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 17-12ایه  1.تیموتاووس فصل 1خطبه انجیل 

كنم. زیرا او مرا قابل اعتماد دانست و برای  از عیسی مسیح ، خداوند ما كه نیروی این كار را به من داده است، تشّكر می12

حم كرد زیرا من کردم، اّما خدا به من ر رسانیدم و اهانت می دادم، جفا می اگرچه در گذشته به او دشنام می13 .خدمت خود برگزید

و خداوند فیض سرشار خود را بر من جاری ساخت و آن ایمان و محبّتی را به من عطا 14.كردم دانستم چه می   ایمان بودم و نمی بی

این سخن درست است و کامالً قابل قبول كه مسیح عیسی به جهان آمد تا 15 .گردد نمود كه در اّتحاد با مسیح نصیب ما می

اّما به این دلیل رحمت یافتم تا عیسی مسیح در رفتار خود با من 16 !ات بخشد. گناهكاری بزرگتر از من هم نیستگناهكاران را نج

که بعدها به او ایمان آورده، حیات  ای باشم برای همٔه کسانی كه بزرگترین گناهكارانم، كمال بردباری خود را نشان دهد و من نمونه

 .جاودانی و فناناپذیر و نادیدنی، خدای یكتا تا به ابد عّزت و جالل باد، آمینبه پادشاه 17 .جاودانی خواهند یافت

ورت خوبی پیش نمی رود ویا اگر تو با همسر خودت مشکلی داری ویا حوصله رفتن به سر وقتی که در زندگی تو همه چیز بص

در این صورت هم تو نیاز به دارو پیدا  ی ، نتیجه می گیری که بیمار هستی.در هر چیزی بدشانسی می اورکار را نداری و یا 

لی بهتر از این برای خودشان پیدا نمی کنند و کمد داروهای خودشان را پر از داروهای مختلفی می ح می کنی. خیلی از مردم راه

در انتها بر اثر  کنند تا خودشان را دوباره سر زنده نمایند. انها خودشان را در طول زندگی شان با این داروها مداوا می کنند ولی

انسان ها باعث بدبختی انها که در زندگی خیلی از  داروی عواملیچیزی فوت نمی کنند جز براثر معذرات مخرب همین داروها. 

. ما انسان ها در طول عمرمان خودمان را با چیزهای بیخودی غرق می کنیم و از در داروخانه ها پیدا کردنمی توان  می شود را

ق های خوب باز می مانیم. ما چنان سر در داخل زندگی خودمان برده ایم که خودمان را در ان ازبین می بریم. و کسب تجربه اتفا

ر این دنیا یک راه مان اشتباه است. برای هر شخصی د چند اشتباه را انجام نمی دهیم بلکه تمام راههای زندگیفقط در این راه ما 

در ان غرق و سپس گمراه می کند. تمثیل پسر گمشده کتاب انجیل حکایت از ان ا نادرست شیرینی وجود دارد که اول خودش ر

دارد که این تنها یک مثال از زندگی یک نفر نیست بلکه این برای تک تک ما نیز صدق می کند پسری که بعد از پشت کردن به 

رسولی که زبان زده ان  ، ن دهد. پولسپدر و همه چیز باالخره به اغوش پدر بازمی گردد تا روی خوش قسمت داستان را نشا

د خود با کلماتش ا می باشدر نزد خداوند نیز دارکه جایگاه خاصی و همچنین د از عالی ترین مسیحان بشمار می ام دوران بود و

اطمینان اعتراف می کند که او در رفتن راه اشتباه یکی از بدبخترین ادمها می باشد. ما در زندگی به چیزهای خیلی بی ارزشی 

حال  یم. وقتی که ما زندگی مان را در راه اشتباه قرار می دهیم همانند ان صخره نوردی می شویم که با طناب پوسیده دره اکرد

باال رفتن از کوهی می باشد که نهایتا مرگ را به ارمغان می اورد. پولس خود شخصا نمی تواند به ما راجعبه این راه اموزش 

او اعتقاد داشت که برای خدمت کردن به خدا باید مسیحیان را درهرجا کشت که در گمراهان بوده است. دهد چراکه خود او از 



و داروی بلکه به سرباز شیطان تبدیل شده بود. همچنین او نمی تواند به ما راه درست  شدبااین صورت او یک سرباز خدا نمی 

    از بمانییم که:شان دهد تا از این حقیقت بنبه ما را درمان این ضعف مان 

 كه مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهكاران را نجات بخشد.است ین سخن درست است و کامالً قابل قبول ا

 

این سخن اخر پولس فقط از تجربه او در سفر به دمشق نمی باشد بلکه مفهوم این جمله در تمام گفته های او دیده می شود. این 

البته این یک چیز غیر قابل فهمیدن هم نبود زیرا این خود ، هدف عیسی او نیز می باشد. سخن نشانگر هدف و تمام خطبه های 

مسیح نیز می بوده است. وقتی که عیسی به نزد یکی از ما انسان ها می اید به این معنی نیست که او راه روش زندگی کردن به 

ک کند تا بهتر زندگی کنند بلکه وقتی که او به نزد ما می اید ما می خواهد یاد بدهد یا او خودش تجربه ای کسب کند یا به انها کم

سی را ما باید همیشه در فقط یک دلیل دارد و ان هم نجات ما از گناه و بخشیدن ارامش روحی و مقدس خودش است. این هدف عی

دهیم. عیسی برای گناهان ما یاد داشته باشیم و در کارهای دست جمعی مان در کلیسا بایستی سرلوحه همه چیز قرار ب کلیسا به

کشته شده است و من وقتی که این موضوع را بخوبی درک کرده باشم می توانم از یک پیکر ادم گناه کار بیرون بیایم و در قالب 

وقتی که من به صورت اشکار و یا پنهانی پایه گذاری کنم.  و بر عمل نجات بخش عیسی ادمی نو و بهتر زندگی خودم را از نو

من او شخصی گناه کار است ، من در راه کامال اشتباهی قرار  بکنم که کسی اجازه ورد به کلیسا را ندارد چون از نظر عنوان

گرفته ام. ما همیشه حتی در کلیسا در معرض این خطر قرار داریم که خودمان را از عیسی دور کنیم. برای بعضی ها این خطر 

این وجود دارد با ارزش گذاری ان به بیراهه بروند و یا برای افراد دیگر امکان وجود دارد که با معیارهای روشنفکری خودش

فاکتورهای اخالقی ، انسانی و اجتماعی سرنگونی خودشان را منجرب شوند. ما همه این را بخوبی می دانیم که چه تعداد راههای 

عیسی مسیح است. و نه فقط در روز غسل تعمیدمان اشتباه وجود دارد. و ما فقط یک نفر را برای نجاتمان می خواهیم و ان هم 

. ما این را باید او را طلب می کنیم بلکه در هر روز از زندگیمان چه در زندگی شخصی و چه در کلیسا و چه برای اجتماع مان

ندگی پولس اشکار می به خاطر داشته باشیم که هرکدام از ما به دلیل کارهایمان انتخاب و مسیحی نشده ایم. این مسئله کامال در ز

عیسی این عمل شود که شخصی همچون پولس که هیچ مسیحی را زنده نمی گذاشت توسط عیسی مسیح قابل اطمینان می گردد. 

را تا امروز هم بازهم انجام می دهد. او نبخاطر اینکه در بعضی از بندگانش نشانه خوبی می بیند بلکه همه از سر بخشش ، 

  برکت و رحم او می باشد.

عیسی همچنین همیشه و برای ابد چیزهای خوبی به ما هدیه می کند. در این قسمت پولس از صفات خیلی عالیی استفاده می کند  

که اصال با یک شخص گناهکار همخوانی ندارد. مثل توانا بودن ، قابل اطیمنان بودن. چیز خیلی قابل شگفت انگیزی که هست 

گمراه شده بود و به نزد پدر بازمی گردد و طلب بخشش می کند با دست های باز پدر روبه رو می می تواند ان باشد که پسری که 

 شود و تمام چیزهایی که یک پسر بایستی از پدرش دریافت بکند را دوباره هدیه می گیرد.

حاد با مسیح نصیب ما خداوند فیض سرشار خود را بر من جاری ساخت و آن ایمان و محبّتی را به من عطا نمود كه در اتّ   "

 "گردد می

این را پولس از تجربیات خودش برای مان بازگو می کند. او هم مثل خیلی از دیگران نمی دانست که چه طور میتوان پیرو و یار 

 عیسی شد. حتی کسانی که زندگی پولوس یا همان سالوس را می خواندند و به کارهای او می نگرند فکر انهم نمی کنند که او یکی

از رسوالن عیسی شود. پولس هم خود خبر نداشت که چه اتفاقی برای او قرار است که بیافتد تا زمانی که او این جمله را می 

شنود" من دوست دارم با تو کارهایی را اغاز نمایم من به تو اطمینان می کنم و تو ابزار دست من خواهی شد" و بدین ترتیب او 

، خدا و  برای انجیلتمام و کمال ولوس رسول تبدیل می شود. و او جان و روح زندگی اش را از یک شخصی به نام سالوس به پ

همه اینها هدف او بوده است. این روش نیز برای ما مسیحان نیز صدق می کند یعنی زندگی  صرف نمود.و این دین  انسان ها

مراسم غسل تعمید می گوید این است: من به تو  کردن برای عیسی. چیزی که عیسی به ما بدون انجام کاری از طرف ما ، در

اطمینان دارم. تو می توانی . تو باید وسیله من برای هدفم باشی. و هرچیزیی که در گذشته بوده تمام شده است . و دیگر ما را از 



به من دارد دیگر من خود جدا نمی کند. این چه چیزهای خوبی است که او به ما هدیه می دهد. وقتی که عیسی همچنین اطمینانی 

و دیگر نیازی نمی بینم که به دنبال هر نیازی نمی بینم که تا وقتی که همچنین نعمتی دارم ، برای دردهایم دنبال دارو بگردم. 

قرار بدهم زیرا همه چیز  یهدف پوچی راه بیافتم و بعد از مدتی ناامید بشوم. من می توانم همه امورم را در دست های ارام عیس

 یش او وجود دارد.در پ

این همه چیز است زیرا اسمان به یکدفعه با شروع زندگی دوباره من باز می شود. باالخره من می توانم پایدار نبودن این دنیا را 

ببینم. همچنین من می توانم بهشت حقیقی را از طریق تولد دوباره خودم ببینم. من همه انها را از طریق عیسی مسیح کامال روشن 

ار می بینم. خدا می خواهد دوباره سرور ما و من باشد. او نمی خواهد خود را از ما پنهان کند بلکه او قصد دارد به ما و اشک

او می خواهد تا ما زندگی کنیم. او چیزی جز این نمی نزدیک شود. او همچنین نمی خواهد با خشم خودش ما را بترساند یا بکشد. 

موضوع اصلی انجیل نیز همین می  خود بگیرد. و ما را از صمیم قلب دوست داشته باشد.خواهد که ما را در اغوش اطمینان 

باشد چیزی که از همان صفحه اول ان اغاز می شود. همان مسئله ای که ما برای ان به کلیسا می رویم و دعا می کنیم و نان و 

ژده ان را به همسایه مان بگوییم. خداوند برای تو وجود شراب دریافت می کنیم. و همچنین این تنها دلیلی است که ما میل داریم م

  پیش تو می اید و او درهای بهشت را برای تو باز می کند. همه این ها را ادم می تواند با یک سرود ستایش بگوید:   به دارد و 

  .به پادشاه جاودانی و فناناپذیر و نادیدنی، خدای یكتا تا به ابد عّزت و جالل باد، آمین  


