بر سر راه تيموتائوس بود او 

  

  )13:2 – 6:1(تيموتائوس  ي بههائ توصيه. 2
  ) 18 -6:1(توصيه به وفاداري ) الف
شود تا آن عطاي خدا را كه در وي نهاده  زمينة خانوادگي و ايمانش ترغيب مي موتائوس به خاطر پستي 6:1

ديگران چنين . گويند كه روح القدس بوده است برخي مي. دانيم اين عطاي خدا چه بوده است ما نمي. شده برافروزد
ز خدمت مسيحي به وي عطا كرده بود، اند كه اين يك توانايي خاص است كه خداوند براي اشكالي ا برداشت كرده

. شد ديد نا اميد مي او نبايد از ضعف عمومي كه در اطراف خود مي. به عنوان مثال عطاي بشارت، شباني و يا تعليم
بلكه، بايد تمام دغدغه . و نيز نبايد خدمت خداوند را تبديل به يك حرفه نمايد و يك برنامه روزمره را دنبال نمايد

  .تر شدن اوضاع هرچه بيشتر از عطاي خود استفاده نمايد باشد با وخيمفكري او اين 
البته نبايد اين موضوع را با . نهاده شده بوداين عطا با گذاشتن دستهاي پولس رسول بر تيموتاوس در وي 

اً در گويد دقيق بلكه اين آيه مي. انتصاب افراد به خدمت كه اكنون در جوامع روحاني رايج شده است يكي دانست
پولس رسول مجرايي براي انتقال اين عطا . همان زماني كه پولس بر تيموتائوس دست نهاد اين عطا بر وي نازل شد

  . بود
پاسخ » دهد؟ آيا اين مسأله امروز هم رخ مي«كند اين است كه  درنگ بر ذهن شخص خطور مي سئوالي كه بي

بر شخص به پولس كه رسول عيسي مسيح بود عطا قدرت اعطاي يك عطا توسط گذاشتن دستها . خير: اين است
از آنجاييكه اكنون به آن معنا رسول نداريم اكنون نيز ديگر قدرتي براي به ظهور رساندن معجزات مختص . شده بود

  . رسوالن نخواهيم داشت
آيه در كنـار  با قرار دادن اين سه . مورد مطالعه قرار گيرد 14:4و  18:1تيموتائوس  1اين آيه بايد در چارچوب 

در يـك جلسـة خـاص شخصـي     . فهميم كه ترتيب وقايع چنين است گفته است مي »واين«كه  همان گونهيكديگر 
خداونـد بـا   . برخاسته و در اين زمينه نبوت كرده است و پولس هم هدايت شده و به سمت تيموتائوس رفته است

آنچه كه خداونـد انجـام داد را بـا گذاشـتن      مشايخ. يك عمل رسمي از سوي پولس آن عطا را در تيموتائوس نهاد
اين عمل اخير به منزلة يك انتصاب رسمي نبود كه يك عطاي خاص يا مقـام كليسـايي   . دستها به رسميت شناختند

 .را اعطا نمايد
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دستان پولس جاري شد،  »از طريق« كند، اين عطا به اختصار بيان مي (Stock)گونه كه استاك  و يا اينكه همان 
  . دستان مشايخ »اب«اما 

شمارد تا به تيموتائوس يادآوري  غنيمت مي ديد، اين فرصت را پولس كه خود را با شهادت مواجه مي 7:1
  . زماني براي ترس و بزدلي باقي نمانده. ن و ترس را به ما عطا نكرده استبكه خدا روح ج دنماي

ايماندار با . در اختيار ما قرار گرفته استحد و حصري  قوت بي. بلكه خدا روح قوت را به ما عطا نموده است
با شكيبايي تمام استوار بماند، پيروزمندانه رنج بكشد، و اگر   تواند با شهامت خدمت نموده، قدرت روح القدس مي

  . نياز باشد فداكارانه جان خود را نهد
يخته و ما را مشتاق اين محبت خدا است كه ترسهاي ما را ر. همچنين خدا روح محبت به ما عطا كرده است

شود تا  اين محبت نسبت همنوعان ما است كه باعث مي. به هر بهاي ممكن  سازد كه خود را به مسيح بسپاريم، مي
  . ما مشتاقانه هرگونه جفا را متحمل شده و با مهرباني بهاي آن را بپردازيم

شايد به . آورد  حق مطلب را بجا نميتأديب كامالً. سرانجام اينكه خدا روح تأديب، يا انضباط به ما داده است
يك مسيحي بايد در تمام مواقع عاقل باشد، عاري از هر بيماري رواني و يا نظر برسد كه مقصود اين است كه 

يي كه زندگي نزديكي با خداوند  معموالً اين تعليم اشتباه در مورد اين آيه رايج بوده كه مسيحي. زمينة عصبي پس
بسياري از بيماري رواني ريشه . اين يك تعليم روحاني نيست. شود ماري يا مرض رواني نميدارد هيچگاه دچار بي

توانند پيامد وضعيت جسمي باشند كه هيچ ارتباطي با زندگي روحاني  بسياري ديگر مي. هاي وراثتي دارند در عيب
  . شخص ندارند

ما بايد قوة . بر خود داده است داري يا تسلط مقصود اين آيه اين است كه خدا به ما يك روح خويشتن
مهم نيست كه شرايط ما . زده، عجوالنه و بدون فكر كاري را انجام دهيم تشخيص را به كار گيريم، نه اينكه شتاب

البته مشكالت ذكر شده در مورد اين (  متعادل داشته و با ذكاوت عمل نماييم يچقدر دشوار است، ما بايد قضاوت
ذهن سالم، تفكر ( sound mindانگليسي كتاب مقدس است كه در آنجا واژة تأديب را  آيه بيشتر ناشي از ترجمة

  ) مترجم. كند اما ترجمة فارسي تقريباً حق مطلب را ادا مي. ترجمه كرده است) درست
گويد كه خود نيز عار ندارد و  مي 12پولس در آية . گويد كه عار نداشته باشد پولس به تيموتائوس مي 8:1
  . خوانيم انيسفورس نيز عار نداشت مي 16اينكه در آية سرانجام 

دهنده بودند مورد جفا  نجاتنانيكه علني در پي خداوند و  آ. شد در آن زمان موعظة انجيل جرم محسوب مي
او نبايد از انجيل عار داشته باشد، حتي اگر زحمت . اما اين موضوع نبايد تيموتائوس را نگران كند. شدند واقع مي

اگرچه برخي از مسيحيان در آن . و نيز نبايد از اينكه پولس رسول در زندان است عار داشته باشد. آن باشد در پي
ترسيدند مبادا ارتباط با او منجر به جفا رساندن بر آنان و يا  ترديدي نيست كه آنها مي. زمان به او پشت كرده بودند

  . حتي مرگ آنها شود
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حماتي كه در پس انجيل است شريك شود و برحسب قوت خدا آنان را شود كه در ز تيموتائوس ترغيب مي
او نبايد از بدنامي كه اين موضوع به همراه دارد اجتناب ورزد، بلكه در تحمل اين بدنامي با پولس . متحمل شود
  . شريك شود

دهد  شرح مياكنون پولس . باشد) 8آيه (و شجاع ) 7، 6آيات (پولس تيموتائوس را ترغيب نمود كه غيور  9:1
پيش از هر چيز او . شود دليل آن هم در معاملة عالي خدا با ما يافت مي: كه چرا قبول چنين ديدگاهي عاقالنه است

رهاند، و در روز  او دايماً ما را از قدرت گناه مي. يعني اينكه او ما را از مجازات گناه رهايي بخشيد. ما را نجات داد
  . ما را از دنيا و شيطان خواهد رهانيد همچنين اما. اه خواهد رهانيدواپسين ما را از حضور نزديك گن

او نه تنها ما را از شرير رهايي بخشيده، بلكه او تمام . عالوه بر اين، خدا ما را به دعوت مقدس خوانده است
 دعوت مقدس مسيحي. است بر ما جاري ساخته استيي كه در جايهاي آسماني در مسيح عيسي  بركات روحاني

خوانيم كه ما از پيش تعيين  در آنجا مي. 1به اختصار توصيف شده است، مخصوصاً در باب  3-1در افسيان 
ايم، توسط خون او نجات يافته، بخشيده شد، به روح القدس  ايم، در محبت پذيرفته شده ايم، پسرخوانده شده شده

، 14:3داريم، في ) تعالي(ت مقدس، يك دعوت بلند عالوه بر اين دعو. (ايم تأييد شده و بيعانة ميراث خود را يافته
  ) 1:3و يك دعوت آسماني، عبرا 

يعني . به بياني ديگر، برحسب فيض خدا به ما عطا شده است. اين نجات و دعوت به حسب اعمال ما نيست
و نه آن را جستجو ما آن را خود كسب نكرديم، . آن نبوديم، بلكه حق ما دقيقاً نقطة مقابل آن است  اينكه ما شايستة 

  . بلكه خدا آنها را رايگان به ما عطا كرده است بدون هيچ بها و شرطي. نموديم
چرا خدا اينقدر گناهكاران را . ، شرح داده شده است»بر حسب ارادة خود و آن فيض«اين موضوع با عبارت 

نين بهايي بپردازد كه همگي آنها دوست داشت كه خواست پسر يگانة خود را در راه آنها فدا نمايد؟ چرا بايد او چ
تواند اين  تا اينكه تا به ابد در كنار او باشند؟ پاسخ اين سئواالت مي  را از جهنم رهانيده و به آسمان رهسپار سازد،

بلكه، علت در قلب پر از محبت او يافت . علت اين عمل در ما قرار ندارد» برحسب ارادة خود و آن فيض«: باشد
  ! ا محبت نمود زيرا ما را دوست داشتاو ما ر. شود مي

مقصود اين است كه خدا از ازل نقشة عالي نجات  .لطف او قبل از قديم االيام در مسيح عيسي به ما عطا شد
او تصميم گرفت حيات ابدي را به تمام كساني كه عيسي مسيح را به عنوان خداوند و . را براي ما در نظر داشت

االيام طرحريزي شده  روش نجات ما نه تنها پيش از تولد ما، بلكه از قديم. طا كندپذيرند ع نجات دهندة خود مي
  . بود

اين انجيل با ظهور . ريزي شد، در طول زمان بر ما آشكار گرديد همان انجيلي كه از ازل طرح 10:1
در ميان  او در طول روزهايي كه در جسم بود، خبر خوش نجات را. دهنده ما عيسي مسيح آشكار گرديد نجات

او به انسانها چنين گفت كه او بايد بميرد، دفن شود، و از مردگان برخيزد تا خدا گناهكاران را . مردم اعالن نمود
  . نجات بخشد
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مقصود هنوز در جهان مرگ وجود دارد؟  در حالي كهاما اين چطور ممكن است . او موت را نيست ساخت
او يك . ام مسيح، مرگ همچون حاكمي ظالم بر انسانها تسلط داشتپيش از قي. اين است كه او مرگ را باطل نمود

اما قيام خداوند عيسي ضمانتي براي تمام كساني . دشمن مهيبي بود، ترس از مرگ انسانها را در اسارت نگاه داشت
ا او بدين شكل مرگ ر. كنند است كه روزي از مردگان برخواهند خواست و ديگر نخواهند مرد كه به او توكل مي

اكنون . برد آور خداست كه جان ايماندار را به آسمان مي اكنون مرگ پيام. اثر ساخت او نيش مرگ را بي. باطل نمود
  . مرگ بيشتر خادم ما است تا دشمن

در دورة عهد عقيق، . فسادي را روشن گردانيد بوسيلة انجيل خداوند عيسي نه تنها مرگ را باطل نمود، بلكه بي
 لنها بر اين باور بودند روح در گذشتگان به شئو آ. تار و مبهمي از زندگي پس از مرگ داشتند مردم غالباً عقيدة

(Sheol) گرچه يك اميد آسماني در مقابل . رود، كه در حقيقت اشاره دارد به وضعيت نامريي روح در گذشتگان مي
  . آنها قرار داشت، با اينحال قسمت اعظم اين موضوع براي آنها مبهم بود

دانيم كه روح ايماندار به  به عنوان مثال ما مي. تر شده است ظهور مسيح اين موضوع بر ما روشنزمان  از
او به حيات ابدي . او در جسم غايب است اما در خانة آسماني نزد خداوند است. رود هنگام مرگ نزد مسيح مي

  . گذارد قدم مي
هنگامي . فسادي قيامت بدن است مقصود از بي. ا نيزفسادي ر مسيح نه تنها حيات را روشن گردانيد، بلكه بي

گيرد  دانيم كه حتي اگرچه جسم در قبر جاي مي مي» فسادي را بپوشد اين فاسد بي«خوانيم  مي 53:15كه در اقرنتيان 
شود، بدني  يافته تبديل مي اما با بازگشت مسيح همان بدن از قبر برخاسته و به بدن جالل  گردد، و به خاك بازمي

چرا كه اين موضوع با ظهور . مقدسين عهد عتيق از اين موضوع آگاه نبودند. شبيه به بدن خداوند عيسي
  . بر ما آشكار گرديدمسيح ما عيسي   دهنده نجات

يي  واعظ يك منادي. ها مقرر شد به خاطر اعالن انجيل پرجالل بود كه پولس واعظ و رسول و معلم امت 11:1
يك رسول شخصي است كه از طرف خدا فرستاده شده، تجهيز . يغام در ميان مردم استاست كه وظيفة او اعالن پ

وظيفة معلم تعليم دادن به ديگران است؛ او حقيقت را به شكلي قابل فهم شرح . شده و بدو قدرت داده شده است
ها تأكيد بر خدمت  تواژة ام. توانند با ايمان اطاعت نسبت به آن واكنش نشان دهند دهد به طوريكه ديگران مي مي

  . خاص او در ميان امتهاي غير يهودي دارد
او از اعالن حقيقت خدا . پولس به خاطر انجام وفادارانة وظايف خود متحمل زندان و تنهايي شده بود 12:1

، اكنون او دستگير شده و به زندان افكنده شده بود. ترس از جان مانع از گشودن لبهاي او نشده بود. اكراه نداشت
گرچه پولس در . او شرمگين نبود و تيموتائوس هم نبايد شرمگين باشد. اما با اينحال به هيچ وجه پشيمان نبود

گرچه . با اينحال كامالً اطمينان داشت كه به چه كسي ايمان آورده است. مورد سالمت شخصي خود مطمئن نبود
دانست بر كسي كه توكل  پولس مي. رسيد د نميتوانست اين رسول را بكشد اما دست آنها به خداون دولت روم مي

مفسران در مورد . تا به آن روز حفظ كندقادر به انجام چه كاري؟ قادر است كه امانت مرا . نموده كه قادر است
ديگران آن . برخي بر اين باورند مقصود از امانت نجات جان اوست .اند گفته پولس در اينجا به دو دسته تقسيم شده
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به بيان ديگر، گرچه ممكن بود پولس با مرگ مواجه شود، با اينحال نبايد انجيل . دانند ي به انجيل ميا را اشاره
 .هرچه بيشتر با او مخالفت شود، موفقيت بيشتري كسب خواهد كرد. ناديده انگاشته شود

بود كه بهترين  پولس يقين حاصل نموده. تر اين واژه را مدنظر قرار دهيم شايد بهتر آن باشد كه معناي وسيع
عيسي مسيح خداوند . اگرچه با مرگ روبرو شود ليكن چيزي را از دست نخواهد داد. سرنوشت در انتظار اوست

نجات پولس حتمي و . يي نبود جاي هيچ نگراني. و در كنار او شكست و ناكامي معنايي نداشتقادر او بود، 
  . خدمت او به مسيح بر روي زمين بسيار موفق بود

ايست به آمدن خداوند عيسي مسيح، و به طور خاص به  اين اشاره. عبارت مورد عالقه پولس است» زروآن «
تخت داوري مسيح اشاره دارد، هنگامي كه خدماتي كه به او شده است مورد بازنگري قرار گرفته و هنگامي كه 

  .دهد خدا به وفاداري انسانها پاداش مي
شود تا از سخنان صحيح  اول اينكه، تيموتائوس ترغيب مي. برداشت كرد توان به دو شكل از اين آيه مي 13:1

مسأله تنها بر سر اين نيست كه او نسبت به حقيقت خدا وفادار باشد، بلكه او بايد به هر شكل سخني . نمونه بگيرد
ر ما، گاهي گفته در روزگا. شايد مثالي از اين موضوع مفيد واقع شود. كه بتواند حقيقت را انتقال دهد توسل جويد

را به كار » خون مسيح«، و يا »از سر نو مولود شدن«يي همچون  شود كه ما نبايد عبارات و اصطالحات قديمي مي
ترك . اما در اينجا خطري وجود دارد. تري با آنها صحبت كرده شود مردم بيشتر مايل هستند با زبان پيچيده. گيريم
شوند ناديده  اي را كه با اين عبارات منتقل مي ود كه آنها حقايق اوليهش واي كالم كتاب مقدسي باعث ميفهكردن 
  . بنابراين تيموتائوس بايد همان نمونة صحيح سخنان را نگاه دارد. انگارند

پس هر . تواند به اين معنا نيز باشد كه سخنان پولس بايد براي تيموتائوس الگو و نمونه باشد اما اين آيه مي
تيموتائوس در . گويد بايد هماهنگ و در راستاي طرحي باشد كه پولس به او ارايه داده است آنچه تيموتائوس مي

ايمان نه تنها به معناتي توكل . خدمت خود بايد در ايمان و محبتي در مسيح عيسي است از اين الگو پيروي نمايد
بلكه محبت نسبت به ايمانداران و شود،  محبت نه تنها محبت به خدا را شامل مي. بايد به معناي وابستگي نيز است

  . گيرد دنياي فاني اطراف ما را نيز دربرمي
پولس به . بخش به تيموتائوس سپرده شده بود پيغام محبت نجات. مقصود از آن امانت نيكو انجيل است 14:1

القدسي كه در وي بلكه مسئوليت او اين است كه توسط روح . گويد كه بر آن بيافزايد و يا آن را كامل نمايد او نمي
نوشت، او از رويگرداني وسيع مردم از ايمانشان  هنگامي كه پولس اين نامه را مي. نمايدساكن است از آن محافظت 

پولس به تيموتائوس هشدار داده بود كه نسبت به كالم خدا وفادار  .كه كليسا را به خطر انداخته بود آگاهي داشت
سكونت روح القدس در وي هر آنچه را كه او براي انجام . خويش انجام مي داداو نبايد اين كار را به قوت . بماند

  . داد اين كار نياز داشت، به او مي
آورد كه چگونه  پولس رسول با انديشيدن به ابرهاي تاريكي كه فضاي كليسا را دربرگرفته بود، به ياد مي 15:1

تيموتائوس در افسس بود، او  به هنگام نگارش اين رساله از آنجايي كه احتماالً. اند مسيحيان آسيا از او رخ تافته
  . دانست دقيقاً مقصود پولس از اين سخن را مي
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بعيد نبود كه مسيحيان آسيا هنگامي كه دريافتند پولس دستگير و به زندان افكنده شده است ارتباط خود را با 
ترسيدند كه جان  احتماالً مي. بود او را ترك كردند هنگامي كه او بيشتر از هر وقت ديگر در نياز. او قطع كرده بودند
پولس رسول يكي از . دادند حكومت روم در تعقيب كساني بود كه ايمان مسيحي را ترويج مي. آنها به خطر بيفتد

اش بر ديگران  هر كسي كه به طور علني با وي در تماس بود، به ناگاه چهره. ترين نمايندگان مسيحيت بود معروف
  . شد فاش مي

با اينحال ترك . اند در اينجا نه صريحاً و نه تلويحاً بيان شده كه اين مسيحيان كليسا و يا خداوند را ترك نموده
  . وفايي آنها بود كردن پولس در اين شرايط خود حاكي از ترس و بي

نها به خاطر آ  به هرحال،. اي در جدايي ديگران از پولس داشتند كننده گويا فيجلس و هرموجنس نقش هدايت
. اينكه در پذيرفتن عار مسيح با پولس شريك نشده و او را ترك كردند، ننگ و رسوايي براي خود به بار آوردند

توانستند ماهيت زشت خود را  خود را پنهان نمايند، اما مي هتوانستند نام كري آنها نمي«: دارد اظهار مي »گاي كينگ«
  » از نظرها مخفي نگاه دارند

برخي بر اين باورند كه او پولس را ترك كرده بود، و . ورد انيسيفورس دو مكتب فكري وجود دارددر م 16:1
برداشت ديگران اين بوده كه او از افرادي كه . كند خداوند بر او ترحم كند به همين خاطر است كه پولس دعا مي

  . ت استما بر اين باوريم كه ديدگاه اخير درس. در باال ذكر شد، مستثني بوده است
رحمت پاداش كساني  7:5برطبق متي . خواهد كه به اهل خانة انيسيفورس ترحم عطا كن پولس از خداوند مي

شايد هنگامي كه . خوانيم كه چه چيز دل پولس را تازه كرده است در اينجا دقيقاً نمي. اند است كه بخشنده بوده
به هرحال او عار نداشت كه . ذا، پوشاك آورده بودچال تاريك و مرطوب بوده است او برايش غ پولس در آن سياه

  .توانست مانع از كمك او به دوستش شود انديشيدن به جان و سالمتي خود نمي. به ديدن پولس در زندان برود
در شخصيت انيسيفورس ويژگي زيبايي به چشم «نظيري اين موضوع را بيان كرده است  به طرز بي »اوتج«

. كاهد از زنجير عار نداشت غالباً زنجير انسان از حلقة دوستان او مي  كند، بيان مي خورد كه پولس آن را مي

هنگامي كه شخصي در اوج شهرت است . دارد، و نيز زنجير مردم ناپسندي زنجير فقر بسياري را دور نگاه مي

اما خادمين . ندشو شود، دوستانش از او دور مي دوستان بسياري دارد، هنگامي كه به بند زنجير گرفتار مي

خوشي آنها اين است كه در قلمرو يأس خدمت . هاي شب بيايند نسيم صبحگاهي دوست دارند در سايه

اين زنجير حقيقتاً » او از زنجير من عار نداشت«. كنند نمايند، و جاييكه زنجيرها بر جان انسان سنگيني مي

  » .جيل نمايدچرا كه باعث شدند انيسيفورس در خدمت كردن تع. جاذبه داشتند

استدالل اين است كه انيسيفورس به هنگام نوشتن . اين آيه گاهي به اشتباه دعا براي مردگان تلقي شده است
. اي به مرگ انيسيفورس نشده است هيچ اشاره. خواهد بر او رحم نمايد اين نامه درگذشته بود و پولس از خدا مي

غير كتاب مقدسي ي كوچك هستند تا يك تعليم ا به دنبال بهانهگويي هستند  طرفداران اين ديدگاه وراجان بيهوده
  . را ترويج دهند

. توانست با مسيحيان هيچ تماس نگيرد هنگامي كه انيسيفورس به روم رسيد، سه راه در مقابل داشت، مي 17:1
جاعت تمام خود را توانست با ش سرانجام اينكه مي. توانست در خفا با ايمانداران تماس حاصل نمايد دوم اينكه، مي
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اما او در . داد اين مسأله او را در ارتباط مستقيم با مقامات رومي قرار مي. به خطر انداخته به مالقات پولس برود
  . او به كوشش بسيار تفحص كرد و او را پيدا نمود. كمال افتخار، راه آخر را برگزيد

رحمت . سين در حضور خداوند رحمت يابدكند كه دوست وفادار او در روز واپ پولس رسول دعا مي 18:1
ايست به زماني كه پاداش  آن روز، اشاره كه قبالً هم گفتيم، همان گونه. در اينجا به مفهوم پاداش به كار رفته است

  . شود، به عبارتي در حضور تخت داوري مسيح در آسمان عطا مي
فورس پولس را در د كه چگونه انيسيكن پولس براي خاتمه دادن به اين بخش به تيموتائوس يادآوري مي

  .افسس خدمت نمود
  

  )13- 1:2(توصيه به پايداري ) ب
كند، دلير باشيم، وفادارانه  زورآور بودن در فيضي كه در مسيح است يعني با قوتي كه فيض او فراهم مي 1:2

  . گيرد يبا توانايي فوق از تصور كه تنها از اتحاد با او سرچشمه مراه خداوند را ادامه دهيم، 
او مسئول . تيموتائوس نه تنها بايد خود را تقويت نمايد، بلكه بايد باعث تقويت روحاني ديگران نيز شود 2:2

به زودي پولس صحنة روزگار را ترك . يي كه از پولس رسول يافته، به ديگران انتقال دهد است تعاليم الهامي
دورة خدمت تيموتائوس هم به زودي . داد ود بسيار تعليم مياو بايد وفادارانه تيموتائوس را در حضور شه. كرد مي

ريزي كند كه ديگران نيز براي تعليم دادن آماده  اي برنامه رسيد، و او نيز بايد براي خدمت خود به گونه به پايان مي
  . شوند

بلكه . در روزگار ماايست به مراسم انتصاب خادم  و نه اشاره. البته اين آيه مفهوم جانشيني رسالتي را دربرندارد
  . اين فرمان خداوند به كليسا است كه جايگزيني براي معلمان با كفايت آماده سازد

  : گفته شده است كه در اين آيه سه قشر ايماندار وجود دارد
   .پولس رسول. 1
  .تيموتائوس و شهود بسيار. 2

  .مردمان امين. 3

  .ديگران. 4

انجام دهد، دنيا  اگر هر ايماندار حقيقتاً سهم خود را. اران تأكيد دارداين آيه بر اهميت بشارت فردي ايماند
ها در  با توجه به سست بودن ارادة انسان و نيز رقابت اديان و فرقه با اينحال،. طي يك نسل بشارات را خواهد شنيد

: ا مسلم استبه هرحال يك موضوع براي م. تبشير و موانع بسيار ديگر، چنين امري تنها در حد فرضيه است
  ! توانستند كارنامة بهتري از خود برجاي بگذارند مسيحيان مي

يعني اشخاصي كه ايماندار و قابل اعتماد   توجه نماييد كه تيموتائوس بايد حقيقت را به مردمان امين بسپارد،
يم مستلزم قابليتهاي اين موضوع عالوه بر خدمت تعل. اين افراد بايد قادر باشند ديگران را نيز تعليم دهند. هستند

  . ديگري نيز است
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: گيرد تا تيموتائوس را توصيف نمايد خاطرنشان شد كه پولس در اين باب مثالهاي بسياري را به كار مي 3:2
 -6؛ )15 ةآي) (عمله(عامل  -5؛ )6آية (برزگر  - 4) 5 ةآي(پهلوان  -3؛ )4و  3آيات (سپاهي  -2؛ )1آية (فرزند  –1

  ) 24 ةآي(نده ب -7؛ )21 ةآي(طرف 
براي مطالعة . (تيموتائوس به عنوان سپاهي نيكوي مسيح عيسي بايد سختيها و زحمات را متحمل شود

  ) 29-23: 11قرن  2فهرست زحماتي كه پولس خود متحمل شد مراجعه نماييد به 
  اين،نه تنها . يي كه در اين توصيف شده است كسي است كه در انجام وظايف خود فعال است سپاهي 4:2

  . سازد شرايط بحراني خود را با امور روزگار گرفتار نميهيچ سربازي در چنين . بلكه او در كانون نبرد قرار دارد
آيا مقصود از اين آيه اين است كه آندسته از كساني كه در خدمت خداوند هستند نبايد شغل دنيوي داشته 

كرد،  داد و كليسا تأسيس مي ينكه انجيل را بشارت ميچرا كه خود پولس ضمن ا! باشند؟ مسلماً مقصود اين نيست
  . كرد او شهادت داد كه با دستان خود امرار معاش مي. دوزي مشغول بود به خيمه

سرباز نبايد اجازه دهد امور روزمرة زندگي هدف اصلي زندگي او . سازد، است تأكيد بر روي واژة گرفتار مي
بلكه بايد همواره خدمت مسيح در . و لباس هدف اصلي زندگي او باشدبه عنوان مثال، نبايد تهية خوراك . شود
گرفتار شدن در امور زندگي بدين معنا «: گويد مي (Kelly) »ليك«. امور باشد و امور زندگي در حاشيه باشد رأس

است كه همچون يك شريك واقعي آنچنان سرگرم امور دنيا شويم كه ديگر مفهوم جدايي از دنيا را به دست 
  ».فراموشي بسپاريم

اشتياق او اين است كه رضايت آنكه او را . يك سرباز وظيفه هميشه آمادة دريافت دستور از مافوق خود است
سازد، و محبت ما نسبت به او بايد باعث شود كه به  مسلماً خداوند شخص را ايماندار مي. سپاهي ساخت بجويد

  . دنيا دل نبنديم
او براي اينكه جايزه دريافت كند . كند به پهلواني كه براي مسابقه پهلواني مي شود اكنون مثال تبديل مي 5:2

چه بسيارند . در مورد خدمت مسيحي هم وضعيت به همين صورت است. بايد از قانون مسابقه مطابعت نمايد
  ! تندچون و چرا نداش زيرا از كالم خدا اطاعت بي شوند، كساني كه پيش از پايان مسابقه از دور خارج مي

او نبايد با سالح  –2) 27:9قرن  1(دار باشد  مسيحي بايد خويشتن –1خدمت مسيحي چه قوانيني دارد؟ 
او نبايد تقال نمايد،  –4او بايد خود را پاك نگاه دارد  –3) 4:10قرن  2(جسماني بجنگد، بلكه با اسلحة روحاني 

  . بلكه صبور باشد
وقفه تالش نمايد تا  طالح متناقض است؛ شخص بايد بيخود يك اص» مسيحي بيكار«: شخصي گفته است

  » .گونه زندگي كند، در هر لحظه و در هر جنبه از زندگي مسيحي
برطبق تمام اصول عدالت؛ شخصي كه . كشد، بايد اول نصيبي از حاصل ببرد برزگري كه محنت مي 6:2

  . كشد تا محصول به بار بيايد، اول از همه خود بايد سهم ببرد زحمت مي
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. چنين زحمتي به اجرت نخواهد بود. شد، كه مبادا از كار خداوند دلسرد شود اين باعث تشويق تيموتائوس مي
شركت خواهند داشت، اما مشقت تيموتائوس براي محبت ازدياد  ري در روز واپسين در اين حصادگرچه بسيا

  . برد صل ميدر حقيقت، او اولين كسي خواهد بود كه از دسترنج خود حا. نخواهد رفت
نمايد  پولس تيموتائوس را ترغيب مي .تري نهفته است مسيحي معناي عميق ها از خدمت اما در اين تمثيل 7:2

كند كه حين انجام اين كار خداوند او را در همه  پولس دعا مي. كه به اين مثالها توجه كرده و بر آنها تفكر نمايد
هر يك از اين . يحي همچون يك جنگ، مسابقه و برزگري استما پي خواهيم برد كه خدمت مس. چيز فهم بخشد

  . طلبد، و هر يك پاداش خاص خود را دارد كارها مسئوليت مخصوص به خود را مي
او به الگوي خداوند عيسي . رسد هاي خود به تيموتائوس جوان مي در اينجا پولس رسول به اوج تشويق 8:2

عيسي مسيح را به خاطر دار كه از نسل داود بوده، از . ل در پي دارداو الگويي از رنجي است كه جال. پردازد مي
مقصود اين نيست كه تيموتائوس بايد چيزهاي خاصي در مورد مسيح را . مردگان برخاست بر حسب بشارت من

  . به خاطر آورد، بلكه او بايد خود او را به ياد آورد، كه از مردگان برخاسته است
نقطة حياتي در انجيل قيامت . اي از آنچيزي است كه پولس وعظ نمود هبه يك معنا، اين آيه خالص

براي تيموتائوس نه يك مسيح مصلوب بلكه منظرة خداوند قيام كرده به «: نويسد هيبرت مي. دهنده است نجات
  » .شود تصوير كشيده مي

او از نسل داود است،  سازد، اينكه عبارت نسل داود خود يك عبارتي است كه مسيح بودن عيسي را نمايان مي
  . هاي مسيحيايي خدا تحقق يافت كه در او وعده

به . خواهند او را خدمت نمايند الزم است دهنده براي تمام كساني كه مي يادآوري شخصيت و كار نجات
به ياد آوردن اين موضوع كه حتي عيسي . طورخاص براي آندسته از خادميني كه با زحمت و مرگ روبرو هستند

  . آميز است خود از راه صليب و قبر به جالل رسيد، ترغيب خداوند
به او به . يده شده بودگفته شد اكنون در زندان روم به بند كش 8پولس به خاطر اعالن انجيل كه در آيه  9:2

نه تنها حكومت روم تصميم داشت او را بكشد . همه چيز نااميدكننده بود. نگريستند، يك مجرم كار مي ديدة يك بد
  . لكه دوستانش نيز از او روي گردانيده بودندب

هنگامي كه او به . كند چال عبور مي و دشوار، روح شادان پولس از ديوارهاي سياه  رغم اين شرايط تلخ و علي
شايد "كه لنسكي گفته است،  همان گونه. كند شود وضعيت خود را فراموش مي آورد كه كالم خدا بسته نمي ياد مي

انداز  گويد در تمام دنيا طنين در خونش خاموش شود، اما آنچه خدا از طريق او مي صداي زندة پولس
اران توانند مانع از پيشروي كالم خدا شوند، گويي كه بخواهند جلوي ريزش ب حتي تمام لشكريان دنيا نمي".شود مي

  : گويد مي (Harvey)هاروي  .)11-10: 55اش (و برف را بگيرند 
دهد، گرچه مدافعان آن گاهي به زندان افكنده  ناپذير به پيروزي ادامه مي هي و مقاومتكالم خدا با قوتي ال«

ميرند اما مسيح و انجيل او در طول اعصار گوناگون زنده مانده و پيروز  انسانها مي. شوند شده و يا شهيد مي

  » .شود مي
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به خاطر برگزيدگان متحمل  ناپذير انجيل، پولس حاضر بود همة زحمات را به خاطر ماهيت مقاومت 10:2
كالم خدا  در حالي كه. مقصود از برگزيدگان كساني است كه خدا آنها را براي نجات ازلي انتخاب كرده است. شود
. گزيند گويد كه او برخي را هم براي لعنت برمي گزيند اما در هيچ نمي گويد كه خدا افراد را براي نجات برمي مي

اند، به خاطر انتخاب آزاد خود  آنهايي كه گم شده. يابند سط فيض مقتدر خدا نجات مييابند، تو كساني كه نجات مي
  . اند گم شده

داند، حاكم دنيا، كسي كه  هيچكس نبايد در مورد آموزة برگزيدگي با خدا بحث كند، اين آموزه خدا را خدا مي
دهد، بلكه لطف او اغلب وراي  جام نميبا فيض، عدالت، راستي و محبت، او عمل ناعادالنه و به دور از انصاف ان

  . شود هاي انسان عطا مي شايستگي
اند و اين  شود، جانهاي بسياري نجات يافته دانست كه با رنجهايي كه او به خاطر انجيل متحمل مي پولس مي

ا پولس نگاه كردن به گناهكاراني كه ببراي .جانها روزي در جالل جاوداني با عيسي مسيح شريك خواهند شد
اين . اند كافي بود تا بتواند تمام اين مشقات را متحمل شود فيض خدا نجات يافته و با عيسي مسيح جالل يافته

  :اندازد اند مي نسبت داده (Rutherford)موضوع ما را به ياد سخناني كه به راترفورد 
  آه اگر جاني از آنوت

  كرد، مرا در دست راست خدا مالقات مي

  دش آسمان من دو تا مي

  .در دستان عمانوئيل

چه اين آيات از سرودهاي اوليه باشد چه . دانند را برخي از سرودهاي اولية مسيحيان مي 13-11آيات  11:2
حقيقت «: نويسد  هيبرت مي. نباشند، مسلماً بيانگر برخي اصول راسخ رابطة انسان با خداوند عيسي مسيح هستند

 در حالي كهكند  ان به مسيح ايماندار را در هر چيز با او متحد ميمهم در اين عبارات پرمعني اين است كه ايم
  . هاي پولس به تيموتائوس است اين چهارمين سخن امين در رساله» سازد ايماني انسانها را از او جدا مي بي

اين موضوع در مورد هر ايمانداري . اصل اول اين است كه اگر با مسيح مرديم، با او زيست خواهيم كرد
ما با او دفن . دهندة خود پذيرفتيم با او مرديم عنوان نجات به مفهوم روحاني هنگامي كه او را به. داردصحت 
مرديم،  ما بايد براي گناهانمان مي. مسيح به عنوان نمناينده و نايب ما مرد. و با او از ميان مردگان برخاستيم شديم،

مارد، و اين موضوع به آن معنا است كه ما نيز با او در آسمان ش خدا ما را با او مرده مي. به جاي ما مرداما مسيح 
  . زيست خواهيم كرد

كساني كه در مرگ . اند كاربرد داشته باشد شايد اين آيه نيز در مورد كساني كه به عنوان شهداي مسيحي مرده
  . او خواهند بود كردند در قيام نيز در پي از او پيروي مي

كنند و با مسيح سلطنت  در مورد تمام مسيحيان صحت دارد كه آنها تحمل ميبه يك معنا اين موضوع  12:2
  . كنند ويژگي ايمان حقيقي هميشه تداوم است و تمام ايمانداران به اين شكل تحمل مي. خواهند نمود
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 هنگامي كه او بازگردد تا. اينحال بايد خاطرنشان شد كه همه به يك اندازه با مسيح سلطنت نخواهند نمود با
اما حدود سلطنت هر كس را . بر زمين سلطنت نمايد، مقدسين او با او بازگشته و در سلطنت او سهيم خواهند بود

  . كند وفاداري او در زندگي حال تعيين مي
در اينجا مقصود انكار موقت و تحت فشار . كساني كه مسيح را انكار نمايند از سوي او انكار خواهند شد

كسي كه هيچگاه  –ايمان است  كنندة يك بي اين عبارت توصيف. ، بلكه انكار دايمي اونيست، همچون انكار پطرس
  . عيسي خداوند را با ايمان در آغوش نپذيرفت

خدا «: دهد شرح مي (Dinsdale Young)ل يانگ يدينسد. كند توصيف مي ايمانان را اين آيه نيز بي 13:2
ايمانان يكسان رفتار  گ با ذات خود است و با باايمانان و بياو هماهن. تواند با خودش مغايرت داشته باشد نمي
  ».همواره نسبت به حقيقت صادق است، حال ما به هر شكلي كه باشيماو . كند مي

مقصود اين . ايمانان است اين عبارت نبايد مبين اين موضوع باشد كه وفاداري خدا به منزلة طرفداري از بي
. د، او بايد نسبت به ذات خود امين باشد و با آنها نيز بر طبق ذات خود رفتار نمايدايمان هستن اگر انسانها بي. نيست

  ».هايش امين است ر خود همچون وعدهاو در رفتا«  :گويد مي (Van Oosterzee)ن اوسترزي فاكه  همان گونه
  

  )8: 4-14: 2(اد وفاداري در برابر ارتد. 3
  ) 26-14:2(وفاداري به مسيحيت حقيقي ) الف
اما مقصود پولس از ايشان . 13-11تيموتائوس بايد اين چيزها را به ياد ايشان آورد، يعني، موضوع آيات  14:2

كيست؟ احتماالً مقصود او به طور كل تمام شنوندگان تيموتائوس است و به طورخاص كساني كه تعاليم عجيب و 
كنند كه يا معلم  چرا كه كساني معموالً مجادله مي  اين موضوع از ادامة اين آيه كامالً مشخص است،. دادند غريب مي

ها وسواس بسياري به  باشند يا واعظ، پرواضح است كه افرادي در افسس بودند كه بر سر مفهوم دقيق برخي واژه
آنها به جاي اينكه ايمانداران را در كالم خدا بنا نمايند، تنها ايمان كساني را كه به آنها گوش . دادند خرج مي

  . بردند دند، تحليل ميدا مي
  :دهد هشدار مي دينسديل يانگ

در آن لحظه ارجحيت شويم كه  ما به راحتي مجذوب سئواالتي مي –ار آسان است يالهياتي داشتن بس وسواس

ماند تا فكر و دل خود را به چيزي مشغول  زندگي آنقدر كوتاه و پرمشغله است كه وقتي باقي نمي. ندارند

هنگامي كه دنيا به انتظار بشارت است، اين به ما بستگي دارد . شخصيت انسان نيستدهنده  سازيم كه شكل

در مورد حقايق . هاي فرعي الهياتي ما را به خود مشغول سازد اينكه شاخه كه به راه خود ادامه دهيم يا

ق قرار ندهيد، قربانيان شمجر و ياعيل را سرمش. بر ضروريات تأكيد نماييد، نه جزئيات. باشيد  تر صادق عظيم

  .هاي فرعي شده بودند مجذوب جاده ها را رها كرده، كساني كه شاهراه

شد كه  تالشهاي او بايد با اين هدف انجام مي. كرد خود را مقبول خدا سازد تيموتاوس بايد سعي مي 15:2
انجام دهد اين  توانست اين كار را با انجام دادن كالم خدا به خوبي او مي. عاملي شود كه هيچگاه خجل نشود
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كه  همان گونهعبارت اخير بدان معنا است كه با كالم خدا به درستي برخورد نمايد، تا بتواند موضوع را بشكافد يا 
  .»صادقانه با كالم برخورد نمايد بدون تحريف«گفته است،  (Alford)آلفورد 

چيزي براي قوم خدا سودمند نيست  چنين. فايده هستند شرير و بي هاي حرام تعاليم ناشايست، گويي ياوه 16:2
تيموتاؤس نبايد با اين تعاليم بجنگد بلكه آنها را بايد حقير شمارد، نه اينكه با توجه . و بايد از آن اجتناب شود

  .كردن به آنها ارج نهد
 ديني ترقي بلكه هميشه در بي. مانند گوها اين است كه آنها هيچگاه ثابت نمي يك چيز ديگر در مورد ياوه

دهند بايد  كساني كه تعليم اشتباه مي. در مورد اشكال گوناگون اشتباه هم وضع به همين منوال است. نمايند مي
هاي غلط مذهبي همواره احكام و اعتقاداتي جديد  دهد كه نظام اين موضوع نشان مي. هميشه بر اشتباه خود بيافزايند

  .شود تر مي ديني هم افزون شود، بي اي بيشتر مي آموزه نيازي نيست كه بگوييم هرچه اشتباهات. دهند ارايه مي
دانيم كه چگونه اين بيماري  همة ما مي. مقايسه شده است) سرطان(شيوة گسترش تعاليم شريرانه با اكله  17:2

  .برند گيرد و سلولها را از بين مي به سرعت تمام بدن انسان را فرا مي
دهد كه قسمتهايي از بافت بدن فاسد  قانقاريا هنگامي رخ مي. ه نمودتوان قانقاريا هم ترجم واژة اكله را مي

  .شود و ديگر نتواند خون و ويتامين را جذب نمايد
در جاي ديگر در عهد عتيق تعليم شريرانه به خميرمايه تشبيه شده است كه اگر مانع از آن نشويم تمام نان را 

  . گيرد فرا مي
آنها هيمنياؤس و فليطس . ساخت ه تعاليمشان كليساي محلي را فاسد ميدر اينجا از دو شخص نام برده شد ك

از آنجايي كه آنها نتوانستند كالم حقيقت را به درستي بازگو نمايند، آنها هم به مانند ديگران در نظر خدا . هستند
  . ماية ننگ هستند

شايد مقصود . يامت االن شده استگفتند كه ق آنها به مردم مي. شود تعليم غلط آنان در اينجا آشكار مي 18:2
به بياني . شود، و قيامت او فقط همين بود يابد و زندگيش در مسيح تازه مي آنها اين بود كه وقتي شخصي نجات مي

پولس دريافته بود كه . نمودند نها قيامت را روحاني كرده بودند و قيامت واقعي از ميان مردگان را استهزاء مي ديگر، آ
  . آيد مهمي براي مسيحيت به شمار مي اين موضوع خطر

 :گويد هاميلتون اسميت مي

اند، پس با  اگر قيامت گذشته است، پس مسلماً مقدسين به وضعيت نهايي خود بر روي زمين دست يافته« 

بازد، و  آسماني آن رنگ مي اين اوصاف ديگر كليسا منتظر بازگشت خداوند نخواهد بود، و حقيقت سرنوشت 

كليسا كه ماهيت آسماني خود را از دست داده است، بر روي زمين . ر ماهيت يك زائر را ندارددر نتيجه ديگ

  ».شود ام اصالحات و حكومت دنيا ميماند، و تبديل به قسمتي از نظ مي

  .اين افراد با منحرف ساختن ايمان برخي، جايگاه نامطلوبي در دفتر خدا براي خود رقم زده بودند
يابد چه  كند، باري ديگر درمي كه پولس به هيميناؤس و فليطس و تعاليم غلط آنها فكر مي هنگامي 19:2

حيات روحاني آنقدر . ايمانان از سوي كليساي محلي پذيرفته شده بودند بي. روزهاي سياهي در انتظار كليسا است
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نياي مسيحيت يك جماعت تشخيص داده دشد مسيحيان حقيقي را از رياكاران  فروكش كرده بود كه به سختي مي
  . كننده است مختلط است، و اغتشاش ناشي از آن بسيار ويران

يعني اينكه آنچه توسط خود خدا بنياد نهاده . پولس در اين وضعيت اطمينان دارد كه بنياد ثابت خدا قائم است
  . شده علي رغم تحليل رفتن كليسا ظاهري، پايدار خواهد ماند

گويند كه مقصود كليساي  برخي مي. خدا تفسيرهاي گوناگوني ارايه شده است در مورد معناي بنياد ثابت
اما آيا مشخص نيست . گويند آن به وعدة خدا اشاره دارد يا مقصود آموزة برگزيدگي است ديگران مي. فقيهي است

تواند  چيز نميدهد، هيچ  دهد باشد؟ اگر او كالم خود را مي كه مقصود از بنياد خدا، هر چيزي كه خدا انجام مي
تواند به بنيادي كه خدا  ناكامي و قصور انسان نمي«: گويد مي (Hamilton Smith)هاميلتون اسميت . مانع از آن شود
آندسته از افرادي كه متعلق به خدا ... اي وارد سازد، يا خدا را از انجام آنچه آغاز كرده بازدارد بنا نهاده خدشه

  » .هستند، اما هيچگاه گم نخواهند شد هستند، گرچه در ميان جماعت مخفي
از جنبة الهي، خداوند كسان . يك سوي آن الهي و سوي ديگر انساني است. بنياد خدا يك مهر دوطرفه دارد

گويد او آنها  لنسكي مي. داند بلكه آنها را تأييد نموده و قدر آنها را ميشناسد  او نه تنها آنها را مي. شناسد خود را مي
جنبه انساني مهر اين است كه هر كه نام مسيح را خواند، بايد از ناراستي . شناسد شايسته و مؤثر مي را با محبتي
توانند اصالت ايمان خود را ثابت  به بيان ديگر، مسيحيان معترف تنها با زندگي مقدس ديندارانه مي. كناره جويد

  .عدالتي سروكار داشته باشد مسيحي حقيقي نبايد با بي. نمايند
بنابراين مهر بنياد خدا مبين مالكيت او نسبت به . هر نشان مالكيت است و نيز عالمت ضمانت و امنيتم

اند با دوري گزيدن  كساني است كه ايمانداران حقيقي هستند و ضمانتي است بر اينكه تمام كساني كه ايمان آورده
  . عدالتي اصالت حيات جديد خود را ثابت خواهند كرد از بي

جهان مسيحيت به مفهوم گسترده آن شامل . ة بزرگ در اين تمثيل به عموم مسيحيان اشاره داردخان 20:2
  . آن كساني كه حقيقتاً تولد تازه دارند و آنانيكه فقط مسيحيان اسمي هستند –ايمانداران و معترفان است 

  . ظروف طال و نقره در اينجا به ايمانداران راستين اشاره دارد
ايمانان اشاره دارد، بلكه به طور خاص به كساني كه اعمال شريرانه  نه تنها به همة بي ظروف چوبي و گلي

  ).17آيه (همچون هيمينائوس و فليطس دادند،  انجام داده و تعاليم غلط مي
مواد ساخت آنها با هم پيش از هر چيز، . موضوعات مشخص در مورد اين ظروف بايد مورد توجه قرار گيرند

ظروف . و سرانجام، سرنوشت نهايي آنها با هم فرق دارد. كند آنها با هم فرق مياينكه كاربرد  دوم. تفاوت دارد
  .شوند شوند، اما ظروف طال ونقره به عنوان شئي باارزش حفظ مي چوبي و گلي پس از مدتي دور انداخته مي

گويند  برخي مي. است عبارت آنها براي عزت و اينها براي ذلت به طرق گوناگون مورد تفسير قرار گرفته
با اين اوصاف، همة ظروف ايمانداران حقيقي هستند، اما برخي براي . مقصود از ذلت، همان حركت كمتر است

اند كه مقصود از  ديگران چنين برداشت كرده. تر اند و برخي براي اهداف پست اهداف عالي در نظر گرفته شده
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ظروف ذلت به افرادي همچون هيميناؤس و  ر حالي كهدظرف عزت افرادي همچون پولس و تيموتاؤس است، 
  . فليطس اشاره دارد

  .»اگر كسي خويشتن را از اينها طاهر سازد«تفسير اين عبارت به درك مفهوم آية بعدي اشاره دارد،  21:2
آيا مقصود از اينها ظروف گلي و چوبي است؟ آيا مقصود تعاليم غلطي است كه در آيات قبل ذكر شد؟ يا آيا 

  به طوركلي به افراد شرير اشاره دارد؟
شود كه  به تيموتاؤس توصيه مي. به نظر بهترين تفسير اين است كه مقصود از اينها همان ظروف ذلت باشد

هيميناؤس و  —خود را از شريران و به طورخاص از معلمان شريري همچون همان اشخاصي كه پولس ذكر كرد 
  . جدا سازد —فليطس 

. شود كه مسيحيت را ترك نمايد و نيز به او توصيه نمي. گويد كه كليسا را ترك نمايد ؤس نميپولس به تيموتا
محال بود كه او اين كار را بكند اما اعتراف مسيحي خود را هم داشته باشد، چرا كه جهان مسيحيت شامل 

سأله اينجا بر سر جدايي گزيدن بلكه م. باشد كنند مسيحي هستند، مي ايمانداران و نيز كساني كه به زبان اعتراف مي
  . از بدكاران و تعاليم شريرانه است

تواند ظروف  خدا تنها مي. هاي شرير دور نگاه دارد، او ظرف عزت خواهد بود اگر شخصي خود را از جماعت
» داريد، خويشتن را طاهر سازيد اي شما كه ظروف خداوند را برمي«. پاكيزه را براي خدمت مقدس به كار گيرد

سرانجام . سازد چنين شخصي مقدس نيز خواهد بود، چرا كه براي خدمت خدا خود را جدا مي) 11:52اشعيا (
او آماده خواهد بود تا در تمام اوقات در هر امري كه اربابش . اينكه، او براي هر عمل نيكو آماده خواهد شد

  . گويد مورد استفاده قرار گيرد مي
. را از اشخاص شرور جدا سازد، بلكه از شهوات جسم نيز بايد بگريزدتيموتاؤس نه تنها بايد خود  22:2

همچنين . تواند باشد مقصود از شهوات جواني نه تنها اميال جسماني بلكه ميل به پول، شهرت، و لذت نيز مي
ر اين كه گفتيم، احتماالً تيموتاؤس د همان گونه. رأي بودن، ناشكيبايي، غرور و لودگي نيز باشند ممكن است خود

تواند لزوماً به معناي شهواتي كه به طور خاص  بنابراين شهوات جواني نمي. هنگام سي و پنج سال سن داشت
خصيصة يك نوجوان است باشد، بلكه شامل تمام اميال ناپاكي است كه همواره در زندگي خادم جوان خداوند 

  . سازد وجود دارد و در پي اين است كه او را از مسير تقدس و پاكي منحرف
 .در اينجا هم جنبة منفي است و هم جنبة مثبت. تيموتاؤس نه تنها بايد بگريزد، بلكه بايد پيروي نيز نمايد

يعني اينكه رفتار او با ديگر ايمانداران همواره بايد باصداقت، عدالت و انصاف . او بايد عدالت را تعاقب نمايد
  .باشد

تواند مفهوم وابستگي متداوم به  از سوي ديگر، آن مي. قت كامل باشدتواند به معناي امانت و يا صدا ايمان مي
  . نامد مي» اعتماد خالصانه و بالقوه به خدا«هيبرت آن را . خداوند را نيز دربر داشته باشد

شود، بلكه بايد محبت نسبت به برادران و دنياي گناهكاران  محبت در اينجا تنها به محبت به خدا محدود نمي
  . كند؛ و اصوالً خودخواه نيست محبت هميشه به ديگران توجه مي. نيز در خود داشته باشدگمشده را 
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  .آهنگي و توافق را در خود دارد سالمتي مفهوم هم
در اينجا  21به مانند آية . خوانند باشد اين خصوصيات بايد الگوي آناني كه از قلب خالص نام خداوند را مي

آموزد كه با  كه خود را از افراد شرير جدا سازد، از اين رو او در اينجا مي شود به تيموتاؤس هشدار داده مي
او نبايد ويژگيهاي زندگي مسيحي را به . نمايند مسيحياني همگام شود كه در پاكي در حضور خداوند سلوك مي

ايمانداران براي  بايد جايگاه خود را در بدن بيابد و در پي اين باشد كه با ديگرتنهايي سرمشق قرار دهد، بلكه 
  . صالح بدن كار كند

چنين مسايلي . شد اهميت و جزئي مواجه مي تيموتاؤس در طول خدمت مسيحي خود غالباً با مسايل بي 23:2
چنين مسايلي بايد كنار گذاشته . خورد نشأت گرفته از ذهن خام و ناآگاه است و هيچ نفعي در آنها به چشم نمي

بايد بگوييم اين سئواالت هيچ ارتباطي با مسايل اساسي ايمان مسيحي ندارند، . شوند شوند زير تنها باعث نزاع مي
  . آورند يي هستند كه تنها وقت را تلف كرده و بحث و نزاع به وجود مي بلكه مسايل بيهوده

د آي اي كه سخن از تواضع و شكيبايي به ميان مي در آيه. مقصود از بندة خدا در اينجا خادم خداوندست 24:2
  . به كار بردن چنين اصطالحي بسيار شايسته است

او بايد نسبت به . جو و اهل جروبحث باشد گرچه خادم خداوند براي حقيقت تالش نمايد، اما نبايد ستيزه
  . خواهند حقيقت كالم خدا را بپذيرند صابر باشد كساني كه ديرفهم هستند و كساني كه نمي

خواهد در برابر  شخصي كه نمي. مخالفين خود فروتني و حلم داشته باشد بندة خداوند بايد در رفتار با 25:2
چنين افرادي بايد اصالح شوند كه مبادا اين عقيدة غلط در آنها . سازد كالم خدا تسليم شود جان خود را گمراه مي

  .شكل بگيرد كه ديدگاه آنها بر طبق كتاب مقدس است
رسد كه اشتياق خدا براي  در نگاه اول چنين به نظر مي. بشناسندشايد خدا ايشان را توبه بخشد تا راستي را 

حقيقت امر اين است كه . با اينحال موضوع اين نيست. اعطاي بخشودگي به اين افراد زير سئوال قرار گرفته است
بلكه  خدا بخشش را از كسي نگرفته است،. خدا منتظر است آنها با اعتراف و توبه پيش قدم شوند تا آنها را ببخشد

  . اند غالباً انسانها مايل نيستند كه بگويند اشتباه كرده
آنها به حسب . خادم خداوند بايد آنقدر با اين افراد خطاكار مدارا نمايد تا از دام ابليس باز به هوش آيند 26:2

  .اند گويي كه توسط او افسون شده اند، يا ارادة او صيد شده
  

  ) 13- 1:3(ارتداد آينده ) ب
غالباً گفته شده است فهرست اين . پردازد نون پولس به توصيف وضعيت دنيا پيش از آمدن خداوند مياك 1:3

موضوع مهم اين است كه همان وضعيتي بر . ذكر شده است 1ديناني است كه در روميان  گناهان بسيار شبيه به بي
  ! دينان حاكم است، از ويژگي ايمانداران ظاهري در ايام آخر خواهد بود بي

هنگامي كه براي برقرار ساختن ملكوت   ايام آخر در اينجا روزهاي ميان دورة رسوالن و ظهور مسيح است،
  . آيد خود مي
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 هاي آن كه در متن يوناني آمده و معادل» دوستدار«هر كسي به هنگام خواندن اين آيات از تكرار واژه  2:3
در آية . را داريم )دوستدار پول(و طماع  )ستدار خوددو( خودپرست 2به عنوان مثال در آية  .تعجب خواهد نمود

خوانيم كه  ، مي4در آية  ».درا دوست ندارخوبي «اللفظي يعني اينكه  به طور تحت» متنفر از نيكويي«، عبارت 3
  . عشرت را بيشتر از خدا دوست دارند

هاي  ت آنها را به همراه واژهما فهرس. نوزده ويژگي از ويژگيهاي انسانها در ايام آخر است 5الي  2در آيات 
  :ايم مترادف در ذيل آورده

  خودمحور، متكبر، خودپسند  —خودپرست
  پرست، حريص  پول —طماع
  پر از حرفهاي توخالي  —زن الف

  پرافاده، خودخواه  —متكبر
  گو، ناسزاگو  كفرگو، بددهان، اهانت —بدگو

  شورشگر، مهارناشدني  —نامطيع والدين
  قدرنشناس  —ناسپاس

  المذهب، بددهان —ناپاك
  رحم  دل، بي سخت —الفت بي 3:3

  » ناپذير سرسخت، سازش« —كينه دل
  اساس  شايع كردن سخنان دروغ و بي —گو غيبت

  ران  بر اميال خود تسلط ندارد، عياش، شهوت —ناپرهيز
  وجدان  رحم، بي بي —مروت بي

  . كنند نيكويي مخالفت ميمتنفر از آنچه كه خوب است؛ و كامالً با  —متنفر از نيكويي
  خائن  —كار خيانت 4:3

  پروا، خودرأي  بي —تندمزاج
  ادعاهاي توخالي كردن، خودپسند  —مغرور

  . هاي جسماني را دوست دارند نه خدا كساني كه لذت —عشرت را بيشتر از خدا دوست دارند
، اما اعمال آنها هيچ سنخيتي با كنند مسيحي هستند ادعا مي. رسند اين افراد در ظاهر مذهبي به نظر مي 5:3

هيچ آثاري از قدرت خدا در زندگي آنها . گويند كنند كه دروغ مي آنها با رفتار بد خود ثابت مي. سخنانشان ندارد
موت وي. يچگاه تولد تازه در كار نيستشايد اصالحات صورت پذيرد، اما ه در حالي كه. شود ديده نمي

(Weymouth) موفات » كنند پرهيزكارند، اما پرهيزكاري آنها قدرتي ندارد آنها وانمود مي«: كند چنين ترجمه مي
(Moffatt) هرچند صورت ظاهر دينداري را دارند، اما منكر قدرت آن : است  هم اين آيه را چنين ترجمه نموده

آنها » .دهد ن ميظاهر آنها مذهبي است اما رفتار آنها چيز ديگري نشا«: گويد ترجمة فيليپس چنين مي. خواهند بود
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هيبرت ) 22— 14:3 شفهمكا ك.ر(خواهند از يك سو ديندار باشند و از سوي ديگر به گناهانشان ادامه دهند  مي
(Hiebert) ديني نوين در لواي نام مسيحيت اين يك تصوير وحشتناك از مسيحيت مرتد است، بي«: گويد مي «  

اينها همان ظروفي هستند كه در باب قبل . مايدشود كه از چنين افرادي اعراض ن تيموتاؤس ترغيب مي
  . توصيف شدند و او بايد از آنها دوري گزيند

كند، يعني رهبران و معلمان  پولس در ميان افراد فاسد ايام آخر اكنون به يك گروه خاص اشاره مي 6:3
  . زي مشاهده نمودهاي امرو توان در فرقه جزئيات دقيق خصوصيات و روشهاي آنها را مي. هاي دروغين فرقه

اين عبارت حركت مار را در ذهن ما . شوند ها مي خوانيم كه آنها به حيله داخل خانه پيش از هر چيز، مي
شدند، اما آنها  ها موفق نمي ساختند، در راه يافتن به اين خانه اگر آنها هويت واقعي خود را نمايان مي. كند تداعي مي

حتي (كنند، همچون سخن گفتن در مورد خدا، كتاب مقدس و عيسي  مياز روشهاي زيركانة بسياري استفاده 
  .) اگرچه تعليم كتاب مقدس در مورد اين چيزها را باور نداشته باشند

اي  آنها برنامة خود را به گونه. اين يك ويژگي است. كنند عقل را اسير مي گويد كه آنها زنان كم سپس مي
شيطان در باب عدن به حوا نزديك شد و آنها را . شود تاريخ تكرار مي .دهند كه شوهر در خانه نباشد ترتيب مي
. وآن تصميمي كه برعهدة او گذاشته شده بود خود اتخاذ نمود او جايگاه اقتدار بر شوهر را غصب نمود،. اسير كرد

اين . كند يشود و آنها را به سوي اسارت هدايت م او هنوز هم به زنان نزديك مي. روش شيطان تغيير نكرده است
عقل هستند چرا كه ضعيف و سست هستند تا زماني كه آنها شخصيت ضعيفي دارند ديگر نيازي به  زنان كم

  .عقلي نيست كم
پيش از هر چيز مقصود . شوند كشند، و به انواع شهوات ربوده مي بار گناهان را مي: اند آنها چنين توصيف شده

. كنند كند كه در زندگي احساس نياز مي ن چنان بر آنها سنگيني مياز اين آيه اين است كه احساس گناهكار بود
برانگيز است كه آندسته از  بسيار تأسف. رسند درست در همين لحظات مهم است كه معلمان دروغين از راه مي

وم د. دهند دانند در رسيدگي به اين جانهاي آشفته چندان اشتياق از خود نشان نمي اشخاصي كه حقيقت كالم را مي
دار آنان هوسبازيهاي ناپاي«: از اين آيه چنين برداشت كرده است ويموت. شوند واع شهوات ربوده مياينكه آنها به ان
به نظر مقصود اين باشد كه گرچه از بار . نامد آنها را مخلوقات عنان گسيختة هوس مي موفات» .كند را هدايت مي

اما بيشتر مايل هستند خود را در معرض هر باد تعليم و ابداعات خواهند از آن آزاد شوند،  گناه آگاه هستند و مي
  . مذهبي قرار دهند

. گيرند گيرند اين نيست كه دايماً دربارة خداوند عيسي و كالم خدا تعليم مي مقصود از دايماً تعليم مي 7:3
گز به معرفت راستي اي ديگر، لكن هر هستند و گاهي پيرو فرقهبلكه، مقصود اين است كه گاهي پيرو يك فرقه 

 به او نزديك شده بودند، امارسد اين زنان بارها  به نظر مي. خداوند عيسي خود حقيقت است. توانند رسيد نمي
  . دهنده است دست يابند دشمن جان آنها، آنها را اسير كرده بود و نگذاشته بود كه به آن آرامشي كه در نجات
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و در واقع » كنم دارم تحقيق مي«گويند  هاي مختلف استثنا مي فرقهدر اينجا بايد خاطرنشان سازيم كه اعضاي 
توانند با قطعيت بگويند كه با ايمان به عيسي مسيح نجاتشان كامل شده  نها هيچگاه نمي آ. كنند به آن نظام اشاره مي

  . است
و تأكيد بسيار بر  رغم پيشرفت قابل مالحظه در دانش كند كه علي اين آيه اين موضوع را در ذهن ما تداعي مي

  .باز هم بشر در شناخت راستي عاجز مانده است  آموزش كه امروزه در زندگي باب شده است،
  : سه گروه انسان در اين رساله ذكر شده است 8:31

  .از راستي عار دارند  —) 15:1(فيجلس و هرموجنس 
  در مورد راستي اشتباه كردند  —)18، 17:2(س و فليطس ئوهيمينا

  در برابر حقيقت مقاومت نمودند  —)8:3(يمبريس ينيس و 
او آنها را با ينيس و يمبريس . پردازد ميپولس در آيه هشتم دوباره به مسأله رهبران و معلمان دروغين مذاهب 

اين اشخاص كه بودند؟ در حقيقت اسامي آنها در . كند، كساني كه در برابر موسي مقاومت كرده بودند مقايسه مي
ر نشده است، اما عموماً بر اين باورند كه آنها دو تن از جادوگران اصلي مصري بودند كه از سوي عهد عتيق ذك

  . گشت تقليد نمايند فرعون فراخوانده شدند تا از معجزاتي كه از سوي موسي مي
يرا كند، ز اين موضوع اصالً مشكل ايجاد نمي. دانست مسأله بر سر اين است كه چگونه پولس اسامي آنها را مي

اگر آنها از طريق سخن يهودي به او نرسيده بود، پس به دور از منطق نخواهد بود كه بگوييم اين اسامي از طريق 
  . مكاشفة الهي به وي رسيده بود

كردند، اين  موضوع مهم اين است كه آنها با تقليد از كارهاي موسي و تقليد از معجزاتش با او مقاومت مي
. خواهند با آن مقاومت نمايند آنها با تقليد از كار خدا مي. هب دروغين نيز صادق استموضوع در مورد رهبران مذا

به طور خالصه آنها در مسيحيت براي  —را دارند، راه نجات مختص به خود آنها كتاب مقدس مخصوص به خود 
جادوگري و تردستي ايستند، و نيز گاهي به  آنها با مقاومتي ضعيف در مقابل خدا مي. ز جايگزيني دارنديهر چ

  . شوند متوسل مي
ذهن آنها از درون «: ن ترجمه كرده استآن را چني (Artur Way)وي  آرتور. اين افراد فاسدالعقل هستند

  . است ذهن آنها منحرف و منحط شده» پوسيده است
زمايش بزرگي كه تنها آ. آيد درمي  گيرد، مردود و جعلي از آب هنگامي كه ايمان آنها در بوتة آزمايش قرار مي

» آيا عيسي مسيح خدا است؟«توان در مورد آنها به كار گرفت اين است كه اين سئوال ساده را از آنها بپرسيم،  مي
خواهند با سخن گفتن در مورد اينكه عيسي پسر خدا است آموزة غلط خود را مخفي نگاه دارند،  بسياري از آنها مي

اما هنگامي كه با اين . ت به همان شكلي كه ديگران فرزندان خدا هستنداما مقصود آنها اين است عيسي پسر خداس
آنها نه تنها الوهيت . سازند هويت واقعي خود را فاش مي» آيا عيسي مسيح خدا است؟«شوند كه  سئوال مواجه مي

ن موضوع در اي. گردند شوند خشمگين مي كنند بلكه غالباً هنگامي كه به چالش طلبيده مي عيسي مسيح را انكار مي
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 The) »راه«فرقه  و »شاهدان يهوه«، »برادران مسيحي«، »گراها روح«، »دانش مسيحي«ي همچون ئها مورد حاميان فرقه

Way) صادق است.  
مشكل در اينجاست كه . دهد كه اين معلمان دروغين ترقي نخواهند كرد پولس به تيموتاؤس اطمينان مي 9:3

  ! كنند، به نظر چيزي مانع پيشروي آنها در دنيا نيست هر زمينه پيشرفت مي رسد در هر عصري آنها در به نظر مي
گرچه به . روند آيند و مي ها يكي پس از ديگري مي نظام. شود توان گفت كه هر خطايي سرانجام فاش مي مي

. شود ن مسلم ميرسد كه اشتباه آنها بر همگا آيند، حتي براي مدت مديدي، اما با اينحال زماني فرا مي نظر موفق مي
اما . دهند توانند انسانها را تا به يك جاي مشخصي هدايت كنند، و حتي تا حد معيني اصالحات انجام مي آنها مي

آنها . توانند آزادي از عقوبت و قدرت گناه را به اشخاص معرفي كنند آنها هيچگاه نمي. هيچگاه تولد تازه ندارند
  . توانند حيات ببخشند نمي

با اينحال . توانستند با اعمال جادوگرانه خود از موسي تقليد نمايند ريس تا حد مشخصي ميينيس و يمب
اين همان موضوعي است كه . هنگامي كه مسألة حيات بخشيدن به مرده به ميان آمد، آنها كامالً ناتوان بودند

  . خورند هاي كاذب در آن شكست مي فرقه
يي  ا اين معلمان دروغين بوده تيموتاؤس به خوبي از نه ويژگيزندگي و خدمت پولس در تقابل آشكار ب 10:3

توانست شهادت دهد كه او  او همواره در كنار پولس بود و مي. آگاه بود خورد  كه در اين خادم خداوند به چشم مي
  . مردي بود كه نسبت به مسيح و كالم او وفادار بود

سيرت يا رفتار او . خداوند عيسي مسيح وفادار بودتعليم پولس رسول مطابق با كالم خدا و نسبت به شخص 
مقصود از . قصد او در زندگي بايد از شرارت تعليمي و اخالقي مبرا باشد. كرد مطابق با پيغامي بود كه او موعظه مي

او را به عنوان كسي كه كامالً تيموتاؤس . ايمان در اينجا توكل پولس به خداوند، يا وفاداري شخصي خود او است
حلم پولس در . شناخت، و از سوي ديگر، به عنوان شخصي كه صادق و قابل اعتماد بود خداوند توكل داشت مي بر

در مورد محبت پولس . ديدگاه او نسبت به جفارسانندگان و مخالفان او و نيز نسبت به زحمات عيسي آشكار بود
هرچه كمتر از سوي ديگران محبت . ه بودبايد گفت كه او خود را فداكارانه به خداوند و ايمانداران وقف كرد

  . است» تاب آوردن«اللفظي به معناي  صبر به طور تحت. شد تر مي شد، او در محبت مصمم مي
توصيف شده  28 —23:11قرنتيان  2برخي از زحمات و آالم و رنجهايي كه پولس متحمل شد در  11:3

از آنجايي كه منزل . ا تيموتاؤس انس گرفته بودندانديشد كه ب با اينحال، او به طورخاص به كساني مي. است
آنجا و در شهرهاي همسايه يعني انطاكيه و ايقونيه   تيموتاؤس در لستره بود، او در مورد زحماتي كه پولس در

؛ ايقونيه 50، 45:13انطاكيه، اعمال  –اين زحمات در كتاب اعمال ثبت شده است . متحمل شده بود آگاهي داشت
  .20، 19:14؛ لستره، ا عمال 6 –3:14اعمال 

) ميان(خداوند او را از . كند پولس به اين حقيقت كه خداوند او را از همه اين شهرها رهايي داد افتخار مي
اين موضوع خود يادآور اين وعده است كه ما از شر مشكالت رهايي نيافتيم، بلكه به ما وعده . مشكالت رهانيد

  .خواهد بود و ما را خواهد ديدداده شده است كه خداوند با ما 
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بهتر است هر تيموتاؤس جواني بر اين امر واقف . زحمات جزء الينفك زندگي وقف شدة مسيحي است 12:3
شود تا به اعماق آبها برود، ممكن است گمان برد كه خداوند را از دست  واگرنه هنگامي كه فراخوانده مي. باشد

امر اين است كه زحمات براي كساني كه  تحقيق. يلي از او راضي نيستداده است و يا اينكه خداوند بنا به دال
  . ناپذير خواهند به دينداري زيست كنند امريست اجتناب مي

مردم دوسـت ندارنـد   . سازد زندگي ديندارانه شرارت ديگران را آشكار مي. علت اين زحمت بسيار ساده است
د توبه نموده و به سوي مسيح بازگردند، در پي اين هستند كه آنها به جاي اينكه از شرارت خو. هويتشان فاش شود

مسلماً چنين رفتاري كامالً غيرمنطقي است، اما اين . شود، نابود كنند كساني را كه باعث آشكار شدن هويت آنها مي
  . ويژگي انسان سقوط كرده است

شود، تا اينكه سرانجام تمام انسانها  پولس چنين خياالتي در سر نداشت كه دنيا به تدريج بهتر و بهتر مي 13:3
مردمان . بلكه مكاشفه ا لهي بر وي آشكار ساخته بود كه اوضاع كامالً برخالف اين موضوع است. ايمان بياورند

. شود تر مي تر شده و مخالفتهايشان جسورانه آنها در روشهاي خود زيرك. شرير و دغلباز در بدي ترقي خواهند كرد
آنها پس از اينكه . شوند گرفتار مينهند  ن را فريب داده، بلكه خود در دامي كه براي ديگران ميآنها نه تنها ديگرا

  .ود نيز آنها را باور خواهند كردبراي مدتها دروغهاي خود را به ديگران ارايه دادند، خ
  

  ) 8:4—14:3(ارتداد  مرد خدا در برابر )ج
چرا هنگامي كه تعاليم غلط از . ر تعاليم كالم خدا قايم باشدشود كه د تيموتاؤس بارها و بارها ترغيب مي 14:3

اگر او كتاب مقدس را بداند و از آن . شود آورند اين موضوع براي او منبع عظيمي محسوب مي هر سو هجوم مي
  . ها را نخواهد خورد اطاعت نمايد، هيچگاه فريب اين طريق

ترديدي . بلكه خود شخصاً نيز در آنها اطمينان يافته بود تيموتاؤس نه تنها حقايق عظيم ايمان را آموخته بود،
اما او نبايد به . اند و از نظر فرهنگي و منطقي ديگر كارآمد نيستند گفتند اين تعاليم كهنه شده نيست كه به او مي

  . كرد خاطر فرضيات و نظريات انساني حقيقت را ترك مي
در مورد اينكه مرجع . آورد كه از چه كسي تعليم يافته است كند كه همواره به ياد پولس رسول به او توصيه مي

. نظر وجود دارد پولس باشد يا مادر تيموتاؤس و يا مادربزرگش و يا به طور كل رسوالن اختالف» چه كسي«ضمير 
به هرحال، مقصود در اينجا اين است كه كتاب مقدس به او تعليم داده شده بود و آن هم توسط كساني كه 

خدا آنها افرادي ديندار بودند كه در زندگي فقط به جالل . خود شهادتي بود بر واقعيت ايمان آنها زندگيشان
  . انديشيدند مي

موضوع اصلي در اينجا اين است كه تيموتاؤس از كودكي كتاب . كند اين آيه بسيار به ما كمك مي 15:3
آيات نهفته است كه مادر او به هنگام آموزش  حتي اين مفهوم نيز در اين. دانسته است مقدس و يا رساالت را مي

او نبايد آن كتاب مبارك را كه قالب زندگي او را  كرد، و تحت هيچ شرايطي الفباي زبان از كتاب مقدس استفاده مي
  . براي خدا و نيكويي شكل داده بود فراموش نمايد
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در وهلة اول مقصود اين . براي نجاتآموزد   تواند انسانها را حكمت خوانيم كه كتب مقدسه مي در اينجا مي
تواند دربرگيرنده اين مفهوم باشد كه  همچنين مي. آموزند است كه انسانها طريق نجات را توسط كتاب مقدس مي

  . شود اطمينان نجات از طريق كتاب مقدس حاصل مي
نجات از طريق . مما بايد به خوبي به اين موضوع توجه نمايي. نجات بوسيلة ايماني كه بر مسيح عيسي است

اعمال نيكو، تعميد، عضويت كليسا، تأييديه، اطاعت از ده فرمان، نگاه داشتن قانون طاليي، و يا هر طريق ديگري 
  . شود نجات توسط ايمان به پسر خدا حاصل مي. كه مستلزم تالش انساني باشد نيست

عهد عتيق و نيز قسمتهايي از عهد  گمان مقصود او، گويد، بي از تمامي كتب سخن مي هنگامي كه پولس 16:3
كند  يل لوقا به عنوان كتاب مقدس نقل مياز انج 18:5تيموتاؤس اول او در . جديد كه در زمان او وجود داشت بود

امروزه ما اين آيه را در مورد ) 16:3پطر  2(كند  پولس به عنوان كتاب مقدس ياد ميو پطرس از رساالت ) 7:10(
  .بريم يكل كتاب مقدس به كار م

دهد كه كتاب  اين آيه به ما تعليم مي. ترين آيات در كتاب مقدس در مورد موضوع الهام است اين يكي از مهم
آسايي كالم خود را به انسانها داد و آنها را هدايت نمود تا كالم او را ثبت  او به طرز معجزه. مقدس كالم خدا است

گرچه درست است . الهامي و خطاناپذير. نگاشته همان كالم خدا استآنچه كه آنها . نمايند تا بدينوسيله حفظ شود
كه سبك نگارش افراد در اين امر ناديده انگاشته نشده است، اما از سويي ديگراين موضوع نيز صحت دارد كه 

بيان  آنها را نيز«: خوانيم مي 13:2ان قرنتيا 1از اين رو در . را عطا كرده است القدس واژگان مورد استفاده روح
آموزد و روحانيها را با روحانيها  القدس مي كنيم نه به سخنان آموخته شدة از حكمت انسان، بلكه به آنچه روح مي

توان دريافت اين است كه نويسندگان الهامي واژگاني كه  حداقل موضوعي كه از اين آيه مي» .نماييم جمع مي
  .صود از الهام لغوي همين استمق. بردند آموخت را به كار مي القدس به آنها مي روح

نويسندگان كتاب مقدس تفسير خود را از موضوعات گوناگون ارايه نكردند، بلكه پيغامي كه خدا به آنها داده 
زيرا كه نبوت به اراده . اين را نخست بدانيد كه هيچ نبوت كتاب از تفسير خود نسبي نيست. بود را ثبت نمودند

  ) 21، 20:1پطر  2. (القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند ردمان به روحانسان هرگز آورده نشد، بلكه م
هاي خود  اشتباه است كه بگوييم خدا مفاهيم را به نويسندگان داد و اجازه داد كه آنها اين مفاهيم را با واژه

را كه خدا در ابتدا به هايي  حقيقتي كه در كتاب مقدس مورد تأكيد قرار گرفته اين است كه همان واژه. ثبت نمايند
  .انسانها عطا نموده همه از سوي خدا است

گرچه شايد انسان در مورد برخي . هر قسمت از آن مفيد است. كتاب مقدس كالم خدا است، پس مفيد است
القدس  از عبارات نامفهوم و يا عبارات مربوط به تبارشناسي به تفكر واداشته شود، اما با اينحال ذهني كه از روح

  . اي يك تغذية روحاني نهفته است كه از دهان خدا سرچشمه گرفته است آموزد درخواهد يافت كه در هر واژه يم
كالم خدا در مورد موضوعاتي همچون تثليث، فرشتگان، انسان، گناه، . كتاب مقدس بجهت تعليم مفيد است

  . دهندة فكر خدا است نجات، تقديس، كليسا، و نيز وقايع آينده ارايه
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يابيم كه آن در  خوانيم درمي هنگامي كه كتاب مقدس را مي. وه بر اين كتاب مقدس براي تنبيه مفيد استعال
همچنين كتاب مقدس براي تكذيب . گويد مورد موضوعاتي كه براي خدا ناخوشايند هستند به صراحت سخن مي

  . ها مفيد است خطا و براي پاسخ دادن به وسوسه
دهد بلكه روش اصالح اشتباه را  كالم خدا نه تنها اشتباه را نشان مي. الح مفيد استعالوه بر اين كالم براي اص

بلكه به دستهاي «گويد،  دزد ديگر دزدي نكند، بلكه مي«گويد،  به عنوان مثال، كتاب مقدس نه تنها مي. آموزد هم مي
مت اول اين آيه را تنبيه دانسـت،  توان قس مي» .خود كار نيكو كرده، زحمت بكشد تا بتواند نيازمندي را چيزي دهد

  . قسمت دوم را اصالح در حالي كه
دهـد كـه زنـدگي     فيض خدا به ما تعلـيم مـي  . سرانجام اينكه، كتاب مقدس براي تربيت در عدالت مفيد است

   .گويد مقدس داشته باشيم، اما كالم خدا به تفصيل چيزهايي كه براي بناي يك زندگي مقدس الزم داريم را به ما مي
شود تا هر عمل نيكـو را بجـا    او به طور كامل آراسته مي. شود توسط كالم خدا، مرد خدا كامل و بالغ مي 17:3

اين موضوع با مفاهيم امروزي تجهيز شدن ) 10— 8:2افس (دهد  آورد كه در واقع هدف از نجات او را تشكيل مي
  . با مدارج دانشگاهي كامالً در تضاد است

  : نويسد لنسكي مي
همتا است؛ هيچ كتاب و كتابخانه و چيز ديگري در دنيا قادر نيست يك گناهكار گمشده  الم خدا كامالً بيك

ها  را براي نجات عاقل گرداند؛ هيچ كتاب ديگر؛ چرا كه آنها فاقد الهام خدا هستند، كالم خدا در اين زمينه

 –ي كه انكاركنندة حقيقت هستند تكذيب دروغها و خياالت –بخش  تعليم حقايق راستين نجات: مفيد است

آموزش، پرورش و تعليم شخص در  –احياي گناهكار يا يك مسيحي سقوط كرده به يك وضعيت استوار 

  » .عدالت حقيقي

او اين كار را در حضور خدا و خداوند عيسي . پردازد اكنون پولس به آخرين مسئوليت به تيموتائوس مي 1:4
شوند،  بين خدا ديده مي بايد با در نظر گرفتن اين حقيقت كه توسط چشمان همهتمام خدمات . دهد مسيح انجام مي

  .انجام شوند
در اين آيه خداوند عيسي به عنوان شخصي معرفي شده است كه بر زندگان و مردگان داوري خواهد كرد به 

دهنده براي برقرار  اتواژة به در اينجا دربردارندة اين مفهوم است كه به هنگام بازگشت نج. ظهور و ملكوت او
به طور  kataاما در متن اصلي يوناني واژة . ساختن ملكوت خود، يك قيامت و داوري همگاني رخ خواهد داد

  .است» هماهنگ با«يا » مطابق با«اللفظي به معناي  تحت
. استكند، اما زماني مشخص براي آن ذكر نشده  خداوند عيسي كسي است كه بر زندگان و مردگان داوري مي

  . داند اي براي خدمت وفادارانه مي پولس ظهور و ملكوت مسيح را انگيزه
يابيم كه بازگشت ثانوي مسيح به هنگام داوري بر زندگان و مردگان  ما از اشارات ديگر كتاب مقدس درمي

  . تا پايان سلطنت هزارسالة مسيح بر مردگان گناهكار داوري نخواهد شد 5:20برطبق مكاشفه . نيست
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ها به هنگام ظهور مسيح و  مت ايمانداران در مقابل تخت داوري مسيح پاداش خواهد داشت، اما اين پاداشخد
ها با حكومت و زمامداري در دورة سلطنت هزارساله  رسد كه اين پاداش به نظر مي. ملكوت او ظاهر خواهد شد

  ) 17:19لوقا (اهند كرد به عنوان مثال كساني كه امين باشند بر ده شهر حكومت خو. مرتبط باشند
. با توجه به مراقبت كنوني خدا از خادمين خود و نيز پاداش آينده او، تيموتائوس بايد كالم را اعالن نمايد 2:4

پيغام در هر زماني در فرصت . او بايد بدون تلف كردن وقت اين كار را انجام دهد و از هر فرصتي سود جويد
تيموتائوس به عنوان خادم مسيح خوانده شده است تا . غير فرصت باشد است، حتي اگرچه برخي گمان برند كه

الزم است كه او گناهكاران . او بايد آنچه كه اشتباه است را توبيخ نمايد. تنبيه نمايد، يعني يا ثابت نمايد يا ترد كند
او در همه اين . دامه دهندرا تشويق و نصيحت نمايد كه ايمان بياورند و نيز مقدسين را تا به راه خود در خداوند ا

  .هاي درست امين باشد امور بايد صبور باش و هر چيز را تحمل نمايد و نسبت به تعليم آموزه
دليـل اول ايـن   . كنـد  براي مسئوليتي كه به تيموتائوس سپرده دو دليل قوي ارايه مـي  6–3پولس در آيات  3:4

و دليل دوم اين است كه وقت رحلـت پـولس نزديـك     است كه يك ارتداد عمومي از تعليم صحيح رخ خواهد داد
  .است

آنها با . شوند نگرد هنگامي كه مردم به طرز وسيعي از تعليم صحيح رويگردان مي پولس رسول به آينده مي
گوش آنها مشتاق شنيدن . شوند كنند رويگردان مي عزمي راسخ از كساني كه حقيقت كالم خدا را موعظه مي

بخش را ارضا  آنها براي اينكه اشتياق خود براي تعاليم نوين و رضايت. يند و راحت باشندتعاليمي است كه خوشا
  . آورند تا آنچه كه دوست دارند را از آنها تعليم گيرند نمايند، گروهي از معلمان را گردهم مي

رگردانيده و به اشتياق براي شنيدن تعاليم آرام و ماليم باعث خواهد شد مردم گوشهاي خود را از راستي ب 4:4
اما اين پاداش به  –ها كنيم  اينكه حقيقت را فداي افسانه –ارزش است  اين يك معاملة بي. ها گوش فرادهند افسانه

  . كنند كساني است كه تعليم صحيح را رد مي
تيموتائوس بايد در كارهايش جدي و متعادل . در همه چيز هشيار باش يعني اينكه مراقب همه چيز باش 5:4

شد، او نبايد از زير بار زحمات شانه خالي كند بلكه بايد مشتاقانه متحمل سختيهايي كه در خدمت مسيح رخ با
  . دهد شود مي

كنند كه تيموتائوس  برخي گمان مي. نظر وجود دارد كمي اختالف» عمل مبشر را بجا آور«در مورد عبارت 
ديگران بر اين باورند كه  .كه به خدمت خود ادامه دهد گويد واقعاً يك مبشر بود و پولس در اينجا تنها به او مي

شد  تيموتائوس عطاي بشارت نداشته است، شايد عطاي تعليم يا شباني داشته است، اما اين امر نبايد موجب اين مي
احتماالً تيموتائوس يك مبشر بود و هدف پولس . شد بازدارد كه او را از بشارت انجيل در فرصتهايي كه فراهم مي

  . ر اينجا تنها تشويق او در اين كار استد
  . او در هر زمينه بايد خدمت خود را به كمال رساند و بهترين استعدادهاي خود را وقف خدمت خود نمايد

او اكنون بايد . دليل دوم در سپردن اين مسئوليت به تيموتائوس اين است كه رحلت پولس نزديك بود 6:4
او ريخته شدن خون خود را به هنگام شهادت به ريخته شدن هدية ريختني بر . همچون هدية ريختني، ريخته شود
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مرگ خود را به  17:2پولس قبالً هم در فيليپيان ) 10–1:15؛ اع 40:29ر مراجعه نماييد به خ(نمايد  قرباني تشبيه مي
خدا تقديم شده بود؛ تمام زندگي او همچون يك قرباني زنده به «: گويد مي هيبرت. ية ريختني تشبيه كرده بودهد

اكنون مرگ او، كه با ريخته شدن شراب به عنوان آخرين عمل مراسم قرباني مقايسه شده است، قرباني را كامل 
  » .خواهد كرد

كه پولس در ) »از دست دادن«اللفظي به معناي  تحت( analusisواژة يوناني . وقت رحلت من رسيده است
اي بسيار پرمفهوم است كه حداقل چهار تصوير متفاوت در مقابل  ، واژههوقت رحلت خود استفاده كرداينجا براي 
) 2رود  كشتي از لنگرگاه به كار مي» باز نكردن«كه براي  اژة مورد استفادة دريانوردان استاين و) 1دهد؛  ما قرار مي

حيوانات پس از شخم  گروه خستة» باز كردن يوغ«زن است كه اشاره دارد به  اين واژة مورد استفادة كارگران شخم
چادري است كه قبل از آغاز يك سفر انجام » كردن جمع«اين واژه مورد استفادة مسافران است، كه مفهوم ) 3زدن 

ديگر با  در اينجا بار. يك مشكل دارد» حل راه«اين واژة مورداستفادة فيلسوفان بود كه داللت بر ) 4شود  مي
  . شويم تصويرپردازي غني پولس روبرو مي

مقصود اين . اما موضوع اين نيست. كند يه به خود فخر مي رسد پولس در اين آ در نگاه اول به نظر مي 7:4
. كرد، يعني جنگ ايمان نيست كه جنگ نيكويي كرده باشد، بلكه او جنگيده بود و هنوز هم به جنگ نيكو جنگ مي

به معناي نبرد نيست، بلكه مقصود يك  جنگ در اينجا لزوماً. او انرژي خود را در جنگ نيكو صرف كرده بود
  . مسابقه ورزشي است

او در طول دورة خود دويده . فرسا تقريباً پايان يافته بود دانست كه جنگ توان نوشت اما مي حتي اگرچه او مي
  . بود و به هدف نظر داشت

هاي غني ايمان  وزهمقصود اين است كه نه تنها پولس خود به آم. پس پولس نيز ايمان را محفوظ داشته بود
ه شده بود محافظت نموده بود و آن را با مسيحي ايمان داشت، بلكه همچون يك مباشر از تعليمي كه به او سپرد

  . همان شفافيت اوليه به ديگران انتقال داده بود
 تختدارد از اينكه عدالتي كه در خدمت خود ظاهر نمود در مقابل  پولس رسول اطمينان خود را ابراز مي 8:4

  . داوري مسيح از سوي خداوند عادل پاداش دريافت خواهد نمود
خداوند در اينجا به عنوان داور عادل نام برده شده است، اما مفهوم در اينجا قاضي دادگاه نيست بلكه داور 

 او برخالف داوران زميني، دانش كاملي خواهد داشت، او به اشخاص اعتنايي نخواهد كرد،. مسابقات ورزشي است
  . ها و اعمال را ارزيابي خواهد نمود و داوري او صحيح و منصفانه خواهد بود بلكه او انگيزه

شود كه در خدمت  ايمانداران داده مي كه به آن دسته از) نه تاج شاهي(تاج عدالت در اينجا حلقة گلي است 
. د كه ظهور مسيح را دوست دارندشو در حقيقت، اين حلقة گل به تمام كساني داده مي. خود عدالت را به جا آورند

كند، پس زندگي  كشد و در پرتو اين حقيقت زيست مي اگر شخصي حقيقتاً با اشتياق تمام انتظار آمدن مسيح را مي
شود هنگامي كه حقيقتاً به  در اينجا به ما يادآوري مي. او در عدالت خواهد بود و در نتيجه پاداش خواهد يافت

  .تقديس كننده بر زندگي شخص دارنداريم و مشتاق آن هستيم، اين موضوع تأثيري آمدن ثانوي مسيح ايمان د
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  )22–9:4(تقاضاها و سخنان شخصي . 4
از اين رو به او توصيه . پولس پا به سن گذاشته در انتظار مشاركت با برادر جوان خود در خداوند است 9:4

  . كند لس رسول در زندان روم به شدت احساس تنهايي ميپو. كند تا تالش نمايد در آيندة نزديك به روم بيايد مي
ترين تجربيات در خدمت مسيحي اين است كه شخص از سوي كساني كه قبالً با او همكار  يكي از تلخ 10:4

اما پولس اكنون در زندان بود، . ديماس دوست پولس، برادر ايماندار و همكار ايماندار او بود. اند طرد شود بوده
ديماس به جاي اينكه مشتاق . ت جفا بودند، و جو سياسي به طور خاص براي مسيحيان نامناسب بودمسيحيان تح

اين لزوماً . ظهور خداوند باشد به جهان حاضر محبت نمود و از اين رو پولس را ترك نموده به تسالونيكي رفت
به اين معنا است كه او يك  و نه. بدان معنا نيست كه ديماس اعتراف مسيحي خود را كنار گذاشته و مرتد شد

  . بلكه ترس از جان باعث شد كه به وضع بد گذشته برگردد. ايماندار نبوده است
اي  دربارة آنها هيچ واژه. افزايد كه كريسكيس به غالطيه رفته بود، و تيطس به دلماطيه سپس پولس رسول مي

در كل كتاب مقدس تنها در . جا رفته بودندمسيحي به آن خدمت حالي از مالمت وجود ندارد؛ شايد آنها به خاطر
اين . دانيم دربارة او نميما بيشتر از اين ) است» رشد كردن«كه معناي اسمش (اينجا به كريسكيس اشاره شده است 

مهم نيست كه چقدر وضعيت آنها در زندگي پست باشد، حتي يك مأموريت . بايد ماية ترغيب ايمانداران باشد
  . داش نخواهد ماندبراي خداوند بدون پا

چقدر براي پولس رسول ارزش . طبيب محبوب لوقا تنها كسي بود كه با پولس در روم ارتباط داشت 11:4
  ! شد داشت كه اين مرد بزرگ خدا ماية دلگرمي روحاني او مي

رغم  كند كه علي اين موضوع ما را تشويق مي! خدا را شكر كنيم 11و چقدر ما بايد براي قسمت دوم آية 
مرقس كسي بود كه در اولين . دهد تا به همراه او پيش رويم ناكامي در خدمت به خداوند او به ما فرصتي ديگر مي

هنگامي . سفر بشارتي پولس و برنا با به همراه آنان رفت، اما سپس آنها را در پرچه ترك نمود و به خانه بازگشت
خواست كه او همراهش  مرقس جوان در سفر قبل نمي كه زمان سفر دوم بشارتي فرا رسيد، پولس به خاطر رفتار

هنگامي كه برنا با اصرار ورزيد مرقس همراه آنها بيايد، با عزيمت پولس و سيالس به سوريه و قيليقيه . بيايد
سپس پولس و مرقس با هم آشتي كردند، و در اينجا . برنابا و مرقس به قبرس رفتند در حالي كهموضوع حل شد، 

  . خواهد كه مرقس كه بجهت خدمت مفيد است نزد او بيايد خاص ميپولس به طور 
گويند پولس  تن اين رساله در افسس بود ميين باورند تيموتائوس به هنگام نوشآندسته از افرادي كه بر ا 12:4

ود آنها بر اين باورند مقص. تيخيكس را به عنوان جايگزيني براي تيموتائوس به هنگام غيبت وي به آنجا فرستاد
  » .اما به تيخيكس مأموريت دادم به افسس برود«: پولس در اينجا اين است

. كنند تواند هم يك پوشش بيروني باشد و يا كيفي كه كتابها را در آن حمل مي ي مذكور در اينجا ميردا 13:4
  . دانند عموماً آن را همان ردا مي
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آنها قسمتهايي از كالم خدا بودند؟ آيا برخي از آيا . نظري نيست در مورد تفاوت ميان كتابها و رقوق اتفاق
كرد؟ آيا آنها كاغذها يا  رساالت پولس بودند؟ آيا مقصود اوراقي بودند كه به هنگام محاكمه از آن استفاده مي

اما موضوع مهم . توان به طور قطع گفت كرد؟ نمي پاپيروسهاي سفيد بودند كه او به هنگام نوشتن از آنها استفاده مي
  . ساخت است كه پولس حتي در زندان هم خود را با نوشتن و مطالعه مشغول مي اين

، (F.W. Newman)نيومن . دبليو. اف. اهميت گفته شده است داستان بسيار جالبي در مورد اين آية به ظاهر كم
ر اين زمينه فقير شود كه د اگر اين آيه در كالم نبود چگونه مي پرسيد ك كاردينال نيومن، روزي از داربيبرادر كوچ

داديم؟  نوشت چيزي را از دست مي شديم؟ آيا ارزش آن مربوط به همان زمان نبود؟ آيا اگر پولس آن را نمي مي
. ام را نفروختم چرا كه به خاطر همين آيه كتابخانهدادم؛  مسلماً يك چيز را از دست مي«: درنگ پاسخ داد داربي بي

  » .القدس است، و براي خدمت ابدي است هر واژه كه به آن وابسته است از روح
در مورد وي گفته شده ايمانش تنزل  20:1تيموتائوس  1احتماالً اسكندر زرگر همان كسي است كه در  14:4
توانيم پي ببريم كه ذات او  ما تنها مي. به هرحال او نسبت به پولس بديهاي بسياري مرتكب شده بود. يافته است
رسد كه گويا اسكندر برعليه پولس رسول شهادت  با آية بعد ارتباط دهيم، چنين به نظر مي اگر اين آيه را. شرير بود

آن را چنين ترجمه  (Howson)ن وسو ها (Conybeare)بير انيك. داده و اتهامات دروغين بر وي وارد آورده بود
حسب افعالش او را جزا ه د بپولس مطمئن بود كه خداون» .اسكندر زرگر اتهامات بدي بر من وارد آورد«: اند كرده

  . خواهد داد
او بايد از اسكندر با حذر باشد، كه مبادا از دستان . كند بيني مي اين آيه رسيدن تيموتائوس به روم را پيش 15:4

مي بشدت با وبعيد نيست كه اسكندر با مخالفت بسيار با شهادت پولس در اجتماعات عم. اين مرد شرير رنج بيند
  . باشد او مقاومت كرده

مقصود از محاجة اول اولين فرصتي است كه به او . كند احتماالً پولس به وقايع چند روز گذشته فكر مي 16:4
انگيز بود كه هيچ كس حاضر نشد در طرفداري  اين موضوع بسيار غم. دفاع كندداده شد تا در محاكمة آخر از خود 

هيچكس از او دفاع نكرد، . ا را سيراب نمود، سخني ارايه دهدهايش تا قرنها بعد جانه از اين رسول هشيار كه نوشته
كند كه اين  دهنده، دعا مي او به مانند نجات. اما اين موضوع باعث نشد كه پولس نسبت به ديگران كينه به دل گيرد

  . برايشان محسوب نشود
ن، بلكه او از خدا قوت يافته بود نه تنها اي. گرچه انسانها او را ترك كردند اما خداوند با او ايستاده بود 17:4

اين پيغام بدون هيچ مقاومتي بيان شد، و يك محكمة غيريهودي پيغام . تا به هنگام محاكمه انجيل را بشارت دهد
  :گويد استاك با تعجب مي. نجات را شنيد

وز پيغام در آن ر! خورند عجب گروه سرشناسي از رميها در اين عبارت ساده به چشم مي –ها  تمامي امت«

دهنده به اين جهان  خدا به بشر را شنيدند؛ همه شنيدند كه عيسي مصلوب و جالل يافته به عنوان تنها نجات

العاده عاجز است؛ اين احتماالً  اين يك تصوير بسيار بزرگ است؛ تصور ما از درك اين صحنة خارق. آمد

  »ت بر ما آشكار نخواهد شد؟يكي از لحظات بزرگ تاريخ بوده است؛ آيا پيامدهاي آن در ابدي
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آن در . شود واژة قوت داد در اين آيه يك واژة معمول نيست؛ اين واژه تنها هشت بار در عهد جديد يافت مي
در اينجا باري ديگر به كار رفته » بيشتر تقويت يافته«: شود يعني در آغاز خدمت عمومي پولس ديده مي 22:9اعمال 

  .يادآور قوت پايدار خداوند در تمام زندگي پر از خدمت او –او به كار رفته  است، اما اكنون در پايان خدمت
گويد يك فرصت موقت به او اعطا  يك سبك سخن گفتن است كه در واقع مي» از دهان شير رستم«عبارت 

يوانات يا ح ه است تا شير را به نرون، شرير،تالش شد. براي مدتي خطر دور شده بود. يافت محاكمه ادامه مي. شد
  .تر است اما درك اين موضوع كه مقصود در اينجا خطر است ساده. وحشي نسبت دهند

هنگامي كه پولس گفت خداوند او را از هر كار بد خواهد رهانيد، مقصود او اين نبود كه به طور قطع از  18:4
د او چه بود؟ پس مقصو .)6آيه (دانست كه لحظة مرگش نزديك شده است  او مي. اعدام شدن خواهد رست
. دارد خواهد بگويد خداوند او را از هر عيب در روزهاي آخر شهادت خود دور نگاه مي ترديدي نيست كه او مي

شد، از ترس، يا از اشكال گوناگون تنزل اخالقي رهايي  خداوند او را از انكار، هر چيزي كه باعث انكار نام او مي
  . بخشيد مي

مقصود از . بود كه خداوند او را تا به ملكوت آسماني خود حفظ خواهد نمودنه تنها اين، بلكه پولس مطمئن 
ملكوت آسمان نه تنها سلطنت هزارسالة مسيح بر روي زمين است، بلكه مقصود خود آسمان نيز است، هنگامي كه 

  . شود مي مستقركامل  حكومت خداوند به طور
» سالهاي سال«اللفظي به معناي  تا ابداالباد به طور تحت. دهد  ميدر اينجا پولس جالل را تا ابداالباد به خدا 

واژة ابداالباد در زبان (كند  است و اين واژه مفهوم ابديت را به شديدترين شكل ممكن در زبان يوناني بيان مي
ديگر معني ندارد، بلكه از آنجايي كه مصداق عدم » سال«به معني واقعي كلمه، در ابديت ) فارسي نيز چنين است

  . كند مان در ذهن بشر وجود ندارد، استفاده از عبارت زمان بسنده ميز
و ) پرسكال(فرسكا . رساند اند سالم مي اكنون پولس به زوجي كه همواره با او در انجيل خدمت كرده 19:4

ي مدتي آنها برا. اكيال براي اولين بار پولس را در قرنتس مالقات نمودند و سپس با او تا به افسس هم سفر كردند
  . بودند دوز ، و به مانند پولس خيمه)3:16 روم(در روم زندگي نمودند 
  .نيز به عنوان كسي كه پولس را تسلي داد و از زنداني شدن او عار نداشت ذكر شد 16:1انيفورس قبالً در 

ر اعمال تروفميس قبالً د )23:16روم (دار شهر قرنتس بود  احتماالً ارستس همان كسي است كه خزانه 20:4
يهوديان در آنجا . او كه در افسس ايمان آورده بود پولس را تا اورشليم همراهي نمود. ذكر شده بود 29:21و  4:20

اين . خوانيم كه پولس او را در ميليتس بيمار واگذارد ما در اينجا مي. گمان بردند كه پولس او را به هيكل برده است
معجزة . كرد د قدرت شفا دادن داشت، اما هميشه از آن استفاده نميعبارت حاكي از آن است كه گرچه پولس خو

ايمان به  شد، بلكه به عنوان شهادتي براي يهوديان بي شفا هيچگاه براي آسايش و رفاه شخصي به كار گرفته نمي
  . حقيقت انجيل



- ٣٣  - 

 

. ساخت بيايد ينمود تا قبل از زمستان كه وضعيت آب و هوا سفر را مشكل م تيموتائوس بايد سعي مي 21:4
تكرار درخواست از تيموتائوس براي آمدن بسيار . دوست زنداني او در روم به حضور او نياز داشت و منتظر او بود

  ) 9:4؛ 4و  3:1مراجعه نماييد به . (انگيز است رقت
نظر  به. رسانند خوانيم كه افبولس، پوديس و لينس و كالديه و همة برادران به تيموتائوس سالم مي سپس مي

يكي «گويد،  مي (Rodgers)راجزر  نهاين اسامي چندان حائز اهميت نيستند، اما يادآور اين موضوع است كه همانگو
  » .يابد گيرد و رشد مي ها شكل مي هاي خاص خدمت مسيحي اين است كه در آن دوستي از امتيازات و شادي

عيسي مسيح «د، گوي ميخود شخص تيموتائوس او به . رساند و اكنون پولس رسالة خود را به پايان مي 22:4
سپس، پولس خطاب به تيموتائوس و تمام كساني كه در آن هنگام كه او اين نامه را » خداوند با روح تو باد

  .» آمين. فيض بر شما باد«: گويد خواند مي مي
اما عطر زندگي و . دخدمت او به پايان رسي. نامه به پايان رسيد. گذارد او در اينجا قلم خود را پايين مي

ديگر خواهيم ديد و دربارة مفاهيم عميق انجيل و كليسا با او سخن  وز هم با ما است، و ما او را بارشهادت او هن
  . خواهيم گفت

  


